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ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ESM ΕΞΗΓΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Άλλο το πρόβλημα στην Κύπρο, κι άλλο στην Ιταλία

Σ
ε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στον όμιλο 
«ΣΙΓΜΑ», ο Κλάους 
Ρέγκλινγκ, επικεφαλής 
του Ευρωπαϊκού Μη-
χανισμού Σταθερότητας 
(EΜΣ), δικαιολογεί την 

επιλογή του Εurogroup για απομείωση 
καταθέσεων, λέγοντας πως η προσέγγιση 
αυτή άρχισε να φέρνει αποτελέσματα. 
Ο κ. Ρέγκλινγκ θεωρεί ότι το κυπριακό 
τραπεζικό σύστημα εξακολουθεί να αντι-
μετωπίζει πρόβλημα στην ολότητά του και 
προκρίνει δημιουργία «κακής τράπεζας», 
ως μέρος μιας συνολικής λύσης.

Είμαστε κοντά στη δημιουργία 
του πρώτου, διπλού όπως το χαρα-
κτήρισε ο κύριος Γιούνκερ, Ευρω-
παϊκού Υπουργείου Οικονομίας και 
Χρηματοδότησης;

Θεωρώ πως αυτό θα πρέπει να το 
δούμε σε ευρύτερο πλαίσιο. Συζητάμε 
για τα πρόσθετα βήματα που πρέπει να 
γίνουν, ώστε να εμβαθύνουμε τη νομι-
σματική ένωση, να γίνει πιο ισχυρή. Ένα 
από τα πολλά θέματα που έχουμε ενώπιόν 
μας είναι η τοποθέτηση ενός Ευρωπαί-
ου Υπουργού Οικονομικών, αλλά αυτό 
θα γίνει στο τέλος. Θα πρέπει πρώτα να 
υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά 
με την πιθανή εντολή που θα λάβει ο 
Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομικών. 
Επομένως, υπάρχουν ζητήματα, αν 
θα υπάρχει ένας προϋπολογισμός της 
Ευρωζώνης ή η δημοσιονομική ικανό-
τητα, ένας βαθύτερος συντονισμός των 
πολιτικών που ακολουθούνται, η ολο-
κλήρωση της τραπεζικής Ένωσης. Όλα 
αυτά τα θέματα πρέπει να τεθούν μαζί 
και σε αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθεί 
το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και 
στη συνέχεια, εάν υπάρχει εντολή που 
απαιτεί έναν Ευρωπαίο Υπουργό Οικο-
νομικών, τότε να υπάρξει ένας, αλλά ο 

Ευρωπαίος Υπουργός Οικονομικών δεν 
είναι η αφετηρία της συζήτησης.

Έχει ακουστεί, πάντως, ότι ίσως 
εσείς αναλάβετε αυτήν τη θέση. 
Εσείς βλέπετε τον εαυτό σας σε αυ-
τόν τον ρόλο;

Δεν νομίζω ότι αυτό υπάρχει στην 
ατζέντα. Αυτό, είναι κάτι που θα το δούμε 
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, όταν 
θα υπάρχει απόλυτη σαφήνεια, επίσης, 
για τα υπόλοιπα εργαλεία, τα οποία θα 
ενισχύσουν την εμβάθυνση της νομισμα-
τικής ένωσης. Δεν νομίζω ότι θα είμαι 
υποψήφιος γι’ αυτήν τη θέση. Είμαι πολύ 
ικανοποιημένος που διευθύνω τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και 
που ευελπιστώ στη μετατροπή του σε 
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο από 
το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ας μιλήσουμε λίγο για τον κύριο 
Σόιμπλε. Πρόσφατα είπε πως το 
χειρότερο Eurogroup στη διάρκεια 
της θητείας του, ήταν εκείνο το βρά-
δυ της συνεδρίασης για την Κύπρο. 
Το Eurogroup για την Κύπρο. Πώς 
αξιολογείτε εσείς την κυπριακή οι-
κονομία σήμερα, 4 χρόνια μετά την 
κατάρρευσή της. 

