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η συν$ντευξη του μνα

Αντεπθεση της Εμπορικς
Τρπεζας με το σχ$διο «Πγασος»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΑΛΥΕΙ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Στον Xρη Σαββδη

νας απ τους πρωτεργτες της πορε ας της ελληνικς οικονομ ας προς τη ζ-

ρικ ς και θα αυξ σουν τα πωλομενα προϊ-

χρονη, ευλικτη τρ!πεζα στο χρο της λια-

ντα αν! πελ!τη.

νικ ς τραπεζικ ς. Πρκειται για σχδια που

νη του ευρ. Ο καθηγητς Γιννης Στουρν-

Πρα απ τις νες εταιρες, μεγ!λη σημα-

αφορον απ την εταιρικ μας ταυττητα

ρας, επικεφαλς πλον της Εμπορικς κατ-

σα χει και η συνεργασα στο εσωτερικ της

και την αλλαγ της μορφ ς των καταστη-

φερε μσα σε ελχιστο χρνο να αλλξει τη

τρ!πεζας, σε τομες πως η διαχεριση κιν-

μ!των μχρι την απλοποηση διαδικασιν

μορφ της τρπεζας, υλοποιντας με ταχ!-

δνων, η κατ!ρτιση και παρακολοθηση

και τα εναλλακτικ! δκτυα. Τα πρτα απο-

τατους ρυθμο!ς να σχδιο εκσυγχρονισμο!

εκτλεσης προϋπολογισμν, η διαχεριση

τελσματα δη φανονται αφο τα βασικ!

και προσαρμογς της στις νες απαιτσεις

ενεργητικο και παθητικο. Στους τομες αυ-

μας μεγθη κινονται με περπου διπλ!σι-

του ανταγωνισμο!. Ταυτχρονα, ως πρε-

τος η C.A. χει μεγ!λη εξειδκευση. Γενικ!

ους ρυθμος σε σχση με τον Οκτβριο του

δρος του Oμ λου Προβληματισμο! για τον

πιστεω τι εναι μια συμμαχα πρωτοπο-

2000 (περπου 40% αξηση χορηγ σεων

Εκσυγχρονισμ της Κοινων ας (ΟΠΕΚ), μιας

ριακ για τα δεδομνα της χρας μας και τη

στη λιανικ τραπεζικ ).

απ τις κορυφα ες στην Ελλδα «δεξαμενς

θεωρ φυσικ συνπεια της νταξης της οι-

σκψης» συνεχ ζει να ασχολε ται με την «πα-

κονομας στην ευρωζνη. Πιστεω τι αντ-

ραγωγ ιδεν».

στοιχες συνεργασες θα δομε στο μλλον
και απ !λλες ελληνικς τρ!πεζες.

Τον προσεχ Οκτβριο συμπληρνονται
δο χρνια απ την υπογραφ της συμφωνας με την Credit Agricole (C.A.) και η μχρι

Φτος θα δομε βελτωση των αποτελεσμ!των απ αυτ που λμε βασικς τραπε-

Πς εξελσσεται η συνεργασα με τους
Γλλους εταρους της Credit Agricole;

Η βελτωση αυτ δεν καταγρφεται
μως στα αποτελ$σματα της τρπεζας…
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ζικς εργασες (core banking), πλην μως οι
υπαξες απ το Xρηματιστ ριο και τις συμμετοχς μας, η εξ!λειψη των κεφαλαιακν
κερδν απ τα ομλογα και το κστος της

τρα εμπειρα εναι ντονα θετικ . Οι τρεις

συγχνευσης και εξυγανσης του Φονικα –

επιμρους συνεργασες που εχαμε συμφω-

Metrolife που επηρε!ζει τα ενοποιημνα
αποτελσματα του ομλου, θα περιορσουν

ν σει υλοποι θηκαν. Οι εταιρες χουν στηθε, λειτουργον και διαθτουν προϊντα, και

Οι επμενες κινσεις της Εμπορικς θα ε-

σημαντικ! την τελικ κερδοφορα σε σχ-

μ!λιστα δη οι τραπεζοασφ!λειες συμπλ -

ναι στο χρο της λιανικς τραπεζικς, που

ση με πρυσι. 5ρα θα περιμνουμε το 2003

ρωσαν π!νω απ 1.000 συμβλαια. Πρ-

και εστιζεται η δραστηριοποηση της C.A.;

