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Επικυρώθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή παρέμβαση σε τρεις άξονες

Πακέτο στήριξης 28 δισ. ευρώ 
για τις ελληνικές τράπεζες

»  Παρέχεται η εγγύηση ίου 

Δημοσίου προς όλες τις τράπε

ζες για την αντιμετώπιση των 

αναγκών ρευστότητας στη δια

τραπεζική έως του ποσού των 

15 δισ. ευρώ

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

ίχτυ ασφαλείας» 28 
δισ. ευρώ ή το 11,4% 
του ΑΕΠ «ρίχνει» η 

κυβέρνηση για να στηρίξει τις ελ
ληνικές τράπεζες και κατ’ επέκτα
ση την οικονομία ώστε να αντιμε
τωπίσουν τις συνέπειες από την 
πιστωτική κρίση, σύμφωνα με τα 
όσα ανακοίνωσε χθες ο υπουργός 
Οικονομίας Γ. Αλογοσκοΰφης.

Με το «πακέτο» στήριξης, που 
επικυρώθηκε χθες από την κυβερ
νητική επιτροπή, διασφαλίζεται ότι 
οι τράπεζες θα μπορούν να αποτα
θούν στο Δημόσιο για εγγυήσεις έ
ναντι προμήθειας και εξασφαλίσεων 
όσον αφορά, στην έκδοση νέων 
δανείων, για την αντιμετώπιση ανα
γκών ρευστότητας αλλά και για την 
ενίσχυση της κεφαλαιακής τους 
βάσης στην περίπτωση αυτή πουλώ
ντας προνομιούχες μετοχές στο 
Δημόσιο. ΤοΔημόσιο, εφόσονχρει- 
αστείναπαρέμβει, αποκτά το δικαί
ωμα, να συμμετάσχει στο διοικητικό 
συμβούλιο της εκάστοτε τράπεζας 
με δικαίωμα βέτο σε ζητήματα που 
αφορούν στις αποδοχές των ανώτε
ρων τραπεζικών στελεχών.

Ο υπουργός Οικονομίας επιχεί
ρησε χθες να «διασκεδάσει» την 
κριτική που ασκείται κυρίως από 
την αντιπολίτευση αλλά και τα 
συνδικάτα, που κάνουν λόγο για 
«λευκή επιταγή» στις τράπεζες στην 
«πλάτη» των φορολογουμένων, υ
ποστηρίζοντας πως «στόχος δεν 
είναι να σώσουμε τις τράπεζες αλλά 
να υπάρξει θωράκιση της οικονο
μίας έναντι της πρωτοφανούς κρί
σης».

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ »  Εκτίμησε πως 
τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρ
νηση θα απαιτηθούν, τουλάχιστον 
σε ένα βαθμό, με τη λογική ότι α
ντίστοιχα μέτρα έχουν ληφθεί και 
από τις υπόλοιπες χώρες και οι 
ελληνικές τράπεζες δεν πρέπει να 
υστερούν σε όρους «ανταγωνισμού» 
σε σχέση με τις τράπεζες άλλων 
χωρών.

Την ίδια στιγμή φρόντισε να υ
πογραμμίσει πως από τις ρυθμίσεις 
που προωθούνται δεν προκύπτει

επιβάρυνση για το δημοσιονομικό 
έλλειμμα, παραδέχθηκε πως ίσως 
υπάρξει επιβάρυνση στο δημόσιο 
χρέος. Υποστήριξε πως στην πλήρη 
του έκταση και εάν χρησιμοποιηθεί 
το σύνολο του πακέτου θα προκύψει 
δημοσιονομικό όφελος της τάξης 
των 400 - 500 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα μετά όσα 
παρουσίασε χθες ο υπουργός Οικο
νομίας σε κοινή συνέντευξη Τύπου 
με το διοικητή της Τράπεζας της

Ο  Κανένα στέλεχος ιδιωτικής 

τράπεζας δεν θα έχει αποδοχές 

υψηλότερες από αυτές του διοι

κητή της ΤτΕ

Σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή 
είτε στην παροχή εγγύησης ή 
στην ενίσχυση μέσω της αγοράς 
προνομιούχων μετοχών διασφα
λίζεται η συμμετοχή του Δημοσί
ου στο διοικητικό συμβούλιο της 
τράπεζας, με δικαίωμα βέτο 
«στην πολιτική παροχών στα α
νώτερα στελέχη της Τράπεζας». 
Αυτό επισημαίνεται στην επίση
μη ανακοίνωση του υπουργείου 
Οικονομίας. Ωστόσο στο πλαίσιο 
της συνέντευξης Τύπου ο υπουρ
γός Οικονομίας διευκρίνισε ότι

