Δελτίο Τύπου
Μείωση πρωτογενούς πλεονάσματος από 3,5% σε 2,5% του ΑΕΠ
27ο Συνέδριο “Η Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας”
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016 – Ξεκίνησε σήμερα, το πολυαναμενόμενο 27ο Ετήσιο συνέδριο “Η Ώρα της
Ελληνικής Οικονομίας” με τίτλο “H Ελλάδα και το διεθνές μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Μια ματιά στο
μέλλον” στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.
Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου επικεντρώθηκε κυρίως σε θέματα που άπτονται της πορείας της Ελληνικής
Οικονομίας, το Ελληνικό χρέος και την παρούσα κατάσταση στην Χώρα μας.
Ο Πρόεδρος τους Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κατά την διάρκεια του εναρκτήριου
χαιρετισμού του κ. Σίμος Αναστασόπουλος δήλωσε: “Οι διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση
του τρίτου Μνημονίου και την αναδιάρθρωση του χρέους βρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο, για
μια ακόμη φορά. Οι ραγδαίες εξελίξεις στη ψηφιακή οικονομία και την τεχνολογία εκτιμάται ότι θα
ανατρέψουν τα σημερινά δεδομένα και θα επηρεάσουν βαθιά την παγκόσμια κοινότητα. Η έγκαιρη
κατανόηση της νέας κατάστασης που διαμορφώνεται και η προσαρμογή σε αυτή μπορεί να αποτελέσει
την ιδανική ευκαιρία για την Ελλάδα να ξεπεράσει τις ατέλειες του διοικητικού μηχανισμού και της
περιοριστικής νομοθεσίας και παραλείποντας τα βήματα που θα αντιμετώπιζαν ξεπερασμένα ζητήματα να
προετοιμαστεί για τις αυριανές προκλήσεις. Αυτή τη στιγμή διαφαίνονται σημάδια προοπτικής ανάταξης
της Οικονομίας, χωρίς όμως να έχουν ακόμη ξεπεραστεί οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη
των αγορών και των επενδυτών στην Ελληνική Οικονομία. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου δείχνουν
δημοσιονομική εξισορρόπηση και προοπτική ανάπτυξης. Αυτά τα αποτελέσματα όμως επετεύχθησαν στις
πλάτες της πραγματικής οικονομίας που βρίσκεται σε αδιέξοδο από τη συνεχιζόμενη ύφεση, την έλλειψη
ρευστότητας, τη συσσώρευση χρεών, την αποεπένδυση και την υπερφορολόγηση”. Ολοκληρώνοντας την
ομιλία του έθεσε το εξής ερώτημα: ”Κατανοούμε την αναγκαιότητα, κρισιμότητα και προτεραιότητα
υλοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που θα διαμορφώσουν το κατάλληλο κλίμα για
προσέλκυση επενδύσεων και αύξηση της επιχειρηματικότητας, ή συνεχίζουμε τον κατήφορο με νέα
υφεσιακά μέτρα, λιτότητα και φτώχεια;”
Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κ. Geoffrey Pyatt τόνισε ότι η πραγματική ελάφρυνση του χρέους θα
βοηθήσει την Ελλάδα να παραμείνει σε πορεία βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, προσθέτοντας ότι οι
ΗΠΑ θα συνεχίζουν να στηρίζουν την Ελλάδα προς την κατεύθυνση αυτή. Επιπλέον σημείωσε ότι η
Δημοκρατία απαιτεί τη συμμετοχή και τη δέσμευση των πολιτών για να πετύχει. Η Ελλάδα μπορεί να βγει
από την κρίση ισχυρότερη από ποτέ.
Ο Benoit Coeure, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπή, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τάχθηκε υπέρ
της πλήρους συμμετοχής του ΔΝΤ στο πρόγραμμα. Ο στόχος όπως χαρακτηριστικά ανέφερε είναι η
επιστροφή στις αγορές, πριν από το τέλος του προγράμματος ενώ αναφορικά με τη συμμετοχή της
Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ (QE) παίρνει τις αποφάσεις της με πλήρη
ανεξαρτησία και σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος και την ανάλυση
βιωσιμότητας του χρέους.
