Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014, συζήτηση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα,
«Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη», στο πλαίσιο δημοσίων συζητήσεων υπό τον γενικό τίτλο: «Οι
μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδιο». Την εκδήλωση διοργάνωσαν το ΙΟΒΕ, το
ΕΛΙΑΜΕΠ, η Kantor, η Κίνηση Πολιτών και η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σε συνεργασία με το Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος Megaron Plus.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η κυρία Μαρία Δαμανάκη, Επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο
κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Πρόεδρος του Συμβουλίου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΣΕΒ, και ο κ.
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ και Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τη συζήτηση
συντόνισε ο κ. Κώστας Κωστής, Καθηγητής Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ, καθηγητής Ν. Βέττας, στην ομιλία του αρχικά περιέγραψε τα χαρακτηριστικά της
μεγάλης και ιδιαίτερα σημαντικής προσαρμογής που έχει γίνει στην ελληνική οικονομία και ειδικότερα στο
δημοσιονομικό και στο εμπορικό ισοζύγιο, αναφέροντας ότι αυτή η σταθεροποίηση μπορεί και πρέπει να αποτελέσει
τη βάση για την ανάπτυξη. Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που υπάρχουν ώστε να δημιουργηθεί μια ισχυρή
μεταρρυθμιστική δυναμική που θα μετασχηματίσει θετικά την ελληνική οικονομία και κοινωνία και προειδοποίησε για
τους υψηλούς κινδύνους που υπάρχουν σε περίπτωση που αυτό δεν επιτευχθεί. Τέλος ο κ. Βέττας περιέγραψε τις
ευκαιρίες και τους περιορισμούς που υπάρχουν για την χώρα δεδομένης τη συμμετοχή της στη ζώνη του κοινού
ευρωπαϊκού νομίσματος.
Στην παρέμβασή του κ. Ε. Βιδάλης υπογράμμισε ότι το αναπτυξιακό μας πρόβλημα δεν επιδέχεται απλών
προσεγγίσεων καθώς η λιτότητα και οι περικοπές εισοδημάτων δεν αποτελούν λύση για την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα. Ανέφερε επίσης, ότι η ελληνική κοινωνία έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι η αναπτυξιακή διέξοδος
μπορεί να έρθει μόνο από τον ιδιωτικό τομέα και τις επιχειρήσεις, οι οποίες πρέπει να απελευθερωθούν, να
ενδυναμωθούν και να κινητοποιηθούν. Ο κ. Βιδάλης υπογράμμισε τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στα
δημοσιονομικά μεγέθη, με το σημαντικό επίτευγμα του πρωτογενούς πλεονάσματος αλλά και τον περιορισμό του
μεγέθους του Κράτους, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων και των σημαντικών αλλαγών είναι
ακόμα μακρύς, πολύπλοκος και επίπονος. «Για να πετύχουμε την δραστική και επιτυχημένη αναδιάρθρωση της
οικονομίας μας πρέπει να κινηθούμε με σταθερότητα, συνέπεια και συνεργασία μέσα από συνεχή, ουσιαστικό και
τεκμηριωμένο διάλογο, για να υλοποιήσουμε πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις που θα απελευθερώσουν τις δυνάμεις
της κοινωνίας μας», τόνισε.
Η κυρία Μ. Δαμανάκη, στην ομιλία της τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα
απαιτεί σημαντικές και τολμηρές διαρθρωτικές αλλαγές. «Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσει
την οικονομική κρίση οδήγησαν σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της ευρωζώνης και το
συντονισμό των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών της», σημείωσε. Στο πλαίσιο αυτό στο χρηματοπιστωτικό
τομέα, προωθήθηκε η αυστηρότερη εποπτεία των τραπεζών και τα πρώτα βήματα για την Τραπεζική Ένωση ενώ στον
τομέα της ανταγωνιστικότητας, όπου ακόμα και οι ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες έχουν προβλήματα, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή πρότεινε ειδική χρηματοδότηση με συμβόλαιο μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του παραγωγικού
μοντέλου, με εισαγωγή καινοτομίας. Σε ότι αφορά την Ελλάδα η κυρία Δαμανάκη ανέφερε: «Στο δημοσιονομικό
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επίπεδο, το πρωτογενές πλεόνασμα και τα υπόλοιπα στοιχεία είναι ενθαρρυντικά, ωστόσο οι μεταρρυθμίσεις
καθυστερούν. Έτσι η Ελλάδα παρά την μείωση μισθών και συντάξεων δεν έχει κερδίσει σε εξωστρέφεια καθώς οι
εξαγωγές μειώνονται. Η ανταγωνιστικότητα δεν μπορεί να βελτιωθεί μόνο με τη μείωση εργατικού κόστους.
Χρειάζονται μεταρρύθμιση στη λειτουργία της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, στη σύνδεση εκπαίδευσης και
επαγγελματικής κατάρτισης με την αγορά εργασίας και στη φορολογική λειτουργία του κράτους. Για να γίνει η
ελληνική οικονομία ανταγωνιστική και εξωστρεφής απαιτείται η αναδιάρθρωση της, με ενίσχυση του ανταγωνισμού σε
όλους τους τομείς και με αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας». Τέλος η κυρία Δαμανάκη αναφέρθηκε στη ειδική
μελέτη που έχει εκπονήσει η Κομισιόν για τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες του Νότου, σύμφωνα με την οποία
εντοπίζονται σοβαρές δυσκαμψίες της αγοράς σε Ελλάδα και Πορτογαλία και αναδεικνύει ως κύρια πρόκληση την
μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων. Άμεση ανάγκη, είπε, είναι να εφαρμοσθούν νόμοι που έχουν ψηφισθεί και να
προχωρήσουν οι αλλαγές στην πράξη._
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