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Φθινοπωρινές προβλέψεις της Επιτροπής για την
οικονοµική κατάσταση στην ΕΕ
Την 29.11.2010 η Επιτροπή έδωσε στην δηµοσιότητα την φθινοπωρινή έκθεσή της για
την οικονοµική κατάσταση στην ΕΕ, η οποία
προβλέπει γενικά συνέχιση της οικονοµικής
ανάκαµψης που σηµειώνεται σήµερα στην
ΕΕ. Το ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά
περίπου 1,75% το 2010-11 και κατά περίπου 2% το 2012. Οι µέχρι τώρα καλύτερες
από τις προσδοκώµενες επιδόσεις φέτος
συνηγορούν υπέρ της σηµαντικής προς τα
άνω αναθεώρησης της ετήσιας ανάπτυξης
το 2010 σε σχέση µε τις εαρινές προβλέψεις. Ωστόσο, µε ένα παγκόσµιο περιβάλλον
που γίνεται πιο ευνοϊκό και µε την έλευση
της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης, η δραστηριότητα αναµένεται ότι θα µετριαστεί προς
το τέλος του έτους και κατά το 2011, αλλά
θα ανακάµψει και πάλι το 2012 βασιζόµενη
στην αύξηση της ιδιωτικής ζήτησης. Με την
οικονοµική ανάκαµψη που διαφαίνεται στην
ΕΕ, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας αναµένεται ότι θα σηµειώσουν βραδεία βελτίωση κατά τον χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων και το ίδιο θα συµβεί µε την δηµοσιονοµική κατάσταση. Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται ότι θα µειωθεί στο 9% περίπου το
2012, ενώ το δηµόσιο έλλειµµα θα µειωθεί
στο 4¼% περίπου του ΑΕΠ. Οι εξελίξεις στα
κράτη µέλη προβλέπεται πάντως ότι θα παραµείνουν ανοµοιογενείς.
Ευνοϊκές γενικά εξελίξεις µέχρι τώρα
Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των
προηγούµενων ανακάµψεων µετά από οικονοµικές κρίσεις η τρέχουσα ανάκαµψη φαίνεται µάλλον υποτονική συνολικά. Ωστόσο, η
οικονοµική κατάσταση στην ΕΕ πρόσφατα

σηµείωσε σηµαντική βελτίωση, µε την αύξηση του ΑΕΠ το 2010 να σηµειώνει µέχρι τώρα εκπληκτική άνοδο, ιδίως κατά το δεύτερο
τρίµηνο. Η ανάκαµψη φαίνεται επίσης να
διευρύνεται. Ενώ η αύξηση των εξαγωγών –
το πρώτο στάδιο της παραδοσιακής µορφής
της ανάκαµψης – παραµένει σταθερή για
κάποιο χρονικό διάστηµα, η οικονοµία της ΕΕ
εισέρχεται τώρα στην επόµενη φάση – στην
οποία η εκ νέου άνοδος των εξαγωγών αρχίζει να προκαλεί ζήτηση για επενδύσεις (σε
εξοπλισµό).
Βαθµιαία και ανοµοιογενής ανάκαµψη
∆εδοµένου ότι η προβλεπόµενη επιβράδυνση
της παγκόσµιας δραστηριότητας εµποδίζει
την αύξηση των εξαγωγών και οι προσωρινές
ενισχύσεις ακολουθούν την πορεία τους, οι
βραχυπρόθεσµες προοπτικές για την οικονοµία της ΕΕ φαίνονται υποτονικές. Η συµβολή
των καθαρών εξαγωγών στην αύξηση του
ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα µειωθεί κατά τον
χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων, ενώ η
συµβολή της εγχώριας ζήτησης προβλέπεται
ότι θα αυξηθεί, λόγω της βαθµιαίας σταθεροποίησης των επενδύσεων και της αύξησης
της ιδιωτικής κατανάλωσης. Στο µέτωπο των
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επενδύσεων, οι βελτιώσεις στον συντελεστή
αξιοποίησης της παραγωγικής ικανότητας και
η κερδοφορία των εταιριών είναι µεταξύ των
παραγόντων που αναµένεται ότι θα ευνοήσουν
την ανάπτυξη, ενώ η συνεχιζόµενη προσαρµογή σε επίπεδο ισολογισµού και η συνεχιζόµενη
δηµοσιονοµική εξυγίανση προβλέπεται ότι θα
ενεργήσουν ως περιοριστικοί παράγοντες.