Ο Υπουργός Οικονομικών, κ, Ευκλείδης Τσακαλώτος κατά την διάρκεια της κεντρικής του ομιλίας
αποκάλυψε ότι στις διαπραγματεύσεις του με τους δανειστές, το δημοσιονομικό κενό για το 2018 έχει
μειωθεί στο 0,1% του ΑΕΠ. Επιπρόσθετα έθεσε ως στόχο να βγούμε στις αγορές στα τέλη του 2017 αρχές
2018. Αίσθηση προκάλεσε το γεγονός ότι για πρώτη φορά προτείνεται η μείωση του πρωτογενούς
πλεονάσματος από 3,5% σε 2,5% του ΑΕΠ όπου η διαφορά της μία ποσοστιαίας μονάδας θα διατεθεί για
την ελάφρυνση φόρων και εισφορών μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα.
Επίσης τόνισε ότι οποίος δημοσιονομικός χώρος δημιουργηθεί θα ξοδευτεί για κοινωνικούς σκοπούς (π.χ.

Πετρέλαιο θέρμανσης). Επιτέθηκε στο ΔΝΤ για την απαίτηση του για περισσότερα μέτρα το 2019 και το
2020 προσθέτοντας ότι εάν το eurogroup απαιτήσει να νομοθετήσει περισσότερα μέτρα για το 2019 &
2020 δεν θα είναι τίμιο ούτε θα έχει οικονομική λογική. Υποστήριξε επίσης ότι ο στόχος για το πρωτογενές
πλεόνασμα του 3% του ΑΕΠ θα επιτευχθεί χωρίς επιπλέον μέτρα καθώς δεν υπολογίζεται από τους
δανειστές τα οφέλη τα οποία θα προκύψουν από φοροδιαφυγή και λαθραία καύσιμα. Ολοκληρώνοντας
την ομιλία τους απεύθυνε έντονη κριτική στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για τα εργασιακά ζητήματα
αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορούν να διαπραγματεύονται για τα θέματα αυτά εκτός
ευρωπαϊκού πλαισίου, σαν να είχε η Ελλάδα μειωμένα δικαιώματα επειδή βρίσκεται σε πρόγραμμα.
O Paul Kazerian, Ιδρυτής, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Japanica Partners δήλωσε ότι
το πραγματικό χρέος της Ελλάδας δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται αλλά υπολογισμένο σωστά αποτελεί
το 45% του ΑΕΠ. Η Ελλάδα δεν εκμεταλλεύεται σωστά τα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία ξεπερνούν
500 δις. Τα στοιχεία αυτά δεν τα έχει καν καταμετρήσει και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
Συγκεκριμένα τόνισε ''Χρειάζεστε καλούς οικονομολόγους που θα διαχειριστούν σωστά την περιουσία σας
και που θα εκτιμήσουν την πραγματική αξία του χρέους κι όχι αυτή που παρουσιάζεται''
Ο Frank Grill, Senior Director, EMEA Sovereign & Pubic Finance, Standard & Poor's Global δήλωσε ότι το
ζητούμενο για την αναδιάρθρωση του χρέους της Ελληνικής Οικονομίας είναι η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων και ότι για τη διευθέτηση του Ελληνικού χρέους δεν χρειάζεται απαραίτητα λύση κουρέματος.
Ο Γενικός Διευθυντής, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) κ. Νικόλαος Βέττας
υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει πολύ μικρό ποσοστό επενδύσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό είχε παρατηρηθεί
το 2004 (27% του ΑΕΠ ενώ το 2015 άγγιζε το ποσοστό του 10%).
Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου θα το βρείτε εδώ
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