Οκηιία Χξήζηνπ Σηατθνύξα, Βνπιεπηή Φζηώηηδαο ηεο ΝΓ, ζην “Athens Investment Forum 2015″
Κςπίερ και Κύπιοι,
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ζεκεξηλνχ πλεδξίνπ γηα ηελ ηηκεηηθή πξφζθιεζε λα
παξαζηώ ζηελ έλαξμή ηνπ θαη λα θαηαζέζσ ζθέςεηο θαη απφςεηο γηα ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο
Διιεληθήο νηθνλνκίαο.
Τπάξρεη φκσο αλαπηπμηαθή πξννπηηθή;
Πνπ ήκαζηαλ; Πνπ βξηζθφκαζηε; Ση πξέπεη λα θάλνπκε;
Κςπίερ και Κύπιοι,
Όπσο γλσξίδεηε, νη Δπξσπατθέο νηθνλνκίεο, απφ ην 2008, «ρηππήζεθαλ» έληνλα απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε.
Η Διιάδα επιήγε άκεζα θαη πεξηζζφηεξν.
Αθνχ εκθάληδε θαη ηηο κεγαιχηεξεο, δηαρξνληθά, ελδνγελείο αδπλακίεο.
Με απνηέιεζκα, ε νηθνλνκία ηεο λα ιεηηνπξγεί, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλά πεξίνδν, ζε ζπλζήθεο
αζηαζνχο ηζνξξνπίαο.
Καη κε έλα αλαπηπμηαθό ππόδεηγκα πνπ ραξαθηεξίδνληαλ απφ εκθαλείο αιιά θαη ππνβφζθνπζεο,
καθξνρξφληεο παζνγέλεηεο ζην αμηαθφ, ζην ζεζκηθφ, ζην πνιηηηθφ, ζην θνηλσληθφ θαη ζην νηθνλνκηθφ πεδίν.
Η κεηαγελέζηεξε εμέιημε ησλ γεγνλφησλ ζηε ρψξα είλαη γλσζηή.
Η θξίζε δαλεηζκνχ, ε πξνζθπγή ηεο ρψξαο ζην Μεραληζκφ ηήξημεο σο απνηέιεζκα θαη κηαο ζεηξάο
ιαλζαζκέλσλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηεο ηφηε πεξηφδνπ, ε εθαξκνγή ελφο Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο
Πνιηηηθήο, ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο απφ ην 2010 κέρξη θαη ζήκεξα.
Πξφγξακκα αζθπθηηθφ θαη αλειαζηηθφ.
Πξφγξακκα ην νπνίν απαηηεί βίαηε θαη εκπξνζζνβαξή δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή θαη πιήζνο δχζθνισλ,
αιιά ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο αλαγθαίσλ δηαξζξσηηθψλ παξεκβάζεσλ.
Πξφγξακκα ην νπνίν, παξά ηα ιάζε ζην πεξηερόκελό ηνπ ζην κίγκα ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ
αβειηεξία ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζην ζθέινο ησλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ, θαηέγξαςε, ζην ηέινο ηνπ 2014,
ζεηηθά θαη κεηξήζηκα απνηειέζκαηα.





Σηαζεξνπνηήζεθαλ ηα δεκφζηα νηθνλνκηθά.
Αληηκεησπίζηεθαλ ρξφληεο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο αληζνξξνπίεο.
Δληζρύζεθε ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο.
Γεκηνπξγήζεθαλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ιήμε ηεο παξαηεηακέλεο χθεζεο.

Πξάγκαηη, ε ρψξα, ην 2014, κεηά απφ 6 ζπλαπηά έηε βαζηάο θαη παξαηεηακέλεο χθεζεο, επέζηξεςε ζε
ζεηηθφ ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, πςειφηεξν θαη απφ ηηο εθηηκήζεηο, ζην +0,8%.
Καη ε πξννπηηθή ήηαλ ε νηθνλνκία ηεο λα κεγεζπλζεί ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 2,5% ην 2015.
ε απηφ ζπλέθιηλαλ φιεο νη πξνβιέςεηο ησλ εηαίξσλ, ησλ δηεζλψλ νίθσλ, ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηεο
Διιεληθήο Κπβέξλεζεο.
Είναι όμωρ εθικηή η επίηεςξη αςηού ηος ζηόσος ζήμεπα;
Γπζηπρώο όρη.

