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ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Για να συνεχιστούν οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης απαιτούνται νέα γενναία βήματα οικονομικής πολιτικής. Είναι βήματα μείωσης των μεγάλων ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας και αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Η πρόκληση είναι μεγάλη διότι οι ανισορροπίες δεν φαίνονται, ούτε έχουν άμεσο πολιτικό κόστος, Ροκανίζουν, όμως, τη μελλοντική πορεία της χώρας.Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και η αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων
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tou ΓκΙκα Χαρδούβίλη, καθηγητή στο Τμήμα 
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητι
κής του Παναηατημίοΐ) Πειραιώς & Οικονομι
κού Συμβούλου του Ομίλου Eurobank EFG

1. Η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε το 2007 
με πραγματικό ρυθμό περίπου 4%. συνεχίζο
ντας έτος χάρη κυρίως στην ισχυρή εγχώρια 
ζήτηση, μια εντυπωσιακή αναπτυξιακή πορεία.
Από το 1994 η ανάπτυξη είναι υψηλότερη του 
μέσου όρου της ΕΕ-15 (Διάγραμμα Ο. Έτσι, η Ελ
λάδα που στα μέσα της δεκαετίας του 1990 βρι
σκόταν στο 70% του μέσου βιοτικού επιπέδου 
της ΕΕ-15, σήμερα έχει φτάσει το 88% και πλησι
άζει την ίταλία, Καθοριστικής σημασίας για την 
αναπτυξιακή αυτή πορεία υπήρξε η απόφαση 
να γίνει η χώρα μέλος της Ευρωζώνης, γεγο
νός που απαιτούσε μείωση του πληθωρισμού 
και δημοσιονομικό νοικοκύρεμα. Σήμερα, το 
μεγάλο ερώτημα είναι αν η πορεία σύγκλισης
προς το  βιοτικό επίπεδο της Ευρώπης των 15 συνεχιστεί. Πολλοί απαισιόδοξοι 
ισχυρίζονται ότι η ταχεία ανάπτυξη των τελευταίων ετών έφτασε τα ανώτατα όριά 
της. Κατά τη  γνώμη τους, μεγάλη πτώση των επιτοκίων, όπως έγινε μετά το  1997, 
δεν θα ξανοδούμε. Ούτε παρόμοια κινητήρια δύναμη με αυτές της ΟΝΕ και των 
Ολυμπιακών Αγώνων θα ξαναδούμε, Ο δανεισμός των νοικοκυριών φτάνει σε ση
μεία κορεσμού και οι ρυθμοί αύξησης της κατανάλωσης θα υποστούν μείωση. Το 
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, που αποτελεί προπομπό και καθοδηγητή των επενδύ
σεων, τελειώνει, Η εισροή οικονομικών μεταναστών με φτηνά μεροκάματα για να 
χτίσουν σπίτια, να δουλέψουν στους αγρούς ή να γίνουν οικιακοί βοηθοί στερεύει. 
Αυτό, όμως, που παραμένει είναι ένα κράτος δυσκίνητα και αναποτελεσματικό, 
ανίκανο να αρθεί στο ύψος των απαιτήσεων της παγκοσμιοποίησης και του διε
θνούς ανταγωνισμού, και μια κοινωνία εθισμένη σ τη μετριότητα και την ανυπακοή 
σε νόμους που υπερβάλλουν, με τη δημόσια παιδεία διαρκώς να υποβαθμίζεται, 
τις αγκυλώσεις να πολλαπλασιάζονται και τη  δίψα για αλλαγή και καινοτομία -  ανα - 
γκαία συνθήκη στον διεθνή ανταγωνισμό - ανύπαρκτη. Άλλοι, πάλι, πιο αισιόδοξοι 
αναλυτές πιστεύουν ότι παρά τις δυσκολίες, το  ελληνικό δαιμόνιο θα συνεχίσει να 
διαπρέπει. Οτι οι πηγές ανάπτυξης ποτέ δεν στερεύουν. Οι αισιόδοξοι φέρνουν ως 
παραδείγματα την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων στη Νέα Ευρώπη, τη

δυναμική ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα, του τομέαΐ 
των τηλεπικοινωνιών και του τομέα των τροφίμων ή τηη| 
εισροή των ναυτιλιακών εταιρειών στην Ελλαδα και την 
άνθιση του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Το υπολοιπο σοθρσ 
είναι οργανωμένο ως εξής: Στο Εδάφιο 2, περιγράφονταύ 
οι προβλέψεις μας για το άμεσο μέλλον, δηλαδή το 200θ.| 
Στη συνέχεια επιχειρείται μια ανάλυση των βαθύτερα» 
διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίοα 
ώστε να απαντηθεί το ερώτημα με ποιο τροπο οι σημε
ρινοί ρυθμοί ανάπτυξης θα μπορούσαν να συνεχιστούν 
για πολλά ακόμα χρόνια. Συγκεκριμένα, στο Εδάφιο ϊ  
παρουσιάζονται οι νέοι περιορισμοί στην οικονομική πο· 
λαϊκή, που απορρέουν από την ένταξη στην Ευρωζώη. 
Στο Εδάφιο 4, ττεριγράφονται οι μεγάλες ανισορροπ®| 
της ελληνικής οικονομίας και στο Εδάφιο 5 οι απαιτοίή 
μενες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Τέλος, στο Εδαφισδ 
συνοψίζονται τα κύρια συμπεράσματα της ανάλυσης.

