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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενδεχομένως Αυστρία

Η  Υπέρ τάσσονται επίσης
Κομισιόν, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Καθοριστική για το μέλλον 
της Ε.Ε. η σύνοδος κορυφής
Στο τραπέζι η αναθεώρηση της συνθήκης της Λισσαβώνας και ο μηχανισμός σταθερότητας

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 
ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Σε κλίμα έ ν το να  αμφισβήτησα την πο
λιτικήν θέλησην τω ν  Ευρωπαίων η
γ ε τώ ν  να υπερασπίσουν αποτελε
σματικά και όχι αποσπασματικά την 
Ευρωζώνη, θα συνέλθει τη ν  ερχόμε
νη  Πέμπτη το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 
Κύριον στόχον τω ν  27 ηγετών είναι να 
συμφωνήσουν επί την αρχήν στη  δη
μιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Μη
χανισμού Σταθερότηταν (ΕδΜ), ελπί- 
ζονταν ότι θα καθησυχάσουν τιν α- 
νησυχίεν που προκάλεσε η επιμονή την 
Γερμανίαν για συμμετοχή του ιδιωτι
κού τομέα σε αυτόν. Η συμφωνία πε
ριλαμβάνει δύο σκέλη: τη ν  «περιορι
σμένη» αναθεώρηση την συνθήκην την 
Λισσαβώναν και τη ν περιγραφή τω ν  
βασικών χαρακτηριστικών του νέου 
μηχανισμού. Στο περιθώριο θα συζη
τηθούν η κρίση εμπιστοσύνην προν 
τη ν  Ευρωζώνη και τρόποι αντιμετώ
πισήν την, οπών η έκδοση ευρωομο
λόγου ή η αύξηση τω ν  κεφαλαίων του 
προσωρινού ευρωπαϊκού μηχανισμού 
οικονομικήν διάσωσην.

Σύμφωνα με προσχέδιο συμπερα
σμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
με ημερομηνία 7 Δεκεμβρίου, όλα τα  
κράτη-μέλη συμφωνούν ότι πρέπει να 
τροποποιηθεί η συνθήκη την Λισσα- 
βώναϊ, χωρίν να υπάρχει μεταβίβαση 
εξουσιών στιν Βρυξέλλεν, γεγονόν 
που θα επίτασσε τη  διεξαγωγή δημο
ψ ηφ ισμάτω ν σε αρκετέν χώρεν. 
«Υπάρχει ευρεία συμφωνία ότι η α
ναθεώρηση πρέπει να είναι όσο το δυ
να τόν  πιο απλή και σύντομη. Θα 
μπορούσε να αποτελείται από την προ
σθήκη διάταξην που προβλέπει ότι τα 
κράτη-μέλη με νόμισμα το  ευρώ θα

μπορούν να δημιουργήσουν έναν μη
χανισμό σταθερότηταν. Θα πρέπει 
να προσδιορίζεται ο σκοπόν του μη
χανισμού (να διαφυλάσσει τη ν  οικο
νομική σταθερότηταν συνολικά την Ευ
ρωζώνην) και το  γεγονόν ότι η χορή
γηση οικονομικήν βοήθειαν θα γίνε
ται υπό αυστηρέν προϋποθέσειν». 
Σύμφωνα με πληροφορίεν, το  Βερολί
νο πιέζει ώστε στην τροποποίηση την 
συνθήκην να περιλαμβάνεται ο όρον 
ότι η οικονομική βοήθεια θα δίνεται 
ων «ύστατο  μέτρο» (ultima ratio). Ο ό
ρον περιλαμβάνεται άλλωστε σ το ν  
ελληνικό μηχανισμό σταθερότηταν 
που συμφωνήθηκε το ν  περασμένο

Παρά τον σκεπτικισμό 
ορισμένων χωρών, 
ο στόχος είναι οι αλλαγές 
να εφαρμοστούν 
από το 2013.

