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Ινζηιηούηος Χπημαηοοικονομικήρ (IIF)
Ομιλία με κζμα «Αλλαγι πορείασ: Στρατθγικι εξόδου από τθν κρίςθ για τθν Ευρϊπθ και τθν
Ελλάδα» ζδωςε ςτισ 14 Νοεμβρίου 2012, ςτο αμφικζατρο του μεγάρου Καρατηά τθσ
Εκνικισ Τράπεηασ Ελλάδοσ, ο Managing Director του Institute of International Finance (IIF) κ.
Charles Dallara, μετά από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Ελλθνικισ Ένωςθσ Τραπεηϊν κ. Γ.
Ζανιά.
Ο Πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ένωςθσ Τραπεηϊν, προςφωνϊν τον Managing Director του
Institute of International Finance (IIF) κ. Charles Dallara, υπογράμμιςε μεταξφ άλλων και τα
εξισ:
«Ο Charles Dallara υπιρξε επίμονοσ υποςτθρικτισ μιασ εκελοντικισ αναδιάρκρωςθσ του
ελλθνικοφ δθμόςιουσ χρζουσ. Η πορεία γι’ αυτι τθ διαδικαςία ξεκίνθςε επιςιμωσ το Μάιο
του 2011, ςτθν αρχι ωσ μια εκελοντικι επιμικυνςθ των λιξεων των ελλθνικϊν ομολόγων
για να ολοκλθρωκεί το Μάρτιο του 2012 ωσ μια πλιρθσ αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ
δθμοςίου χρζουσ με μείωςθ κατά 53,5% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των ομολόγων, το γνωςτό
«κοφρεμα», ςθμαντικι μείωςθ των επιτοκίων, κακϊσ και επιμικυνςθ του χρόνου
αποπλθρωμισ του εναπομείναντοσ χρζουσ εισ χείρασ ιδιωτϊν. Οι δυο τελευταίεσ
παρεμβάςεισ εφαρμόςτθκαν και ςτθν περίπτωςθ του χρζουσ προσ τα κράτθ μζλθ τθσ
Ευρωηϊνθσ. Ήταν νομίηω, θ μεγαλφτερθ ςυναλλαγι που ζγινε ποτζ ςτον κόςμο. Ο Charles
ςυμμετείχε ςτισ διαπραγματεφςεισ που πραγματοποιικθκαν ςε πολλά μζρθ: Ακινα,
Βρυξζλλεσ, ϊμθ, Ραρίςι, Ουάςινγκτον και αλλοφ, διαπραγματεφςεισ οι οποίεσ ζγιναν ςε
πολλαπλά επίπεδα. Από το επίπεδο του Euroworking Group μζχρι το επίπεδο των αρχθγϊν
κρατϊν και κυβερνιςεων και κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 24ωρου. Σε όλα αυτά ο Charles ιταν
παρϊν προςπακϊντασ να διαςφαλίςει όςα περιςςότερα μποροφςε, για τα πιςτωτικά
ιδρφματα τα οποία εκπροςωποφςε, ςτοχεφοντασ ςυγχρόνωσ ςε μια ςυμφωνία θ οποία κα
ιταν αποδεκτι από τισ αγορζσ. Ο Charles και το Διεκνζσ Ινςτιτοφτο Χρθματοοικονομικισ
αςχολικθκαν και με άλλεσ πλευρζσ του ελλθνικοφ προβλιματοσ. Χαρακτθριςτικζσ είναι οι
επιςθμάνςεισ του για τθν υπερβολικι λιτότθτα, ιδιαίτερα των οικονομικϊν προγραμμάτων
που εφαρμόηονται, ενϊ διαρκισ ιταν θ εναςχόλθςθ του ΔΙΧ με τθ βιωςιμότθτα του
ελλθνικοφ δθμόςιου χρζουσ, μια ςυηιτθςθ ςτθν οποία προςζφερε ιδζεσ και ανάλυςθ. Γι’
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αυτό και είμαι ςίγουροσ πωσ κα ζχει πολλά να μασ πει ςιμερα. Η ςθμερινι του ομιλία με
τίτλο «Αλλαγι πορείασ: Στρατθγικι εξόδου από τθν κρίςθ για τθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα»
ςυμπίπτει με μια κρίςιμθ ςυγκυρία. Στθν Ελλάδα περιμζνουμε τθν από καιροφ αναμενόμενθ
εκταμίευςθ, τθ δόςθ όπωσ λζμε, και μαηί με αυτι το ξεκίνθμα μιασ ςταδιακισ εξόδου από
τθν επίμονθ αβεβαιότθτα και τθν αλλαγι πορείασ προσ τθν κατεφκυνςθ εξόδου από τθν
κρίςθ. Στθν Ευρϊπθ και ιδιαίτερα ςτθν Ευρωηϊνθ, ςυνεχίηεται θ προςπάκεια ολοκλιρωςθσ
τθσ ελλιποφσ αρχιτεκτονικισ τθσ και τθσ κεςμικισ κωράκιςθσ του ευρϊ. Συγχρόνωσ και θ
Ευρωηϊνθ προςπακεί και αυτι να βγει από τθ δικι τθσ κρίςθ, θ οποία αν και ςε μικρότερο
βακμό, ζχει επίςθσ χαρακτθριςτικά δθμοςιονομικά, ζλλειμμα ανταγωνιςτικότθτασ και
προβλιματα ςτον τραπεηικό τομζα. Ο Charles και το ΔΙΧ ζχουν προςφζρει γενναιόδωρα
μζχρι ςιμερα το δικό τουσ βιμα ςτθν ελλθνικι πλευρά για να προβάλλουν τισ κζςεισ τουσ.
Γι’ αυτό και χαιρόμαςτε ιδιαίτερα που μασ δίδεται θ ευκαιρία ςιμερα ν’ ανταποδϊςουμε,
ζςτω και μερικϊσ, προςφζροντασ ωσ Ζνωςθ το δικό μασ βιμα».
Ο Managing Director του Institute of International Finance, κ. Charles Dallara, ςτθν ομιλία
του ανζφερε τα εξισ:
«Είμαι πράγματι ευτυχισ που επιςτρζφω ςιμερα ςτθν Ακινα και χαίρομαι που βλζπω
τόςουσ παλιοφσ φίλουσ, τόςουσ ςυναγωνιςτζσ ςτθ μάχθ για τα προβλιματα τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ και του χρζουσ, ςυμπεριλαμβανομζνου φυςικά του Γιϊργου όπωσ και του νζου,
αλλά και πρϊθν, ςυναδζλφου του, Ρζτρου, με τουσ οποίουσ ςυνεργάςτθκα ςτενά κατά τθ
διάρκεια τθσ κθτείασ τουσ ωσ βαςικϊν εκπροςϊπων και ςτελεχϊν τθσ ελλθνικισ
κυβζρνθςθσ, και οι οποίοι προχϊρθςαν το ζργο μασ για τθν αντιμετϊπιςθ του χρζουσ τθσ
Ελλάδασ. Βεβαίωσ, παρευριςκόμενοσ εδϊ ςιμερα ζχω πλιρθ ςυναίςκθςθ ότι όλο αυτό το
ζργο επθρζαςε κάκε χρθματοπιςτωτικό ίδρυμα που εκπροςωπείται ςτθν αίκουςα αυτι, και
μάλιςτα πολλοί από εςάσ υπιρξατε βαςικοί ςυνεργάτεσ ςτθ δφςκολθ αυτι αποςτολι. Ππωσ
κα αναφζρω ςτθ ςυνζχεια, για λόγουσ που κεωρϊ προφανείσ, ό,τι επιτφχαμε ςτισ
διαπραγματεφςεισ μασ για το χρζοσ ιταν ανεκτίμθτο ωσ προσ τθν ζκταςι του και τθν
κατεφκυνςθ προσ το κοφρεμα του ελλθνικοφ χρζουσ. Το γεγονόσ ότι ακόμα δεν ζχουμε
διαπιςτϊςει πλιρωσ τα οφζλθ αυτισ τθσ δραματικισ κίνθςθσ από τουσ πιςτωτζσ τθσ
Ελλάδασ, πολλοί εκ των οποίων εκπροςωποφνται ςιμερα ςτθν αίκουςα αυτι, είναι κάτι
που πρζπει να ςυλλογιςτοφμε. Σιμερα, όπωσ προείπε ο Γιϊργοσ, κα εςτιάςω ςε ζνα ηιτθμα
το οποίο είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό για όλουσ εδϊ, αλλά και για πολλοφσ που βρίςκονται
ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ, και γενικότερα ςτουσ δρόμουσ τθσ Ευρϊπθσ: Ρϊσ κα χαράξουμε
μία ςτρατθγικι που κα παρζχει ςτθν Ελλάδα, αλλά και ςτθν Ευρϊπθ, τθ δυνατότθτα
οριςτικισ ανάκαμψθσ από αυτιν τθν κρίςθ, θ οποία οριςμζνεσ φορζσ δίνει ςε όλουσ μασ τθν
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αίςκθςθ ότι διαιωνίηεται. Ζξω ςτουσ δρόμουσ ςιμερα, οι πολίτεσ τθσ Ελλάδασ,
διαμαρτφρονται κατά τθσ λιτότθτασ που βιϊνουν. Μπορεί να εντοπίηεται μία ειρωνεία ςτο
γεγονόσ ότι ομιλϊ εδϊ ςιμερα, θμζρα πανευρωπαϊκισ διαμαρτυρίασ κατά των μζτρων
λιτότθτασ,

με

διαδθλϊςεισ

και

ςτάςεισ

εργαςίασ

ςε

πολλζσ

πρωτεφουςεσ,

περιλαμβανομζνθσ φυςικά τθσ Ακινασ. Ενϊ το ςφνκθμα «Πχι λιτότθτα» είναι κατανοθτό
και θχεί ωραία, κεωρϊ πωσ όλοι γνωρίηουμε ότι δεν αποτελεί ρεαλιςτικι πρόταςθ. Αυτό,
όμωσ, που είναι εφικτό είναι θ λιγότερθ λιτότθτα. Και αυτό που απαιτείται είναι
περιςςότερθ ανάπτυξθ. Εάν οι ςκζψεισ που μοιράηομαι ςιμερα μαηί ςασ μποροφν να
ςυμβάλλουν κάπωσ ςτον διάλογο και ςτισ πολιτικζσ, ςτθν πορεία προσ τθν ανάπτυξθ, τότε
ελπίηω ότι θ ανάγκθ για τζτοιεσ διαδθλϊςεισ κα αρχίςει πράγματι να εξαλείφεται, κακϊσ θ
απόγνωςθ κα αντικαταςτακεί από τθν ελπίδα, και θ απελπιςία από τισ νζεσ ευκαιρίεσ.
Εφκολα

