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Δελτίο Τύπου

Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών, Γκίκα Χαρδούβελη, στο Συνέδριο του
Γαλλόφωνου Forum Επιχειρήσεων με τίτλο: «Επενδύσεις και προγράμματα
διμερούς και περιφερειακής συνεργασίας»

Κυρίες και κύριοι,
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση.
Οι δύο χώρες, Ελλάδα και Γαλλία έχουν παραδοσιακά στενές πολιτικές και οικονομικές
σχέσεις και έχουν συνεργαστεί μεθοδικά και αποτελεσματικά, ώστε να θωρακίσουν την
ενότητα, όχι μόνο της Ευρωζώνης αλλά και ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος.
Το τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν έντονες διακυμάνσεις στις κεφαλαιαγορές της
ευρωζώνης, με επίκεντρο τις χώρες του Νότου.
Τέτοια φαινόμενα καταδεικνύουν την ανάγκη συντονισμού και εμβάθυνσης των εργαλείων
που έχει στη διάθεση της η ευρωζώνη για την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας αλλά
και την συνέπεια των κρατών-μελών όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών
προγραμμάτων και της δημοσιονομικής σύγκλισης.
Σε επίπεδο ευρωζώνης είναι πλέον επιτακτικό να επιτύχουμε την ισορροπημένη
ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, την τόνωση των επενδύσεων και τη
δημιουργία θέσεων εργασίας.
Προς αυτή την κατεύθυνση είναι ιδιαίτερα θετικές οι πρόσφατες εξαγγελίες του νέου
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνγκερ για μια δέσμη μέτρων, που θα
συνοδεύεται από ένα στόχο για άντληση 300 δισ. ευρώ πρόσθετων δημόσιων και ιδιωτικών
επενδύσεων στην πραγματική οικονομία την επόμενη τριετία.

Βεβαίως, η οικονομία της ευρωζώνης δεν έχει ξεφύγει ακόμη από τον κίνδυνο μιας νέας
ύφεσης. Και αυτή ήταν και μια από τις βασικές ανησυχίες του πρόσφατου Eurogroup. Τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε αφορούν τόσο τη ζήτηση κεφαλαίων όσο και την
περιορισμένη επιτυχία μας στην επανεκκίνηση της χρηματοπιστωτικής επέκτασης, που
συντηρεί την πραγματική οικονομία.
Ως χώρα χαιρετίζουμε και θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ενίσχυσης της
πραγματικής οικονομίας δράσεις όπως:


Οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΚΤ για την ενίσχυση της ρευστότητας στην ευρωζώνη
μέσω των στοχευμένων πράξεων μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης του
προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων δανείων και καλυμμένων ομολογιών
(TLTROs, Securitized Loans, Asset Backed Securities).



Η δημιουργία ομάδας δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων για τη συγκέντρωση ενός συνόλου προγραμμάτων που θα
ενισχύουν τον δυναμισμό των επιχειρήσεων και τη δυνητική ανάπτυξη.

