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■  Ο  Νικολά Σαρκοζί ανακοίνωσε ότι εντόδ 
τηδ εβδομάδοδ θα συγκληθεί έκτακτη 
σύνοδοδ κορυφήδ των τεσσάρων 
ισχυρότερων οικονομικών κρατών τη δ ΕΕ

■  Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα βρίσκεται 
σε καλή κατάσταση και προδ το παρόν 
φαίνεται να μην επηρεάζεται δυσμενώδ 
από το ντόμινο των καταρρεύσεων

■  Συστάσειδ του διοικητή τηδ Τράπεζαδ 
τηδ Ελλάδοδ κ. Γ. Προβόπουλου προδ 
τΐδ εμπορικέδ τράπεζεδ να περιορίσουν 
τον δανεισμό των νοικοκυριών«Κουμπαρά» σωτηρίαδ σχεδιάζουν στην Ε Ε

Οι μεγάλεΞ χώρεζ θα δημιουργήσουν; η καθεμία χωριστά, χρηματικό απόθεμα ίσο με το 2%  του Α Ε Π  τοια?
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Ο ι οικονομικοί αναλυτέε έλεγαν παλαιό- 
χερα ότι «ο ικ ο ν ο μ ικ ή  επ ιβρά δυνση  

υπάρχει όταν ο γείτονάε σου μένει άνεργοε, 
ύφεση όταν εσύ μένει ε άνεργοε και κραχ 
όταν οι οικονομολόγοι μένουν άνεργοι». Υπ’ 
αυτή την έννοια λοιπόν κραχ δεν υιρίσταται 
στην Ευρώπη, αφού αν υπάρχουν κάποιοι που 
τα τελευταία εικοσιτετράωρα εργάζονται νυ
χθημερόν είναι οι παντόε είδουε οικονομο
λόγοι και αναλυτέε τω ν υπουργείων, τω ν τρα
πεζών, τω ν ασφαλειών και τω ν οργανισμών.

Στη Βρετανία πάντωε το Ο ΐγ  ήδη θρηνεί τη 
δ ιάλυση  μιαε ακόμη τρ ά π εζα ε , τη ε  
ΒΓαάίοτά&Β^ίβγ. Στο Βέλγιο κατέρρευσε η 
μεγαλύτερη τράπεζα τηε χώραε, η ΓοΗίε, τηε 
οποίαε η μετοχή έχασε χθεε, όπωε και την 
Παρασκευή, 20%. Στη Γερμανία το  κράτοε 
«έσπ ρ ω Ε ε» 35 δισ. ευρώ  για  να σ ώ σ ε ι τη 
ΗγροΙΙεαΙΕεΙαΙε, τη μεγαλύτερη σ τον  χώρο 
τηε γερμανικήε στεγαστικήε πίστηε και μία 
από τιε 30 σημαντικότερεε στο χρηματιστή
ριο τηε Φραγκφούρτηε. Στη Γαλλία όλων τα 
βλέμματα, κυρίωε δε τω ν πέντε εκατομμυρίων 
πελατών τηε, είναι πλέον στραμμένα στην

Dexia, τηε οποίαε η μετοχή έχασε χθεε το ένα 
τρίτο τηε αΕίαε τηε, βαδίζονταε στον δρόμο τηε 
Fortis.

Η περίπτωση τηε Fortis αποτελεί ασφαλώε 
το σημαντικότερο σύμπτωμα τηε κρίσηε στην 
Ευρώπη, αφού πρόκειται για την πρώτη σε μέ- 
γεθοε τράπεζα του Βελγίου (με 85.000 υπαλ- 
λήλουε και περίπου 1 τρισ. ευρώ καταθέσειε) 
και τον  έκτο κατά σειρά ασφαλιστικό οργα
νισμό στη Γηραιά Ηπειρο. Το βελγικό κράτοε 
δεν μπορούσε να την αφήσει να καταρρεύσει 
αφού οι «παράπλευρεε απώλειεε» από την 
πτώχευσή τηε θα ήταν πελώριεε. «T oo  big to 
fa il» λένε γι’ αυτέε τιε περιπτώσειε οι Αμερι
κανοί (πολύ μεγάλη για να πτωχεύσει).

Συνεπώε το  γεγονόε τηε έκτακτηε συνεύ- 
ρεσηε το Σαββατοκύριακο στιε ΒρυΕέλλεε των 
πρωθυπουργών, τω ν υπουργών Οικονομίαε, 
τω ν διοικητών τω ν κεντρικών τραπεζών του 
Βελγίου, τηε Ολλανδίαε και του ΛουΕεμβούρ- 
γου, καθώε και του προέδρου τηε Ευρωπαϊ- 
κήε Κεντρικήε Τράπεζαε κ. Ζαν-Κλον Τρισέ 
ουδόλωε εΕέπληΕε όσουε γνώριζαν την κρι
σιμότητα τηε κατάστασηε. 0 ι ανωτέρω  παρά-

γοντεε, αφού εΕέτασαν αν υπήρχε κάποιοε 
ιδιώτηε ενδιαφερόμενοε να την αγοράσει -  
και διεπίστωσαν ότι δεν υπάρχει -  κατέληΕαν 
πωε η μόνη λύση που υπήρχε ήταν η προ
σφυγή σε μια διαδικασία μάλλον Εεχασμένη 
στην ΕΕ: στην κρατικοποίηση. Οπερ και εγέ- 
νετο, αντί 11,2 δισ. ευρώ, τα οποία οι τρειε 
χώρεε αποφάσισαν να εκταμιεύσουν.

