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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕΠ: ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ1
Στο τρίτο τρίμηνο 2016, τα εποχιακά διορθωμένα στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνουν θετική
μεταβολή του ΑΕΠ με ρυθμό 1,5%. Θα μπορούσε να είναι ένα φευγαλέο αποτέλεσμα της
μεγάλης πτώσης που είχε παρουσιάσει το ΑΕΠ ένα χρόνο πριν, κατά το τρίτο τρίμηνο 2015,
λόγω των τότε ανωμαλιών; Αντίθετα, μπορεί να διαρκέσει και στα επόμενα τρίμηνα η θετική
μεταβολή του ρυθμού ανάπτυξης;
Προσδοκίες για το 4ο τρίμηνο 2016
Ο κανόνας είναι ότι το ΑΕΠ μειώνεται μεταξύ 3ου και 4ου τριμήνου. Πιθανότερο είναι να
μειωθεί και το 2016.
Θα ανατραπεί η θετική τάση του ΑΕΠ εξ αυτού; Υπό οποιεσδήποτε υποθέσεις, φαίνεται ότι
η χειρότερη προσδοκία είναι να διατηρηθεί μικρή θετική τάση στα εποχιακά διορθωμένα
στοιχεία. Πιθανότερη είναι θετική τάση μεταξύ 1% και 1,3% κατά το 4ο τρίμηνο του 2016.
Μικρότερη, αλλά όχι ασήμαντη, είναι η πιθανότητα για θετική τάση σημαντικά μικρότερη
του 1%.
Εκτιμήσεις για το σύνολο 2016
Με τα δεδομένα 1ου, 2ου και 3ου τριμήνου και τις προσδοκίες 4ου τριμήνου 2016, στο
σύνολο του έτους 2016, το ΑΕΠ θα παρουσιάσει πιθανότατα μηδενική μεταβολή ή οριακή
αύξηση.
Τα πρώτα τρίμηνα του 2017
Το 1ο τρίμηνο κάθε έτους χαρακτηρίζεται επίσης από πτωτική τάση έναντι του 4ου τριμήνου
του προηγουμένου έτους (χωρίς εποχική διόρθωση)
Οι περισσότερες πιθανότητες είναι να αυξηθεί το ΑΕΠ με ετήσιο ρυθμό 1,2%-2,0% μέσα στο
πρώτο εξάμηνο του 2017. Όμως, δεν μπορεί καθόλου να αποκλειστεί χειρότερη επίδοση,
αν και η στασιμότητα θα αποτελέσει ακραίο απαισιόδοξο σενάριο.
Συμπέρασμα
Διαμορφώνονται προϋποθέσεις διατηρήσιμης ανάκαμψης στο υπόλοιπο 2016 και στο πρώτο
μισό 2017. Η ανάκαμψη όμως δεν είναι δεδομένη. Η αύξηση 2,7% για το 2017 αποτελεί
υπεραισιόδοξο σενάριο
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