Αθήνα, 24 Απριλίου 2012
Η ετήσια Eκθεση του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το έτος 2011

Στη σηµερινή 79η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος, ο
∆ιοικητής κ. Γεώργιος Α. Προβόπουλος παρουσίασε την Ετήσια Έκθεση για την ελληνική
οικονοµία για το έτος 2011. Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της οµιλίας του ∆ιοικητή.

ΟΜΙΛIΑ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤH ΤΗΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛA∆ΟΣ
κ. ΓΕΩΡΓIΟΥ Α. ΠΡΟΒOΠΟΥΛΟΥ
Η

ΣΤΗΝ 79 ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ∆ΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΟΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΝΟΪΚΟΤΕΡΕΣ, ΑΛΛΑ Η
ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ XΩΡΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Το ιστορικό διακύβευµα παραµένει
∆ύο χρόνια µετά το πρώτο Μνηµόνιο, βρισκόµαστε σήµερα µπροστά σε µια νέα
πρόκληση, ιδιαίτερα κρίσιµη για το µέλλον της χώρας. Παρά την πρόοδο που
συντελέστηκε, οι ολιγωρίες, οι καθυστερήσεις και η ύφεση, κατά το ενδιάµεσο διάστηµα,
επιδείνωσαν τη δυναµική του δηµόσιου χρέους και κατέστησαν αναπόφευκτη τη νέα
συµφωνία χρηµατοδοτικής στήριξης. Η νέα συµφωνία και το πρόγραµµα οικονοµικής
προσαρµογής διαµορφώνουν ευνοϊκότερες συνθήκες για τη συνέχιση της προσπάθειας
και αποτελούν έµπρακτη απόδειξη της βούλησης των εταίρων µας να τη στηρίξουν. Από
την άλλη πλευρά, το διεθνές περιβάλλον παραµένει ρευστό και εξακολουθεί να επικρατεί
αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας και την εξέλιξη της κρίσης
χρέους στις ευρωπαϊκές οικονοµίες.
Αυτά τα αντικειµενικά δεδοµένα στο εσωτερικό και το εξωτερικό δεν επιτρέπουν καµία
χαλάρωση ή εφησυχασµό. Για να αξιοποιηθεί η νέα ευκαιρία, πρέπει τώρα να
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εφαρµοστούν, χωρίς χρονοτριβή, όσα έχουν συµφωνηθεί και να καλυφθούν τα κενά που
άφησαν οι καθυστερήσεις των προηγούµενων ετών. Για την έξοδο από την κρίση δεν
υπάρχει εύκολος δρόµος. Η προσαρµογή πρέπει να συνεχιστεί µε αποφασιστικότητα.
Η τρέχουσα προεκλογική περίοδος έχει εκ των πραγµάτων επιβραδύνει την υλοποίηση
των προγραµµατισµένων αλλαγών. Αν µετά τις εκλογές τεθεί εν αµφιβόλω η βούληση
της νέας κυβέρνησης και της κοινωνίας να εφαρµοστεί το πρόγραµµα, οι σηµερινές
ευνοϊκές προοπτικές θα αντιστραφούν και η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει γρήγορα σε
κατάσταση ιδιαίτερα δυσχερή µε αρνητικό αντίκτυπο και στην ψυχολογία των πολιτών.
Έτσι, το ιστορικό διακύβευµα παραµένει και είναι καίριο:
Συντεταγµένη και επίπονη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση της οικονοµίας εντός της
ζώνης του ευρώ µε τη συµπαράσταση των εταίρων µας
ή
άτακτη οπισθοδρόµηση, οικονοµική και κοινωνική, δεκαετίες πίσω, που θα οδηγούσε
τελικά τη χώρα εκτός της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
Οι ολιγωρίες και η παρελκυστική τακτική πολλαπλασίασαν το κόστος της
