σελ. 44

free

συνέντέυξή

TIME

γ. κιμούλης
«Δεν κρίνουν
την επιτυχία μου
οι άλλοι»

θέατρο, μουσική, τέχνέσ,
lifestyle, ομορφια,
μοδα, υγέια, έξοδοσ,
home entertainment

σελ. 46

ρέπορταζ

αυτή τήν κυριακή

τηλεοπτικός
ανασχηματισμός

κυκλοφορέι σέ

ή «f.s.»

200.000

Τι αλλάζει στην TV

αντιτυπα!

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α//∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

www.freesunday.gr

εβδομαδα#52// 12_07_09
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σελ. 10

κ. καραμανλήσ

Γιώργος
Καρατζαφέρης
Όμηρος της Ντόρας
ο Καραμανλής
Πολλοί «γαλάζιοι»
βουλευτές θα βγουν
απ’ το μαντρί
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

σελ. 16

Λιάνα Κανέλλη
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
υποθήκευσαν στο
κεφάλαιο τις επόμενες
τετραετίες
MEDIA

σελ. 12

Στο κυνήγι
της Γιάννας
Το «λουκέτο» στον
«Ε.Τ.» βάζει τέλος
στην εποχή παχέων
αγελάδων στον Τύπο

Ύστερα
από μια
πενταετία

οριστικό «όχι» σε εκλογές
το φθινόπωρο
οι αρνητικές για τη
νδ δημοσκοπήσεις δεν
επιτρέπουν εκλογικό
αιφνιδιασμό
φόροι και οικονομικές
δυσκολίες μεγαλώνουν
τη λαϊκή δυσαρέσκεια
στόχος της κυβέρνησης
να χρεώσει στο πασοκ
τις πρόωρες κάλπες με
αφορμή την προεδρική
εκλογή

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ημερολόγιο του
φορολογούμενου
Τι σημειώματα θα λάβετε από
την εφορία και πώς να τα
αντιμετωπίσετε

σελ. 28

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

του γιωργου κυρτσου

Ο

πρωθυπουργός
κ. Καραμανλής
ειδικεύεται τον τελευταίο
καιρό σε δημόσιες
παρεμβάσεις υπέρ της
δραστικής μείωσης των
δημοσίων δαπανών
και της αύξησης των
εσόδων του Δημοσίου
μέσω της πάταξης της
φοροδιαφυγής.
Η επιχειρηματολογία του
είναι σε γενικές γραμμές
σωστή, δεν έχει όμως
σχέση με την κυβερνητική
πολιτική. Τα ίδια έλεγε
πριν από τις βουλευτικές
εκλογές του 2004, όταν
είχε θέσει ως βασικό
πολιτικό στόχο τη μείωση
των δημοσίων δαπανών
κατά 10 δισ. ευρώ το
χρόνο μέσα από την
πάταξη της διαφθοράς και
της σπατάλης.

Σελ. 4
σελ. 20

SPORTS

Μεταγραφές
Super
League
Άγρια συμμορία
Το ιστορικό, τα πρόσωπα, τα λάθη
που οδήγησαν στις συλλήψεις

Η… τηλεοπτική
ενίσχυση οδηγεί
στο ποιοτικότερο
πρωτάθλημα των
τελευταίων ετών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 08

σελ. 36

02 πΕρΙΕχοΜΕΝΑ
και παράνομης μετανάστευσης
στο ΛΑΟΣ
Απάντηση: Η «F.S.» δημοσιεύει
το εξώδικο της κ. Αλεξίας
Μπακογιάννη και της απαντά

πολΙΤΙΚη
04 // προώρΕΣ ΕΚλοΓΕΣ
Με απόφαση Καραμανλή
εξαντλείται ο χρόνος
ως το Μάρτιο

Θερμό καλοκαίρι για
τους φορολογούμενους

29 // ΣυΝΕΝΤΕυξη
Γκ. χαρδούβελης: Αναιμική θα
είναι η ανάπτυξη μετά την κρίση

ρΕπορΤΑζ

05 // ΔΙπλώΜΑΤΙΑ
06 // ΣυΜποΣΙο

& ΑΣΦΑλΙΣΤΙΚο

08 // ΑΝΑλυΣη

Το νέο «ανοιχτό» λειτουργικό
σύστημα που φιλοδοξεί να
ανταγωνιστεί τα Windows

Η σπείρα, οι διασυνδέσεις
της και πώς πιάστηκε

10 // ΣυΝΕΝΤΕυξη

24 // ΜουΣΕΙο

Γιώργος Καρατζαφέρης:
Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ
σε αποκαλυπτική διάθεση

