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Μέτοχος και εγγυητής των τραπεζών 
το Δημόσιο με κεφάλαια 28 δισ. ευρώ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του Δημοσίου στο δ.σ. και ανώτατο όριο στις αμοιβές στελεχών

Της Ευ γ ε ν ία ς  Τζ ω ρ τ ζ η

Στα 28 δισ. ευρώ ανέρχεται το κό- 
στοε του σχεδίου στήριξηε των 
τραπεζών, οι βασικοί άξονεε του ο
ποίου είναι η αποκατάσταση τηε 
ρευστότηταε και η ενίσχυση τηε 
κεφαλαιακήε βάσηε των πιστωτι
κών ιδρυμάτων. Το σχέδιο παρου
σίασε χθεε ο υπουργόε Οικονομίαε 
κ. Γιώργοε Αλογοσκούφηε από κοι
νού με τον διοικητή τηε Τραπέζηε 
τηε Ελλάδοε κ. Γιώργο Προβόπουλο 
και όπωε δήλωσε αποσκοπεί στη 
«θωράκιση τηε ελληνικήε οικονο- 
μίαε, μέσα από την ομαλή λειτουρ
γία του χρηματοπιστωτικού μαε 
συστήματοε, την ενίσχυση τηε α- 
ναπτυξιακήε δυναμικήε τηε οικο- 
νομίαε και τον μετριασμό των επι
πτώσεων τηε κρίσηε για τουε Ελλη- 
νεε πολίτεε».

Οπωε διαβεβαίωσε ο υπουργόε 
Οικονομίαε, τα μέτρα δεν θα επι
φέρουν βάρη στουε Ελληνεε φορο- 
λογούμενουε. Αντίθετα θα επιτρέ
ψουν την απρόσκοπτη συνέχιση 
τηε χρηματοδότησηε τω ν νοικο
κυριών και των επιχειρήσεων, έτσι 
ώστε να αποτραπεί η επιβράδυν
ση τηε πιστωτικήε επέκτασηε, αλ
λά και η περαιτέρω άνοδοε των ε
πιτοκίων, που θα αποδυνάμωνε 
την ανάπτυξη και θα επιδείνωνε 
τιε πληθωριστικέε πιέσειε. Τα ερ

γαλεία που θα χρησιμοποιηθούν 
για την επίτευξη των στόχων του 
σχεδίου είναι:
■ Η παροχή εγγύησηε του ελληνι
κού Δημοσίου προε όλα τα πιστωτι
κά ιδρύματα, για την αντιμετώπιση 
των αναγκών ρευστότηταε του τρα
πεζικού συστήματοε μέχρι το ποσό 
των 15 δισ. ευρώ. Η εγγύηση αφορά 
την έκδοση νέων μεσομακροπρό- 
θεσμων δανείων, που θα συνα- 
φθούν και τίτλων 
που θα εκδοθούν 
ή θα αναχρημα
τοδοτηθούν μέ
χρι το τέλοε του 
2009 και για 
διάρκεια 3 έωε 5 
ετών. Η εγγύηση 
παρέχεται έναντι 
προμήθειαε 1% - 
1,5% επί του ποσού τηε εγγύησηε. 
Επίσηε, η τράπεζα θα δίνει στο Δη
μόσιο ωε εξασφάλιση (ενέχυρο) 
στοιχεία του ενεργητικού τηε (ομό
λογα, μετοχέε, τιτλοποιημένα δά
νεια κ. λπ), τα οποία θα αξιολογού
νται από την ΤτΕ. Εάν η αξιολόγη
σή τουε είναι χαμηλή, θα υπάρχει 
περαιτέρω επιβάρυνση. Η παροχή 
εγγύησηε του ελληνικού Δημοσίου 
θα απευθύνεται είτε στο πιστωτικό 
ίδρυμα ή στο θεσμικό επενδυτή 
που δανείζεται, είτε στο πιστωτικό 
ίδρυμα που δανείζει, προκειμένου

να διασφαλίζονται ευνοϊκότεροι ό
ροι. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγε
ται η μεταφορά υψηλότερων δια
τραπεζικών επιτοκίων στουε δανει- 
ολήπτεε στη χώρα μαε και εξασφα
λίζεται η ομαλοποίηση τηε λειτουρ- 
γίαε του χρηματοπιστωτικού συ
στήματοε και η μείωση των αρνητι
κών επιπτώσεων τόσο στο διατρα- 
πεζικό σύστημα, όσο και προε την 
πραγματική οικονομία, δηλαδή τιε 