Όσον αφορά την ιδιωτική κατανάλωση, οι προοπτικές απασχόλησης που βελτιώνονται µε
αργό ρυθµό, η µέτρια εισοδηµατική αύξηση
και ο υποτονικός πληθωρισµός είναι παράγοντες που θα στηρίξουν την προβλεπόµενη ανάκαµψη, αν και η εξυγίανση και η µείωση του
χρέους των νοικοκυριών προβλέπεται επίσης
ότι θα ενεργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες.
Ενώ η ανάκαµψη αρχίζει να λαµβάνει γενικό
χαρακτήρα, η πρόοδος στα κράτη µέλη παραµένει ανοµοιογενής, µε την ανάκαµψη να προβλέπεται ότι θα συνεχιστεί µε σχετικά ταχύ ρυθµό σε µερικά από αυτά, αλλά να υστερεί σε
άλλα. Αυτό αντικατοπτρίζει τις διαφορές στην
κλίµακα των προβληµάτων προσαρµογής στις
οικονοµίες και την συνεχιζόµενη επανεξισορρόπηση εντός της ΕΕ και της περιοχής του ευρώ.
Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας και τα δηµόσια οικονοµικά αρχίζουν να βελτιώνονται
Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας κατά κανόνα
καθυστερούν σε σχέση µε τις εξελίξεις στο ΑΕΠ
κατά ένα εξάµηνο ή και περισσότερο. Σύµφωνα
µε το µοντέλο αυτό, κατά τους τελευταίους µήνες οι συνθήκες στην αγορά εργασίας άρχισαν
να σταθεροποιούνται στην ΕΕ, µε αναµενόµενη
µέτρια βελτίωση κατά τον χρονικό ορίζοντα των
προβλέψεων. Αναµένεται αύξηση της απασχόλησης κατά σχεδόν 0,5% και περίπου 0,75% το
2011 και το 2012 αντίστοιχα, ενώ το ποσοστό
ανεργίας αναµένεται ότι θα µειωθεί βαθµιαία,
από περίπου 9½% φέτος σε περίπου 9% µέχρι
το 2012. Ωστόσο, οι συνολικές συνθήκες αναµένεται ότι θα συνεχίσουν να παρουσιάζουν
αδυναµίες αντικατοπτρίζοντας, µεταξύ άλλων,
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τα µέτρα που λαµβάνονται για την έξοδο από
την ύφεση και την τρέχουσα διαρθρωτική
προσαρµογή, ειδικότερα στον δηµόσιο τοµέα.
Είναι επίσης εµφανής κάποια βελτίωση στην
δηµοσιονοµική πλευρά, µε περίπου τα µισά
κράτη µέλη της ΕΕ να προβλέπεται ότι θα εµφανίσουν χαµηλότερο δηµόσιο έλλειµµα κατά
το τρέχον έτος σε σύγκριση µε το 2009. Καθώς τα µέτρα τόνωσης φθάνουν στο τέλος
τους και η φάση σταθεροποίησης προχωρεί
όλο και περισσότερο, το έλλειµµα προβλέπεται ότι θα µειωθεί σε 24 κράτη µέλη το προσεχές έτος. Για την ΕΕ συνολικά αναµένεται
έλλειµµα λίγο περισσότερο από 5% το 2011,
µε περαιτέρω µείωση κατά περίπου 1 εκατοστιαία µονάδα το 2012 καθώς η ανάκαµψη
θα κερδίζει έδαφος. Ωστόσο, ο δείκτης του
δηµόσιου χρέους προβλέπεται ότι θα παραµείνει σε ανοδική πορεία κατά τον χρονικό
ορίζοντα των προβλέψεων.