Τα οικονομικά των εγκαινίων
και των πρώτων ημερών

ΕΓΚληΜΑΤοΣ

ΔΙΕΘΝη
Οι Ουιγούροι, οι Θιβετιανοί
και οι υπόλοιποι

Διστακτικά
βήματα
προόδου
στις διμερείς
σχέσεις

οΙΚοΝοΜΙΚΑ

υπευθυνη ΑνΑπτυξης Δικτυόυ ΔιΑνόμης
Σόνια Φαρασοπούλου
dianomi@cpress.gr, 210 8776558

Αίθουσες, αυλές και προβολές

50 // TV

Αθήνα, Αττικής 55, Βριλήσσια, 152 35
Τηλ.: 210 8776400, Fax: 210 6892019
www.freesunday.gr

Πρόγραμμα, επιλογές και
κρίσεις στη μικρή οθόνη

54 // ΑΣΤρΙΚοΣ ΚυΚλοΣ/

ΑΘληΤΙΚΑ

28 // ΔηΜοΣΙΑ

Διευθυντης ΔιΑνόμης Χρήστος Αργύρης

48 // ΚΙΝηΜΑΤοΓρΑΦοΣ

Ο Γιάννης παλαιολόγος αναλύει
το υπαρξιακό αδιέξοδο της G8

οΙΚοΝοΜΙΑ

υπόΔόχη ΔιΑφημιςης Ρούλη Σαμίου, advert@cpress.gr,
rouli@cpress.gr, 210 8776545

Νέα από την αγορά

34 // ΣΤηλη

λ. Κουρής: Λάθος η
εγκατάσταση ΧΥΤΑ σε
Γραμματικό-Κερατέα

εκτυπωςη Τυποεκδοτική Α.Ε.
Διανέμεται Δωρεάν

gOssIP
Ζώδια και νέα από τη showbiz

35 // sPORTs

55 // POPcORN

Ρονάλντο: Ο νέος βασιλιάς
της Μαδρίτης

Σταυρόλεξο, Sudoku, χρήσιμα
τηλέφωνα και νέες εκδόσεις

*ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική, ή κατά παράφραση,
ή διασκευή απόδοσης του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό,
φωτοτυπικό, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμοι 238/ 1970,
4301/1979, Ν. 100/1975, ΝΔ 3565/1956 και 4254, 1962 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Δευτέρα
22οC-27οC

22οC-30οC

Γενικά αίθριος.

ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 3

23οC-33οC

24οC-31οC

με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 και

21οC-33οC

23οC-30οC
23οC-32οC

τρίτη

21οC-31οC

21οC-31οC

23οC-31οC

5 με 6 μποφόρ

φωτόΓρΑφιες ΑΠΕ, Εurokinissi, Prisma, Icon

47 // MARkeT PLAce

Ο θρίαμβος του Μπορίσοφ
και η δύσκολη μάχη
κατά της διαφθοράς

27 // ΣυΝΕΝΤΕυξη

KAIΡΟΣ
κυριακή

επεξερΓΑςιΑ εικόνΑς
Ράνια Καυκή, Ηρακλής Πατραμάνης

46 // ΘΕΜΑ

ΣΤη ΒουΓΑρΙΑ

Ύποπτες δοσοληψίες στα καμένα
του Υμηττού

Η Ματίνα Στεβή διαμαρτύρεται
για την παραχώρηση των
ζητημάτων εξωτερικής πολιτικής

Διόρθωςη-επιμελειΑ
Παναγιώτης Πάντος, Μπέττυ Σπανοπούλου

Φύσηξε βοριάς (τέχνης)

34 // ΕΚλοΓΕΣ

26 // υποΘΕΣη ΑΙξώΝηΣ

18 // ΑποψΕΙΣ

υπευθυνH ΔιΑφημιςης Ματίνα Δημητριάδου,
dmatina@cpress.gr, 210 8776554

Τηλεοπτικός… ανασχηματισμός
ενόψει φθινοπώρου

Γ. Μπουτάρης: Ξέφραγο
αμπέλι ο Δήμος Θεσσαλονίκης

λιάνα Κανέλλη: ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
υποθήκευσαν στο κεφάλαιο
μελλοντικές κυβερνητικές
αποφάσεις

