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Για ένα νέο ξεκίνημα της Ελλάδας
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ*

Η προσπάθεια ανάταξηβ ins xoopas α
πό την κρίση θα είναι μακροχρόνια, 
απαιτεί ολοκληρωμένο σχέδιο, με ιε
ράρχηση στόχων, συνέπεια και ε
πιμονή eras επιδιώξει, αλλά, κυρίωε, 
αποδοχή από öAous ins νέαε δύ-s
σκοληε πραγματικότηταβ, που εμείε 
δημιουργήσαμε. Το νέο Πρόγραμμα 
Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε απο-

I τελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα σε 
μια μακρά πορεία npos την κατεύ
θυνση ins δημοσιονομική5 εξυ
γίανσης, ms απελευθέρωσηβ των δη
μιουργικών παραγωγικών δυνάμε
ων και ins βελτίωσης ins ανταγω- 
viaiiKöimas.

Η χώρα pas αντιμετωπίζει ένα με
γάλο έλλειμμα διεθνού5 αξιοπιστίαε 
και εμπιστοσύνηε, μια σημαντική 
δημοσιονομική εκτροπή, ένα διευ- 
ρυμένο έλλειμμα ανταγωνιστικό- 
τηταε και την απειλή να διολισθή- 
σει σε παρατεταμένη οικονομική 
κρίση και ύφεση. Kupius, όμωε, βρί
σκεται, τελευταία, αντιμέτωπη με μια 
πρωτοφανή, διεθνή, κερδοσκοπική 
επίθεση, που εδράζει, σε μεγάλο βαθ
μό, στο μέγεθοε των ανισορρο
πιών, που δημιουργήσαμε, αλλά, κυ- 
picos, στο ότι η χώρα pas δεν θα έ
χει τη δύναμη και τη θέληση να α- 
ναλάβει την ευθύνη για να βγει α
πό το αδιέξοδο. Οι πρωτοβουλίεε ins 
κυβέρνησή, αν έχουν συνέχεια 
και συνέπεια, θα αντιστρέψουν το 
αφόρητο διεθνέε κλίμα, αν και η διε- 
0vns κερδοσκοπία ενθαρρύνεται 
από το ατελέε ευρωπαϊκό θεσμικό 
πλαίσιο αλληλεγγύη και τον πε
ριορισμένο ρόλο in s ΕΚΤ στην α
ντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων.

Η αντιμετώπιση των μεγάλων 
προβλημάτων απαιτεί τολμηρέε 
πολιτικέε πρωτοβουλίε5 και ανά
ληψη κινδύνων, ειλικρινή ενημέ
ρωση, xoipis ωραιοποιήσει και πο- 
λιτικέε σκοπιμότητεε, κοινωνικέ-s 
συναινέσειε πάνω στα νέα δεδο
μένα, με αλλαγή vooiponias και επι
στράτευση όλων των παραγωγικών 
δυνάμεων.

Είναι κρίσιμο να αντιμετωπίσου
με τα προβλήματα με 6ik0s pas πρω- 
τοβουλίε5, xoipis εξωτερική εποπτεία 
και επιτροπεία, xoipis ξένα δάνεια 
και ευρωομόλογα σχεδιασμένα μό
νο για τη σωτηρία pas, xoipis συμ
βιβασμούς και ταπεινώσει, προα- 
σπιζόμενοι τα οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτιστικά pas επιτεύγματα, την 
ανεξαρτησία και την αξιοπρέπειά 
pas. Ο άλλοε δρόμος θα είναι οδυ- 
vnpos, αφήνοντα5 βαθύ στίγμα για 
δεκαετίε5 σε εμά5 και τα παιδιά pas 
και θα οπισθοδρομήσει τη χώρα και 
τα εθνικά ins συμφέροντα πολλά 
χρόνια πίσω.

Το μεγάλο δημοσιονομικό έλ
λειμμα και το χρέος στραγγαλίζουν 
σιγά σιγά το μέλλον ins oiKOVopias, 
στερούν από την ανάπτυξη πό- 
pous, γι’ αυτό οφείλουμε να το α
ντιμετωπίσουμε αποφασιστικά, σή
μερα, cos το σπουδαιότερο αναπτυ
ξιακό μέτρο, cos την αποτελεσματι
κότερη πρωτοβουλία για την πραγ
ματική προάσπιση των συμφερό
ντων των ασθενέστερων στρωμά
των, μακριά από λαϊκισμούς και κα
ταστροφικές ιδεοληψίε5.

