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«Πξηλ απφ ιίγεο εκέξεο ζηε Eurogroup ζηηο Βξπμέιιεο, ε Κχπξνο απέζπαζε ηα εχζεκα
ησλ εηαίξσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο. Η Ιξιαλδία
θαη ε Ιζπαλία βγαίλνπλ απφ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ζην ηέινο ηνπ 2013, ελψ
ζε ηξνρηά εμφδνπ κπαίλεη ζηαδηαθά θαη ε Πνξηνγαιία. Η Διιάδα έρεη αθφκε αξθεηφ δξφκν
κπξνζηά ηεο – θάηη αλακελφκελν κε δεδνκέλν ην κέγεζνο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηεο
πξνζαξκνγήο ηελ νπνία αλέιαβε λα θέξεη ζε πέξαο. Ωζηφζν θαλείο πιένλ δελ ακθηζβεηεί
φηη ε ρψξα καο έρεη θάλεη ηεξάζηηα βήκαηα, ηφζν ζε δεκνζηνλνκηθφ επίπεδν φζν θαη ζην
επίπεδν ησλ κεηαξξπζκίζεσλ. Χάξε ζηηο ζπζίεο ησλ πνιηηψλ ηεο, ε Διιάδα θαηάθεξε λα
εμαιείςεη κέζα ζε ιηγφηεξα απφ 4 ρξφληα, έλα πξσηνγελέο έιιεηκκα ηεο ηάμεο ησλ 24 δηζ.
επξψ. Η επίηεπμε πξσηνγελνχο πιενλάζκαηνο απφ θέηνο ζεκαίλεη φηη ην δεκφζην ρξένο
γηα πξψηε θνξά κεηά απφ κηα δεθαεηία θαη πιένλ, κπνξεί λα αξρίζεη λα κεηψλεηαη. Κπξίσο,
φηη ε Διιάδα απνθηά μαλά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα επηζηξέςεη ζηηο αγνξέο.
Όια απηά ζπληείλνπλ ζε έλα ζπκπέξαζκα: φηη ε θξίζε ρξένπο, έζησ θαη ζηαδηαθά,
απνθιηκαθψλεηαη. Καη ηφζν ε Διιάδα φζν θαη ε Κχπξνο θαη νη άιιεο νηθνλνκίεο ηεο
Πεξηθέξεηαο, αξγά ή γξήγνξα ζα ρξεηαζηεί θαη πάιη λα ζηεξηρζνχλ ζηηο δηθέο ηνπο
δπλάκεηο γηα λα αλαπηπρζνχλ θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ
ηνπο.
Η πξνζπάζεηα απηή ζπλνδεχεηαη βεβαίσο απφ δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο γηα θάζε κηα απφ
ηηο δχν ρψξεο. Η θξίζε ζηελ Διιάδα νθείιεηαη θαηά βάζε ζε έλα ζηξεβιφ κνληέιν
αλάπηπμεο, πνπ ζηεξίρζεθε ππεξβνιηθά ζηελ θαηαλάισζε κε ηαπηφρξνλε απνδπλάκσζε
ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Οθείιεηαη επίζεο ζηελ χπαξμε ελφο ππεξηξνθηθνχ θαη
αλαπνηειεζκαηηθνχ δεκφζηνπ ηνκέα, ν νπνίνο ιεηηνπξγνχζε γηα δεθαεηίεο σο ηξνρνπέδε
ζηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Κη απηέο είλαη νη κεγάιεο αδπλακίεο πνπ ε ρψξα καο θαιείηαη
ηψξα λα αθήζεη πίζσ ηεο, αλ ζέιεη λα αλαθάκςεη. Πξφθεηηαη γηα έλα εζληθφ δεηνχκελν,
πνπ μεπεξλά κλεκνληαθέο ππνρξεψζεηο θαη ζπκθσλίεο κε ηνπο εηαίξνπο.
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Η πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή. Η θξίζε – παξά ην φηη είρε θαη
δεκνζηνλνκηθή δηάζηαζε – επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, ιφγσ θαη ηεο
ππεξέθζεζήο ηνπ ζηα ειιεληθά νκφινγα. Η θππξηαθή νηθνλνκία είρε θαη έρεη ηζρπξά
αλαρψκαηα, πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα πξνρσξήζεη ηαρχηεξα πξνο ηελ αλάθακςε. Γηαζέηεη
έλα ζπγθξηηηθά κηθξφηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν δεκφζην ηνκέα. Γηαζέηεη έλα ζηαζεξφ
θαη αληαγσληζηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ πξνζέιθπζε επελδχζεσλ.
Γηαζέηεη έλαλ ηζρπξφ ηδησηηθφ ηνκέα θαη θπξίσο κηα θνπιηνχξα επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
εμσζηξέθεηαο, ε νπνία θαηεπζχλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ράξαμε ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.