Μάρτιο και θα αποτελέσει τη  βάση για 
τον μόνιμο ευρωπαϊκό. Το Βερολίνο α
ναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη ν  α
παίτηση να  επωμίζονται οι ιδιώτεν ε- 
πενδυτέν τμήμα του οικονομικού βά- 
ρον από τη  στιγμή που μια χώρα θα 
προσφεύγει σ τον  νέο μηχανισμό. Με
τά  τη  συμφωνία που επιτεύχθηκε 
στην έκτακτη σύνοδο του Eurogroup 
στιν 28 Νοεμβρίου η οικονομική βοή
θεια θα δίνεται σύμφωνα με τιν δια- 
δικασίεν και τουν όρουν που επιβάλλει 
το Διεθνέν Νομισματικό Ταμείο. Η Ευ
ρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τη ν 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το  
ΔΝΤ θα αξιολογούν την κατάσταση του 
χρέουν κράτουν-μέλουν που θα προ-

σφεύγει σ τον  μηχανισμό. Αν κρίνουν 
ότι το  κρότον αντιμετωπίζει πρόβλη
μα «ρευστότηταν» (περίπτωση Ελλάδαν 
και Ιρλανδίαν) θα χορηγούν δάνεια έ- 
κτακτην ανάγκην με αντάλλαγμα την 
υπογραφή Μνημονίου. Μόνο αν στην 
πορεία του προγράμματον οικονομικήν 
προσαρμογήν αποδειχτεί ότι το κρό
τον δεν μπορεί να δημιουργήσει πρω
τογενή  πλεονάσματα και να εξυπηρε
τήσει το  χρέον του, θα καλούνται οι ι- 
διώτεν κάτοχοι κρατικών ομολόγων να 
αποδεχτούν αναδιάρθρωση του χρέουν. 
Αντιθέτων, στην περίπτωση που κρι- 
θεί ότι η χώρα που ζητάει βοήθεια α
ντιμετωπίζει πρόβλημα «οικονομικήν 
βιωσιμότηταν», θα επιβάλλεται εξαρ- 
χήν αναδιάρθρωση του χρέουν. Πρό
κειται για τη  μεθοδολογία που εφαρ
μόζει διεθνών το ΔΝΤ και υπό αυτή την 
έννοια είναι γνωστή  στουν επενδυτέν, 
συνεπών μεσοπρόθεσμα θα πρέπει να 
την αποδεχτούν χωρίν ιδιαίτερα προ
βλήματα. Το αγκάθι είναι ότι μέχρι σή
μερα οι επενδυτέν γνώριζαν πων αγο
ράζονταν κρατικά ομόλογα την Ευρω
ζώνην δεν αναλάμβαναν ρίσκο, γεγο- 
νόν που αλλάζει και αναμένεται να ο
δηγήσει σε άνοδο τω ν  επιτοκίων.

Η Ενωση επιθυμεί να εγκρίνει το ν  
νέο μηχανισμό το ν  Μάρτιο, ώ στε να 
υιοθετηθεί από τα  Κοινοβούλια μέχρι 
το τέλον του Ί 2  και να  λειτουργήσει 
από το  β' εξάμηνο του Ί3 . Ομων η κρί
ση εμπιστοσύνην προν τη ν Ευρωζώ
νη μαίνεται. Το πρόβλημα θα συζη
τηθεί τη ν  Πέμπτη, ωστόσο είναι προ- 
φανήν η απροθυμία ή η αδυναμία τω ν  
Ευρωπαίων να το  αντιμετωπίσουν α
ποτελεσματικά. Ομων, θα αναγκα
στούν να  το  πράξουν σύντομα.
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Τα ευρωομόλογα

Οι εξελίξεις των τελευταίων μη
νών, ιδίως μετά τη συμφωνία Γερ
μανίας - Γαλλίας να επωμίζονται 
οι ιδιώτες επενδυτές τμήμα του 
οικονομικού βάρους σε περίπτω
ση που κράτος-μέλος της Ευρω
ζώνης δεν είναι «οικονομικά βιώ
σιμο», έχουν εντείνει τα πνεύμα