2. Προβλέψεις για το 2008

Η αναπτυξιακή πορεία της ελληνική οικονομίας αναμέ
νεται να συνεχισθεί και το 2008, αλλα με Βραδύτεροι»; 
ρυθμούς. Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 4%. που αναφέρε-

Α ΥΤΟ I ΙΟ Υ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ Α κ ί
νητο και αναποτελεσματικό, και μια κοινωνία εΟιοΛ 
νη στη μετριότητα και την ανυπακοή σε νόμους π« 
υπερβάλλουν, με τη δημόσια παιδεία όιαρκώς ναΚ» 
βαθμίςεται, τις αγκυλώσεις να ττοXλαττλασιαςοντί| 
και τη δίψα για αλλαγή και καινοτομία - αναγκαία̂  
συνθήκη στον διεθνή ανταγωνισμό - ανύπαρκτψ ι



ται στον Προϋπολογισμό του 2008 πρέπει να Θεωρηθεί 
αισιόδοξη, καθώς φαίνεται να υποεκτιμά κυρίως τις επι
δράσεις ενός αρνητικού διεθνούς περιβάλλοντος, που 
εντείνονται και από tic χρόνιες αδυναμίες της ελληνικής 
οικονομίας. Η παγκόσμια οικονομία το 2008 αναμένεται να 
συνεχίσει να αναπτύσσεται αν και υπάρχουν κίνδυνοι για 
επιβράδυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης ως αποτέλεσμα 
των προβλημάτων στην οικονομία των ΗΠΑ. Σύμφωνα και 
με το υπόδειγμα της Eurobank EFG, η πιθανότητα ύφεσης 
στις ΗΠΑ είναι κοντά στο 50%. Αντισταθμιστικά αναμένε
ται να λειτουργήσει η ισχυρή ανάπτυξη οτις αναδυόμενες 
οικονομίες, οι οποίες έχουν αυτονομηθεί οε κάποιο βαθμό 
από τις εξελίξεις στις ΗΠΑ, ιδίως οτις αποκαλούμενες χώρες 
BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα},
Η τιμή του πετρελαίου δεν αναμένεται να παραμείνει στα 
σημερινά υψηλά επίπεδα. Ετσι, η αρνητική επίδρασή του 
αναμένεται να είναι περιορισμένη, δηλαδή να αφαιρέσει 
0,2 -  03  ποσοστιαίες μονάδες από τον ρυθμό αύξησης 
του ΑΕΠ και να αυξήσε ι ισόποσα τον πληθωρισμό.
Όσον αφορά τις επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης -  που 
είναι κατά τη γνώμη μου η μεγαλύτερη της τελευταίας 
25-ετίας η οποία ξεκίνησε στην αγορά των στεγαοτικών 
δανείων υψηλού κινδύνου (subprime) των ΗΠΑ, αυτή θα 
προσθέσει έως και μία ποσοστιαία μονάδα οτα επιτόκια 
χορηγήσεων, αφού οι τράπεζες θα μεταφέρουν μεγάλο 
μέρος του υψηλότερου κόστους χρήματος στους πελά
τες τους. Τα υψηλότερα αυτά επιτόκια δεν θα φτάσουν 
στα επίπεδα της περιόδου πριν το 1995, αλλά αποτελούν 
έναν επιβραδυντικό παράγοντα για τις επενδύσεις και 
την κατανάλωση. Από την άλλη πλευρά, αντισταθμιστι 
κά λειτουργεί η εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην 
ελληνική τραπεζική αγορά, η οποία οδηγεί σε μείωση του 
περιθωρίου μεταξύ επιτοκίων χορηγήσεων και επιτοκίων 
καταθέσεων, καθώς και σε μείωση της διαφοράς από τα 
αντίστοιχα περιθώρια στην Ευρωζώνη (Διάγραμμα 2).
Το διεθνές περιβάλλον δεν αποτελεί όμως μόνο πηγή 
ανησυχιών αλλά ταυτόχρονα προσφέρει και ευκαιρίες 
ανάπτυξης στις ελληνικές επιχειρήσεις και τράπεζες 
που δραστηριοποιούνται έντονα στη Νέα Ευρώπη. 
Οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με 
υψηλούς ρυθμούς, συμβάλλοντας θετικά στην αύξηση 
της κερδοφορίας των ελληνικών επιχειρήσεων και των 
επαναπατριζόμενων μερισμάτων. Οι ρυθμοί ανάπτυξης 
αναμένεται να είναι ισχυροί, πλην όμως θα επιβραδυν
θούν ελαφρά. Σε μια χρονιά αυξημένης αβεβαιότητας 
όπως το 2008, οι θετικές προοπτικές των οικονομιών

Ώθηση από που;

-  Οι κινητήριες δυνάμος της 
πρόσφατης αναπτυξιακής πο
ρείας για τους απαισιόδοξους 
εξαντλούνται Για τους αισιόδο
ξους το ελληνικό δαιμόνιο θα 
συνεχίσει να διαπρέπει, οι πηγές 
ανάπτυξης ποτέ δεν στερεύουν.