ςιμερα

δθμιουργείται

θ

αίςκθςθ

ότι

βριςκόμαςτε

μπροςτά

από

επαναλαμβανόμενεσ καταςτάςεισ. Ασ δοφμε τισ πρόςφατεσ εξελίξεισ: θ Ελλάδα πζραςε
νομοκεςία που εγκρίνει νζο γφρο επϊδυνων μζτρων λιτότθτασ, παρά τθν ευρεία λαϊκι
δυςφορία. Οι αξιωματοφχοι τθσ Ευρωηϊνθσ διακθρφςςουν τθ ςτιριξι τουσ αλλά αδυνατοφν
να αποδεςμεφςουν τθ χρθματοδότθςθ που απαιτείται επειγόντωσ. Η ελλθνικι οικονομία,
κακϊσ και άλλεσ οικονομίεσ, ςυμπιζηεται με ταχφτερουσ ρυκμοφσ από τουσ αναμενόμενουσ,
εγείροντασ και πάλι ερωτιματα ςχετικά με τθ βιωςιμότθτα του χρζουσ. Οι τράπεηεσ
αντιμετωπίηουν ζλλειψθ ρευςτότθτασ και οι δανειςτζσ ζλλειψθ πιςτϊςεων. Ραρατθρθτζσ,
αλλά και οριςμζνοι αξιωματοφχοι, κζτουν ερωτιματα ςχετικά με το μζλλον τθσ Ελλάδασ ωσ
μζλουσ τθσ Ευρωηϊνθσ, ενϊ θ ίδια θ Ευρωηϊνθ παςχίηει να αντιμετωπίςει κεμελιϊδεισ
αδυναμίεσ ςτο επίκεντρο τθσ δομισ τθσ. Πλα αυτά φαίνεται να αποτελοφν χαρακτθριςτικά
ενόσ πολφ γνωςτοφ τοπίου. Τρία χρόνια τϊρα, βλζπουμε κάκε μία από αυτζσ τισ εξελίξεισ,
κάκε μία από αυτζσ τισ κινιςεισ να επαναλαμβάνονται ςυνζχεια κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ
ςχετικά ςφντομθσ περιόδου των τριάντα ζξι μθνϊν. Είναι όντωσ τρία χρόνια μόνο;
Ρροςωπικά μου φαίνονται πολφ περιςςότερα, και είμαι βζβαιοσ ότι το ίδιο ιςχφει και για
εςάσ. Αν όμωσ αποςταςιοποιθκοφμε από αυτι τθν πραγματικότθτα, όςο και αν μοιάηει να
επαναλαμβάνεται, μποροφμε πλζον να δοφμε μία μεγαλφτερθ εικόνα που προοιωνίηεται
καλι, κεωρϊ, τόςο για τθν Ελλάδα όςο και για τθν Ευρϊπθ, και αφινει να εννοθκεί ότι θ
Ελλάδα και θ Ευρϊπθ βρίςκονται αντιμζτωπεσ με νζεσ ευκαιρίεσ. Στθν Ελλάδα, για
παράδειγμα, για πρϊτθ φορά από τότε που ξζςπαςε θ κρίςθ, ζχουμε μια άμεςα εκλεγμζνθ
κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ με ευρεία εκπροςϊπθςθ πολλϊν πολιτικϊν απόψεων και με
ςθμαντικι κοινοβουλευτικι πλειοψθφία. Η κυβζρνθςθ αυτι, ψιφιςε δφο νομοκετικζσ
μεταρρυκμίςεισ οι οποίεσ διαμορφϊνουν ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο. Δθλαδι, πιςτεφω
τϊρα ότι διακζτουμε ζνα ολοκλθρωμζνο πλαίςιο που επιτρζπει εισ βάκοσ μεταρρυκμίςεισ
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και περαιτζρω προςαρμογι τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Επιπλζον, και αντίκετα με το ςθμείο
ςτο οποίο βριςκόμαςταν πζρςι ςτισ 15 Νοεμβρίου, θ Ελλάδα ςιμερα επωφελείται από τθν
πρωτοφανι μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ τθσ. Ππωσ όλοι γνωρίηουμε: απομείωςθ κατά 107
διςεκατομμφρια ευρϊ, ποςό που ιςοφται περίπου με το 50% τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και
ςχεδόν με το ζνα τρίτο του ςυνολικοφ δθμόςιου χρζουσ. Ενϊ παράλλθλα ρυκμίςτθκε θ
επιμικυνςθ άλλων 70 δις. ευρϊ, με πολφ ευνοϊκό επιτόκιο, με αποτζλεςμα βζβαια, όπωσ
πολλοί από εςάσ γνωρίηετε καλά, να μειωκεί δραματικά το κεφάλαιο πολλϊν τραπεηϊν.
Τρίτον, και πάλι με ςκοπό να διαχωρίςω τθ ςτιγμι αυτι από πολλζσ που ζχουμε βιϊςει
κατά τθν προθγοφμενθ τριετία, με τθ ςταδιακι επιςτροφι τθσ ςτακερότθτασ και τθσ
εμπιςτοςφνθσ, ζχει αρχίςει θ επιςτροφι των κατακζςεων που ςθμείωςαν ςθμαντικζσ
εκροζσ ςτο προθγοφμενο διάςτθμα. Είμαι ςίγουροσ ότι εςείσ γνωρίηετε πολφ καλφτερα από
εμζνα, όπωσ προκφπτει από τα ςτοιχεία και διαφαίνεται ςτθ ςυμπεριφορά των Ελλινων
πολιτϊν (και πικανότατα και των ξζνων) το εξισ: τθν προκυμία να επαναφζρουν τϊρα τα
χριματα τουσ ςτθν πατρίδα πάλι ι (και εξίςου ςθμαντικό για τισ τράπεηεσ) να τα βγάλουν
από τθν κρυψϊνα και να τα επανατοποκετιςουν ςτο τραπεηικό ςφςτθμα. Τζλοσ, εάν
παρατθριςουμε με προςοχι, κα διαπιςτϊςουμε ότι υπάρχουν κάποιεσ πρϊτεσ ενδείξεισ,
ότι θ οικονομία ίςωσ ζχει φτάςει ςτο χαμθλότερο τθσ ςτάδιο, και ότι ςφντομα θ πορεία τθσ
κα είναι ανοδικι. Ταυτόχρονα, θ αξία του ελλθνικοφ χρζουσ, για πολλοφσ λόγουσ
ενδεχομζνωσ, επίςθσ επζδειξε από τα μζςα του ζτουσ οριςμζνα ςτοιχεία που φζρνουν
ελπίδεσ για τθ μελλοντικι βιωςιμότθτά τθσ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ζχουν επίςθσ ςθμειωκεί
νζεσ αξιοςθμείωτεσ εξελίξεισ, νζεσ προβλζψεισ οι οποίεσ ξεφεφγουν από το πρότυπο των
προθγοφμενων δφο ι τριϊν ετϊν: ζχει πλζον κεςπιςτεί ζνασ μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ
για τθν Ευρωηϊνθ με μόνιμο και μακροπρόκεςμο χαρακτιρα, ο ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ
ςτακερότθτασ (ΕΜΣ), και μόλισ πριν λίγο καιρό τζκθκε ςε λειτουργία με δυνατότθτα
χρθματοδότθςθσ 500 δις. ευρϊ. Επιτζλουσ, ςθμειϊνεται ςθμαντικι πρόοδοσ όςον αφορά
ςτθ δθμιουργία μίασ προςζγγιςθσ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ ςε επίπεδο Ευρωηϊνθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου

ενόσ

ενιαίου

εποπτικοφ

οργάνου

και

τθσ

άμεςθσ

ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν από τον ΕΜΣ. Ραράλλθλα, θ ΕΚΤ επζδειξε θγετικι
πρωτοβουλία με τθν ίδρυςθ ενόσ καινοτόμου μζςου: άμεςεσ νομιςματικζσ ςυναλλαγζσ
(outright monetary transactions (ΟΜΤ)), με πραγματικά ιςχυρό δυναμικό για να
απαλλαγοφμε από τον ηυγό που είχαν επιβάλλει θ αβεβαιότθτα και θ ζλλειψθ βοφλθςθσ
ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ δθμόςιου χρζουσ. Αυτζσ οι ςχετικά νζεσ εξελίξεισ, μασ επιτρζπουν
να ελπίηουμε ότι, τόςο θ Ευρϊπθ όςο και θ Ελλάδα, απομακρφνονται επιτζλουσ από τισ
δίνεσ και ότι οδθγοφνται ςε πιο αςφαλι μονοπάτια και εν τζλει (και αυτό το λζω
γνωρίηοντασ ότι ίςωσ μοιάηει λίγο μακρινό ακόμα) ζχουν επανζλκει ςε ομαλι πορεία.
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Ωςτόςο, για να αξιοποιθκεί το ςυγκεκριμζνο δυναμικό, τόςο θ Ευρϊπθ όςο και θ Ελλάδα κα
χρειαςτεί να αλλάξουν πορεία, να βαδίςουν με καλφτερθ ιςορροπία μεταξφ τθσ λιτότθτασ
και τθσ ανάπτυξθσ, μεταξφ τθσ βραχυπρόκεςμθσ δθμοςιονομικισ πεικαρχίασ και τθσ
μακροπρόκεςμθσ ανάπτυξθσ τθσ παραγωγισ και τθσ δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ. Η
επιςτροφι ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ αποτελεί, κατά τθν άποψι μου, τθ
μοναδικι λφςθ για τα προβλιματα τθσ οικονομίασ και του χρζουσ τθσ Ελλάδασ και για τθ
κρίςιμθ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ. Ζχει ζρκει πράγματι θ ςτιγμι να αναγνωρίςουμε ότι θ
λιτότθτα από μόνθ τθσ δεν καταδικάηει μόνο τθν Ελλάδα, αλλά και ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ
ςτο ενδεχόμενο μίασ επϊδυνθσ και παρατεταμζνθσ περιόδου ελάχιςτθσ ι και μθδαμινισ
οικονομικισ ανάπτυξθσ. Βλζπουμε ότι αυτό επθρεάηει ςιμερα το ςφνολο ςχεδόν τθσ
Ευρωηϊνθσ. Εάν παρατθριςετε τα πρόςφατα οικονομικά ςτοιχεία, όχι μόνο ςτθν Ιςπανία,
τθν Ελλάδα, τθν Ρορτογαλία, τθν Ιταλία, τθν Ιρλανδία, αλλά και ςτθ Γαλλία, τθ Γερμανία,
ακόμα και τθν Ολλανδία, κα διαπιςτϊςετε ότι είναι απογοθτευτικά. Εάν θ κρίςθ τελικά
αποδειχκεί μακρόχρονθ, πράγμα κακόλου απίκανο, κα ιταν τραγικό όχι μόνο για τθν
Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, αλλά και για τον υπόλοιπο κόςμο ο οποίοσ ζχει παραςυρκεί ςτθν
κρίςθ του ευρϊ, γεγονόσ που είναι πλζον εμφανζσ και απτό. Εδϊ κα αναφερκϊ ςε
οριςμζνεσ βαςικζσ επιςθμάνςεισ, και βάςει αυτϊν κα αναπτφξω ςτθ ςυνζχεια τισ προτάςεισ
μου. Ρρϊτον, κεωρϊ ότι πρζπει να ξεκακαρίςουμε τθν εικόνα που ζχουμε για τισ ζωσ
ςιμερα επιδόςεισ τθσ Ελλάδασ ςτο πλαίςιο του δθμοςιονομικοφ προγράμματοσ, όχι για να
αποκρφψουμε ι να δικαιολογιςουμε τυχόν αδυναμίεσ, αλλά ςε μια προςπάκεια να
εξθγιςουμε τθν κατάςταςθ. Επικρατεί θ κοινι αντίλθψθ, τθν οποία ακοφω ςυχνά και
υποκζτω ότι εςείσ τθν ακοφτε ακόμα ςυχνότερα· πολλζσ φορζσ μάλιςτα ενιςχφεται από
οριςμζνουσ ςτα ΜΜΕ οι οποίοι παρακζτουν, εκτόσ ςυμφραηομζνων, ςχόλια από
παρατθρθτζσ τθσ αγοράσ και οικονομολόγουσ και, ακόμα χειρότερο, κατά διαςτιματα και
από διάφορουσ αξιωματοφχουσ του κράτουσ· επικρατεί λοιπόν θ κοινι αντίλθψθ ότι θ
Ελλάδα δεν ζχει ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ τθσ ςφμφωνα με το πρόγραμμα. Ρόςεσ
φορζσ δεν ζχω ακοφςει: «Μόλισ θ Ελλάδα ςυμμορφωκεί…»; Αμζτρθτεσ. Φυςικά, θ
αντίλθψθ αυτι κρφβει αναμφιςβιτθτα ψιγματα αλθκείασ. Υπιρξαν ςθμαντικζσ
κακυςτεριςεισ ςτθν είςπραξθ εςόδων και ςτισ μεταρρυκμίςεισ. Οι αποκρατικοποιιςεισ
μόλισ που τζκθκαν ςε εφαρμογι, ενϊ οι υπόλοιπεσ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ
εγκλωβίςτθκαν ςτθ δίνθ τθσ αλλαγισ πολιτικοφ ςκθνικοφ. Νομίηω ωςτόςο, ότι οφείλουμε να
αναγνωρίςουμε με ζμφαςθ και αποφαςιςτικότθτα ότι αυτι δεν είναι θ μόνθ αλικεια. Η
πρόοδοσ που ςθμείωςε θ Ελλάδα ςτθ μείωςθ του δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ είναι
πρωτοφανισ ςτα χρονικά τθσ οικονομικισ ιςτορίασ. Ρροςαρμοςμζνθ ςτισ κυκλικζσ
επιπτϊςεισ, θ προςαρμογι τθσ Ελλάδασ μόνο για τθν περίοδο 2009-2011 δεν ζχει
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προθγοφμενο ςτθν πρόςφατθ οικονομικι ιςτορία, ξεπερνϊντασ το 12,5% του ΑΕΡ. Επίςθσ,
αυτό ςυνζβθ ενόςω θ ελλθνικι οικονομία ςυμπιζςτθκε ςε βακμό που ςπάνια
παρατθρικθκε ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ Μεγάλθσ Φφεςθσ τθσ δεκαετίασ του ’30,
φκάνοντασ πλζον ςε ποςοςτό 20% του ΑΕΡ περίπου ζωσ το τζλοσ τουσ τρζχοντοσ ζτουσ. Η
αναδιάρκρωςθ του χρζουσ βρίςκεται ακόμα ςε εξζλιξθ. Το ότι θ Ελλάδα επιμζνει να
παραμζνει κάτω από τθν ομπρζλα του ευρϊ, αποτελεί μαρτυρία τθσ ανκεκτικότθτασ, του
ςκζνουσ και του κάρρουσ των Ελλινων, οι οποίοι ζχουν υποςτεί ςθμαντικζσ κυςίεσ και
παρά τθν κόπωςθ, ζχουν επιδείξει αποφαςιςτικότθτα ςτθν προςπάκεια αναδόμθςθσ τθσ
χϊρασ τουσ. Ραρά τθν μεγάλθ αναςτάτωςθ, επιδεικνφουν αξιοκαφμαςτθ βοφλθςθ. Ραρά τισ
διαμαρτυρίεσ, κα διαπιςτϊςετε αξιοκαφμαςτθ κζλθςθ να υποςτοφν βραχυπρόκεςμα
οδυνθρά μζτρα για να αποκομίςουν μακροπρόκεςμο κζρδοσ, το οποίο κάποια μζρα κα
προκφψει από τισ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ, που ςυνιςτοφν ςχεδόν διαρκρωτικι
αποξιλωςθ και αναδόμθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Στουσ δφςκολουσ καιροφσ που
περνάει θ Ελλάδα, είναι επίςθσ αξιοκαφμαςτο επίςθσ ότι κάποιοι επεμβαίνουν παρζχοντασ
ςτουσ Ζλλθνεσ ανκρωπιςτικι ςτιριξθ, όπωσ θ πρόςφατθ πρωτοβουλία του Τηωρτη Σόροσ να
παρζχει τρόφιμα ςε Ζλλθνεσ πολίτεσ ςε μεγάλθ ανάγκθ. Επίςθσ, κα ικελα να ςυγχαρϊ τισ
κυβερνιςεισ που ανζλαβαν τα θνία τθσ Ελλάδασ κατά τθ διάρκεια τθσ προθγοφμενθσ
ταραχϊδουσ τριετίασ. Στισ αρχζσ τισ δεκαετίασ του ’70, είχα τθν τφχθ να διαμζνω ςτθν
Ελλάδα για μερικζσ μζρεσ, ωσ νεαρόσ τότε αξιωματικόσ του ναυτικοφ. Ππωσ όλοι γνωρίηετε,
θ δθμοκρατία ςτθν Ελλάδα διζνυε τότε μία ςκοτεινι περίοδο. Η ελλθνικι οικονομία όμωσ
λειτουργοφςε και μάλιςτα καλά ςε πολλοφσ τομείσ, ενϊ ςτο επίκεντρό τθσ επικρατοφςε ζνα
ευρφ αίςκθμα επιχειρθματικότθτασ μεταξφ των Ελλινων πολιτϊν. Ωσ νζοσ ςθμαιοφόροσ,
ιμουν ςτο τιμόνι του πλοίου ςτο οποίο υπθρετοφςα όταν φτάςαμε ςτο λιμάνι του Ρειραιά.
Στο πλοίο είχαμε ζνα μικρό ςκάφοσ, το οποίο χρειαηόταν άμεςα επιςκευι. Κατά κανόνα, τισ
επιςκευζσ αυτζσ αναλάμβανε κρατικό ναυπθγείο ςτον Ρειραιά, το οποίο όμωσ ιταν
κλειςμζνο για τρεισ εβδομάδεσ. Ο καπετάνιοσ, κάπωσ απελπιςμζνοσ, κακϊσ κα μζναμε εδϊ
μόνο για δφο θμζρεσ μου είπε να βρω τρόπο να επιςκευαςτεί το ςκάφοσ. Ήταν ζνα μικρό
ςκάφοσ με το οποίο μεταφζραμε τουσ αξιωματικοφσ ςτθν ακτι για να απολαμβάνουν τισ
απογευματινζσ ϊρεσ και τθ νυχτερινι ηωι τθσ Ακινασ και του Ρειραιά. Δεν είχα ιδζα ποφ να
αποτακϊ. Ριγα με το ςκάφοσ ςτθν ακτι και αναηιτθςα βοικεια. Εκεί βρικα ζναν άνκρωπο
ο οποίοσ είχε δικι του επιχείρθςθ επιςκευισ πλοίων. Και μζςα ςε λιγότερεσ από δϊδεκα
ϊρεσ μου επζςτρεψε το ςκάφοσ ςε άρτια κατάςταςθ, με τθ μθχανι του επιςκευαςμζνθ και
ζτοιμθ να τεκεί ςε λειτουργία. Ο καπετάνιοσ εντυπωςιάςτθκε. Από εκείνθ τθ ςτιγμι και ςτο
εξισ, για τα επόμενα δφο χρόνια, όποτε χρειαηόμαςταν επιςκευι μικρϊν ςκαφϊν δεν
απευκυνόμαςτε ςτα κρατικά ναυπθγεία αλλά ςτον Ζλλθνα επιχειρθματία. Οφείλω να
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ςυγχαρϊ τουσ Ζλλθνεσ, αναγνωρίηοντασ ότι το επιχειρθματικό πνεφμα δζχκθκε πλιγμα ςτα
χρόνια που μεςολάβθςαν από τθν κρατικι παρζμβαςθ, θ οποία κατά διαςτιματα μάλιςτα,
υπιρξε πατερναλιςτικι και πελατειακι και διάβρωςε οριςμζνεσ αποδοτικζσ δομζσ τθσ
ελλθνικισ οικονομίασ. Θεωρϊ πωσ οφείλουμε να αναγνωρίςουμε ότι αυτό αποτελεί
ςοβαρότατο πρόβλθμα που πρζπει να αντιμετωπίςει θ Ελλάδα ςιμερα. Ωςτόςο, από τθ
ςτιγμι που εκδθλϊκθκε θ κρίςθ το φκινόπωρο του 2009, οι διαδοχικζσ κυβερνιςεισ των κ.
Ραπανδρζου και κ. Ραπαδιμου, παρότι διζφεραν αιςκθτά ωσ προσ τθν πολιτικι ςφςταςι
τουσ, ζφεραν τθν Ελλάδα αντιμζτωπθ με τθν πραγματικότθτα και τθν οδιγθςαν ςτθν
εξάλειψθ των ανιςορροπιϊν που είχαν ςυςςωρευτεί κατά τθ διάρκεια των προθγοφμενων
ετϊν. Και οι δφο κυβερνιςεισ ςθμείωςαν πρόοδο παρά τισ πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ και τον
ζντονο ςκεπτικιςμό που επικρατεί ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και ςτισ παγκόςμιεσ
αγορζσ. Υπό τθν θγεςία του Ρρωκυπουργοφ κ. Σαμαρά, θ ςθμερινι κυβζρνθςθ ςυνεργαςίασ
ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ πολλϊν, προωκϊντασ τα πρόςκετα μζτρα που χρειάηονται για τθ
ςυνζχιςθ του ζργου των προκατόχων τθσ, κακϊσ και για τθν οριοκζτθςθ και υλοποίθςθ
ολοκλθρωμζνων μεταρρυκμίςεων, ψθφίηοντασ μάλιςτα κρίςιμα νομοκετιματα τισ
τελευταίεσ θμζρεσ. Για να επιςτρζψω ςτισ οικονομικζσ επιδόςεισ τθσ Ελλάδασ και τθν κοινι
αντίλθψθ, αξίηει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι θ Ελλάδα ζχει πλζον ανακτιςει πλιρωσ ποςοςτό
φψουσ 27% ςε ανταγωνιςτικότθτα, και δθ ςε εξωςτρεφι ανταγωνιςτικότθτα, που
απωλζςκθκε από το 2001 όταν θ Ελλάδα υιοκζτθςε το ευρϊ. Βζβαια, το μεγαλφτερο μζροσ
τθσ προόδου αυτισ προζκυψε μόνο τα τελευταία χρόνια και οφείλεται εν μζρει ςτθν
εντατικοποίθςθ τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, ςτισ αλλαγζσ ςτθν αγορά εργαςίασ και
ςτον περιοριςμό των αποδοχϊν και ςτθ ςυμπίεςθ του ιδιωτικοφ τομζα, και (ςε μικρότερο
βακμό) ςτισ αποδοχζσ του δθμόςιου τομζα, με αποτζλεςμα το κόςτοσ ανά μονάδα εργαςίασ
να ςυρρικνωκεί ςυνολικά κατά 15% και πλζον. Μζροσ τθσ ανάκτθςθσ αυτισ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ οφείλεται ςτισ διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ, ενϊ αναμζνονται ακόμα
περιςςότερο οφζλθ ςτον τομζα αυτό. Επίςθσ, ζνα μζροσ οφείλεται ςτθν υποτίμθςθ του
ιδίου του ευρϊ. Εάν θ Ελλάδα εμμείνει ςτισ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ που περιλαμβάνονται
ςτο ανακεωρθμζνο πρόγραμμα που μόλισ ανζλαβε το ελλθνικό κοινοβοφλιο και θ ελλθνικι
κυβζρνθςθ, εάν θ Ελλάδα καταφζρει να απαςφαλίςει και πάλι τθ δθμιουργικότθτα και το
υφιςτάμενο δυναμικό, τότε – παρότι οριςμζνοι κα αντιμετωπίηουν τα ςχόλια αυτά με
ζντονο ςκεπτικιςμό που προςωπικά δεν ςυμμερίηομαι – δεν υπάρχει λόγοσ να πιςτεφουμε
ότι θ Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει μία από τισ πλζον ανταγωνιςτικζσ οικονομίεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Ωςτόςο, με τθν ανεργία ςιμερα να υπερβαίνει το 25% και τθν παραγωγι να ζχει πζςει κατά
20%, θ προςαρμογι που βιϊνει θ Ελλάδα είναι ςίγουρα βίαιθ. Οι αντοχζσ τθσ ελλθνικισ
κοινωνίασ βρίςκονται υπό τρομακτικι πίεςθ, κακϊσ υπιρξε θ ανάγκθ διενζργειασ δφο
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δφςκολων εκλογικϊν αναμετριςεων και θ επαναλαμβανόμενθ πίεςθ να ψθφιςτοφν
επϊδυνα νομοκετικά μζτρα. Ραρότι αμφιςβθτϊ το κατά πόςον τα μζτρα αυτά εξαςφάλιηαν
πάντα τθ ςωςτι ιςορροπία, θ ψιφιςι τουσ αποδεικνφει ζνα ζκνοσ που αναγνωρίηει τθν
ανάγκθ να αποκαταςτιςει τθν αξιοπιςτία, και να υιοκετιςει μακρόπνοθ οπτικι και