Τον Μάρτιο του 2013 η Κύπρος 
βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση και 
χαίρομαι πολύ που η Eυρωζώνη, o ESM, 
ήταν σε θέση να τη βοηθήσουν. Αλλά, 
φυσικά, οι περισσότερες προσπάθειες 
έπρεπε να προέλθουν από τον κυπρια-
κό λαό. Εκείνοι είναι που υπέφεραν και 
που έπρεπε να προσαρμοστούν, κάτι το 
οποίο ήταν αναπόφευκτο, δεδομένου ότι 
επί δέκα χρόνια τα δεδομένα, τα οποία 

τελικά οδήγησαν στην κρίση, ήταν προς 
τη λάθος κατεύθυνση. Τώρα βλέπουμε 
ότι η προσέγγιση που έγινε τον Μάρτιο 
του 2013 λειτουργεί, φέρνει καλά απο-
τελέσματα. Η ανάπτυξη είναι καλή, φέτος 
κατά πάσα πιθανότητα πάνω από 3,5%, η 
ανεργία μειώνεται και σε άλλα 2 χρόνια 
θα είναι κάτω από το επίπεδο που βρισκό-
ταν πριν από την κρίση. Υπάρχει μεγάλη 
πρόοδος. Φυσικά υπάρχουν προκλήσεις. 
Το γνωρίζουμε αυτό, ο Ευρωπαϊκός Μη-
χανισμός Σταθερότητας παρακολουθεί 
πολύ στενά την κυπριακή οικονομία, μαζί 
με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργα-
να και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 
Θέλουμε να συνεχίσουμε να βοηθούμε 
και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν μεγάλα 
προβλήματα στον τραπεζικό τομέα, αλλά 
όχι ανάλογα των τεράστιων προβλημάτων 
που υπήρχαν πριν από το 2013 και τα 
οποία ήταν πραγματικά τεράστια.

Η Κύπρος, λοιπόν, προχωρεί με 
ταχείς ρυθμούς;

Νομίζω ότι τώρα η Κύπρος προχωρεί 
με ταχείς ρυθμούς, φυσικά πρέπει να είναι 
προσεκτική γιατί αυτό δεν συνεχίζεται 
για πάντα. Επομένως, πολύ σημαντικό 
στοιχείο είναι ποια θα είναι η οικονομική 
πολιτική που θα ακολουθήσει τα επόμενα 
χρόνια, γνωρίζουμε ότι τον επόμενο χρόνο 
θα διεξαχθούν εκλογές. Είμαι βέβαιος ότι 
η Κύπρος θα συνεχίσει ανοδικά, επει-
δή η χώρα βλέπει θετικά αποτελέσμα-
τα από τις μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως θα 
πρέπει να συνεχίσει πλέον πιο έντονα 
με ιδιωτικοποιήσεις, με περισσότερες 
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα, 
το νομικό σύστημα και το τραπεζικό 
σύστημα. Έτσι νομίζω θα προχωρούμε 

μπροστά για να διατηρήσουμε αυτές τις 
θετικές εξελίξεις και θα διασφαλίσουμε 
ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να βρίσκεται 
σε ταχεία εξέλιξη.

Στην περίπτωση των ιταλικών 
τραπεζών, είδαμε τα πράγματα να 
συμβαίνουν λίγο διαφορετικά απ’ 
ό,τι στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μαζί με την ΕΚΤ ενέκριναν 
και αποδέχθηκαν την εφαρμογή 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και όχι 
του κανονιστικού πλαισίου, επιτρέ-
ποντας τη διάσωση των ιταλικών 
τραπεζών με κρατική στήριξη και 
όχι με «κούρεμα» καταθέσεων.

Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι πραγ-
ματικά σωστή σύγκριση. Στην Ιταλία 
έχουμε να κάνουμε με λίγες τράπεζες, 
ενώ στην Κύπρο ήταν ολόκληρο το τρα-
πεζικό σύστημα, το οποίο το 2013 ήταν 
υπερβολικά μεγάλο για τη χώρα, 8 φορές 
το μέγεθος της κυπριακής οικονομίας 
και το χρηματικό ποσό που ήταν απα-
ραίτητο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα 
και να φέρει την Κύπρο σε ρυθμό ανά-
πτυξης ήταν πολύ - πολύ υψηλό. Όπως 
γνωρίζετε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Στήριξης, μαζί με το Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο, δώσαμε πολλά χρήματα. Το 
ΔΝΤ περίπου 1 δις ευρώ, ο ΕΜΣ 6,3 
δις ευρώ. Αυτό είναι περίπου το 100% 
του ΑΕΠ και εξηγώ ότι ως εκ τούτου δεν 
μπορούσε να αποφευχθεί το κούρεμα 
καταθέσεων. Διότι θα είχε καταστήσει 
αδύνατη τη σταθερότητα (βιωσιμότητα) 
του (δημόσιου) χρέους.  Στην περίπτωση 
των ιταλικών τραπεζών η εικόνα είναι 
τελείως διαφορετική. Το χρηματικό ποσό 
που χρειάστηκε ήταν περίπου το 0,5% του 

ιταλικού ΑΕΠ, σχετικά μικρός αριθμός. 
Επίσης, μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία βρίσκε-
ται σε διαφορετική θέση. Η Ιταλία δεν 
έχασε ποτέ την πρόσβαση στην αγορά, 
τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια 
της κρίσης. Γι’ αυτό δεν είναι σωστό να 
γίνεται αυτή η σύγκριση.

Οπότε μου λέτε ότι δεν είναι θέμα 
ισότητας, αλλά θέμα διαφορετικό-
τητας.

Ναι, είναι πολύ διαφορετικό. Το μέ-
γεθος είναι πολύ διαφορετικό.

Ας ανοίξουμε όμως και το κεφά-
λαιο των κακών τραπεζών. Θα ήταν 
μια καλή ιδέα, είναι ανοιχτό αυτό το 
κεφάλαιο;

Νομίζω ότι, εξετάζοντας τη δυνατότητα 
μιας κακής τράπεζας,  θα έχει νόημα, γιατί 
όπως είπα, η Κύπρος έχει σημειώσει 
μεγάλη πρόοδο, αλλά οι Τράπεζες εξακο-
λουθούν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα, 
το τραπεζικό σύστημα στην ολότητά του. 
Οι τράπεζες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους, 
τράπεζα με τράπεζα, και χρειαζόμαστε 
λύσεις. Η κακή τράπεζα μπορεί να είναι 
μέρος αυτής της λύσης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μαζί με την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Τραπεζών εξετάζουν το πώς θα μπορού-
σαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
και αποδοτικά οι εθνικές κακές τράπε-
ζες. Αλλά μια κακή τράπεζα από μόνη 
της, δεν θα λύσει το πρόβλημα. Μπορεί 
να είναι μόνο ένα μέρος της συνολικής 
λύσης. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, οι 
τράπεζες εξ υπαρχής να προβαίνουν στις 
αναγκαίες προβλέψεις, η κυβέρνηση πρέ-
πει να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο 
για την πώληση των μη εξυπηρετούμε-

νων δανείων και να δημιουργηθεί μια 
δευτερογενής αγορά. Όλα αυτά πρέπει 
να συμβούν παράλληλα και μαζί, δια-
φορετικά το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Η 
δημιουργία μιας κακής τράπεζας από 
μόνη της δεν είναι η χρυσή συνταγή.

Ενδέχεται να δούμε και ευρωπαϊ-
κή κακή τράπεζα;

Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί αυτό, 
διότι υπάρχουν τα δεδομένα,  διαφέρουν 
από χώρα σε χώρα. Έχουμε πολλές χώ-
ρες στην Ευρωζώνη οι οποίες δεν έχουν 
προβλήματα Μη Εξυπηρετούμενων 
Δανείων, το ποσοστό των Μ.Ε.Δ. είναι 
πολύ χαμηλό. Υπάρχουν άλλες χώρες 
όπου το ποσοστό αυτό είναι υψηλό. Η 
Κύπρος συγκεκριμένα έχει πολύ υψηλό 
ποσοστό, μαζί με κάποιες άλλες χώρε. 
Οπότε, είναι πολύ περισσότερο επείγον 
να δημιουργηθεί στην Κύπρο μια κακή 
τράπεζα, απ’ ό,τι στις περισσότερες χώρες 
της Ευρωζώνης.