Ελλάδος Γ. Προβόπουλο:
1. Παρέχεται η εγγύηση του 

Δημοσίου προς όλες τις τράπεζες 
για την αντιμετώπιση των αναγκών 
ρευστότητας του συστήματος έως του 
ποσού των 15 δισ. ευρώ. Η ρύθμιση 
αφορά σε έκδοση νέων μεσομακρο- 
πρόθεσμων δανείων που θα συνα- 
φθούν και τίτλων (τραπεζικά ομό
λογα, commercial papers) που θα 
εκδοθούν ή και θα αναχρηματοδο
τηθούν, μέχρι το τέλος του 2009 και

για τις τράπεζες που μετέχουν 
στο πρόγραμμα κανένα στέλεχος 
τους δεν θα έχει αποδοχές που 
θα υπερβαίνουν τις αποδοχές 
του διοικητή της ΤτΕ για τη διάρ
κεια του προγράμματος.
Πάντως το όλο θέμα αναμένεται 
να διευκρινιστεί επακριβώς με 
την κατάθεση σχετικής νομοθε
τικής ρύθμισης, για όσες από τις 
παρεμβάσεις απαιτείται κύρωση 
διά νόμου. Το σχετικό νομοσχέ
διο αναμένεται μέσα στο επόμε
νο δεκαήμερο.
Πηγές του υπουργείου Οικονομί
ας άφηναν να εννοηθεί πως το 
συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε 
να επιδέχεται ελαστικότερης ερ
μηνείας σε ό,τι αφορά το δικαίω
μα βέτο του Δημοσίου για τις α
ποδοχές στην περίπτωση της λή-

για διάρκεια 3 - 5 ετών. Η εγγύηση 
παρέχεται έναντι προμήθειας 100 - 
150 μονάδων βάσης, (1% -1,5%), με 
παράλληλη παροχή εξασφαλίσεων 
από τα πιστωτικά ιδρύματα που θα 
δεχθούν τις εγγυήσεις αυτές ή επι
βάρυνση ανάλογα με τον πιστωτικό 
κίνδυνο κάθε τράπεζας, όπως αυτός 
θα αξιολογείται από την Τράπεζα 
της Ελλάδος περιοδικά. Η παροχή 
εγγύησης θα απευθύνεται είτε στην 
τράπεζα ή θεσμικό επενδυτή που 
δανείζεται ή στο πιστωτικό ίδρυμα 
που δανείζει, ώστε να διασφαλίζο
νται ευνοϊκότεροι όροι.

2. Για την άμεση ενίσχυση της 
ρευστότητας στην αγο
ρά παρέχεται η δυνατό
τητα ιδιωτικών τοποθε
τήσεων ομολόγων του 
ελληνικού δημοσίου, σε 
ελληνικές τράπεζες, έ
ως το ποσό των 8 δισ. 
ευρώ διάρκειας 2 - 3 - 5  
ετών. Σύμφωνα με πη
γές του υπουργείου Οι
κονομίας το επικρατέ
στερο σενάριο στην 
περίπτωση αυτή είναι το Δημόσιο 
να εκδίδει το ομόλογο, το οποίο θα 
λαμβάνει η τράπεζα και επί της 
ουσίας θα το χρησιμοποιεί ως εχέγ
γυο για να δανειστεί από την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα με κεντρι
κό στόχο τη διασφάλιση ευκολότε
ρου δανεισμού αλλά και ενδεχομέ
νως βελτίωσης των δεικτών της 
τράπεζας από την πρόσθετη ρευστό
τητα. Την ίδια στιγμή το Δημόσιο 
θα λαμβάνει κλιμακούμενη προμή-

ψης μόνο των εγγυήσεων.
Η συμμετοχή κάποιας τράπεζας 
στη συγκεκριμένη διάταξη ε- 
γκρίνεται από τον υπουργό Οι
κονομίας έπειτα από σχετική 
γνωμοδότηση της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ενώ το πρόγραμμα θα 
έχει εφαρμογή έως και το 2009, 
δηλαδή οι αιτήσεις και οι εγκρί
σεις συμμετοχής θα γίνονται έως 
το τέλος του 2009.

ΜΕΤΡΑ Στο ευρύτερο πλέγμα 
μέτρων που λαμβάνονται για τη 
θωράκιση του ελληνικού χρημα
τοπιστωτικού συστήματος περι
λαμβάνονται και τα εξής, σύμφω
να με το υπουργείο Οικονομίας: 
α. Εξασφαλίζεται και στην Ελλά
δα όπως και στις υπόλοιπες ευ
ρωπαϊκές χώρες η δυνατότητα α-

θεια ανάλογα με τη διάρκεια, η ο
ποία θα κινείται μεταξύ των 50-100 
μονάδων βάσης ενώ και στην περί
πτωση αυτή οι τράπεζες θα δώσουν 
επαρκείς εξασφαλίσεις. Ταυτόχρο- 
να το ισόποσο του δανείου θα λογί
ζεται ως κατάθεση στην εκάστοτε 
τράπεζα και με τον τρόπο αυτό, ό
πως υποστηρίζει το υπουργείο Οι
κονομίας, δεν προκύπτει επιβάρυν
ση στο δημόσιο χρέος της χώρας.