για να καταγραφε αξηση των συνολικν

σφατα προχωρ σαμε και σε μια τταρτη

Πρ!γματι, εκε επικεντρνεται πλον το

συμφωνα, για τη δημιουργα κοιν ς εται-

ενδιαφρον μας. 5λλωστε στο πεδο αυτ

ρας χρηματοοικονομικν υπηρεσιν στο

εστι!ζουν τις προσπ!θεις τους και οι πε-

Στη λιανικ τραπεζικ, π$ραν του ποι-

χρο της καταναλωτικ ς πστης μσω ση-

ρισστερες !λλες μεγ!λες τρ!πεζες. Εμες

ου συγκριτικο& πλεονεκτματος που $χε-

μεων πλησης. Αυτ θα ξεκιν σει το Μ!ιο

ξεκιν σαμε προ διετας να τετραετς πρ-

τε, υπρχουν και σημαντικ περιθρια επι-

του 2003 και θα λγεται CreditCom (Εμπο-

γραμμα αναδι!ρθρωσης (πρσφατα του

τοκιακο& κ$ρδους. 'ταν και αυτς $νας λ-

ρικ Πστη). *λα αυτ! τα προϊντα θα

δσαμε τη συμβολικ ονομασα «Π γα-

γος που επιλ$ξατε να δραστηριοποιηθετε

εμπλουτσουν το «οπλοστ!σιο» της Εμπο-

σος»), με στχο να γνει η Εμπορικ μια σγ-

στο συγκεκριμ$νο κλδο;

κερδν.
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Στη λιανικ τραπεζικ υπ!ρχουν σημα-

βρνηση δεν χει πλον παρ! ελ!χιστες με-

ντικ! περιθρια επιτοκιακο κρδους, τα

τοχς, και μνουν μνο το Ταχυδρομικ Τα-

οποα ββαια σταδιακ! θα περιορζονται, κα-

μιευτ ριο (που πιθανν να πουλ σει το

θς εντενεται ο ανταγωνισμς. *μως το

9,5% που διατηρε - πως γνωρζετε η C.A.

καθαρ εισδημα απ τκους θα συνεχσει

χει δικαωμα πρτης !ρνησης στο ποσο-

να αυξ!νεται με σταθερ! υψηλτερους ρυθ-

στ αυτ) και ορισμνα ασφαλιστικ! ταμεα.

μος απ την υπλοιπη Ευρπη, επειδ οι

Σαφς και δεν εμαστε πλον κρατικ τρ!-

γκοι χορηγ σεων και !λλων τραπεζικν

πεζα, οτε απ πλευρ!ς τπων οτε απ

εργασιν θα συνεχσουν να αυξ!νονται με

πλευρ!ς ουσας.

σχετικ! υψηλος ρυθμος, αφο τα τραπεζικ! μεγθη ως ποσοστ του ΑΕΠ υπολε-

Ας επιστρ$ψουμε λγο στην προηγο&με-

πονται σημαντικ! του ευρωπαϊκο μσου

νη θ$ση σας, στο υπουργεο Εθνικς Οικο-

ρου αλλ! και το ονομαστικ ΑΕΠ προβλ-

νομας. Εχατε παξει πρωταγωνιστικ ρ-

πεται τι θα συνεχσει να αυξ!νεται με ση-

λο στην προσπθεια $νταξης της ελληνι-

μαντικ! υψηλτερους ρυθμος απ’ ,τι στην

κς οικονομας στην ευρωζνη, που αρχι-

Ευρωπαϊκ Fνωση.