επιχειρήσειε και 
τα νοικοκυριά.
■ Η έκδοση ειδι
κών ομολόγων 
του ελληνικού 
Δημοσίου με 
διάθεσή τουε 
στα πιστωτικά ι
δρύματα ύψουε 
μέχρι 8 δισ. ευ

ρώ. Δηλαδή το Δημόσιο θα εκδίδει 
ομόλογα διάρκειαε 2 - 3 - 5 και τα έ
σοδα από την πώλησή τουε θα τα 
καταθέτει στην τράπεζα που επιλέ
γει αυτή τη μορφή στήριξηε. Η 
τράπεζα θα καταβάλει στο Δημόσιο 
προμήθεια 0,5% - 1% επί του πο
σού τηε κατάθεσηε, επιτόκιο για 
την κατάθεση που θα υπερκαλύ
πτει το επιτόκιο του ομολόγου και 
επιπλέον θα δίνει ενέχυρο περιου
σιακά στοιχεία του. Τη διαχείριση 
τηε έκδοσηε των ομολόγων θα α- 
ναλάβει ο ΟΔΔΗΧ, ο οποίοε και θα

καθορίζει σε συνεργασία με την 
Τράπεζα τηε Ελλάδοε, τουε όρουε.
■ Η ενίσχυση τηε κεφαλαιακήε βά- 
σηε των πιστωτικών ιδρυμάτων ύ- 
ψουε μέχρι 5 δισ. ευρώ. Για την ενί
σχυση τηε κεφαλαιακήε βάσηε των 
πιστωτικών ιδρυμάτων, που το επι
θυμούν, προβλέπεται η αγορά από 
την πλευρά του Δημοσίου προνο
μιακών μετοχών που θα έχουν τα α- 
παιτούμενα χαρακτηριστικά για να 
αναγνωρίζονται ωε βασικά κύρια ί-' 
δια κεφάλαια (Tier 1 capital). Οι με
τοχέε αυτέε έχουν ενσωματωμένο 
δικαίωμα προαίρεσηε εξαγοράε από 
τιε τράπεζεε σε διάστημα όχι μικρό
τερο των 5 ετών και το Δημόσιο θα 
λαμβάνει απόδοση έωε 10%. Η συμ
μετοχή αυτή εγκρίνεται από τον υ
πουργό Οικονομίαε και Οικονομι
κών έπειτα από γνωμοδότηση τηε 
Τραπέζηε τηε Ελλάδοε. Σε όλεε τιε 
περιπτώσειε όπου παρέχεται εγγύη
ση του Δημοσίου ή η ενίσχυση μέ
σω αγοράε προνομιούχων μετοχών 
θα διασφαλίζεται η συμμετοχή του 
Δημοσίου στο διοικητικό συμβούλιο 
τηε Τράπεζαε με δικαίωμα αρνησι- 
κυρίαε στην πολιτική παροχών στα 
ανώτερα στελέχη τηε Τράπεζαε, για 
τιε αμοιβέε των οποίων, τίθεται ωε 
πλαφόν η αμοιβή του διοικητή τηε 
ΤτΕ, δηλαδή περίπου 300.000 ετη- 
σίωε, χωρίε μπόνουε και άλλεε πα- 
ροχέε όπωε πιστωτικέε κάρτεε κ. λπ.

Ο υπουργός Οικονομίας 
δήλωσε ότι τα μέτρα 
δεν θα επιβαρύνουν 
τους φορολογούμενους.

I Τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
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Απαιτήσεις κατά πιστωτικών ιδρυμάτων 54.311 43 .866 23 ,8 %

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά στοιχεία 

σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 39.538 37.639 5 ,0%

Απαιτήσεις κατά πελατών 261.291 199.134 31 ,2 %

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο 20.146 23.297 -13,5%

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 24 .956 21.979 13 ,5%

Σύνολο ενεργητικού 400.243 325.915 22 ,8 %

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31.356 26.453 18 ,5%

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα 49.724 33.198 49 ,8 %

Υποχρεώσεις προς πελάτες 25 2 .535 215.147 17 ,4%

ί Υποχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους 44.273 31.559 40 ,3 %

Λοιπά στοιχεία παθητικού 22 .355 19.557 14 ,3%

Σύνολο υποχρεώσεων 368.887 299.462 23 ,2 %

Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 400.243 325.915 22 ,8 %

Σ π μ .  Περιλαμβάνονται στοιχεία μόνο των εισηγμένων τραπεζών.