Καη ζηηο δχν ρψξεο είλαη πξνθαλέο φηη ε αλάπηπμε ζα πξνέιζεη πιένλ κε θηλεηήξην δχλακε
ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία. Ωζηφζν, ε Διιάδα ρξεηάζηεθε – θαη ρξεηάδεηαη αθφκα – λα
δνπιέςεη πνιχ πεξηζζφηεξν, γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο. Η
Διιάδα θαη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο βξέζεθαλ αληηκέησπεο κε πνιχ βαζχηεξεο αδπλακίεο
θαη ζηξεβιψζεηο. Καη παξά ηηο δπζθνιίεο, θαίλνληαη λα θεξδίδνπλ ηε κάρε. Σχκθσλα κε
ζηνηρεία ηνπ Παλειιήληνπ Σπλδέζκνπ Δμαγσγέσλ, ηελ ηειεπηαία δηεηία πεξηζζφηεξεο απφ
2.000 επηρεηξήζεηο ζε φιε ηε ρψξα επέιεμαλ λα επεθηαζνχλ ζε μέλεο αγνξέο. Οη
επηρεηξήζεηο απηέο είηε ηδξχζεθαλ κε ζθνπφ ηελ άζθεζε εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είηε
απέθηεζαλ γηα πξψηε θνξά εμσζηξεθή πξνζαλαηνιηζκφ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα
επηβηψζνπλ θαη λα αλαπηπρζνχλ απέλαληη ζηελ θξίζε.
Η δπλακηθή ππάξρεη θαη εληζρχεηαη δηαξθψο. Ωζηφζν, εδψ εληνπίδεηαη έλα κεγάιν
εκπφδην, ην νπνίν είλαη θνηλφ θαη γηα ηελ Διιάδα θαη γηα ηελ Κχπξν θαη γηα φιεο ηηο ρψξεο
ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ. Δίλαη ην πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο θαη ηεο πξφζβαζεο ζηε
ρξεκαηνδφηεζε, πνπ απεηιεί θπξίσο ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο.
Όπσο θαίλεηαη ηα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνίεζαλ ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ε Δπξσπατθή
Κεληξηθή Τξάπεδα θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, νη ειιεληθέο θαη νη θππξηαθέο επηρεηξήζεηο
κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη απηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε κεγαιχηεξε δπζθνιία
δαλεηζκνχ.
Τν 40% ησλ θππξηαθψλ θαη ην 32% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
έξεπλα ραξαθηήξηζαλ σο ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα ηελ πξφζβαζε ζε δαλεηζκφ. Πξφθεηηαη
γηα ηα δχν κεγαιχηεξα πνζνζηά ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ελψ αθνινπζνχλ νη ηζπαληθέο
ΜκΔ κε 23% θαη νη ηηαιηθέο κε 20%.
Ωζηφζν, αθφκε θη αλ θαηαθέξνπλ λα ιάβνπλ δάλεην, κφλν ην 41% ησλ θππξηαθψλ
κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ην 33% ησλ ειιεληθψλ θαηαθέξλνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ην
πνζφ πνπ δήηεζαλ. Δπίζεο, είλαη νη κφλεο ζηελ Δπξψπε κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηφηεηεο
ρξεκαηνδφηεζεο εθηφο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Μφλν ην 1% ησλ θππξηαθψλ θαη ην 5%
ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ππνζηήξημαλ φηη έρνπλ απηή ηελ επηινγή.
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Ο δπζεχξεηνο θαη αθξηβφο δαλεηζκφο είλαη έλα πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγεί αλππέξβιεηα
εκπφδηα ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ζηελ πνξεία
αλάθακςεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ Νφηνπ. Έλα πξφβιεκα πνπ θαηά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
είλαη απνηέιεζκα θνληφθζαικεο θαη αλαπνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο, ζε επίπεδν
εγεζίαο ηεο Δπξσδψλεο.
Η θξίζε ρξένπο κπνξεί λα ππξνδνηήζεθε απφ ηε δηεζλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηνπ
2008, ε νπνία απνθάιπςε εγγελείο δνκηθέο αδπλακίεο ηεο επξσδψλεο. Δπηδεηλψζεθε φκσο
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ έιιεηςε θνηλήο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη ηελ επηθξάηεζε
επηκέξνπο πνιηηηθψλ ζθνπηκνηήησλ.