-  Παράδειγμα, η δυναμική ανά
πτυξη του τραπεζικού τομέα, 
των τηλεπικοινωνιών και του 
τομέα των τροφίμων ή η εισ
ροή των ναυτιλιακών εταιρει
ών στην Ελλάδα και η άνθιση 
του εφοπλιστικού κεφαλαίου.

Ομως

-  Η πρόβλεψη για ανάπτυξη 
4%  υποεκτιμά τις ετπδράσδς 
ενός αρνητικού διεθνούς περι
βάλλοντος που εντείνονται και 
από τις χρόνιες αδυναμίες της 
ελληνικής οικονομίας.

-  Η «προστασία» του ευρώ  
αναίρεσε από τον μηχανισμό 
της αγοράς -  επιτόκια και συ
ναλλαγματική ισοτιμία -  τον 
ρόλο του επιτηρητή-τιμωρού 
για τις ανισορροπίες στην οικο
νομία ή για την ανεπάρκεια της 
οικονομικής πολιτικής.

-Το έλλειμμα ανταγωνιστικό
τητας έχει εμφανείς επιπτώ
σεις στον πληθωρισμό και το  
έλλειμμα τρεχουσών συναλ
λαγών.

-  Το δημόσιο χρέος παραμένει 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, ενώ 
η γήρανση του πληθυσμού 
οε συνδυασμό με το σύστημα 
πρόωρης ουνταξιοδότηοης 
αναμένεται να το μεγαλώσουν 
ακόμα περισσότερο.

της Νέας Ευρώπης αντισταθμίζουν τους αυξημένους 
επενδυτικούς κινδύνους. Σημαντική, τέλος, αναμένεται 
να είναι και η εισροή πόρων από την Ε,Ε. στην Ελλάδα 
στα πλαίσια τόσο του Γ  ΚΠΣ όσο και του Δ', παρά τις 
δυσκολίες στην απορρόφηση των πόρων.
Εντονότερες αναμένεται να είναι το  2008 και οι πληθω
ριστικές πιεοεις, καθώς ενισχυονται οι παράγοντες που 
τροφοδοτούν τις αυξήσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. 
Όπως μπορούμε να δούμε και οτο Διάγραμμα 5, ο πλη
θωρισμός στην Ελλάδα μειώθηκε εντυπωσιακά στα χρό
νια της προσπάθειας ένταξης στην Ευρωζώνη, Το 2007, 
η πορεία του πληθωρισμού ήταν συγκρατημένη, αλλά 
τους τελευταίους μήνες του έτους αναζωπυρώθηκε. Το 
αν αυτή η άνοδος των τιμών είναι παροδική η όχι μένει 
να φανεί, αν και οι παράγοντες που την τροφοδοτούν 
παραμένουν εν ισχύ: Άνοδος των τιμών του πετρελαίου, 
ισχυρή εσωτερική ζήτηση και πιστωτική επέκταση.

3. Οι περιορισμοί στη μακροοικονομική 
πολιτική εντός Ευρωζώνης

Η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και η εισαγωγή 
του νέου νομίσματος είχε σημαντικά οφέλη για την 
ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, η νομισματική πο
λιτική, από τη στιγμή που ασκείται αποκλειστικά από 
το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), 
δεν υπόκειται πλέον στις πολιτικές σκοπιμότητες των 
εθνικών κυβερνήσεων, ενώ η δημοσιονομική πολιτική 
απέκτησε και αυτή αυξημένη αξιοπιστία, αφού το Σύμ
φωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης συνεπάγεται αυξη
μένη πειθαρχεία στα δημόσια οικονομικά, ιδιαίτερα για 
τις μικρές χώρες της Ευρωζώνης όπως η Ελλάδα.
Από την άλλη πλευρά, η συμμετοχή της Ελλάδας στη 
νομισματική ένωση είχε και αρνητικές επιπτώσεις. 
Αυτές αφορούν (ι) την απώλεια παραδοσιακών μα
κροοικονομικών εργαλείων, δηλαδή της νομισματικής 
και της συναλλαγματικής πολιτικής, αλλά και (ιή την 
αναίρεση από τον μηχανισμό της αγοράς -  επιτόκια και 
συναλλαγματική ισοτιμία -  του ρόλου του επιτηρητή- 
τιμωρού για τις ανισορροπίες στην οικονομία ή για την 
ανεπάρκεια της οικονομικής πολιτικής.
Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, η βέλτιστη πο
λιτική για τον μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν είναι ανα
γκαστικά πάντοτε και η βέλτιστη πολίτικη για έκαστη 
χώρα-μέλος. Και αυτό διότι ο οικονομικός κύκλος και 
η τροχιά του πληθωρισμού δεν είναι πανομοιότυπη

Τώρα, με το Flex Plan Leasing npoγραμματίζετε 
τη δόση leasing μεταξύ τον'minimum κσ maximum ποσού», 
ανάλογα με τη ρευστότητα της επιχείρησής σας και 
εξασφαλίζετε απόλυτη ευελιξία.
Ατ?ό τη μεγαλύτερη εταιρεία Leasing στην Ελλάδα.