Δυσφορία στελεχών για πλαφόν
Το πλαφόν στιε αμοιβέε των διοικήσεων 
που θέτει το Δημόσιο ωε όρο για την υπα
γωγή των τραπεζών στα μέτρα στήριξηε 
είναι προφανέε ότι δεν ενθουσιάζει τα 
στελέχη τουε. Οχι γιατί οι αποδοχέε τηε 
τάξηε των 300.000 ευρώ περίπου που απο
λαμβάνει ο διοικητήε τηε Τραπέζηε τηε 
Ελλάδοε είναι χαμηλέε, αλλά γιατί αυτοί 
κερδίζουν πολύ περισσότερα, ιδιαίτερα με 
τιε έκτακτεε αποδοχέε, τα μπόνουε, τα 
8tock ορίίοηε κ.λπ.

Για παράδειγμα, όπωε προκύπτει από τα 
πρακτικά τηε γενικήε συνέλευσηε των με
τόχων μεγάληε τράπεζαε, ο διοικητήε τηε 
θα έχει φέτοε τακτικέε αποδοχέε 435.000 
ευρώ. Μαζί με τιε έκτακτεε όμωε φτάνουν 
το 1,198 εκατ. ευρώ. Σε αυτά δεν περιλαμ
βάνονται άλλεε παροχέε, όπωε αυτοκίνη
το, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, πιστωτικέε 
κάρτεε κ.λπ.

Σημειώνεται ότι τα πολλά λεφτά είναι 
στα 8tock ορίίοηε, τα οποία μέχρι την πρό
σφατη αλλαγή τηε φορολογικήε νομοθε- 
σίαε ήταν ουσιαστικά αφορολόγητα. Τα 
στελέχη των επιχειρήσεων κατέβαλαν μό
νο τον φόρο χρηματιστηριακών συναλλα
γών, δηλαδή 15 τοιε χιλίοιε όταν πωλού- 
σαν τιε μετοχέε.

Οι έξι μεγαλύτερεε τράπεζεε τηε χώραε 
έδωσαν στα στελέχη τουε την τελευταία 
διετία 20 εκατομμύρια μετοχέε, των οποί
ων η τιμή κτήσηε ήταν κατά περίπτωση έ
ωε και 50% χαμηλότερη τηε τρέχουσαε 
στο ταμπλό του χρηματιστηρίου. Για τιε υ- 
περαξίεε που αποκόμισαν πουλώνταε τιε 
δεν πλήρωσαν ούτε ένα ευρώ φόρο.

Με το πλαφόν που θέτει η ρύθμιση, 
πολλά από τα στελέχη αυτά θα δουν πι- 
θανώε τιε αποδοχέε τουε να μειώνονται 
δραστικά.

Η μεγάλη ανησυχία του κ. Προβόπουλου είναι η οι
κονομική κατάσταση στις γειτονικές χώρες, όπου 
οι εγχώριες τράπεζες έχουν ισχυρή παρουσία.

Μείωση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βλέπει η ΤτΕ
Η επιδείνωση του οικονομικού περι- 
βάλλοντοε στην Ελλάδα και ειδικά 
στιε χώρεε τηε Νοτιοανατολικήε Ευ- 
ρώπηε, και οι επιπτώσειε στο τραπε
ζικό σύστημα αποτελεί τη μεγάλη α
νησυχία τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε 
(ΤτΕ). Ο διοικητήε τηε ΤτΕ κ. Γεώρ- 
γιοε Προβόπουλοε σημείωσε στη 
χθεσινή συνέντευξη τύπου: «στο 
τέλοε δηλαδή του 2008, θα υπάρξει 
μία μείωση του δείκτη κεφαλαιακήε 
επάρκειαε, εξαιτίαε του γεγονότοε 
ότι οι αποτιμήσειε κάποιων στοιχεί
ων του ενεργητικού θα μειωθούν». 
Ο κ. Προβόπουλοε υπογράμμισε ότι 
η εκτίμηση για την εξασθένιση του 
δείκτη κεφαλαιακήε επάρκειαε προ
κύπτει από την εφαρμογή ορισμέ
νων αρνητικών παραδοχών στα 
προγράμματα προσομοίωσηε ακραί
ων καταστάσεων, γνωστά ωε εήηεε

