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Σε συνέντευξή του χθες στην εφημερίδα Financial Times, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τριοέ, 

προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τους σημερινούς κανόνες δημοσιονομι

κής σταθερότητας. Υποστήριξε ότι «η δημοσιονομική απειθαρχία θα μπορούσε να απειλήσει την ήδη ευάλωτη 

εμπιστοσύνη στην οικονομία και να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στις αγορές

ΣΗΜΑ ΤΡΙΣΕ ΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ

Τον Ιανουάριο θα «κλειδώσει» 
το δεύτερο γερμανικό πακέτο

ΤΟ ΘΕΜΑ 1

[Λουκάς
Παπαδήμος]

β 0 αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, 
Λουκάς Παπαδήμος, 
χαρακτήρισε «δυνητικά 
κατάλληλη» την ιδέα 
δημιουργίας ενός «οίκου 
διακανονισμού» από την 
ΕΚΤ, ο οποίος θα 
εποπτεύει τον δανεισμό 
στη διατραπεζική αγορά 
της ευρωζώνης. Οι 
δηλώσεις έγιναν κατά την 
παρουσίαση της έκθεσης 
σταθερότητας για το 
χρηματοοικονομικό 
σύστημα στην ευρωζώνη, 
από την οποία, πάντως, 
δεν προκύπτει ότι η 
ελλιπής ρευστότητα στη 
διατραπεζική ερμηνεύεται 
πλήρως από την απουσία 
εμπιστοσύνης. Σε χθεσινό 
δημοσίευμά της η Wall 
Street journal υποστήριξε 
ότι οι ευρωπαϊκές 
κυβερνήσεις εξετάζουν το 
ενδεχόμενο κυβερνητικής 
εγγύησης του δανεισμού 
στη διατραπεζική.

ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΣΑΒΒΙΔΗ

Τ ον Ιανουάρτο θα αποφασίσει π γερμανική 
κυβέρνηση εάν συντρέχουν λόγοι υιοθέ
τησης νέου πακέτου μέτρων τόνωσης της 

οικονομίας. Αργά το βράδυ της Κυριακής, ύστε
ρα από συνάντηση κορυφαίων κυβερνητικών 
στελεχών με εκπροσώπους των μεγαλύτερων 
εταιρειών και συνδικάτωντης χώρας, ο υπουργός 
Oui ονομίας, ΜίχαελΓκλος δήλωσε ότι «συμφω
νήσαμε να αποφασίσουμε στα τέλη Ιανουάριου 
για τις περαιτέρω ενέργειές μας». Ο υπουργός 
Οικονομικών, ΓΊιρ Στάινμπρουκ, υποστήριξε ότι 
μεταξύ των πιθανών μέτρων τόνωσης της ανά
πτυξης που συζητήθηκαν ήταν η προώθηση νέων 
επενδυτικών προγραμμάτων και κίνητρα για την 
ενίσχυση της κατανάλωσης.

Στον κυβερνητικό συνασπισμό φαίνεται ότι 
υπάρχει διάσταση απόψεων, με τους Χριστια
νοδημοκράτες να προτείνουν μειώσεις φορο
λογικών συντελεστών και τους Σοσιαλδημο
κράτες να διαφωνούν. Πλέον ένθερμος υποστη- 
ρικτής της μείωσης φόρων εμφανίζεται ο κ. 
Γκλος, μέλος της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Ένωσης (CSU) - αδελφού κόμματος των Χρι
στιανοδημοκρατών (CDU) στο κρατίδιο της 
Βαυαρίας. Η καγκελάριος Μέρκελ, όμως, υπο
στηρίζει ότι περιθώρια μείωσης των φόρων δεν 
υπάρχουν πριν από τις βουλευτικές εκλογές του 
προσεχούς Σεπτεμβρίου.

Η κρίση, όμως, δεν... περιμένει και η κατά
σταση στην γερμανική οικονομία επιδεινώνεται 
διαρκώς. Το ινστιτούτο Ifo προβλέπει, πλέον, 
συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 2,2% το 2009 και αν 
επιβεβαιωθεί, ο επόμενος χρόνος θα είναι ο 
χειρότερος από την ίδρυση της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας, το 1949. Προκειμένου να βρουν 
τρόπο στήριξης της οικονομίας, κυβερνητικά 
στελέχη έχουν σειρά συναντήσεων με κοινωνι
κούς φορείς. Την Πέμπτη η καγκελάριος Μέρκελ 
θα συναντηθεί με τους ηγέτες των 16 ομοσπον
διακών κρατιδίων της χώρας ενώ στις αρχές του 
επόμενου μήνα θα συζητήσει με εκπροσώπους 
των 30 εταιρειών, οι μετοχές τω ν οποίων συμμε
τέχουν στον χρηματιστηριακό δείκτη DAX.

