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ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρασκευή, 02 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο Τύπου

Τοποθέτηση του Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, στην πρώτη
συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για το 2015

Καλή χρονιά σε όλους. Εύχομαι το 2015 η πτώση του 29% στο Χρηματιστήριο να
αντιστραφεί και να δούμε μετά τις εκλογές ένα «ξεπέταγμα», όχι μόνο αναπλήρωση των
απωλειών αλλά και μεγάλα κέρδη.
Προσπαθούμε να φτιάξουμε θεσμούς. Ο θεσμός του Χρηματιστηρίου είναι σημαντικός γι
αυτό καταφέραμε τον «επαγγελματία επενδυτή», που τους ταλαιπωρούσε όλους να τον
αφαιρέσουμε. Σκεφτόμαστε σε βάθος τα φορολογικά. Θέλουμε να ανεξαρτητοποιήσουμε
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λίγο περισσότερο. Δεν προλάβαμε, μας πρόλαβαν οι εκλογές.
Το θέμα των θεσμών είναι ένα θέμα που διαχωρίζει αναπτυγμένες χώρες και
αναπτυσσόμενες. Οι αναπτυγμένες χώρες έχουν θεσμούς που έχουν διάρκεια. Αυτό μας
λείπει στην Ελλάδα. Πρέπει να φτιάξουμε τους θεσμούς και να επιμείνουμε. Ένας τέτοιος
θεσμός είναι και η ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης, η οποία θα ενταθεί, εφόσον
εμείς συνεχίσουμε βέβαια. Το Χρηματιστήριο είναι ένας σημαντικός θεσμός .
Ο κ. Γεωργάνας μίλησε για την οικονομία. Ξέρετε ότι η οικονομία σταθεροποιήθηκε το
2014. Τώρα έχουμε μια ελαφρά καθυστέρηση, λόγω των εκλογών, στην αναμενόμενη
επιτάχυνση της ανάπτυξης. Η αγορά είχε προβλέψει αυτή την καθυστέρηση. Ήταν
αγχωμένη γι αυτή, υπήρχε αυτή η αβεβαιότητα που «έπνιξε» και το Χρηματιστήριο, αλλά
σύντομα, σε τρεις βδομάδες από σήμερα, θα λήξει αυτή η αβεβαιότητα και ελπίζω ότι όλα
θα πάνε καλά.
Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές φωνές αυτή τη στιγμή. Ίσως ενταθούν αυτές οι φωνές.
Είναι ξεκάθαρο ότι για να πάει μπροστά η χώρα, να μείνει στην Ευρωζώνη, πρέπει να
έχουμε συνέπεια. Οι εταίροι μας, που μας στήριξαν και μας δάνεισαν αυτή τη δύσκολη

περίοδο , απαιτούν και εμείς να ακολουθήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Φωνές ανεξέλεγκτες
που λένε «δεν θα πληρώσω τους τόκους, δεν θα κάνω το Α ή το Β» σημαίνουν ότι η
αξιοπιστία μας χάνεται και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν.
Η αξιοπιστία είναι σημαντικό κομμάτι. Την είχαμε χάσει, προσπαθούμε να την χτίσουμε
σταδιακά και δεν πρέπει να την ξαναχάσουμε. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που
διαφοροποιεί τη δική μας φωνή από άλλες φωνές που ισχυρίζονται διάφορα χωρίς λογική,
Ευρωζώνη και μη αποπληρωμή των υποχρεώσεών μας και των ομολόγων δεν συνάδουν.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Το να παραμείνουμε στην Ευρωζώνη σημαίνει ότι οι
εταίροι μας θεωρούν ότι είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία. Εμείς γνωρίζουμε ότι η
ΕΚΤ δανείζει τις ελληνικές τράπεζες με ένα ποσό περίπου 45 δισ. ευρώ ακριβώς επειδή οι
καταθέσεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι οποίες μειώθηκαν πριν από δύο χρόνια,
δεν αντιστοιχούν στο ύψος των δανείων που δίνουν οι τράπεζες προς τις επιχειρήσεις. Άρα
η Ελλάδα εξαρτάται όχι μόνο από τα δάνεια που μας έδωσαν για να στηρίξουμε τις
δαπάνες μας στο παρελθόν, αλλά εξαρτάται και από το δανεισμό των τραπεζών, γιατί
εγχώριο χρήμα δεν υπήρχε. Άρα ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο σύστημα,
απολαμβάνουμε τα αγαθά της παγκοσμιοποίησης και πρέπει και εμείς να είμαστε συνεπείς
με αυτό.
Νομίζω όλους σε αυτή την αίθουσα μας χαρακτηρίζει η συνέπεια. Μερικοί από εσάς
βοήθησαν να στηθεί ο θεσμός του Χρηματιστηρίου. Μια ισχυρή ελληνική οικονομία
βασίζεται σε ισχυρούς θεσμούς. Ένας από αυτούς είναι το Χρηματιστήριο, το οποίο είναι
και ο καθρέφτης του πού πάμε. Το Χρηματιστήριο βλέπει μπροστά, διόρθωσε πέρσι λόγω
της αβεβαιότητας. Ελπίζω ότι εφόσον συνεχιστεί η προσπάθεια των μεταρρυθμίσεων- που
έχουν βραχυπρόθεσμο κόστος- την οποία ξεκινήσαμε εδώ και πολλά χρόνια θα φτιάξουμε
τελικά μια οικονομία πραγματικά ευρωπαϊκή και μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα με
θεσμούς. Αυτό θα αντικατοπτριστεί μακροπρόθεσμα και στις τιμές του Χρηματιστηρίου και
όποιος επενδύει τώρα θα είναι τυχερός.