Γιατί εμείς παίρνουμε την επιχείρησή σας προσωπικά
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από χωρά σε χώρα. Για παράδειγμα, στην περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, όταν 
η χώρα μας αντιμετώπιζε υψηλότερη ζήτηση και πληθωρισμό από τις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρωζώνης, η βέλτιστη βραχυπρόθεσμη νομισματική πολιτική για την 
Ευρωζώνη ήταν υπέρ το δέον επεκτατική για την Ελλάδα.
Αντίστοιχοι είναι και οι περιορισμοί οτη συναλλαγματική πολιτική. Στο παρελθόν, η Τράπε
ζα της Ελλάδος είχε τη δυνατότητα παρέμβασης στην αγορά συναλλάγματος και επίδρα
σης οτην ισοτιμία του ε γχώριου νομίσματος, Μπορούσε, για παράδειγμα, να υποτιμήσει 
τη δραχμή και να μειώσει -  τουλάχιστον προσωρινά -  τις τιμές των ελληνικών προϊόντων 
στο εξωτερικό ή να αυξήσει τις τιμές των ξένων προϊόντων στην Ελλάδος βελτιώνοντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητα. Σήμερα δεν έχει αυτή τη δυνατότητα 
Η δεύτερη αρνητική συνέπεια της ένταξης της Ελλά
δας στην Ευρωζώνη είναι το γεγονός ότι έχει παυσει 
να λειτουργεί εξισορροπητικά ο παραδοσιακός μηχα
νισμός τιμών της αγοράς. Για παράδειγμα, σήμερα το 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα είναι 
δραματικά υψηλό, περίπου 13% του ΑΕΠ. Παλαιότε- 
ρα, με τέτοιο έλλειμμα η δραχμή θα δεχόταν ισχυρή 
πίεση για υποτίμηση, ενώ η πιθανότητα υποτίμησης 
θα ωθούσε τις νομισματικές αρχές προς αύξηση των 
εγχώριων επιτοκίων. Και οι δύο μεταβλητές -  συνάλ
λαγμα και επιτόκια - θα δημιουργούσαν δυναμική μεί
ωσης του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών. Σήμε
ρα, όμως, δεν υπάρχει μια τέτοια αντίδραση, αφού το 
ελληνικό έλλειμμα δεν επηρεάζει τη  συναλλαγματική 
ισοτιμία ή τα επιτόκια του ευρώ.
Οι περιορισμοί που περιγράφηκαν παραπάνω, έχουν ως 
αποτέλεσμα τη μετατροπή των οικονομικών κρίσεων 
ταυ παρελθόντος σε σημερινές και μελλοντικές σωρευ- 
όμενες -  και προσωρινά ατιμώρητες -  ανισορροπίες, 
που σταδιακά όμως ροκανίζουν την παραγωγική δυ
νατότητα της χώρας και το  μελλοντικό βιοτικό επίπεδο, 
πιθανόν χωρίς αυτό να γίνεται αντιληπτό από πολλούς 
πολιτικούς παράγοντες του τόπου. Αυτό είναι ενα πολύ 
μεγάλο και βουβό πρόβλημα, που διογκώνεται.

Με την «προστασία» 
του ευρώ οι οικονομι
κές κρίσεις του παρελ
θόντος μετατράπηκαν 
σε σημερινές και 
μελλοντικές σωρευό- 
μενες -  και προσωρινά 
ατιμώρητες -  ανισορ
ροπίες, που σταδιακά 
όμως ροκανίζουν 
την παραγωγική δυ
νατότητα της χώρας 
και το μελλοντικό 
βιοτικό επίπεδο, 
πιθανόν χωρίς αυτό 
να γίνεται αντιληπτό 
από πολλούς πολι
τικούς παράγοντες 
του τόπου. Αυτό είναι 
ένα πολύ μεγάλο και 
βουβό πρόβλημα, που 
διογκώνεται... ■

4. Οι μεγάλες ανισορροπίες 
της ελληνικής οικονομίας

1.1 Έλλειμμα Ανταγωνιστικότητας
Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι ίσως το βαθύτερο 
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αφού είναι διάχυτο f 
παντού, σε ποικίλους τομείς, αγορές, δραστηριότητες και 
οικονομικές σχέσεις. Προβλήματα όπως η έλλειψη ποιό
τητας στην παιδεία, η μικρή επένδυση στις νέες τεχνο
λογίες, το αβέβαιο, αδιαφανές και ασταθές φορολογικό 
σύστημα, η γραφειοκρατία και η διαφθορά, η δυσκαμψία )  
στην αγορά εργασίας, τα κλειστά επαγγέλματα και οι | 
ολιγοπωλιακές πρακτικές σε πολλούς τομείς αποτελούν J 
τροχοπέδη στη δυνατότητα της οικονομίας να παράγει ! 
ανταγωνιστικά αγαθά και υπηρεσίες στην παγκόσμια ] 
αγορά. Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας έχει εμφανείς 1 ¡ 
επιπτώσεις στον πληθωρισμό και το έλλειμμα τρεχουσών |  
συναλλαγών. Ο πληθωρισμός αν και χαμηλότερος από 
ο,τι στα μέσα της δεκαετίας του '90, είναι υψηλότερος οε |  
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης (Διάγραμμα 
Si, ενώ ίο  έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών έχει φτάσει ι 
Νοέμβριος 2006 Οκτώβριος 2007; στα επίπεδα ρεκόρ J 

του 12,9% του ΑΕΠ η ετήσιου ποσού £29.2 δις.
Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας γίνεται ιδιαίτερα εμ
φανές όταν η χώρα μας συ-γκρίνεται με άλλες χώρες. Για |! 
παράδειγμα, σύμφωνα με τα αξιόπιστα - και συγκρίσιμα j 
διακρατικά - στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το 2007 |  
η Ελλάδα κατατάσσεται στην καθόλου αξιοζήλευτη 1CC1 
θέση σε σύνολο 178 χωρών ως προς την ευκολία άοκη- J 
σης επιχειρηματικής δραστηριότητας!