3. Ενίσχυση της κεφαλαιακής 
βάσης των τραπεζών ύψους έως 5 
δισ. ευρώ. Για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, 
που το επιθυμούν, προβλέπεται η 

αγορά από την πλευρά 
του Δημοσίου προνομι
ούχων μετοχών, που θα 
έχουν τα βασικά χαρα
κτηριστικά ώστε να ανα
γνωρίζονται ως βασικά 
κύρια ίδια κεφάλαια - 
Tier 1 capital - με την 
έκδοση ομολόγων του 
Δημοσίου. Οι προνομι
ούχες μετοχές έχουν 
ενσωματωμένο δικαίω

μα προαίρεσης εξαγοράς σε διάστη
μα όχι μικρότερο των πέντε ετών, 
ενώ το Δημόσιο θα λαμβάνει προ
νομιακή απόδοση έως 10% υπέρ 
του Δημοσίου, δηλαδή υψηλότερο 
μέρισμα σε σχέση με τους υπόλοι
πους μετόχους. Η κατοχή των προ
νομιακών μετοχών συνεπάγεται 
την απόκτηση αναλογούντων δι
καιωμάτων ψήφου από το Δημόσιο 
στη γενική συνέλευση των μετόχων 
της τράπεζας.

ποτίμησης των χρεογράφων με 
την εύλογη αξία και όχι με την 
τρέχουσα. Η δυνατότητα θα πα
ρασχεθεί με τη μεταφορά των α- 
ποτιμούμενων χρεογράφων από 
το εμπορικό στο επενδυτικό χαρ
τοφυλάκιο.
β. Ενισχύεται ο ρόλος και ο έ
λεγχος των εποπτικών αρχών 
και του μεταξύ τους συντονισμού. 
Προκειμένου να είναι δυνατός ο 
άμεσος εντοπισμός λανθασμέ
νων ενεργειών από τις διοική
σεις των τραπεζών και να δρομο
λογούνται άμεσα οι απαιτούμε- 
νες διορθωτικές ενέργειες και ο 
καταλογισμός των ευθυνών, ενι- 
σχύεται η συνεργασία και η α
νταλλαγή όλων των απαραίτη
των πληροφοριών μεταξύ των ε
ποπτικών αρχών.

Το Δημόσιο στο Δ.Σ. των τραπεζών με δικαίωμα βέτο

Ο υπουργός
Οικονομίας τόνισε 

ότι από τις ρυθμίσεις 

που προωθούνται 

δεν θα επιβαρυνθεί 

το δημοσιονομικό 

έλλειμμα



ΠΑΣΟΚ

Δίνουν «Λευκή 
επιταγή»

«Λευκή επιταγή» προς τις τράπε
ζες χαρακτηρίζει τα μέτρα η πο
λιτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ 
για θέματα Οικονομίας κ. Λούκα 
Κατσέλη. Ό πω ς υποστηρίζει, η 
κυβέρνηση παρέχει «λευκή επι
ταγή» προς τις τράπεζες με τη 
φτηνή ρευστότητα που τους προ
σφέρει, ενώ δεν παρέχουν κανέ
να εχέγγυο ότι η αυξημένη ρευ
στότητα θα διοχετευτεί στην 
πραγματική οικονομία, προς ό
φελος του φορολογούμενου. 
Επισημαίνει, παράλληλα, πως η 
παροχή εγγυήσεων, αλλά και η 
έκδοση ειδικών ομολόγων από το 
Δημόσιο γίνονται χωρίς να προ- 
βλέπεται μια ελάχιστη απαίτηση 
για την κεφαλαιακή επάρκεια των 
τραπεζών, όπως θα έπρεπε. Υπο
στηρίζει πως η προμήθεια των 100 
-150 μονάδων βάσης, που καλού
νται να καταβάλουν οι τράπεζες 
για την παροχή εγγυήσεων του 
Δημοσίου, για ποσά έως 15 δισ. ευ
ρώ, είναι εξαιρετικά χαμηλή με 
βάση τη διεθνή πρακτική και θεω
ρεί πως η κυβέρνηση ουσιαστικά 
«χαρίζει» περίπου 100 εκατ. ευρώ 
στις τράπεζες, καθώς τόσο είναι το 
επιπλέον ποσό που θα έπρεπε αυ
τές να καταβάλουν ως προμήθειες, 
εάν η κυβέρνηση ακολουθούσε 
την πρακτική, για παράδειγμα, του 
βρετανικού σχεδίου για τον υπο
λογισμό των προμηθειών.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το ΠΑΣΟΚ επιση
μαίνει, παράλληλα, το γεγονός ό
τι η κυβέρνηση ανακοινώνει μά
λιστα παροχές προς τις τράπεζες 
την ίδια μέρα που η Ελληνική Έ 
νωση Τραπεζών αλλά και μεμο
νω μένες τράπεζες καταφεύγουν 
προκλητικά στα δικαστήρια ενα
ντίον των αποφάσεων του Οργα
νισμού Μεσολάβησης και Διαιτη
σίας, που καλεί η ς  τράπεζες να 
προσέλθουν σης διαπραγματεύ
σεις για την κατάρτιση Συλλογι
κής Σύμβασης Εργασίας με τους 
τραπεζοϋπαλλήλους.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ
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Εκιιμάται ότι οι τράπεζες θα χρησιμοποιηθούν εγγυήσεις και όχι κεφαλαιακές ενισχύσεις

