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Στην πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η Ελλάδα εμφανίζει τη
μεγαλύτερη μείωση των πραγματικών μισθών. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το επίπεδο των
μισθών του 2017, η μείωση φτάνει το 3.5% ενώ κατά την περίοδο 2008-2017 η μέση μείωση
των μισθών είναι 3.1% ετησίως. Ωστόσο, στις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν στο επίκεντρο
την ευρωπαϊκής κρίσης χρέους εμφανίζονται διαφοροποιήσεις, γεγονός που αναδεικνύει και
επιβεβαιώνει το πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας: η
Ιρλανδία και η Πορτογαλία παρουσιάζουν αύξηση 0.3% και 0.4% αντίστοιχα ενώ για την
Ισπανία καταγράφεται μικρή μείωση της τάξεως του 0.3%. Ένα ενδιαφέρον εύρημα της
έκθεσης είναι η ανισότητα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών με το αντίστοιχο
ποσοστό για τη χώρα μας να ανέρχεται σε 12.5%, με τον μέσο όρο για τις χώρες υψηλού
εισοδήματος να είναι 16.2%.
Το επίπεδο των μισθών συνδέεται άμεσα με τον περιορισμό του ελλείμματος
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού
περιβάλλοντος.
Οι
διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις
(διοικητικές,
φορολογικές,
δημοσιονομικές, ιδιωτικοποιήσεις) είναι αναγκαίο να συνεχιστούν για να δημιουργήσουν τις
προϋποθέσεις ανάπτυξης και επενδύσεων που θα ανεβάσουν το μισθολογικό επίπεδο.
Σχετικά με τη μεταρρυθμιστική διαδικασία, η πρόσφατη έρευνα του ΕΛΙΑΜΕΠ αναφέρει ότι
οι ελληνικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται στην εφαρμογή των σχετικών πολιτικών λόγω
έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού, γεγονός που οδηγεί είτε σε μερική εφαρμογή ή
αδρανοποίησή τους και ακολούθως σε έλλειμμα εμπιστοσύνης για τη χώρα μας. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην
αύξηση της παραγωγικότητας και σε αύξηση του ΑΕΠ σε βάθος δεκαετίας.
Ο προϋπολογισμός του 2019 δεν φαίνεται να συμβαδίζει με τις απαιτούμενες
μεταρρυθμίσεις καθώς περιλαμβάνει εκτιμήσεις που είτε βρίσκονται εκτός στόχων (ο ρυθμός
ανάπτυξης προβλέπεται στο 2.5% αντί του 4%) είτε δεν προσεγγίζουν την πραγματικότητα
(προβλέπεται αύξηση των επενδύσεων κατά 11.9% ενώ φέτος ήταν μόλις 0.8% και
ταυτόχρονα πραγματοποιείται περικοπή 550 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων). Παράλληλα, φαίνεται πως αγνοείται το γεγονός ότι η διεθνής οικονομική
συγκυρία δεν προβλέπεται να είναι ιδιαιτέρως θετική, καθώς γίνεται λόγος για επιβράδυνση
της παγκόσμιας οικονομίας. Η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές για χρηματοδότηση των
αναγκών της φαίνεται πως αργεί και η καθυστέρηση δυσχεραίνει το εγχείρημα. Ταυτόχρονα,
η ανάλωση των 26.6 δις ευρώ που λάβαμε αντί της πιστοληπτικής γραμμής χωρίς να υπάρχει
άντληση κεφαλαίων από τις αγορές, μπορεί να οδηγήσει την οικονομία σε νέα αδιέξοδα.

