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Σύνοψη
Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε έκθεση που
παρουσιάζει την εφαρµογή των οικονοµικών κατευθύνσεων για
το 2002 σε όλα τα κράτη µέλη. Το συµπέρασµα της έκθεσης
είναι ότι η ∆ανία και η Σουηδία παρουσίασαν την καλύτερη
εικόνα στην εφαρµογή των οικονοµικών κατευθύνσεων για το
2002. Η Ελλάδα, µαζί µε το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ιρλανδία,
την Ολλανδία, την Πορτογαλία και το Ην. Βασίλειο παρουσίασαν
µερική πρόοδο στην εφαρµογή των οικονοµικών κατευθύνσεων,
ενώ η Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αυστρία και η Φιλανδία
παρουσίασαν περιορισµένη µόνο πρόοδο.
Εντούτοις είναι αναγκαίο να επισηµάνουµε ότι η µελέτη δίνει µια
εικόνα που αναφέρεται σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή και δεν
λαµβάνει υπόψη το διαφορετικό σηµείο εκκίνησης της κάθε
χώρας. Η όχι ταχεία πρόοδος της Ελλάδας προδίδει ότι
καθυστερεί η σύγκλιση µε τις υπόλοιπες οικονοµίες – µέλη της
ΕΕ.

Οι ειδικές
οικονοµικές
κατευθύνσεις
της ΕΕ
εφαρµόζονται
µερικώς από
την Ελλάδα

Πρόοδος στην Εφαρµογή των Ειδικών Οικονοµικών Πολιτικών το
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Α.

∆ηµοσιονοµικά
Προϋπολογισµός

Απολογισµός από ΕΕ

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον προϋπολογισµό του 2003 είναι να
αποφευχθεί ο άµετρος δανεισµός και να διατηρηθεί ο
µεσοπρόθεσµος στόχος του Προγράµµατος Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Εντούτοις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει ότι
η Ελλάδα, µαζί µε την Γαλλία, την Ιταλία και την Αυστρία
χρειάζεται να επιταχύνουν την σταθεροποίηση και να
εξασφαλίσουν την µακροχρόνια διατήρησή της.
∆ηµόσιες Επενδύσεις
Οι δηµόσιες επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ποσοστό
του ΑΕΠ παραµένουν σταθερές κατά την τελευταία 3ετία.
Εντούτοις, στην Ελλάδα στην Πορτογαλία και στην Γερµανία οι
δηµόσιες επενδύσεις µειώθηκαν παρά τις επιδοτήσεις από την
ΕΕ.
∆ηµόσιο Χρέος
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισηµαίνει την ανάγκη µείωσης του
δηµόσιου χρέους ιδιαίτερα στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Επίσης, επισηµαίνει ότι το χρέος της ελληνικής κυβέρνησης
ήταν το 2002 στα ίδια επίπεδα µε το 1998 δηλαδή στο 106%
του ΑΕΠ, και εµφανίζεται ιδιαίτερα απαισιόδοξη όσον αφορά
την επίτευξη του στόχου της µείωσης του δηµόσιου χρέους
κάτω από το 60% του ΑΕΠ, πριν την επίδραση της γήρανσης
του πληθυσµού, δηλαδή σε 15 µε 20 χρόνια.

Ανεπαρκή θεωρούνται τα µέτρα που λήφθηκαν για να µειωθούν
οι πληθωριστικές πιέσεις, να περιοριστούν οι πρωτογενείς
δαπάνες και να διασφαλιστεί η σταθερή µείωση του δηµόσιου
χρέους.

Αξιολόγηση από ΕΕ

Η βασική πρόκληση της Ελλάδας στον τοµέα αυτό είναι να
βελτιωθεί η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών. Εντούτοις οι
συστάσεις
έχουν
εφαρµοστεί
µερικώς
µε
αµφίβολα
αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι το 2001 ο δείκτης
δηµόσιου χρέους ήταν 7,3% υψηλότερος από την εκτιµώµενη στο
πρόγραµµα σταθερότητας του ιδίου έτους τιµή του, φτάνοντας το
107% του ΑΕΠ.
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Β.

