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"Καμπανάκι" τραπεζών για μη εξυπηρετούμενα δάνεια 10 δισ. ευρώ από τον νέο
Πτωχευτικό - Ζητούν παρέμβαση EBA και ΤτΕ
Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αλλά και της Τράπεζας της Ελλάδος για συγκεκριμένες
διατάξεις του Κώδικα Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας που απειλούν να ανοίξουν "παράθυρο"
για στρατηγικού χαρακτήρα πτωχεύσεις, ζητούν οι τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, η παρέμβαση της EBA (European Banking Authority) και της ΤτΕ
ζητείται με επιστολή που η Ελληνική Ένωση Τραπεζών τους απέστειλε την περασμένη Παρασκευή,
ενημερώνοντας σχετικά και το Υπουργείο Οικονομικών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν και αναγνωρίζουν τη συνολική θετική φιλοσοφία του νέου πλαισίου
αφερεγγυότητας, οι τράπεζες βλέπουν στον επικείμενο πτωχευτικό νόμο τρωτά σημεία που μπορούν να τον
καταστήσουν "ηθικό αυτουργό" για τη δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων της τάξεως των 10 δις.
ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από σχετική μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό των τραπεζών η Deloitte.
Στην επιστολή της ΕΕΤ αναφέρονται οι βασικές ενστάσεις των τραπεζών αναφορικά με τη δυνατότητα που
παρέχει το νομοσχέδιο για την υποβολή αίτησης συνολικής ρύθμισης οφειλών και από δανειολήπτες που είναι
ενήμεροι, καθώς και για την ενιαία αντιμετώπιση που επιφυλάσσει στο χρέος προς τον ιδιωτικό και τον δημόσιο
τομέα.
Στο δεύτερο σκέλος, οι πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι τράπεζες ζητούν να τεθεί ελάχιστο όριο
οφειλών προς το Δημόσιο τα 10.000 ευρώ προκειμένου να μπορεί να ρυθμιστεί ενιαία και αυτοματοποιημένα
μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας το χρέος ενός οφειλέτη προς ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Οι τράπεζες εκφράζουν επίσης αντιρρήσεις για την προβλεπόμενη επάνοδο του οφειλέτη, ελεύθερου χρεών, στην
οικονομική δραστηριότητα, σε ένα έτος (αντί τριών ετών) μετά την πτώχευση, στην περίπτωση που έχει χάσει
την πρώτη κατοικία του.
Παράλληλα, οι τράπεζες διατυπώνουν επιφυλάξεις για το κατά πόσον η διαδικασία της ρύθμισης οφειλών μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας θα ολοκληρώνεται εντός διμήνου, ενώ βλέπουν ότι η τεχνική υποδομή για τη
λειτουργία της πλατφόρμας δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του νέου νόμου από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Οι τράπεζες τονίζουν εμφατικά την ανάγκη ο νέος νόμος να μην λειτουργήσει αποσταθεροποιητικά στην
κουλτούρα πληρωμών που δείχνει να έχει αποκατασταθεί παρά την πανδημική κρίση. Δεδομένων των
εκτεταμένων προγραμμάτων αναστολής πληρωμών που εφαρμόζουν οι τράπεζες (αλλά και το κράτος) στην
τρέχουσα συγκυρία, οι τραπεζίτες επισημαίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευθεί η προσωρινότητα των
διευκολύνσεων αυτών και ένας χαλαρός νόμος για την αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας να "εγκαταστήσει"
μία νέα κουλτούρα αθέτησης πληρωμών.
Οι ενστάσεις που προβάλλουν οι τράπεζες με στόχο την αρτιότερη εφαρμογή του νέου πλαισίου για τη ρύθμιση
του ιδιωτικού χρέους φαίνεται ότι θα μεταθέσουν χρονικά την ψήφιση του νόμου από τη Βουλή, το νωρίτερο στα
μέσα Οκτωβρίου.
Πηγή: capital.gr
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Γ. Ζαββός: Αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης για τα κόκκινα δάνεια
Αποδίδουν οι πολιτικές της κυβέρνησης για το κρίσιμο πρόβλημα των «κόκκινων δανείων» δήλωσε από το
βήμα της Βουλής ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Γιαννούλη με θέμα: «Προκλητική διαγραφή χρέους από την Τράπεζα Πειραιώς στις εταιρείες
επιχειρηματικών συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη».