προσαρµογής
Η δανειακή σύµβαση και η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στην αναδιάρθρωση του
δηµόσιου χρέους, που συνεπάγεται σηµαντική µείωσή του, κλείνουν µια φάση της
κρίσης. Με τη βοήθεια των εταίρων, µε προσπάθεια και υψηλό κόστος
πραγµατοποιήθηκαν αλλαγές που ήταν σηµαντικές, αλλά ανεπαρκείς σε σχέση µε το
µέγεθος του οικονοµικού προβλήµατος. Γι’ αυτό, µετά το πρώτο Μνηµόνιο χρειάστηκαν
αλλεπάλληλες αναθεωρήσεις των στόχων του προγράµµατος. Οι αναθεωρήσεις θα
είχαν αποφευχθεί, αν είχαµε εξ αρχής αποδεχθεί τη δική µας απόλυτη ευθύνη. ∆ηλαδή
την ευθύνη ότι πρέπει να αλλάξουµε πορεία, γιατί το στρεβλό πρότυπο ανάπτυξης που
ακολουθούσαµε είχε πλέον καταρρεύσει.
Αυτό δεν συνέβη ή τουλάχιστον δεν συνέβη στον απαιτούµενο βαθµό. Το Μνηµόνιο, το
οποίο περιλάµβανε αλλαγές που έπρεπε να έχουν εφαρµοστεί προ πολλού,
αντιµετωπίστηκε αµυντικά, θεωρούµενο ως έξωθεν επιβολή. Η τακτική όµως αυτή είχε
το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσµα: πολλαπλασίασε το κόστος, βάθυνε και παρέτεινε την
ύφεση.
Μια νέα ελπιδοφόρα αφετηρία: κερδήθηκε µια µάχη, αλλά ο πόλεµος συνεχίζεται
Φθάσαµε έτσι στην αναδιάρθρωση του χρέους και τη νέα δανειακή σύµβαση, επιλογές οι
οποίες υπό τις συνθήκες που είχαν διαµορφωθεί ήταν πλέον αναπόφευκτες. Με τη
συµφωνία βελτιώνεται η δυναµική του δηµόσιου χρέους και δηµιουργείται ένα
ευνοϊκότερο πλαίσιο για την οικονοµία. Κλείνει έτσι, µε σοβαρό κοινωνικό κόστος, αλλά
χωρίς καταστροφικές συνέπειες, µια επικίνδυνη φάση της κρίσης και δηµιουργείται µια
ελπιδοφόρα αφετηρία. Κερδήθηκε µια µάχη, όχι όµως ο πόλεµος, ο οποίος συνεχίζεται.
Γι’ αυτό δεν δικαιολογείται καµία χαλάρωση ή εφησυχασµός. Αντίθετα, επιβάλλονται
συνεχής επαγρύπνηση, ένταση της προσπάθειας, ταχύτεροι ρυθµοί. Για να πετύχουµε,
πρέπει να προχωρήσουµε άµεσα σε ουσιαστικές ποιοτικές αλλαγές. Οι αλλαγές
αφορούν κυρίως τη λειτουργία του κράτους, της δηµόσιας διοίκησης και γενικότερα τους
θεσµούς, το πολιτικό σύστηµα, τη δικαιοσύνη, τους κοινωνικούς εταίρους, τις αξίες και
νοοτροπίες που διαµορφώνουν συµπεριφορές.
Απαιτείται κοινωνική και πολιτική συµφωνία στο µείζον, που είναι η ευρωπαϊκή
προοπτική και η ανάπτυξη
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Για να προχωρήσουν οι αλλαγές αυτές, απαιτείται η µέγιστη δυνατή συναίνεση στην
κοινωνία και τις πολιτικές δυνάµεις.
Οι πολίτες πρέπει να πειστούν για την αναγκαιότητα των αλλαγών τις οποίες
συνεπάγεται η ευρωπαϊκή επιλογή. Να κατανοήσουν ότι ενδεχόµενη αποτυχία
ισοδυναµεί µε καταστάσεις που θα πολλαπλασίαζαν τις απώλειες και θα διαρρήγνυαν
ανεπανόρθωτα την κοινωνική συνοχή.
Οι πολιτικές δυνάµεις ευκταίο είναι να συµφωνήσουν πάνω σε αυτά που τις ενώνουν,
δηλαδή την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας και την ανάπτυξη, διασφαλίζοντας τη
συνέχεια του κράτους.
Οι αλλαγές είναι σήµερα εφικτές
Βρισκόµαστε σήµερα σε πλεονεκτικότερη θέση για αποτελεσµατική δράση. Οι
αντικειµενικές δυνατότητες υπάρχουν:
•