Παράλληλα, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την κοινή δέσμη προτάσεων για την
ενίσχυση των επενδύσεων εκ μέρους της γαλλικής από κοινού με τη γερμανική κυβέρνηση
σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών.
Σε ό,τι μας αφορά, εργαζόμαστε με εντατικούς ρυθμούς για να είμαστε συνεπείς στην
εκτέλεση του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής. Αναμένουμε να επιτευχθεί
γρήγορα συμφωνία όσον αφορά την αξιολόγηση του στον τελικό γύρο της αξιολόγησης του
προγράμματος, μέσα στον Νοέμβριο 2014.
Έχουμε ήδη επανακτήσει με πολύ κόπο και επίπονη προσπάθεια την σταθερότητα της
οικονομίας.
Η ύφεση φτάνει πλέον στο τέλος της, καθώς μετά από 6 χρόνια συνεχούς συρρίκνωσης, η
ελληνική οικονομία αναμένεται να έχει θετικό πραγματικό ρυθμό ανάπτυξης στο τρίτο
τρίμηνο του 2014. Και ο ετήσιος πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ για το 2014 θα
έχει θετικό πρόσημο. Η ανατροπή αυτή δεν είναι μικρής σημασίας ή αυτονόητη.
Δεν πρέπει να παραβλέπουμε άλλωστε ότι η δημοσιονομική εξυγίανση έγινε
πραγματικότητα. Το 2013 το ελληνικό κράτος πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα που έφθανε
το 0,8% του ΑΕΠ της χώρας, ένα χρόνο νωρίτερα από τον στόχο. Για το 2014 το πρωτογενές
πλεόνασμα αναμένεται να ξεπεράσει το 1,5%. Έχουν περάσει μόλις πέντε χρόνια αλλά για
να μην το ξεχνάμε, το 2009 είχαμε πρωτογενές έλλειμμα που έφθανε το 10,4% του ΑΕΠ.
Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας αποκαθίσταται σε υγιέστερες βάσεις. Το 2013 η
Ελλάδα είχε θετικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Εξάγαμε περισσότερα από όσα
εισάγαμε για πρώτη φορά από το 1948.
Επίσης, το ελληνικό κράτος, όπως και το τραπεζικό σύστημα αλλά και μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις έχουν αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού από τις αγορές ομολόγων, το ελληνικό κράτος
άντλησε 3 δισ. ευρώ μέσω έκδοσης 5ετών ομολόγων τον Απρίλιο του 2014 και 1,5 δισ.
ευρώ μέσω 3ετών ομολόγων τον Ιούλιο του 2014. Επίσης, μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις
κατάφεραν ήδη και με μεγάλη επιτυχία να εκδώσουν εταιρικά ομόλογα.
Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, μετά την ισχυρή ανακεφαλαιοποίησή τους κατά τη
διάρκεια του 2012-2013, κατάφεραν και άντλησαν από τον ιδιωτικό τομέα, το πρώτο
εξάμηνο του 2014, κεφάλαια ύψους 8,5 δισ. ευρώ.
Από εδώ και στο εξής, ιδιαίτερα μετά την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των stress
tests, οι τράπεζες είναι αναγκαίο να καταστούν βασικός πυλώνας ανάπτυξης,
χρηματοδοτώντας επενδύσεις και παρέχοντας ρευστότητα στις επιχειρήσεις.
Ένα είναι το σίγουρο για την πορεία μας από εδώ και πέρα. Θα προστατεύσουμε ως κόρη
οφθαλμού τη δημοσιονομική μας αξιοπιστία και τις διαρθρωτικές αλλαγές που έχουμε
υλοποιήσει.
O μόνος βιώσιμος δρόμος για την ελληνική οικονομία από εδώ και πέρα είναι η περαιτέρω
αύξηση της παραγωγικότητάς, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και οι εξαγωγές.
Υλοποιούμε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο στη χώρα. Οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης είναι:





η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
η διοικητική μεταρρύθμιση στο δημόσιο,
οι σταδιακές φοροαπαλλαγές,
η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του τραπεζικού συστήματος με την ταυτόχρονη
άρση της πιστωτικής ασφυξίας.

Η επόμενη μέρα μετά το μνημόνιο για την χώρα θα πρέπει να είναι μέρα λελογισμένης
ευθύνης. Η έξοδος στις αγορές και η νέα περίοδος στη σχέση μας με τους εταίρους της
ευρωζώνης και το ΔΝΤ προϋποθέτει:


την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων,



τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών



τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων



και κυρίως πολιτική υπευθυνότητα και σταθερότητα.

Στο τέλος του 2014 τελειώνει το Πρόγραμμα Προσαρμογής σε σχέση με τους Ευρωπαίους
εταίρους μας. Από το 2015 ξεκινάει μια νέα σχέση, που θα περιλαμβάνει τους παραπάνω
στόχους, αλλά και την υποστήριξη των εταίρων μας σε περίπτωση δυσκολιών άντλησης
κεφαλαίων από τις αγορές.
Η συμφωνία για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους είναι μπροστά μας και θα έρθει ως
αποτέλεσμα της συνέπειάς μας στους μεταρρυθμιστικούς στόχους που έχουμε αναλάβει.

Κυρίες και κύριοι,
Τα μέτρα ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας σε επίπεδο ευρωζώνης που περιγράφηκαν
παραπάνω αποτελούν αναγκαία συνθήκη για την ανάκαμψη. Όμως δεν είναι αρκετά. Είναι
εξίσου απαραίτητο ως χώρα να μην αφήσουμε αναξιοποίητα τα οφέλη της δημοσιονομικής
εξυγίανσης και της εθνικής προσπάθειας των τελευταίων χρόνων και να εισέλθουμε με
υπευθυνότητα και σύνεση σε μία νέα περίοδο προοπτικής για τη χώρα και σταδιακής
βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
Σας ευχαριστώ.