Τα ηειεπηαία ρξφληα, είδακε θαη ηελ Διιάδα θαη ηελ Κχπξν λα ζηνρνπνηνχληαη απφ
Δπξσπαίνπο αμησκαηνχρνπο, ζην πιαίζην κηαο ιατθίζηηθεο ξεηνξείαο γηα εζσηεξηθή
θαηαλάισζε. Δίδακε λα ιακβάλνληαη ή λα αλαβάιινληαη θξίζηκεο απνθάζεηο γηα ηελ
επξσδψλε, κε νξίδνληα ηελ επφκελε εθινγηθή αλακέηξεζε. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο
Κχπξνπ, είδακε επηθίλδπλνπο πεηξακαηηζκνχο, νη νπνίνη δελ ππνλνκεχνπλ κφλν ηελ ηδέα
κηαο αιιειέγγπαο θαη ζπλεθηηθήο επξσδψλεο, αιιά θαη βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ειεχζεξεο
αγνξάο, φπσο είλαη ε έλλνηα ηεο ηξαπεδηθήο πίζηεο.
Οη απνθάζεηο θαη νη δειψζεηο ησλ αμησκαηνχρσλ ηεο Δ.Δ. θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο θξίζεο
ζηελ Κχπξν, είραλ αληίθηππν ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο, κε δεδνκέλν φηη ε
επηβίσζε θαη ε επαλεθθίλεζε απηψλ ησλ νηθνλνκηψλ πξνυπνζέηεη απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ζην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. Πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε θεθαιαίσλ γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ επελδχζεσλ. Καη είλαη γεγνλφο φηη φζν
θάπνηνη ζπληεξνχλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη αλαβάιινπλ ηηο αλαγθαίεο απνθάζεηο, ε πνξεία
αλάθακςεο ζα θαζπζηεξεί.
Σήκεξα είλαη δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο λα απνθαηαζηαζεί ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Δπξψπε 2020 θαη λα
ζέηνπκε θηιφδνμνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο, φζν εμαθνινπζνχλ λα επηθξαηνχλ ζπλζήθεο
αζθπμίαο ζηελ Πεξηθέξεηα.
Δίλαη άκεζε αλάγθε λα εμπγηαλζεί θαη λα ηζρπξνπνηεζεί ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ψζηε λα
επηζηξέςεη ε εκπηζηνζχλε θαη ε ξεπζηφηεηα ζηηο αγνξέο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν
κε θηλήζεηο φπσο:
-

Η νινθιήξσζε ηεο ηξαπεδηθήο ελνπνίεζεο ζηελ Δπξσδψλε
Η δεκηνπξγία ζπζηήκαηνο θνηλήο επνπηείαο
Η δεκηνπξγία θνηλνχ Τακείνπ Δθθαζάξηζεο Αθεξέγγπσλ Τξαπεδψλ
Η δεκηνπξγία Παλεπξσπατθνχ Σπζηήκαηνο Δγγχεζεο Καηαζέζεσλ.
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Πηζηεχνπκε θαη ειπίδνπκε φηη ζηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθήο πξνεδξίαο, πνπ μεθηλά απφ ηνλ
Ιαλνπάξην, ηα ζέκαηα απηά ζα ηεζνχλ ζε πξψηε πξνηεξαηφηεηα θαη ζα πξνρσξήζνπλ
ηαρχηεξα.
Οη πνιίηεο ηφζν ηεο Διιάδαο, φζν θαη ηεο Κχπξνπ, έρνπλ δείμεη ηεξάζηηα σξηκφηεηα ζηε
δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Οη επηρεηξήζεηο θαη ζηηο δχν ρψξεο, απνδεηθλχνπλ θαζεκεξηλά φηη
έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε ζέιεζε λα εγεζνχλ ηεο πξνζπάζεηαο γηα αλάθακςε. Απηφ πνπ
δεηνχλ – απηφ πνπ δηεθδηθνχκε εκείο γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, ζην πιαίζην ηνπ
Δπηκειεηεξηαθνχ ζεζκνχ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν – είλαη έλα βηψζηκν
ηνπιάρηζηνλ πεξηβάιινλ. Απηφ πνπ δεηνχκε είλαη λα ζηακαηήζεη ε δηαίξεζε ηεο
επξσδψλεο, λα ζηακαηήζεη ε απαμίσζε ηνπ επξσπατθνχ Νφηνπ θαη ε ππνλφκεπζε ηεο
εκπηζηνζχλεο ζηηο νηθνλνκίεο ηνπ.
Αλ ζέινπκε ε επξσδψλε λα αθήζεη πίζσ ηεο ηελ θξίζε, αιιά θαη ηελ απεηιή ηεο
νηθνλνκηθήο ζηαζηκφηεηαο, ζα πξέπεη νη εγέηεο ηεο λα θάλνπλ έλα βήκα κπξνζηά πξνο ηελ
θαηεχζπλζε ηεο ζπλνρήο».
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