1.2 Υψηλό Δημόσιο Χρέος
Τα δημόσια οικονομικά αναδεικνύονται ως ένας μεσο- 
μακροπρόθεσμος κίνδυνος, αφού το δημόσιο χρέος πα-

X.

Π, 1 Η Μεγέθυνση των Μελλοντικών Υποχρεώσεων του Κράτους

2005 2010 2015 2025 2050

i Δαπάνε ς Υγείας ι% ΑΕΠ i 5,1 5.4 5,5 5,? 6,8

Ραπτυ.; ε,τ-ϊόωτπς ΑΕΠ; 3.4 3,1 2.9 3,0 3,1

-v.xw rvx tSYoCówCvct ηΛίκΙΟν 55-64 
(Utpναζομίνςβν:

10,9 12.0 13.6 17,3 17.4

ΣιινπψΜίχοι ΕργοζόμενΟι ί%] 26,8 28,0 30,3 35,8 60,4

Αριθμός lis&isiv £<moeSatn<íw
ΧΙΛ:0δΚ ΔΠΜΟΤΙΚΟ-Α£!>

1888 1768 1733 1724 1444
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1  ρομένίΐ σε πολύ Λ η λά  επίπεδα (Διάγραμμα 4), ενώ η γήρανσή του πληθυσμού σε 
I  οννδνασαο με το σύστημα πρόωρης συνταξιοδότησης αναμένεται να το μεγαλώ- 
Ρ  οουν ακόμα περισσότερο. Ενδεικτικά αναφέρω πως το ποσοατό των ηλικιωμένων 
|  εργαζόμενων >55-64 ετών) θα αυξηθεί κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες την περίοδο 
·’ 2005-2050. ενώ ο δείκτης εξάρτησης που περιγράφει το τμήμα του πληθυσμού
[ άνω των 64 ετών, που ·<εξαρτάται> οπό το τμήμα ίου πληθυσμού που μπορεί δυ- 
| |  νητικά να εργαστεί (δηλαδή ο λόγος των δύο μεγεθών;, προβλέπεται -  με το ση- 
| -  μερινό σύστημα συνταξιοδότησης -  να αυξηθεί από 26.8% το 2005 στο απίστευτα 
I  υοπλό 60.4% το 2050 (Πίνακας 1), Η αναμενόμενη αύξηση του δημοσίου χρέους 

δεν περιορίζει απλώς τη δυνατότητα άσκησης επεκτατικής δημοσιονομικής πολι- 
|  τικής αλλά μεγαλώνει και το κόστος δανεισμού του Δημοσίου ανα ευρώ δανείου, 
Ρ  καθιστώντας τον δανεισμό σχεδόν απαγορευτικό. I

I  1.3 Υψηλή ανεργία, χαμηλή απασχόληση, ανισότητα
1 Μια τρίτη μεγάλη ανισορροπία στην ελληνική οικονομία είναι η υψηλή ανεργία και τα 

■  χαμηλά ποσοστά απασχόλησης των νέων και των γυναικών. Η ανισορροπία, η οποία 
I  φανερώνει όπ η διάρθρωση της αγοράς εργασίας δεν ικανοποιεί ούτε τις επιχειρήσεις
Ρ  ούτε τους δυνητικά εργαζόμενους, είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν τα ποσοστά αυτά
$ συγκοινονται με τα αντίστοιχα μέοα ποσοστά στην ΕΕ-15 (Πίνακας 2). Η υψηλή ανερ-
|  για <α; χαμηλή απασχόληση για ομάδες του πληθυσμού συμβαδίζουν και με μεγάλη 
■!( ανισότητα Η απόσταση μεταξύ των οικονομικές ευημερούντων και των οικονομικά

ΚΑΡΜΕΝ, Όπερα του Ζωρζ Μπιζέ
Μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινος
Σκηνεβεοία; Στήβεν Πίμλ,οτ
Συνεργάτες σκηνοθέτες Λντριου Γουίκς - Αλέτα Κόλλινς
Σχήνικά-κοστούμια: ΆΚίσον Τοίπυ
Χορογράφος: Αλέτα Κολινς
ΗρώδείΟ  2007 Φωτό: Stefanos
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Δ.2. Περιθώρια επιτοκίου στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Δεκ. 2003 Δεκ. 2004 Δεκ. 2005 Δεκ. 2006 Ιοϋλ 200? 
*  Ελλάδα 1  Ευρωζώνη
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ασθενών είναι, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη 
των 15. Αξιοσημείωτο είναι το  γεγονός άτι -ο  "!οσοστσ "ολιτων σε «· 5ι;νο 
φτώχειας (δηλαδή με εισόδημα μικρότερο του 60% του διάμεσου εισοδήμα
τος) είναι στην Ελλάδα 20%, ενώ στην ΕΕ-15 είναι μόλις 16%.