προοπτικι, βάςει τθσ οποίασ το μζλλον τθσ Ελλάδασ ςυμβαδίηει ςτακερά με το μζλλον του
ευρϊ. Σε αντίκεςθ με οριςμζνεσ χϊρεσ, μεταξφ των επιτευγμάτων τθσ Ελλάδασ των
τελευταίων ετϊν που αξίηει να αναφζρουμε, είναι το γεγονόσ ότι οι τράπεηεσ τθσ χϊρασ δεν
ευκφνονται για τα δεινά που περνάει το κράτοσ. Απεναντίασ, αποτελεί αξιοκαφμαςτθ
απόδειξθ τθσ εφρωςτθσ και ςτακερισ κζςθσ τουσ κατά τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ, κακϊσ και τθσ
αξιόλογθσ αντοχισ τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ, ότι το κράτοσ δεν ςτάκθκε αιτία να
καταρρεφςουν οι τράπεηεσ. Οριςμζνοι από εςάσ μπορεί να το κεωρείτε μακρινι ανάμνθςθ,
αλλά είμαι βζβαιοσ ότι εάν αναλογιςτείτε το παρελκόν, κα κυμθκείτε ότι κατά τθν ζναρξθ
τθσ κρίςθσ οι ελλθνικζσ τράπεηεσ είχαν διαμορφϊςει τουσ δείκτεσ κεφαλαιακισ επάρκειασ
ςε εντυπωςιακά επίπεδα, με ποςοςτά βαςικϊν ίδιων κεφαλαίων ςτο 10% και πάνω,
ξεπερνϊντασ κατά πολφ αυτά των τραπεηϊν ςτισ ΗΡΑ και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ. Η
κερδοφορία των τραπεηϊν ιταν επίςθσ εντυπωςιακι. Η απόδοςθ ιδίων κεφαλαίων πριν τθν
κρίςθ ανερχόταν ςε 15% περίπου, ζναντι 10% κατά μζςο όρο ςτισ ΗΡΑ και τθν υπόλοιπθ
Ευρϊπθ. Τϊρα βζβαια, οι ελλθνικζσ τράπεηεσ αντιμετωπίηουν κεφαλαιακά ελλείμματα,
περιοριςμζνθ ρευςτότθτα και αναπόφευκτεσ αυξιςεισ δανείων ςε κακυςτζρθςθ, ζχοντασ
επωμιςτεί ςοβαρζσ ηθμιζσ τουσ προθγοφμενουσ μινεσ, λόγω κυρίωσ τθσ αναδιάρκρωςθσ
του ελλθνικοφ χρζουσ. Ραρόλα αυτά, παραμζνουν ηωντανζσ και ζτοιμεσ να επιςτρζψουν·
αρκεί θ διαδικαςία ανακεφαλαιοποίθςισ τουσ να υλοποιθκεί ςωςτά. Η Ελλάδα τϊρα
χρειάηεται οπωςδιποτε μία ςτρατθγικι που να προςδίδει μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτθν
ανάπτυξθ. Το ίδιο και θ Ευρϊπθ. Ραρά τισ ςθμαντικζσ αποφάςεισ που ελιφκθςαν από τον
Ιοφνιο, το μζλλον τθσ Ευρϊπθσ κα ςυνεχίςει να κινδυνεφει όςο κα ςυνεχιςτοφν οι
αμφιβολίεσ ςχετικά με τθν παραμονι τθσ Ελλάδασ ςτο ευρϊ, πυροδοτϊντασ ζτςι τθ
μετάδοςθ τθσ ςυςτθμικισ κρίςθσ ςτθν υπόλοιπθ Ευρωηϊνθ. Ροιά κα πρζπει να είναι τα
ςυςτατικά ςτοιχεία τθσ νζασ ςτρατθγικισ; Είναι εφκολο να ςυηθτάμε περί ανάπτυξθσ.
Ρολιτικοί, τραπεηίτεσ – όλοι το ςυηθτάμε διαρκϊσ. Η ζννοια τθσ ανάπτυξθσ είναι ωραία και
ελκυςτικι! Αλλά ποιά ακριβϊσ είναι αυτά τα ςτοιχεία που μποροφν εν προκειμζνω να
οδθγιςουν ςε υψθλότερα ποςοςτά ανάπτυξθσ; Θα αναλφςω ςτθ ςυνζχεια πζντε βαςικοφσ
παράγοντεσ. Ρρϊτον: πιο ομαλι, και όχι τόςο απότομθ δθμοςιονομικι προςαρμογι.
Δεφτερον: ςυμπλθρωματικι χρθματοδότθςθ για τθ ςτιριξθ τθσ προςαρμογισ αυτισ (είμαι
ςίγουροσ ότι ο παράγοντασ αυτόσ κα λθφκεί δεόντωσ υπόψθ από τθ βόρεια Ευρϊπθ).
Τρίτον: επιτάχυνςθ των επενδφςεων του Δθμοςίου. Τζταρτον: εντατικοποίθςθ των
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διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων, με βελτιωμζνθ φοροειςπρακτικι λειτουργία και με
εξορκολογιςμό του μεγζκουσ και τθσ αποςτολισ του κράτουσ, τθσ κοινωνικισ δαπάνθσ και
των ςυνταξιοδοτικϊν και ςυναφϊν δικαιωμάτων· απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ προϊόντων και
εργαςίασ, όπου ζχουν γίνει μεν τα πρϊτα βιματα αλλά χρειάηονται και άλλα, ενϊ ςτο ίδιο
πλαίςιο διαρκρωτικϊν αλλαγϊν ςυγκαταλζγονται και αποφαςιςτικζσ κινιςεισ προσ τισ
αποκρατικοποιιςεισ. Ρζμπτον: ανακεφαλαιοποίθςθ και επαρκισ ρευςτότθτα ςτον ελλθνικό
τραπεηικό κλάδο, ϊςτε με τθ ςειρά τουσ οι τράπεηεσ να είναι ςε κζςθ να παρζχουν τθν
απαιτοφμενθ πιςτωτικι επζκταςθ για τθ ςτακεροποίθςθ και τθν τελικι ανάπτυξθ τθσ
οικονομίασ. Επιτρζψτε μου να αφιερϊςω λίγα λεπτά ςτθν ανάλυςθ των παραγόντων αυτϊν
για τθ χάραξθ μίασ ςτρατθγικισ με προςανατολιςμό τθν ανάπτυξθ. Και μάλιςτα, κα
επικεντρωκϊ ιδίωσ ςτον πρϊτο παράγοντα, ο οποίοσ ςυνιςτά τθν μεγαλφτερθ πρόκλθςθ, ςε
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, δθλαδι τθν πιο ςταδιακι δθμοςιονομικι προςαρμογι. Η
προςπάκεια δθμοςιονομικισ προςαρμογισ τθσ Ελλάδασ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν κατά
πολφ μεγαλφτερθ ςυρρίκνωςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ και τθσ φορολογικισ βάςθσ
από αυτι που είχε αρχικά προβλεφκεί – αρκεί να αναφζρουμε κάποια νοφμερα ωσ
απόδειξθ: Το πραγματικό ΑΕΡ μειϊκθκε κατά 11% ςτα πρϊτα δφο χρόνια τθσ περιόδου
αυτισ, και όχι κατά 6,5% όπωσ προζβλεπε το αρχικό πρόγραμμα τθσ Τρόικασ. Η εγχϊρια
ηιτθςθ μειϊκθκε κατά 15%, ςε αντίκεςθ με τθ πρόβλεψθ του προγράμματοσ για 12%. Τα
πραγματικά ειςοδιματα από μιςκοφσ μειϊκθκαν κατά 15%, ζναντι 7% ςτο πρόγραμμα, θ δε
ανεργία ζφταςε ςτο 25%, ζναντι 15%. Αυτι θ μειωμζνθ απόδοςθ προκάλεςε πτϊςθ εςόδων
που ξεπζραςε, επανειλθμμζνα, όλεσ τισ προβλζψεισ. Ωσ αποτζλεςμα, οι δαπάνεσ του
κράτουσ (εξαιρϊντασ τουσ τόκουσ) αναγκάςτθκαν να μειωκοφν κατά 20 δις. ευρϊ, μόνο για
τθν περίοδο 2009-2011, ποςό πενταπλάςιο από αυτό που είχε αρχικά τεκεί ωσ ςτόχοσ.
Ρολλοί από εςάσ είςτε ςτθ δυςάρεςτθ κζςθ να γνωρίηετε πολφ καλά αυτά τα ςτοιχεία, τα
επαναλαμβάνω όμωσ εδϊ επειδι κεωρϊ ότι θ πιο ομαλι και προοδευτικι πορεία προσ τθ
δθμοςιονομικι προςαρμογι είναι εξαιρετικά ςθμαντικι. Η χρθματοδότθςθ περιορίςτθκε,
και οι ζντονα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ από τισ περικοπζσ αυτζσ ςτα ζςοδα και τισ δαπάνεσ
ιταν ςαφϊσ βαςικι αιτία για τθν τόςο ζντονθ αποδυνάμωςθ τθσ οικονομικισ
δραςτθριότθτασ. Δθμιουργικθκε ζτςι ζνασ φαφλοσ κφκλοσ, ςτον οποίο οι αςτοχίεσ ςτα
ζςοδα ϊκθςαν ςε περαιτζρω περικοπζσ ςτισ δαπάνεσ, που αποδυνάμωςαν εκ νζου τα
ζςοδα και αποτζλεςαν το ζναυςμα για τθν ανάγκθ περαιτζρω περικοπϊν. Ραράλλθλα,
είδαμε επανειλθμμζνεσ ανακεωριςεισ των προβλζψεων για το χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ,
κακυςτεριςεισ ςτισ προγραμματιςμζνεσ εκταμιεφςεισ, όλο και περιςςότερθ αγανάκτθςθ
τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρωηϊνθ, και ζνα αυξανόμενο αίςκθμα, που δεν
δικαιολογείτο από τα πράγματα, ότι θ Ελλάδα απλά δεν μποροφςε να τα καταφζρει. Τα
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ςτοιχεία για τα δθμόςια οικονομικά και τθν ανταγωνιςτικότθτα που ζχουμε παρακζςει
αποδεικνφουν μια τελείωσ διαφορετικι εικόνα, με μάλλον πειςτικό τρόπο. Πταν όμωσ
κζτεισ μθ ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ και δεν ςτζκεςαι ςτο φψοσ των περιςτάςεων, κα πρζπει να
περιμζνεισ ότι κα υπάρξει απογοιτευςθ και διάψευςθ προςδοκιϊν. Ενϊ μιλάμε ςιμερα, οι
δανειςτζσ τθσ Ελλάδασ τϊρα ενθμερϊνουν όλουσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ ελλθνικισ
κυβζρνθςθσ, ότι αναμζνουν περαιτζρω ςυρρίκνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ κατά 4-5% το
2013. Η ακρίβεια, βζβαια, τθσ πρόβλεψθσ είναι κζμα προσ ςυηιτθςθ. Άποψι μου όμωσ
είναι ότι κα πρζπει να γίνουν τα πάντα ϊςτε να αποφευχκεί αυτι θ ηοφερι, αλλά
πραγματικι, απειλι. Το πρϊτο βιμα ζχει γίνει με τθν παράταςθ των δθμοςιονομικϊν
ςτόχων κατά δφο ζτθ, που λαμβάνει τϊρα τθν ζγκριςθ των υπουργϊν τθσ Ευρωηϊνθσ. Αλλά
πιςτεφω, ότι όλοι γνωρίηουμε ότι αυτό δεν κα είναι αρκετό από μόνο του. Το νζο
πρόγραμμα προχποκζτει περαιτζρω επιβράδυνςθ κατά 4-5% το 2013, εν μζρει επειδι τα
2/3 των πρόςκετων μζτρων ςτο πλαίςιο τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, θ οποία
ςυμφωνικθκε για τθ διετία 2013-2014, είναι εμπροςκοβαρι, με το βάροσ τουσ, δθλαδι, να
πζφτει κυρίωσ ςτο 2013. Αυτό που κατά τθν άποψι μου χρειάηεται περιςςότερο είναι να
διευκολυνκεί θ πορεία του υπόλοιπου τμιματοσ τθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ με
τρόπο παρόμοιο με αυτό τθσ Ιρλανδίασ, που προχωράει ςτακερά με μείωςθ περίπου 1,5%
κάκε χρόνο. Βζβαια, θ Ιρλανδία δεν ξεκίνθςε από τόςο μειονεκτικι κζςθ όςο θ Ελλάδα,
αλλά δεν ζπαυε θ διαδικαςία να είναι δυςάρεςτθ. Κι όμωσ, επωφελικθκε από ζνα
πρόγραμμα που καταρτίςκθκε από τθν τρόικα, αλλά που επζτρεψε μία πιο ομαλι πορεία.
Το πλεονζκτθμα τθσ προςζγγιςθσ αυτισ είναι ότι όχι μόνο μειϊνει τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
ςτθ ηιτθςθ, τισ επιπτϊςεισ ςτθν εγχϊρια οικονομία, αλλά κακιςτά το κράτοσ ςε κζςθ να
καταγράφει τθν επίτευξθ ςτόχων και όχι μόνο αςτοχίεσ ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ του. Αυτζσ
οι πιο μετριοπακείσ προςεγγίςεισ μποροφν να ζχουν κετικι επίδραςθ ςτθν εμπιςτοςφνθ τθσ
αγοράσ, ςτθν αντίλθψθ κακϊσ και ςτθν πραγματικότθτα ωσ προσ τθν επίτευξθ ςτόχων —και
ςτθν περίπτωςθ τθσ Ελλάδασ— και να κζςουν τθν Ελλάδα ςε πιο πειςτικι πορεία προσ
ζγκαιρθ επαναςφνδεςθ με τθν αγορά, και εν πάςθ περιπτϊςει με το φαινομενικά άπιαςτο
ςτόχο τθσ βιωςιμότθτασ του χρζουσ. Γνωρίηουμε βζβαια, ότι οι χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ ζχουν
ιδθ επωμιςκεί ζνα ςθμαντικό βάροσ ςτθρίηοντασ τθν Ελλάδα, και ότι οι δανειςτζσ μπορεί
να κεωροφν ότι αυτι θ προςζγγιςθ αποτελεί ζνα επιπρόςκετο βάροσ για αυτοφσ. Νομίηω
ότι πρζπει όλοι να κατανοιςουμε πόςο δφςκολο είναι να κινθτοποιθκεί θ Ευρωηϊνθ ςτθν
κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ, εφόςον θ προςπάκεια απαιτεί τθ δθμιουργία νζων
μθχανιςμϊν δανειοδότθςθσ, νζων ιδρυμάτων που, κατά τθ γνϊμθ μερικϊν, παραβίαςαν
κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ ΕΕ, που παραβίαςαν ακόμα, κατά τθ γνϊμθ κάποιων άλλων, τισ
υποχρεϊςεισ που απορρζουν από ςυνκικεσ. Αλλά πιςτεφω ότι πρζπει να αναγνωρίςουμε
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ότι μεγάλο μζροσ τθσ νζασ χρθματοδότθςθσ από τον Ευρωπαϊκό Μθχανιςμό
Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ προορίηεται για τθ χρθματοδότθςθ ςθμαντικοφ μζρουσ
των εξοφλιςεων προσ το ΔΝΤ και τθν ΕΚΤ, που κα ανζλκει ςυνολικά ςε 39 δις. ευρϊ μζχρι
το 2014. Και βζβαια, ζνα μζροσ προορίηεται για τθν ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν ενϊ
ζνα άλλο για να ενκαρρφνει και να αποτελζςει ςθμαντικι ςυνιςτϊςα τθσ ιδιωτικισ
ςυμμετοχισ ςτθν ανταλλαγι χρζουσ ςτθν οποία ςυμφϊνθςαν πολλά ιδρφματα εδϊ ςτθν
Ελλάδα και άλλα που εκπροςωπιςαμε. Ρεριλαμβανομζνων των κεφαλαίων που διατζκθκαν
από το ΔΝΤ, τα ςθμερινά κεφάλαια που απζμειναν για τθ χρθματοδότθςθ του ελλθνικοφ
ελλείμματοσ για τα επόμενα 5 ζτθ περιορίηονται ςτο ποςό των 22 δις. ευρϊ μόνο. Πμωσ,
παρόλο που το ποςό αυτό μπορεί να φαίνεται μεγάλο, εντοφτοισ δεν καλφπτει καν τθν
πλθρωμι, εκ μζρουσ τθσ Ελλάδασ, των τόκων ςτουσ επίςθμουσ δανειςτζσ τθσ. Τθν ίδια
ιςτορία τθν ζχω βιϊςει και παλαιά: τθν κρίςθ χρζουσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ για το
μεγαλφτερο μζροσ τθσ δεκαετίασ του 1980. Βζβαια οι ςυγκρίςεισ και ο παραλλθλιςμόσ δεν
ευςτακοφν. Από τθ κζςθ μου τότε ωσ μεςαίου ςτελζχουσ ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν των
ΗΡΑ, και κάπωσ αργότερα, ςτο τζλοσ αυτισ τθσ περιόδου, ςε ανϊτερθ κζςθ (υπεφκυνοσ
εξωτερικϊν

