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Η οικονομία ανακάμπτει και η δημοσιονομική αξιοπιστία έχει βελτιωθεί
Το πρωτογενές ισοζύγιο είναι πλεονασματικό
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Η Ελλάδα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης μετά
από μια βαθιά ύφεση. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν
επιταχυνθεί και η δημοσιονομική εξυγίανση έχει
ενισχύσει τη διεθνή αξιοπιστία, μειώνοντας την
αβεβαιότητα. Οι εξαγωγές πρωτοστατούν στην
ενίσχυση της οικονομίας και οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας έχουν βελτιώσει την
ανταγωνιστικότητα.
Η απασχόληση αυξάνεται σταθερά, ενώ
αντιμετωπίζονται
οι
εξωτερικές
και
οι
δημοσιονομικές ανισορροπίες. Η εκτεταμένη
δημοσιονομική εξυγίανση οδήγησε στην επίτευξη
ισχυρών
πρωτογενών
πλεονασμάτων.
Οι
φορολογικές δαπάνες έχουν μειωθεί. Ωστόσο το
φορολογικό σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε
υψηλούς
συντελεστές
και
περιορισμένη
φορολογική
βάση,
κυρίως
εξαιτίας
της
φοροδιαφυγής, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη και
προκαλώντας ανισότητες. Το δημόσιο χρέος
παραμένει υψηλό. Η μείωση του λόγου χρέους
προς ΑΕΠ θα επέλθει από μεταρρυθμίσεις που θα
τονώσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, από τη
διατήρηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής
και από επιπλέον αναδιάρθρωση του χρέους, στο
επίπεδο που απαιτείται.

Τα στοχευμένα κοινωνικά προγράμματα θα ενισχύσουν την ανάπτυξη χωρίς
αποκλεισμούς και τη διαγενενεακή δικαιοσύνη
Τα ποσοστό φτώχιας είναι υψηλό, ιδίως για τα
παιδιά.
Δείκτης αυξημένης υλικής αποστέρησης

Source: Eurostat (2017), EU Statistics on Income and Living
Conditions (database).

Οι μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας έχουν
ενισχύσει την απασχόληση, αλλά οι μισθοί και η
παραγωγικότητα
εξακολουθούν
να
είναι
συμπιεσμένοι. Οι δεξιότητες των εργαζομένων
συχνά δεν αντιστοιχούν στις ανάγκες των θέσεων
εργασίας, εγκλωβίζοντας τους εργαζόμενους σε
θέσεις χαμηλών δεξιοτήτων και χαμηλών αμοιβών.
Η μακροχρόνια κρίση σε συνδυασμό με ένα
αναποτελεσματικό
σύστημα
κοινωνικής
προστασίας προκάλεσαν αύξηση της φτώχιας,
ειδικά στις οικογένειες με παιδιά, τους νέους και
τους ανέργους. Το φαινόμενο των εργαζόμενων με
πολύ χαμηλές αμοιβές κινείται σε υψηλά επίπεδα.
Η καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων των
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εργαζομένων με τις ανάγκες των θέσεων εργασίας,
η παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για
καινοτομία και εκπαίδευση εργαζομένων, καθώς
και οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στην
κοινωνική προστασία θα αυξήσουν τους μισθούς
και θα μειώσουν τη φτώχια. Η πλήρης εφαρμογή
του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, η
ενίσχυση των οικογενειακών επιδομάτων και η
παροχή γευμάτων στα σχολεία αποτελούν
σημαντικά μέτρα για την επαρκέστερη προστασία
των φτωχών νοικοκυριών.

Παρά τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν, η πολύπλοκη
νομοθεσία και η ελλιπής χρηματοδότηση εμποδίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος θα
επιταχύνει την ανάκαμψη των επενδύσεων
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Οι πραγματικές επενδύσεις μειώθηκαν κατά 60%
από την ανώτατη τιμή τους πριν την κρίση και
παραμένουν περιορισμένες λόγω αυστηρών
χρηματοδοτικών
όρων
και
διαρθρωτικών
εμποδίων. Η κυβέρνηση έχει βελτιώσει
σημαντικές πτυχές του επενδυτικού κλίματος,
όπως οι αγορές προϊόντων και το άνοιγμα
επαγγελμάτων, αλλά χρειάζονται περισσότερες
ενέργειες προκειμένου να αναθερμανθούν οι
επενδύσεις. Ο νέος Αναπτυξιακός νόμος για την
προσέλκυση Επενδύσεων και ο εν εξελίξει
σχεδιασμός μιας Εθνικής Στρατηγικής για την
Ανάπτυξη αποτελούν βήματα προς αυτή την
κατεύθυνση. Η περαιτέρω απλοποίηση
του
ρυθμιστικού πλαισίου στις αγορές προϊόντων, η
βελτίωση της ποιότητας του κανονιστικού
πλαισίου και της διαφάνειας, η ήδη συνεχιζόμενη
πάταξη της διαφθοράς και της άτυπης οικονομίας,
θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θα
ενισχύσουν το κράτος δικαίου και θα αυξήσουν
την εμπιστοσύνη στην διοίκηση. Η σταδιακή
αλλά σταθερή μείωση των μη-εξυπηρετούμενων
δανείων και η σταδιακή άρση των ελέγχων
κεφαλαίου,
διατηρώντας
παράλληλα
την
χρηματοπιστωτική σταθερότητα, θα βελτιώσουν
περαιτέρω τις χρηματοδοτικές συνθήκες και την
εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία.

