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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την ανάγκη για ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, όπως αυτή είχε εκφραστεί ρητά
στη Σύνοδο του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου του 2012, τόνισε ο πρόεδρος της
ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, στον κ. Μahmood Pradhan,
επικεφαλής του ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα
στην Ουάσινγκτον. Ο κ. Μίχαλος βρίσκεται στην Ουάσινγκτον με την ιδιότητα του
αναπληρωτή προέδρου των Ευρωεπιμελητηρίων, όπου έχει σειρά επαφών με
αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και του ΔΝΤ, στο πλαίσιο της ενημέρωσης
για τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).
Όπως τόνισε ο κ. Μίχαλος στον κ. Pradhan, τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία
ακολουθεί τροχιά σημαντικών αλλαγών, με ορατά επωφελή αποτελέσματα, αλλά και με
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις. Η χώρα πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη δημοσιονομική
προσαρμογή που έχει σημειωθεί στην Ευρώπη της μεταπολεμικής περιόδου. Επίσης,
κατάφερε να εξαλείψει ένα μεγάλο έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, να
προωθήσει μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία του κράτους και των
αγορών. Στο ίδιο διάστημα όμως, υπέστη σωρευτική μείωση του ΑΕΠ της κατά 25%. Το
κόστος για την οικονομία και την κοινωνία, σε όρους εισοδημάτων, απασχόλησης,
ανθρώπινου και πάγιου κεφαλαίου ήταν εξαιρετικά υψηλό.
Το 2014, για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, η ελληνική οικονομία εμφάνισε θετικούς
ρυθμούς μεταβολής της οικονομικής δραστηριότητας, της τάξης του 0,8%. Επίσης,
επιβεβαιώθηκε η εξάλειψη των ελλειμμάτων του δημοσίου και του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών, ενώ προχώρησαν αρκετές σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Οι εξελίξεις αυτές
δημιούργησαν τις βασικές προϋποθέσεις για την έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την
κρίση και την επιστροφή της σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Ωστόσο, η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Το
κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα, είναι πιθανόν να
καθυστερήσει ή ακόμα και να αναστείλει την πορεία επιστροφής στην ανάπτυξη.
Η απόφαση, όμως, του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου για την παράταση της
δανειακής σύμβασης αποτελεί θετική εξέλιξη, καθώς αποτρέπει το ενδεχόμενο ρήξης με
τους εταίρους και δίνει στη νέα κυβέρνηση τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης και κοινωνικής
ευημερίας, δίνοντας τέλος στις πολιτικές της καταστροφικής λιτότητας.
Το πρόγραμμα αυτό, θα πρέπει να δίνει έμφαση σε τομείς όπως:
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o Η συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και η
ενίσχυση της «έξυπνης» οικονομίας: απελευθέρωση επαγγελμάτων και αγορών,
σύμφωνα με τις προτάσεις του ΟΟΣΑ, στρατηγική ιδιωτικοποιήσεων, προώθηση της
γνώσης και της καινοτομίας με αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων.
o Διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση
αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης

της

αυτοτέλειας

και

της

o Μείωση των φορολογικών συντελεστών και επανεξέταση της αποδοτικότητας των
δημοσίων δαπανών.
o Αποτελεσματικότερη λειτουργία του κράτους, με ενίσχυση της διαφάνειας, βελτίωση
της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού κτλ.
o Ενίσχυση ενεργητικών πολιτικών στην αγορά εργασίας, με στόχο τη μείωση του
αριθμού των ανέργων.
o Αποτελεσματική διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση, με τρόπο που να
αποκαθιστά ομαλές συνθήκες πιστοδότησης της υγιούς επιχειρηματικότητας,
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τη δημιουργία ηθικού κινδύνου.
Τέλος ο κ. Μίχαλος τόνισε στον κ. Pradhan ότι:
«Ζητούμε από τους εταίρους και τους πιστωτές μας, εφόσον η Ελλάδα τηρήσει τις
δεσμεύσεις της, να επαναβεβαιώσουν την απόφασή τους για ελάφρυνση του χρέους,
όπως αυτή είχε εκφραστεί ρητά στη σύνοδο του Eurogroup της 27ης Νοεμβρίου 2012.
Η ελάφρυνση του χρέους θα ενδυναμώσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας,
υπό τον όρο βέβαια ότι η οικονομική πολιτική θα παραμείνει προσηλωμένη στη
δημοσιονομική προσαρμογή, στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων και στις
μεταρρυθμίσεις που προωθούν την παραγωγική επανεκκίνηση.
Πιστεύουμε ότι μετά από μια δύσκολη πορεία μετασχηματισμού, η ελληνική οικονομία
βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστική έξοδο από την κρίση. Η αξιοποίηση των
αναπτυξιακών δυνατοτήτων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, θα
επιτρέψει την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής. Βασική προϋπόθεση γι’ αυτό
ωστόσο αποτελεί η σταθερή προσήλωση στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και η
ολοκλήρωση των απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων. Πιστεύουμε ότι στο επόμενο διάστημα
οι εξελίξεις θα είναι θετικές προς αυτή την κατεύθυνση και θα επιτρέψουν τη συνέχιση
της πορείας προς την ανάκαμψη».
Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας, ο κ. Μίχαλος είχε επίσης συναντήσεις με την
αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ και ειδικότερα με τους κκ. O’
Sullivan, πρέσβη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ΗΠΑ και Damien Levie, επικεφαλής του
τομέα Εμπορίου, καθώς και με εκπροσώπους υπεύθυνους των διαπραγματεύσεων για τη
Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP).
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