Όπως είπε ο κ. Ζαββός, το πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ, μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, έχει κατορθώσει να
εντάξει και τις τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες, να προχωρεί μέσα στη δεινότερη κρίση που έχει
αντιμετωπίσει ο τόπος μας και να έχει τα αποτελέσματα, ώστε να έχουμε πάνω από 30 δισεκατομμύρια
σωρευμένα «κόκκινα» δάνεια, να μειώνονται αυτήν τη στιγμή, χωρίς να επιβαρύνεται ούτε με ένα ευρώ ο
Έλληνας φορολογούμενος. Τόνισε μάλιστα ότι με το σύστημα αυτό, η κυβέρνηση μπόρεσε να προσελκύσει
επενδυτές, οι οποίοι θα πάρουν απάνω τους το βάρος αυτής της μείωσης. Σύμφωνα με τον κ. Ζαββό, με τον
ΗΡΑΚΛΗ πατάσσονται σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι συστημικοί κακοπληρωτές, οι μπαταξήδες, καθώς
«υποχρεώνει τις τράπεζες, οι οποίες είχαν σωρευμένα δάνει και δεν είχαν ανοίξει φακέλους διαφόρων
επιχειρηματιών, αυτήν τη στιγμή να προσφύγουν και να βρουν σημαντικές λύσεις».
Ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, προανήγγειλε επίσης για τον
ερχόμενη εβδομάδα, νομοσχέδιο που αφορά στο ξέπλυμα χρήματος, το οποίο θα περιέχει διατάξεις, «οι οποίες
ενισχύουν την ευρωστία, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ιδιαίτερα τη διαφάνεια του τραπεζικού μας
συστήματος».
Ειδικότερα για το περιεχόμενο της ερώτησης του κ. Γιαννούλη, ο κ. Ζαββός είπε ότι «η προληπτική εποπτεία
των συστημικών τραπεζών ασκείται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (SSM), που βρίσκεται στη Φρανκφούρτη, και ότι τα στοιχεία που αφορούν σε δάνεια προς
συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα «καλύπτονται από υπηρεσιακό επαγγελματικό απόρρητο και δεν
κοινοποιούνται στο υπουργείο Οικονομικών». Επισήμανε επίσης ότι «σύμφωνα με τη γραπτή της απάντηση
προς το υπουργείο, η Τράπεζα Πειραιώς, μας διαβεβαιώνει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε
διαγραφή χρέους του εν λόγω οφειλέτη εν αναμονή της ολοκλήρωσης των σχετιζομένων διαδικαστικών
διαδικασιών, γιατί, οι αιτήσεις εξυγίανσης που υποβάλλονται από τους οφειλέτες επικυρώνονται και μόνο
δικαστικά».
Από την πλευρά του ο βουλευτής Α' Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Γιαννούλης είπε ότι σαφώς η ΕΚΤ ελέγχει
τις συστημικές τράπεζες, αλλά εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την ΤτΕ και ο διοικητής της «έχει και
τεχνοκρατική και πολιτική εμπειρία για να καταλαβαίνει τι είναι το να γίνεται προσπάθεια να διαγραφούν 149
εκατομμύρια δανειοδοτήσεων». Ο κ. Γιαννούλης ρώτησε τον υφυπουργό εάν θεωρεί συμβατό με τη λογική, η
δανειοδότηση 149 εκατομμυρίων να προβλέπει διαγραφή των 125 εκατομμυρίων σε μία επιχείρηση τζόγου, με
πεντακόσιους εργαζόμενους; «Το θεωρείτε λογικό, την ώρα όπου γίνονται γονυκλισίες από τον υπουργό
Ανάπτυξης στις τράπεζες για να υπάρξει χρηματοδότηση, να υπάρξει ρευστότητα και μάλιστα και κάποιες
ενισχύσεις με τη μορφή μικροδιευκολύνσεων -νομοθετικό πλαίσιο που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέγραψε και
επικύρωσε αυτή η Βουλή, που το εφαρμόζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά όχι η κυβέρνηση- να
χαρίσουμε 125 εκατομμύρια;».
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H Ευρώπη θέλει να αποφύγει ένα δεύτερο lockdown
Παρά την έξαρση κρουσμάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οι κυβερνήσεις ούτε που θέλουν να ακούν για νέο
απαγορευτικό, φοβούμενες καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις. Έκκληση στους πολίτες να πειθαρχήσουν
στα νέα μέτρα.
