Οικονομία, πολιτικό ρίσκο και πρόωρες εκλογές
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Οι τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό της χώρας σηματοδοτούν την είσοδο σε μια
έντονη προεκλογική περίοδο. Το εθνικό ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών και η οικονομία
θα κυριαρχήσουν, ασφαλώς, στην πολιτική αντιπαράθεση έχοντας τον υψηλότερο
συντελεστή βαρύτητας για τους πολίτες. Σχεδόν αξιωματικά δεχόμαστε ότι μια
παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν είναι επωφελής για την οικονομία και η μελέτη
των πολιτικών κύκλων στην Ελλάδα μπορεί εύκολα να το επιβεβαιώσει. Ωστόσο, το σημείο
που διαφοροποιεί έντονα τον πολιτικό κύκλο που διανύουμε σε σύγκριση με τους
προηγούμενους είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Το πολιτικό ρίσκο, κρίσιμος παράγοντας για τους διεθνείς επενδυτές, έχει ήδη αρχίσει να
αυξάνεται. Σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο ελλοχεύει ο κίνδυνος της
ασυγκράτητης παροχολογίας και της αθέτησης των δεσμεύσεων που στην περίπτωση της
Ελλάδος είναι πολύ συγκεκριμένες και αφορούν στην εφαρμογή των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και την ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων. Ως εκ τούτου, η οικονομική
αστάθεια θα συμβαδίζει με τα αλλεπάλληλα debates μεταξύ των πολιτικών αντιπάλων και
θα λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στις προσπάθειες επαναφοράς στην
κανονικότητα.
Βάσει των τελευταίων εξελίξεων στην αγορά ομολόγων (η πρόσφατη έκδοση εντόκων
τριμήνου ήταν πετυχημένη με αυξημένη συμμετοχή ξένων επενδυτών), φαίνεται πως
διαμορφώνεται μια θετική συγκυρία για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος από τις διεθνείς
αγορές η οποία θα είναι άδικο να “χαθεί” ανάμεσα στην παροχολογία και τη σκανδαλογία.
Η θετική συγκυρία στην αγορά ομολόγων αποτελεί ένδειξη και όχι απόδειξη της στάσης των
επενδυτών απέναντι στην Ελλάδα οι οποίοι εξακολουθούν να έχουν την ελληνική οικονομία
στο μικροσκόπιο και να παραμένουν επιφυλακτικοί.
Η προκήρυξη πρόωρων εθνικών εκλογών θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην
πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2019. Θα περιόριζε σημαντικά τις προεκλογικές
υποσχέσεις τις οποίες οι επενδυτές τις συνδέουν με πιθανό δημοσιονομικό εκτροχιασμό, θα
μείωνε το ρίσκο μη εφαρμογής των συμφωνηθέντων και σε κάθε περίπτωση θα επέτρεπε σε
μια νέα εκλεγμένη κυβέρνηση να εργαστεί έγκαιρα για την οικονομία χωρίς να υπάρχει ο
φόβος να χαθεί ακόμη μια χρονιά.