Το υπερβολικό ασφάλιστρο κιν
δύνου για δανεισμό (spread) που 
πληρώνουμε σήμερα (350 μονάδες 
ßäons πάνω από τη Γερμανία και 230 
μονάδες βάσηε πάνω από την Πορ
τογαλία), σε συνδυασμό με την πι
θανή μελλοντική αυξητική πορεία 
των διεθνών επιτοκίων, δημιουρ
γούν, με τα σημερινά δεδομένα, ε
κρηκτική ανοδική δυναμική για το 
δημόσιο χρέοε και ious iökous. Οι 
τόκοι θα απορροφούν σταδιακά ό
λο και π ερ ισσότεροί nöpous από 
τον προϋπολογισμό, που θα μπο
ρούσαν να κατευθυνθούν a n s δη
μόσιες επενδύσει και στην κοινω
νική πολιτική, ενώ θα καθιστούν α
ναγκαία την εφαρμογή όλο και αυ
στηρότερα δημοσιονομικής πολι
τικής, ßaOaivovias έτσι την ύφεση, 
την ανεργία, ns κοινωνικές εντάσεις 
και τον οικονομικό φαύλο κύκλο.

Με βάση κάποιου-s προσωπικούς, 
ενδεικτικού$ υπολογισμούς, αν δεν 
μειωθεί, σημαντικά, το ασφάλιστρο 
κινδύνου, οι επιπρόσθετοι τόκοι, που 
θα απαιτούνται για την εξυπηρέτηση 
του χρέουε, πιθανόν να προσεγγί-

Καλούμαστε να αλλάξουμε νοοτροπία στο πλαίσιο μιας νέας εθνικής αυτογνωσίας, μακριά από ιδεοληψίες και τις εμμονές 
του χθες. Η χρεοκοπία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι και γενικότερα του θεσμικού, κοινωνικού και πολιτικού προτύπου.

Νικόλαος Καραμούζης

Η δημοσιονομική 
εκτροπή οφείλεται, 
κυρίως, στην εκρηκτική 
αύξηση των δαπανών 
από 42,9% του ΑΕΠ 
το 2006 σε 52% 
του ΑΕΠ το 2009.

σουν τα 22 δισ. περίπου για την πε
νταετία. Αν, δε, τα διατραπεζικά ε
πιτόκια σε ευρώ, ε~ ’σηβ, αυξηθούν, 
η επιπρόσθετη εη.,.αρυνση μπορεί 
να φτάσει τα 12-13 δισ. για την πε
νταετία. Αντιλαμβανόμαστε όλοι 
γιατί το ουσιαστικότερο αναπτυ
ξιακό και σταθεροποιητικό μέτρο εί
ναι η μείωση του χρέους και κυρίως 
του ασφαλίστρου κινδύνου.

Επιπλέον, η ανησυχία των αγορών 
για την πιστοληπτική ικανότητα 
του δημόσιου τομέα τροφοδοτεί την 
αβεβαιότητα. Σε τέτοιο περιβάλλον, 
οι εγχώριες καταναλωτικέε και ε
πενδυτικές δαπάνες αναβάλλονται, 
ξένεε επενδύσει απομακρύνονται, 
επιταχύνοντας, έτσι, τη διαδικασία 
τηε ύφεσηε. Παράλληλα, η εγχώρια 
ρευστότητα κατευθύνεται σταδιακά 
στο εξωτερικό μέσω εκροήε κεφα
λαίων, που σε συνδυασμό με την κερ
δοσκοπία και τη στενότητα στη 
διατραπεζική αγορά χρήματος, που 
επιταχύνεται από τη σημαντική μεί
ωση τηε έκθεσηε ξένων τραπεζών 
στην Ελλάδα, δημιουργούν πιστωτική 
ασφυξία στο τραπεζικό σύστημα. 
Αποτέλεσμα θα είναι η ραγδαία αύ
ξηση των επιτοκίων και η πιστωτι
κή απομόχλευση. Η ύφεση και η α
νεργία, σε αυτή την περίπτωση, θα 
έχουν μεγάλη διάρκεια και βάθος.

Να σημειωθεί ότι με τΐ3 επικρα
τούσες συνθήκες και τις υποβαθμί
σ ε ι  από τουε διεθνείς οίκου5 αξιο
λόγησή περιορίζονται, επίση5, οι 
δυνατότητες συναλλαγών καθώς 
και άντλησή κεφαλαίων από τιε ελ
ληνικές τράπεζε3 και τις επιχειρή
σ ε ι  στις διεθνείε αγορέε, απαραί
τητη προϋπόθεση για τη χρηματο
δότηση της ανάπτυξης, του διεθνούς 
εμπορίου και τη5 διεθνούς μα5 πα
ρουσίας. Παράλληλα, το Δημόσιο και 
οι τράπεζες ανταγωνίζονται στις εγ
χώριες αγορέε για την περιορισμέ
νη ρευστότητα. Προκύπτουν, έτσι, 
ανερχόμενα επιτόκια καταθέσεων 
και δανεισμού με τουε δανειζόμε
ν ο ι ,  επιχειρήσει και νοικοκυριά,