Η αναδιάρθρωση του χρέους µειώνει σηµαντικά το ύψος των δανειακών
υποχρεώσεων, διευκολύνοντας τη δηµοσιονοµική προσαρµογή.

•

Η δανειακή σύµβαση και το οικονοµικό πρόγραµµα που τη συνοδεύει ψηφίστηκαν
από τη Βουλή µε µεγάλη πλειοψηφία.

•

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα παραµένει µεν υψηλό, έχει όµως περιοριστεί σηµαντικά.
Η επιδιωκόµενη επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων από το 2013 είναι τώρα
εφικτή.

•

Έχουν συνειδητοποιηθεί ευρύτερα από την κοινωνία η κρισιµότητα της κατάστασης
και η ανάγκη ριζοσπαστικών αλλαγών για να παραµείνει η χώρα στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο.

•

Το τραπεζικό σύστηµα επέδειξε αντοχές σε µια δύσκολη περίοδο και σήµερα
προσβλέπει στην ανασυγκρότησή του, που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει πιο
αποτελεσµατικά προς όφελος της οικονοµίας.

Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν διευκολύνουν την οικονοµία αρχικά να ανακάµψει
και, στη συνέχεια, να τεθεί σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο οι κίνδυνοι
παραµένουν υψηλοί και η αβεβαιότητα µεγάλη.
Η ύφεση και η ανεργία εξελίχθηκαν δυσµενέστερα από ό,τι αναµενόταν
•

Η οικονοµική ύφεση που άρχισε το 2008 συνεχίζεται αµείωτη. Το 2011 το
πραγµατικό ΑΕΠ µειώθηκε κατά 6,9%. Η κατάσταση επιδεινώθηκε το δ΄ τρίµηνο,
αντανακλώντας, µεταξύ άλλων, το γεγονός ότι η αβεβαιότητα παρέµενε αυξηµένη.
Στην υποχώρηση του ΑΕΠ συνέβαλε η µείωση τόσο της κατανάλωσης όσο και των
επενδύσεων. Η πτώση µάλιστα των επενδύσεων υπερέβη το 20%.

•

Στην επιδείνωση του ΑΕΠ το δ΄ τρίµηνο του 2011 συνετέλεσε και η ανακοπή της
ανοδικής πορείας των εξαγωγών αγαθών, ύστερα από τέσσερα τρίµηνα συνεχούς
αύξησης. Έτσι, κατά µέσο όρο το 2011 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν, αλλά
βραδύτερα απ’ ό,τι το 2010 (3,6% έναντι 5,4%). Η υποχώρηση των εξαγωγών το δ΄
τρίµηνο εκτιµάται ότι αντανακλά την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας
στους εµπορικούς µας εταίρους, αλλά και τη δυσχερέστερη πρόσβαση των
εξαγωγικών επιχειρήσεων σε τραπεζικές και εµπορικές πιστώσεις.

•

Όσον αφορά τις εξελίξεις στην πλευρά της προσφοράς, σηµειώνεται η µεγάλη
µείωση του προϊόντος στο δευτερογενή τοµέα (σχεδόν διπλάσια απ’ ό,τι τον
προηγούµενο χρόνο: -12% έναντι -6,1%). Εντεινόµενη ήταν η πτώση και στον
τριτογενή τοµέα (-5,9% έναντι -3,1%). Αντίθετα, το προϊόν του αγροτικού τοµέα
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αυξήθηκε κατά 2,5%, λόγω όµως του µικρού µεγέθους του τοµέα επηρέασε ελάχιστα
το ρυθµό µείωσης του συνολικού ΑΕΠ.
•

Η κάµψη της παραγωγής ήταν η κυριότερη αιτία της καθαρής απώλειας 300 περίπου
χιλιάδων θέσεων εργασίας και της διόγκωσης του αριθµού των ανέργων κατά
σχεδόν 250 χιλιάδες άτοµα.

•

Οι συνθήκες στο χρηµατοπιστωτικό τοµέα επιδεινώθηκαν. Ο ρυθµός πιστωτικής
επέκτασης προς τον ιδιωτικό τοµέα, ο οποίος υποχωρεί συνεχώς από το 2008, έγινε
αρνητικός το 2011. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν µέρει στη µείωση της ζήτησης
δανειακών κεφαλαίων λόγω της ύφεσης. Σηµαντικό ρόλο όµως διαδραµάτισε και η
µειωµένη ρευστότητα του τραπεζικού συστήµατος, αποτέλεσµα της απώλειας
εµπιστοσύνης που δηµιούργησε η δηµοσιονοµική κρίση. Σήµερα υπάρχει µεγάλος
αριθµός υγιών επιχειρήσεων που υφίστανται τις συνέπειες του περιορισµού της
τραπεζικής χρηµατοδότησης.

Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε το 2011, αλλά η επίτευξη των
δηµοσιονοµικών στόχων για το 2012 θα απαιτήσει συνεχή προσπάθεια
Το έλλειµµα της γενικής κυβέρνησης µειώθηκε ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2011 κατά 1,2
εκατοστιαία µονάδα, ενώ το πρωτογενές έλλειµµα µειώθηκε κατά 2,5% του ΑΕΠ.
Εξάλλου, το α΄ τρίµηνο του 2012 το ταµειακό έλλειµµα του Κρατικού Προϋπολογισµού
µειώθηκε αισθητά σε σύγκριση µε το α΄ τρίµηνο του 2011, ενώ καταγράφηκε
πρωτογενές πλεόνασµα της τάξεως του 0,5% του ΑΕΠ, έναντι πρωτογενούς
ελλείµµατος 0,5% του ΑΕΠ την αντίστοιχη περίοδο του 2011. Οι πρωτογενείς δαπάνες
µειώθηκαν µεν, αλλά λιγότερο από ό,τι επιδιωκόταν, εξαιτίας των αυξηµένων
επιχορηγήσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία. Η επίτευξη των στόχων για ολόκληρο το
έτος θα απαιτήσει εποµένως συνεχή προσπάθεια.
Ταυτόχρονα, µεγάλη είναι η αβεβαιότητα και στο διεθνές περιβάλλον
Η παγκόσµια οικονοµική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2011, λόγω της κρίσης
χρέους στις προηγµένες οικονοµίες, της γενικευµένης υποχώρησης της εµπιστοσύνης,
καθώς και των υψηλών διεθνών τιµών των βασικών εµπορευµάτων.
Η πορεία ανάκαµψης της παγκόσµιας οικονοµίας υπέστη πλήγµα στα τέλη του 2011
από την αύξηση της αβεβαιότητας λόγω της εντεινόµενης κρίσης χρέους στη ζώνη του
ευρώ. Οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προβλέψεις για το 2012 παραµένουν υψηλοί. Ο
ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ εκτιµάται ότι θα επιβραδυνθεί τόσο στις αναδυόµενες όσο και
στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες. Η ζώνη του ευρώ εισέρχεται σε ήπια ύφεση το 2012,
µε αυξηµένους όµως κινδύνους για επιδείνωση της κατάστασης, αν υπάρξει όξυνση της
κρίσης χρέους και αν οι τιµές των βασικών εµπορευµάτων αυξηθούν περαιτέρω.
Για να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις αυτές, το Ευρωσύστηµα επιστράτευσε συµβατικά
και µη συµβατικά µέτρα. Παράλληλα, για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των
αγορών αυξήθηκε η "δύναµη πυρός" των µηχανισµών στήριξης.
Προβλέψεις των βασικών µεγεθών για το 2012
Οι διαθέσιµοι βραχυχρόνιοι δείκτες για τους πρώτους µήνες του 2012 υποδηλώνουν ότι
η ύφεση στη χώρα θα συνεχιστεί και εφέτος.
•

Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιµά ότι ο µέσος ετήσιος ρυθµός µείωσης του ΑΕΠ θα
πλησιάσει το 5%, δηλαδή η ύφεση θα είναι λιγότερο έντονη από ό,τι το 2011, υπό
την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα θα εφαρµοστούν
χωρίς καθυστέρηση.
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•

Το µέσο ποσοστό ανεργίας θα αυξηθεί εφέτος σε σύγκριση µε το 2011 και θα
υπερβεί το 19%, έναντι 17,7% πέρυσι.

•

Η αναµενόµενη το 2012-13 µείωση του κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος, σε
συνδυασµό και µε την προβλεπόµενη εξέλιξη των τιµών, οδηγεί σε αισθητή βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας, που θα συµβάλει σε άνοδο των εξαγωγών και
υποκατάσταση των εισαγωγών. Ειδικότερα, εκτιµάται ότι έως το τέλος του 2012 θα
έχουν ανακτηθεί τα 2/3 έως 3/4 της συνολικής απώλειας της ανταγωνιστικότητας
κόστους της περιόδου 2001-2009. Επιπλέον, εντός του 2013 θα έχει ανακτηθεί
πιθανόν ολόκληρη η απώλεια.

•

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών προβλέπεται να υποχωρήσει
από 9,8% του ΑΕΠ το 2011 στο 7,5% περίπου το 2012, ενώ η υποχώρηση θα
συνεχιστεί και τα επόµενα έτη.

•

Τέλος, η πτωτική τάση του πληθωρισµού συνεχίζεται το 2012 και ο µέσος ετήσιος
πληθωρισµός αναµένεται να διαµορφωθεί γύρω στο 1,2%. Το 2013 ο πληθωρισµός
αναµένεται να υποχωρήσει περαιτέρω, ενδεχοµένως και κάτω από το 0,5%.

