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ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΕ/∆ΝΤ/ΕΚΤ
∆ήλωση της ΕΕ, της ΕΚΤ και του ∆ΝΤ από την αποστολή στην Ελλάδα για
την τρίτη επανεξέταση
Κλιµάκιο στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) και του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) ΕΕ, επισκέφθηκε την Αθήνα από 27
Ιανουαρίου έως 11 Φεβρουαρίου για την τρίτη δεύτερη αξιολόγηση του οικονοµικού
προγράµµατος της κυβέρνησης το οποίο υποστηρίζεται από δανειακή διευκόλυνση 80 δις
ευρώ προερχοµένων από τις χώρες της ευρωζώνης και 30 δις ευρώ µέσω συµφωνίας
stand-by του Ταµείου.
Οι επιδιωκόµενοι στόχοι του προγράµµατος είναι να αποκατασταθεί η δηµοσιονοµική
βιωσιµότητα, να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και να
ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις για βιώσιµη ανάπτυξη και απασχόληση. Ύψιστη φροντίδα του προγράµµατος
παραµένει η κοινωνική δικαιοσύνη όσον αφορά την κατανοµή του βάρους της
προσαρµογής, η οποία και θα συνεχίσει να κατευθύνει τις πολιτικές της προσεχούς
περιόδου.
Η συνολική µας αξιολόγηση είναι ότι το πρόγραµµα έχει σηµειώσει περαιτέρω πρόοδο
προς την επίτευξη των στόχων του. Παρά τις καθυστερήσεις σε ορισµένους τοµείς,
υλοποιούνται σταδιακά οι δηµοσιονοµικές και οι ευρύτερες µεταρρυθµίσεις που είναι
απαραίτητες για την επίτευξη των µεσοπρόθεσµων στόχων του προγράµµατος. Εντούτοις
παραµένει η ανάγκη προγραµµατισµού και υλοποίησης σηµαντικών µεταρρυθµίσεων ώστε
να δηµιουργηθεί µία κρίσιµη µάζα που θα διασφαλίζει τη δηµοσιονοµική βιωσιµότητα και
την οικονοµική ανάκαµψη.
Όσον αφορά τις προοπτικές, η ύφεση µέχρι σήµερα κυµάνθηκε σε επίπεδα που πλησίαζαν
τις προβλέψεις. Ο πληθωρισµός παρέµεινε χαµηλός παρά την αύξηση στις τιµές βασικών
προϊόντων. Η πτωτική πορεία του εργατικού κόστους αναµένεται να συµβάλει σε αύξηση
της ανταγωνιστικότητας. Είναι ενθαρρυντικό ότι οι εξαγωγές κινήθηκαν πρόσφατα σε
ικανοποιητικά επίπεδα. Εξακολουθούµε να αναµένουµε σταθεροποίηση της οικονοµίας κατά
τα τέλη του 2011.
Όσον αφορά το δηµοσιονοµικό τοµέα, οι ελληνικές αρχές, παρά τις δυσµενείς
µακροοικονοµικές συνθήκες, πέτυχαν δηµοσιονοµική προσαρµογή της τάξης του 6% του
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ΑΕΠ εντός του 2010, µειώνοντας το έλλειµµα του ΑΕΠ κατά 9,5 περίπου ποσοστιαίες
µονάδες. Πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγµα παρατηρήθηκαν όµως ορισµένα προβλήµατα
στην εκτέλεση του προϋπολογισµού, ιδίως όσον αφορά την είσπραξη των εσόδων και τον
έλεγχο των δαπανών. Το πρόγραµµα έχει σχεδιαστεί ώστε να αντιµετωπίσει αυτά τα
προβλήµατα και σηµειώνεται πρόοδος.
Η κυβέρνηση ξεκίνησε να χαράσσει µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική στο πλαίσιο
της οποίας θα οριστεί δεσµευτικό πρόγραµµα δράσεων ώστε µέχρι το 2014 να έχει
υλοποιηθεί πλήρως η δηµοσιονοµική προσαρµογή. Οι µεταρρυθµίσεις είναι σύνθετες και
καλύπτουν µεταξύ άλλων τη φορολογία, την υγεία, την απασχόληση στο δηµόσιο τοµέα και
τις δηµόσιες επιχειρήσεις. Η κυβέρνηση κινείται µε τον ενδεδειγµένο τρόπο αφήνοντας
χρόνο για διαβουλεύσεις µε τους κοινωνικούς εταίρους πριν περάσει από τον
προγραµµατισµό στην εφαρµογή των µέτρων. Η πλήρης δέσµευση της κυβέρνησης να
υλοποιήσει την πολύπλοκη αυτή διαδικασία θεσµικών αλλαγών, ιδίως δε η
αποφασιστικότητά της να αντισταθεί στα κεκτηµένα συµφέροντα, είναι κρίσιµος
παράγοντας επιτυχίας.