Αγορά Εργασίας

Μισθοί

Απολογισµός από ΕΕ

Στην Ελλάδα κατά το 2002 είχαµε την µεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση των ονοµαστικών µισθών (6,5%) σε σύγκριση µε τα
υπόλοιπα κράτη µέλη, πολύ πιο πάνω από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο
(2,9%). Ταυτόχρονα όµως στην Ελλάδα παρουσιάστηκε και η
µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας
(3,1%). Το αποτέλεσµα είναι το ονοµαστικό κόστος εργασίας να
αυξηθεί κατά 3,2% , 0,7% υψηλότερο από τον Ευρωπαϊκό µέσο όρο.
Ανεργία - Απασχόληση
Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2001 ήταν να φτάσει το
ποσοστό απασχόλησης στο 70%. Η Ελλάδα µαζί µε την Ισπανία και
την Ιταλία είχαν το µικρότερο ποσοστό απασχόλησης σε σχέση µε
τους υπόλοιπους εταίρους τους (γύρω στο 55%). Ειδικότερα ο
στόχος για την απασχόληση των γυναικών ήταν να φτάσει στο 60%.
Η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν πάλι τη µεγαλύτερη απόκλιση
από τον στόχο φτάνοντας το 2001 σε ποσοστό απασχόλησης των
γυναικών ίσο µε 40%. Τέλος η µακροχρόνια ανεργία το 2001 στην
Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Ισπανία ήταν στα υψηλότερα επίπεδα
(γύρω στο 5%) σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, ενώ η
συνολική ανεργία το 2002 στην Ελλάδα το 2002 ήταν στο 10%, πολύ
πάνω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (7%).
Ασφαλιστικό Σύστηµα
Η µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού συστήµατος δεν θεωρείται ικανή
να ενθαρρύνει την συµµετοχή των ηλικιωµένων εργατών στην αγορά
εργασίας και ούτε η αύξηση της απασχόλησης φαίνεται εφικτή µέσω
φορολογικών κινήτρων
Έτσι υπάρχουν αµφιβολίες για το αν θα αποδειχθεί ικανή να αντέξει
σε µεσοπρόθεσµες προκλήσεις όπως είναι η γήρανση του
πληθυσµού.
Παραγωγικότητα
Η παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα παρ’ όλο που
αυξήθηκε αρκετά τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να παραµένει η
δεύτερη χαµηλότερη στην Ευρώπη. Οι κύριοι λόγοι που αναφέρονται
είναι η χαµηλή διαθεσιµότητα εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού, η
αργοπορία µεταρρύθµισης της αγοράς προϊόντων και µετάβασης
στην κοινωνία της πληροφορίας.
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Αρκετή πρόοδος έχει σηµειωθεί στην βελτίωση των εκπαιδευτικών και
των επαγγελµατικών συστηµάτων µε στόχο να βελτιωθούν οι
ικανότητες – δεξιότητες του εργατικού δυναµικού.

Αξιολόγηση από ΕΕ

Η βασική πρόκληση της Ελλάδας σε αυτό το τοµέα είναι να µειώσει το
υψηλό ποσοστό δοµικής ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων και να αυξήσει
το ποσοστό απασχόλησης (ήταν 55,4% το 2001, µέσα σε µία 10-ετία
αυξήθηκε µόνο 0,8%).
Εντούτοις η έκθεση της επιτροπής επισηµαίνει ότι:
1.η δηµιουργία καθαρών θέσεων εργασίας γίνεται µε πολύ αργούς
ρυθµούς,
2. η αγορά εργασίας είναι έντονα τµηµατοποιηµένη µε υψηλά
ποσοστά νεανικής, γυναικείας και µακροχρόνιας ανεργίας.
3. Κανένα καινούργιο µέτρο δεν έχει ληφθεί για σύνδεση των µισθών
µε την παραγωγικότητα και τις συνθήκες των τοπικών αγορών
εργασίας.

Γ.