Ακραία σενάρια από ΤτΕ για 
χον δείκτη φερεγγυόχητας

»  Σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Προβόπουλο, 
βασικός στόχος είναι «να συνεχίσουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια, 
ώστε να λειτουργεί η οικονομία».

»  Υποθέσεις εργασίας για 
ενδεχόμενη υποχώρηση έως 
και 25% των εποπτικών 
κεφαλαίων των τραπεζών

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Ε φιαλτικά σενάρια ετοιμάζο
νται να ανπμετωπίσουν στην 
Τράπεζα της Ελλάδος σε ό,τι 

αφορά τους δείκτες φερεγγυότητας 
τω ν ελληνικώ ν τραπεζών, αφού 
σύμφωνα με αυτά, όπως αποκάλυψε 
χθες ο διοικητής της ΤτΕ κ. Γ. Προ- 
βόπουλος και επανέλαβε ο υπουργός 
Οικονομίας κ. Γ. Αλογοσκοΰφης, αν 
επιβεβαιωθούν οι ακραίες παραδοχές 
του σεναρίου που επεξεργάζονται, 
τότε τα εποπτικά κεφάλαια θα παρου
σιάσουν στο τέλος του 2009 μείωση 
οε ποσοστό έως και 25%.

Στην περίπτωση αυτή θα χρεια
στεί το ελληνικό δημόσιο να προβεί 
σε τονωτικές «ενέσεις» ύψους 5 δισ. 
ευρώ, όσα δηλαδή προβλέπονται στον 
τρίτο πυλώνα του σχεδίου στήριξης 
του ελληνικού τραπεζικού συστήμα
τος, που δόθηκε χθες στη δημοσιότη
τα και θα επικυρωθεί με νομοθετικές 
παρεμβάσεις.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Σύμφωνα με 
τον κ. Προβόπουλο, βασικός στόχος 
είναι «να συνεχίσουν οι τράπεζες 
να δίνουν δάνεια, ώστε να λειτουρ
γεί η οικονομία. Αν αυτό συμβεί, 
όπως ευχόμαστε και θέλουμε, ενδέ
χεται να συρρικνώνονται τα εποπτι
κά κεφ άλα ια  κα ι ταυτόχρονα  ο 
δείκτης της κεφαλαιακής επάρκει
ας». Μάλιστα, ο διοικητής της ΤτΕ 
πάει και ένα βήμα πιο πέρα, λέγο
ντας πω ς υπό τις παρούσες χρημα

τοπιστω τικές συνθήκες θα ήταν 
πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνα
το, να  αντληθούν εποπτικά κεφά
λαια που ενδεχομένω ς οι τράπεζες 
θα χρειαζόταν από την αγορά.

Το τραπεζικό σύστημα ανημετώ- 
πισε αρχικά θετικά το «πακέτο» των 
μέτρων, αν και αναμένουν το τελικό 
κείμενοτουνομοσχεδίου. Χθες έγινε 
σύσκεψη στην Έ νω ση Ελληνικών 
Τραπεζών, προκειμένου να γίνει μία 
πρώτη αποτίμηση των μέτρων που 
εξαγγέλθηκαν. Αν και δεν υπήρξε 
κάποια επίσημη τοποθέτηση σημείο 
προς σημείο, εντούτοις η βασική θέση 
ήταν πω ς κινείται προς τη σωστή 
κατεύθυνση και μπορεί υπό η ς  πα
ρούσες συνθήκες να τονώσει σημα
ντικά την τραπεζική αγορά.