υποκζςεων

του

Υπουργείου),

ακόμα

κυμάμαι

τισ

χρονοβόρεσ

διαπραγματεφςεισ για προγράμματα μεταρρυκμίςεων με τθν κακοδιγθςθ τότε του ΔΝΤ.
Μετά από μινεσ ζντονων διαβουλεφςεων και λογομαχιϊν, οι τραπεηικοί δανειςτζσ
ςυμφϊνθςαν πολλζσ φορζσ να χορθγιςουν νζεσ πιςτϊςεισ ςτουσ οφειλζτεσ τθσ Λατινικισ
Αμερικισ. Εκ πρϊτθσ όψεωσ τα ποςά φαίνονταν ςθμαντικά, ωσ προσ τθν ονομαςτικι αξία,
ςφντομα όμωσ ζγινε φανερό, όταν κοιτοφςεσ προςεκτικά τουσ αρικμοφσ, ότι τα νζα
κεφάλαια δεν επαρκοφςαν οφτε για να καλυφκεί θ καταβολι των εξοφλιςεων προσ τισ
τράπεηεσ πλζον των υποχρεϊςεων καταβολισ τόκων. Αναπόφευκτα, οι οικονομίεσ τθσ
Λατινικισ Αμερικισ ςυνζχιςαν να ςυρρικνϊνονται. Εφαρμόςτθκαν μζτρα λιτότθτασ και
αυξικθκαν οι πολιτικζσ και κοινωνικζσ εντάςεισ. Είχαν το πλεονζκτθμα του εκνικοφ τουσ
νομίςματοσ, αλλά πάλι δεν επιτεφχκθκε κάτι ςπουδαίο, επειδι ςε πολλζσ από αυτζσ τισ
περιπτϊςεισ ςθμειϊκθκε υπερπλθκωριςμόσ, όπωσ γνωρίηετε. Χρειάςτθκε το Σχζδιο Brady
για να αλλάξει θ δυναμικι τθσ εικόνασ του χρζουσ ςτθ Λατινικι Αμερικι, διαγράφοντασ το
χρζοσ ι ςθμαντικά τμιματα του χρζουσ, πολλϊν από αυτζσ τισ χϊρεσ. Δεν υπονοϊ προσ το
παρόν ότι χρειάηεται παρόμοια προςζγγιςθ για το ςφνολο τθσ Ευρωηϊνθσ, αλλά ςαφϊσ εδϊ
ςτθν Ελλάδα, όπωσ ακριβϊσ το Σχζδιο Brady άλλαξε τθ δυναμικι ςτθ Λατινικι Αμερικι, θ
Ευρϊπθ χρειάηεται να βρει το δικό τθσ δρόμο προκειμζνου να αλλάξει τθ δυναμικι ςτθν
Ελλάδα. Η μείωςθ των επιτοκίων ςτον υφιςτάμενο και μελλοντικό δανειςμό από τθν ΕΕ και
το ΔΝΤ, θ μείωςθ των επιτοκίων εκείνων ςτο κόςτοσ χρθματοδότθςθσ για αυτοφσ τουσ
οργανιςμοφσ, κα ιταν μία καλι αρχι, κατά τθν άποψι μου, και καλό κα ιταν να
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εφαρμοςκεί από τθν ερχόμενθ εβδομάδα! Αυτό δεν κα αφξανε ςθμαντικά το βάροσ που
επωμίηονται οι Ευρωπαίοι φορολογοφμενοι, αλλά κα προςζφερε ουςιαςτικι ελάφρυνςθ
για τθν Ελλάδα ωσ προσ τθν εξυπθρζτθςθ του χρζουσ τθσ, αναγνωρίηοντασ ότι θ ΕΚΤ
πρόκειται για νομιςματικό, και όχι πιςτωτικό, ίδρυμα. Υπάρχει, παρόλα αυτά, ακόμα και για
τθν ΕΚΤ, περικϊριο και ανάγκθ να ςυνεργαςτοφν με τισ κυβερνιςεισ τθσ Ευρωηϊνθσ ϊςτε
να δεςμευτοφν να επιςτρζψουν ςτθν Ελλάδα το ςφνολο του μεριδίου τουσ από τα κζρδθ τθσ
ΕΚΤ επί των ςυμμετοχϊν ςτα ελλθνικά ομόλογα. Θα παρότρυνα επίςθσ τθν ΕΚΤ να
μελετιςει τα βιματα με τα οποία μπορεί να αποτρζψει τθν Ελλάδα από ςθμαντικζσ
κακαρζσ αποπλθρωμζσ προσ τθν ΕΚΤ. Ωσ προσ το ΔΝΤ, πρζπει να είναι ςαφζσ ότι οι
εξαιρετικά δφςκολεσ ςυνκικεσ για τθν Ελλάδα αξίηουν ευνοϊκοφσ όρουσ ςτισ πιςτϊςεισ από
το ΔΝΤ, κακϊσ και ςε άλλεσ επίςθμεσ πιςτϊςεισ. Το ΔΝΤ ζχει δίκιο, κατά τθν άποψι μου, να
πιζηει για μία ςυηιτθςθ με κζμα το τι μπορεί να κάνει ο Επίςθμοσ Τομζασ για να
υποςτθρίξει τθν Ελλάδα, μία ςυηιτθςθ για τθν λεγόμενθ «OSI» (Official Sector Involvement:
Συμμετοχι του Επίςθμου Τομζα). Εν τοφτοισ, το ΔΝΤ δεν ζχει καταλάβει ότι πρζπει να
επανεξετάςει τισ ίδιεσ τισ πολιτικζσ του. Το ΔΝΤ ςιμερα ζχει ζνα πρόγραμμα, ςφμφωνα με
το οποίο, οριςμζνεσ χϊρεσ κρίνονται κατάλλθλεσ για δανειςμό από το ΔΝΤ με μθδενικά
επιτόκια. Το πρόγραμμα αυτό περιορίηεται ςιμερα ςε χϊρεσ με πολφ χαμθλά ειςοδιματα.
Θζλουμε πραγματικά να περιμζνουμε μζχρι θ Ελλάδα να υπαχκεί ςε αυτι τθν κατθγορία
για να αναγνωρίςουμε ότι οι ζκτακτεσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν Ελλάδα δικαιολογοφν
κάποιεσ ςκζψεισ ζξω από τα ςυνθκιςμζνα όταν πρόκειται για τισ πιςτωτικζσ πολιτικζσ του
ΔΝΤ; Υπάρχουν αυτοί που λζνε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Διετζλεςα μζλοσ του ΔΣ του
ΔΝΤ για πζντε χρόνια, εκπροςωπϊντασ το μεγαλφτερο μζτοχο, και τολμϊ να διαφωνιςω.
Υπάρχει ανάγκθ για δθμιουργικι ςκζψθ. Χρειάηεται όμωσ και κάποια προκυμία από
πλευράσ των μετόχων του ΔΝΤ για να αναγνωριςτεί ότι υπάρχει ςαφζςτατα και ηιτθμα και
ευκαιρία για το ΔΝΤ να διαδραματίςει μεγαλφτερο χρθματοοικονομικό ρόλο ςτθ
διευκζτθςθ, όχι μόνο των προβλθμάτων τθσ Ελλάδασ αλλά και τθσ Ευρϊπθσ. Από τθν αρχι
υπιρχε θ ςκζψθ, και από τισ δφο πλευρζσ του Ατλαντικοφ, ότι τα προβλιματα τθσ Ελλάδασ,
τα προβλιματα των άλλων χωρϊν όπωσ θ Ρορτογαλία και θ Ιρλανδία, κα μποροφςαν να
αντιμετωπιςτοφν από τθν Ευρϊπθ. Οι Ευρωπαίοι αξιωματοφχοι ζλεγαν για βδομάδεσ:
«Είναι δικό μασ πρόβλθμα. Εμείσ κα το αναλάβουμε.» Το ΔΝΤ δεν ιξερε πϊσ να κινθκεί,
κακϊσ δεν ιταν και πολφ ευπρόςδεκτο και δεν είχε κλθκεί για βοικεια, κατά τισ πρϊτεσ
θμζρεσ αυτισ τθσ κρίςθσ. Σιμερα αυτζσ οι δυναμικζσ ζχουν αλλάξει, αλλά όχι αρκετά, κατά
τθν άποψι μου. Η εκταμίευςθ που αναμζνεται ςφντομα για τθ ςτιριξθ του προγράμματοσ
τθσ Ελλάδασ, είναι τθσ τάξθσ των 31 δις. ευρϊ. Από αυτό το ποςό, πόςα δίνει το ΔΝΤ; Τρία
με τζςςερα δις.; Αν εξετάςουμε το ρόλο του ΔΝΤ εδϊ και πόςο ςθμαντικό είναι για το ΔΝΤ
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να βοθκιςει ςτθ προςπάκεια ςτακεροποίθςθσ τθσ Ευρϊπθσ, υπάρχουν ςοβαρότατοι λόγοι
για το ΔΝΤ, όχι μόνο να βρει ζναν τρόπο να μειϊςει τα επιτόκιά του, και επομζνωσ τα ζξοδα
για τόκουσ για τθν Ελλάδα, αλλά επίςθσ να βρει ζναν τρόπο να αυξιςει το επίπεδο τθσ δικισ
του οικονομικισ δζςμευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςτιριξθσ τθσ χϊρασ. Βζβαια, θ ςτάςθ τθσ
κυβζρνθςθσ των ΗΡΑ ιταν κατά κάποιον τρόπο διφοροφμενθ ωσ προσ αυτό. Με τθν
ολοκλιρωςθ όμωσ των εκλογϊν ςτισ ΗΡΑ, ελπίηω ότι αυτι θ ςτάςθ κα πάρει πιο ενεργθτικι
μορφι. Οι χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ, ακόμα και μερικζσ χϊρεσ τθσ Αςίασ, ζλεγαν ςτο
ΔΝΤ ςυνζχεια: «Ριςτεφουμε ότι θ Ευρϊπθ είναι μία πλοφςια περιοχι του κόςμου και κα
πρζπει να φροντίςει θ ίδια τα προβλιματά τθσ.» Είμαι ιδιαίτερα απογοθτευμζνοσ με
μερικζσ από τισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ που επωφελικθκαν ςε τόςο μεγάλο βακμό
από τθν υποςτιριξθ του ΔΝΤ τισ δεκαετίεσ του ’80 και του ‘90. Ασ κάνουμε μία βαςικι
ερϊτθςθ, κακϊσ εξετάηουμε τθν οδυνθρι, και ζντονα πολιτικι, διαδικαςία τθσ
ςυγκζντρωςθσ κεφαλαίων από τισ κυβερνιςεισ τθσ Ευρωηϊνθσ και ασ μεταφερκοφμε 20
χρόνια πίςω ςτισ ΗΡΑ και ςτθ Λατινικι Αμερικι. Τι κα γινόταν αν θ Ευρϊπθ και θ Αςία είχαν
πει ςτισ ΗΡΑ και ςτθ Λατινικι Αμερικι: «Είναι δικι ςασ θ περιοχι. Είναι δικό ςασ και το
πρόβλθμα. Χρθματοδοτιςτε το από τον προχπολογιςμό των ΗΡΑ. Είςτε πλοφςια χϊρα.
Είναι θ περιφζρειά ςασ. Αυτοί είναι οι γείτονζσ ςασ.»; Κατά τθν άποψι μου, οι πολιτικζσ
προεκτάςεισ κα ιταν τελείωσ ανεξζλεγκτεσ, ακόμα χειρότερεσ από αυτζσ που βλζπουμε
ςιμερα ςτθν Ευρϊπθ, και οι οικονομίεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ κα είχαν ενδεχομζνωσ
καταρρεφςει. Η Βενεηουζλα δεν κα ιταν θ μόνθ περίπτωςθ. Θα είχαμε μία περιοχι του
πλανιτθ, όπου όλεσ οι χϊρεσ κα ιταν ςαν τθ Βενεηουζλα, εάν μπορϊ να το κζςω με
ειλικρίνεια. Οι μζτοχοι όμωσ του ΔΝΤ του επζτρεψαν – βζβαια, κάτω από τθν πίεςθ των
ΗΡΑ – να χορθγιςει εκτεταμζνεσ πιςτϊςεισ, όχι μόνο από τον ιςολογιςμό των ΗΡΑ αλλά και
από αυτόν του ΔΝΤ. Και υπάρχει εδϊ ζνα ωραίο ςθμείο, το οποίο οι τεχνοκράτεσ που
βρίςκονται ανάμεςά ςασ κα εκτιμιςουν, αλλά ςυχνά μασ διαφεφγει όταν ςυηθτάμε το
κζμα: Πταν οι ΗΡΑ πρζπει να ηθτιςουν από τον υπόλοιπο κόςμο κεφάλαια για τθ ςτιριξθ
τθσ Βραηιλίασ ι του Μεξικοφ, όταν θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι πρζπει να προςφφγει ςτο
Βερολίνο, τθ Χάγθ, το Ελςίνκι, για να ηθτιςει κεφάλαια για τθν Ελλάδα, αναπόφευκτα
πρόκειται για μία ζντονα πολιτικι διαδικαςία. Η χρθματοδότθςθ από το ΔΝΤ δεν
περιλαμβάνει δαπάνεσ που προβλζπονται βάςει του προχπολογιςμοφ. Μπορεί να φαίνεται
ωσ απλι τεχνικι λογιςτικι λεπτομζρεια, αλλά ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Το δθμοςιονομικό
ζλλειμμα των ΗΡΑ πόςο πιςτεφετε ότι επιβαρφνκθκε από τον ατελείωτο δανειςμό του ΔΝΤ
προσ τισ χϊρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ κατά τθ δεκαετία του ’80; Θα ςασ πω: κακόλου.
Επειδι ζχουμε αυτι τθν καυμάςια τεχνικι που ονομάηεται «ανταλλαγι ςτοιχείων
ενεργθτικοφ». Ρολλοί από εςάσ εδϊ γνωρίηετε αυτι τθν ζννοια. Αυτό που κζλω να πω είναι
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ότι πρζπει να αξιοποιιςουμε περιςςότερο το ΔΝΤ, όχι μόνο επειδι διακζτει οικονομικι
ευρωςτία ςιμερα, αφοφ ενιςχφκθκε με πάνω από 400 δις. ευρϊ χωρίσ προοριςμό αυτι τθ
ςτιγμι, αλλά και επειδι πρζπει να αξιοποιιςουμε τθν α-πολιτικι ςτάςθ του ΔΝΤ ςτθ
δυνατότθτά τθσ να προςφζρει χρθματοδότθςθ, ςε αντίκεςθ με τθν ζντονα πολιτικι ςτάςθ
τθσ Ευρωηϊνθσ αντίςτοιχα. Ασ επιςτρζψω ςε οριςμζνα άλλα βαςικά ςθμεία, επειδι κζλω
να επικεντρωκϊ ςτο κζμα αυτό, και να κάνω μερικζσ άλλεσ επιςθμάνςεισ ςχετικά. Θα είμαι
ςφντομοσ, αλλά κα ζχετε τθν ευκαιρία να διαβάςετε πιο προςεκτικά τα όςα λζω ςιμερα ςτο
γραπτό κείμενο τθσ ομιλίασ μου, που κα μοιραςτεί ςτο τζλοσ. Ωσ προσ τισ δθμόςιεσ
επενδφςεισ: με τθν αξιοποίθςθ του πρόςκετου δθμοςιονομικοφ «αζρα» που κα μποροφςε
να εξαςφαλιςτεί από πιο μετριοπακι βιματα προςαρμογισ, ςε ςυνδυαςμό με
αποτελεςματικότερθ άντλθςθ μθ χρθςιμοποιθκζντων διαρκρωτικϊν κεφαλαίων τθσ ΕΕ, κα
μποροφςαμε να ενιςχφςουμε τθν οικονομικι ανάπτυξθ. Οι δθμόςιεσ επενδφςεισ, με τθ
ςειρά τουσ, μποροφν να ενιςχφςουν ςθμαντικά τθν προςφορά, και ζτςι να ςτθρίξουν τθ
ηιτθςθ, και ειδικά τθ ηιτθςθ ςτο χϊρο του καταςκευαςτικοφ τομζα, όπου οι δυνατότθτεσ
για ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ επίςθσ είναι μεγάλεσ. Αςτοχίεσ ςτο τομζα των εςόδων δεν
πρζπει να επθρεάςουν τισ δαπάνεσ για επενδφςεισ. Διαφορετικά, θ επανεκκίνθςθ τθσ
ανάπτυξθσ κα είναι κατ’ ουςίαν αδφνατθ, ακόμα και με πιο μετριοπακι δθμοςιονομικι
προςαρμογι. Επομζνωσ υπάρχει ζντονθ ανάγκθ για περιςςότερθ ευελιξία από πλευράσ τθσ
ΕΤΕπ, εντατικζσ προςπάκειεσ τόςο από τθν Ευρωηϊνθ όςο και από τουσ Ζλλθνεσ, και άμεςθ
αναδιάρκρωςθ των ςυμφωνιϊν χρθματοδότθςθσ ζργων ςχεδιαςμζνων για μία πιο εφρωςτθ
οικονομία – όλα αυτά μποροφν να προςφζρουν ςθμαντικά ςτθ δθμιουργία κζςεων
εργαςίασ, όχι ςτο μακρινό μζλλον, αλλά πιο ςφντομα: μζχρι το τζλοσ του 2013. Ακόμα και
ςιμερα, υπάρχει ανάγκθ για τθν καταςκευι αυτοκινθτόδρομων, πρζπει να ολοκλθρωκεί το
ζργο καταςκευισ του μετρό, χρειάηεται θ επζκταςθ των λιμανιϊν. Η δομι όμωσ αυτϊν των
ςυμφωνιϊν χρειάηεται άμεςθ ανακεϊρθςθ. Και αυτό μπορεί να γίνει. Η ϊκθςθ που κα
δοκεί κα καταςτιςει τθν ανάκαμψθ πολφ πιο εφικτι ςτο δεφτερο εξάμθνο του 2013,
προςκζτοντασ ίςωσ ζνα ποςοςτό 2% ςτο ΑΕΡ, από το 2014 και μετά. Στρζφοντασ τθν
προςοχι μασ ςτισ προςπάκειεσ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ Ελλάδασ, υπάρχει κάτι,
νομίηω, ςτο οποίο μποροφμε όλοι να ςυμφωνιςουμε. Η Ελλάδα ζχει ςθμειϊςει μεγάλθ
πρόοδο ςε οριςμζνουσ τομείσ, ιδιαίτερα ςτον τομζα των ςυντάξεων και ςτθν
απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ. Ρριν από μία εβδομάδα θ ψιφιςθ ενόσ ευρφτατου
ςυνόλου νζων δεςμεφςεων για μεταρρυκμίςεισ ζχει ανοίξει το δρόμο για τισ αλλαγζσ που
χρειάηονται ςε βάκοσ χρόνου. Τομείσ όπωσ θ είςπραξθ φόρων, θ απελευκζρωςθ προϊόντων
και υπθρεςιϊν, και οι αποκρατικοποιιςεισ πρζπει τϊρα να είναι οι προτεραιότθτεσ του
προγράμματοσ. Εάν θ Ελλάδα κζλει από τθν Ευρωηϊνθ, το ΔΝΤ και τθ ΕΚΤ να εξετάςουν
14