κς θεωρθηκε αδ&νατη και τελικ αντιμετωπστηκε ως περπου νομοτελειακ. Τι

1χει ολοκληρωθε η απεμπλοκ του κρτους απ τον τραπεζικ κλδο;

μεσολβησε;
Fξι χρνια συνεπος προσπ!θειας κυ-

Βανουμε προς να νο σημεο ισορρο-

ρως στο δημοσιονομικ τομα με παρ!λ-

πας που το κρ!τος θα χει σημαντικ! μι-

ληλη ανταπκριση απ τον ιδιωτικ τομα

κρτερο ρλο στις τρ!πεζες. Κυρως θα

και τα συνδικ!τα. Η μεγαλτερη αλλαγ που

εποπτεει, μσω της Τρ!πεζας της Ελλ!δος,

γινε ταν στη φιλοσοφα. Ελ!χιστοι πλον

και παρ!λληλα θα διατηρ σει κ!ποιους ει-

πιστεουν τι μπορομε να χουμε αν!πτυ-

δικος πιστωτικος οργανισμος. Απ τις

ξη χωρς νομισματικ και δημοσιονομικ

εμπορικς τρ!πεζες, μως, θα αποχωρ σει

σταθερτητα. Η αλλαγ της νοοτροπας

πλ ρως η κεντρικ κυβρνηση. Τα ασφαλι-

ταν εξαιρετικ! δσκολη, ιδιατερα σον

στικ! ταμεα δεν μπορε ββαια να τα υπο-

αφορ! στην αλλαγ της κατεστημνης φι-

χρεσει κ!ποιος να εγκαταλεψουν τοπο-

λοσοφας των πολιτικν κομμ!των.

θετ σεις που επιλγουν για καθαρ! επεν-

Σημαντικ ρλο παιξε και η μεταβολ

δυτικος λγους. Αυτ πουθεν! δεν συμ-

της εικνας που χουν για μας οι ξνοι και

βανει και !λλωστε κανες δεν θα το θελε.

απ εκε εμφανστηκαν οι πρτες θετικς εν-

Π!ντως σε καμα περπτωση η Εμπορικ δεν

δεξεις. Θυμ!μαι ακμη, δο μρες αφο

εναι πλον κρατικ τρ!πεζα. Η κεντρικ κυ-

γινα πρεδρος του Συμβουλου Οικονομι-
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Πρ$πει οι συνδικαλιστ$ς να καταλβουν τι το
μ$λλον το&ς επιφυλσσει δυσρεστες εκπλξεις
αν δεν γνουν περισστερο εξωστρεφες και δεν
δουν τα συμφ$ροντ τους σε μια μακροπρθεσμη
προοπτικ

τριπλ!σιους απ ,τι η υπλοιπη Ευρωπαϊκ Fνωση.
Τα μεγλα διαρθρωτικ προβλματα,
μως, παραμ$νουν…
Ναι, αλλ! σταδιακ! εξαλεφονται. Εναι
γεγονς τι εμαστε πσω σε ορισμνους τομες – π.χ. στη γραφειοκρατα. Δεν διευκολνεται ο επενδυτ ς, ετε Fλληνας ετε ξνος. Υπ!ρχουν δι!φορα εμπδια, πσω απ
τα οποα βρσκουμε π!ντα κ!ποιον μανδακν Εμπειρογνωμνων (το 1994) με π ρε

ματας μα επικερδ επνδυση. Τρα που τα

ρνο που δεν θλει να χ!σει τα προνμια

τηλφωνο η υπεθυνη για την Ελλ!δα του

στεγαστικ! επιτκια βρσκονται στο 5,5%,

που χει. *ταν ιδρσαμε στο υπουργεο

Διεθνος Νομισματικο Ταμεου. Μλις ε-

να νο ζευγ!ρι μπορε να αποκτ σει να σπ-

Εθνικ ς Οικονομας το Ελληνικ Κντρο

χαμε απελευθερσει την κνηση κεφαλα-

τι αρκετ! υψηλν προδιαγραφν. Επιπλον,

Επενδσεων, οι μεγαλτερες αντιδρ!σεις

ων, και απ το ΔΝΤ ρωτοσαν «γιατ δεν

υπ!ρχει σημαντικ εξοικονμηση πρων

ταν μσα απ τα υπουργεα — ακμη και

υποτιμ!τε τη δραχμ ;» «Μα αν υποτιμ -

απ τους τκους του δημσιου χρους, που

απ το διο το υπουργεο Εθνικ ς Οικονο-

σουμε θα χουμε προβλ ματα στον πλη-

μπορον να διατεθον υπρ της αν!πτυξης

μας που το δρυσε.