Τραπεζικοί κύκλοι σημείωναν 
πω ς πολύ γρήγορα η διατραπεζική

αγορά θα λειτουργήσει ικανοποιηη- 
κά και τα πρώτα θετικά σημάδια 
φάνηκαν ήδη.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ » Σ ε  ό,η αφορά η ς  ε- 
πιμέρους παρατηρήσεις, τραπεζίτες 
σημείωναν πως οι δύο πρώτες απο
φάσεις θα χρησιμοποιηθούν στο σύ
νολό τους και αυτό προκειμένου α
φενός να  αποκατασταθεί η χαμένη 
αξιοπιστία των τραπεζών, απένανη 
σης τράπεζες, και αφετέρου προκει
μένου να μειωθεί το κόστος χρήματος 
που σήμερα εξαιηας της δυσπιστίας 
και της επιφυλακτικότητας είναι υ-, 
ψηλό. Αντίθετα θεωρούν πως τα κε- 
Τράλάϊά που θα χρησιμοποιηθούν από 
τον τρίτο πυλώνα, δηλαδή τα 5 δισ. 
για κεφαλαιακή τόνωση, μάλλον θα 
είναι εξαιρετικά περιορισμένα. Κο
ρυφαίος τραπεζίτης έλεγε πω ς «οι

ελληνικές τράπεζες διαθέτουν εξαί
ρετους κεφαλαιακούς δείκτες, πολύ 
καλύτερους από αντίστοιχους ευρω- 
παϊκώντραπεζών και πολύ δύσκολα 
θα βρεθούν στην ανάγκη για ‘κεφα
λαιακές ενέσεις’».

«ΜΑΧΑΙΡΙ» : Έ να ακόμη ζήτημα 
που έχει ανακύψει είναι οι προϋπο
θέσεις για  τη συμμετοχή του Δημο
σίου στο διοικητικό συμβούλιο με 
δικαίωμα βέτο, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά η ς  αμοιβές των κορυφαίων 
στελεχών. Ό πω ς προβλέπει το σχέ
διο, σε όποια τράπεζα συμμετάσχει 
στο πρόγραμμα, σε οποιονδήποτε 
δηλαδή από τους τρεις πυλώνες, το 
Δημόσιο θα διορίζει μέλος στο Δι- 
ο ικηηκό Συμβούλιο. Ο υπουργός, 
μάλιστα, ήταν κατηγορημαηκός... 
«κανένα στέλεχος δεν έχει αποδο
χές  που θα ξεπερνούν η ς  αποδοχές 
του διοικητή της ΤτΕ». Αξίζει να 
σημειωθεί ότι στο κείμενο που δό
θηκε από το υπουργείο Οικονομίας 
αναφ έρετα ι σε «πολιτική παρο
χών», ενώ  ο υπουργός στην ομιλία 
του κάνει λόγο για  αποδοχές.

Κύκλοι τραπεζών φερόταν ιδιαί
τερα ενοχλημένοι από την τελευταία 
πρόβλεψητου υπό κατάρηση σχεδίου 
νόμου. Να σημειωθεί όη οι μεικτές 
αποδοχές του διοικητή της ΤτΕ είναι 
περί η ς  450.000 ευρώ ετησίως, ενώ 
οι αντίστοιχες αποδοχές κορυφαίων 
στελεχώ ν εμπορικώ ν τραπεζών, 
μαζί με τα bonus και τα stock option, 
είναι πολλαπλάσια.

Ωστόσο, δεν θα πρέπει να απο
κλειστεί το ενδεχόμενο στο τελικό 
κείμενο του νομοσχεδίου να είναι mo 
ελαστικό και να περιοριστεί το βέτο 
μόνο στην περίπτωση που υπάρχει 
συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχι
κό κεφάλαιο κάποιας τράπεζας.
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Το δανειακό πρόγραμμα του Δημοσίου αναμένεται να εκτιναχθεί φέτος στα 43-44 δισ. ευρώ

Επιβαρύνεται το δπμόαιο χρέος από τα μέτρα

Ν έες επιβαρύνσεις στο δημό
σιο χρέος της χώρας, που 
συντστάτο μεγαλύτερο πρό

βλημα για την Ελλάδα εξαιτίας του 
ύψουςτου, «υπόσχεται» η ενεργοποί
ηση του «πακέτου» στήριξης των 
ελληνικών τραπεζών που ανακοινώ
θηκε χθες. Ο υπουργός Οικονομίας 
ήταν κατηγορηματικός όη  από τα 
μέτρα δεν προκύπτει καμία επιβάρυν
ση για το δημοσιονομικό έλλειμμα, 
παραδέχθηκε, όμως, όη  θα υπάρξει 
επίπτωση στο δημόσιο χρέος, στον

βαθμό που θα εξαντληθούν τα 5 δισ. 
ευρώ για τη συμμετοχή του Δημοσίου 
μέσω προνομιούχων μετοχών σης 
τράπεζες, η οποία -όπως διευκρίνισε- 
θα γίνει μετην έκδοση ομολόγωντου 
ελληνικού δημοσίου.

