Τραπεζίτης κερνάει και τραπεζίτης πίνει!
Πως οικοδοµείται η Νέα Κλεπτοκρατία µε ευρωπαϊκά
χρήµατα
9η Ιουνίου 2013
Ο δρόµος για την Κόλαση είναι σπαρµένος µε ενάρετες προθέσεις. Ή
τουλάχιστον µε εξαγγελίες που φαίνεται να βασίζονται σε καλά κίνητρα. Πάρτε
για παράδειγµα τον πρόσφατο Αναπτυξιακό Νόµο 4146 (ΦΕΚ 90/18-04-2013).
Μεταξύ άλλων λέει τα εξής κάτω από τον τίτλο «Επιτάχυνση Διαδικασιών»
(άρθρο 23 παρ.1&2):
1. Κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόµενων επενδυτών, µπορεί να διενεργούνται ενδιάµεσοι
έλεγχοι πιστοποίησης, καθώς και τελικοί έλεγχοι ολοκλήρωσης
επενδυτικών σχεδίων των νόµων 3299/2004 και 3908/2011, από πιστοποιηµένους φορείς. Οι
εκθέσεις ελέγχου του προηγούµενου εδαφίου υποβάλλονται στις αρµόδιες για την έκδοση της
απόφασης Υπηρεσίες της Διοίκησης.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης, καθώς και η διαδικασία ανάθεσης του έργου
ελέγχου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της σχετικής
απόφασης της Διοίκησης.

Ποιος µπορεί να διαφωνήσει µε την επιτακτική ανάγκη να επισπευθούν οι
διαδικασίες έγκρισης επενδύσεων που ο τόπος έχει άµεση ανάγκη για να
ορθοποδήσει; Ιδίως όταν οι ίδιοι άνθρωποι του Υπουργείου Ανάπτυξης σου λένε
ότι η χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά γραφεία έχει κολλήσει στην
γραφειοκρατία του υπουργείου µε αποτέλεσµα απελπιστικά αργές διαδικασίας
έγκρισης και ελέγχου των επενδύσεων. «Τι να κάνουµε;», σε ρωτούν. «Δεν
έχουµε τους µηχανισµούς να επισπεύσουµε τις διαδικασίες και την ώρα που η
οικονοµία διψά από επενδύσεις εµείς, θέλοντας και µη, τις αναβάλουµε συνεχώς.
Δεν έπρεπε να εκχωρήσουµε τον έλεγχο σε ιδιώτες ώστε να λειτουργήσει το
σύστηµα καλύτερα και να µπει ένα τέλος στην καθυστέρηση που κινδυνεύει να
πνίξει την οικονοµία;» Μπορεί να διαφωνήσει κανείς µε µια τέτοια εξοµολόγηση
ενός στελέχους του Υπουργείου Ανάπτυξης;
Το πρόβληµα είναι ότι η προτεινόµενη «θεραπεία» του προβλήµατος θα
αποδειχθεί χειρότερη από την αρρώστεια της αποπνυκτικής γραφειοκρατίας. Για
την ακρίβεια, θα αποτελέσει την βάση για την οικοδόµηση µιας Νέας
Κλεπτοκρατίας. Αυτές τις µέρες, µε βάση το πιο πάνω άρθρο, προωθείται
Προεδρικό Διάταγµα που θα αναθέτει τους ελέγχους των επενδύσεων σε
«πιστοποιηµένους φορείς». Και ποιοι νοµίζετε ότι θα είναι αυτοί οι
«πιστοποιηµένοι φορείς»; Εταιρείες συµβούλων πίσω από τις οποίες βρίσκονται
οι ίδιες οι τράπεζες!

Για να το πω απλά, επί της ουσίας, οι τράπεζες που χορηγούν βραχυπρόθεσµο
ή µακροπρόθεσµο δάνειο σε µια επιχείρηση θα διενεργούνν και τον έλεγχο
των επενδύσεων που χρηµατοδοτούν. Και σαν να µην έφτανε αυτό, οι τράπεζες
θα έχουν χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο και την δυνατότητα της άµεσης
εκταµίευσης της χρηµατοδότησης (από τα ευρωπαϊκά ταµεία) στον φορέα της
επένδυσης µετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας. Πρόκειται για τον ορισµό της
λαϊκής ρήσης «Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει»! Την ώρα που αποδοµείται η
υπηρεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων, οι τράπεζες κατακτούν το δικαίωµα να ελέγχουν... τον εαυτό τους.
Θυµάστε γιατί κατέρρευσε το παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα από την
Αµερική µέχρι και την χώρα µας; Επειδή για δεκαετίες οι τράπεζες αφέθηκαν να
αυτο-αξιολογούνται. Αφέθηκαν να συνάπτουν συµφωνίες αξιολόγησής τους µε
τους οίκους πιστωτικής αξιολόγησης (π.χ. Standard and Poor’s, Moody’s) οι
οποίοι πληρώνονταν από τις τράπεζες για να δίνουν κορυφαίες αξιολογήσεις στα
«σκουπίδια» τους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από το να δίνεις στις
τράπεζες το δικαίωµα να αυτο-αξιολογούνται, ιδίως όταν πρόκειται για την χρήση
που κάνουν χρηµάτων των (ευρωπαίων) φορολογούµενων. Ουσιαστικά, τους
δίνεις το δικαίωµα να οικοδοµήσουν την Νέα Κλεπτοκρατία του 21ου αιώνα.
Θα µου πείτε: Υπάρχει εναλλακτική; Δεδοµένου ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης
όντως δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στον φόρτο δουλειάς που ενέχει η χρηστή
αξιολόγηση των επενδύσεων, τι άλλο µπορεί να γίνει; Η απάντηση είναι η
δηµιουργία µιας πραγµατικά Ανεξάρτητης Αρχής που σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) θα ελέγχει τόσο τις επενδύσεις όσο και
τους τραπεζίτες. Κάτι τέτοιο όµως έρχεται σε αντίθεση µε τις βουλές της Νέας
Κλεπτοκρατίας.
Και η Ευρώπη; Γιατί δεν αντιδρά η Ευρώπη στην κακοδιαχείριση των κονδυλίων
της; Αν κρίνουµε από τον τρόπο που κάνει τα στραβά µάτια στο έγκληµα που
ονοµάζεται «ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών», είναι κάτι παραπάνω από
προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ελάχιστα για την χρηστή χρήση
των ευρωπαϊκών πόρων. Πολύ περισσότερο την ενδιαφέρει η εξασφάλιση της
επικυριαρχίας της Πτωχοτραπεζοκρατίας σε όλα τα µήκη και πλάτη της Ηπείρου
µας. Να άλλος ένας λόγος που το ΔΝΤ καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
πρόσφατες εκθέσεις του και ετοιµάζει την έξοδό του από την Ευρώπη.

