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1. Η ελληνική οικονοµία διαγράφει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια, µε το χάσµα µεταξύ
του κατά κεφαλήν εισοδήµατός της και αυτά των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.-15 να έχει
µειωθεί σηµαντικά. Οι καταγεγραµµένες αυξήσεις στο επίπεδο απασχόλησης και οι
υπολογίσιµες αυξήσεις των πραγµατικών µισθών έχουν τροφοδοτήσει την εντονότερη
κατανάλωση, ενώ η απελευθέρωση του χρηµατοοικονοµικού τοµέα και η µείωση των
επιτοκίων ενίσχυσαν την επιχειρηµατικότητα και τα επιχειρηµατικά κέρδη. Ωστόσο, ο
εξωτερικός τοµέας συνεχίζει να επιβραδύνει την ανάπτυξη, καθώς τα εξωτερικά ελλείµµατα
διατηρούνται ή διευρύνονται. Οι πληθωριστικές πιέσεις αυξήθηκαν στο τελευταίο τέταρτο του
2007 εξαιτίας των αυξήσεων στις τιµές των τροφίµων και του πετρελαίου, αν και η διαφορά
µεταξύ του επιπέδου πληθωρισµού της Ελλάδας και του µέσου όρου των χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µειώθηκε.
2. Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας αναµένεται να συνεχιστεί και το προσεχές χρονικό
διάστηµα, αλλά µε πιο αργούς ρυθµούς. Οι εικόνες από τις πιο πρόσφατες εκτιµήσεις
παρουσιάζουν µεγαλύτερη επιβράδυνση της ανάπτυξης από ό,τι έδειχναν οι προβλέψεις του
πρώτου µισού του 2007, εξαιτίας των υψηλότερων τιµών του πετρελαίου καθώς και των
υφιστάµενων χρηµατοοικονοµικών αναταράξεων στην Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
µε τις οποίες συναλλάσσεται.
3. Σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο, οι κίνδυνοι πηγάζουν από το ασθενέστερο εξωτερικό
περιβάλλον

και

από

τα

ενδεχόµενα

προβλήµατα

ρευστότητας

των

τραπεζών.

Σε

µακροπρόθεσµο επίπεδο, η συνεχής απώλεια της ανταγωνιστικότητας εγείρει την
πιθανότητα µιας παρατεταµένης περιόδου αργής ανάπτυξης. Η αποφυγή αυτού του κινδύνου
απαιτεί τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κόστους µέσω συγκράτησης των µισθών,
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την εδραίωση ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την παραγωγή προϊόντων υψηλότερης
ποιότητας, καθώς και µια γενικευµένη προσπάθεια για µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων
και εργασίας. Οι αρχές αναγνωρίζουν τις αρνητικές επιπτώσεις της σταδιακής υποβάθµισης της
ανταγωνιστικότητας, αλλά δε θεωρούν ότι θα αποτελέσουν αξιοσηµείωτα εµπόδια για τα
επόµενα χρόνια, αφού το ποσοστό ανεργίας έχει µειωθεί, ενώ οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
προβεί σε αναδιαρθρώσεις και εκµεταλλεύονται τις τεχνολογικές εξελίξεις.
4. Με τις εξαγωγές προς τις γειτονικές χώρες να αφορούν κυρίως σε προϊόντα χαµηλής
τεχνολογίας και υψηλής έντασης εργασίας, οι εξαγωγείς αναµένεται να αντιµετωπίσουν
µεγαλύτερο ανταγωνισµό, καθώς οι χώρες αυτές επιδιώκουν την ευθυγράµµισή τους µε τις
υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται
να παραµείνει στα ίδια περίπου επίπεδα (14% του ΑΕΠ) τουλάχιστον έως το 2010.
5. Ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας µοιάζει εύρωστος και µέχρι στιγµής έχει µείνει
ανεπηρέαστος από χρηµατοοικονοµικές αναταραχές. Ωστόσο, οι συνεχιζόµενες πιστωτικές
επεκτάσεις και η εντονότερη παρουσία στη νοτιοανατολική Ευρώπη – χρηµατοδοτούµενη εν
µέρει από χονδρική χρηµατοδότηση, έχουν αυξήσει την έκθεση των τραπεζών σε πιστωτικούς
ή γεωγραφικούς κινδύνους, καθώς και σε κινδύνους ρευστότητας. Ενώ έχουν γίνει κατάλληλα
βήµατα για την ενίσχυση των εποπτειών και την εξασφάλιση της καλής συνεργασίας µε τις
Κεντρικές Τράπεζες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι αναλύσεις ευαισθησίας για τη διαχείριση
ακραίων περιπτώσεων οφείλουν να επικαιροποιηθούν. Η Τράπεζα της Ελλάδας έχει επισηµάνει
πως έχουν γίνει βήµατα προς την εντατικοποίηση της εποπτείας, καθώς τα κριτήρια για
δανειοδοτήσεις έχουν γίνει αυστηρότερα και οι απαιτήσεις για παροχές έχουν αυξηθεί. Οι
αρχές έχουν λάβει µια σειρά µέτρων για να πατάξουν την παραοικονοµία, ωστόσο αυτό το
πρόγραµµα εξυγίανσης δεν µπορεί να οριστικοποιηθεί αν δεν εγκαθιδρυθούν προηγουµένως
νέο νοµοθετικό πλαίσιο και κατάλληλοι ρυθµιστικοί κανονισµοί.
6. Οι αρµόδιες αρχές επιδιώκουν περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή µε στόχο την
επίτευξη ενός ισοσκελισµένου προϋπολογισµού έως το 2010. Κεντρικοί άξονες αυτής της
προσαρµογής είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής µε διοικητικά µέτρα, καθώς και οι
σχεδιαζόµενες αλλαγές στη φορολογία του πετρελαίου θέρµανσης και της ιδιοκτησίας. Με
δεδοµένο το υψηλό επίπεδο του δηµοσίου χρέους και τις σχετικές πιέσεις, κρίνονται αναγκαίες
επιπρόσθετες προσαρµογές για να υπάρξει δηµοσιονοµικό πλεόνασµα.
7. Οι δηµοσιονοµικοί στόχοι για τα έσοδα της τριετίας 2008-2010 είναι φιλόδοξοι, και η
επίτευξή τους θα απαιτήσει περισσότερους µηχανισµούς ενίσχυσης των εσόδων από τους ήδη
υπάρχοντες. Έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα και στη
διαχείριση δαπανών, οι οποίες θα χρειαστεί να διευρυνθούν. Σκόπιµο κρίνεται η