ςοβαρά κάποιεσ από αυτζσ τισ προτάςεισ αλλά και τισ πιεςτικζσ ανάγκεσ τθσ Ελλάδασ, τότε
τόςο ο ελλθνικόσ λαόσ όςο και οι δανειςτζσ τθσ χϊρασ ζχουν κάκε λόγο να αναμζνουν
αποφαςιςτικότερεσ προςπάκειεσ ςτα επόμενα χρόνια για τθν επίτευξθ αυτϊν των κρίςιμων
μεταρρυκμιςτικϊν ςτόχων. Ο ελλθνικόσ λαόσ αξίηει μία οικονομία που δεν κα επιβαρφνεται
αιωνίωσ από κουραςτικι γραφειοκρατία και από αυτό που μπορεί εφλογα να χαρακτθριςτεί
ωσ υπερμεγζκθσ δθμόςιοσ τομζασ. Σε αυτό το πρόγραμμα μεταρρυκμίςεων και ανάπτυξθσ,
το 5ο βαςικό κζμα είναι θ ανακεφαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν, τθ ςθμαςία του οποίου δεν
χρειάηεται να επιςθμάνω ςτο ςθμερινό ακροατιριό μου. Η ανακεφαλαιοποίθςθ ςε ςφντομο
χρονικό διάςτθμα, με τθν ανανεωμζνθ δζςμευςθ τόςο τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ όςο και
των επίςθμων πιςτωτϊν τθσ, είναι απαραίτθτθ ϊςτε να μπορζςουν οι ελλθνικζσ τράπεηεσ
να ενιςχφςουν τθν δανειοδοτικι τουσ λειτουργία και να προςελκφςουν ιδιωτικά κεφάλαια.
Κατά τθν άποψι μου, αυτό μπορεί να επιτευχκεί αν εφαρμοςκοφν μζκοδοι που μετριάηουν
τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτα κεφάλαια των ελλθνικϊν τραπεηϊν από τθν αναδιάρκρωςθ
του δθμόςιου χρζουσ. Και υπάρχουν τρόποι να γίνει αυτό χωρίσ να δθμιουργθκοφν
προβλιματα ςτα ίδια κεφάλαια των ξζνων τραπεηϊν. Για μινεσ ολόκλθρουσ εκπροςωποφςα
αυτζσ τισ ξζνεσ τράπεηεσ ςτισ εν λόγω διαπραγματεφςεισ. Δεν ζχω τθν πρόκεςθ να
απευκφνω κατθγορίεσ, όμωσ υπιρξε και εξακολουκεί να υπάρχει μία κεμελιϊδθσ διάκριςθ
μεταξφ των ελλθνικϊν και των ξζνων τραπεηϊν όςον αφορά τθν ζκκεςι τουσ ςτθν ελλθνικι
κυβζρνθςθ, υπό τθ μορφι κρατικϊν ομολόγων. Πλοι γνωρίηουμε το γεγονόσ αυτό. Πταν θ
λειτουργία τθσ τράπεηάσ ςασ είναι ενςωματωμζνθ ςτθν ελλθνικι οικονομία, δεν ζχετε άλλθ
επιλογι, ςαν μζλοσ τθσ ευρφτερθσ προςπάκειασ ςτακεροποίθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ,
παρά να ςυντάςςετε και να τθρείτε ζναν ιςολογιςμό που κα περιλαμβάνει ελλθνικά
ομόλογα. Εάν θ ζδρα τθσ τράπεηάσ ςασ βρίςκεται ςτθ Γαλλία ι τθ Νζα Υόρκθ ι το Λονδίνο ι
το Μόναχο, αυτό αποτελεί πολφ περιςςότερο κζμα επιλογισ. Ριςτεφω ότι, παράλλθλα,
πρζπει να ηθτιςουμε από τθν ΕΚΤ να ανακεωριςει τθ ςθμερινι πολιτικι τθσ ςχετικά με τθν
παροχι ρευςτότθτασ προσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ, που κοςτολογείται με περαιτζρω
επιβάρυνςθ άνω των 200 μονάδων βάςθσ, ςε μία χρονικι ςτιγμι που θ ελλθνικι οικονομία
χρειάηεται ακριβϊσ το αντίκετο. Για να κλείςω τθν ομιλία μου, κζλω να εςτιάςω για λίγα
λεπτά ςτισ κινιςεισ που χρειάηονται ςτθν Ευρϊπθ, παράλλθλα με εκείνεσ που ςυηθτιςαμε
για τθν Ελλάδα. Ριςτεφω, ότι όλοι γνωρίηουμε ότι θ Ελλάδα ζχει γίνει θ δακτυλοδεικτοφμενθ
χϊρα για τα προβλιματα δθμόςιου χρζουσ τθσ Ευρϊπθσ, εξαιτίασ τθσ ςοβαρότθτασ των
οικονομικϊν ανιςορροπιϊν τθσ. Ξζρουμε όμωσ επίςθσ ότι τα προβλιματα τθσ Ελλάδασ δεν
μποροφν ενδεχομζνωσ να επιλυκοφν πλιρωσ χωρίσ κεμελιϊδεισ αλλαγζσ ςτθν
αρχιτεκτονικι και ςτον τρόπο λειτουργίασ τθσ ίδιασ τθσ Ευρωηϊνθσ. Οι αποφάςεισ για τθν
πολιτικι που ζχουν λθφκεί φζτοσ ςίγουρα παρζχουν μία ςτακερότερθ δθμοςιονομικι βάςθ
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για τθ νομιςματικι ζνωςθ τθσ Ευρϊπθσ. Η πλιρθσ δθμοςιονομικι αμοιβαιοποίθςθ,
περιλαμβανομζνων των ευρωομολόγων, φαίνεται ότι μπορεί να προςφζρει ζνα εργαλείο
που ςε βάκοσ χρόνου μπορεί να επιλφςει τθν κρίςθ. Ριςτεφω εν τοφτοισ, ότι πρζπει να
αντιμετωπίςουμε τθν ςκλθρι πραγματικότθτα, ότι δθλαδι με 12 από τισ 17 χϊρεσ τθσ
Ευρωηϊνθσ να καταγράφουν ςιμερα υπερβολικό δθμοςιονομικό ζλλειμμα, και μόνο οι 4 να
παρουςιάηουν δθμόςιο χρζοσ κάτω από το 60% τθσ κατευκυντιριασ οδθγίασ του
Μάαςτριχτ, θ αμοιβαιοποίθςθ ζχει πολφ δρόμο μπροςτά τθσ. Οι αποτελεςματικότεροι
δθμοςιονομικοί κανόνεσ ςυνιςτοφν προαπαιτοφμενο για τον