5. Οι απαιτούμενες διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις

Η ένταξη στην Ευρωζώνη: έχει αναγκαστικό αναδείξει τις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις σε πολίτικη προτεραιότητας για την άμβλυνση των ανι
σορροπιών της ελληνικής οικονομίας, διότι αυτές είναι πλέον οι πολιτικές 
που βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια της εκάοτοτε κυβέρνησης. Οι 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει, όμως, να γίνουν πράξη και να μην 
παραμείνουν απλές συστάσεις των διεθνών οργανισμών. Για να είναι ρεαλι
στικές, είναι σημαντικό να ξεκινήσουν από τον δημόσιο τομέα και τις αγο
ρές αγαθών και υπηρεσιών ώστε να γίνουν αποδεκτές από τους πολίτες και , : 
στη συνέχεια με διάλογο και συναίνεση να επεκταθούν και σε πτυχές της 
αγοράς εργασίας,

1.1 ...σ τις  αγορές αγαθώ ν και υπηρεσιών
Παρά τη  σημαντική βελτίωση που παρατηρείται στην Ελλάδα από χη μείω
ση των κανονιστικών περιορισμών στις αγορές αγαθών και υπηρεο m  απο 
το 1995 έως το  2005, υπάρχουν περιθώρια προώθησης σημαντικών μεταρ- : 
ρυθμίσεων στην ελληνική αγορά προϊόντων, ώστε αυτή να συγκλίνει με 
τις περισσότερο απελευθερωμένες αγορές των υπολοίπων χωοων-μελών ·; 
του ΟΟΣΑ. Στην Ελλάδα, το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας είναι πιο έντονο 
στις αγορές υπηρεσιών και για τον λόγο αυτό η προσπάθεια ενίσχυσης τον 
ανταγωνισμού θα πρέπει να εστιαστεί στις υπηρεσίες διότι εκεί θα υπάρ- I  
ξουν και οι μεγαλύτερες αποδόσεις για τις όποιες προσπάθειες 
Τα τελευταία χρονιά στη χώρα μας γίνεται προσπάθεια προώθησης των δι
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, που cuas ¡ 
δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ανάμεσα στις διαρθρωτικές μεταρρύθμισες που 
έχουν ξεκινήσει, ξεχωρίζει σε σπουδαιοτητα η περαιτέρω απελευθέρωση 
των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αέριου, καθώς και η ευκο
λότερη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρισμού απο αιολικές πήγες ενέρ- |  
γειας. Στον χώρο των μεταφορών, οπού παρατηρείται και το μεγαλύτερο 1 
συγκριτικό έλλειμμα ανταγωνιστικότητας -  εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη |  
διαφορά στον πληθωρισμό με την Ευρωζώνη -  απαιτείται να δοθεί μεγα
λύτερη έμφαση. Στις επικοινωνίες, ένας τομέας που η αμερικανική εμπόριό |  
στη δεκαετία του 1990 έδειξε οτι είναι ιδιαίτερα ζωτικός για την ανάπτυξη j 
του διαδικτύου και την εξαπλωση της παραγωγικότητας, επίσης χρειάζεται I  
να δοθεί έμφαση. Σημαντική διαρθρωτική αλλαγή είναι π ανα&οργάνύοη I 
των ΔΕΚΟ, που ξεκίνησε με τον νόμο για τη  λειτουργία των ΔΕΚΟ, ο οποίος ί  
προβλέπει τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, του ελέγχου και λειτουργίας ι | 
τους, ενώ προσπαθεί να εφαρμόσει εργασιακές σχέσεις ···ιδιωτικού τομέα» ί 
για τους νεοπροσλαμβανόμενους. Βεβαίως, η εφαρμογή του νομού είναι :a I  
ζητούμενο, ενω ο νόμος δεν περιλαμβάνει τα νοσοκομεία,

5.2 ...σ τοΔ ημόσ ιο
Το Δημόσιο παράγει αγαθά και προσφέρει υπηρεσίες, που ο ιδιωτικός το- ® 
μέας αδυνατεί να προσφέρει σε βέλτιστη ποσότητα, ποιότητα και τιμή Το
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Δημόσιο είναι επίσης ο εγγυητής και ρυθμιστής των 
οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων και συμβάσεων 
των πολιτών. Πολλές από τις αδυναμίες στις αγορές 
αγαθών και υπηρεσιών και στην αγορά εργασίας οφεί-

Κ ΑΡΜ ΕΝ, Ό π ερ α  το υ  Ζ ω ρ ζ Μ π ιζέ
Μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός 

