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 Φρανκφούρτη, 15 Δεκεμβρίου 2014 

L/MD/14/530 

Σχετ.: Η επιστολή σας (QZ37) 

 

Αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Χρυσόγονε, 

Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας, την οποία μου διαβίβασε στις 30 Οκτωβρίου 2014 ο κ. Roberto 

Gualtieri, πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. 

Από οικονομική άποψη, οποιεσδήποτε βραχυχρόνιες μεταβολές στην κατανομή του πλούτου 

αντανακλούν, πρωτίστως, μεταβολές στις τιμές των περιουσιακών στοιχείων. Αυτές μπορεί επίσης να 

επηρεάζονται από ζητήματα μέτρησης. Επιπλέον, οι οικονομικές πολιτικές ασκούν πιο άμεση επίδραση 

στην κατανομή του εισοδήματος από ό,τι στην κατανομή του πλούτου. Ας σημειωθεί επίσης ότι, 

σύμφωνα με την έκθεση που αναφέρετε στην επιστολή σας, η ανισοκατανομή του πλούτου που 

παρατηρείται σήμερα στην Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία συμβαδίζει σε γενικές γραμμές με 

την ανισοκατανομή του πλούτου σε άλλα κράτη μέλη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να τονίσω ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της δημοσιονομικής πολιτικής και 

των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ελήφθη σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό όλων των 

προγραμμάτων προσαρμογής στη ζώνη του ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, η προστασία των πιο ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων αποτελεί βασικό στόχο του ελληνικού προγράμματος. Για παράδειγμα, η πολιτική της 

ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά τις δαπάνες διασφαλίζει ότι οι περικοπές των συντάξεων και των 

μισθών του Δημοσίου είναι μικρότερες για τα άτομα με τα πιο χαμηλά εισοδήματα, και το νέο ελάχιστο 

εγγυημένο εισόδημα στηρίζει τα πλέον ευάλωτα νοικοκυριά. Ένα άλλο βασικό στοιχείο των προσπαθειών 



2 

Sonnemanns t r as se 20 , D-60314 F rank f u r t  am Ma i n 
Tηλ . +49-69-1344-0 • Φαξ : +49-69-1344-7305  

που αποβλέπουν στην ορθή κατανομή του βάρους της διαδικασίας οικονομικής προσαρμογής είναι η 

μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης με σκοπό να ενισχυθεί η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 

της απάτης. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι ανομοιόμορφη: αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί 

επαρκής έμφαση σε αυτόν τον σημαντικό τομέα κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος, αλλά αντίθετα 

ότι εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρά κεκτημένα δικαιώματα και συνεχείς παρεμβάσεις στη 

φορολογική διοίκηση. Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο των προγραμμάτων προσαρμογής είναι η 

απελευθέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, που θέτει ως στόχο τα προνόμια και τις οικονομικές 

προσόδους των κεκτημένων δικαιωμάτων (π.χ. μέσω της απελευθέρωσης των κλειστών επαγγελμάτων).  

Συνολικά, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής σε χώρες της ζώνης του ευρώ έχουν συμβάλει κατά 

πολύ στην αποκατάσταση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών και της ανταγωνιστικότητας, 

παρ’ όλο που εξακολουθούν να απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες. Και το κυριότερο, τα προγράμματα 

αυτά δημιούργησαν τις βάσεις για διατηρήσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας, 

παράγοντες που αναμένεται να ωφελήσουν τον ευρύτερο πληθυσμό και να μειώσουν την εισοδηματική 

ανισότητα. 

Με εκτίμηση, 

 

[υπογραφή] 

Mario Draghi 