τα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. Λίγες ημέρες πριν από τη 
σύνοδο κορυφής, τα κράτη-μέλη 
παραμένουν διαιρεμένα όοον α
φορά την ανάγκη να αυξηθούν τα 
κεφάλαια του υπάρχοντος μηχανι
σμού στήριξης (ΕΡΒέ), πολύ πε
ρισσότερο δε όσον αφορά την α
νάγκη να δοθεί συνολική λύση 
στο πρόβλημα της Ευρωζώνης με 
την έκδοση ευρωομολόγων.
Το μέτωπο είναι διασπαομένο και 
οι διαχωριστικές γραμμές συγκε
χυμένες. Για παράδειγμα, υπέρ 
των ευρωομολόγων έχουν ταχθεί 
ανοιχτά μόνο το Λουξεμβούργο, η 
Ιταλία, η Ελλάδα και η Πορτογα
λία. Κατά τάσσονται η Γερμανία 
και η Γαλλία με την υποστήριξη 
Ολλανδίας, Αυστρίας, Σουηδίας, 
Φινλανδίας και Σλοβακίας. Ομως, 
ακόμη και στο εσωτερικό της γερ
μανικής κυβέρνησης δεν υπάρχει 
απόλυτη ταύτιση απόψεων, με 
τον υπουργό Οικονομικών Βόλ- 
φγκανγκ Σόιμπλε να λέει ότι σε 
μερικούς μήνες θα μπορούσε να 
πειστεί η γερμανική κοινή γνώμη 
για την ανάγκη να εκδοθούν ευ
ρωομόλογα.

«Κόκκινες γραμμές» 
και περίεργα σχέδια 
από το Βερολίνο
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

«Δεν μας ενδιαφέρει με ποιο τρόπο θα 
πληρώσουμε για την Ευρώπη, μαε εν
διαφέρει να μην πληρώσουμε». Με 
αυτή τη  φράση υποδέχθηκε έ ν α  ορ- 
γισμένοε α να γ νώ σ τα  ras εφημερί- 
δαε Die Zeit, τη  συνέντευξη του Λου
ξεμβούργου  προέδρου του 
Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, με 
την οποία κατηγόρησε την καγκε
λάριο Μέρκελ ότι σκέφτεται απλοϊ
κό σχετικά με το  ευρωομόλογο.

Ο apxiT0KTOvas ras Συνθή κη  
του Μάαστριχτ κ. Τέο Βάιγκελ, πρώ
ην unoupYös Οικονομικών ras Γερ- 
μανία5, είχε πει ερωτηθείε το  1998, 
«ό ταν λέμε 3% εννοούμε 3% (σ.σ. ε
τήσιο έλλειμμα προϋπολογισμού) 
και όταν λέμε ότι δεν αναλαμβάνουμε 
χρέη άλλων, δεν αναλαμβάνουμε 
χρέη άλλων...» (no bail out). Γερ
μανική κυβερνητική πηγή ανέφερε 
αυτή τη ν εβδομάδα σ τη ν «Κ » ότι το 
άρθρο 125 ras συ νθή κ η  ras Ευρω- 
naüms Ε νω σ α  απαγορεύει να ανα
λαμβάνει ένα κράτθ5-μέλθ5 ras Ε.Ε. 
τα  χρέη άλλων κρατών-μελών. «Για 
pas το  άρθρο 125 αποτελεί κόκκινη 
γραμμή».

Bad Bank η ΕΚΤ
Οι «k o k k iv ss  γραμμέβ» του Βερο

λίνου συμπληρώνονται από δύο α
κόμη στοιχεία. «Η  Ευρωπαϊκή Κε
ντρική Τράπεζα δεν αγοράζει ομό
λογα τω ν  υπερχρεωμένων χωρών 
(σ.σ. και ras Ελλάδα5) για να τα  βοη
θήσει να χρηματοδοτηθούν με ευ- 
νοϊκότερου5 opous, αλλά για να  υ
λοποιήσει την πολιτική χρήματοε που 
έχει χαράξει. Κάποια στιγμή -σύ
ντομα- η αγορά ομολόγων θα σ τα 
ματήσει, διαφορετικά η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα θα γίνει Bad 
Bank...». Αυτό είναι το  πρώτο σ το ι
χείο τω ν  «κόκκινων γραμμών» του 
Βερολίνου. Το δεύτερο αφορά το  ευ
ρωομόλογο. «Η επιδότηση του επι
τοκίου μέσω του ευρωομολόγου συ- 
νιστά  παραβίαση του 125...» λέει ο 
iöios παράγων. Το παράδειγμα που 
αρέσει otous Γερμανού5 να φέρνουν 
είναι ότι οι ίδιοι δανείζονται με 
2,8% σ το  δεκαετέ5 ομόλογο, οι 
Ιρλανδοί με 8,2% και εμεί5 με πάνω 
από 8,8%. Κατά συνέπεια, ποιο θα ή
ταν το  επιτόκιο δανεισμού σε μία δε
καετή έκδοση του ευρωομολόγου;

