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Παράτην ολοκλήρωση των προγραμμάτων, το πραγματικό στοίχημα για τη χώρα δεν έχει
κερδηθεί, τονίζει ο πρόεδρος του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Μ. Μαΐλλης. Ο ίδιος θέτει ως
προτεραιότητα την εθνική πολιτική συνεννόηση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, ενώ εκτιμά,
με αφορμή τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία, ότι το γερμανικό πολιτικό σύστημα έχει την
ωριμότητα να απορροφήσει και να διαχειριστεί τις μεταβολές.
Συνέντευξη στον Χάρη Φλουδόπουλο

Κύριε Μαΐλλη, το συνέδριο Capital+Vision του 2018 είναι το πρώτο που διεξάγεται μετά την
ολοκλήρωση των προγραμμάτων σταθερότητας. Τελικά έχουμε εξέλθει από αυτό που εσείς
έχετε ονομάσει ατελείωτο υφεσιακό κύκλο;
Ηολοκλήρωση των προγραμμάτων αποτελεί αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη, την οποία όλοι
χαιρετίζουμε. Όμως το πραγματικό στοίχημα δεν έχει κερδηθεί. Είναι αμφίβολο εάν και κατά
πόσον η Ελλάδα έλυσε οριστικά τα βαθιά ριζωμένα διαρθρωτικά προβλήματά της και
εξουδετέρωσε όλες εκείνες τις παθογόνες αιτίες που δημιούργησαν και συντήρησαν αυτή την
πολυετή κρίση. Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι η χώρα θα εξακολουθήσει για μεγάλο διάστημα να
βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αγορών και να αξιολογείται καθημερινά σε όλα τα επίπεδα. Αυτή η
πραγματικότητα δεν επιδέχεται κανέναν εφησυχασμό. Οι αγορές, ψυχρές και καχύποπτες και
πάντα λεπτομερώς πληροφορημένες, μπορεί να αποδειχθούν στην πορεία δυσκολότερες και από
τους "θεσμούς".
Ποιες είναι κατά την άποψή σας οι κυριότερες απειλές σήμερα για την ελληνική οικονομία;
Σίγουρατο ασταθές περιβάλλον, τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι μεγάλο
θέμα για την ευάλωτη ελληνική οικονομία. Όμως το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι η Ελλάδα θα
πρέπει να κερδίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη των αγορών. Ο πολιτικός κόσμος, οι
μελλοντικές ελληνικές κυβερνήσεις θα πρέπει με αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν κατά
γράμμα τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές μέτρα σε βάθος χρόνου και, το κυριότερο, να μην
επιστρέψουν στις γνωστές καταστροφικές πρακτικές που έφεραν τη χώρα σε αυτήν τη δεινή θέση.

Ο πολιτικός κόσμος, στο σύνολό του, θα πρέπει άμεσα να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει πως η
υποτροπή και μια επιστροφή στο παρελθόν δεν είναι επιτρεπτή. Οι Έλληνες συνολικά έχουν
υποστεί τεράστιες θυσίες, έχουν χάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια και έχουν φτωχύνει. Οι θυσίες
αυτές δεν μπορεί και δεν πρέπει να πάνε χαμένες.
Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις στη Γερμανία; Εκτιμάτε ότι βρισκόμαστε στην απαρχή
ανατροπών που ενδεχομένως να επηρεάσουν και την πορεία της χώρας μας;
Παρακολουθούμεστην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια ανατροπές που αλλάζουν τις ισχύουσες μέχρι
πρότινος πολιτικές ισορροπίες. Το καθεστώς λιτότητας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και το
μεταναστευτικό έχουν παίξει σημαντικό ρόλο. Το φαινόμενο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη και στη
Γερμανία, όπου διαπιστώνονται μετατοπίσεις που ευνοούν τα μικρά κόμματα σε βάρος των δύο
ιστορικών κομμάτων CDU και SPD, που κυβέρνησαν μεταπολεμικά τη χώρα, αλλάζοντας το
πολιτικό status δεκαετιών. Οι πρόσφατες τοπικές εκλογές τόσο στη Βαυαρία (που η συμμετοχή
της στο ομοσπονδιακό ΑΕΠ είναι περίπου 20%) όσο και στο κρατίδιο της Έσσης, όπου η
πρωτεύουσα Φρανκφούρτη σήμερα είναι το οικονομικό κέντρο της Ευρωζώνης, επιβεβαιώνουν τα
παραπάνω. Τα αποτελέσματα, οι ανατροπές αυτών των εκλογών μπορούν να δημιουργήσουν
προϋποθέσεις για κραδασμούς και ανακατατάξεις. Πιστεύω, ωστόσο, ότι το γερμανικό πολιτικό
σύστημα έχει την ωριμότητα να απορροφήσει τέτοιες μεταβολές και να τις διαχειριστεί, καθώς οι
προτεραιότητες της Γερμανίας έχουν στρατηγικά χαρακτηριστικά σε πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο και τελικά διασφαλίζουν ευρεία πολιτική στήριξη. Οι θέσεις της Γερμανίας για την Ελλάδα
περνούν μέσα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Σε διμερές επίπεδο είναι και θα παραμείνουν
εξαιρετικές, όπως κατέδειξε και η πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, κ. Σταϊνμάιερ,
στην Αθήνα. Τα προβλήματά μας είναι αμιγώς ελληνικά και, ως ελληνικά, πρέπει να λυθούν εδώ,
από εμάς, χωρίς άλλες καθυστερήσεις.