Στον τοµέα της χρηµατοδότησης, η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για να διασφαλίσει
τη σταδιακή επιστροφή στις αγορές οµολόγων µε αποδεκτά επιτόκια. Η αυστηρή τήρηση
του προγράµµατος µε την οικονοµική συµβολή της διεθνούς κοινότητας παραµένει το κλειδί
για την επίτευξη του στόχου αυτού. Είναι εξίσου σηµαντικό η κυβέρνηση να αναβαθµίσει
το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων και εν γένει να επιτύχει µεγαλύτερη απόδοση από το ευρύ
φάσµα περιουσιακών της στοιχείων. Το έργο πλήρους απογραφής των ακίνητων
περιουσιακών στοιχείων της κυβέρνησης και επεξεργασίας σχεδίου δράσης ανά στάδια είναι
σε εξέλιξη.
Στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, η έλλειψη µετρητών και η αύξηση των µη αποδοτικών
δανείων ασκούν πίεση στο τραπεζικό σύστηµα και η πίστωση συρρικνώνεται. Είναι
ενθαρρυντικό ότι, πρόσφατα, ιδιωτικές τράπεζες πέτυχαν, έως ένα βαθµό, να αντλήσουν
κεφάλαια. Είναι ουσιώδους σηµασίας να σηµειωθεί πρόοδος εκ µέρους της κυβέρνησης
όσον αφορά τη σταθερότητα και την αποτελεσµατικότητα των τραπεζών που είναι υπό τον
έλεγχό της. Το Ευρωσύστηµα απετέλεσε βασική πηγή ρευστότητας για το σύστηµα και
τούτο επιτρέπει στις τράπεζες να κινηθούν σταδιακά προς ένα βιώσιµο µεσοπρόθεσµο
µοντέλο χρηµατοδότησης. Το Ταµείο ∆ηµοσιονοµικής Σταθερότητας είναι διαθέσιµο για να
παράσχει υποστήριξη σε τράπεζες στο πλαίσιο του συστήµατος, εάν παραστεί ανάγκη.
Οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις σηµειώνουν πρόοδο. Η νοµοθεσία που καλύπτει
πτυχές της αγοράς εργασίας, της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελµάτων, της
µεταρρύθµισης της υγείας, της αδειοδότησης και της Επιτροπής Ανταγωνισµού έχει
ψηφιστεί είτε πρόκειται να ψηφιστεί. Οι ελληνικές αρχές οφείλουν τώρα να εστιάσουν την
προσοχή τους στην εφαρµογή των νόµων αυτών, να διασφαλίσουν ότι το νέο πλαίσιο έχει
τεθεί σε ισχύ το ταχύτερο δυνατόν. Η οικονοµική ανάκαµψη απαιτεί κυρίως ταχεία πρόοδο
των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Η κυβέρνηση πρέπει να διασφαλίσει ότι οι
µεταρρυθµίσεις είναι αρκετά φιλόδοξες και εκτεταµένες ώστε αντιµετωπίσουν τις βαθιές
διαρθρωτικές προκλήσεις που αντιµετωπίζει η Ελλάδα. Τα επόµενα βήµατα θα
επικεντρωθούν µεταξύ άλλων στην αναζωογόνηση της τουριστικής βιοµηχανίας, την
εξάλειψη διοικητικών φραγµών στις εξαγωγές και την ενδυνάµωση του πλαισίου που διέπει
τις δηµόσιες συµβάσεις.
Επόµενα βήµατα. Η έγκριση των συµπερασµάτων της τρίτης αξιολόγησης θα
επιτρέψει την εκταµίευση 15 δις ευρώ (10,9 δις ευρώ από τις χώρες της ευρωζώνης και 4,1
δις ευρώ από το ∆ΝΤ). Η επόµενη αποστολή έχει προγραµµατιστεί για τον Μάιο του 2011.
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