Η παξαηεηακέλε αβεβαηόηεηα, ε αζηάζεηα θαη ε «δεκηνπξγηθή αζάθεηα» έρνπλ νδεγήζεη ηελ
νηθνλνκία ζε κηα λέα θάζε επηδείλσζεο.









Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη παγώζεη.
Ιδηψηεο εγθαηαιείπνπλ επελδπηηθέο πξσηνβνπιίεο.
Σν Κξάηνο έρεη θεξύμεη, θαη πάιη, κεξηθή εζσηεξηθή ζηάζε πιεξσκψλ.
Γελ ππάξρεη πξνζθνξά πηζηψζεσλ απφ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αθνχ παξαηεξείηαη, θαη πάιη,
ζεκαληηθή εθξνή θαηαζέζεσλ, ελψ ηα «θφθθηλα δάλεηα», θαη πάιη, δηνγθώλνληαη.
Παξάιιεια, ην θφζηνο δαλεηζκνχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έρεη επηβαξπλζεί, νη ηξάπεδεο πξέπεη
λα εληζρύνπλ κε «ελέζεηο ξεπζηφηεηαο» ην Γεκφζην, ελψ ην Κξάηνο έρεη «ζθνππίζεη» φια ηα
δηαζέζηκα ζηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
Η απφζηαζε απφ ηελ επηζηξνθή ζηηο αγνξέο κεγαιώλεη θαη ε πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο
ππνβαζκίδεηαη θαη πάιη.
Δλψ ε ρψξα δελ κπνξεί, κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, λα ζπκκεηάζρεη ζην πξφγξακκα «πνζνηηθήο
ραιάξσζεο» ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.

πκπεξαζκαηηθά, ε αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο θηλδπλεύεη.
’ απηφ ζπγθιίλνπλ νη πάληεο, εληφο θαη εθηφο ρψξαο.
Δλδεηθηηθά, ν Οίθνο Fitch, πνπ πξφζθαηα ππνβάζκηζε ηελ Διιάδα, πξνρώξεζε ζε κείσζε ησλ εθηηκήζεσλ
γηα ην 2015: 2,5% έιεγε ην Γεθέκβξην, 1,5% ηνλ Ιαλνπάξην θαη 0,5% ιέεη ηψξα. Με ξίζθν λα κεησζεί θαη
άιιν.
πλεπψο, ζηελ παξνχζα θάζε, δπζηπρψο, νη αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο ηεο νηθνλνκίαο δελ είλαη
επνίσλεο.
Καη απηφ γηαηί ε Κπβέξλεζε έρεη αλαιώζεη πνιχηηκν ρξφλν θαη δηαπξαγκαηεπηηθφ θεθάιαην ζε αζθήζεηο
επηθνηλσληαθήο, θαη κφλν, πνιηηηθήο θαη ζε παίγληα κε ζχκβνια, ζπκβνιηζκνχο θαη ιέμεηο.
Πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηηο παιηλσδίεο, ηηο αζπλέπεηεο, ηελ αβειηεξία, ηελ απνπζία ζρεδίνπ.
Καινχκε ζπλεπψο ηελ Κπβέξλεζε λα επηδείμεη ςπεςθςνόηηηα θαη πεαλιζμό.
Καη λα πξνρσξήζεη, άκεζα, φπσο θαη ε ίδηα έρεη δεζκεπζεί, ζηελ πινπνίεζε ησλ Δπξσπατθψλ απνθάζεσλ
ηεο 20εο Φεβξνπαξίνπ.
Ώζηε λα ζηαζεξνπνηεζεί, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ε θαηάζηαζε.
Καη απηή ε ζηαζεξνπνίεζε λα κεηαηξαπεί, κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πνπ είρε ήδε
μεθηλήζεη, ζε δςναμική και βιώζιμη ανάπηςξη, κε κοινωνική ζςνοσή, εληφο ηεο Δπξσδψλεο.
Βαζηθνί άμνλεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο πξέπεη λα είλαη:
1νο. Η πξαγκαηνπνίεζε δηαξζξσηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, θπξίσο κε ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ
ζηηο αγνξέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη κε ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο.
Μεηαξξπζκίζεηο, πνπ ζα βνεζήζνπλ ηε δηαηήξεζε ή/θαη δεκηνπξγία λέσλ εμσζηξεθψλ θαη αληαγσληζηηθψλ
εγρψξησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ άκεζσλ επελδχζεσλ.
2νο. Η βειηίσζε ηεο «πνηόηεηαο» ησλ δεκόζησλ νηθνλνκηθώλ.
Καη απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη κε ηελ ελίζρπζε, ζηαδηαθά,
ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ πςειφ πνιιαπιαζηαζηή θαη απφδνζε, πξνάγνπλ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη
δεκηνπξγνύλ πςειή θνηλσληθή αληαπνδνηηθφηεηα.