Νέα δάνεια μέσω της έκδοσης 
ομολόγων του ελληνικού δημοσίου 
έως 8 δισ. ευρώ αναμένεται να χρη
σιμοποιηθούν και για  την παροχή 
άμεσης ρευστότητας σης τράπεζες, 
με ανάλογη επιβάρυνση στο υφιστά
μενο δανειακό πρόγραμμα του Δη

μοσίου, το οποίο χωρίς τα έκτακτα 
μέτρα αναμένεται φέτος να εκηνα- 
χθεί περίπου στα 43 - 44 δισ. ευρώ.

ΗΕΑ ΔΑΗΕΙΑ » Σ τ η ν  περίπτωση 
αυτή, ωστόσο, ο κ. Αλογοσκούφης 
τόνισε χθες όη  τα νέα δάνεια δεν 
πρόκειται να επηρεάσουν το χρέος, 
με τη λογική όη  θα διασφαλίζονται 
τα ποσά ως καταθέσεις του Δημοσίου, 
παραπέμποντας σε αύξηση των τα
μειακών του διαθεσίμων στο τέλος 
κάθε έτους.

Ο υπουργός υποστήριξε όη  στην 
πλήρη του εφαρμογή το πρόγραμμα, 
εάν και εφόσον χρειαστεί να χρησι
μοποιηθεί σε όλη του την έκταση, θα 
διασφαλίσει δημοσιονομικό όφελος 
400 - 500 εκατ., εξαιτίας των προμη
θειών που θα λαμβάνονται υπέρ του 
Δημοσίου. Επιβάρυνση γιατοέλλειμ- 
μα θα μπορούσε να προκύψει στην 
περίπτωση που κατέπεφταν ορισμένα 
από τα δάνεια, έως 15 δισ. ευρώ, τα 
οποία θαχορηγηθούν με την εγγύηση 
του Δημοσίου σης τράπεζες.
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Ζαν Κλοντ Τρισέ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤ

Πεέρ Στάινμπρουκ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Αγγέλα Μέρκελ
ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Γκόρντον Μπράουν
ΒΡΕΤΑΝΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

β  Την δημιουργία ενός παγκόσμιου 
συστήματος «έγκαιρης 
προειδοποίησης» για να αποτραπεί 
τυχόν επανάληψη της τραπεζικής 
κρίσης που πλήττει την παγκόσμια 
οικονομία πρότεινε από την πλευρά 
του ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκ. 
Μπράουν, βλέποντας ενισχυμένο 
ρόλο για το ΔΝΤ. Τόσο ο ίδιος, όσο 
και ο Ν. Σαρκοζί, στηρίζουν την ιδέα 
για ένα «νέο Bretton Woods».

Ο «Τους προσφέρουμε κάτι, και
οφείλουν με την σειρά τους να 
ανταποδώσουν», δήλωσε η 
Καγκελάριος της Γερμανίας, Αγγέλα 
Μέρκελ για το σχέδιο ενίσχυσης των 
τραπεζών. «Το πακέτο δεν δίνει 
άφεση αμαρτιών στον τραπεζικό 
τομέα. Οι χρηματοοικονομικές 
αγορές που λειτουργούν εύρυθμα 
δεν ανήκουν στις τράπεζες αλλά 
είναι για το δημόσιο όφελος».

Ο Την ανάγκη για επιστροφή στην 
πειθαρχία που εξασφάλιζε η 
Συνθήκη Bretton Woods επισήμανε 
χθες και ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν 
Κλοντ Τρισέ. «Είναι απολύτως σαφές 
πως οι χρηματοοικονομικές αγορές 
χρειάζονται πειθαρχία: 
μακροοικονομική πειθαρχία, 
νομισματική πειθαρχία, και πειθαρχία 
στις αγορές».

Ο «Όταν καίει φωτιά στις παγκόσμιες 
χρηματοοικονομικές αγορές, θα 
πρέπει να σβηστεί, ακόμη και εάν 
πρόκειται για εμπρησμό. Στη 
συνέχεια όμως, πρέπει να 
αποδοθούν ευθύνες στους 
εμπρηστές», είπε ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών Πεέρ 
Στάινμπρουκ, αναφερόμενος στις 
ευθύνες που βαρύνουν τα ανώτερα 
στελέχη των τραπεζών.

