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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Déplacement en Grèce de Monsieur Michel Sapin, 
Ministre des finances et des comptes publics 

Athènes, le 25 juillet 2014 
 

Monsieur Michel SAPIN, ministre des finances et des comptes publics, a effectué une visite de 
travail à Athènes le vendredi 25 juillet 2014. 
 

Le ministre a été reçu par son homologue, M. Ghikas HARDOUVELIS, ministre des finances, par 
le ministre grec du développement et de la compétitivité, M. Nicos DENDIAS, ainsi que par le ministre de 
la réforme administrative et de la gouvernance électronique, M. Kyriakos MITSOTAKIS. 

 
Ses entretiens avec les autorités grecques ont été l’occasion pour le ministre de féliciter le 

gouvernement grec pour l’important chemin déjà parcouru sur la voie du redressement et l’encourager à 
poursuivre ses efforts, particulièrement dans le domaine des réformes structurelles, qualitatives, qui sont la 
condition du retour de la croissance. 

 
M. Sapin s’est réjoui des nombreux succès enregistrés par la  présidence grecque du conseil de 

l’Union européenne, à laquelle la France a apporté son soutien résolu, et qui a permis d’importantes 
avancées sur des questions essentielles comme l’Union bancaire et la taxe sur les transactions financières. 
La France et la Grèce continueront d’œuvrer ensemble à la poursuite de leurs priorités communes, en 
particulier une Europe orientée vers davantage de croissance et d’emploi. La récente initiative européenne 
pour la croissance et l’investissement portée par la France s’inscrit dans ce cadre. 

 
M. Sapin a également rappelé le soutien constant de la France à la Grèce et son engagement depuis 

plus de deux ans dans différents domaines d’assistance technique, en tout premier lieu dans le domaine de 
la réforme administrative et dans celui de la réforme fiscale. Il a par ailleurs annoncé une contribution 
française significative (jusqu’à 30 millions d’euros) au Fonds pour la croissance grec (Institution for 
Growth) destiné à  faciliter le financement des entreprises. 
 
 

Athènes, le 25 juillet 2014 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Επίσκεψη στην Ελλάδα του Γάλλου Υπουργού Οικονοµικών κ. Michel Sapin 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014  
 
 

Ο κύριος Michel SAPIN, Γάλλος Υπουργός Οικονοµικών, ταξίδεψε στην Αθήνα σήµερα, 
Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014. 

 
O υπουργός έγινε δεκτός από τον οµόλογό του υπουργό οικονοµικών κ. Γκίκα 

ΧΑΡ∆ΟΥΒΕΛΗ, από τον έλληνα υπουργό ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας κ. Νικόλαο ∆ΕΝ∆ΙΑ, 
καθώς και από τον υπουργό διοικητικής µεταρρύθµισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο 
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.  
 

Οι συναντήσεις του µε τις ελληνικές αρχές έδωσαν την ευκαιρία στον Γάλλο υπουργό να συγχαρεί 
την ελληνική κυβέρνηση για την σηµαντική διαδροµή που ήδη έχει διανύσει προς την κατεύθυνση της 
ανάκαµψης και να την  ενθαρρύνει να συνεχίσει τις προσπάθειές της, ειδικότερα στον τοµέα των δοµικών, 
ποιοτικών µεταρρυθµίσεων, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για επιστροφή στην ανάπτυξη. 
 

Ο κ. Sapin εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις πολλές επιτυχίες της ελληνικής προεδρίας του 
Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία η Γαλλία υποστήριξε µε θέρµη, και η οποία επέτρεψε 
σηµαντικές προόδους σε ουσιαστικά ζητήµατα, όπως η Τραπεζική ένωση και ο φόρος χρηµατοπιστωτικών 
συναλλαγών. Η Γαλλία και η Ελλάδα θα συνεχίζουν να εργάζονται από κοινού για τις κοινές τους 
προτεραιότητες, ειδικότερα για µιαν Ευρώπη προσανατολισµένη περισσότερο προς την ανάπτυξη και την 
απασχόληση. Η πρόσφατη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία της Γαλλίας για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις 
εντάσσεται σ’αυτό το πλαίσιο. 
 

Ο κ. Sapin υπενθύµισε επίσης την συνεχή υποστήριξη της Γαλλίας προς την Ελλάδα και για την 
δέσµευσή της εδώ και περισσότερα από δύο χρόνια σε διάφορους τοµείς τεχνικής υποστήριξης, και κατά 
πρώτο και κύριο λόγο στον τοµέα της διοικητικής µεταρρύθµισης, καθώς και στον τοµέα της φορολογικής 
µεταρρύθµισης. Επίσης, ανακοίνωσε µια σηµαντική γαλλική συνεισφορά (έως 30 εκατοµµύρια ευρώ)  στο 
Ελληνικό Επενδυτικό Ταµείο (Institution for Growth), υπέρ της διευκόλυνσης χρηµατοδότησης των 
επιχειρήσεων. 
 

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2014 
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