να επιβραδύνουν ή να αναβάλλουν 
n s επενδυτικές ή καταναλωτικέε 
ious δαπάνες, ενώ θα σημειωθεί, ε
πιπροσθέτου, αύξηση των επισφα- 
λειών και αδυναμία αποπληρωμής 
τραπεζικών υποχρεώσεων. Evas 
καταστροφή«« φαύλος κύκλος θα τε
θεί σε λειτουργία για τιε τράπεζες, 
για ious δανειζόμενους και τελικά 
για την πραγματική οικονομία. Αυ
τή η κλασική υποκατάσταση του ι
διωτικού τομέα από το Δημόσιο 
(crowding-out effect) υπονομεύει την 
ανάπτυξη και την ανταγωνιστικό
τητα in s xcopas και οδηγεί σε συν
θήκες μονιμότερηε αποειίένδυσηε 
και μαρασμού. Επιπρισθέτω5, οι 
ελληνικές τράπεζες δεν θα είναι α
νταγωνιστικέ σε σχέση με αντί- 
aioixes ξένες, που δραστηριοποι
ούνται στην Ελλάδα και στη ΝΑ Ευ
ρώπη. Σταδιακά, ο ρόλος και η αξία 
ious θα υποβαθμίζεται, υπονομεύ- 
ovias n s προοπτικές εξωστρέφειαε 
και ανάπτυξή in s οικονομία5.

Ο povos δρόμο5 που απομένει για 
να αντιμετωπίσουμε την κρίση, 
διότι δεν διαθέτουμε πια τα εργαλεία 
του επιτοκίου και in s συναλλαγμα
τ ικ ά  ισοτιμίαε λόγω συμμετοχήε 
pas στην Ευρωζώνη, είναι η αντι
μετώπιση ins δημοσιονομική5 ε
κτροπής, οι βαθιέ-s μεταρρυθμίσεις 
στο κράτος, an s ΔΕΚΟ, στον τομέα 
in s υγείας, στην Τοπική Αυτοδιοί
κηση και την κοινωνική πολιτική, 
παράλληλα με την άνθηση ins επι- 
χειρηματικότητα5, των ιδιωτικών ε
πενδύσεων, ins οικονομικήε εξω- 
στρέφειαβ, in s προσέλευσης ξέ
νων παραγωγικών επενδύσεων. Η 
δημοσιονομική εκτροπή οφείλεται, 
Kupicos, στην εκρηκτική αύξηση 
των δαπανών από 42,9% του ΑΕΠ το 
2006 σε 52% του ΑΕΠ το 2009. Αρα, 
η προσέγγιση του προβλήματος 
δεν μπορεί να στηριχτεί μόνο σε ε
πιπρόσθετες αντιαναπτυξιακές φο- 
ρολογικέ5 επιβαρύνσεις, αλλά και σε 
σημαντική μείωση και των δαπανών.

Είναι μονόδρομος για την έξοδο 
από την ύφεση και την κρίση να 
συνδυάσουμε τη δημοσιονομική 
προσαρμογή με βαθιές μεταρρυθ
μ ίσ ει, με ιδιωτικέ5 επενδύσει και 
ένα νέο εξωστρεφέ5 αναπτυξιακό 
πρότυπο. Το κράτος δεν έχει πια πε
ριθώρια να ηγηθεί in s αναπτυξια
κής διαδικασίας. Αυτό το τρίπτυχο 
διασφαλίζει τη σταθερή ανάπτυξη 
και ευημερία και είναι, τελικά, ου
σιαστική προϋπόθεση για την επί
τευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. 
Οφείλουμε να αποδεχθούμε ότι και 
το ιδιωτικό είναι εθνικό. Αυτή θα εί
ναι μία μεγάλη αλλαγή.

Είναι γνωστό ότι η συνεισφορά 
του κρατικού προϋπολογισμού στο 
συνταξιοδοτικό σύστημα αυξήθηκε 
από 8,9 δισ. ευρώ το 2005 σε 15,8 
δισ. το 2009 (6,6% του ΑΕΠ) με ε
κρηκτική μελλοντική δυναμική. 
Εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή ncos οι επιπρόσθετεε επι- 
πτώσειε από τη γήρανση του ελλη
νικού πληθυσμού an s  δημόσιες 
δαπάνες θα είναι για τα επόμενα 40 
χρόνια 12,5 εκατοστιαίες μονάδες 
του ΑΕΠ για την Ελλάδα έναντι 2,8 
μονάδων στην Ευρωζώνη, αντί

στοιχα. Δηλαδή, έχουμε μπροστά 
pas ένα τεράστιο ζήτημα να αντι
μετωπίσουμε.

