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Την εκτίμηση ότι η εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας
του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κρίνουν αντισυνταγματικές
προγενέστερες περικοπές στις συντάξεις, δρα επιβαρυντικά στην
ανάλυση της βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους και αποτελεί τον
σημαντικότερο δημοσιονομικό κίνδυνο μακροπρόθεσμα,
διατύπωσε απόψε, από τη Θεσσαλονίκη ο διοικητής της
Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κεντρικός ομιλητής
στο δείπνο εργασίας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
(ΣΒΕ).
Αναφερόμενος δε στην πρόσφατη αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 10,9% και την κατάργηση
του υποκατώτατου, σε συνδυασμό με τυχόν ανατροπή μεταρρυθμίσεων, που βελτιώνουν την
ευελιξία στην αγορά εργασίας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ¨ενδέχεται να καθυστερήσουν την
αποκλιμάκωση της ιδιαίτερα υψηλής ανεργίας και να στρέψουν ορισμένες επιχειρήσεις προς
άτυπες μορφές απασχόλησης¨.

Αντίστοιχα, κατά τον κ.Στουρνάρα, η υψηλή φορολογία και οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση του
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επενδυτική
εμπιστοσύνη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ κίνδυνοι για την πορεία της
προκύπτουν και από την αργή απομείωση του όγκου των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, καθώς
και από το ότι τα ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου δεν έχουν ακόμη αποκτήσει καθεστώς
επενδυτικής βαθμίδας και οι αποδόσεις τους αποκλιμακώνονται με πολύ αργούς ρυθμούς.
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ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

14:58
Ανοιχτή σε συνεργασία με τις ελληνικές
αρχές η EuroAsia Interconnector

14:49
Ο Θάνος Καληώρας υποψήφιος με την
παράταξη του Γιάννη Σγουρού

14:40
ΟΠΕΚΑ: Την Τετάρτη 20 Μαρτίου
καταβάλλονται τα προνοιακά αναπηρικά
επιδόματα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019

14:37
Φωτιά ξέσπασε στην Παλλήνη, σε
υποσταθμό της ΔΕΗ - Επί τόπου
σπεύδουν τρία οχήματα της
Πυροσβεστικής

14:15
Eurostat:Στο 0,4% ο δείκτης διαθέσιμων
θέσεων εργασίας στην Ελλάδα το τελευταίο
τρίμηνο του 2018

Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η πορεία

99 0

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπών
που εξέδιδε νεαρές γυναίκες μέσω
διαδικτύου

Δελτίο Ειδήσεων στις 13:00

13.00 News in brief

 

ΑΘΗΝΑ 9.84 ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

https://www.facebook.com/athina9.84fm
https://www.youtube.com/channel/UCHP8EyOTX9dwrQb2uPlZzVA?view_as=subscriber
https://twitter.com/A984Official
http://athina984.gr/wp-site/
http://athina984.live24.gr/athina984
http://athina984.gr/wp-site/category/mono-ston-athina-9-84/
http://athina984.gr/wp-site
http://athina984.gr/wp-site/category/mono-ston-athina-9-84/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/exarthrothike-kykloma-mastropon-poy-exedide-neares-gynaikes-meso-diadiktyoy/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/exarthrothike-kykloma-mastropon-poy-exedide-neares-gynaikes-meso-diadiktyoy/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/deltio-eidiseon-stis-13-00-4/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/deltio-eidiseon-stis-13-00-4/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/13-00-news-in-brief-3/
http://athina984.gr/wp-site/2019/03/18/13-00-news-in-brief-3/
http://athina984.gr/wp-site/
http://athina984.gr/wp-site/deltia-eidiseon/
http://athina984.gr/wp-site/ekpompes/
http://athina984.gr/wp-site/programma/
http://athina984.gr/wp-site/epikoinonia/


18/3/2019 Γ. Στουρνάρας: Περιοριστικά τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα – Οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη

http://athina984.gr/wp-site/2019/03/15/g-stoyrnaras-perioristika-ta-ypsila-protogeni-pleonasmata-oi-kindynoi-gia-tin-anaptyxi/ 2/3

 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST  MAIL

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

RELATED ARTICLES

Αναφερόμενος στα πρωτογενή πλεονάσματα, υποστήριξε ότι η διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο (πχ, 3,5% του ΑΕΠ ώς το 2022), επιδρά αρνητικά στην
ανάπτυξη, αλλά και στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. ¨Η περιοριστική επίδραση των
μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων είναι σχετικά εντονότερη, επειδή συνοδεύεται από σχετικά
υψηλή φορολογία. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη ότι το δημόσιο χρέος ώς ποσοστό του ΑΕΠ ήταν
περίπου 180% στο τέλος του 2018, προκύπτει ότι μια επιπλέον ποσοστιαία μονάδα οικονομικής
ανάπτυξης είναι κατά 1,8 φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του δημόσιου χρέους από ό,τι μια
επιπλέον ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος¨ είπε χαρακτηριστικά.

Πέντε παρεμβάσεις

Ο κ.Στουρνάρας πρότεινε ακόμη πέντε παρεμβάσεις πολιτικής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν
οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία:

1. Την ταχεία αποκλιμάκωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με
ενεργοποίηση των σχεδίων της ΤτΕ και του υπουργείου Οικονομικών

2. Την αλλαγή στο μείγμα της δημοσιονομικής πολιτικής προς την κατεύθυνση της μείωσης των
φορολογικών συντελεστών και της ανακατανομής της δημόσιας δαπάνης, πχ, προς τις
δημόσιες επενδύσεις

3. Τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων (μάλιστα, σε αυτό το
πεδίο πρότεινε μεταξύ άλλων την ενίσχυση των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
και στην κοινωνική ασφάλιση και την υγεία)

4. Την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, με την άρση σημαντικών αντικινήτρων, όπως η
γραφειοκρατία, η ασάφεια του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου, ιδιαίτερα στις χρήσεις
γης, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης και οι εναπομείναντες περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων και

5. Τη διατήρηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

¨Η ελληνική οικονομία¨, κατέληξε ο κ.Στουρνάρας, ¨συνεχίζει να αναπτύσσεται, παρά τη μεγάλη
επιβράδυνση της παγκόσμιας και τις σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους που αντιμετωπίζει. Για
να τεθεί σε στέρεες βάσεις η ανάκαμψη της οικονομίας θα πρέπει να συνεχιστούν απρόσκοπτα η
υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις, η ταχεία αποκλιμάκωση του αποθέματος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και μείωση των υψηλών φορολογικών συντελεστών¨.
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