Διευθυνςη ΔιΑφημιςης Αυτόκινηςης Νίκος Βασιλειάδης,
nivas@cpress.gr, 210 8776571

ΘΕΣΣΑλοΝΙΚηΣ

ΣυΝΕΝΤΕυξη

16 // ΣυΝΕΝΤΕυξη

ΔιευθυντριΑ ΔιΑφημιςης Μαρίνα Καφέζα,
mkafeza@cpress.gr, 210 8776405

45 // 2η BIeNNALe

25
Αλέκος παπαδόπουλος:
Ο μεσαίος χώρος κερδίζεται
με συγκεκριμένες προτάσεις

art DireCtor Δέσποινα Σακελλαρίδου

44 // ΣυΝΕΝΤΕυξη

ηπΑ-ρώΣΙΑ

ΣυΝΕΝΤΕυξη

Sunday in a free city,
Παλμογράφος, τα μεταθανάτια
δολάρια

Γιώργος Κιμούλης:
«Δεν κρίνουν την επιτυχία μου
οι άλλοι»

33

14

ΑρχιςυντΑκτες Γιάννης Παλαιολόγος, Δημήτρης Καραγκούνης (Sports),
Ντέπυ Κουρέλλου (Free Time), Όθωνας Ορφανός (Free Time)

41 // ΕξώΦυλλο

Επιλογές από τα δρώμενα
της εβδομάδας και προτάσεις
για το σπίτι (βιβλία, CDs, DVDs)

ΜΕΙοΝοΤηΤΕΣ

Το «κανόνι» του «Ελεύθερου
Τύπου» δρομολογεί
ανακατατάξεις στο χώρο

Creative art DireCtor
Μπάμπης Μελικίδης

42 // AgeNDA

32 // ΚΙΝΑ &

12 // MeDIA

εμπόρικός Διευθυντης
Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος,
atheo@cpress.gr, 210 8776428

FReeTIMe

Οι Βρυξέλλες τιμωρούν αυστηρά
την Gaz de France και την Eon
για μη ανταγωνιστικές πρακτικές

ΑΚροποληΣ

ΔιευθυντριΑ ςυντΑξης
Ματίνα Στεβή

Mazda 3 2009: Κρυφό χαρτί

προΣΤΙΜΑ

2 με 4 μποφόρ

21οC-32οC
21οC-32οC

3 με 5
μποφόρ

23οC-27οC

25οC-32οC
21οC-28οC
25οC-31οC

τοπικά 8 μποφόρ.

2 με 5 μποφόρ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Μικρή περαιτέρω
άνοδος στα δυτικά και βόρεια.

20οC-30οC

τετάρτη

23οC-33οC
21οC-30οC
24οC-31οC
4 με 6 μποφόρ

Γενικά αίθριος και μόνο στα ανατολικά
θα υπάρχουν τοπικές νεφώσεις με

5 με 6 μποφόρ

4 με 6 μποφόρ

πιθανότητα στην ανατολική Μακεδονία

5 μποφόρ

Στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, τη
Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, τη Θεσσαλία και
την ανατολική Στερεά νεφώσεις με βροχές
και καταιγίδες. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι
5 με 6
έντονα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι μποφόρ
οποίες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και υπάρχει
πιθανότητα να σημειωθούν καταιγίδες στα
ορεινά. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε περαιτέρω πτώση.

3 με 5 μποφόρ

23οC-28οC

21οC-29οC

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ Κ.Μ.Π. Εκδοτική Α.Ε.
εκΔότης-Γενικός Διευθυντης
Γιώργος Κύρτσος

ΑνΑπληρωτης Γενικός Διευθυντης
Χρήστος Κύρτσος

40 // AUTOMOTION

31 // ΕΝΕρΓΕΙΑΚΑ

20 // ΣυΝΔΙΚΑΤο

Ο Γιώργος Κύρτσος ανιχνεύει
τη σχέση ανάμεσα στις
δημοσκοπήσεις και την
πολιτική ψυχολογία

12//07//09

Ολυμπιακός: Επωφελής
η υπόθεση Μπελούτσι;

kATA MIcROsOFT

Αναστάτωση στο χώρο της
ιδιωτικής εκπαίδευσης
από την αποκάλυψη

ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 52η

Μεταγραφές: τηλεοπτικές
επενδύσεις, μεταγραφικές
ενισχύσεις

39 // ALL AROUND

31 // gOOgLe

19 // ΔΙΑρροη ΣΤο I.B.