Δεν μπορούμε, επίσηβ, να συνε- 
χίσουμε με τον ΟΣΕ να έχει ετήσιο 
έλλειμμα ένα δισεκατομμύριο ευρώ 
(!), έσοδα μόνο 130 εκατ. και xpéos 
κοντά στα 10 δισ., και την ΕΡΤ να 
έχει 200 εκατ. έλλειμμα το χρόνο, ε
νώ 5.000 (!) Νομικά Πρόσωπα Δη
μοσίου Δικαίου, 135 νοσοκομεία και 
πάνω από 2.000 δήμουβ και δημο- 
τικέβ και άλλες επιχειρήσει να ε
πιβαρύνουν ανεξέλεγκτα, μέσα σε 
ένα λογιστικό xàos, με τα διευρυ- 
νόμενα ελλείμματά ious τον Ελλη
να φορολογούμενο. Το «αλλάζουμε 
ή βουλιάζουμε» πρέπει να αποκτή
σει ουσιαστικά συγκεκριμένο πε
ριεχόμενο με χρονοδιάγραμμα με 
μορφή, που η αγορά μεταφράζει σε 
πειστική δέσμευση για ανάκτηση 
in s xapévns pas αξιοπιστίας. Πρέ
πει να περιορίσουμε u s ΔΕΚΟ, που 
είναι κοινωνικά και οικονομικά α
ναποτελεσματικές , να επιβάλουμε οι
κονομική πειθαρχία, έλεγχο, δια
φάνεια και λογοδοσία.

Αλλά, κατά τη γνώμη μου, η πιο 
δύσκολη πρόκληση είναι η αλλαγή 
στη νοοτροπία pas και η αντιμε- 

χιση των κοινωνικών παθογε- 
- ϊιών. Καλούμαστε να υλοποιή-

υμε ένα οδυνηρό, μακροχρόνιο 
..μόγραμμα οικονομικής και κοι- 
vcovuaïs προσαρμογήβ, που κατά βά- 
0os δεν το πιστεύουμε και δεν εί
μαστε προετοιμασμένοι cos κοινω
νία, πλούσιοι και φτωχοί, cos πολι
τικό σύστημα να το αποδεχτούμε. 
Καλούμαστε να αλλάξουμε νοοτρο
πία στο πλαίσιο pias véas εθνικήβ 
αυτογνωσίαε, μακριά από ιδεολη- 
ψίε5, την αμεριμνησία και tis εμ- 
povés του χθεε. Η χρεοκοπία δεν εί
ναι μόνο οικονομική, είναι και γε
νικότερα του θεσμικού, κοινωνικού 
και πολιτικού προτύπου πάνω στο 
οποίο κτίστηκαν οι κοινωνικέε και 
πολιτικέε σχέσειε και πρακτικέε.

Για όλα τα κακά του τόπου δεν 
μπορεί πια να φταίει συνεχκ^ το με
γάλο κεφάλαιο, μόνον οι άλλοι, μό
νον οι ξένοι. Δεν μπορούμε να συ- 
νεχίσουμε, κοροϊδεύονταε συνε- 
χώε τον κόσμο, u s αγορέε και ious 
εταίρουε pas. Αυτό εννοούσαν και 
οι τελευταίοι με τη φράση «the game 
is over».

Εδώ που φτάσαμε, δεν πρέπει να 
έχουμε αυταπάτε5. Xcapis επανεκ
κίνηση ins oiKovopias και οικονο
μική ανάπτυξη δεν υπάρχει μονι- 
μότερη αντιμετώπιση του δημοσιο
νομικού προβλήματοε με άμβλυνση 
των κοινωνικών επιπτώσεων. Βασι- 
KÔS πυλώναε για το τελευταίο είναι 
η οικονομική εξωστρέφεια, οι ιδιω- 
τικέε επενδύσει, η προσέλκυση 
ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. 
Αλλά για να υλοποιήσουμε μια τέτοια 
στρατηγική, θα πρέπει πρώτα να την 
πιστέψουμε και να την υιοθετή
σουμε, μετατρέποντάε τη σε βασι
κό πολιτικό και οικονομικό στόχο.

* Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ομί
λου Eurobank EFG, καθηγητής Πανεπιστη
μίου Πειραιώς, Τμήμα Χρηματοοικονομικής 
& Διοικητικής Τραπεζικής.

Δημιουργία τριών Εθνικών Συμβουλίων με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα

Για την προώθηση των παραπάνω 
πρωτοβουλιών και για την κινητο
ποίηση των παραγωγικών δυνάμε
ων, προτείνω τη δημιουργία τριών 
Εθνικών Συμβουλίων με σημαντική 
συμμετοχή φορέων και προσωπι
κοτήτων του ιδιωτικού τομέα, που 
θα αναλάβουν και θα δεσμευθούν 
σε συνεργασία με την κυβέρνηση, 
το αρνότερο εντός τριών μηνών, να 
επεξεργαστούν και να παρουσιά
σουν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, έ 
ναν νέο οδικό χάρτη με στόχους, 
μέτρα, προϋποθέσεις και χρονοδια
γράμματα για τη διαμόρφωση ενι
αίας εθνικής στρατηγικής σε τρεις 
τομείς: α) την ανάδειξη και προώ
θηση της οικονομικής εξωστρέφει- 
ας της χώρας, β) την άνθηση των ι
διωτικών επενδύσεων μετά εννέα