Η ύφεση επηρεάζει αρνητικά τις προσδοκίες και τροφοδοτεί τον φαύλο κύκλο
Οι υστερήσεις της δηµοσιονοµικής προσαρµογής και των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων, οι αρνητικές εξελίξεις στην πραγµατική οικονοµία και οι δυσµενείς
συνθήκες όσον αφορά την τραπεζική χρηµατοδότηση, πέραν των άµεσων επιπτώσεων
στα εισοδήµατα και την ανεργία, εντείνουν την αβεβαιότητα για τις µελλοντικές εξελίξεις.
Όσο συντηρείται ο φαύλος κύκλος δηµοσιονοµικής συστολής-ύφεσης-αβεβαιότητας,
εξασθενεί η προοπτική της επίτευξης των στόχων για το έλλειµµα και το χρέος και
ανατροφοδοτούνται αρνητικές προσδοκίες.
Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι ο φαύλος κύκλος οφείλεται στην ασκούµενη περιοριστική
δηµοσιονοµική πολιτική. Η ερµηνεία έχει ασφαλώς βάση. Είναι όµως µονοδιάστατη, γιατί
δεν λαµβάνει υπόψη ότι η δηµοσιονοµική προσαρµογή, εκτός από τη µείωση της
συνολικής ζήτησης που επιφέρει, επηρεάζει και τις προσδοκίες. Θετικές προσδοκίες
µπορούν να δηµιουργηθούν όταν:
•

η δηµοσιονοµική προσαρµογή πείθει ότι αποτελεί τµήµα ενός αξιόπιστου
µεσοπρόθεσµου προγράµµατος, που αποσκοπεί στη µείωση του µεριδίου του
δηµόσιου τοµέα στην οικονοµία,

•

υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το πρόγραµµα οικονοµικής προσαρµογής έχει
µεγάλη πιθανότητα επιτυχίας και διασφαλίζεται η συνέχειά του, ανεξάρτητα από
ενδεχόµενες πολιτικές µεταβολές.

Όταν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, εδραιώνονται θετικές προσδοκίες και
ενισχύονται δευτερογενώς η κατανάλωση και οι επενδύσεις. Οι δευτερογενείς αυτές
επιδράσεις αντισταθµίζουν, σε κάποιο βαθµό, την υποχώρηση της ζήτησης που επήλθε
από τη µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και οδηγούν σταδιακά στην ανάκαµψη.
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΧΩΡΙΣ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΙΑ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙ∆ΙΩΞΗ ΤΗΝ ΕΞΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εθνική στρατηγική για τη συντεταγµένη ανασυγκρότηση της οικονοµίας
Σήµερα είναι πλέον αντιληπτό ότι οι αλλαγές που έγιναν ήταν ανεπαρκείς.
•

Τόσο το δηµοσιονοµικό όσο και το εξωτερικό έλλειµµα παραµένουν ακόµη
υψηλά. ∆ηλαδή η χώρα εξακολουθεί να ζει πέρα από τις δυνατότητές της, χάρη
στη χρηµατοδοτική στήριξη των εταίρων µας.
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•

Σοβαρές διαρθρωτικές αδυναµίες του δηµόσιου τοµέα διατηρούνται, ακόµη και
σε περιπτώσεις που έχουν νοµοθετηθεί ρυθµίσεις για την εξάλειψή τους.

•

Οι στρεβλώσεις στις αγορές
παρεµποδίζουν την ανάπτυξη.

•

Η ανταγωνιστικότητα, παρά τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους,
υστερεί σηµαντικά ως προς τη διαρθρωτική της διάσταση.

αντιστρατεύονται

τον

ανταγωνισµό

και

Είναι φανερό ότι το έργο που έχουµε µπροστά µας είναι δύσκολο και απαιτεί επίµονη και
πολυετή προσπάθεια.
Ανάκαµψη και ανάπτυξη µε κινητοποίηση του ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα
Μια οικονοµική στρατηγική για την ανάκαµψη και την ανάπτυξη αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα. Αν δεν περιοριστεί η ύφεση, τίθενται υπό αίρεση και οι δηµοσιονοµικοί
στόχοι. Στις σηµερινές συνθήκες, ανάπτυξη σηµαίνει πρωτίστως κινητοποίηση του
ιδιωτικού επιχειρηµατικού τοµέα. Όµως αυτό δεν µπορεί να συµβεί όσο το κράτος
εξακολουθεί να έχει δεσπόζουσα θέση στην οικονοµία. ∆εν µπορεί επίσης να συµβεί
όσο υπάρχουν υψηλά δηµόσια ελλείµµατα και χρέη. Τέλος, δεν µπορεί να υπάρξει
ανάπτυξη όσο επικρατεί κλίµα αβεβαιότητας και δυσπιστίας για τις προοπτικές της
οικονοµίας.
Προαπαιτούµενα συνεπώς της ανάπτυξης είναι:
•

Η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης και η άρση της αβεβαιότητας.