θωρισμ, αφο οι μισθο ανταποκρνονται

και της ενσχυσης της κοινωνικ ς συνοχ ς.

Fνα !λλο πρβλημα προκπτει απ ορι-

σχεδν αμσως», της απ!ντησα. Εκενη επ-

Παρ!λληλα, δημιουργεται να ευσταθς μα-

σμνα συνδικ!τα, που σε ορισμνους τομες

μενε τι δεν θα καταφρουμε τποτα. Μετ!

κροοικονομικ περιβ!λλον, με χαμηλ πλη-

αδυνατον να δουν ακμη και το διο τους

απ μερικ! χρνια το ΔΝΤ θεωροσε την

θωρισμ, χωρς συναλλαγματικος κινδ-

το συμφρον. Οχυρνονται πσω απ τα λε-

Ελλ!δα ως υπδειγμα στην αντιμετπιση

νους και υψηλ αν!πτυξη. Πρκειται για γε-

γμενα «κεκτημνα δικαιματα», που σως

πισεων ανεπιθμητης υποτμησης.

γοντα, τη σημασα των οποων θα αντιλαμ-

δικαιολογονταν σε !λλες εποχς, και εμπο-

βανμαστε σο περν! ο χρνος. Κι αυτ για-

δζουν αλλαγς που θα φρουν αν!πτυξη,

τ η σταθερτητα φρνει επενδσεις, και !ρα

και !ρα θσεις εργασας. Πρπει οι διοι οι

αν!πτυξη, που οδηγε σε αξηση της απα-

συνδικαλιστς να καταλ!βουν τι το μλλον

Χωρς αμφιβολα. Fνα πρ!γμα θα σας πω,

σχλησης και των εισοδημ!των. Διαψεδε-

τος επιφυλ!σσει δυσ!ρεστες εκπλ ξεις αν

που εναι σως η σημαντικτερη μορφ κοι-

ται τσι η αντληψη τι η νομισματικ σταθε-

δεν γνουν περισστερο εξωστρεφες και δεν

νωνικ ς πολιτικ ς αλλ! δεν το χει σως συ-

ρτητα στραγγαλζει την αν!πτυξη. Oσα –

δουν τα συμφροντ! τους σε μια μακρο-

νειδητοποι σει ακμα η κοιν γνμη: τα επι-

σα, τις προηγομενες δεκαετες που ακο-

πρθεσμη προοπτικ .

τκια. Επ δεκαετες, με τα επιτκια στο 20%

λουθοσαμε επεκτατικ πολιτικ εχαμε χα-

Μπροστ! μας χουμε σημαντικ! θματα,

και 25% ταν εξαιρετικ! δσκολο να απο-

μηλτερες αναπτυξιακς επιδσεις. Τρα

πως π.χ. το ασφαλιστικ των τραπεζν —

κτ σει κανες σπτι, να κ!νει νας επιχειρη-

χουμε ρυθμος αν!πτυξης διπλ!σιους και

να μεγ!λο θμα που ακμη δεν χει ανο-

3σα οφ$λη προσδοκο&σατε απ την
$νταξη τα βλ$πετε να υλοποιο&νται;
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ξει. Ο νος νμος θεσε να πλασιο, αλλ!

Πρπει να αλλ!ξουμε αλλ! και να πεσουμε

μπροστ! μας χουμε πολ δρμο. Και σο

τι χουμε αλλ!ξει.

καθυστερομε τις μεταρρυθμσεις, τσο μνουμε πσω σε εππεδο ανταγωνιστικτητας.