Απηφο ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ ζπλάδεη θαη κε ηε ζεσξία ηεο ελδνγελνχο αλάπηπμεο,
ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξάγνληεο φπσο ε εκπαίδεςζη, ε έπεςνα θαη ε καινοηομία δεκηνπξγνχλ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα κηα ηζρπξή αλαπηπμηαθή δπλακηθή.
3νο. Η ηαρύηεξε θαη εκπξνζζνβαξήο πινπνίεζε επελδπηηθώλ ζρεδίσλ από πόξνπο ηνπ ΔΣΠΑ θαη ηεο
Δπξσπατθήο Τξάπεδαο Δπελδύζεσλ.
Καζψο θαη ε νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ.
4νο. Η εμνκάιπλζε ηεο πηζησηηθήο επέθηαζεο.
Δίλαη γεγνλφο φηη ε εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηδηαίηεξα ζε ηξαπεδνθεληξηθέο ρψξεο φπσο
είλαη ε Διιάδα, απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ
νηθνλνκηθψλ πφξσλ.
Σν Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ηα ηειεπηαία ρξφληα, βξέζεθε αληηκέησπν κε πνιιέο, κεγάιεο θαη
δηεπξπλφκελεο πξνθιήζεηο.
Απηέο είραλ νξαηέο θαη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηε πεςζηόηηηα, ζηελ αποδοηικόηηηα, ζηελ
αποηελεζμαηικόηηηα θαη ζηελ ποιόηηηα ηος σαπηοθςλακίος ησλ Διιεληθψλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
Γηα ην ιφγν απηφ, ζηφρνο ηεο πξνεγνχκελεο Κπβέξλεζεο ήηαλ λα ηεζνχλ νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ελφο
ηζρπξνχ, απνηειεζκαηηθνχ, βηψζηκνπ θαη ζηαζεξνχ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα απνθαηαζηαζεί ε
εκπηζηνζχλε θαηαζεηψλ θαη επελδπηψλ θαη λα απνθεπρζεί επξεία ζπζηεκηθή απνζηαζεξνπνίεζε.
’ απηφ ην πιαίζην:
 εμαζθαιίζηεθαλ επαξθείο πφξνη γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο,
 θαιύθζεθαλ νη βξαρπρξφληεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο κέζσ ηεο παξνρήο έθηαθηεο ρξεκαηνδφηεζεο,
 δηακνξθώζεθε έλα πιαίζην εμπγίαλζεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηθαλφ λα ζηεξίμεη ηελ αλαζχληαμε
ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα θαη
 κπήθαλ νη βάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ.
Οη ζηφρνη πνπ είραλ ηεζεί επηηεχρζεζαλ.
Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα αλαθεθαιαηνπνηήζεθε θαη αλαδηαηάρζεθε επηηπρψο θαη ε εκπηζηνζχλε ζε απηφ
εληζρχζεθε.
Γπζηπρψο φκσο, ζήκεξα, ην Διιεληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη αληηκέησπν, θαη πάιη, κε λέεο
πξνθιήζεηο.
Καη απηφ είλαη θπζηθφ, γηαηί επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία.
5νο. Η εληαηηθόηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απνθξαηηθνπνηήζεσλ θαη αμηνπνίεζεο ηεο
πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ.
Η αμηνπνίεζε απηή είλαη επσθειήο γηα ηε ρψξα, θαζψο βξαρππξφζεζκα απμάλνληαη ηα έζνδα ηνπ
Γεκνζίνπ, ελψ κεζν-καθξνπξφζεζκα δεκηνπξγείηαη πινχηνο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, κέζσ ηεο αχμεζεο
ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.
6νο. Η δεκηνπξγία ελόο δίθαηνπ, απνηειεζκαηηθνύ θαη ζύγρξνλνπ θξάηνπο.
Αθνχ επηηεχρζεζαλ νη αλαγθαίνη ζηφρνη γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηεο
κηζζνινγηθήο ηνπο δαπάλεο, νθείινπκε λα πεξάζνπκε ζηελ εθπιήξσζε ησλ θξίζηκσλ πνηνηηθψλ
κεηαξξπζκίζεσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο θαη ζηελ αμηνιφγεζε.
7νο. Η κεγηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθώλ πόξσλ θαη ε άληιεζε θεθαιαίσλ από
ελαιιαθηηθέο, πιελ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ, πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο.
ε απηή ηελ θαηεχζπλζε, ε πξνεγνχκελε Κπβέξλεζε, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εληζρχζεη ηνλ ξφιν πνπ
δηαδξακαηίδεη ε Διιεληθή Κεθαιαηαγνξά, πξνρψξεζε ζηηο αλαγθαίεο παξεκβάζεηο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ

θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, κέζσ ησλ λέσλ επελδπηηθψλ εξγαιείσλ
θαη ηεο ελζσκάησζεο, ζην Δζληθφ Γίθαην, ησλ Οδεγηψλ γηα ηηο ζπιινγηθέο επελδχζεηο.
8νο. Η ζηαδηαθή κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο.
Απηφ ζα επηηεπρζεί κε ηε δηαζθάιηζε πεξηβάιινληνο δεκνζηνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη κε ηελ έληαμε ηνπ
«αθαλνχο» ηκήκαηνο ηεο νηθνλνκίαο ζην «εκθαλέο» πεδίν ηεο, επηηπγράλνληαο ηε θνξνιφγεζή ηνπ.
9νο. Η πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηεο καθξνρξόληαο βησζηκόηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Η αιήζεηα είλαη φηη ην δεκφζην ρξένο, εδψ θαη δεθαεηίεο, είρε πνιχ ηζρπξή απμεηηθή δπλακηθή.
Αιήζεηα, επίζεο, είλαη φηη ν ξπζκφο αχμεζήο ηνπ αξρίδεη λα πεξηνξίδεηαη, ε κέζε ππνιεηπφκελε θπζηθή
δηάξθεηά ηνπ έρεη ρξνληθά επεθηαζεί θαη νη δαπάλεο εμππεξέηεζήο ηνπ έρνπλ αηζζεηά κεησζεί.
Δίλαη φκσο επίζεο αιήζεηα φηη ε επίηεπμε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηεο ρψξαο ππνρξεψλεη ηνπο
εηαίξνπο θαη δαλεηζηέο καο λα αλαιάβνπλ, ζχληνκα, ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ηεο βησζηκφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
Ρεαιηζηηθέο ιχζεηο, εθηθηέο ηερληθέο, ηζνδχλακνη ηξφπνη ππάξρνπλ.
Καη ζε απηφ ζπκθσλεί πιένλ θαη ε ζεκεξηλή Κπβέξλεζε.
Κςπίερ και Κύπιοι,
Καηά ηελ εθηίκεζή κνπ, απηφο είλαη ν νξζφο δξφκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε.
Γηα ην ιφγν απηφ είλαη εζληθή αλάγθε λα δηαθπιαρζνχλ φια φζα έρνπλ επηηεπρζεί, κε ηφζν κεγάιν θφπν θαη
θφζηνο.
Δκείο, σο Αμησκαηηθή Αληηπνιίηεπζε, ζηελ πεξίπησζε αλαδήηεζεο θαιψλ ιχζεσλ γηα ηε ρψξα θαη ηνπο
πνιίηεο, ζα είκαζηε δεκηνπξγηθά ζαθείο.
Θα ζηεξίδνπκε θάζε πξνζπάζεηα πνπ ζηνρεχεη ζηε ξεαιηζηηθή, ζηαζεξή, νκαιή θαη αλνδηθή πνξεία ηεο
ρψξαο, εληφο ηεο Δπξσδψλεο.
Άιισζηε, φπσο ζηαζεξά ππνζηεξίδσ, ε πξνζπάζεηα κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε κηαο ηζρπξήο Διιάδαο, ε
νπνία ζα ιεηηνπξγεί κε αμηνπξέπεηα ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ παγθφζκηα ζθελή, πξέπεη λα είλαη ζςνεσήρ θαη
ζςλλογική.
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