•

Η δηµιουργία περιβάλλοντος που θα ευνοεί την επιχειρηµατική πρωτοβουλία.

•

Η µεταφορά πόρων από τον υπερτροφικό δηµόσιο τοµέα προς την παραγωγή
αγαθών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό τοµέα και, γενικότερα, από τον τοµέα των
µη διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών προς τον τοµέα των διεθνώς
εµπορεύσιµων.

∆ράσεις για την ανάπτυξη
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει επισηµάνει από το 2010 την ανάγκη ενός συνεκτικού
Σχεδίου ∆ράσης για την Ανάπτυξη, το οποίο θα βαδίζει παράλληλα µε τη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, θα εξειδικεύει τις διαρθρωτικές πολιτικές και θα παρέχει ένα πλαίσιο για το
συντονισµό των δράσεων των δηµόσιων φορέων που ενισχύουν την ανάπτυξη, χωρίς
να θέτουν σε κίνδυνο τους δηµοσιονοµικούς στόχους.
Eνα τέτοιο σχέδιο απαιτείται κατ’ εξοχήν σήµερα, µε τις ακόλουθες επιδιώξεις:

Επιδιώξεις άµεσης απόδοσης
•

Μεταρρυθµίσεις που θα συµβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηµατικού
περιβάλλοντος, όπως είναι η αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας και η ελάφρυνση του
διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθµιστικού
πλαισίου και η αποκατάσταση του ανταγωνισµού στις αγορές.

•

Επιτάχυνση του προγράµµατος αποκρατικοποιήσεων, οι οποίες, πέραν των εσόδων
που µειώνουν το χρέος, δηµιουργούν πρόσθετες επενδύσεις, ώστε να αξιοποιηθούν
τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται. Οι αποκρατικοποιήσεις δηµιουργούν
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ευκαιρίες για ξένες άµεσες επενδύσεις, οι οποίες συνεπάγονται µεταφορά
τεχνολογίας και βελτίωση της παραγωγικότητας.
•

Ταχύτερη αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ και εξασφάλιση πόρων από διεθνείς
οργανισµούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την επανεκκίνηση
σηµαντικών έργων υποδοµής που έχουν διακοπεί.

∆ιαρθρωτικές αλλαγές για τη µετάβαση σε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο
Πέρα όµως από τα µέτρα άµεσης απόδοσης, χρειάζεται µια µακρόπνοη πολιτική για την
ανάπτυξη. Η πολιτική αυτή πρέπει να επιδιώξει σήµερα µεταρρυθµίσεις που θα
ενθαρρύνουν τη µετάβαση σε ένα νέο εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο. Οι
µεταρρυθµίσεις αυτές πρέπει να εστιαστούν στην αλλαγή των δοµών της παραγωγής
και την άρση των στρεβλώσεων. Η είσοδος στη ζώνη του ευρώ δεν επέφερε σοβαρές
διαφοροποιήσεις στη δοµή της παραγωγικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα να
διατηρείται χαµηλό το επίπεδο της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας.
Τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους, η οποία
οφείλεται κυρίως στη µείωση του σχετικού κόστους εργασίας ανά µονάδα προϊόντος.
Αυτή είναι µία θετική εξέλιξη. Αλλά δεν αρκεί. ∆ιατηρήσιµη άνοδος της
ανταγωνιστικότητας µπορεί να στηριχθεί µόνο στη συνεχή βελτίωση της
παραγωγικότητας. Και για να επιτευχθεί αυτό, απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές που
θα άρουν τα εµπόδια και θα επιτρέψουν τη µεταφορά πόρων προς την παραγωγή
διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών και υπηρεσιών. Τελικός στόχος είναι η διεύρυνση των
εξαγωγών και η υποκατάσταση των εισαγωγών, δηλαδή η ενίσχυση της θέσης των
εγχώριων προϊόντων στην εξωτερική και την τοπική αγορά. Στην κατεύθυνση αυτή
συµβάλλουν αποφασιστικά οι διαρθρωτικές αλλαγές που αποσκοπούν στη δηµιουργία
ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηµατικότητα και στην προσέλκυση ξένων
άµεσων επενδύσεων. Τέτοιες αλλαγές είναι:
•

η ενδυνάµωση του ανταγωνισµού
παραγωγικών συντελεστών,

στις

αγορές

αγαθών,

υπηρεσιών

και

•

ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης,

•

η εξασφάλιση σταθερού φορολογικού συστήµατος, φιλικού προς την ανάπτυξη,

•

η επιτάχυνση των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης,

•

ο εξορθολογισµός και η απλοποίηση του κανονιστικού-ρυθµιστικού περιβάλλοντος,

•

η ενθάρρυνση της καινοτοµίας, της έρευνας και της εξωστρέφειας,

•

η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης.