Η αλλαγ νοοτροπας μπορε να γνει στα

Εδ υπ!ρχει και να !λλο ζ τημα, ηθικ ς

πλασια του παρντος πολιτικο& σκηνικο&

β!σης – αυτ που στην ακαδημαϊκ κοιν-

Πσο βοηθει στο εγχερημα του εκσυγχρονισμο& προς την κατε&θυνση που περι-

 απαιτεται κποια ανασ&νθεση;

γρφετε, το περιβλλον της παγκοσμιοποησης;
Αυτ εναι να μεγ!λο θμα. Θεωρητικ!

τητα αποκαλομε πρβλημα «των μσα και

Πιστεω τι το σημεριν πολιτικ σ-

βοηθ!. *μως, απ τη μια πλευρ! βλπουμε

των ξω» (σ.σ.: insiders – outsiders problem).

στημα χει ακμη πολλ! να προσφρει. Τα

τη ρητορεα των ισχυρν του πλαν τη για

Σ μερα στην Ελλ!δα τους ανργους δεν

πολιτικ! κμματα αλλ!ζουν, εξελσσονται,

παγκοσμιοποηση και ελεθερο εμπριο,

τους εκπροσωπε κανες στις συλλογικς

επηρε!ζονται απ τα διεθν ιδεολογικ! ρε-

απ την !λλη, μως, οι διες αυτς χρες

διαπραγματεσεις. Οι διαρθρωτικς αλλα-

ματα. Δεν εναι ββαια μνο αυτ! που μπο-

θτουν εμπδια. Επσης, εν υπ!ρχουν τε-

γς, διευρνοντας τις ευκαιρες αξιοποησης

ρον να παρ!γουν λσεις. Υπ!ρχουν και οι

ρ!στια αποθματα τροφμων στον ανα-

του εργατικο δυναμικο, εξαλεφουν σε με-

μη κυβερνητικς οργανσεις, οι «δεξαμε-

πτυγμνο κσμο, πολλο πεθανουν απ την

γ!λο βαθμ αυτν τον διαχωρισμ.

νς σκψεις» (σ.σ.: think tanks), οι διανοο-

πενα στον αναπτυσσμενο κσμο, λγω

Η σημαντικτερη διαρθρωτικ αλλαγ

μενοι και τα πανεπιστ μια που μπορον να

της αγροτικ ς πολιτικ ς που ακολουθεται,

αφορ! την υιοθτηση μιας νας, εξωστρε-

προτενουν λσεις για τα προβλ ματα. Στα-

αλλ! και λγω της ανεπαρκος υποδομ ς

φος νοοτροπας. Πρπει να μ!θουμε να

διακ! αυτς οι διαδικασες εμφανζονται και

στον Τρτο Κσμο. Πρκειται για να πρ-

συνδυ!ζουμε το προσωπικ με το κοινωνι-

στην Ελλ!δα, και ο κσμος, ξρετε, διψ!ει

βλημα που εμες στις πλοσιες χρες τε-

κ συμφρον. Χρει!ζονται π!νω απ λα

για πληροφρηση και επεξεργασμνες λ-

νουμε να αγνοομε. *μως αργ! γρ γορα

αλλαγς σε εππεδο νοοτροπας και αξιν.

σεις στα κοινωνικ! προβλ ματα. Αυτ το

ερχμαστε αντιμτωποι με τις συνπεις του,

βλπω και στον ΟΠΕΚ, που απ τον Ιονιο

πως π.χ. το ζ τημα της μεταν!στευσης.

του 2001 χω την τιμ να εμαι πρεδρος.

