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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 15:30
Της Μαρίνας Μάνη
Με δέκα ψήφους υπέρ (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ), εφτά κατά (όλη η αντιπολίτευση) και ένα "παρών" (ΔΗΜΑΡ)
η αρμόδια επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής ενέκρινε τον διορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του
διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας.
Στην «παρθενική» του εμφάνιση στη Βουλή με τη νέα του ιδιότητα, μίλησε για κίνδυνο
«μεταρρυθμιστικής χαλαρότητας» σε μία στιγμή που η Οικονομία βρίσκεται σε καμπή και, ως εκ
τούτου, συνέστησε στην κυβέρνηση να επιταχύνει τους ρυθμούς.

Στις πιεστικές ερωτήσεις που δέχθηκε για το πώς θα ασκεί αυτή τη διοίκηση, απάντησε με την
γενική αρχή ότι «ο διοικητής της ΤτΕ έχει τελείως διαφορετικά καθήκοντα από τον υπουργό
Οικονομικών ο οποίος ασκεί κυβερνητική πολιτική».
Τράπεζες-κόκκινα δάνεια- ρευστότητα
“Και οι δύο προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον. Η σταθερότητα του νομίσματος είναι δημόσιο
συμφέρον. Αν δείτε τις κρίσεις, οι πρώτες που χτυπήθηκαν είναι οι ασθενέστερες τάξεις. Άρα η
διασφάλιση της νομισματικής σταθερότητας είναι και κοινωνική πολιτική», ήταν η χαρακτηριστική
απάντηση που δέχθηκε στο “σφυροκόπημα” του ΣΥΡΙΖΑ δια των βουλευτών του Παναγιώτη
Λαφαζάνη, Νίκου Βούτση και Δημήτρη Γάκη.
Σε ερώτηση για τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι σήμερα ανέρχονται στα
77 δισ. (10 δισ. καταναλωτικά, 25 δισ. στεγαστικά, 42 δισ. επιχειρηματικά) και δεσμεύθηκε ότι ο
ίδιος θα αφιερώσει πολύ χρόνο για την αντιμετώπισή τους.
Χαρακτήρισε δε, επιτυχημένες και επωφελείς για το Δημόσιο τις ανακεφαλαιοποιήσεις των
Τραπεζών, ενώ ανέφερε ότι με βάση τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών το ΤΧΣ δεν επιβαρύνθηκε με απώλειες.
Σε άλλο σημείο, παραδέχθηκε ότι "η αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πάσχει” διότι είναι ατελής ένωση και
δεσμεύθηκε ότι θα πάφρει πρωτοβουλίες, ως μέλος της ΕΚΤ, ώστε οι ελληνικές τράπεζες να
αξιοποιήσουν τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας που εξήγγειλε προσφάτως ο Μάριο Ντράγκι.
Απαντώντας σε ερώτηση του Απ. Κακλαμάνη, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι η μεγάλη μείωση των
καταθέσεων δεν συνοδεύθηκε από φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό αλλά από... φύλαξή τους
«κάτω από τα στρώματα».
Η... παρθενογέννεση
Η βασική ένταση (επί του διορισμού) προήλθε από τον κ. Λαφαζάνη, ο οποίος, επικαλούμενος την
διετή θητεία του κ. Στουρνάρα στο ΥΠΟΙΚ αλλα και, νωρίτερα σε τραπεζικούς οργανισμούς,
υποστήριξε ότι εξυπηρέτησε τραπεζικά συμφέροντα και, άρα, δεν θα είναι σε θέση να ασκήσει
εποπτεία και έλεγχο των τραπεζών.
Ο κ. Στουρνάρας υπεραμύνθηκε, βεβαίως, της οικονομικής κυβερνητικής πολιτικής,
επισημαίνοντας ότι μέσω αυτής «δεν σώσαμε τράπεζες αλλά διαφυλάξαμε τις καταθέσεις των
πολιτών και το σύστημα πληρωμών».
Απαντώντας δε στην παρατήρηση για την προηγούμενη τραπεζική θητεία του, τόνισε ότι δεν
μπορεί ο διοικητής της ΤτΕ να προέλθει... από παρθενογέννεση.
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