Mε την εκτόξευση νέων κρουσμάτων κορωνοϊού το τελευταίο διάστημα, αυξάνεται ο φόβος για επιβολή νέων
απαγορευτικών σε εθνικό επίπεδο. Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ισπανία τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα την
άνοιξη είχαν καταστροφικές επιπτώσεις στην οικονομία. Και ακριβώς αυτές οι χώρες καταγράφουν σήμερα
ολοένα και περισσότερα κρούσματα. Οι γαλλικές αρχές είναι ωστόσο αποφασισμένες να αποφύγουν, όσο είναι
δυνατόν, ένα νέο lockdown επιβάλλοντας περιοριστικά μέτρα στις πόλεις με τα περισσότερα κρούσματα, όπως
Παρίσι, Μασαλία, Μπορντώ, Νίκαια και Τουλούζη. Σε αυτές ισχύουν απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και
επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας. Τόσο στο Παρίσι όσο και σε πολλές άλλες πόλεις η χρήση προστατευτικής
μάσκας είναι υποχρεωτική.
Από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου ισχύουν στη Μαδρίτη επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της πανδημίας. Σε έξι συνοικίες και επτά περιφερειακές κοινότητες επιτρέπονται η είσοδος και έξοδος μόνο για
πολύ συγκεκριμένους λόγους, όπως η εργασία, η επίσκεψη στο γιατρό ή η μετάβαση στο σχολείο. Η τοπική
πρόεδρος της Μαδρίτης Ισαβέλ Αγιούσο δηλώνει ότι «θέλουμε να αποφύγουμε ένα lockdown, μιας και θα ήταν
καταστροφικό για την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Αν σεβαστούμε όλοι τους κανόνες τα κρούσματα θα
περιοριστούν».
Και στη Γερμανία οι οικονομικοί σύνδεσμοι προειδοποιούν για τις επιπτώσεις ενός νέου απαγορευτικού. Ο
πρόεδρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Μάριο Οχόβεν φοβάται κύμα πτωχεύσεων από τη στιγμή που, όπως
δηλώνει, «το 20% των επιχειρήσεων πολεμούν ήδη για την επιβίωση τους λόγω της πανδημίας».
96 δις για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων
Παρά το γεγονός ότι και στη Γερμανία τα κρούσματα βρίσκονται σε ανοδική τάση, οι αρχές δεν εξετάζουν το
ενδεχόμενο επιβολής νέου απαγορευτικού. «Το στοίχημα αυτό το φθινόπωρο είναι προσωπική ευθύνη,
προσωπική ευθύνη, προσωπική ευθύνη», δήλωνε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο υπουργός Υγείας Γενς Σπαν:
«Πιστεύω ότι αν τα καταφέρουμε το επόμενο διάστημα δεν χρειάζεται καν να μιλάμε για νέο lockdown. Σε
περίπτωση έξαρσης κρουσμάτων σε τοπικό επίπεδο τα περιοριστικά μέτρα θα πρέπει να είναι αυστηρά». Όπως
όλα δείχνουν ούτε το υπουργείο Οικονομικών στο Βερολίνο δεν βλέπει στο άμεσο μέλλον ένα νέο απαγορευτικό.
Στο προσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2021 έχει προβλεφθεί νέος δανεισμός 96 δις ευρώ για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Στους υπολογισμούς για τον προϋπολογισμό δεν έχουμε λάβει
υπόψη το ενδεχόμενο νέου lockdown, διαμηνύει το γερμανικό υπουργείο.
Διαφορετικά είναι η κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο βρετανός υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ δήλωσε
στο BBC πριν λίγες μέρες: «Θέλουμε να αποφύγουμε ένα εθνικό lockdown, είμαστε ωστόσο προετοιμασμένοι
για αυτό το ενδεχόμενο». Ας σημειωθεί ότι στη Βρετανία έχουν χάσει τη ζωή τους τους τελευταίους μήνες
42.000 άνθρωποι από την πανδημία.
Και στη Βρετανία τα κρούσματα καταγράφουν ανοδική πορεία. Το ίδιο ισχύει και τον αριθμό των
νοσηλευομένων. Εδώ και περίπου μια εβδομάδα ισχύουν στη Βρετανία αυστηρότεροι κανόνες ως προς τις
κοινωνικές σχέσεις. Σε πόλεις όπως το Μπέρμινχαμ και η Γλασκόβη δεν επιτρέπεται πλέον η συνάντηση μελών
δύο διαφορετικών νοικοκυριών σε κλειστούς χώρους.