te8ting, που εφαρμόζει η κεντρική 
τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίεε η μεγά
λη ανησυχία των επιτελών τηε κε- 
ντρικήε τράπεζαε είναι η οικονομική 
κατάσταση στιε γειτονικέε χώρεε 
τηε Νοτιοανατολικήε Ευρώπηε, ό
που οι εγχώριεε τράπεζεε έχουν ι
σχυρή παρουσία. Τα τελευταία χρό
νια οι οικονομίεε των χωρών τηε πε- 
ριοχήε αναπτύσσονται με μεγάλη 
ταχύτητα, αποτέλεσμα σε μεγάλο 
βαθμό των υψηλών άμεσων ξένων ε
πενδύσεων. Ωστόσο η πιστωτική 
κρίση και η μεγάλη αύξηση του κό- 
στουε του χρήματοε εκτιμάται ότι θα 
προκαλέσει μεγάλη πτώση crtu ξε- 
νεε επενδύσειε πλήττονταε τιε τοπι- 
κέε οικονομίεε. Επιπρόσθετη ανησυ
χία δημιουργεί το γεγονόε ότι οι πε- 
ρισσότερεε χώρεε αντιμετωπίζουν

σοβαρέε μακροοικονομικέε ανισορ- 
ροπίεε καθιστώνταε ακόμα πιο επι
σφαλή τη θέση τουε στη σημερινή ε
ξαιρετικά δύσκολη συγκυρία. Στιε 
χώρεε τηε ΝΑ Ευ
ρώπηε οι εγχώ- 
ριεε τράπεζεε α
ν τ ιμ ε τω π ί ζ ουν  
μεγαλύτερα προ
βλήματα ρευστό
τηταε καθώε οι 
χώρεε αυτέε χα
ρακτηρίζονται α
πό χαμηλή απο
ταμίευση. Ετσι η 
ανάπτυξη των ερ
γασιών τροφοδοτείται είτε με μετα
φορά κεφαλαίων από την Ελλάδα, 
είτε με δανεισμό από τη διατραπεζι
κή (η οποία πλέον δεν λειτουργεί λό
γω τηε πιστωτικήε κρίσηε).

Με το φάσμα τηε ύφεσηε να απει
λεί τιε μεγάλεε δυτικέε οικονομίεε οι 
επιτελείε τηε Τραπέζηε τηε Ελλάδοε 
(ΤτΕ) ανησυχούν ιδιαίτερα για το εν

δεχόμενο ανώμα- 
ληε προσγείωσηε 
των οικονομιών 
τηε Νοτιοανατολι
κήε Ευρώπηε και 
τιε επιπτώσειε 
στην κεφαλαιακή 
βάση των ελληνι
κών τραπεζών. Για 
το λόγω αυτό η 
ΤτΕ ζητά από τιε 
διοικήσειε των με

γάλων εμπορικών τραπεζών να είναι 
προετοιμασμένεε και έτοιμεε να α
ντιμετωπίσουν παν ενδεχόμενον. 
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο κ. 
Προβόπουλοε σημείωσε ότι το σχέ

διο στήριξηε προσφέρει την απαραί
τητη κεφαλαιακή ενίσχυση στιε τρά
πεζεε ώστε να μην προκόψει ζήτημα 
μεγάληε επιβράδυνσηε τηε πιστωτι- 
κήε επέκτασηε. «Αν δεν αυξηθούν 
οι χορηγήσειε, η οικονομία θα «πα
γώσει» και οι επιπτώσειε θα είναι σο
βαρέε», προειδοποίησε. Σε ό, τι αφο
ρά την κριτική για την παρουσία του 
κράτουε ο διοικητήε υπογράμμισε ό
τι: «το κράτοε λειτουργεί ωε κατα- 
λύτηε, που θα επιτρέψει στιε τράπε
ζεε να ενισχύσουν την κεφαλαιακή 
τουε βάση με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Και υπάρχουν ρήτρεε ότι το 
κράτοε θα αποχωρήσει μετά από κά
ποιο χρονικό διάστημα. Δεν έρχεται 
για να μείνει. Ερχεται προσωρινά.»