τελικό ςτόχο τθσ

δθμοςιονομικισ ζνωςθσ. Είναι επομζνωσ ηωτικισ ςθμαςίασ να ολοκλθρωκεί θ κφρωςθ του
δθμοςιονομικοφ ςυμφϊνου και να προχωριςει μζχρι τζλουσ θ δθμιουργία ενόσ τραπεηικοφ
πλαιςίου, που κα αφορά όλθ τθν Ευρωηϊνθ και το οποίο κα πρζπει να περιλαμβάνει, όχι
μόνο τθν κακιζρωςθ ενόσ ενιαίου εποπτικοφ οργάνου και τθ ςυμφωνία ωσ προσ ζνα κοινό
κατακετικό πλαίςιο, αλλά και μια πολιτικι για τθν επίλυςθ προβλθμάτων ςε όλο το εφροσ
τθσ Ευρωηϊνθσ. Οι αλλαγζσ αυτζσ, το γνωρίηουμε, κα είναι πολφ δφςκολεσ και χρονοβόρεσ,
επειδι θ φφςθ τουσ είναι οικονομικι, χρθματοπιςτωτικι και πολιτικι. Οι αγορζσ δεν κα
πρζπει να αναμζνουν, ςε ρεαλιςτικι βάςθ, ςυμφωνίεσ ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, αλλά
ζχουν κάκε δικαίωμα να προςδοκοφν ζνα ςαφζσ ςχζδιο και χρονοδιάγραμμα που κα
περιλαμβάνουν τισ κετικζσ προςδοκίεσ κακϊσ οι διαπραγματεφςεισ κα προχωροφν. Στο
μεταξφ, όμωσ, θ μερικι αμοιβαία ανάλθψθ χρζουσ, περιοριςμζνθ ςτο κόςτοσ τθσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν, κα είναι βοθκθτικι εάν γίνει τϊρα παρά αργότερα.
Ρροφανϊσ οι ευρωπαίοι θγζτεσ πρζπει να επιλφςουν διαφορζσ όςον αφορά τα
χρονοδιαγράμματα και τα πιςτωτικά ιδρφματα που κα καλφπτονται από αυτζσ τισ πολιτικζσ
ανακεφαλαιοποίθςθσ των τραπεηϊν, όπωσ επίςθσ και να χειριςτοφν τισ απϊλειεσ των
κεκτθμζνων. Σε αυτό κα ζπρεπε, κατά τθν άποψι μου, να δοκεί απόλυτθ προτεραιότθτα
ςτισ ςυναντιςεισ τθσ Ευρωηϊνθσ ςιμερα. Ρολλζσ από τισ προτάςεισ, βζβαια, που κάνουμε
ςιμερα ςχετικά με το πρόγραμμα για τθν Ελλάδα ζχουν εφαρμογι και ςε άλλα κράτθ ςε
κρίςθ. Δθλαδι, μια μετριοπακισ δθμοςιονομικι προςαρμογι υποςτθριηόμενθ προςωρινά,
εάν απαιτείται, από πρόςκετθ χρθματοδότθςθ. Και τονίηω το «προςωρινά», γιατί είμαι
πεπειςμζνοσ ότι θ αλλαγι πορείασ που προτείναμε ςιμερα εδϊ για τθν Ελλάδα δεν κα
οδθγιςει, ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςε κακαρι επιβάρυνςθ τθσ υπόλοιπθσ Ευρωηϊνθσ –
κάκε άλλο. Θα φζρει κοντά τθν θμζρα που θ Ευρωηϊνθ κα μπορεί να απαλλαχτεί από το
βάροσ των ατελείωτων κφκλων πρόςκετθσ χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ τθσ Ελλάδασ.
Ραρομοίωσ, ςε άλλα κράτθ το κόςτοσ τθσ τρζχουςασ φιλόδοξθσ προςπάκειασ περιςτολισ
των ελλειμμάτων, που χρειάηεται ςυχνζσ τροποποιιςεισ και ςυνοδεφεται, όπωσ βλζπουμε,
από ουςιαςτικι ςυρρίκνωςθ των ιδιωτικϊν επενδφςεων και ζλλειψθ χορθγιςεων προσ τον
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ιδιωτικό τομζα, δεν μου φαίνεται επιτυχθμζνθ ςυνταγι. Οφτε θ ανθςυχία για τθ ςχζςθ
δθμόςιου χρζουσ προσ ΑΕΡ ωσ τεκμιριο βιωςιμότθτασ του χρζουσ είναι αδικαιολόγθτθ,
ιδιαίτερα όταν ο παρανομαςτισ, το ΑΕΡ, βρίςκεται υπό τζτοια πίεςθ, εν μζρει λόγω τθσ
εμμονισ με τθν ανεπίτευκτθ μείωςθ του ελλείμματοσ. Θα μποροφςα να πω πολλά για τθ
ςχζςθ δθμόςιου χρζουσ προσ ΑΕΡ, αλλά δεν κα επεκτακϊ. Ασ ποφμε, ωςτόςο, ότι όπωσ
ακριβϊσ ςτθν Ελλάδα, ζτςι και αλλοφ ςτθν Ευρωηϊνθ, θ ςτακερι πρόοδοσ και θ πεικαρχία
είναι απαραίτθτεσ για να χαλιναγωγθκοφν τα δθμοςιονομικά ελλείμματα. Αλλά από μόνεσ
τουσ δεν επαρκοφν. Βρζκθκα πρόςφατα ςτθ Μαδρίτθ, το Δουβλίνο και τθ ϊμθ. Οι εκεί
ςυνκικεσ είναι ςε κάκε περίπτωςθ δφςκολεσ. Αλλά θ αλλαγι του τρόπου ςκζψθσ τθσ
Ευρϊπθσ όςον αφορά τθν ιςορροπία μεταξφ λιτότθτασ και ανάπτυξθσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία
όχι μόνο για τθν Ελλάδα αλλά για όλεσ αυτζσ τισ χϊρεσ. Ρράγματι, θ αλλαγι τρόπου ςκζψθσ
κα μποροφςε να μετατρζψει τον επαπειλοφμενο φαφλο κφκλο ςταςιμότθτασ ςε ενάρετο
κφκλο ιςχυρότερθσ ανάπτυξθσ και βελτιωμζνων δθμοςίων εςόδων, που κα τροφοδοτεί
καλφτερεσ προοπτικζσ απαςχόλθςθσ και μεγαλφτερα κζρδθ για τισ επιχειριςεισ,
ενδεχομζνωσ ακόμα και για τισ τράπεηεσ. Η επίτευξθ των παραπάνω απαιτεί όραμα,
κουράγιο και αποφαςιςτικότθτα. Οι θγζτεσ τθσ Ευρϊπθσ χρειάηεται τϊρα να αποδείξουν ότι
διακζτουν ςε αφκονία τα χαρακτθριςτικά αυτά. Δφο τελευταίεσ ςκζψεισ. Αυτι θ αλλαγι
πλεφςθσ δεν απαιτεί μόνο ανακεϊρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υπολογιςμϊν και
τροποποίθςθ του μείγματοσ οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων και τθσ ιςορροπίασ μεταξφ
μεταρρυκμίςεων και χρθματοδότθςθσ. Χρειάηεται, επίςθσ, δυο δυςεπίτευκτα ςυςτατικά
που, ςφμφωνα με τθν πρόςφατθ εμπειρία μου – και υποπτεφομαι και τθ δικι ςασ,
ελλείπουν. Ρρόκειται για τθν εμπιςτοςφνθ και τον αμοιβαίο ςεβαςμό. Η πείρα μασ διδάςκει
ότι θ εμπιςτοςφνθ κερδίηεται. Αλλά εάν ςυλλογιςτοφμε τα τρία τελευταία χρόνια και
κοιτάξουμε τα πραγματικά γεγονότα, εάν κοιτάξουμε τθν εμπειρία τθσ Ελλάδασ και των
πιςτωτϊν τθσ, δθμόςιων και ιδιωτϊν, όπου όλοι μαηί κατιλκαν ζνα δφςκολο δρόμο, νομίηω
ότι κα αναγνωρίςουμε, ίςωσ με κάποια απροκυμία ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, ότι κάκε
πλευρά ζχει κάνει αρκετά για να κερδίςει ζνα ςθμαντικό βακμό εμπιςτοςφνθσ. Αυτό που
χρειάηεται τϊρα είναι να χτίςουμε πάνω ςε αυτι τθν εμπιςτοςφνθ και να δθμιουργιςουμε
μια πραγματικι ςυμμαχία, που κα υπερνικιςει τισ προκλιςεισ που απομζνουν. Χωρίσ τθν
ζννοια τθσ πραγματικισ ςυμμαχίασ και ςυνεργαςίασ, θ Ευρϊπθ δεν κα επιτφχει πρόοδο ςε
αυτι τθ δφςκολθ περίοδο. Υπάρχει φυςικά ζνα επιχείρθμα που ακοφγεται ςυχνά, ότι
εντζλει τα προβλιματα που αντιμετωπίηει θ Ελλάδα πρζπει να επιλυκοφν από τον ελλθνικό
λαό. Επιχείρθμα που μου φζρνει ςτο νου τα λόγια του Άγγλου ρομαντικοφ ποιθτι Ρζρςυ
Σζλλεχ. Ππωσ πολλοί γνωρίηετε, ο Σζλλεχ ζτρεφε μεγάλο ςεβαςμό για ό,τι είχε ςχζςθ με τθν
κλαςικι Ελλάδα, τισ αξίεσ τθσ και ιδιαίτερα τθ δθμοκρατία και τθν αίςκθςθ τθσ
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ανεξαρτθςίασ. Βεβαίωσ ςιμερα ηοφμε ςε πολφ διαφορετικι εποχι από τον Σζλλεχ, δφο
αιϊνεσ αργότερα. Ωςτόςο, πολλοί Ευρωπαίοι πολίτεσ, κακϊσ και πολλοί πολίτεσ άλλων
χωρϊν του κόςμου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ δικισ μου, ζχουν καταβάλει τα τελευταία
χρόνια επίπονεσ προςπάκειεσ να ςυνειςφζρουν ςτθν επίλυςθ των οικονομικϊν
προβλθμάτων τθσ Ελλάδασ, ζχουν επιχειριςει να βοθκιςουν τθν Ελλάδα να οικοδομιςει
ζνα υγιζςτερο μζλλον. Ρράγματι, μιλϊ εξ ονόματοσ πολλϊν, όταν λζω ότι όςοι είχαμε τθν
τιμι να λάβουμε μζροσ ςτθν προςπάκεια αυτι ταυτιηόμαςτε πλιρωσ με τθν θχθρι διλωςθ
του Σζλλεχ ότι «είμαςτε όλοι Ζλλθνεσ»».
Μετά τθν ομιλία του ο κ. Charles Dallara, απιντθςε ςτισ ακόλουκεσ ερωτιςεισ που
διατυπϊκθκαν:
«ΚΙΝΕΖΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΕΩΝ XINHUA: Θα ικελα να ρωτιςω τον κ. Νταλάρα:
Πιςτεφετε ότι είναι καλι εποχι για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα; Πϊσ ςχολιάηετε το επενδυτικό
περιβάλλον ςτθν Ελλάδα; Ευχαριςτϊ.
C. DALLARA: Ριςτεφω ότι πλθςιάηει ο καιρόσ που οι ευκαιρίεσ για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα
κα καταςτοφν όλο και πιο ορατζσ και ελκυςτικζσ τόςο για τουσ Ζλλθνεσ όςο και για τουσ
ξζνουσ. Μόνο κατά τθ ςφντομθ παραμονι μου εδϊ, αποκόμιςα τθν αίςκθςθ ότι οι ξζνοι
επενδυτζσ είτε επιςτρζφουν αναηθτϊντασ ευκαιρίεσ είτε επαναβεβαιϊνουν τισ ςυμμετοχζσ
τουσ. Είδαμε πρόςφατα τθν ανακοίνωςθ τθσ Unilever ότι επεκτείνει τισ εδϊ δραςτθριότθτζσ
τθσ. Και αυτό το πιςτεφω, κακϊσ θ αποκατάςταςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ
γίνεται πιο εμφανισ και θ βεβαιότθτα για τθν παραμονι τθσ ςτθν Ευρωηϊνθ μεγαλϊνει – το
τελευταίο είναι κεμελιϊδεσ, γιατί οι επενδυτζσ δεν κα κελιςουν να ζρκουν ςτο νζο κόςμο
τθσ δραχμισ. Θζλουν να ζρκουν ς’ ζναν κόςμο που θ Ελλάδα αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα
τθσ Ευρωηϊνθσ. Και όταν αυτι θ ςυηιτθςθ γίνει, ελπίηω, παρελκόν, τότε πιςτεφω ότι κα
δοφμε αυξανόμενεσ επενδυτικζσ ευκαιρίεσ. Θεωρϊ ότι το πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων
είναι βαςικό για τθν Ελλάδα, όχι γιατί πιςτεφω ότι κα επιφζρει τεράςτια ζςοδα ςτον
προχπολογιςμό. Με τθν πάροδο του χρόνου μπορεί να είναι ςθμαντικό, γιατί κα αποδείξει
τθ δζςμευςθ τθσ κυβζρνθςθσ να φζρει ςε πζρασ τισ μεταρρυκμίςεισ τθσ και τθν αναγνϊριςθ
ότι θ κρατικι ιδιοκτθςία ςτθν Ελλάδα ιταν, για να το κζςω επιεικϊσ, αναποτελεςματικι.
ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΑΚΣΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΕΩΝ AFP: Θα ικελα να μάκω ποια μορφι επίςθμθσ
αναδιάρκρωςθσ προτείνετε: κοφρεμα ι απλϊσ τροποποίθςθ επιτοκίων και λιξθσ; Και
δεφτερον: Υπάρχει κάτι άλλο που μποροφν να κάνουν οι τράπεηεσ για τθν Ελλάδα μετά από
όςα ζχετε ιδθ κάνει;
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C. DALLARA: Σιμερα ο τρόποσ που ο επίςθμοσ τομζασ μπορεί να αυξιςει τθν υποςτιριξι
του ςτθν Ελλάδα είναι κυρίωσ μειϊνοντασ τα επιτόκια τόςο των προθγοφμενων όςο και των
νζων δανείων. Η μείωςθ μπορεί να βελτιϊςει ςθμαντικά το ποςοςτό του δθμόςιου χρζουσ
προσ ΑΕΡ και να ελαττϊςει ςθμαντικά τθν ανάγκθ χρθματοδότθςισ του. Τα ςτοιχεία που
τόνιςα υπογραμμίηουν το ποςοςτό των νζων δανείων που κατευκφνεται ςε εξυπθρζτθςθ
και αποπλθρωμι παλαιότερων υποχρεϊςεων. Ρρζπει να αλλάξουμε τθ δυναμικι αυτι.
Θεωρϊ πωσ εναπόκειται ςτθν Ευρωηϊνθ και το ΔΝΤ να βρουν τθ ςωςτι ςυνταγι, με
μειϊςεισ των επιτοκίων –ςε αυτζσ κα ζδινα ζμφαςθ εγϊ – ι ίςωσ με επιμικυνςθ. Πμωσ ςτ’
αλικεια δεν πιςτεφω ότι θ ςυηιτθςθ για οριηόντιο κοφρεμα τθσ αξίασ των επίςθμων
δανείων κα ιταν ςτο ςτάδιο αυτό εποικοδομθτικι. Και δεν νομίηω ότι είναι απαραίτθτθ. Το
χρζοσ εξακολουκεί να ανθςυχεί, και δικαιολογθμζνα. Αλλά για να παραφράςω το