ΤηΣ ΣυΜηΣ
Στη Σκιάθο φέτος οι υψηλοί
καλεσμένοι του Γ. Παπανδρέου

36 // ΘΕΜΑ

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν
στην αύξηση… του μετοχικού
κεφαλαίου

Τα σχέδια της κυβέρνησης
και οι πιέσεις της Κομισιόν

Εμ. Αμαργιαννάκης:
«Δεν υπάρχει άλλο περιθώριο
καθυστέρησης για τα κολέγια»

www.freesunday.gr

38 // ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ

30 // ΕρΓΑΣΙΑΚο

19 // ΣυΝΕΝΤΕυξη

Σκοπιανό, Κυπριακό,
ελληνοτουρκικές σχέσεις
μπαίνουν σε κρίσιμο τρίμηνο

12.07.2009

FRee sUNDAy

και τη Θράκη για λίγες βροχές

Στην ανατολική Ελλάδα
παροδικές νεφώσεις με τοπικές
βροχές και καταιγίδες. Στην
2 με 4
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος
μποφόρ
και μόνο το απόγευμα στα
ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν
νεφώσεις. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ:
Μικρή άνοδος στα δυτικά.

και μεμονωμένες καταιγίδες τις
απογευματινές ώρες.

5 μποφόρ

23οC-28οC

ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4

23οC-28οC

με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7
μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Σε μικρή άνοδο
κυρίως στα δυτικά.

Αίθριος

ςχεδόν αίθριος

νεφελώδης

Βροχή

Άστατος με βροχή

καταιγίδες

χιονόνερο

χιόνια

12.07.2009

www.freesunday.gr

free sunday

ΓΚίΚας α. ΧαρδούΒΕλης, καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής
& Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς,
οικονομικός σύμβουλος της EUROBANK EFG

Αναιμική ανάπτυξη
μετά την κρίση
ςύνΕνΤΕύξη ςΤο Θανο δημαδη

Η

ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας, που θα ξεκινήσει σταδιακά από τις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του
2009, «θα είναι αναιμική για μακρύ χρονικό διάστημα», σύμφωνα με τον Γκίκα Χαρδούβελη, καθηγητή Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και οικονομικό σύμβουλο της Eurobank. Ο κ. Χαρδούβελης θεωρεί ότι τα χειρότερα της κρίσης έχουν περάσει, ωστόσο
η αγορά «παραμένει εύθραστη, με υψηλές διακυμάνσεις». Εξηγεί
τις διαφορετικές αντιδράσεις στην ύφεση των ΗΠΑ και της Ευρώπης και τις δυσκολίες επιστροφής στη δυναμική ανάπτυξη που θα
αντιμετωπίσει η Ελλάδα. Τέλος, υπερασπίζεται τις επιλογές του ελληνικού τραπεζικού τομέα, σημειώνοντας ότι για το 2008 οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες είχαν τον υψηλότερο δείκτη ιδίων κεφαλαίων στο σύνολο της Ε.Ε. των «15».