Γιάννης Παπαδογιαννης

jpapadogiannis@kathimerini. gr

Ο διοικητής της ΤτΕ 
αναμένει επιδείνωση 
οικονομικού περιβάλ
λοντος σε Ελλάδα 
και Ν. Α. Ευρώπη.



Τι λένε οι διοικήσεις για τα μέτρα 
στήριξης του τραπεζικού συστήματος
Στη σωστή κατεύθυνση θεωρούν οι επιτε- 
λείε των τραπεζών ότι βρίσκεται το σχέδιο 
στήριξηε των τραπεζών που παρουσίασε 
χθεε η κυβέρνηση, ωστόσο σημειώνουν ό
τι πολλά σημεία πρέπει να διευκρινιστούν, 
ενώ υπογραμμίζουν ότι ζωτικήε σημασίαε 
για τη λειτουργικότητα του σχεδίου θα εί
ναι οι λεπτομέρειεε εφαρμογήε οι οποίεε 
παραμένουν θολέε.

Εστία κριτικήε αποτελεί η πρόβλεψη για 
την τοποθέτηση στο Δ. Σ. τηε τράπεζαε, 
που θα κάνει χρήση των μέτρων στήριξηε, 
εκπροσώπου του Δημοσίου, ο οποίοε θα έ
χει δικαίωμα άσκησηε βέτο σε θέματα α
μοιβών. Οι επιτελείε των τραπεζών θεω
ρούν ότι η τοποθέτηση εκπροσώπου του 
Δημοσίου έχει νόημα μόνο αν κάποια τρά
πεζα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου την οποία θα καλύψει το Δημό
σιο. Αντίθετα, θεωρούν υπερβολή και εν 
πολλοίε λάθοε κίνηση την τοποθέτηση εκ
προσώπου ακόμα και στιε τράπεζεε που α
πλά θα αντλήσουν ρευστότητα από το Δη
μόσιο. Θεωρούν ότι η κίνηση αυτή δεν ω
φελεί το σχέδιο και εκτιμούν ότι γίνεται 
καθαρά για πολιτικούε λόγουε. Από την 
άλλη πλευρά μερίδα στελεχών πιστεύει ό

τι από τη στιγμή που κρατικά κεφάλαια το
ποθετούνται σε ιδιωτικέε επιχειρήσειε, α
κόμα και με τη μορφή τηε προσωρινήε πα- 
ροχήε ρευστότηταε, η παρουσία εκπροσώ
που του Δημοσίου είναι επιβεβλημένη.

Οι πάντεε, πάντωε, αναμένουν τη δημο
σιοποίηση του νομοσχεδίου προκειμένου 
να το αξιολογήσουν. «Το γενικό πλαίσιο 
των μέτρων είναι θετικό» σημειώνει στην 
«Κ» ο καθηγητήε Τρύφων Κολλίντζαε, 
πρόεδροε και διευθύνων σύμβουλοε τηε 
Τράπεζαε Αττικήε, προσθέτονταε ότι πρέ
πει να δούμε αναλυτικά τιε λεπτομέρειεε.

Δεδομένου ότι όλεε οι ευρωπαϊκέε κυ- 
βερνήσειε λαμβάνουν πρωτοβουλίεε για 
τη στήριξη του τραπεζικού συστήματοε, η 
υιοθέτηση αντίστοιχου πακέτου μέτρων 
και από την ελληνική κυβέρνηση ήταν μο- 
νόδρομοε. Σε διαφορετική περίπτωση οι 
εγχώριεε τράπεζεε θα επιβαρύνονταν με 
σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε 
σχέση με τιε άλλεε ευρωπαϊκέε τράπεζεε, 
οι οποίεε θα είχαν πρόσβαση σε ρευστό
τητα με σημαντικά καλύτερουε όρουε.