Την ίδια στιγμή βρετανοί επιστήμονες της ομάδας Scientific Advisory Group for Emergencies προτείνουν στην
κυβέρνηση να επιβάλλει στη χώρα απαγορευτικό δεκατεσσάρων ημερών στην κυκλοφορία και τις κοινωνικές
επαφές κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών διακοπών. Μέλος της επιστημονικής ομάδας δήλωσε στους
Financial Times ότι «από τη στιγμή που λόγω των διακοπών τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά ούτως ή
άλλως για μια εβδομάδα, μια παραπάνω εβδομάδα δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην παιδεία».
Όπως και στη Γερμανία, έτσι και στη Βρετανία οι πολιτικοί απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να
πειθαρχήσουν. «Βρίσκονται σε σημείο καμπής», δηλώνει ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ: «Είτε θα γίνουν
σεβαστοί οι υπάρχοντες κανόνες, είτε θα πρέπει να λάβουμε περαιτέρω μέτρα».
Πηγή: Deutsche Welle
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Ηχηρή παρέμβαση ΕΚΤ προς Βρυξέλλες για τη μονιμοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ζητά από την ΕΕ να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει μόνιμο το νέο ταμείο
ανάκαμψης από την κρίση της πανδημίας- ενώ παράλληλα δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι οι
μεγαλύτεροι ωφελημένοι από το ταμείο θα είναι η Κροατία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
Η ΕΚΤ χαιρέτησε την απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει σε κοινή έκδοση χρέους ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ
για να στηρίξει την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την ύφεση που προκαλεί η πανδημία με δάνεια
αλλά και επιχορηγήσεις σε κράτη μέλη, ως «ένα σημαντικό ορόσημο στην ολοκλήρωση της ευρωπαϊκής
οικονομικής πολιτικής». Το σχέδιο «εξασφαλίζει ισχυρότερη μακροοικονομική υποστήριξη για πιο ευάλωτες
χώρες», δήλωσε η ΕΚΤ.
Οι μεγάλοι κερδισμένοι
Στην καρδιά του προγράμματος είναι τα 390 δισ. ευρώ επιχορηγήσεων τα οποία θα διανεμηθούν στις χώρες: Η
ΕΚΤ υπολογίζει σε μελέτη που δημοσιεύθηκε σήμερα Τετάρτη ότι αυτό ισοδυναμεί με καθαρό όφελος άνω του
10% του ΑΕΠ προ της κρίσης για την Βουλγαρία και την Κροατία και σχεδόν 9% για την Ελλάδα.
Μεταξύ των καθαρών δικαιούχων είναι η Πορτογαλία, της οποίας το κέρδος υπολογίζεται σε 5,4 τοις εκατό του
ΑΕΠ του 2019. Η Ισπανία με κέρδος 3,4% του ΑΕΠ και η Ιταλία με κέρδος 1,9% του ΑΕΠ.
Ποιοι πληρώνουν
Οι «τέσσερις φειδωλές» χώρες που αρχικά αντιτάχθηκαν στο νέο ταμείο η Αυστρία, η Δανία, η Σουηδία και η
Ολλανδία θα χάσουν σχεδόν το 2% του ΑΕΠ που είχαν πριν την πανδημία, όπως και η Γερμανία, σύμφωνα με
την ανάλυση της κεντρικής τράπεζας.
Ο υπολογισμός της ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη το όφελος κάθε χώρας από τα επιδόματα αφού αφαιρεθεί το κόστος
που θα έχει κάθε χώρα για να αποπληρώσει τον έξτρα κοινό δανεισμό στον οποίο θα προχωρήσει η Ευρώπη.