Πώς αποτιμάτε αυτή τη στιγμή την κατάσταση στην αγορά, τόσο
την εγχώρια όσο και τη διεθνή; Βλέπετε σημάδια ανάκαμψης
και φως στο τούνελ της ύφεσης;
Στα μέσα του 2009, τα χειρότερα της κρίσης φαίνεται να έχουν περάσει. Το κλίμα στην αγορά έχει βελτιωθεί – χωρίς ακόμα να έχει
επανέλθει στα επίπεδα του Αυγούστου του 2008, πριν δηλαδή από
την κατάρρευση της Lehman. Δεν έχουμε ξεφύγει πλήρως από
την κρίση. Η ανάκαμψη θα έρθει σταδιακά και θα γίνει αισθητή ιδιαίτερα στο τέταρτο τρίμηνο του 2009 στις ΗΠΑ, αλλά θα είναι αναιμική για μακρύ χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένου του
2010. Συγχρόνως, η αγορά θα παραμένει εύθραυστη, με υψηλές
διακυμάνσεις. Αιτία το γεγονός ότι οι απώλειες των περιουσιακών
στοιχείων των διεθνών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων θα συνεχίσουν να σωρεύονται, ενώ τα προβληματικά δάνεια θα αυξάνονται και έτσι η χρηματοοικονομική πίεση θα συνεχίσει να μεταφέρεται στην πραγματική οικονομία, με μείωση του ρυθμού αύξησης των χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
Είναι αρκετά όσα έχουν γίνει, με μειώσεις επιτοκίων και ενέσεις
ρευστότητας από την ΕΚΤ; Τι πρέπει να ακολουθήσει τώρα;
Η μείωση των επιτοκίων και η αύξηση της ρευστότητας είναι κατά
τη γνώμη μου αρκετές. Άλλωστε, τα επιτόκια στην ευρωπαϊκή διατραπεζική είναι μικρότερα από το επίσημο επιτόκιο παρέμβασης του
1% της ΕΚΤ, αφού η κεντρική τράπεζα παρέχει όση ρευστότητα οι
τράπεζες επιθυμούν. Έτσι, δεν πιστεύω ότι θα δούμε περαιτέρω
μείωση των επίσημων επιτοκίων παρέμβασης. Είναι επίσης πολύ
νωρίς να μιλάμε για το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή για αυξήσεις των επιτοκίων παρέμβασης. Όσο η αγορά παραμένει εύθραυστη, όσο η ύφεση διαρκεί και ο πληθωρισμός είναι χαμηλός,
η πολιτική διατήρησης της υψηλής ρευστότητας από την ΕΚΤ θα
συνεχίζεται. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι τα υψηλά ασφάλιστρα κινδύνου, τα οποία αυξάνουν τα επιτόκια χορηγήσεων των
τραπεζών. Τα ασφάλιστρα κινδύνου, όμως, θα μειωθούν μόνον εφόσον και η αβεβαιότητα μειωθεί, δηλαδή εφόσον η κρίση και η
ύφεση περάσουν.
Πιστεύετε ότι η ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας θα
έρθει γρηγορότερα από αυτή της Ευρωζώνης;
Πράγματι, η οικονομία των ΗΠΑ θα ανακάμψει γρηγορότερα διότι
εκεί οι Αρχές αντέδρασαν πολύ πιο επιθετικά, τόσο στη δημοσιονομική όσο και στη νομισματική πολιτική τους, ενώ η οικονομία
τους είναι πολύ πιο ευέλικτη από την ευρωπαϊκή. Αυτό όμως δεν
σημαίνει ότι μεσοπρόθεσμα η αμερικανική οικονομία θα τρέχει
πιο γρήγορα από την ευρωπαϊκή. Μάλλον το αντίθετο αναμένεται
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υπερβολές του τραπεζικού
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εξωτερικό, οι οποίες έφεραν
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τοξικά προϊόντα, δεν μοίρασε
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απαιτούμενες εγγυήσεις, ούτε
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των ισολογισμών του.
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να συμβεί. Πρώτον, η μεγαλύτερη αύξηση του δημοσίου χρέους
στις ΗΠΑ σημαίνει πιο περιοριστική δημοσιονομική πολιτική μετά
το 2011 και πιθανόν υψηλότερα μακροπρόθεσμα επιτόκια. Δεύτερον, η αποταμίευση στις ΗΠΑ αναγκαστικά θα αυξηθεί ώστε να επανέλθει η ισορροπία στην οικονομία τους, γεγονός που συνεπάγεται μικρότερη αύξηση στην κατανάλωση των νοικοκυριών απ’
ό,τι στην Ευρώπη.
Τα σημάδια ύφεσης στην ελληνική οικονομία είναι απόρροια
της διεθνούς κρίσης ή έχουν την προέλευσή τους στις διαρθρωτικές αδυναμίες της, όπως τα υψηλά ελλείμματα και το δημόσιο χρέος;
