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 ∆ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ  

 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  

 ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

 Η άνοδος του ΑΕΠ στη Ζώνη Ευρώ το 2002 αναµένεται να ανέλθει σε 
0,9% το 2002 και 2,1% το 2003. Εποµένως, η ανάκαµψη δεν θα 
ξεκινήσει όσο σύντοµα πιστευόταν πριν έξι µήνες. Σε ένα πλαίσιο στο 
οποίο οι Ευρωπαϊκές εταιρείες αγωνίζονται να διατηρήσουν τα 
επίπεδα κερδοφορίας τους, να εξασφαλίζουν κεφάλαια έναντι 
ευλόγου κόστους, και να αντιµετωπίσουν την πλεονάζουσα 
παραγωγική ικανότητα στους περισσότερους τοµείς, πρόσθετα βάρη 
οιασδήποτε φύσης, ειδικά στους φόρους και τα εργατικά, πρέπει 
οπωσδήποτε να αποφευχθούν.  

 Σήµερα (22.10), η UNICE (η ΄Ενωση Εργοδοτικών και Βιοµηχανικών 
Συνδέσµων της Ευρώπης -της οποίας ο ΣΕΒ είναι µέλος από το 1962)  
εξέδωσε την  εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεσή της (Economic Outlook), στην 
οποία αναλύονται οι πρόσφατες οικονοµικές εξελίξεις βάσει της έρευνας που 
διενήργησε ανάµεσα στους συνδέσµους-µέλη των 15 κρατών-µελών της Ε.Ε.  

 Η Οικονοµική Έκθεση διαπιστώνει ότι το οικονοµικό περιβάλλον είναι αβέβαιο 
και απειλείται από την αποδυνάµωση της οικονοµίας των ΗΠΑ, τις 
χρηµατιστηριακές αγορές που βρίσκονται σε ύφεση, και την πολιτική ένταση 
στη Μέση Ανατολή.  Η UNICE προβλέπει ότι η ανάκαµψη θα χρειαστεί αρκετό 
χρόνο, καθώς ο πληθωρισµός έχει ανέβει λόγω τιµολογιακού κόστους, οι 
πιέσεις στις τιµές και το κόστος περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους, και οι 
περισσότερες αποφάσεις για επενδύσεις αναβάλλονται. Τέλος, η ανεργία 
παραµένει υψηλή, διατηρώντας σε χαµηλά επίπεδα την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών.  

 Όπως αναφέρει ο κ. Frederik von Dewall, Πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας της 
UNICE για την ΟΝΕ και Γενικός ∆ιευθυντής και επικεφαλής των 
οικονοµολόγων της ING, "υπό αυτές τις συνθήκες, το καλύτερο που µπορούµε 
να κάνουµε είναι να µειώσουµε το εργατικό κόστος ώστε να περιορίσουµε την 
άνοδο της ήδη υψηλής ανεργίας".  

 Η UNICE στηρίζει την οικονοµική πολιτική όπως έχει σήµερα, 
αντιλαµβανόµενη ότι οι χώρες µε µεγάλα ελλείµµατα στον προϋπολογισµό 
τους έχουν ελάχιστα περιθώρια κινήσεων. "Ο επιχειρηµατικός κόσµος 
υποστηρίζει την ανεξαρτησία της ΕΚΤ", προσθέτει ο κ. Frederik von Dewall. 
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Οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις παρουσιάζουν επίσης τα µέτρα τα οποία οι 
κυβερνήσεις και οι εταιρείες πρέπει να λάβουν για να αντιµετωπίσουν τη 
δύσκολη οικονοµική κατάσταση που προκύπτει από την Έκθεση. Η προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, η 
µείωση του εργασιακού κόστους, και η βελτίωση της δηµοσιονοµικής θέσης 
κάθε χώρας, είναι οι προτεραιότητες για τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Ο 
επιχειρηµατικός κόσµος πιστεύει επίσης ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να 
αντιµετωπίσουν το θέµα των υπερβολικών δαπανών και να συµµορφώνονται 
µε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. "Η Ευρώπη δεν έχει άλλες 
επιλογές από το να προσαρµόσει την αγορά της έτσι ώστε να κατακτήσει µία 
ισχυρότερη, ανταγωνιστική θέση, όπως προέβλεπε η στρατηγική της 
Λισαβόνας" κατέληξε ο κ. Frederik von Dewall. 

 