Οι Financial Times δημοσιεύουν τον παρακάτω πίνακα που δείχνει τί ποσοστό επί του ΑΕΠ κερδίζουν ή χάνουν
οι διάφορες χώρες της Ευρωζώνης από τις επιχορηγήσεις:
Η παρέμβαση
Η παρέμβαση της ΕΚΤ συνίσταται στο εξής και αποτελεί ουσιαστικά πρωτοβουλία με έντονο πολιτικό άρωμα,
αυτό που ανέμεναν κάποιοι ηγέτες όταν πρότειναν την μη-οικονομολόγο Λαγκάρντ για το τιμόνι της κεντρικής
τράπεζας:
Αναφέρει η ΕΚΤ ότι αν και το ταμείο είναι «εφάπαξ», δίνει χρήσιμα διδάγματα για την εξέλιξη της
οικονομικής και νομισματικής ένωση – η οποία εξακολουθεί να στερείται «μόνιμης δημοσιονομικής
ικανότητας σε υπερεθνικό επίπεδο για μακροοικονομική σταθεροποίηση σε βαθιές κρίσεις». Δεν έχει δηλαδή
δικό της προϋπολογισμό
για να αντιμετωπίσει συστημικούς κινδύνους.
\
Αναφέρει λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να καταστήσει το ταμείο ένα
πιο μόνιμο μέρος του οπλοστασίου της χάραξης πολιτικής όταν ξαναρχίσει τις συνομιλίες σχετικά με τους
κανόνες του προϋπολογισμού.
Τα χρήματα που θα αντλήσει από κοινού η ΕΕ από την αγορά αυξάνει το χρέος της κατά 15 φορές, υπολογίζει η
ΕΚΤ, πράγμα που υπογραμμίζει πόσο ανύπαρκτος ήταν ο κοινός δανεισμός μέχρι σήμερα.
Συνέχεια….
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Αξιωματούχοι της ΕΚΤ έχουν από καιρό υποστηρίξει ότι η ΕΕ θα καταφέρει να μειώσει την ευαισθησία της
Ευρωζώνης σε μελλοντικές εθνικές κρίσεις χρέους αν εκδώσει ένα μεγάλο, κοινώς εγγυημένο σύνολο χρεών που
θα ανταγωνιστεί τα γερμανικά ομόλογα ως ασφαλής τοποθέτηση στις αγορές.
Σε αυτό αντιδρούν οι «Λιτοί» και επιμένουν ότι το ταμείο ανάκαμψης- ή Next Gen EU – πρέπει να παραμείνει
προσωρινό εργαλείο καταπολέμησης της κρίσης, καθώς ανησυχούν ότι κάποιες χώρες δε θα είναι και τόσο
επιμελείς στην αποπληρωμή του μεριδίου τους στα κοινά δάνεια της ΕΕ.
Ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα για τον κίνδυνο «να
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι το χρέος σε επίπεδο ΕΕ κατά κάποιο τρόπο δεν μετράει ή ότι είναι ένας τρόπος
να αποφύγουν τους δύσκολους δημοσιονομικούς κανόνες». Πρόσθεσε ότι το ταμείο ανάκαμψης πρέπει να
«παραμείνει ένα σαφώς καθορισμένο μέτρο κρίσης και δεν πρέπει να ανοίξει την πόρτα για μόνιμο χρέος της
ΕΕ»
Η ΕΚΤ όμως έχει διαφορετική άποψη: «Υπό την προϋπόθεση ότι θα διατεθεί για παραγωγικές δαπάνες και
συνοδεύεται από μεταρρυθμίσεις που αυξάνουν την ανάπτυξη, η ΕΕ επόμενης γενιάς όχι μόνο θα βοηθήσει στη
στήριξη της ανάκαμψης, αλλά θα αυξήσει επίσης την ανθεκτικότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό των
οικονομιών των κρατών μελών».
Εκτίμησε ότι η συνολική χρηματοδοτική στήριξη από το ταμείο θα ισούται με σχεδόν το 5% του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος της ευρωζώνης.
Οι οικονομολόγοι ανησυχούν για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα ορισμένων χωρών της Νότιας
Ευρώπης, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν κατά πολύ το έλλειμμα του προϋπολογισμού τους για να
χρηματοδοτήσουν την ανταπόκρισή τους στην πανδημία κορωνοϊών. Το χρέος της Ελλάδας αναμένεται να
αυξηθεί πάνω από 200 τοις εκατό του ΑΕΠ, ενώ η Ιταλία αναμένεται να υπερβεί το 160 τοις εκατό και η
Ισπανία κατευθύνεται προς το 130 τοις εκατό.
Ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, είπε σε ομιλία του την Τρίτη ότι για τις
υπερχρεωμένες χώρες «η σημαντική χρηματοδότηση που παρέχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μια
μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης
βιωσιμότητας. Η ανάπτυξη θα είναι η μόνη λύση στη συσσώρευση δημόσιου και ιδιωτικού χρέους».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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