Ο πρόεδρο5 του Eurogroup Ζαν 
Κλοντ Γιουνκέρ λέει ότι αυτή είναι 
μία απλοϊκή προσέγγιση, καθώε το 
μεγαλύτερο püpos του εθνικού χρέ- 
ous τω ν  χωρών θα συνεχίσει να  ε
ξυπηρετείται με εθνικά ομόλογα. 
Και το  υπόλοιπο; Σε αυτό ο κ. Γι
ουνκέρ δεν έχει απάντηση, καθο« οι 
χώρεε χαμηλού επιτοκίου θα «επ ι
δοτούν στην πράξη τα  επιτόκια τω ν  
υπερχρεωμένων χωρών», σύμφωνα 
πάντα με τον Γερμανό αξιωματούχο.

Πρόσωπο-κλειδϊ
Τη θέση αυτή του Βερολίνου κα

τέστησε σαφή ο κ. Ούβε Kopoemous, 
oüpßouAos ras κ. Αγκελα Μέρκελ και 
γενικόs γραμματέα5 του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, σε συνομιλητέε του α
πό τη ν Ελλάδα. Ο Kopotmous που έ
χει προσφέρει tis υπηρεoiss του στην 
καγκελαρία και κατά τη  διάρκεια ras 
θητεία.5 τω ν  Χέλμουτ Κολ και Γκέρ-

0 ρόλος ίου ο κ. Ούβε Κορσέηιους, ο 
οποίος είναι σύμβουλος της κ. Αγκελα 
Μέρκελ θα είναι κρίσιμος τους επόμε
νους μήνες στη δύσκολη σχέση το  
Βερολίνου με τις υπερχρεωμένες 
ρες - και την Ελλάδα.

Οι κοινοτικές συμμετοχές 
να αντικαταστήσουν 
τη χρηματοδότηση 
προς την Ελλάδα για 
να απαλλαγεί η Γερμανία 
από την απευθείας 
χρηματοδότηση.

χαρντ Σρέντερ, διαπραγματεύτηκε τη 
Συνθήκη ras Aiooaßcävas και είχε 
δουλέψει otis apxés ras δεκαετίαε 
του ’90 στο Διεθνέε Νομισματικό Τα
μείο. Ο ρόλοε του σ τη  δύσκολη σχέ
ση του Βερολίνου με t is υπερχρεω- 
μένεε χώρεε -και τη ν  Ελλάδα- θα εί
ναι Kpioipos tous επόμενουε μήνε5, 
καθώε και οι σχέσεΐ5 ras κ. Μέρκελ 
με τον κ. Γ. Παπανδρέου δεν είναι οι 
καλύτερεε, παρά την προσπάθεια του 
τελευταίου va  tis βελτιώσει, μετά τη  
δήλωση που είχε κάνει στο Παρίσι 
και τη ν  «απάντηση» ras κ. Μέρκελ 
από το βήμα του συνεδρίου τω ν Χρι
στιανοδημοκρατών.

Η σχέση αυτή μάλλον θα επιβα
ρυνθεί από ορισμένεε ιδέε5 στελεχών 
του μηχανισμού του κ. Γκ. Βεστερ- 
βέλε, Γερμανού υπουργού τω ν  Εξω
τερικών, που προτείνουν τα  21 «κοι- 
νοτικά» δισεκατομμύρια ευρώ που έ
χει να  λαμβάνει η  Ελλάδα cos το 2013, 
να δοθούν απευθείαε σ τη ν  Ελλάδα 
cos μια μορφή by pass «χρηματοδό- 
raons». Δηλαδή, τα  χρήματα να δο
θούν κατευθείαν από τη ν  Ε.Ε. ή κά
ποιον οργανισμό που θα ελέγχει τη  
διαδικασία, και να απορροφηθούν 
στην υλοποίηση έργων που επο
πτεύονται απευθείαε από t is Βρυ- 
ξέλλεε. Εγχειρήματα που θα μπο
ρούσαν να εκπληρώνουν tous opous 
pias τέτοιαε χρηματοδότησή είναι, 
για παράδειγμα, σύμφωνα με tous ε- 
μπνευστέ5 ras npôraons, μία ετα ι
ρεία «ευρυζωνικότητα5» που θα «α- 
ναφ έρετα ι» απευθεία5 σ τη ν  
Deutsche Telekom και όχι στο ελ
ληνικό δημόσιο, ôncos σήμερα, kc 
και ένα δίκτυο ιδιωτικών κέντρων υ- 
γείαε και νοσοκομείων στην ελληνική 
ύπαιθρο από τα ποσά που αφορού
σαν την Κοινή Αγροτική Πολιτική και 
θα αφορούν τώρα t is  unoôopés ras 
υπαίθρου ras xaipas γενικότερα.