Και ένα θέμα εκτός οικονομίας. 
Ήσασταν κι εσείς ένας από τους 
παραλήπτες τρομο-πακέτου από 
την Ελλάδα, ανάλογου εκείνου που 
τραυμάτισε τον πρώην υπηρεσιακό 
πρωθυπουργό της Ελλάδας, κύριο 
Παπαδήμο. Μάλιστα τον είχατε επι-
σκεφθεί στο νοσοκομείο. 

Γνωρίζω ότι ένα τέτοιο τρομο-πακέτο 
είχε σταλεί σε εμένα. Όπως άλλωστε και 
σε δεκάδες άλλους στην Ε.Ε. Εντοπίστη-
κε ωστόσο στο αεροδρόμιο της Αθήνας, 
οπότε δεν συνέβη οτιδήποτε. Είμαι ευ-
γνώμων που μαθαίνω ότι ο ύποπτος έχει 
πλέον συλληφθεί. Όταν επισκέφθηκα 
(στο νοσοκομείο) τον Έλληνα πρώην 
Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπαδήμο, 
ο οποίος είναι καλός μου φίλος από την 
εποχή που υπηρετούσε ως διοικητής της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος και ως 
Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, χάρηκα που μου είπε ότι θα 
αναρρώσει πλήρως. Ήταν όμως πολύ 
σοβαρή επίθεση. Υπήρξε όμως και ένα 
περιστατικό στα γραφεία του ΔΝΤ στο 
Παρίσι, όπου μια γραμματέας τραυμα-
τίστηκε επειδή άνοιξε μιαν από αυτές τις 
επιστολές. Οπότε θεωρώ ότι είναι σημα-
ντικό που οι ελληνικές Αρχές μπορούν 
πλέον να κλείσουν αυτό το κεφάλαιο.

Έχετε αισθανθεί ποτέ πριν, ότι η 
ζωή σας κινδυνεύει λόγω της εργα-
σίας σας;

Όχι, αυτή είναι η πρώτη φορά.

ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» ΚΑΤΑΘΕ-
ΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙ-
ΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΙΤΑΛΙΑ, ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ 
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΩ-
ΝΤΑΣ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ 
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΡΘΑΝ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΕΣ ΟΙ ΔΥΟ ΧΩΡΕΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ  

«Έχει νόημα
η δημιουργία «κακής» 

τράπεζας ως μέρος 
της λύσης του 
προβλήματος»

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα μηνύ-
ματα που εκπέμφθηκαν για την κατάσταση 
και την πορεία της κυπριακής οικονομίας 
από το 13ο Συνέδριο του Economist, που 
διεξήχθη στη Λευκωσία. Σε χαιρετισμό που 
απηύθυνε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης κατά την έναρξη 
του συνεδρίου, ανέφερε ότι η πορεία που 
επελέγη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς 
απαιτούσε ριζική αλλαγή κατεύθυνσης 
για τη χώρα, ενώ τόνισε ότι το όνομα της 
χώρας μας συνδέεται σήμερα και πάλι 
με την ανάπτυξη και την προοπτική. «Με 
τα μέτρα που ελάβαμε, έγινε κατορθωτό 
από τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης να 
εξαλείψουμε το έλλειμμα και να λειτουρ-
γούμε με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό 
και με υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα, που 
φτάνει φέτος τα 426 εκατομμύρια, χωρίς 
επιβολή πρόσθετης φορολογίας ή μείωση 
μισθών και συντάξεων», είπε και πρόσθεσε 
ότι στην Κύπρο η κρίση μετατράπηκε σε 
ευκαιρία. Τόνισε, δε, ότι μετά την αποκα-
τάσταση της αξιοπιστίας του κράτους και 

του χρηματοπιστωτικού μας συστήματος, 
μία εκ των κυριότερων προτεραιοτήτων 
της Κυβέρνησης ήταν και η προσέλκυση 
επενδύσεων στους παραγωγικούς τομείς 
της οικονομίας.