συνεχόμενα τρίμηνα πτωτικής πο
ρείας και την προσέλκυση ξένων 
παραγωγικών κεφαλαίων και γ) τη 
ριζική αναδιάρθρωση και αποτελε
σματική οικονομική λειτουργία του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, πως το

τραπεζικό μας σύστημα είναι ο με
γαλύτερος Ελληνας επενδυτής στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη την τελευ
ταία 20ετία, με επενδύσεις κοντά 
στα 50 δισ. ευρώ, 45 χιλιάδες ερ
γαζόμενους και 3.500 υποκαταστή
ματα σε 10 χώρες. Η στρατηγική ε 
πέκτασης των τραπεζών στις χώ
ρες της Νότιας, Ανατολικής και Κε
ντρικής Ευρώπης αποτελεί τον 
σπουδαιότερο άξονα εθνικής ανα
πτυξιακής πολιτικής και υπό αυτό 
το πρίσμα πρέπει να αξιολογείται. 
Για να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα 
πρέπει όλοι, κοινωνία, τράπεζες, ε 
πιχειρήσεις, να συστρατευθούμε 
σε μια κοινή προσπάθεια. Δεν μπο
ρούμε να κάνουμε νέο ξεκίνημα έ
χοντας τους μίσους «απέναντι» α
πό τους υπόλοιπους μισούς. Δεν

μπορεί για όλα να φταίνε οι τράπε
ζες, που παρά τις ενστάσεις της 
κοινωνίας για τη συμπεριφορά 
τους, έχουν συμβάλει στην οικονο
μική ανάπτυξη του τόπου, κυρίως 
έχουν την πρόθεση και τη δέσμευ
ση να προσαρμοστούν στις απαιτή
σεις της νέας εποχής.
Δεν υπάρχουν, πλέον, περιθώρια 
στείρων αντεγκλήσεων και αντα
γωνισμών. Κράτος, κοινωνία και ε 
πιχειρηματικός τομέας οφείλουν 
να συμπλεύσουν προς έναν κοινό 
στόχο για την έξοδο από την κρίση 
και με κοινή στρατηγική νια την ε 
νεργοποίηση ενός νέου κύκλου 
διατηρήσιμης ανάπτυξης και ευη
μερίας. Αντί για αργό θάνατο, ένας 
νέος κύκλος αισιοδοξίας και ζωής 
να επικρατήσει στον τόπο μας.
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Η παρουσία 
ίω ν ελληνικών 
τραπεζών 
στην ευρύτερη 
περιοχή 
της ΝΑ

ί  Γ
«Ο » ο

um © Μ ρ ι
Αριθμός

καταστημάτων
ΕΘ Ν ΙΚ Η

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
E U R O B A N K

EFG
A L P H A
B A N K

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Π Ε ΙΡΑ ΙΩ Σ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 11 - - 49
ΑΛΒΑΝΙΑ 30 - 47 45

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 284 221 120 101
ΚΥΠΡΟΣ 18 4 37 15

ΟΥΚΡΑΝΙΑ - 130 - 56
ΠΟΛΩΝΙΑ - 330 - -

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 152 305 200 186
ΣΕΡΒΙΑ 203 130 167 47
ΣΚΟΠΙΑ 65 - 25 -

ΤΟΥΡΚΙΑ 461 43 - -
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μετά το σοκ του 2009 οι τράπεζες 
ελπίζουν φέτος σε καλύτερες μέρες
Ανάκαμψη στη Ν Α Ευρώπη αποκλιμακώνει μέρος των πιέσεων που δέχονται

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Σημαντική βελτίωση των οικονο
μικών συνθηκών στιε χώρεε τηε 
ευρύτερηε περιοχήε τηε νοτιοα
νατολικήε Ευρώπηε αναμένουν οι 
τράπεζεε το 2010 μετά το σοκ τηε 
περσινήε χρονιάε και την από
τομη προσγείωση των ρυθμών οι- 
κονομικήε ανάπτυξηε.

Ηδη, διεθνείε οίκοι αξιολόγησηε 
αναθεωρούν npos υψηλότερα ε
πίπεδα τιε προβλέψειε και τιε α- 
ξιολογήσειε τουε για πολλέε χώρεε 
τηε περιοχήε και οι εγχώριεε τρά
πεζεε προσδοκούν όχι μόνον ε
κτόνωση των πιέσεων αλλά και 
βελτίωση των αποτελεσμάτων α
πό τιε δραστηριότητεε στιε χώρεε 
τηε περιοχήε. Σημειώνεται ότι οι 
τέσσεριε μεγάλεε τράπεζεε (Εθνι
κή, Eurobank, Alpha και Πειραιώε) 
διαθέτουν περίπου 3.500 κατα
στήματα και απασχολούν περισ- 
σότερουε από 46.000 εργαζομένουε 
σχεδόν σε όλεε τιε χώρεε τηε Βαλ- 
κανικήε, στην Τουρκία, την Ου
κρανία, την Πολωνία και την Α: 
γυπτο. Συνολικά το ενεργητικό των 
ελληνικών τραπεζών στο εξωτε 
ρικό ξεπερνά τα 50 δισ. ευρώ κα, 
αντιστοιχεί περίπου στο 14% του 
συνολικού ενεργητικού του ελ
ληνικού πιστωτικού συστήματοε.