Σκηνοθεσία: Στήβεν Πίμλοτ 
Συνεργάτες σκηνοθέτες: Αντριου Γουίκς - Αλέτα Κόλλινς 

Σκηνικά-κοσιούμια: Μισόν Τσίττο 
Χορογράφος: Αλέτα Κολινς 

Ηρώδείο 2007 Φυτά: Stefanosλονται στην αδυναμία του Δημοσίου να επιβάλλει ένα 
πλαίσιο διαδικασιών που να βελτιώνουν τη ν  ανταγωνι
στικότητα των επιχειρήσεων και να μεγιστοποιούν την παραγωγικότητα της οικονομίας.
Επτά χώρες από τις αρχικές 12 της Ευρωζώνης προέβησαν σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των 
κρατικών τους δαπανών, Η περικοπή των δαπανών των χωρών της Ευρωζώνης που προχώρησαν 
σε μεταρρυθμίσεις είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση τω ν μακροοικονομικών τους δεικτών. Η πρώτη 
προφανής επίδραση ήταν οτα δημοσιονομικά μεγέθη. Οι χώρες που περιέκοψαν τις κρατικές τους 
δαπάνες κατόρθωσαν να οδηγηθούν σταδιακά σε ττλεανασματικούς προϋπολογισμούς. Μαζί με την 
περικοπή των δαπανών παρατηρείται και σημαντική βελτίωση στο δυνητικό ΑΕΠ, δηλαδή στη δυνα
τότητα της οικονομίας να παράγει αγαθά και υπηρεσίες. Το δυνητικό ΑΕΠ είναι σταθερά μεγαλύτερο 
εδώ και μια δεκαετία περίπου για τις χώρες που προώθησαν τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις σε 
σχέση με τις υπόλοιπες.
Η Ελλάδα ανήκει στις πέντε χώρες της Ευρωζώνης που δ εν  πραγματοποίησαν μεταρρυθμίσεις στις 
δημόσιες δαπάνες τους. Δέχτηκε, όμως, την ισχυρή θετική επίδραση από την προοπτική ένταξης και 
στη συνέχεια την ένταξη στην ΟΝΕ. Η επίδραση αυτή φαίνεται να περιορίστηκε στο σκέλος των εσό
δων. Σήμερα πραγματοποιούνται βήματα για τον έλεγχο των δαπανών. Η δημιουργία Γενικής Διεύ
θυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων θα λειτουργεί ως εσωτερικός ελεγκτής. Παράλληλα, συστήνονται 
αντίστοιχες μονάδες εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα υπουργεία και τις περιφέρειες. Επίσης, με τον
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Προϋπολογισμό του 2008, ξεκινά και η αποτύπωσή του και με δομή προγραμμά
των ώστε όταν ολοκληρωθεί να είναι δυνατή η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων 
των δημοσίων δαπανών.
Η κατανομή των εσόδων και των δαπανών αποτελεί συνήθως πολιτική επιλογή, η 
οποία όμως έχει πολλά χαρακτηριστικά, που είναι κοινώς αποδεκτά από όλα τα πολί
τικα κόμματα. Στο σκέλος των εσόδων, είναι κοινή η επιθυμία για καταπολέμηση της 
φοροδιαφυγής, της ειοφοροδιαφυγής της διαφθοράς και της παραοικονομίας. Είναι, 
επίσης κοινή επιθυμία η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος, η διαφάνεια 
των κανόνων και η βέλτιστη διαδικασία είσπραξης των φόρων ώστε να μην επιβαρύ
νεται δυσανάλογα ο χρόνος των φορολογούμε
νων. Στο σκέλος των δαπανών, αποτελεί κοινή 
προτεραιότητα η επένδυση στην παιδεία και 
την ποιότητά της, την υγεία, την καινοτομία και 
την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την 
πληροφορική.

3.3 ...σ την αγορά εργασίας
Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αφο
ρούν μια πληθώρα ενεργειών με σκοπό την 
αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγι
κότητας της εργασίας. Αναφέρονται στις πα
ρακάτω γενικές κατηγορίες: ία) την υιοθέτηση 
ενεργητικών πολίτικων απασχόλησης, ίβ) τις 
φορολογικές εισφορές εργοδότη και εργαζό
μενου, (ν; τη νομοθεσία για την προστασία

§ » s j f ï a
Η παγκόσμια οικονομία το 2008 
αναμένεται να συνεχίσει να ανα
πτύσσεται αν και υπάρχουν κίν
δυνοι για επιβράδυνση στους 
ρυθμούς ανάπτυξης, αποτέλεσμα 
των προβλημάτων στην οικονο
μία των III ΙΑ, όπου η πιθανότη
τα ύφεσης είναι κοντά στο 50%, 
Αντισταθμιστικά αναμένεται να 
λειτουργήσει η ισχυρή ανάπτυξη 
στις αναδυόμενες οικονομίες, 
ιδίως στις αποκαλούμενες χώρες 
BRIC (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία 
και Κίνα). ■

r............................... ...........
Π. 2.Α νεργ ία . Απ ασχόληση 

(2006 . τέλ.ος έτο υς)
Α ν ε ρ γ ία  Α π α σ χ ό λ η σ η

Ε λ λ ά δ α E E -1 5 Ε λ λ ά δ α E E -1 5
Σύνολο 8 ,9 % 7,4% 61:0% 6 6 ,0 %

Α ν δ ρ ες 5 .5 % 6 .5 % 74,6% 73.5%
Γ υ ν α ίκ ες 1 3 .6 % 3 .5 % 47,4% 5 8 ,6 %

