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Οι «κατώτεροι των περιστάσεων»…
της Αν. Υπουργού Εργασίας κ. Ράνιας Αντωνοπούλου
Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν με σαφή τρόπο ότι η οικονομία πλέον βρίσκεται σε
αναπτυξιακή τροχιά. Εντούτοις, ΝΔ και μερίδα των Μέσων Ενημέρωσης εμμένουν στην
καλλιέργεια του κλίματος της καταστροφολογίας.
Η ΝΔ χαιρέκακα έσπευσε να «επενδύσει» στα προγνωστικά φορέων και οργανισμών για
περιορισμό της ανάπτυξης στο 1,6%, από 2,7% που προέβλεπε ο προϋπολογισμός του
2017. Οι εκτιμήσεις αυτές βασίστηκαν στην αρχικά εσφαλμένη πρόβλεψη της ΕΛΣΤΑΤ για
ύφεση 0,4% το α τρίμηνο του 2017 και στην εκτίμησή της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η
αξιολόγηση δε θα κλείσει.
Η πραγματικότητα όμως τους διέψευσε. Η ΕΛΣΤΑΤ αναθεώρησε τα στοιχεία της,
ανακοινώνοντας ανάπτυξη 0,4% το α τρίμηνο του έτους, η αξιολόγηση έκλεισε και η
εκταμίευση της υπερδόσης των 8,5 δις ευρώ δρομολογήθηκε. Η ΝΔ επιμένει στη ρητορική
της απελπισίας και εσκεμμένα αγνοεί τα γεγονότα.
Αμφισβητείται το γεγονός ότι τα spreads του 10ετούς ομολόγου υποχώρησαν; Για πρώτη
φορά μετά το 2009, έπεσαν κάτω από τις 500 μονάδες βάσης, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο
για επιστροφή της χώρας στις αγορές. Δεν αληθεύει ότι το επενδυτικό κλίμα βελτιώνεται
διαρκώς; Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις
αυξήθηκαν θεαματικά κατά 170%, έναντι του 2015 και κατά 268,1 % το πρώτο τρίμηνο του
2017 σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, όταν τη χρονιά του «success story» ο
όγκος των επενδύσεων ήταν αρνητικός! Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει ξεκάθαρα
τις διαφορές στην πορεία της οικονομίας μεταξύ της σημερινής κυβέρνησης και της
συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου.
Δεν απομειώνεται το ποσοστό ανεργίας επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Εμείς, «οι κατώτεροι
των περιστάσεων» σύμφωνα με τα λεγόμενα του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης
στη Βουλή, παραλάβαμε ανεργία κοντά στο 26,5% και σήμερα βρίσκεται κάτω από
22%,σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου, τον
Μάιο του 2012, παρέλαβε ανεργία στο 24,1% και την εκτόξευσε στο 27,2% τον Απρίλιο
2014. Σήμερα, τον Απρίλιο του 2017, η ανεργία βρίσκεται στο 21,7%.
Επί ημερών μας δε γίνονται περισσότερες προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα; Το 2014, έτος
success story, είχαν δημιουργηθεί 99.122 θέσεις εργασίας. Το 2016 δημιουργήθηκαν
136.260. Τον δε Μάιο του 2017, μήνας αυξημένων προσλήψεων λόγω εποχικότητας, ο
ιδιωτικός τομέας δημιούργησε 264.587 νέες θέσεις εργασίας, όταν τον Μάιο του 2014
είχαν δημιουργηθεί 166.879. (ΕΡΓΑΝΗ). Το 2017 δεν ενισχύθηκε η πλήρης απασχόληση σε
σχέση με τις ευέλικτες μορφές εργασίας; Τους τελευταίους μήνες, όπως δείχνουν τα
στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ το ισοζύγιο μεταξύ των θέσεων πλήρους και μερικής απασχόλησης
γέρνει προς την πλευρά της πλήρους απασχόλησης. Άλλωστε είναι γνωστό πότε και ποιοι
προκάλεσαν την έκρηξη των ελαστικών μορφών εργασίας.

Η αλλαγή σελίδας στην ελληνική οικονομία επιβεβαιώνεται και από την πρόσφατη
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης,

Moody’s. Στην αιτιολογική της αναφορά η Moody’s εξηγεί τους λόγους αναβάθμισης,
αναφέροντας μεταξύ άλλων:












Τα δύο τελευταία χρόνια το ισοζύγιο παραμένει ουσιαστικά ισοσκελισμένο (σελ. 15) για
πρώτη φορά
Η αύξηση της απασχόλησης είναι ταχύτερη από την άνοδο της παραγωγής, η οποία
αναμένεται να προκαλέσει ήπια ανάκαμψη του διαθέσιμου εισοδήματος των
νοικοκυριών (σελ. 17)
Η υπεραπόδοση του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2016 αφήνει δημοσιονομικό
χώρο για παρεμβάσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη (σελ. 17)
Επισημαίνεται ότι η αύξηση των εξαγωγών αγαθών υπερκέρασε την αύξηση της
εξωτερικής ζήτησης τα έτη 2014-2016 (σελ. 60)
Το α’ πεντάμηνο του 2017 η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, όπως καταγράφεται
από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, διατηρεί στοιχεία δυναμισμού (σελ.61)
Η διατήρηση των θετικών ρυθμών μεταβολής της απασχόλησης τους πρώτους μήνες
του έτους εκτιμάται ότι στήριξε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (σελ. 65)
Για το 2017 τα μηνύματα είναι αισιόδοξα για τον τουρισμό με βάση στοιχεία για
προκρατήσεις τουριστικών πακέτων και αεροπορικών θέσεων (σελ. 71)
Η ιδιωτικοποίηση και αναβάθμιση 14 περιφερειακών αεροδρομίων σε συνδυασμό με
τη δραστηριότητα διεθνών ξενοδοχειακών αλυσίδων, δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια η
Ελλάδα θα εξακολουθήσει να συγκεντρώνει μεγάλο τουριστικό και επενδυτικό
ενδιαφέρον (σελ. 71)
Εξομαλύνθηκε η κλίση της καμπύλης αποδόσεων των κρατικών τίτλων και αντιστοίχως
ανοδική είναι η τάση που ακολουθούν εδώ και αρκετούς μήνες οι τιμές των μετοχών
στο ΧΑ.

Η οικονομία αλλάζει, αλλά η ΝΔ επιμένει. Με αρωγούς συγκεκριμένα Μέσα Ενημέρωσης
εξακολουθεί να κινδυνολογεί παραπλανώντας τους πολίτες. Υπονομεύει κάθε προσπάθεια
που καταβάλει η κυβέρνηση μας για να εξέλθει η χώρα από το καθεστώς που οι «ανώτεροι
των περιστάσεων» μας οδήγησαν. Εκείνοι επιλέγουν την καταστροφολογία, εμείς
συνεχίζουμε, γιατί και θέλουμε και γνώση έχουμε και μπορούμε.
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