Το 2009, το κύμα των επιπτώ
σεων τηε κρίσηε που δοκίμασε τιε

μεγάλεε ευρωπαϊκέε οικονομίεε, 
έφτασε και στιε αναπτυσσόμενεε 
χώρεε τηε νοτιοανατολικήε Ευ- 
ρώπηε, οδηγώνταε σε βίαιη υπο
χώρηση του ΑΕΠ: κατά 6% υπο
χώρησε το ΑΕΠ τηε Ρουμανία, 
4,8% τηε Βουλγαρίαε, ενώ κατά 
6,2% συρρικνώθηκε το ΑΕΠ τηε 
Τουρκίαε. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα

Στο 9μηνο οι δραστη
ριότητες εκτός Ελλά
δος συνεισέφεραν 
το 25% των κερδών 
των τεσσάρων μεγά
λων τραπεζών.

εκτιμά πωε για τιε χώρεε τηε ΝΑ 
Ευρώπηε (Αλβανία, Βοσνία-Ερζε- 
γοβίνη, Βουλγαρία, Σκόπια, Μαυ
ροβούνιο, Σερβία και Ρουμανία), 
το 2009, η μείωση του ΑΕΠ θα δια
μορφωθεί στο 5,4%, προβλέπει α
νάκαμψη τηε τάξηε του 1,2% για 
την εφετινή χρονιά, ενώ για το 
2011 η αύξηση του ΑΕΠ αναμέ
νεται να ανέλθει στο 2,6%.

Η κακή κατάσταση των οικο
νομιών είχε άμεση επίπτωση στο 
τραπεζικό σύστημα αφού τα δά
νεια σε καθυστέρηση αυξήθηκαν 
στο 10,6% (από 4,5%) στη Ρου

μανία, στο 6,3% (από 2,4%) στη 
Βουλγαρία, ενώ στην Τουρκία οι 
καθυστερήσειε σημείωσαν αι
σθητά χαμηλότερη αύξηση καθώε 
ανήλθαν στο 5,4% από 3,5%.

Στελέχη τραπεζών υπογραμμί
ζουν ότι χώρεε όπωε η Ρουμανία 
ή η Βουλγαρία αντέδρασαν γρή
γορα στη νέα κατάσταση και, πα
ρά την πολιτική αστάθεια, τελικά 
σε συνεργασία με διεθνείε οργα- 
νισμούε κατάφεραν να σταθερο
ποιήσουν την κατάσταση, να 
πείσουν τη διεθνή κοινότητα για 
την αποφασιστικότητά τουε στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων 
και πλέον επανέρχονται σε θετι
κή πορεία. Η ανάκαμψη τηε ευ- 
ρωπαϊκήε οικονομίαε συμπαρα- 
σύρει και τη ΝΑ Ευρώπη.

Η ανάκαμψη τηε περιοχήε θα 
δώα ει μεγάλη ανάσα στιε εγχώριεε 
τράπεζεε καθώε θα αποσύρει τιε 
πιέσειε από ένα μεγάλο μέτωπο: 
αυτό τηε έκθεσηε στη ΝΑ Ευρώ
πη. Υπενθυμίζεται ότι, μεσού- 
σηε τηε κρίσηε, πολλοί αναλυτέε 
υπογράμμιζαν τοι>°-κινδύνουε 
για τιε ελληντκέε τρι_ ,εε από την 
ισχυρή παρουσία στιε γειτονικέε 
χώρεε και μάλιστα ορισμένοι πα
ρουσίαζαν σενάρια... ολοκληρω- 
τικήε καταστροφήε.

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν 
ότι ήδη στο τρίτο τρίμηνο του 
2009 υπήρξε σημαντική βελτίω

ση των μεγεθών των τραπεζών α
πό τιε δραστηριότητεε στην πε
ριοχή, με αύξηση του καθαρού ε- 
πιτοκιακού περιθωρίου, των ε
σόδων και τηε κερδοφορίαε. Ση
μειώνεται ότι στο εννεάμηνο οι 
δραστηριότητεε εκτόε Ελλάδοε 
συνεισέφεραν το 25% τηε κερ
δοφορίαε των τεσσάρων μεγάλων 
εγχώριων τραπεζών. Προσθέ
τουν ότι, το 2010, η συνεισφορά 
των διεθνών δραστηριοτήτων 
στη συνολική κερδοφορία θα ε- 
νισχυθεί σημαντικά, ωε αποτέ
λεσμα τηε σημαντικήε βελτίωσηε 
των συνθηκών στιε οικονομίεε 
τηε ΝΑ Ευρώπηε αλλά και τηε ε- 
πιδείνωσηε των συνθηκών στην 
εγχώρια αγορά.