Η ύφεση στην ελληνική οικονομία έρχεται σταδιακά και με καθυστέρηση, και αιτία της είναι η μεγαλύτερη ύφεση στο εξωτερικό. Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας δεν
είναι η αιτία της ύφεσης. Οι αδυναμίες όμως αυτές –τα υψηλά δίδυμα ελλείμματα– αναμένεται να κρατήσουν την ελληνική οικονομία εγκλωβισμένη σε μηδενικούς ή χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης για μακρύ χρονικό διάστημα. Η γνωστή σε όλους πραγματική
σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας των τελευταίων 14 ετών προς
το βιοτικό επίπεδο της παλαιάς Ευρώπη των «15» εύκολα μπορεί
να μετατραπεί σε απόκλιση μετά το 2010 ή το 2011. Για να αποφύγουμε την απόκλιση, κατά τη γνώμη μου χρειάζεται να χτίσουμε
την ελληνική ανάπτυξη σε νέες βάσεις, με πολιτικές τόσο άμυνας
όσο και επίθεσης, καθώς και με μια ξεκάθαρη ιεράρχηση των επιμέρους πολιτικών μας.
Άμυνα σημαίνει προτεραιότητα στην αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα, στις δαπάνες και τα έσοδα του προϋπολογισμού και
στην «εμφάνιση» της παραοικονομίας. Δεύτερη σημαντική προτεραιότητα, ο ανταγωνισμός στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών. Επίθεση σημαίνει νέο μοντέλο ανάπτυξης με επίκεντρο όχι πλέον
την κατανάλωση, αλλά την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα. Σημαίνει επίσης έμφαση στην παιδεία και την υγεία, ώστε οι
Νεοέλληνες να μπορούν να ανταγωνίζονται με επιτυχία διεθνώς
στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και να είναι καινοτόμοι και
παραγωγικοί. Φυσικά, απαιτείται μια αντίστοιχη ξεκάθαρη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της οικονομικής πολιτικής της επταετίας, κυρίως από τους πολιτικούς φορείς, καθώς και δείγμα γραφής στο πώς θα πετύχουν τους στόχους τους.
Εκτιμάτε ότι ο τραπεζικός τομέας στη χώρα μας αποδείχθηκε
ανθεκτικότερος απ’ ό,τι αναμενόταν; Και αν ναι, πού το αποδίδετε;
Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας αποδείχθηκε ανθεκτικότερος
επειδή δεν υπέπεσε στις υπερβολές του τραπεζικού και εξωτραπεζικού τομέα στο εξωτερικό, οι οποίες έφεραν την κρίση.
Δεν επένδυσε σε τοξικά προϊόντα, δεν μοίρασε δάνεια αφειδώς,
χωρίς τις απαιτούμενες εγγυήσεις, ούτε ξεγέλασε τις εποπτικές
Αρχές στο ρίσκο που ανέλαβε, ενώ είχε υψηλό ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου στη διάρθρωση των ισολογισμών του. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρακτορείου Bloomberg, το
2008 τα ίδια κεφάλαια των μεγάλων τραπεζών στην Ελλάδα ήταν
τα υψηλότερα στην Ε.Ε. των «15». Θυμίζω ότι ένας λόγος που
η ύφεση άργησε να χτυπήσει την Ελλάδα είναι και το γεγονός
ότι για περίπου ένα χρόνο οι τράπεζες απορροφούσαν το υψηλότερο κόστος του διεθνούς διατραπεζικού δανεισμού χωρίς να
το μεταφέρουν στους πελάτες τους. Σημειώσατε, επίσης, ότι το
«πακέτο» των 28 δισ. ευρώ, από το οποίο μισό μόνο εκταμιεύτηκε, ως ποσοστό του μεγέθους της εγχώριας οικονομίας, είναι
το τρίτο μικρότερο στην Ε.Ε.
Ωστόσο, υπάρχει έντονη ανησυχία της ΕΚΤ για τον τραπεζικό
κλάδο, αφού πολλές τράπεζες έχουν ανοίγματα στις οικονομίες
της ανατολικής Ευρώπης.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν τη μεγάλη έκθεση που έχουν
οι αυστριακές τράπεζες στην περιοχή. Όμως, σωστά επένδυσαν
στην Ανατολική Ευρώπη. Η επέκτασή τους είναι δείγμα εξωστρέφειας και δυναμικότητας. Αποτελεί σωστή στρατηγική επιλογή. Οι
χώρες αυτές έχουν υψηλή διακύμανση και μεγάλο ρίσκο, αλλά
και κατά μέσο όρο υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τη Δυτική Ευρώπη. Επιθυμούν διακαώς την πραγματική σύγκλιση. Επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ε.Ε. και αργότερα μέλη της Ζώνης
του Ευρώ. Συνεπώς, ακολουθούν μια συνετή οικονομική πολιτική, που υπερισχύει της μικροπολιτικής.