Συνεχίζει να είναι το κράτος λάφυρο για τα κόμματα; Τι περιμένει να ακούσει ο
επιχειρηματικός κόσμος στις επερχόμενες εκλογές; Αποτελεί λύση η εθνική συνεννόηση;
Ανέφερακαι προηγουμένως ότι ο πολιτικός κόσμος που ευθύνεται για τη σημερινή κρίση
υποχρεούται να αλλάξει και να προσαρμοστεί. Θα είναι καταστροφικό ένα πισωγύρισμα στο
παρελθόν. Ειδικότερα σήμερα, που βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογικό χρόνο, είναι
επιτακτικό να μην επαναληφθούν οι πρακτικές του παρελθόντος. Και ελπίζω ότι το πρόσφατο
σχόλιο του Ντάισελμπλουμ ότι "οι πολιτικοί της χώρας δεν έχουν τη βούληση και την πειθαρχία να
συνεχίσουν τις μεταρρυθμίσεις" δεν θα επαληθευτεί. Το πελατειακό κράτος, οι προεκλογικές
παροχές κ.λπ. δεν έχουν πια θέση. Πάγια πεποίθησή μου ήταν και είναι ότι, προκειμένου να
βγούμε από την κρίση, να λύσουμε τα προβλήματά μας και να δημιουργήσουμε προοπτικές για τη
χώρα και τους νέους είναι απαραίτητη η εθνική συνεννόηση.
Μπορεί να αντιστραφεί η αρνητική εικόνα για την Ελλάδα και να γίνει η χώρα πιο
ελκυστικός επενδυτικός προορισμός;

Τοσημαντικότερο είναι η Ελλάδα να γίνει φιλική προς τις επενδύσεις και τους επενδυτές. Πρέπει
να αποκατασταθεί η αξιοπιστία και η εμπιστοσύνη και να ξεκινήσουμε εμείς οι Έλληνες πρώτοι τις
επενδύσεις στη χώρα μας. Υπάρχουν, όμως, ισχυρά αντικίνητρα, όπως η υπερφορολόγηση και η
γραφειοκρατία. Αναμφίβολα, γίνονται πολλά. Όμως πολλά υπολείπονται. Προσωπικά, θα
προτάξω τις μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη και στην ανάγκη επιτάχυνσης της απόδοσής της. Δεν
μπορεί ένας επενδυτής να περιμένει ακόμα και μία δεκαετία για να βρει το δίκιο του. Και, βέβαια,
θα πρέπει επειγόντως οι συστημικές ελληνικές τράπεζες να τελειώσουν άμεσα με τις εκκρεμότητές
τους σε σχέση με τα NPEs και την κεφαλαιακή επάρκειά τους, ώστε να επανέλθουν σε
κανονικότητα, έχοντας τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, την ανάπτυξη και τις
νέες επενδύσεις.
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