Σημειώνουν ακόμα ότι τα ε
πόμενα χρόνια οι δραστηριότη
τεε στιε γειτονικέε χώρεε είναι αυ- 
τέε που θα κάνουν τη μεγάλη δια
φορά στα αποτελέσματα των εγ
χώριων τραπεζών, καθώε τα πε
ριθώρια ανάπτυξηε των τοπι
κών οικονομιών και του τραπε
ζικού συστήματοε είναι τερά
στια. Από την ανάπτυξη τηε πε- 
ριοχήε, μεγάλεε είναι οι προσ- 
δοκίεε όχι μόνο για τιε εγχώριεε 
τράπεζεε αλλά και για χιλιάδεε ε- 
πιχειρήσειε και ευρύτερα για 
την εγχώρια οικονομία.
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Οικονομίες δύο ταχυτήτων με αργή 
αλλά σταθερή βελτίωση στα Βαλκάνια

Στην κατάταξη του Heritage Foundation η Αλβανία καταλαμβάνει την 
πρώτη θέση μεταξύ των βαλκανικών οικονομιών. Η διαφήμιση της φωτο
γραφίας, από στάση λεωφορείου στα Τίρανα, ίσως εξηγεί το πώς επιτεύ
χθηκε αυτή η διάκριση.

Ολες οι βαλκανικέε χώρεε πλην τηε 
Βουλγαρίαε βρίσκονται φέτοε σε 
καλύτερη, από πλευράε οικονο- 
μίαε, θέση απ’ ό, τι πριν από ένα 
χρόνο. Στο συμπέρασμα αυτό 
καταλήγει η τελευταία παγκό
σμια έρευνα του αμερικανικού ι- 
δρύματοε Heritage Foundation 
που δημοσιεύθηκε στη Wall 
Street Journal την εβδομάδα που 
πέρασε. Η Αλβανία, μάλιστα, κα
τέλαβε την πρώτη θέση στη λίστα 
των βαλκανικών χωρών (την 68η 
στον κόσμο, έναντι 94ηε πέρυσι, 
επί συνόλου 168 χωρών), η οποία 
καταρτίζεται με βάση την ελευ
θερία στο επιχειρείν, το εμπόριο, 
τα δημοσιονομικά, τιε κρατικέε δα- 
πάνεε, τη νομισματική, επενδυ
τική και εργασιακή ελευθερία, τα 
δικαιώματα πνευματικήε ιδιο- 
κτησίαε και το επίπεδο τηε δια- 
φθοράε. Αντίθετα, Βοσνία - Ερζε
γοβίνη και Σερβία κατετάγησαν 
στιε 55 «πιο ανελεύθερεε» χώρεε. 
Η δε Βουλγαρία υποχώρησε 19 θέ- 
σειε στην παγκόσμια κατάταξη. 
Και το Μαυροβούνιο, παρότι πα
ραμένει αρκετά πίσω, κατέγραψε 
τη μεγαλύτερη πρόοδο, βελτιώ- 
νονταε την κατάταξή του από την 
94η στην 68η θέση.

Για την ευρύτερη περιφέρεια 
τηε νοτιοανατολικήε Ευρώπηε, η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδό- 
μησηε και Ανάπτυξηε (EBRD) α
ναθεώρησε πρόσφατα προε τα πά
νω τιε προβλέψειε τηε. Επεσή- 
μανε, πάντωε, ότι θα υπάρξουν ση- 
μαντικέε αποκλίσειε. Ενδεικτι
κά, πάλι η Αλβανία θα επιδείξει τη 
μεγαλύτερη αντοχή στιε δυσχε- 
ρείε συνθήκεε διεθνώε, με την οι
κονομία τηε να αναπτύσσεται 
κατά 2% φέτοε και κατά 3,9% το 
2011. Για το 2009, εκτιμάται ότι κα
τέγραψε ρυθμό ανάπτυξηε 4,3%. 
Υποτονική θα παραμείνει η ανά
πτυξη για τη Βοσνία, στο 0,6%, με 
την οικονομία τηε να εκτιμάται ό
τι συρρικνώθηκε κατά 4,4% το 
2009 και ότι θα αναπτυχθεί κατά 
1,9% το 2011.

Σερβία και FYROM ενδεχομέ- 
νωε να επωφεληθούν από την α
νάκαμψη των τιμών στα μέταλλα 
και να βιώσουν σταθερή ανάπτυξη

τη διετία 2010-11. Για τη FYROM, 
τηε οποίαε οι βιομηχανίεε με
τάλλων, κλωστοϋφαντουργικών 
και οικοδομών αντιμετώπισαν 
σοβαρά προβλήματα με την κρί
ση, το 2009 εκτιμάται ότι υπήρ
ξε συρρίκνωση τηε οικονομίαε κα
τά 1,2%. Για φέτοε, αναμένεται α
νάπτυξη 2% και για το 2011 3,8%. 
Οσο για τη Σερβία, η περυσινή 
συρρίκνωση κατά 3,1% αναμέ
νεται να αντιστραφεί, με θετικό 
δείκτη ανάπτυξηε στο 2,4% φέτοε 
και στο 3,2% το 2011.