Από πλευράε Κοινοτικού Δικαίου η εν λό
γω  διαδικασία δεν είναι απολύτωε συμβατή 
προε τουε κανόνεε για τιε κρατικέε ενισχύ- 
σειε και τον ανόθευτο ανταγωνισμό στην Ευ
ρώπη. Ω στόσο στην παρούσα φάση οι πάντεε 
φαίνεται να συμφωνούν ότι όλα αυτά είναι 
«ψιλά γράμματα». Το γεγονόε ωστόσο ότι στιε 
ΗΠΑ από νομικήε απόψεωε οι ομοσπονδια- 
κέε αρχέε έχουν σημαντικότερα περιθώρια 
παρέμβασηε σ το  τραπεζικό σύστημα προ
βληματίζει ήδη πολλούε στιε κοινοτικέε πρω- 
τεύουσεε που θεωρούν το ευρωπαϊκό νομικό 
πλαίσιο παρωχημένο. Κυρίωε δε όσον αφο
ρά την εποπτεία τω ν τραπεζικών ιδρυμάτων, 
αλλά και τω ν  οργανισμών αΕιολόγησηε τηε 
σταθερότητάε τουε.

Σ υναγερμόε έχει σημάνει στην Ευ
ρωπαϊκή Ενωση μετά τη χθεσινή 

απόρριψη από το αμερικανικό Κο
γκρέσο του σχεδίου σωτηρίαε του 
υπουργού Οικονομικών τω ν  ΗΠΑ 
Χανκ Πόλσον και το πέρασμα τηε τρα- 
πεάκήε κρίσηε από τιε ΗΠΑ στην αντί
περα όχθη του Ατλαντικού με την κα
τάρρευση τραπεζών στη Γηραιά Ηπει
ρο. Οι ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζιτεε 
βρίσκονται σε ανοικτή επικοινωνία για 
να συντονίσουν τιε ενέργειέε τουε και 
να κρατήσουν ζωντανό το χρηματοπι
στωτικό σύστημα με συνεχείε ενέσειε 
ρευστότηταε, ώσπου να συνέλθουν οι 
πολιτικοί και να συμφωνήσουν σε ένα 
κοινό σχέδιο δράσηε.

Προε την κατεύθυνση αυτή ο γάλ- 
λοε πρόεδροε και προεδρεύων τηε ΕΕ 
κ. Νικολά Σαρκοζί ανέλαβε πρωτο
βουλία, ανακοινώνονταε χθεε ότι 
εντόε τηε εβδομάδοε -  και έπειτα από 
πρόσκλησή του -  θα συγκληθεί έκτα
κτη σύνοδοε κορυφήε των τεσσάρων 
ισχυρότερων οικονομικών κρατών τηε 
ΕΕ, δηλαδή τηε Γερμανίαε, τηε Βρε- 
τανίαε, τηε Ιταλίαε και τηε Γαλλίαε. 
Παρόντεε θα είναι ο πρόεδροε τηε Ευ- 
ρωπαϊκήε Επιτροπήε κ. Ζοζέ-Μα- 
νουέλ Μπαρόζο και ο πρόεδροε του 
Eurogroup κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 
Σήμερα ο πρόεδροε τηε Γαλλίαε συ-
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ναντάται με τουε προέδρουε των γαλ
λικών τραπεζών και των ασφαλιστι
κών οργανισμών τηε χώραε προκει- 
μένου να εΕετάσουν την οικονομική 
κατάσταση.

Μια κατάσταση την οποία ο πρόε
δροε του Ευπ^τουρ παρομοίασε με 
«κ α ζίν ο », καλώνταε όλουε τουε 
εμπλεκομένουε να αναλάβουν τιε 
ευθύνεε τουε και κυρίωε να πάψουν 
να κερδοσκοπούν, διαβλέπονταε και 
άλλεε πτωχεύσειε ή διαλύσειε τρα
πεζών. Και όλα αυτά ενώ οι δείκτεε 
εμπιστοσύνηε τω ν επιχειρηματιών 
και των καταναλωτών στην Ευρώπη 
ήταν χθεε στα επίπεδα που βρίσκο
νταν τον Σεπτέμβριο του 2001, δη
λαδή όταν κατέρρευσαν οι δίδυμοι 
πύργοι στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτό το σκηνικό οι ευρωπαίοι 
ηγέτεε εμφανίζονται διχασμένοι ωε 
προε την αναγκαιότητα δημιουργίαε 
ενιαίοι σχεδίου τύπου Πόλσον για την 
αντιμετώπιση τηε κρίσηε στην ευρω
ζώνη. Αντ’ αυτού, καλά πληροφορη- 
μένεε πηγέε αναφέρουν ότι προσα
νατολίζονται στο να δημιουργήσει 
καθεμία από τιε μεγάλεε χώρεε χρη
ματικό απόθεμα ίσο με το 2% του 
ΑΕΠ, το οποίο θα μπορεί να χρησι
μοποιεί για τη διάσωση χρηματοπι
στωτικών ομίλων που κινδυνεύουν 
με κατάρρευση. Το «μαΕιλάρι» αυτό 
η κάθε χώρα θα μπορεί να το χρησι
μοποιεί είτε μεμονωμένα είτε συντο
νισμένα με άλλεε.