Η αντιμετώπιση της ύφεσης, κυρίαρχο θέμα στη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες

Στήριξη της πραγματικής οικονομίας
»  Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία 

ζητούν ριζική αλλαγή των 

κανόνων στο διεθνές 

χρηματοοικονομικό σύστημα για 

να αποφευχθεί η επόμενη 

μεγάλη κρίση

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΜΡΓΟΣ ΔΑΡΑΤΟΣ

Η επιβράδυνση της ανάπτυξης 
και η διαφαινόμενη πλέον 
στον ευρωπαϊκό ορίζοντα ύ

φεση συνιστά την κινητήρια δύναμη 
των εργασιών του ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου Κορυφής που άρχισε χθες 
στις Βρυξέλλες. Ήδη η ευρωπαϊκή 
αυτοκινητοβιομηχανία, που αντανα
κλά την ευρωστία ή μη της κοινοτικής 
οικονομίας, εμφανίζει κατακόρυφη 
μείωση πωλήσεων για τρίτο συνεχή 
μήνα και βρίσκεται στα επίπεδα των 
αρχών της δεκαετίας.

Η πραγμαπκή οικονομία και η 
στήριξή της βρίσκεται - χωρίς να γί
νεται ανοικτά παραδεκτό- στο στόχα

στρο των αρχηγών των 27 χωρών 
μελών. Για τον λόγο αυτό χαιρετίζουν 
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) να 
διαθέσει 30 δισ. ευρώ υπό μορφή 
δανείων με προνομιακούς όρους στις 
κοινοτικές μικρομεσαίες επιχειρή
σεις. Οι 27 ηγέτες προχώρησαν επί
σης στην επικύρωση των αποφάσεων 
που πήρε το Ειιπ^Γοιιρ την Κυριακή 
στο Παρίσι για την διάσωση των τρα
πεζών. Δέχθηκαν επίσης και τον 
περιορισμό των εξωφρενικών αμοι
βών και αστρονομικών εφάπαξ πο
σών εξόδου από τις επιχειρήσεις των 
μεγαλοστελεχών, που οιαμοιβέςτους 
θα συνδέονται πλέον με την παραγω-

_ γικότητά τους.

’ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ Η ΤΣΕΧΙΑ Ο εκπρό
σωπος της Τσεχίας διαφώνησε στο 
σχέδιο ενίσχυσης των τραπεζών μ'ε 
το ιδεολογικό επιχείρημα ότι στη 
χώρα του δεν είναι αποδεκτή η πα
ρέμβαση του κράτους στις επιχειρή
σεις και ιδιαίτερα στις τράπεζες.

Ο προεδρεύωντης συνόδου Γ άλ

λος πρόεδρος Ν. Σαρκοζί απάντησε 
ότι οι 26 είναι αποφασισμένοι να 
προχωρήσουν και χωρίς την Τσεχία 
και αν αυτή επιμείνει στη στάση της, 
θα είναι μόνη της όταν θα αρχίσουν 
να πέφτουν επάνω της οι «κεραυνοί» 
της κρίσης και της ύφεσης, που θα 
τους τραβάει σαν αλεξικέραυνο. Σή
μερα θα γνωρίζουμε τη 
τελική στάση της Πρά
γας. Επίσης οι 27 απο
φάσισαν τη σύσταση ο
μάδας διαχείρισης κρί
σεων με εκπροσώπους 
της εκάστοτε προεδρίας, 
του Ειττο^οιτρ, της ΕΚΤ 
και της Κομισιόν. Οι 
χώρες μέλη θα μπορούν 
σε περιπτώσεις ανάγκης 
να επικοινωνούν μαζί 
της 24 ώρες το 24ωρο.
Απάτην πλευρά του ο Βρετανός πρω
θυπουργός Γκ. Μπάουν υποστήριξε 
την ανάγκη μιας γενικής αναθεώρη
σης των λειτουργιών του ΔΝΤ, της 
Παγκόσμιας Τράπεζας καθώς και ένα 
ευρύ συντονισμό του διεθνούς τραπε

ζικού συστήματος. Ο ίδιος πρότεινε 
μάλιστα τη θέσπιση νέων χρηματοοι
κονομικών δομών σε παγκόσμιο επί
πεδο, μέσω μιας διεθνούς διάσκεψης, 
με τη συμμετοχή και των αναπτυσσό
μενων χωρών. Άλλη πρότασή του, 
είναι η δημιουργία, έως το τέλος του 
έτους, ενός «διεθνούς εποπτικού 

κολεγίου», που θα επιτη
ρεί τους 20 μεγαλύτερους 
χρηματοπιστωτικούς ορ
γανισμούς στον κόσμο. 
Τόσο ο κ. Μπράουν, όσο 
και ο πρόεδρος της Ευρω
παϊκής Επιτροπής, Χοσέ 
Μανουέλ Μπαρόζο, κά- 
λεσαν και τις ΗΠ Α σε μια 
στενότερη διεθνή συνερ
γασία για την επιτήρηση 
του διεθνούς χρηματοπι
στωτικού συστήματος.