Αγορές Προϊόντων

Πρόοδος σηµειώθηκε στην εφαρµογή των προτάσεων για τις αγορές
προϊόντων, για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας και της
οικονοµίας της γνώσης.

Απολογισµός από ΕΕ

Λιγότερη πρόοδος έχει γίνει στον τοµέα της απελευθέρωσης της
αγοράς ενέργειας.
Καθόλου πρόοδος δεν έχει σηµειωθεί στην αύξηση του ποσοστού
ενσωµάτωσης των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά στην ελληνική
νοµοθεσία.
∆απάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη
Η ελληνική και η πορτογαλική βιοµηχανική δαπάνη για Έρευνα και
Ανάπτυξη ως ποσοστό του ΑΕΠ (περίπου 0,2%) ήταν η χαµηλότερη
στην ΕΕ, πολύ πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (1,25%).
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
Το ποσοστό σύνδεσης των νοικοκυριών µε το ∆ιαδίκτυο στην
Ελλάδα είναι ιδιαίτερα χαµηλό. Στην έκθεση της ευρωπαϊκής
επιτροπής επισηµαίνεται ότι ενώ χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία και
η Πορτογαλία κατόρθωσαν να συγκλίνουν µε τον ευρωπαϊκό µέσο
όρο (40%), η Ελλάδα απέτυχε να κάνει το ίδιο.
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Προσπάθειες για βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος έγιναν
µέσα στο 2002. Εντούτοις χρειάζεται προσπάθεια βελτίωσης της
αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµόσιων
οργανισµών.
Το µέσο µορφωτικό επίπεδο είναι σχετικά χαµηλό. Η Ελλάδα έχει το
χαµηλότερο επίπεδο καινοτοµιών λόγω του µικρού ποσοστού
επένδυσης σε Έρευνα και Ανάπτυξη. Επίσης η διάδοση Τεχνολογιών
Επικοινωνιών και Πληροφοριών παραµένει κάτω από τον µέσο όρο
της ΕΕ.

Αξιολόγηση από ΕΕ

Το ποσοστό ενσωµάτωσης των οδηγιών για την Εσωτερική Αγορά
στην ελληνική νοµοθεσία µειώθηκε από 97% που ήταν το 2001 σε
96,7% το 2002. Σε αυτό το επίπεδο το ελληνικό ποσοστό
ενσωµάτωσης παραµένει το δεύτερο χαµηλότερο στην ΕΕ. Ιδιαίτερη
καθυστέρηση σηµειώνεται στην ενσωµάτωση οδηγιών που αφορούν
την γεωργία, το περιβάλλον και τις µεταφορές.

Η µερική υλοποίηση των κατευθύνσεων οικονοµικής πολιτικής
συντελεί ώστε να µην καλύπτεται η απόσταση της Ελλάδας από τον
κοινοτικό µέσο όπως άλλωστε επιβεβαιώνεται και από τις επιδόσεις
της Ελλάδας σε έξι τοµείς (γενική οικονοµική επίδοση, απασχόληση,
έρευνα και καινοτοµία, οικονοµική µεταρρύθµιση, κοινωνική συνοχή
και περιβάλλον). Στο διάγραµµα που ακολουθεί φαίνεται η συχνότητα
εµφάνισης των χωρών µελών της ΕΕ στις τρεις πρώτες και στις τρεις
τελευταίες θέσεις ως προς τους διαρθρωτικούς δείκτες που
ανανεώνονται σε µηνιαία βάση από την Eurostat. Η Ελλάδα
εµφανίστηκε 43 φορές στις τρεις τελευταίες θέσεις και µόλις 12 φορές
στις τρεις πρώτες, ενώ αντίστοιχα η αµέσως προηγούµενη χώρα, η
Πορτογαλία εµφανίστηκε 38 φορές στις τρεις τελευταίες θέσεις και 17
φορές στις τρεις πρώτες.

Η Ελλάδα µαζί µε
την Ισπανία και την
Πορτογαλία
εµφανίστηκαν στις
τρεις τελευταίες
θέσεις τις
περισσότερες
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