Τίποτε από αυτά δεν είναι νέο. Η αναγκαιότητά τους έχει αναγνωριστεί και για πολλά
έχουν αποφασιστεί µέτρα. Ωστόσο, ο ρυθµός υλοποίησής τους παραµένει βραδύς, µε
αποτέλεσµα να µην είναι ακόµη ορατές οι θετικές τους επιδράσεις. Στη σηµερινή κρίσιµη
συγκυρία, όλες αυτές οι αλλαγές πρέπει πλέον να προωθηθούν ταυτόχρονα, µε τόλµη,
αποφασιστικότητα και ασφαλώς χωρίς εκπτώσεις.
Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αλληλεπιδρούν η ύφεση και οι χρηµατοδοτικές ροές
Η δηµοσιονοµική κρίση και το κλίµα αβεβαιότητας επιδείνωσαν τις χρηµατοπιστωτικές
συνθήκες τα δύο τελευταία χρόνια. Η αµφισβήτηση της δυνατότητας εξόδου της
οικονοµίας από τον φαύλο κύκλο συµπαρέσυρε τις τράπεζες, µε επακόλουθα τον
αποκλεισµό τους από τις διεθνείς αγορές και τη συνεχή υποχώρηση των καταθέσεων:
από τα τέλη του 2009 µέχρι το Φεβρουάριο του 2012 οι τραπεζικές καταθέσεις του

8
ιδιωτικού τοµέα µειώθηκαν κατά περισσότερο από 70 δισεκ. ευρώ, ποσό που
ισοδυναµεί µε το ένα τρίτο περίπου του ΑΕΠ. Έτσι περιορίστηκαν αισθητά οι
χρηµατοδοτικές δυνατότητες των τραπεζών.
Για την ανάκαµψη της οικονοµίας πρέπει να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος, όπου
η βελτίωση των προοπτικών της οικονοµίας θα υποβοηθεί την ενδυνάµωση του
τραπεζικού συστήµατος, έτσι ώστε αυτό να διοχετεύει δανειακούς πόρους στην
πραγµατική οικονοµία, να ανατροφοδοτεί τις θετικές προοπτικές κ.ο.κ.
Η βελτίωση των χρηµατοδοτικών δυνατοτήτων είναι εφικτή
Η βελτίωση των δυνατοτήτων χρηµατοδότησης της οικονοµίας µπορεί να επιτευχθεί µε
τους ακόλουθους τρόπους:
Πρώτον, µε την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης, η οποία θα µπορούσε σε πρώτη
φάση να επαναφέρει στις τραπεζικές καταθέσεις αποθησαυρισµένα τραπεζογραµµάτια
ύψους 10-15 δισεκ. ευρώ και ακολούθως να ενθαρρύνει τον επαναπατρισµό κεφαλαίων.
Αυτό θα βελτίωνε ουσιαστικά τη ρευστότητα.
∆εύτερον, µε την προσέλκυση χρηµατοδοτικών πόρων από πηγές πέραν του
τραπεζικού συστήµατος. ∆ύο είναι οι πηγές που πρέπει να αναφερθούν σχετικά. Οι
ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες θα αποφέρουν 19 δισεκ. ευρώ έως το 2015, κυρίως µε
εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό, εκτιµάται ότι θα οδηγήσουν σε πολύ µεγαλύτερες
συνολικές εισροές, αν συνυπολογιστούν και οι πρόσθετες επενδύσεις που θα
απαιτηθούν για την αξιοποίηση των αποκτώµενων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον,
η ροή χρηµατοδοτικών πόρων προς τις επιχειρήσεις µπορεί να ενισχυθεί µε ποσά 15
περίπου δισεκ. ευρώ, εφόσον βελτιωθεί η απορροφητικότητα των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
Τέλος, θα πρέπει να προστεθούν και τα διαθέσιµα κεφάλαια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων.
Η ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος
Ο κύριος παράγοντας που θα επιτρέψει τη βελτίωση των χρηµατοπιστωτικών συνθηκών
είναι η ισχυροποίηση και ανασυγκρότηση του τραπεζικού συστήµατος, η οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το 2012 θα αποτελέσει έτος-ορόσηµο για τη διαµόρφωση της µελλοντικής
φυσιογνωµίας του τραπεζικού συστήµατος. Οι τράπεζες καλούνται να αντιµετωπίσουν
τις ζηµίες που έχουν ως γενεσιουργό αίτιο τη δηµοσιονοµική κρίση. Κατ’ αρχάς οι
τράπεζες βαρύνονται από το γεγονός ότι τοποθέτησαν κεφάλαια σε µια µορφή
επένδυσης που µέχρι πρόσφατα εθεωρείτο ασφαλής, δηλαδή σε οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου. Όπως προκύπτει από τα δηµοσιευθέντα αποτελέσµατα των
τραπεζών, η επίπτωση αυτή είναι πολύ µεγάλη. Επιπλέον οι τράπεζες αντιµετωπίζουν,
λόγω της παρατεταµένης ύφεσης, την αυξηµένη δυσκολία νοικοκυριών και επιχειρήσεων
να εξυπηρετούν κανονικά τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Οι ανωτέρω εξελίξεις
επιβάλλουν ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, η διαδικασία για την οποία
έχει ήδη δροµολογηθεί.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, ήδη από τις αρχές του 2011, διαβλέποντας τις προκλήσεις,
άρχισε να σχεδιάζει, σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σειρά ενεργειών για τη διασφάλιση της
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας. Οι ενέργειες αυτές περιλαµβάνουν κυρίως τα εξής:
•