ΕΛΛΑΔΑ » Σ τη  δική του παρέμβαση 
ο Κ. Καραμανλής επικεντρώθηκε 
στην ανάγκη στήριξης της πραγματι
κής οικονομίας (ανάπτυξη, απασχό
ληση). Υπενθυμίζεται ότι οι ελληνικές

Η Ουάσιγκτον
κατηγορείται από 
τους Ευρωπαίους ότι 
επί οειρά ετών, οτο 
όνομα του οικονομι
κού φιλελευθερισμού, 
αρνείτο να προβεί σε 
ρύθμιση των αγορών

III Η ΜΙ

τράπεζες έχουν ήδη κληθεί από την 
κυβέρνηση να επωφεληθούν από τις 
χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ τις οποί
ες θα «περάσουν» στις ελληνικές 
MME. Ο Γ.Αλογοσκούφης εξήγησε 
στους δημοσιογράφους ότι οι λεπτο
μέρειες όλων αυτών των αποφάσεων 
και διακηρύξεων αυτού του συμβου
λίου κορυφής θα τις επεξεργασθούν 
στα προσεχή ΕΚΟΦΙΝ ενώ άφησε να 
εννοηθεί όπ και η Ελλάδα θα κάνει 
χρήση όλων των εξαιρέσεων( δημο
σιονομική χαλάρωση) που προβλέπει 
το Σύμφωνο Σταθερότητας σε περι
πτώσεις κρίσεων όπως η σημερινή. 
Ο κ. Αλογοσκούφης διαβεβαίωσε 
ξανά όπ τα μέτρα στήριξης των τρα
πεζών δεν θα έχουν δημοσιονομικές 
επιπτώσεις και στην χειρότερη περί
πτωση θα επιβαρύνουν κάπως το 
δημόσιο χρέος και όχι τα ελλείμματα. 
Όσο για την συνεχιζόμενη πτώση των 
χρημαηστηρίων αυτή οφείλεται, ό
πως είπε, όχι πλέον στους φόβους για 
κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος αλλά στη διαφαινόμενη 
καθαρά πλέον ύφεση.

Εγκρίθηκε η ρύθμιση - ανάσα για τις τράπεζες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Χαλαρώνει ο κανόνας του mark to market

Τη χαλάρωση του λογισπκού 
κανόνα, που σύμφωνα με τους 
Ευρωπαίους ηγέτες επιδείνω

σε τις επιπτώσεις της πιστωτικής 
κρίσης στις ευρωπαϊκές τράπεζες, 
ενέκριναν χθες οι αρμόδιες αρχές της 
Ε.Ε., στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 
της Ευρώπης για τη θέσπιση νέων 
χρηματοοικονομικών δομών σε πα
γκόσμιο επίπεδο.

Πρόκειται για την υποχρέωση που

είχαν οι ευρωπαϊκοί χρηματοοικονο
μικοί οργανισμοί να αποτιμούν την 
αξία στοιχείων ενεργητικού τους 
βάσει της αγοραίας αξίας (mark to 
mark). Οι επικριτές πάντως του κα
νόνα αυτού υποστηρίζουν πως υπο
χρέωσε τις τράπεζες να εγγράφουν 
στα λογιστικά τους βιβλία πολύ μεγα
λύτερες διαγραφές, όταν οι αγοραίες 
τιμές σε προβληματικά στοιχεία ενερ- 
γητικού , όπω ς τα χρ εό γρ α φ α

ευήρήιηε, έπεσαν δραματικά.

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η αλλαγή θα επιτρέ
ψει στις τράπεζες να μεταφέρουν 
αυτές η ς αξίες στα βιβλία «ωρίμαν- 
σης», όπου οι αξίες αποτιμώνται με 
λιγότερο ασταθή τρόπο. Τούτο θα α
ποτρέψει η ς μεγάλες διαγραφές που 
υποχρέωσαν τις τράπεζες να αντλή
σουν νέα κεφάλαια από μια αγορά 
όπου το χρήμα είναι δυσεύρετο, εξαι-

τίας της πιστωηκής στενότητας.
Στο μεταξύ, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

εισηγήθηκε χθες αύξηση στο ανώτερο 
όριο εγγυήσεων στις καταθέσεις, από 
50.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ έωςτα 
τέλη του 2009.

Η συγκεκριμένη απόφαση λαμ- 
βάνεται στο πλαίσιο της δράσης για 
την αποκατάσταση του κλίματος εμπι
στοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών 
στο τραπεζικό σύστημα.