Ο πληθωρισµός παραµένει καθηλωµένος σε
χαµηλά επίπεδα
∆ιαφαίνεται σχετικά µικρή αύξηση τιµών καταναλωτή τόσο στην ΕΕ όσο και στην περιοχή
του ευρώ κατά τη διάρκεια της ερχόµενης
περιόδου. Ο πληθωρισµός Εν∆ΤΚ προβλέπεται
ότι θα ανέλθει κατά µέσο όρο στο 2% στην ΕΕ
κατά το τρέχον και το επόµενο έτος και θα
πέσει στο 1,75% το 2012 (για την περιοχή του
ευρώ, αναµένεται ποσοστό 1,75% το 201112). Η εναποµένουσα υποτονικότητα της οικονοµίας, µαζί µε την µάλλον µέτρια αύξηση των
αµοιβών και του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, αναµένεται ότι θα κρατήσουν
τον πληθωρισµό υπό έλεγχο κατά την διάρκεια της περιόδου, παρά τις ελαφρώς υψηλότερες τιµές των προϊόντων και τις αυξήσεις στην
έµµεση φορολογία και τις ελεγχόµενες τιµές
σε ορισµένα κράτη µέλη.
Υψηλή αβεβαιότητα αλλά οι κίνδυνοι φαίνεται να αλληλοεξουδετερώνονται σε µεγάλο
βαθµό
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Με την αβεβαιότητα να παραµένει σε υψηλά
επίπεδα, οι κίνδυνοι για τις προοπτικές ανάπτυξης της ΕΕ δεν είναι αµελητέοι, αν και φαίνεται
να αλληλοεξουδετερώνονται σε µεγάλο βαθµό.
Θετικό στοιχείο είναι ότι η επανεξισορρόπηση
της αύξησης του ΑΕΠ προς την κατεύθυνση της
εγχώριας ζήτησης, και οι δευτερογενείς επιπτώσεις από την ανάκαµψη της δραστηριότητας
στη Γερµανία σε άλλα κράτη µέλη ενδέχεται να
είναι πιο θετικές από αυτές που προβλέπονται
σήµερα. Τα µέτρα πολιτικής για την αντιµετώπιση των υψηλών ελλειµµάτων και του χρέους
µπορεί επίσης να αποδειχθούν αποτελεσµατικότερα από ό,τι αναµένεται όσον αφορά την
εξάλειψη των ανησυχιών στην αγορά, καθώς
επίσης και την ενίσχυση της εµπιστοσύνης µεταξύ των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.
Αρνητικό στοιχείο είναι ότι η κατάσταση στις
χρηµαταγορές εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχίες, µε πιθανές περαιτέρω εντάσεις, όπως
αντικατοπτρίζεται από την πρόσφατη επανεµ-
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φάνιση πίεσης στις αγορές οµολόγων του δηµοσίου. Επιπλέον, δεν µπορεί να αποκλειστεί
το ενδεχόµενο να είναι χαµηλότερη από την
προβλεπόµενη η εξωτερική ζήτηση, ενώ η
δηµοσιονοµική εξυγίανση µπορεί να επιβαρύνει περισσότερο από το αναµενόµενο την εγχώρια ζήτηση στις σχετικές χώρες. Οι κίνδυνοι
όσον αφορά τον πληθωρισµό φαίνεται επίσης
να αλληλοεξουδετερώνονται σε µεγάλο βαθµό.
Η έκθεση της Επιτροπής είναι διαθέσιµη στην
ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/
forecasts/2010_autumn_forecast_en.htm
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