*ταν στον Τρτο Κσμο υπ!ρχει εξαθλωση

Μιλτε δηλαδ για μια ευρ&τερη μορφ

και οι πλοσιες χρες χι μνο δεν επεν-

μεταρρυθμσεων. Θα μπορο&σαμε, για παρδειγμα, να εντξουμε στις αλλαγ$ς τις

Μιλστε μας λγο γι’ αυτ…

δουν εκε, αλλ! εμποδζουν και τις εξαγω-

πρσφατες εξελξεις στο «μ$τωπο» της

Ο *μιλος αυτς ιδρθηκε το 1991 και πι-

γς των φτωχν χωρν, ττε εναι αυτο-

στεω τι εχε μια σημαντικτατη συμβολ

νητο τι ο κσμος θα μεταναστεσει προς

Νομζω, ναι. Εδαμε ναν επαγγελματισμ

κατ! την πρτη δεκαετα της λειτουργας

τις πλοσιες χρες. Αστυνομικς λσεις δεν

απ την πλευρ! της αστυνομας που ξ!φ-

του. Αρχικ! το βασικ ζητομενο ταν ο ευ-

αρκον. Πρπει να αντιληφθομε τι λοι

νιασε ευχ!ριστα. Και θα δετε πως αυτ θα

ρωπαϊκς προσανατολισμς και η νταξη

ζομε στον διο πλαν τη. Θα πρπει να δο-

χει σημαντικς θετικς επιπτσεις και στην

στην ΟΝΕ. Τρα, στχος εναι η πραγματι-

με συνολικ! το ζ τημα της οικονομας και

οικονομα. Με ποιον ξνο επενδυτ και αν

κ σγκλιση, χι μνο στο κατ! κεφαλ ν

της ευημερας στον κσμο.

μιλοσες σου θετε το ζ τημα της τρομο-

ΑΕΠ αλλ! και στο κοινωνικ κρ!τος, την

Τι χρειαζμαστε; Πραγματικ και συνολι-

κρατας — κ!τι που ββαια ταν !δικο αν

ποιτητα ζω ς, τους θεσμος, τις αξες και

κ παγκοσμιοποηση, και ουσιαστικ οικο-

σκεφτε κανες τι συμβανει σε !λλες χρες.

τη νοοτροπα που κυριαρχε στην κοινωνα.

νομικ βο θεια. Τα επιχειρ ματα υπρ του

τρομοκρατας;
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ελεθερου εμπορου τα γνωρζουμε απ τον

αναπφευκτο συμπλ ρωμα μιας αποτελε-

Χρειαζμαστε μια αγορ! «απ !κρου εις

19ο αινα. *μως σ μερα αυτο που δεν τη-

σματικ ς οικονομας, και χι εμπδιο σε αυ-

!κρον». *ταν το κ!νουμε, ττε θα δετε την

ρον τους ρους του ελεθερου εμπορου

τ . *πως επσης πιστεω τι η αποτελε-

πραγματικ διαφορ! δυναμισμο Ευρπης

εναι κατ! κριο λγο οι πλοσιες χρες.

σματικτητα πρπει να διακρνει και το κοι-

– ΗΠΑ.

Δεν μπορομε να περιμνουμε απ τους

νωνικ κρ!τος. Κοινωνικ κρ!τος δεν ση-

φτωχος να δσουν το παρ!δειγμα στην

μανει σπατ!λη και ατελσφορες κοινωνι-

απελευθρωση του εμπορου ταν οι πλο-

κς πολιτικς.

σιοι ορθνουν τεχη. Αυτ που χρειαζμα-

Στις τελευταες απαντσεις χρησιμοποισατε κυρως την ακαδημαϊκ σας ιδιτητα. Υπρχει και εκενη του τεχνοκρτη, εν

στε δεν εναι θεσμο να χειριστον την πα-

Αναφερθκατε στην ανατμηση του ευ-

σε πολλ$ς απαντσεις σας μιλσατε ως πο-

γκοσμιοποηση, αλλ! πραγματικ παγκο-

ρ. Πρκειται για παροδικ εξ$λιξη  $χει

λιτικς. Ποια επιλ$γετε τελικ, σε ποια κα-

σμιοποηση, και χι μνο εκε που μας συμ-

μ$λλον;

ταλγετε;

φρει, δηλαδ παγκοσμιοποηση a la carte.

Νομζω τι το ευρ θα ανατιμηθε και !λ-

Δεν επιλγω μα. *λες συνθτουν να σ-

λο. Τα θεμελιδη μεγθη της ευρωπαϊκ ς

νολο: Το ακαδημαϊκ μου υπβαθρο ταν

Σε $να τσο απελευθερωμ$νο περιβλ-

και της αμερικανικ ς οικονομας υπαγο-

το μνο μου εφδιο· τα πολ καλ! πανεπι-

λον μπορε να επιβισει το ευρωπαϊκ κοι-

ρεουν περαιτρω ενδυν!μωση του ευρ.