 
Απαλλαγή από στρεβλώσεις

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικο-
νομικών Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το 
σημερινό οικονομικό μοντέλο της χώρας 
έχει απαλλαγεί από τις δύο βασικότερες 
στρεβλώσεις της προηγούμενης περιόδου, 
τον υπερβολικό τραπεζικό δανεισμό και 
αλόγιστα υψηλές και ελλειμματικές δημόσιες 
δαπάνες. Αναφέρθηκε, δε, στα πρόσφατα 
δημοσιεύματα του εξωτερικού, τα οποία 
έβαλαν στο στόχαστρο την Κύπρο, λέγοντας 
ότι αυτά «μας αδικούν, καθώς παραβλέπουν 
τις προσπάθειες που έχουν γίνει». Υπενθύ-
μισε πως κατά την περίοδο του μνημονίου, 
η Κύπρος υλοποίησε σημαντικές αλλαγές 
και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο όσον 
αφορά στις τράπεζες και τους μεσάζοντες. 
«Κατ’ ακρίβειαν, θα υποστήριζα ότι καμία 

άλλη εθνική Αρχή κατά του ξεπλύματος δεν 
υπεβλήθη σε τέτοιον ανεξάρτητο έλεγχο», 
είπε ο ΥΠΟΙΚ, προσθέτοντας ότι η Κύπρος 
αποδέχθηκε αυτόν τον έλεγχο, γιατί ήθελε 
να βελτιώσει το όλο θεσμικό πλαίσιο κατά 
του ξεπλύματος. «Έχουμε αυστηρούς κα-
νονισμούς, αυστηρά πρότυπα», είπε ο κ. 
Ευγενίου και επεσήμανε τη βασική αδυνα-
μία της πολλαπλής εποπτείας σε ζητήματα 
ξεπλύματος. «Η Κύπρος θα μπορούσε να 
τα πάει καλύτερα, εξηγώντας τις αλλαγές 
που έχουν γίνει και αν είχαμε μια εποπτική 
Αρχή με πιο ισχυρή φωνή», σημείωσε. 

 
«Από τις καλύτερες επιδόσεις»

Εν συνεχεία, ο επικεφαλής του Ευρωπα-
ϊκού  Μηχανισμού Σταθερότητας  (EMS), 
Κλάους Ρέγκλινγκ, στην ομιλία του επαίνεσε 
τη δημοσιονομική ανάκαμψη της Κύπρου 
μετά την έξοδό της από το πρόγραμμα οικο-
νομικής προσαρμογής, λέγοντας ότι η χώρα 
παρουσιάζει μία από τις καλύτερες επιδόσεις 
της Ευρώπης. Αναπτύσσεται με έναν από 
τους ταχύτερους ρυθμούς της Ευρωζώνης. 

Ο επικεφαλής του ΕΜΣ υπογράμμισε τη 
δέσμευση της κυπριακής Κυβέρνησης να 
διατηρήσει έναν πειθαρχημένο προϋπολο-
γισμό, καθώς και τον στόχο της για μείωση 
του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ κάτω από το 
100% μέχρι το τέλος του έτους. Ωστόσο, ο κ. 
Ρέγκλινγκ σημείωσε ότι τα πράγματα στον 
τραπεζικό τομέα «δεν φαίνονται τόσο ρόδινα», 
καθώς οι τράπεζες, που είναι φορτωμένες 
με μη εξυπηρετούμενα δάνεια, όπως είπε, 
«εξακολουθούν να είναι αδύναμες».

 Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι σημειώθηκε 
σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, τονίζοντας, παράλληλα, ότι απαι-
τείται να υπάρξει περαιτέρω πρόοδος. Ο κ. 
Ρέγκλινγκ αναφέρθηκε και στην προεκλογική 
περίοδο που διανύει η Κύπρος, λέγοντας 
ότι αυτή δεν πρέπει να απομακρύνει την 
Κύπρο από αυτήν την πορεία. «Η δυναμική 
για συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των 
ιδιωτικοποιήσεων θα πρέπει να παραμείνει 
ισχυρή. Η Κύπρος θα πρέπει να αποφύγει 
τα λάθη του παρελθόντος, και να δαπανά τα 
δημόσια κονδύλια με σύνεση», σημείωσε.

Ενθαρρυντικά μηνύματα για Κύπρο από το συνέδριο Economist

Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΉΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 

ΜΉΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΉΤΑΣ (EΜΣ), 

ΚΛΑΟΥΣ ΡΕΓΚΛΙΝΓΚ.