νεοσυσταθείσα εθνική επιτροπή για την πάταξη της φοροδιαφυγής να επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της στην απλοποίηση των φορολογικών κανονισµών και διαδικασιών.
8. Οι µεταρρυθµίσεις στο συνταξιοδοτικό προσεγγίζονται σταδιακά: οι προτεινόµενες
αλλαγές είναι περιορισµένης έκτασης και δεν προβαίνουν σε πλήρη αποτίµηση των
χρηµατοοικονοµικών αναγκών και της εξοικονόµησης κόστους. Έµφαση δίνεται στην
ενοποίηση των ταµείων και στην εισαγωγή πιο περιοριστικών κριτηρίων για πρόωρες
συνταξιοδοτήσεις. Στην άποψη ότι οι προτεινόµενες συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις θα
µπορούσαν να είναι περισσότερο ριζικές και φιλόδοξες, οι αρµόδιες αρχές αντιτάσσουν πως
είναι ρεαλιστικές.
9. Ενώ

έχουν

γίνει διαρθρωτικές

µεταρρυθµίσεις,

τα εµπόδια στη βελτίωση

της

παραγωγικότητας παραµένουν. Παρόλο που έχουν ληφθεί σηµαντικές πρωτοβουλίες για την
αναβάθµιση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η ενθάρρυνση του ανταγωνισµού και η
µείωση της δυσκαµψίας στην αγορά εργασίας στέκονται ακόµα ως προκλήσεις. Οι αρχές
σκοπεύουν να ενισχύσουν την επιχειρηµατικότητα µέσω παροχών οικονοµικών κινήτρων
και

ισχυροποίησης

του

θεσµικού

συστήµατος,

δίνοντας

έµφαση

στη

µείωση

της

γραφειοκρατίας και βελτιώνοντας την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών. Στην
κατεύθυνση αυτή, εξετάζονται οι προοπτικές για ιδιωτικοποιήσεις των αερολιµένων και των
θαλάσσιων λιµένων. Στην τρέχουσα κατάσταση, η παρουσία του κράτους στις επιχειρήσεις
δηµόσιας ωφέλειας είναι έντονη. Σε ό,τι αφορά στην αγορά εργασίας, ενώ το ποσοστό
απασχόλησης αυξάνεται σταθερά από το 2000, η αγορά εργασίας της Ελλάδας υστερεί
συγκρινόµενη µε αυτές άλλων χωρών. Συνολικά, η Ελλάδα δε συγκαταλέγεται στους
ελκυστικούς επενδυτικούς προορισµούς, µιας και καταλαµβάνει την 100η θέση (από 178) στην
ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας για την ευχέρεια της επιχειρηµατικότητας.

Επιλεγµένοι µακροοικονοµικοί δείκτες:
ΑΕΠ (µεταβολή έτους %)
Τελική εγχώρια ζήτηση
(µεταβολή έτους %)
∆είκτης τιµών καταναλωτή
(µεταβολή έτους %)
Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(µεταβολή έτους %)
Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
(µεταβολή έτους %)
Ανεργία (% εργατικού δυναµικού)
Εξωτερικό χρέος (% του ΑΕΠ)
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
(δισεκ. €)
(*) εκτίµηση, (**) πρόβλεψη IMF
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