στ μια στα οποα σποδασα και δολεψα

νωνικ κρτος;

Προ ξι μηνν λεγα τι η ισοτιμα θα επι-

(σ.σ.: Πανεπιστ μια Αθηνν και Οξφρδης).

Ναι, μπορε. Χωρς κοινωνικ κρ!τος δεν

στρψει στο «1,0» και με θεωροσαν υπε-

Βρθηκα με πολ σημαντικος ανθρπους

μπορομε να επιβισουμε· οι πισεις θα γ-

ραισιδοξο. Τρα εκτιμ τι το 1,1 δολ!ρια

οι οποοι πστεψαν σε εμνα και μου εμπι-

νουν αφρητες. Η ελεθερη αγορ! εναι μεν

/ ευρ σως το δομε σε λιγτερο απ να

στετηκαν θσεις-κλειδι! σε κρσιμες στιγ-

το καλτερο οικονομικ σστημα, μως αν

χρνο. Εξλιξη θετικ και που δεν θα πρπει

μς. Eχα την τχη να συνεργαστ να χω

δεν υπ!ρχουν μηχανισμο κοινωνικ ς προ-

να θεωρεται συλλ βδην αρνητικ για την

καθηγητς εξαιρετικ! σημαντικος επιστ -

στασας και αναδιανομ ς, ττε η ανιστη-

ανταγωνιστικτητα, αφο η ισοτιμα δεν ε-

μονες. Σκεφτετε τι οι περισστεροι (σ.σ.:

τα στην κατανομ του πλοτου θα επιφρει

ναι ο μνος προσδιοριστικς της παρ!γο-

Στγκλιτς, Μρλις, Σεν) χουν πλον π!ρει

σημαντικ! προβλ ματα. 5λλωστε τελικ! το

ντας και οι περισστερες εμπορικς συναλ-

Νμπελ!

κοινωνικ κρ!τος οδηγε σε μεγαλτερη

λαγς των χωρν-μελν της Ευρωπαϊκ ς

Η δουλει! μου στο υπουργεο Εθνικ ς Οι-

απδοση των εργαζομνων, αφο τα κα-

Fνωσης γνονται μεταξ τους. Θα λεγα τι

κονομας με τη διαπραγμ!τευση της ΟΝΕ

λτερα συστ ματα υγεας και εκπαδευσης

η Ευρπη κατ! κριο λγο χρει!ζεται επεν-

ταν εξαιρετικ! ενδιαφρουσα, πως και η

μεσοπρθεσμα ενισχουν την παραγωγι-

δσεις, και προς την κατεθυνση αυτ βοη-

τωριν μου θση στην Εμπορικ Τρ!πεζα.

κτητα. Οι αγορς, με τον τρπο που τε-

θ! η προοπτικ ενς ισχυρο νομσματος.

Εδ ανακαλπτω το πσο σημαντικ εναι

λευταα αντιμετωπζουν το ευρ, δεχνουν

Παρ!λληλα, ββαια, οι ευρωπαϊκς κυβερ-

να αφιερνεις χρνο στον ανθρπινο πα-

να πιστεουν στο μλλον της Ευρωπαϊκ ς

ν σεις πρπει να υιοθετ σουν μια περισσ-

ρ!γοντα και να επενδεις στους νους, ταν

Fνωσης, η οποα διακρνεται και για το σχε-

τερο φιλικ στ!ση απναντι στην αγορ! και

θλεις να διοικες με αξισεις ναν μεγ!λο

τικ! προωθημνο κοινωνικ κρ!τος. Πι-

να προχωρ σουν σε απελευθερσεις ση-

οργανισμ που δρα σε ντονα ανταγωνιστι-

στεω τι το κοινωνικ κρ!τος εναι να

μαντικν τομων πως εναι η ενργεια.

κ περιβ!λλον, πως εναι μα τρ!πεζα.❏

