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Η απομάκρυνση της δαμόκλειας σπάθης των βουλευτικών εκλογών, αν και καθησύχασε τη νευρικότητα
των αγορών δεν είναι ικανή από μόνη της να φέρει μια πολύ μεγάλη πτώση των spread δανεισμού του
ελληνικού δημοσίου. Η μεγάλη πτώση θα έρθει μόνο οι αγορές πειστούν ότι η ύφεση τελειώνει. Το κύριο
ρίσκο σήμερα είναι ο χρονικός ορίζοντας της ανάκαμψης.
Την εκτίμηση αυτή διατυπώνει στο Capital.gr, ο οικονομικός σύμβουλος του ομίλου Eurobank κ. Γκίκας
Χαρδούβελης. Ο κ. Χαρδούβελης εκτιμά ότι τα spread δεν θα υποχωρήσουν σημαντικά πριν δούμε τα
τελικά νούμερα για το αναθεωρημένο χρέος και έλλειμμα από την Eurostat.
Σχετικά με τα αναθεωρημένα στοιχεία της Eurostat για το χρέος, ο κ. Χαρδούβελης αναφέρεται στην
προοπτική να υπαχθούν στο χρέος της γενικής κυβέρνησης οργανισμοί (π.χ. ΟΣΕ κ.ά.) που δανείζονταν
με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, θεωρώντας ότι μακροπρόθεσμα μία τέτοια απόφαση θα
λειτουργήσει θετικά για το δανεισμό της χώρας, προσδίδοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στον υπολογισμό
του χρέους.
«Στην παρούσα φάση, το ρίσκο δεν προέρχεται από τις αγορές, αλλά είναι καθαρά εσωτερικό»,
σχολιάζει ο κ. Χαρδούβελης ερωτώμενος για την επόμενη ημέρα των περιφερειακών και δημοτικών
εκλογών. Όπως λέει, αυτό που δημιουργεί το «άγχος» στις αγορές είναι το εάν θα μπορέσει να δανειστεί
η Ελλάδα. Στην πράξη, όμως, το «άγχος» αυτό μετατίθεται για το 2012 και μετά, ενώ σε πρώτη
προτεραιότητα έρχονται τώρα τα «εσωτερικά ρίσκα» που εντοπίζονται: α) στην αντιμετώπιση των
δαπανών των ΔΕΚΟ, β) στη συνέχιση των διαρθρωτικών αλλαγών και γ) στην επανεκκίνηση της
Οικονομίας.
Από την αντιμετώπιση των «μετώπων» αυτών, λέει ο κ. Χαρδούβελης, θα εξαρτηθεί η βελτίωση του
κλίματος που θα επιτρέψει εκ νέου στις τράπεζες να απευθυνθούν μαζικά για δανεισμό στις διεθνείς
αγορές. Σήμερα η διατραπεζική αγορά ανοίγει σταδιακά, καθώς η αξιοπιστία του ελληνικού
προγράμματος μείωσης των ελλειμμάτων εμπεδώνεται.
Ο κ. Χαρδούβελης θεωρεί επίσης εξαιρετικά σημαντικό ότι για να βγούμε από την ύφεση το β΄ εξάμηνο
του 2011 θα πρέπει να σταθεροποιηθεί το οικονομικό κλίμα, να σταματήσει η υποχώρηση των
επενδύσεων και να αυξηθούν οι εξαγωγές.
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