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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τα συµπεράσµατα της εκδήλωσης µε θέµα:
«Ιρλανδία και Ελλάδα - Από την Ύφεση στην Ανάκαµψη»,
µε οµιλητή τον πρώην Πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Dr. Garret FitzGerald
«Η µόνη ενδεδειγµένη λύση για την ελληνική οικονοµία
η άµεση και συνεπής εφαρµογή των µέτρων.
Η Ελλάδα έχει µεγάλα περιθώρια στην καταπολέµηση
της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής.
Εάν οι αγορές δουν αποτελέσµατα έως τον Ιούνιο
ο δανεισµός της χώρας θα οµαλοποιηθεί.
Οι µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα απαιτούν ευρύτερη πολιτική
και κοινωνική συναίνεση, όπως συνέβη και στην Ιρλανδία»
Την εµπειρία του από την αντιµετώπιση των προβληµάτων της ιρλανδικής
οικονοµίας και την οπτική του για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, µε έµφαση
στη δηµοσιονοµική εξυγίανση, κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Dr.
Garret FitzGerald, µιλώντας στο επιχειρηµατικό γεύµα που διοργάνωσαν ο ΣΕΒ µε
τον Ελληνο - Ιρλανδικό Επιχειρηµατικό Σύνδεσµο και µε την υποστήριξη της
Πρεσβείας της Ιρλανδίας, την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2010, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία. Στο γεύµα που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας εορτής της
Ιρλανδίας για την ηµέρα του Αγ. Πατρικίου, συµµετείχαν ανώτατα επιχειρηµατικά και
κυβερνητικά στελέχη.
Στην προσφώνησή του ο αντιπρόεδρος και επικεφαλής των ∆ιεθνών ∆ράσεων του
ΣΕΒ κ. Θανάσης Λαβίδας σηµείωσε ότι η χώρα µας βρίσκεται σε ένα κοµβικό
σηµείο και ότι «η παγκόσµια οικονοµική κρίση έφερε στην επιφάνεια τα διαρθρωτικά
προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας καθώς και τις βαθιά ριζωµένες στρεβλώσεις
του δηµοσιονοµικού µας συστήµατος. Αν και έχουν ληφθεί δραστικά µέτρα για τη
θεραπεία τους µε επίπονη επίδρασή τους στη ζωή όλων µας, η ουσιαστική
πρόκληση βρίσκεται στην ευκαιρία που µας δίνεται να αλλάξουµε τις ‘άρρωστες’
πρακτικές του παρελθόντος και συγχρόνως να κτίσουµε εκ νέου µηχανισµούς και
διαδικασίες που θα µας βοηθήσουν να βελτιώσουµε την ανταγωνιστικότητά µας και
να πετύχουµε µεγαλύτερη παραγωγικότητα».

Για να γίνουν τα παραπάνω -υπογράµµισε ο κ. Λαβίδας- οφείλουµε να αλλάξουµε
την νοοτροπία µας, τον τρόπο που βλέπουµε και αντιδρούµε σε σηµαντικά ζητήµατα,
αντλώντας εµπειρίες από το παράδειγµα λαών, όπως ο Ιρλανδικός, που κατάφερε να
ξεπεράσει τα προβλήµατα της δεκαετίας του ’80 εφαρµόζοντας µια ξεκάθαρη
στρατηγική που συνδύαζε φορολογικές µεταρρυθµίσεις που έδωσαν ώθηση στην
επιχειρηµατικότητα και τη διαµόρφωση ενός φιλικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος
µε στόχο την καινοτοµία, την εξωστρέφεια και την κοινωνία της γνώσης.
Στις δυνατότητες αναβάθµισης των οικονοµικών σχέσεων Ελλάδας – Ιρλανδίας,
δίνοντας έµφαση στα κοινά σηµεία της πολιτιστικής και οικονοµικής πορείας των δύο
χωρών, αναφέρθηκε στη σύντοµη οµιλία του ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ιρλανδικού
Επιχειρηµατικού Συνδέσµου κ. Ian Gourley.
Αναλυτικότερα στην οµιλία του µε θέµα: «Ιρλανδία και Ελλάδα - Από την Ύφεση
στην Ανάκαµψη», ο Dr. FitzGerald τόνισε ότι οι µεταρρυθµίσεις και τα µέτρα
απαιτούν για την επιτυχή υλοποίησή τους ευρύτερη πολιτική και κοινωνική
συναίνεση, γεγονός που στην Ιρλανδία ήταν εφικτό και συνεχίζει να είναι εφικτό. Για
την Ελλάδα σηµείωσε ότι έχει µια βασική διαφορά από την Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία
των προβλήµατα οφείλονται σε ευρείες διακυµάνσεις της οικονοµικής πολιτικής όλα
τα προηγούµενα χρόνια, ενώ στην Ελλάδα σε µια κυρίως: τις επίµονες και διαχρονικά
υψηλές δηµόσιες δαπάνες.
Ο Dr. FitzGerald
υπογράµµισε επίσης ότι στην Ιρλανδία η καταπολέµηση της
παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής απέδωσε 4 δις ευρώ τον χρόνο την δεκαετία
του 90. Η πρόβλεψη στην Ελλάδα για µόνο 1,2 δις ευρώ µέσα στο 2010 φαντάζει
πολύ µετριοπαθής και, κατά τη γνώµη του Dr. FitzGerald, εάν η προσπάθεια είναι
συνεπής µπορεί να αποδώσει πολλά περισσότερα χρήµατα από το 2011 και µετά.
Αναφερόµενος στις τρέχουσες εξελίξεις σηµείωσε µε έµφαση ότι η ελληνική
Κυβέρνηση δεν έχει άφθονο χρόνο στη διάθεσή της. «Η κατάλληλη αντίδραση στον
δηµοσιονοµικό εκτροχιασµό πρέπει να είναι πάντα η λήψη άµεσων και
αποφασιστικών µέτρων» και πρόσθεσε ότι «αν οι αγορές δουν αποτελέσµατα ως τον
Ιούνιο, αυτό θα βοηθήσει το δανεισµό της Ελλάδας».
Στο πλαίσιο αυτό, εάν στην περίοδο του καλοκαιριού διαπιστωθεί ότι δεν
εφαρµόζονται αποτελεσµατικά τα µέτρα, τότε αυτό θα έχει ενδεχοµένως πολύ
αρνητικές συνέπειες για την οικονοµική κατάσταση στην Ελλάδα. Ο Dr. FitzGerald
επισήµανε ακόµη ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρµόσει τα απαιτούµενα µέτρα άµεσα,
ώστε να µην χρειαστεί µια προσφυγή στο ∆ΝΤ. «Άλλωστε το µόνο που θα κατάφερνε
η Ελλάδα θα ήταν να κερδίσει λίγο χρόνο. Η άµεση και αποφασιστική λήψη και πιστή
εφαρµογή των µέτρων είναι συνεπώς η µόνη ενδεδειγµένη λύση».
Ολοκληρώνοντας την οµιλία του ο Dr. FitzGerald υπογράµµισε ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση θα χρειαστεί στο µέλλον να εφαρµόσει πολύ πιο αυστηρή εποπτεία και
έλεγχο των εθνικών προϋπολογισµών.
Σηµειώνεται ότι ο Dr FitzGerald, ως Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας κατά την περίοδο
1981-1987, διάστηµα κατά το οποίο η χώρα του αντιµετώπιζε σοβαρές οικονοµικές
δυσχέρειες, ακολούθησε πολιτικές, που συνέβαλαν στην εντυπωσιακή ανάκαµψη της
οικονοµίας της Ιρλανδίας στη δεκαετία του ’90.