Η Ευρώπη, η διάσωση του ευρώ και η ανάκαμψη της Ελλάδας
Η διάσωση του ευρώ και η ανάκαμψη ms 
Ελλόδα5 ήταν τα δύο φλέγοντα ζητή
ματα που συζητήθηκαν σε συνέδριο του 
Economist, με χορηγό επικοινωνία5 την 
«Κ ». Ο σϋμβουλθ5 έκ δ ο σ α  του 
Economist Τ ζον Avupious εκτίμησε ό
τι το οικονομικό χάσμα μεταξύ των κρα
τών-μελών και η έλλειψη κοινήε οικο- 
νομική3 και πολιτική5 διακυβέρνησή 
δημιουργούν ερωτήματα σχετικό με την 
επιβίωση του ευρώ. Os «απάντηση», με
τά τη συνάντησή tous, την Παρα
σκευή, ο Γάλλθ5 πρόεδρο5 Νικολό Σαρ- 
κοζί και η Γερμανίδα καγκελόρΐ05 
Αγκελα Μέρκελ τάχθηκαν υπέρ pias βα
θύτερα  ¿vcoons στην Ευρωζώνη, με με
γαλύτερη οικονομική και πολιτική συ
νεργασία. Μάλιστα, η κ. Μέρκελ εξέ-

α τ η ιν α  o r a
H a u t e  O r o lo g ie
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Τα φλέγοντα οικονομικά 
θέματα αναλύθηκαν στο 
συνέδριο του Economist 
από Ελληνες υπουργούς, 
στελέχη του Δ Ν Τ  και 
στελέχη εταιρειών.

φρασε το ν  σεβασμό ras για τα θαρρα
λέα βήματα m s Ελλάδα5.

Κατά τη ν  ομιλία του στο συνέδριο, 
ο αρμόδιοί για tis ο ικ ο νο μ ία  και νο- 
μισματικέε υποθέσει, επίτροποε Ολι 
Ρεν, αμφισβήτησε ότι το  ευρώ βρίσκε
ται σε κρίση, σημειώνοντας ότι αν η δε
καετία του ’90 ήταν εκείνη m s δημί
ου ργίαε του οικοδομήματο5 ras Ευ
ρω ζώ νη  και η προηγούμενη εκείνη ras 
πραγμάτωσή5 του, η επόμενη θα είναι 
αυτή ras διαρθρωτική5 του μεταρρύθ
μ ισή . npos αυτή την κατεύθυνση, ο κ. 
Ρεν χαρακτήρισε σημαντική την από
φαση να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση 
στην εξέλιξη του xpsous, ενώ υπο
γράμμισε ότι οι κυρώ σει στα δημο
σιονομικά απείθαρχα κράτη θα πρέπει 
να λειτουργούν αποτρεπτικά. Ερωτηθείε 
για τη συμβολή του εμπορικού πλεο
νάσματος m s Γερμανίας otis ανισορ- 
poniss εντός ras Ευρω ζώνα , ο κ. Ρεν 
εκτίμησε ότι οι xcopTS με πλεονάσμα
τα θα πρέπει να λάβουν πρωτοβουλίε5

Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου πρότεινε στο συνέδριο του 
Economist την επιβολή ενός φόρου στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

για την τόνωση ras εσωτερικής tous ζή- 
mons, τονίζονταε ότι «xaipss ôncos η 
Γερμανία έχουν τα περιθώρια να το κά
νουν αυτό». Από τη ν πλευρά του, και 
ο unoupYôs Οικονομικών Γ. Παπακων
σταντίνου ζήτησε πιο χαλαρή οικονο
μική πολιτική, δηλώνοντα5 χαρακτη
ριστικά ότι «εάν πατάμε όλοι μαζί το 
φρένο, τότε θα έχουμε επιβράδυνση που 
δεν θα λύσει τα δημοσιονομικό προ
βλήματα». Ο iôios πρότεινε την επιβο
λή £vôs φόρου otis χρηματοοικονομι- 
Kés συναλλαγέ5, αλλά και την έκδοση 
ευρωομολόγων.

