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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η κυβέρνηση να επανεξετάσει το πρωτείο του κράτους στην αποπληρωμή
υποχρεώσεων
Άμεση, γενναία και με κανόνες αυξημένης διαφάνειας πρέπει να είναι η ρύθμιση για
τα κόκκινα δάνεια

Αρνούμενη να κάνει εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που, α) θα αποκαταστήσουν τα
εισοδήματα επιχειρήσεων και νοικοκυριών, ώστε να μπορούν να αποπληρώνουν
κανονικά τις φορολογικές και δανειακές τους υποχρεώσεις, και β) θα
αποκαταστήσουν την αξία των ακινήτων (μείωση δηλαδή της φορολογίας) ώστε να
αξίζει να πληρώνει κανείς γι αυτά, η κυβέρνηση έχει συμβάλλει ώστε να
δημιουργηθεί ένα βουνό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αυτό έχει παραλύσει, μαζί με
τις τράπεζες, εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και ιδιώτες, ακυρώνοντας τις
δημιουργικές τους δυνατότητες. Τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας έχουν
μετατραπεί σε οικονομικά ζόμπι, χωρίς ελπίδα και προοπτική.
Είναι φανερό ότι οι διαστάσεις του προβλήματος είναι τόσο μεγάλες που απαιτείται
μία γενναία ρύθμιση που θα ξεκλειδώσει και θα σπρώξει τις διαδικασίες εξυγίανσης
των ισολογισμών των πιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ παράλληλα θα ξανακάνει δυνατή
την επανεκκίνηση της οικονομίας. Η ρύθμιση θα πρέπει κατ’ αρχήν να γίνει με
διαφάνεια – όταν οι τράπεζες έχουν αναχρηματοδοτηθεί με χρήματα των
φορολογουμένων δεν μπορεί να μην υπάρχουν κανόνες αυξημένης διαφάνειας σε
όλες τις σχετικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει επίσης να κατανέμει, τα βάρη μεταξύ
επιχειρήσεων, ιδιωτών, τραπεζών, αλλά και του κράτους, με δίκαιο τρόπο: η Δράση
πιστεύει ότι η «υπέρ-προτεραιότητα» του κράτους πρέπει να επαναξιολογηθεί με
γενναιότητα. Παράλληλα, η ρύθμιση θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τους ηθικούς
κινδύνους έναντι των συνεπών δανειοληπτών και να προστατεύει από ποινικές και
αστικές ευθύνες όσους καλόπιστα θα εργάζονται για την επιστροφή στην
κανονικότητα. Κυρίως, οφείλει να είναι ευέλικτη, και αποτελεσματική.
Οι «ιδέες Δένδια», οι οποίες από ότι φαίνεται ούτε συμφωνημένες είναι εντός της
κυβέρνησης, ούτε επαρκώς μελετημένες, είναι μία απάντηση κατώτερη του
προβλήματος. Και είναι λάθος, κατά το ότι προβλέπουν οριζόντια μεταχείριση σε
ένα θέμα που έχει πολλές διαφορετικές παραμέτρους. Δεν είναι όλοι το ίδιο.

Η κυβέρνηση οφείλει, τέλος, να κρατήσει το αποθεματικό των €11 δισ. του ΤΧΣ σαν
απόθεμα ανάγκης, μέχρι να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι πιθανές επιπτώσεις από
την ρύθμιση των «κόκκινων δανείων».
Η τακτοποίηση τους είναι επείγουσα προτεραιότητα.
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