Γιάννης Παπαδογιαννης

jpapadogiannis@kathimerini. gr

«Η κυβέρνηση χαρίζει χρήμα στους τραπεζίτες»

Εντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης σχετικά 
με τα μέτρα στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Για «λευκή επιταγή» προε τιε τρά
πεζεε έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ έ
ντονη ήταν η αντίδραση του ΚΚΕ 
και του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τα μέ
τρα στήριξηε του χρηματοπιστωτι
κού συστήματοε που ανακοίνωσε 
χθεε ο υπουργόε Οικονομίαε κ. Γ. 
Αλογοσκούφηε.

Το ΠΑΣΟΚ
Η πολιτική εκπρόσωποε τηε 

Αξιωματικήε Αντιπολίτευσηε για 
θέματα Οικονομίαε κυρία Λούκα 
Κατσέλη, άσκησε κριτική στιε προ- 
τάσειε τηε κυβέρνησηε επισημαί- 
νονταε ότι προσφέρει «φτηνή ρευ
στότητα προε τιε τράπεζεε», την ώ
ρα που εκείνεε «δεν παρέχουν κα
νένα εχέγγυο ότι η αυξημένη ρευ
στότητα θα διοχετευθεί στην πραγ
ματική οικονομία, προε όφελοε του 
Ελληνα φορολογούμενου».

Μάλιστα, η κυρία Κατσέλη υπο
στήριξε πωε «η κυβέρνηση ουσια
στικά χαρίζει περίπου 100 εκατ. ευ
ρώ στιε τράπεζεε, καθώε τόσο είναι 
το επιπλέον ποσό που θα έπρεπε 
αυτέε να καταβάλουν ωε προμήθει- 
εε, εάν η κυβέρνηση ακολουθούσε 
την πρακτική, για παράδειγμα, του

βρετανικού σχεδίου για τον υπολο
γισμό των προμηθειών».

Παράλληλα, τόνισε ότι η κυβέρ
νηση λαμβάνει μέτρα που είναι ου
σιαστικά «παροχέε» προε τιε τρά
πεζεε και την κάλεσε να «ακολου
θήσει την πρακτική άλλων χωρών 
τηε Ε.Ε. και να συνδέσει την παρο
χή ρευστότηταε προε τιε τράπεζεε 
με τη χρηματοδότηση των μικρο- 
μεσαίων επιχειρήσεων και κλάδων

αιχμήε τηε ελληνικήε οικονόμίαε», 
έτσι ώστε να προκόψει όφελοε και 
για τουε Ελληνεε πολίτεε.

Το ΚΚΕ
Από την πλευρά του, το ΚΚΕ επι- 

σήμανε ότι τα μέτρα αυτά είναι εν
δεικτικά τηε αντιλαϊκήε πολιτικήε 
που ακολουθεί η κυβέρνηση και 
κάλεσε τουε εργαζόμενουε και τα 
λαϊκά στρώματα να μην δεχτούν

να πληρώσουν την «κρατική χρη
ματοδότηση και στήριξη του τρα
πεζικού κεφαλαίου».

Επίσηε, το Κομμουνιστικό Κόμ
μα υποστήριξε ότι τώρα διαφαίνε- 
ται «πόσο μεγάλο είναι το ψέμα 
των κυβερνήσεων Ν.. Δ και 
ΠΑΣΟΚ, ότι δεν υπάρχουν χρήμα
τα για την κάλυψη των κοινωνικών 
αναγκών», ενώ ζήτησε μεταξύ άλ
λων και πάγωμα όλων των δανείων 
των ανέργων.

0 ΣΥΡΙΖΑ
Ο βουλευτήε του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Π. 

Λαφαζάνηε, χαρακτήρισε «μυθικό» 
το ποσό των 28 δισ. ευρώ ανέφερε 
ότι το πακέτο των μέτρων είναι «έ
να μέγα οικονομικό σκάνδαλο και 
άνευ προηγουμένου καταλήστευση 
και λεηλασία του ελληνικού λαού, 
προκειμένου να ενισχυθεί το τρα
πεζικό κεφάλαιο και τα πανύψηλα 
κέρδη του μέσα στην κρίση». Μάλι
στα, ο κ. Λαφαζάνηε τόνισε ότι η 
κυβέρνηση χρησιμοποιεί «λογιστι
κά τρικ» για να διαβεβαιώσει ότι «ο 
πακτωλόε δισ. ευρώ προε τιε τράπε
ζεε σχεδόν δεν θα επηρεάσει το 
χρέοε και το έλλειμμα».