κάλυψη των βραχυχρόνιων αναγκών ρευστότητας µέσω του Ευρωσυστήµατος,

•

διαµόρφωση, σε συνεργασία µε την Πολιτεία, νοµικού πλαισίου εξυγίανσης και
αναδιάρθρωσης πιστωτικών ιδρυµάτων και εφαρµογή του όπου χρειάστηκε,

9
•

εξασφάλιση µέσω του Προγράµµατος Στήριξης πόρων ύψους 50 δισεκ. ευρώ για την
ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήµατος.

Επιδίωξη: ένα υγιές, ισχυρό και ανταγωνιστικό τραπεζικό σύστηµα
Ο τραπεζικός τοµέας µετά την ανασυγκρότησή του θα έχει απαλλαγεί από βάρη του
παρελθόντος, θα είναι πιο υγιής, πιο αποτελεσµατικός, πιο εύρωστος. Με την
αποσαφήνιση των κεφαλαιακών αναγκών θα επιτευχθεί σηµαντική ενίσχυση της
διαφάνειας, η οποία εκτιµάται ότι θα συµβάλει στη σταδιακή αποκατάσταση της
εµπιστοσύνης των αγορών και των καταθετών. Θα διευκολυνθούν έτσι οι τράπεζες να
επιτελέσουν το βασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο και να συµβάλουν στην επάνοδο της
οικονοµίας σε τροχιά διατηρήσιµης οικονοµικής ανάπτυξης.
Η ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ
Οι προβλέψεις για τις εγχώριες οικονοµικές εξελίξεις το 2012 περιβάλλονται από
κινδύνους. Οι προβλέψεις για τις οικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ
χαρακτηρίζονται επίσης από αβεβαιότητα, η οποία συνδέεται µε το ενδεχόµενο όξυνσης
της κρίσης χρέους. Σε αυτό το κρίσιµο περιβάλλον, η ελληνική οικονοµία καλείται να
κάνει σταθερά βήµατα προόδου. Απαιτείται γι' αυτό πλήρης ετοιµότητα από την πρώτη
κιόλας ηµέρα της µετεκλογικής περιόδου, ώστε να κερδηθεί ο πόλεµος σε όλα τα
µέτωπα, αρχίζοντας από την οικοδόµηση ενός αποτελεσµατικού και ευέλικτου κράτους,
που θα υπηρετεί ταυτόχρονα την ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών και την
κοινωνική συνοχή. Στην περίπτωση αυτή, θα αποτραπεί η διαµόρφωση συνθηκών που
θα οδηγούσαν όχι µόνο σε ακύρωση των θυσιών, αλλά και σε δραστική υποβάθµιση του
βιοτικού επιπέδου. Έτσι, η οικονοµία θα µπορέσει να µπει στο δρόµο της ανάκαµψης
από τα τέλη του 2013 και σταδιακά σ’ έναν ενάρετο κύκλο αποκατάστασης της
εµπιστοσύνης-δηµοσιονοµικής ισορροπίας-ανάπτυξης.
Οφείλουµε συνεπώς όλοι, ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστηµα και ως υπεύθυνοι πολίτες,
να αναλάβουµε την ιστορική ευθύνη της επιλογής. Σήµερα εµείς κρατάµε την τύχη της
χώρας στα χέρια µας.
Tο πλήρες κείµενο της Έκθεσης θα είναι διαθέσιµο στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας
της Ελλάδος: www.bankofgreece.gr.