H to i 25,2% 1 6 .0 % 24,2% 4 0 ,1 %
Π ηγή: Eurostat

Π. 3. Μεταρρυθμίσεις στην Αγορά Εργασίας

Ένταση Μ εταρρυβμιοεω ν Περιόδου 1994-2004
(%, μ εγ ίσ της δ υ να τής  βαθμολογίας)

Δανία Ευρωζώνη Ιρλανδία Πορτογαλία Ελλάδα Ισπανία

Σ υ νο λ ική  β α θ μ ο λ ο γ ία 2 9 ,3 18,5 17,4 15,9 13.8 10.5

Ε ν ερ γ η τ ικ ές  π ο λ ιτ ικ έ ς 56 36 ,9 4 6 23 42 8

Κ ο ινω ν ικές  ε ισ φ ο ρ έ ς 13 3 2 .8 88 25 13 19
Π ροσ τασ ία
ερ γ α ζ ο μ έν ω ν 10 9 ,4 -10 17 7 17
Ε π ιδόματα
α ν ερ γ ία ς 42 11.5 15 8 12 8
Κ α δ ο ρ ω μ ό ς
μισ θώ ν 27 2 .3 -1 4 5 5 7
Ε υ ελ ιξ ία  ω ρ α ρ ίο υ  
ερ γ α σ ία ς 17 22 ,2 0 33 17 0

Α σ φ α λ ισ τικό  σ ύ σ τη μ α 25 2 5 ,7 0 17 -8 8
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των εργαζομένων, (δ) τα επιδόματα ανεργίας, (ε) τη δι
αδικασία καθορισμού μισθών και εργασιακών σχέσεων, 
(στ) την ευελιξία του ωραρίου εργασίας, καθώς και ίζ) τα 
συστήματα συνχαξιοδότησης.
Η συγκριτική πορεία της Ελλάδας στις εργασιακές με
ταρρυθμίσεις δεν είναι αξιοζήλευτη. Σύμφωνα με τους 
Brandt, Burmiaux and Duval {20G5)S, οι οποίοι χρησιμο
ποιούν στοιχεία του ΟΟΣΑ, η ένταση των μεταρρυθμί
σεων που πραγματοποιήθηκαν στη δεκαετία 1994-2004, 
εκφρασμένη ως ποσοστό της μεγίστης δυνατής εφαρμο
γής, είναι πολύ χαμηλή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και 
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης (Πίνακας 3).
Ενας από τους λόγους της καθυστέρησης αυτής οφεί
λεται στο ότι πολλές από τις παραπάνω κατηγορίες των 
μεταρρυθμίσεων πιθανόν να απειλούν την ασφάλεια και 
ευημερία τμημάτων του πληθυσμού και, παρα το γεγο
νός ότι ωφελούν πολύ περισσότερους, καθυστερούν ή 
αναβάλλονται εξαιτίας του πολιτικού κόστους που συνε
πάγεται για τις εκάοτοτε κυβερνήσεις η υλοποίησή τους. 
Επίσης, ορισμένες από τις προτεινόμευες μεταρρυθμί
σεις δεν είναι ξεκάθαρο ότι έχουν το επιθυμητό κοινωνι
κό αποτέλεσμα και πιθανόν πηγάζουν από την εκάοτοτε 
επικρατούσα πολιτική ιδεοληψία. Η έλλειψη ανάλυσης 
και διαλόγου επιτείνει το πρόβλημα. Η πιο σημαντική 
από τις εργασιακές μεταρρυθμίσεις αφορά το ασφαλιστι
κό σύστημα, το οποίο αν μείνει ως έχει, τότε οι επιπτώσεις 
για την ελληνική οικονομία θα είναι πολλαπλές. Συγκεκρι
μένα οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα έχουν δυσκολότερο 
έργο ως προς τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού, ενώ 
είναι πολύ πιθανό να επιφέρει μειωμένους ρυθμούς οικο
νομικής ανάπτυξης. Συγχρόνως, αναμένεται να διχάσει 
και την κοινωνία ανάμεσα στους νέους που δα φορολο
γούνται περισσότερο και στους ηλικιωμένους που δεν θα 
απολαμβάνουν τον επιθυμητό βαθμό προστασίας.

Επίλογος

Η ένταξη στην ΟΝΕ είχε ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να κερ
δίσει αξιοπιστία στη μακροοικονομική της πολιτική και 
να επιτύχει χαμηλά επιτόκια και πληθωρισμό, καθώς και 
περιορισμένα δημοσιονομικά ελλείμματα. Συνέβαλε ου
σιαστικά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και τη μέχρι 
σήμερα σύγκλιση. Για να συνεχιστούν οι υψηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης απαιτούνται σήμερα νέο γενναία βήματα οι
κονομικής πολιτικής. Είναι βήματα μείωσης των μεγάλων 
ανισορροπιών της ελληνικής οικονομίας και αύξησης της 
ανταγωνιστικότητας της μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθ
μίσεων. Η πρόκληση είναι μεγάλη διότι οι ανισορροπίες 
δεν φαίνονται, ούτε έχουν άμεσο πολιτικό κόστος. Ροκα
νίζουν, όμως, τη μελλοντική πορεία της χώρας.
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