
 

 
 

 

 

Η προοπτική της ελληνικής οικονομίας για το 2019 

Κώστας Μουτσιάνας, 05.01.2019 

Το 2019 αποτελεί, αναμφισβήτητα, μια από τις κομβικές χρονιές για την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας. Μετά την υπερδεκαετή κρίση, το 2019 θα είναι το έτος που θα επιβεβαιωθεί αν 

η οικονομία της χώρας έχει μπει σε τροχιά σταθεροποίησης που θα δώσει τη δυνατότητα για 

διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης που θα καθοδηγήσουν την επιστροφή στην 

κανονικότητα.  Είναι ιδιαίτερα κρίσιμο να γίνει αντιληπτό ότι η επιστροφή στην κανονικότητα 

δεν συνεπάγεται οικονομική ανάπτυξη στην οικονομία αλλά φάση ανάκαμψης που είναι 

απαραίτητο να δείξει αντοχή και διάρκεια. Επίσης, κανονικότητα δεν σημαίνει περιθώριο για 

δημοσιονομική χαλαρότητα, επιστροφή στη λογική των προσλήψεων και του κομματικού 

κράτους και γενικότερα στις παθογένειες που αποτέλεσαν τα αίτια της κρίσης που βιώνουμε. 

Η προοπτική της ελληνικής οικονομίας για το 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί “υπό 

συνθήκη θετική” δεδομένων των παραγόντων κινδύνων που υποβόσκουν στο εσωτερικό και 

το εξωτερικό περιβάλλον. Στο εσωτερικό, η έναρξη της προεκλογικής περιόδου σε 

συνδυασμό με την παρακινδυνευμένη παροχολογία και πιθανή έντονη μεταβλητότητα του 

πολιτικού κύκλου που θα χαρακτηρίζεται από συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις λόγω 

αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης, θα επηρεάσει δυσμενώς την πορεία της ελληνικής 

οικονομίας η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται αποκομμένη από τη χρηματοδότηση των 

αγορών. Η τραπεζική διαμεσολάβηση που συνδέεται αφ’ενός με τη σταθερότητα και την 

κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών και αφ’ετέρου με τη χρηματοδότηση της οικονομίας, 

υπονομεύεται από το ύψος των κόκκινων δανείων και τις καταθέσεις που εξακολουθούν να 

μην επιστρέφουν λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης. Η μη ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που 

συνιστούν όχι μόνο μνημονικές υποχρεώσεις αλλά και απαραίτητες προϋποθέσεις για τη 

βιωσιμότητα της οικονομίας θα εκπέμψει λάθος μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα 

που αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως χώρα με αυξημένο κίνδυνο. 

Στο εξωτερικό, μια ενδεχόμενη κλιμάκωση των εμπορικών πολέμων θα πλήξει σημαντικά το 

διεθνές εμπόριο με άμεσες επιπτώσεις στις ελληνικές εξαγωγές. Η ευρωπαϊκή οικονομία 

εισέρχεται σε μια φάση επιβράδυνσης οι προεκτάσεις της οποίας μπορούν να επηρεάσουν 

κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως η ναυτιλία και ο τουρισμός. Η μεταβλητότητα και οι 

“διορθώσεις” που καταγράφονται στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές θα επηρεάσουν 

την παγκόσμια οικονομία με αντίκτυπο σε οικονομικά μεγέθη της Ελλάδος. 

Η θετική προοπτική της ελληνικής οικονομίας για το 2019 θα μπορούσε εύκολα να ανατραπεί 

από τις πολιτικές εξελίξεις. Το πιο ασφαλές θα είναι να τεθεί εκτός πολιτικών 

αντιπαραθέσεων η τροχιά σταθερότητας στην οποία προσπαθεί να μπει η χώρα μας έτσι 

ώστε να διασφαλιστεί η φάση της οικονομικής ανάκαμψης. Αν κάτι τέτοιο δεν επιτευχθεί, η 

Ελλάδα μπορεί να βρεθεί ξανά στην ανάγκη για οικονομική στήριξη. 