Η επικεφαλήδ Όΐκονομολόγθ5 ms 
Morgan Stanley για την Ευρώπη, Ελγκα 
MnapTS, εκτίμησε ότι το  ευρώ θα συ
νεχίσει να υπάρχει και nais σήμερα βλέ
πουμε τα χρόνια ms εφηβείας του. Oncos 
πρόσθεσε μάλιστα, αποτελεί ένα ελ
κυστικό αποταμιευτικό νόμισμα - ε
κτίμηση με την οποία διαφώνησε ο δι- 
ευθύνων σύμβουλοε - m s EFG 
International, Aôpevs Χάουελ, που θε
ωρεί ότι «το  αμερικανικό δολάριο θα ση
κωθεί δύσκολα από το ν  θρόνο του» cos 
παγκόσμιο νόμισμα. Οσο για την ισο
τιμία του ευρώ, υπήρχε συναίνεση ότι 
είναι υπερτιμημένο, με την κ. MnapTS 
να προβλέπει ότι θα σταθεροποιηθεί σε 
χαμηλότερα επίπεδα έναντι του δολα
ρίου, στα  1,22 δολάρια.

Αναφερόμενθ5 στην Ελλάδα, ο επι- 
κεφαλή5 m s αποστολή5 του ΔΝΤ στη 
χώρα, Πόουλ Τόμσεν, προειδοποίησε ό-

τι «εάν δεν γίνουν οι δημοσιονομικέ5 
μεταρρυθμίσει σύντομα, η Ελλάδα 
θα δυσκολευτεί πάρα πολύ να επιτύχει 
του5 δημοσιονομικού5 στόχουε για τα 
επόμενα 2-3 χρόνια». Συγκεκριμένα, α
ναφέρθηκε στη βελτίωση τ α  φορολο
γικής διαχείρισή, τον έλεγχο τω ν δα
πανών, τη μεταρρύθμιση στην υγεία κα1 
τ «  δημόσιε5 επιχειρήσει. Οπα« τόν 
σε χαρακτηριστικά, «δεν  μπορούμε 
να συνεχίσουμε επ’ αόριστογ να μειώ
νουμε μισθού5 και συντάξεΐ5... Θα πρέ
πει η Ελλάδα να μάθει να φορολογείται. 
Και να μειωθούν οι σπατάλες σ τ «  δη
μόσιες επιχειρήσει». Οσο για την α
νάπτυξη, εκτίμησε ότι η οικονομία θα 
επιστρέψει σε θετικό ρυθμό ανάπτυξή 
στα μέσα του επόμενου έτουε.

Από την πλευρά του, πάντα«, ο πρό- 
εδροε τ ι «  Ελληνικής Ενοχη« Τραπεζών, 
Βασίλα  Ράπανοε, τόνισε την ανάγκη 
ριζική5 αλλαγή5 του τρόπου λειτουργίας 
του κρότου5 και ή «  εν ίσχυσή  τω ν θε
σμών. Οπο« προειδοποίησε, σε δια
φορετική περίπτωση «οι προοπτικές δια
τηρήσιμ α  δημοσιονομικήε προσαρ
μογής είναι περιορισμένε5», σαν ένα κά
στρο στην άμμο. Τέλθ5, ο διευθΰνων 
σύμβουλος τ α  Εθνικής Τράπεζα5, Από
στολος Ταμβακάκα, εκτίμησε ότι οι ε
πόμενες μεταρρύθμισε« θα είναι επώ- 
δυνεε καθο« θα φτάσουν στο κόκαλο, 
αλλά ζήτησε από την πολιτεία «να  κά
νει ό,τι έχει υποσχεθεί».
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