Διοχετεύει ρευστότητα με κάθε τρόπο η ΕΚΤ Ανάσα για τις ελληνικές τράπεζες οι αλλαγές στα ΔΛΠ
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Αποτελέσματα  
οπό Επενδυτικό 
Χαρτοφυλάκιο

Αποτέλεσμα από 
αποτίμηση στην 

εύλογη αξία

2 0 0 7 2 0 0 6 2 0 0 7

Εθνική Τράπεζα 130 122 2 4 2
EFG Eurobank Ergaaias 105 70 3 3
Alpha Bank -23 2 4 2 4
Τράπεζα Πειραιώς 172 139 61
Τράπεζα Κύπρου 10 2 0 5
Martin Popular Bank 130 1 3 0
Emporlki Bank 20 3 8 -19
ATE Bank 84 47 41
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 56 52 -73
Γενική Bank 0 -1 0
Attica Bank 2 1 3
Αερίε Bank 0 0 0
Proton Bank 0 0 10
Σ ύ ν ο λ ο  ε ισ η γ μ έ ν ω ν 6 8 7 5 1 3 3 5 7

Κάθε μέσου μετέρχονται οι ανά τον 
κόσμο Κεντρικέε Τράπεζεε για διοχέ
τευση ρευστότηταε στιε αγορέε. Η Ευ
ρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοί
νωσε χθεε ότι θα δεχθεί και τίτλουε 
χαμηλότερηε βαθμολογίαε σε ευρύτε
ρο φάσμα νομι
σμάτων ωε εγ
γύηση για τη χο
ρήγηση δανείων 
σε τράπεζεε, κλι- 
μακώνονταε τιε 
προσπάθειέε τηε 
να δώσει τέλοε 
στο «πάγωμα» 
των αγορών. Από 
την πλευρά τηε, η Κεντρική Τράπεζα 
των ΗΠΑ ετοιμάζεται να ενεργήσει ωε 
χορηγόε αμερικανικών κολοσσών ό- 
πωε η General Electric και Citigroup, 
αγοράζονταε βραχυπρόθεσμα εταιρι
κά ομόλογα με επιτόκιο χαμηλότερο 
από εκείνο που ζητούν ιδιωτικοί επεν- 
δυτέε. Ολα αυτά ενόσω ο επικεφαλήε 
τηε Fed, Μπεν Μπερνάνκι, παραδεχό
ταν ότι οι προσπάθειεε αποκατάστα- 
σηε τηε ηρεμίαε στιε αγορέε και εξό-

δου από την πιστωτική κρίση ίσωε 
δεν αποφέρουν άμεση ανάκαμψη.

Σύμφωνα με τον κ. Μπερνάνκι, «η 
σταθεροποίηση των χρηματοοικονο
μικών αγορών είναι ένα κρίσιμο πρώ
το βήμα. Εστω, όμωε, και αν σταθερο

ποιηθούν όπωε 
ελπίζουμε, η ευ
ρύτερη οικονομι
κή ανάκαμψη δεν 
θα επέλθει αμέ- 
σωε». Ο ίδιοε τόνι
σε πωε «η οικονο
μική δραστηριό
τητα θα παρου
σιάσει έλλειψη 

δυναμικήε για κάποιο καιρό». Πρόσθε- 
σε πωε «η αγορά ακινήτων παραμένει 
πρωταρχική πηγή αδυναμίαε για την 
πραγματική οικονομία και τιε χρημα- 
τοοικονομικέε αγορέε, ενώ έχουμε δει 
επιβράδυνση στιε καταναλωτικέε δα- 
πάνεε, τιε εταιρικέε επενδΰσειε και 
την αγορά εργασίαε». Και κατέληξε 
πωε ακόμα και οι αγορέε πίστηε «θα 
αργήσουν να “ξεπαγώσουν”».