Σύμφωνα με τιε ίδιεε πηγέε η Ελλά
δα προε το παρόν δεν συμμετέχει σε 
αυτή τη διαδικασία. Εκτιμάται όμωε 
ότι αν οι μεγαλύτερεε ευρωπαϊκέε χώ-

ρεε καταλήΕουν στη λύση αυτή, τότε 
είναι πολύ πιθανόν να ακολουθήσουν 
και οι μικρότερεε. Στην περίπτωση 
αυτή το ποσό που θα πρέπει να συ
γκεντρώσει η Ελλάδα είναι τηε τάΕε- 
ωε τω ν 5 δισ. ευρώ. Ποσό δυσβά- 
σταχτο για τον ήδη ελλειμμαηκό προ
ϋπολογισμό. Στο ύψοε αυτό ανέρχο
νται τα προσδοκώμενα έσοδα από τα 
πρόσφατα φορολογικά μέτρα τηε κυ- 
βέρνησηε.

Ω στόσο  το  ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα βρίσκεται σε καλή κατά
σταση και προε το παρόν φαίνεται 
να αντέχει στην κρίση. Σύμφωνα με 
τον διοικητή τηε Τράπεζαε τηε Ελλά- 
δοε κ. Γ. Προβόπουλο: «Ο ι ελλη-

νικέε τράπεζεε είναι ασφαλείε και 
υγιείε καθώε πάνω από το 85% των 
συνολικών χορηγήσεων καλύπτο
νται από καταθέσειε και επομένωε 
δεν εδαρτώνται σε μεγάλη έκταση 
από τιε κεφαλαιαγορέε. Εχουν πε
ριορισμένη έκθεση σε προβλημα- 
τικέε τοποθετήσειε τύπου ειχδρήητε 
και ο βαθμόε μόχλευσηε του ελλη
νικού τραπεδικού συατήματοε κυ
μαίνεται στο 14,5%».

Στη χώρα μαε τα προβλήματα 
εντοπίζονται κυρίωε στην άνοδο των 
επιτοκίων τηε χονδρικήε αγοράε χρή- 
ματοε από την οποία οι τράπεζεε 
αντλούν τη ρευστότητα που χρειά
ζονται πέραν τω ν καταθέσεων. Τα

επιτόκια έχουν σημειώσει άνοδο για
τί οι ευρωπαϊκέε τράπεζεε επί τηε ου- 
σίαε έχουν σταματήσει να δανείζουν 
η μία την άλλη, υποχρεώνονταε τιε 
κεντρικέε τράπεζεε σε συνεχείε πα- 
ρεμβάσειε. Οπωε άλλωστε και την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  η 
οποία ανακοίνωσε χθεε το «ντοπά- 
ρισμα» τηε διατραπεζικήε αγοράε με 
120 δισ. ευρώ και Εεκαθάρισε πωε 
αν απαιτηθεί θα προσθέσει και άλ
λα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα πάντωε με τον έλληνα 
κεντρικό τραπεζίτη: «Ο ι διοικήσειε 
των εμπορικών τραπεζών πρέπει να 
είναι προσεκτικέε στον ρυθμό τηε πι- 
στωτικήε επέκτασηε διότι αν δεν φρε

νάρουν τιε χορηγήσειε θα βρεθούν 
να είναι εκτεθειμένεε σε δανεισμό, 
μια περίοδο όπου το κόστοε χρήμα- 
τοε είναι υψηλό». Ο κ. Προβόπουλοε 
θεωρεί ότι ο ετήσιοε ρυθμόε αύΕησηε 
των δανείων θα πρέπει να βρίσκεται 
λίγο πάνω από την άνοδο του ονο
μαστικού ΑΕΠ, που σήμερα είναι πε
ρί το 7,5%, δηλαδή κοντά στο 10% από 
περίπου 24% που ήταν στο τέλοε του 
2007. Βεβαίωε σήμερα οι ρυθμοί 
έχουν υποχωρήσει καθώε το χρήμα 
είναι λιγότερο και ακριβότερο. Ωε εκ 
τούτου οι τράπεζεε έχουν γίνει πιο επι- 
λεκπκέε στιε χορηγήσειε, τάση που 
θα γίνεται όλο και mo έντονη όσο η 
πιστωπκή κρίση βαθαίνει.