αγαπθμζνο μου βιβλίο του Βρετανοφ Γκράχαμ Γκριν, θ καρδιά του ηθτιματοσ δεν είναι πια
το χρζοσ. Είναι θ ανάπτυξθ. Και νομίηω ότι εκεί πρζπει να δοκεί ζμφαςθ.
Μ. ΚΤΡΙΑΚΟΤ (KPMG): Νομίηω ότι ςυηθτιςαμε και ακοφςαμε πολλζσ φορζσ τθ λζξθ
«ανάπτυξθ», που είναι θ μόνθ διζξοδοσ από τα προβλιματά μασ. Όπωσ γνωρίηουμε όλοι, θ
ανάπτυξθ δεν μπορεί να νομοκετθκεί ι να υπαγορευτεί ι με οποιονδιποτε τρόπο να
προωκθκεί χωρίσ τθν υποςτιριξθ είτε των δθμόςιων είτε των ιδιωτικϊν επενδφςεων.
Απλουςτευτικά, είτε το κράτοσ είτε οι ιδιϊτεσ πρζπει να επενδφςουν, ϊςτε να αρχίςουμε
να αναπτφςςουμε τθν οικονομία μασ. Φαίνεται πωσ ςτθν παροφςα κατάςταςθ οι δθμόςιεσ
επενδφςεισ είναι είτε ανφπαρκτεσ είτε εξαιρετικά περιοριςμζνεσ και επομζνωσ πρζπει να
βαςιςτοφμε περιςςότερο ςτον ιδιωτικό τομζα. Ή εναλλακτικά – και αυτι είναι θ ερϊτθςι
μου – αντί οι ξζνεσ κυβερνιςεισ να δίνουν ςτθν Ελλάδα δάνεια, που κα πρζπει κάποτε να
αποπλθρωκοφν και κα μασ επιβαρφνουν με επιπλζον κόςτοσ τόκων, μποροφν οι νζεσ
διαβουλεφςεισ και ςυηθτιςεισ να κατευκυνκοφν προσ τθ δθμιουργία επενδφςεων ςτθν
Ελλάδα; Στθν περίπτωςθ αυτι οι επενδφςεισ κα δθμιουργιςουν ανάπτυξθ. Έτςι αντί να μασ
δίνετε ελεθμοςφνθ, να κάνετε ςτθν πράξθ κάτι επωφελζσ και για εςάσ και για εμάσ. Και
δεφτερον, εάν γίνει αυτό, κα δθμιουργθκεί ζνα επενδυτικό κλίμα που κα ενκαρρφνει και
άλλεσ επενδφςεισ ελλθνικζσ και διεκνείσ ςτθν Ελλάδα. Νομίηω ότι αυτό πρζπει να γίνει,
αλλιϊσ το τρζχον κλίμα αποκάρρυνςθσ και ανθςυχίασ κα κακυςτεριςει ςθμαντικά το
ηιτθμα τθσ ανάπτυξθσ. Επομζνωσ ίςωσ ςτισ διαβουλεφςεισ ςασ μπορείτε να υποςτθρίξετε
τθν ιδζα αυτι, ότι δθλαδι οι ξζνεσ κυβερνιςεισ ζχουν τθ δυνατότθτα να επθρεάςουν τισ
επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα. Ευχαριςτϊ.
C. DALLARA: Λοιπόν, επιτρζψτε μου να ςυνοψίςω και να επαναλάβω ζνα ςθμείο τθσ
ομιλίασ μου, ςτο οποίο ςυμφωνϊ απόλυτα μαηί ςασ. Το δεφτερο ςτθ λίςτα των πζντε
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βαςικϊν ςυςτατικϊν μιασ ςτρατθγικισ περιςςότερο προςανατολιςμζνθσ ςτθν ανάπτυξθ
είναι θ κινθτοποίθςθ των επενδφςεων. Και πιςτεφω ότι ςτο ςτάδιο αυτό, πρακτικά
μιλϊντασ, οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ πρζπει να ανοίξουν τον δρόμο. Αλλά αυτό μπορεί να
γίνει, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, αναδιαρκρϊνοντασ ςυνεργαςίεσ που υπάρχουν ςτα χαρτιά
αλλά δεν είναι πλζον βιϊςιμεσ. Υπάρχουν αρκετοί τραπεηίτεσ ςιμερα ςτθν αίκουςα αυτι,
οι οποίοι διακζτοντασ εντολι και ςυνεργάςιμουσ δθμόςιουσ υπάλλθλουσ που δεν κα
δεςμεφονται από αυςτθροφσ κανόνεσ αλλά κα είναι αποφαςιςμζνοι να κινθτοποιιςουν τισ
επενδφςεισ, κα μποροφςαν να επανεκκινιςουν μερικζσ επενδυτικζσ ςυμφωνίεσ που
βρίςκονται ςτα χαρτιά εντόσ 90 θμερϊν και να ειςρεφςουν κεφάλαια εντόσ 180 θμερϊν.
Αυτό κα μποροφςε να κάνει τεράςτια διαφορά, κατά τθ γνϊμθ μου, ςτθ δθμιουργία
επενδυτικοφ κλίματοσ. Η επιςτροφι των ιδιωτικϊν επενδφςεων από μόνων τουσ κα πάρει
χρόνο. Αλλά νομίηω ότι οι διεκνείσ επενδυτζσ αναμζνουν και αναηθτοφν. Και δεν είναι
ακόμα ζτοιμοι να προχωριςουν. Χρειάηεται να βεβαιωκοφν πλιρωσ για το μζλλον τθσ
Ελλάδασ ςτο ευρϊ. Αλλά ςτο μεταξφ οι ευρωπαϊκζσ κυβερνιςεισ μποροφν να δθλϊςουν τθ
δικι τουσ δζςμευςθ προσ τθν Ελλάδα, όχι απλϊσ χορθγϊντασ δάνεια, που είναι
ςχεδιαςμζνα είτε για να βοθκιςουν τουσ ιδιϊτεσ πιςτωτζσ ι να ανακεφαλαιοποιιςουν τισ
τράπεηεσ είτε για να αποπλθρϊςουν τα δικά τουσ προθγοφμενα δάνεια, αλλά δίνοντασ
ζμφαςθ ςτθν απελευκζρωςθ επενδυτικϊν κεφαλαίων. Υπάρχουν διακζςιμα ςτα
διαρκρωτικά κεφάλαια τθσ ΕΕ. Η ΕΤΕπ ζχει πολφ μεγαλφτερθ δφναμθ από αυτι που ζχει
χρθςιμοποιθκεί ςιμερα, αλλά απαιτείται δθμιουργικότθτα και ευελιξία. Και ζνασ τρόποσ
ςκζψθσ ζξω από τα κακιερωμζνα. Και νομίηω ότι αυτό χρειαηόμαςτε ςιμερα, κατά
προτεραιότθτα. Θα ικελα να τα δω αυτά, όχι να απλϊσ να υπογράφονται ςε ζνα
ανακοινωκζν τθσ Ευρωηϊνθσ, αλλά να αποτελοφν πραγματικι κινθτιρια δφναμθ και
βοφλθςθ.
Κ. ΔΑΤΛΟ (ΚΑΙ TV): Είπατε πριν από λίγο ότι ζνα βαςικό κζμα είναι θ ανάπτυξθ και όχι
τόςο το πρόβλθμα του χρζουσ. Πολλοί λζνε ότι τα μζτρα που ελιφκθςαν και ο
προχπολογιςμόσ δεν είναι αναπτυξιακά μζτρα και ότι ενδζχεται να φζρουν περιςςότερθ
φφεςθ. Συμφωνείτε με αυτό;
C. DALLARA: Θαυμάηω τθν αποφαςιςτικότθτα τθσ κυβζρνθςθσ να περάςει τον
προχπολογιςμό που μόλισ ζφερε ςτθ Βουλι. Αλλά μοιράηομαι τθν ανθςυχία πολλϊν ότι ο
δρόμοσ αυτόσ δεν κα επιφζρει ζγκαιρα τθν ανάπτυξθ, ϊςτε να ςτακεροποιιςει τισ
προςδοκίεσ και να εκκινιςει τθ διαδικαςία αναγζννθςθσ ελπίδασ για δθμιουργία κζςεων
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα ςιμερα. Επομζνωσ υποςτθρίηω – και προςπάκθςα να το
υπογραμμίςω ςτθν ομιλία μου – μια τροποποίθςθ που κα μποροφςε να κάνει τθ
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δθμοςιονομικι προςαρμογι πιο μετριοπακι και να αφιςει ηωτικό χϊρο ςτθν οικονομία,
οφτωσ ϊςτε ο ρυκμόσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ να τεκεί ςε πιο ρεαλιςτικι βάςθ και οι
ςτόχοι να επιτευχκοφν και όχι να υπονομευτοφν από τα μειωμζνα ζςοδα και τισ
επαναλαμβανόμενεσ εξάρςεισ οικονομικισ δυςπραγίασ. Μιλάμε για το πρόβλθμα χρζουσ,
το οποίο παραμζνει ζνα ςοβαρό πρόβλθμα. Αλλά κα ςασ εξζπλθττε πόςο γριγορα αυτοί οι
μελλοντικοί δείκτεσ χρζουσ προσ ΑΕΡ μποροφν να βελτιωκοφν, αν αρχίςετε να κοιτάτε
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ +2-3% αντί για -4-5%. Σε μια τζτοια περίπτωςθ θ ςχζςθ του χρζουσ
προσ ΑΕΡ δεν κα μασ ξεφεφγει ςυνεχϊσ, κάνοντάσ μασ να αιςκανόμαςτε ότι
ματαιοπονοφμε, όπωσ ακριβϊσ αιςκάνκθκα αρκετζσ φορζσ κατά τισ διαπραγματεφςεισ για
το ελλθνικό χρζοσ.
Β. ΔΟΤΡΑΚΗ (ALPHA TV ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ): Επειδι μιλιςαμε για χρζοσ και για ανάπτυξθ,
ικελα απλά να ρωτιςω: Γιατί κεωρείτε ότι αυτι τθ ςτιγμι δεν κα ιταν παραγωγικό, με ζνα
κοφρεμα του χρζουσ του επίςθμου τομζα, από τθ ςτιγμι που αν κόβαμε χρζοσ αυτι τθ
ςτιγμι ενδεχομζνωσ και να απελευκερϊνονταν και κονδφλια τα οποία κα μποροφςαν να
επιςτρζψουν ςτθν ελλθνικι οικονομία και κατ’ επζκταςθ ςτθν ανάπτυξθ. Ευχαριςτϊ.
C. DALLARA: Η ανθςυχία μου είναι ότι ζνα κοφρεμα του επίςθμου τομζα, ςφμφωνα με τθ
διαπραγμάτευςθ που ζκαναν οι ιδιϊτεσ πιςτωτζσ με τθν Ελλάδα, κα μποροφςε να
προκαλζςει πολιτικι ανάφλεξθ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ ςιμερα. Κςωσ κάποια ςτιγμι τα χρζθ τθσ
Ελλάδασ να περάςουν διακριτικά ςτθ Λζςχθ των Ραριςίων, αλλά θ ςτιγμι αυτι δεν ζχει
ζρκει ακόμα, ιδίωσ τϊρα που οι κυβερνιςεισ τθσ Ευρωηϊνθσ ηθτοφνται να πλθρϊςουν 10
δις. από εδϊ, άλλα 20 δις. από εκεί. Για να είμαι ειλικρινισ, δεν πιςτεφω ότι το πολιτικό
ςκζλοσ του εγχειριματοσ λειτουργεί, και κεωρϊ *πιο εφικτζσ+ τισ πρόςκετεσ
χρθματοδοτικζσ απαιτιςεισ τθσ προςζγγιςθσ που περιζγραψα, τθσ υποςτιριξθσ μιασ πιο
μετριοπακοφσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ. Μερικζσ φορζσ ακόμα και οι Ιρλανδοί ξζρουν
τι κάνουν, και ομιλϊ όντασ κατά το ιμιςυ Ιρλανδόσ! Αλλά κα ζλεγα ότι ο ιρλανδικόσ δρόμοσ
δθμοςιονομικισ προςαρμογισ, 1,5%-2% – όχι 4%-5% – ετθςίωσ, είναι πολφ περιςςότερο
ςυμβατόσ με κοινωνικοπολιτικι ςτακερότθτα και δθμιουργεί χϊρο για νζα επενδυτικά
κεφάλαια. Οι αυξανόμενεσ χρθματοδοτικζσ απαιτιςεισ δεν είναι ιδιαίτερα υψθλζσ. Και ςτθν
Ελλάδα μπορεί να δοκεί θ δυνατότθτα να βρει οδό διαφυγισ από τθν εξάρτθςι τθσ από τισ
υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, μια αμοιβαία εξάρτθςθ που δεν είναι κακόλου υγιισ,
χωρίσ ζνα δραματικό οριηόντιο κοφρεμα. Και πάλι, τα παραπάνω αντικατοπτρίηουν εν μζρει
τθν άποψι μου ότι ςτθν καρδιά του προβλιματοσ τθσ Ελλάδασ αυτι τθ ςτιγμι δεν βρίςκεται
το πρόβλθμα του χρζουσ. Ρρόκειται για ςοβαρό πρόβλθμα, αλλά πρζπει να το δοφμε με
προοπτικι και να ςυνειδθτοποιιςουμε ότι χωρίσ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ και
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επιςτροφι ςτθν ανάπτυξθ ποτζ δεν κα επιτφχουμε βιϊςιμο χρζοσ. Ασ το αντιμετωπίςουμε:
μποροφμε να περικόψουμε το χρζοσ. Αλλά πάντα κα παραμζνει ζνα ποςοςτό και κα
ςυνεχίςει να φαντάηει δυςοίωνο εάν θ οικονομία ςυρρικνϊνεται κατά 20% κάκε τρία
χρόνια. Κςωσ μια τελευταία ερϊτθςθ και δεν νομίηω ότι πρζπει να κουράςουμε το κοινό
περιςςότερο.
Σ. ΚΟΤΚΑΚΗ (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TA NEA): Πιςτεφετε ότι εάν χρθςιμοποιιςουμε δθμόςια
περιουςία για να χρθματοδοτιςουμε τθν επαναγορά του χρζουσ, αυτό κα μειωκεί
αποτελεςματικά;
C. DALLARA: Είναι δφςκολθ ερϊτθςθ. Νομίηω ότι είναι κεμιτό να υποςτθρίξει κανείσ τα
πικανά ευεργετιματα ενόσ μετριοπακοφσ προγράμματοσ επαναγοράσ. Αλλά εάν αυτό
αποτελεί αποδοτικι χριςθ πόρων παρά διοχζτευςθ κεφαλαίων και πόρων εν ανεπάρκεια
ςε επενδφςεισ – αυτό πραγματικά είναι ζνα ερϊτθμα. Ρρζπει να πιςτζψετε ότι, για να
κινθτοποιιςετε ςθμαντικά κεφάλαια για επαναγορά χρζουσ τϊρα, που κατά τθ γνϊμθ μου
πρζπει να γίνει ςε κακαρά εκελοντικι βάςθ με κζντρο τθν αγορά, για να κινθτοποιιςετε
κεφάλαια για αυτό, κα πρζπει να διακζςετε κεφάλαια από άλλεσ χριςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων επενδφςεων ςτθν ελλθνικι οικονομία, για το οποίο ζχω κάποιεσ
αμφιβολίεσ. Και κα πρζπει να πιςτζψετε ότι αυτό κα κακαρίςει τθν ομίχλθ, ότι κα ξεκινιςει
ζτςι μια καινοφργια μζρα. Νομίηω ότι θ ανάπτυξθ είναι αυτι που κα ανοίξει το δρόμο ςε
μια ελπιδοφόρα μζρα, και όχι περαιτζρω προςπάκειεσ να μειωκεί το χρζοσ μόνο».
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