Ρουμανία και Βουλγαρία, α- 
ντιθέτωε, θα υποστούν τιε επι- 
πτώσειε από τα αυστηρά μέτρα λι- 
τότηταε. Η ρουμανική οικονομία 
εκτιμάται ότι συρρικνώθηκε κα
τά 7% το περασμένο έτοε. Για το 
2010 θεωρείται ότι θα αντιστρέ- 
ψει την τάση, με την ανάπτυξή 
τηε να παραμένει ωστόσο όχι με
γαλύτερη από 1,3%. Για το 2011 
αναμένεται να φθάσει το 2,3%. 
Αντίστοιχα, η βουλγαρική ανά
πτυξη αναμένεται να μείνει στά
σιμη, μετά την περυσινή συρρί
κνωση του 4,8%. Για το 2011, ε-

κτιμάται ότι θα παρουσιάσει ρυθ- 
μούε τηε τάξηε του 2,7%.

Ιδιαίτερη μνεία κάνει η ΕΒΒϋ 
στην Τουρκία. Η εκτίμησή τηε εί
ναι ότι η οικονομία τηε θα πα
ρουσιάσει τουε ταχύτερουε ρυθ- 
μούε ανάπτυξηε μεταξύ των χω
ρών τηε νοτιοανατολικήε Ευρώ
πηε το 2010. Η τράπεζα αναθεώ
ρησε προε τα πάνω τιε προβλέψειε 
τηε από 3% σε 4,7% για φέτοε, 
προσδοκώνταε αυξημένεε εισρο- 
έε κεφαλαίων. Για το 2011 προσ
δοκά ανάπτυξη 4%.

Σύμφωνα με τη ΕΒΚϋ,η χώρα 
σημειώνει αξιόλογη πρόοδο στη 
μετάβαση στην ελεύθερη αγορά. 
Η Τράπεζα οραματίζεται να την 
αναγάγει σε δεύτερη μεγαλύτε
ρη οικονομία στην οποία δρα
στηριοποιείται, μέσα στα επό
μενα χρόνια. Στόχοε είναι να φθά- 
σει να δανείζει και να επενδύει 
1,5 δισ. ευρώ ετησίωε σε τουρ- 
κικέε επιχειρήσειε, ποσό που 
«σε συνδυασμό με συγχρηματο- 
δοτήσειε» θα συνεισφέρει στην 
τοπική οικονομία περί τα 4 δισ. 
ευρώ ετησίωε.

Στατιστικά στοιχεία

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1,8%
αναμένεται ο ρυθμός ανάπτυ
ξης φέτος στη Ρουμανία, σύμ
φωνα με την τελευταία έκθε
ση της Εθνικής Τράπεζας. Για 
το 2011 προβλέπεται ενίσχυση 
της οικονομικής δραστηριότη
τας και ο ρυθμός ανάπτυξης να 
ανέρθει στο 3,8%. Σύμφωνα 
με την ίδια έκθεση, ο πληθωρι
σμός φέτος θα υποχωρήσει λί
γο, στο 4,3%, και στο 4,1% το 
2011. Το έλλειμμα ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών θα 
αυξηθεί φέτος στο 5,1% του 
ΑΕΠ και το 2011 στο 6,5% του 
ΑΕΠ. Το δημοσιονομικό έλ
λειμμα της Ρουμανίας εκτιμά- 
ται φέτος στο 6,4% από 7,3% 
το 2009, και στο 4,7% το 2011.

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

9,5%
του ΑΕΠ εκτιμάται πως θα αυ
ξηθεί το δημοσιονομικό έλ
λειμμα της Βουλγαρίας το 
2011, έναντι 8% φέτος και 
8,8% πέρυσι.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ

3η
χώρα είναι η Ελλάδα μεταξύ 
των ξένων επενδυτών στη 
Βουλγαρία μετά την Αυστρία 
και την Ολλανδία. Εκτη είναι η 
Ελλάδα μεταξύ των ξένμν ε 
πενδυτών στη Ρουμανία και 
πρώτη μεταξύ των ξένων ε
πενδυτών στην ΠΓΔΜ με 1 
δισ. ευρώ. Σε 800 εκατ. ευρώ 
ανέρχονται οι επενδύσεις 
των 20 από τις 285 επιχειρή
σεις που δραστηριοποιούνται 
στην ΠΓΔΜ.

ΔΝΤ

8,2 δισ.
το χρέος της Τουρκίας προς το 
ΔΝΤ. Το δημοσιονομικό έλ
λειμμα πέρυσι ξεηέρασε τα 32 
δισ. δολ.

Σε ποι 
το με·\
Του ΝΙΚΟΛΑΟΥ I
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