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Ρέγκλινγκ: Κλείστε γρήγορα την αξιολόγηση 

Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece 
 11:16 Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 

 

Η επιτυχημένη υλοποίηση του προγράμματος είναι ο μόνος τρόπος 

για την Ελλάδα να ανακτήσει την πρόσβαση στις αγορές και τα μέτρα 

ελάφρυνσης του χρέους να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, δήλωσε 

από το βήμα συνεδρίου του Economist ο επικεφαλής του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM) Κλάους Ρέγκλινγκ. 

 

Είναι ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα και 

η οικονομική ανάπτυξη.Πάνω από όλα είναι ο μόνος τρόπος για να 

δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να δωθούν στις 

νέες γενιές οι ευκαιρίες που τους αξίζουν", είπε ο επικεφαλής του 

ESM. 

Ο ίδιος ανέφερε πως πολλή δουλειά απομένει να γίνει . "Για να 

ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση , το φθινόπωρο, η Ελλάδα 

πρέπει να μεταρρυθμίσει το εργατικό δίκαιο, να προχωρήσει στη 

δημιουργία ενός πιο φιλικού προς τις επιχειρήσεις περιβάλλοντος για 

επενδύσεις, και να διευκολύνει το εμπόριο", είπε. 

Ο Ρέγκλινγκ είπε στο παρελθόν πως ο ESM και η ζώνη του ευρώ 

έχουν αποδείξει πολλές φορές ότι δεν θα εγκαταλείψουν την Ελλάδα. 

Ωστόσο κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρεί ταχύτερα με τις 
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αξιολογήσεις ώστε να μην επαναληφθεί το φαινόμενο μια αξιολόγηση 

που έπρεπε να κρατήσει 3 μήνες να απαιτήσει συνολικά 9 μήνες. 

 

Αναφερόμενος στις αστοχίες του ελληνικού προγράμματος είπε πως 

δεν δέχεται την κριτική πως η δημοσιονομική προσαρμογή στην 

Ελλάδα έγινε πολύ γρήγορα. Κατά τον ίδιο, οι εξοικονομήσεις που 

κερδίζει η Ελλάδα από την αποπληρωμή του χρέους της της 

προσφέρουν δημοσιονομικό χώρο. 

 

Μιλώντας εν συνέχεια στο ίδιο συνέδριο ο πρώην υπουργός Οικονο-

μικών Γκίκας Χαρδούβελης έκανε λόγο για ελληνική κρίση No2. 

 

"Για τη δεύτερη αυτή ελληνική κρίση υπεύθυνοι είμαστε οι ίδιοι οι 

Έλληνες", τόνισε και παρουσίασε στοιχεία σύμφωνα με τα οποία τα 

γεγονότα του 2015 επιβάρυναν κατά 2.000 ευρώ ετησίως κάθε 

Έλληνα, λόγω της πτώσης του ΑΕΠ και της απώλειας εισοδήματος. 

 

Ο κ. Χαρδούβελης έθεσε το ερώτημα εάν η Ελλάδα μπορεί να πιάσει 

ρυθμούς ανάπτυξης 3%. Στη βάση αυτή είπε πως αν και η 

αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και η επαναφορά του 

waiver θα βοηθήσουν, ωστόσο το μίγμα της δημοσιονομικής 

πολιτικής, η μετάθεση της λύσης του χρέους και η μετανάστευση 

επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού δεν δείχνουν πως η 

ανάκαμψη θα είναι εύκολη υπόθεση. 

 

"Οι Έλληνες πολίτες δεν αντέχουν άλλη φορολογία και η Ευρώπη δεν 

μας έχει δώσει το δημοσιονομικό αέρα που χρειαζόμαστε", είπε. 

Ο ίδιος ανέφερε πως τα προγράμματα είχαν μεγάλη δημοσιονομική 

προσαρμογή και λιγότερες προβλέψεις για μεταρρυθμίσεις στις 

αγορές προϊόντων. 

 

Ο κ. Χαρδούβελης ανέφερε πως η έξοδος από την ευρωζώνη δεν 

είναι λύση ειδικά από τη στιγμή που ήδη έχει γίνει το μεγαλύτερο 

μέρος της εσωτερικής υποτίμησης. Όπως είπε οι Έλληνες δεν θέλουν 

το Grexit διότι δεν εμπιστεύονται και τις ηγεσίες τους. 
 