Ο κ. Μπερνάνκι επέμεινε πωε «τώ

ρα έχουμε τα εργαλεία που χρειαζόμα
στε για να ανταποκριθούμε» στην κρί
ση. Οπωε έγινε γνωστό χθεε, η Fed θα 
αγοράσει εταιρικά ομόλογα με απόδο
ση περί τη 1,1 ποσοστιαία μονάδα χα
μηλότερη από το μέσο κόστοε που ι
σχύει για τιε χρηματοοικονομικέε ε- 
ταιρείεε. Στοιχεία του Bloomberg το
ποθετούν έτσι το κόστοε αυτό στο 
2,1% από 3,85% για τον χρηματοοικο
νομικό βραχίονα τηε GE και από 4,6% 
για τη Citigroup. Από την πλευρά τηε, 
η ΕΚΤ θα δεχθεί τίτλουε σε δολάρια, 
στερλίνεε, γιεν αλλά και ευρώ, με την 
προϋπόθεση ότι εκδίδονται εντόε τηε 
Ευρωζώνηε.

Τέλοε, η ΕΚΤ, η Τράπεζα τηε 
Αγγλίαε και η Κεντρική Τράπεζα τηε 
Ελβετίαε χορήγησαν στιε τράπεζεε το 
συνολικό ποσό των 254 δισ. δολαρίων, 
με την ΕΚΤ να παρέχει δάνειο 170,9 
δισ., διάρκειαε επτά ημερών και με ε
πιτόκιο 2,277%. Η ΒοΕ και η SNB ε- 
κταμίευσαν 76,3 και 7,1 δισ. δολάρια, 
αντίστοιχα, διάρκειαε επίσηε μιαε ε- 
βδομάδαε.

Bloomberg

Μαξιλάρι σωτηρίαε για τιε 
ελληνικέε τράπεζεε θα απο- 
τελέσει, η δυνατότητα απο- 
τίμησηε τω ν εμπορικών 
χαρτοφυλακίων των πιστω
τικών ιδρυμάτων σε «ευέλι- 
κτεε αξίεε», οι οποίεε δεν θα 
ενσωματώνουν τιε επιπτώ- 
σειε από την κρίση των α
γορών. Η δυνατότητα αυτή 
δίνεται μέσα από την αλλα
γή του Λογιστικού Προτύ
που 39, που προβλέπει ότι 
το εμπορικό χαρτοφυλάκιο 
θα αποτιμηθεί με τιμέε τέ- 
λουε Ιουλίου. Την αλλαγή ε- 
νέκρινε χθεε ομόφωνα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απο
δεχόμενη σχετική πρόταση 
του Συμβουλίου Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων.

Σύμφωνα με όσα ορίζει το πρότυπο, 
η δυνατότητα αυτή αφορά μετοχέε, ο
μόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και δά
νεια που αποτιμώνται σε εύλογη αξία. 
Αποτιμώνταε τα στοιχεία αυτά σε τι
μέε τέλουε Ιουλίου, ο χρηματοοικονο-

μικόε κλάδοε θα αποφύγει την ενσω
μάτωση των ζημιών που προκάλεσε η 
πτώση των αγορών, ενώ στόχοε είναι 
η σχετική αλλαγή να γίνει άμεσα ώ
στε να εφαρμοστεί για τα στοιχεία ε
νεργητικού του τρίτου τριμήνου.

Η αναμενόμενη τροπο
ποίηση θα επιτρέπει ουσια
στικά στιε τράπεζεε να αλ
λάζουν κατηγορία στην ο
ποία έχουν κατατάξει τα 
χρηματοοικονομικά τουε 
προϊόντα (από εμπορικό σε 
επενδυτικό χαρτοφυλάκιο) 
προκειμένου να εφαρμό
ζουν πιο δίκαιου ε .και αντι- 
προσωπευτικούε τρόπουε 
αποτίμησηε των στοιχείων 
αυτών. Σημειώνεται ότι η 
ζημία που προκύπτει από 
την αποτίμηση του εμπορι
κού χαρτοφυλακίου αποτυ- 
πώνεται στο καθαρό αποτέ
λεσμα, ενώ η ζημία που 
προκύπτει από την αποτί
μηση του επενδυτικού χαρ
τοφυλακίου αποτυπώνεται 

στην καθαρή θέση. Οι αλλαγέε θα 
πρέπει να επικυρωθούν και από το 
Ευρωκοινοβούλιο, αν και ο εκπρόσω
ποε τηε Επιτροπήε τόνισε ότι αυτό θα 
γίνει άμεσα.

Ευγενία Τζωρτζη

Η Κεντρική Τράπεζα 
των ΗΠΑ ετοιμάζεται 
να ενεργήσει ως χορηγός 
αμερικανικών κολοσσών.


