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ΑΛΕΞΗΣ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρωτής
Υπουργός

Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Η ΕΞΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ MÀKPI

Ευκλείδης
Τσακαλώτος
και Γερούν
Ντάισελμπλουμ
δίνουν
ραντεβού

στο Eurogroup

Οι δείκτες
μιλούν
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικονομία είναι
έτοιμη να γυρίσει σελίδα καταγράφοντας

ξανά θετικούς ρυθμούς

ανάπτυξης και να επιστρέψει
στις αγορές παρά το κλίμα

αβεβαιότητας που συντηρεί με
ευθύνη μέρους των δανειστών
η καθυστέρηση της αξιολόγησης
Ολοι οι επιμέρους δείκτες η μεγάλη

αύξηση των εξαγωγών της
βιομηχανικής παραγωγής του
όγκου των λιανικών πωλήσεων
το προηγούμενο τρίμηνο αλλά
και η σταθερά πτωτική τάση της
ανεργίας δείχνουν τη συσσωρευμένη

αναπτυξιακή δυναμική
Για να απελευθερωθεί αυτή η
δυναμική χρειάζεται γρήγορα
μια ξεκάθαρη συμφωνία που
θα διευθετεί αποφασιστικά το
θέμα του χρέους και θα αίρει
την αβεβαιότητα που επικρέμαται

πάνω από την οικονομία
Ως υπουργείο Οικονομίας δουλέψαμε

από την πρώτη στιγμή
σκληρά για την αντιμετώπιση
της μεγάλης κρίσης αποεπέν

Δημιουργήσαμε μια
σειρά από νέα χρηματοοικονομικά

εργαλεία που
μοχλεύουν και κινητοποιούν

επιπλέον πόρους

δύσης των περασμένων ετών
διοχετεύοντας ουσιαστική
ρευστότητα στην οικονομία
Αξιοποιήσαμε πλήρως τους πόρους

του προηγούμενου ΕΣΠΑ
πρώτοι σε όλη την Ευρώπη

αποσπώντας τα εύσημα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
ενεργοποιήσαμε πρώτοι το νέο
πετυχαίνοντας ιδιαίτερα υψηλή
απορρόφηση 11,4 το 2016
Οι πόροι αυτοί κράτησαν όρθια
την οικονομία σε μια δύσκολη
συγκυρία και χρηματοδότησαν
σημαντικές υποδομές που χρόνιζαν

εδώ και δεκαετίες
Ταυτόχρονα δημιουργήσαμε
μια σειρά από νέα χρηματοοικονομικά

εργαλεία Ταμείο Επιχειρηματικότητας

Υποδομών
EquiFund κ.λπ που μοχλεύουν

και κινητοποιούν επιπλέον
πόρους και φέραμε έναν νέο
αναπτυξιακό νόμο που επικεντρώνει

στη στήριξη των μικρομεσαίων

επιχειρήσεων και στην
ενίσχυση παραγωγικών δραστηριοτήτων

υψηλής προστιθέμενης

αξίας στη βιομηχανία τη
μεταποίηση την αγροδιατροφή
Συνολικά ωθούμε την οικονομία

σε ένα νέο παραγωγικό
μοντέλο δυναμικό και εξωστρεφές

που αξιοποιεί το υψηλά
μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό

που διαθέτει η χώρα
Η ελληνική κυβέρνηση έπραξε
αυτό που της αναλογεί Αποδεχτήκαμε

μέτρα που δεν είναι
στη λογική μας και πληγώνουν
πρωτίστως τον δικό μας κόσμο
για να κλείσει η συμφωνία
Τώρα η πρωτοβουλία βρίσκεται
στη μεριά των δανειστών Δεν
μπορούν εκλογικές σκοπιμότητες

ή διαφωνίες μεταξύ των θεσμών

να κρατούν μια ολόκληρη
χώρα αιχμάλωτη Πρέπει όλοι
να αναλάβουν τις ευθύνες τους

Βρισκόμαστε
σε τέλμα
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ και
ΑΝΕΛ αντί όταν ανέλαβε αρχές

του 2015 να αξιοποιήσει το
άνοιγμα της πόρτας εξόδου από
την κρίση που είχε συντελεστεί
αρκέστηκε να παίζει αυτάρεσκα

με την περιστρεφόμενη
πόρτα χρησιμοποιώντας δύο
γλώσσες εσωτερικού και εξωτερικού

Ετσι βούλιαξε τη χώρα η
οποία έκτοτε σέρνεται στο τέλμα
αφού δεν μπορεί να υπηρετήσει
κανέναν εθνικό στόχο Προσπαθεί

να πετύχει κάτι ουσιαστικό
για το χρέος αφού πρώτα επιβάρυνε

τη βιωσιμότητά του στηριζόμενη

στις αποφάσεις του
2012 και δεν τα έχει καταφέρει
Προσπαθεί να εντάξει τη χώρα
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης

στο οποίο θα έπρεπε να
βρίσκεται από τον Μάρτιο του
201 5 και δεν τα έχει καταφέρει
Προσπαθεί να βγάλει τη χώρα
στις διεθνείς αγορές κάτι που
είχε γίνει με επιτυχία το 2014
και δεν τα έχει καταφέρει

Φ
Προαπαιτούμενα είναι
η εμπιστοσύνη και
η σταθερότητα αγαθά
εν ανεπάρκεια για
τη σημερινή κυβέρνηση

Για να βγει όμως η χώρα στις
αγορές με λογικό κόστος απαιτείται

η ικανοποίηση ταυτόχρονα
ορισμένων προϋποθέσεων

1 Η υλοποίηση διαρθρωτικών
αλλαγών για παράδειγμα η
δημιουργία προϋποθέσεων για
την προσέλκυση επενδύσεων
η υλοποίηση αποκρατικοποιήσεων

η βελτίωση της αποτελεσματικότητας

του κράτους
η επένδυση στις ενδογενείς
πηγές ανάπτυξης π.χ παιδεία
και καινοτομία κ.ά που θα
πείσουν ότι επανέρχεται η αναπτυξιακή

δυναμική που καταγραφόταν

το 2014
2 Η δρομολόγηση μιας συμφωνίας

σε πιο ρεαλιστικούς
δημοσιονομικούς στόχους Δυστυχώς

η κυβέρνηση έχει αποδεχτεί

υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα

για μακρά χρονική
περίοδο Αυτό δεν είναι εφικτό
χωρίς διαρκή λιτότητα οπότε
είναι και αντιαναπτυξιακό
3 Η υλοποίηση από τους δανειστές

ουσιαστικών παρεμβάσεων

για την ενίσχυση της
βιωσιμότητας του χρέους Δέσμευση

που εκκρεμεί από το
2012 και δεν έχει κυρίως με
ευθύνη τους ακόμη υλοποιηθεί

Ο συνδυασμός αυτών των
πρωτοβουλιών θα επαναφέρει
την κανονικότητα θα ενισχύσει

την εμπιστοσύνη και θα
αποκαταστήσει τη σταθερότητα

Εμπιστοσύνη και σταθερότητα
που αποτελούν βασικά

προαπαιτούμενα για την έξοδο
της χώρας στις αγορές Εμπιστοσύνη

και σταθερότητα που
προϋποθέτουν αξιοπιστία σοβαρότητα

και πολιτικό κεφάλαιο
Και αυτά είναι αγαθά εν

ανεπάρκεια για τη σημερινή
κυβέρνηση

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Τομεάρχης
Οικονομικών ΝΔ
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