ΠΙΕΣΕΙΣ Τις προηγούμενες ημέρες το Βερο
λίνο δέχθηκε έντονη πίεση από άλλες ευρωπα
ϊκές κυβερνήσεις, προκειμένου να υιοθετήσει 
πρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας (έχει 
ήδη ανακοινώσει «πακέτο» αξίας 31 δισ. ευρώ). 
Χθες, όμως, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα 
Financial Times, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, Ζαν 
Κλοντ Τρισέ, προειδοποίησε ότι οι Ευρωπαίοι 
ηγέτες δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τους ση
μερινούς κανόνες δημοσιονομικής σταθερότη
τας. Ο κ. Τρισέ υποστήριξή «η  δημοσιονομι

0  πρόεδρος της 
ΕΚΤ κ. Τρισέ ξε
καθάρισε ότι η 
ΕΚΤ δεν εξετάζει 
το ενδεχόμενο 
αγοράς κυβερνη
τικών ομολόγων, 
αν και πρόσφατα 
ο ίδιος δεν είχε 
αποκλείσει μια 
τέτοια κίνηση.

κή απειθαρχία θα μπορούσε να απειλήσει την 
ήδη ευάλωτη οικονομική εμπιστοσύνη και να 
αυξήσει τη νευρικότητα στις αγορές κεφαλαίου 
σχετικά με τις ανάγκες χρηματοδότησης τω ν 
κυβερνήσεων».

Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Τρισέ ξεκαθάρισε 
ότι η ΕΚΤ δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς 
κυβερνητικών ομολόγων, αν και πρόσφατα ο

ίδιος δεν είχε αποκλείσει μια τέτοια κίνηση. Ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ δεν αναφέρθηκε στα επιτό
κια αλλά ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπα
νίας, ΜιγκέλΦερνάντεθ-Ορντόνεθ, υποστήριξε 
χθες ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά: «Τα 
επιτόκια μπορεί να διατηρηθούν, να μειωθούν, 
να μειωθούν λίγο ή περισσότερο -όλα εξαρτώ- 
νται από την πορεία του πληθωρισμού».

Μέτρα στήριξης των τραπεζών 
από Βρετανία και Ιρλανδία

»  Διατεθειμένη να διαθέσει 10 δισ. ευρώ 
για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης 
των τραπεζών εμφανίζεται η ιρλανδική κυ
βέρνηση. Α ν και το Δουβλίνο ήταν χρονικά 
πρώτο στην εγγύηση τω ν καταθέσεων, στη 
συνέχεια άφησε τις τράπεζες να αναζητή
σουν ιδιωτικά κεφάλαια. Την Κυριακή, ό
μως, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τον Ια
νουάριο θα διαθέσει έως και 10 δισ. ευρώ 
για την αγορά μετοχών (προνομιούχων και 
κοινών) τω ν τραπεζών. Τα κεφάλαια θα α
ντληθούν από το κρατικό συνταξιοδοτικό 
ταμείο (διαχειρίζεται 18,7 δισ. ευρώ), που 
δημιουργήθηκε την περίοδο του «θαύματος 
της κέλτικης τίγρης». Περισσότερες λεπτο
μέρειες δεν έγιναν γνωστές, γεγονός που 
προβλημάτισε έντονα τους επενδυτές. Ο 
δείκτης των τραπεζικών μετοχών έχει υπο
χωρήσει κατά 94% από τα επίπεδα - ρεκόρ 
του Φεβρουάριου 2007. Χθετ είκτης ενι-

σχυόταν πάνω από 13% στην αρχή των συ
ναλλαγών, αλλά στη συνέχεια έχασε περί
που τα μισά του κέρδη.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ »  Μικρές μεταβολές στο σχέ
διο στήριξης τω ν βρετανικών τραπεζών α
νακοίνωσε χθες το Λονδίνο. Τον Οκτώβριο, 
η βρετανική κυβέρνηση εγγυήθηκε τον δα
νεισμό των τραπεζών, υπό τον όρο ότι οι 
τράπεζες που ήθελαν να αξιοποιήσουν την 
εγγύηση αυτή θα έπρεπε να καταβάλουν ε
πιτόκιο υψηλότερο κατά μισή ποσοστιαία 
μονάδα από εκείνο που ισχύει στην αγορά 
τω ν CDS. Χθες ανακοινώθηκε ότι πλέον ο 
υπολογισμός του αγοραίου αυτού επιτοκίου 
θα γίνεται με βάση τις τιμές της περιόδου Ι
ουλίου 2007 - Ιουλίου 2008, οι οποίες είναι 
χαμηλότερες εκείνων που ίσχυαν μέχρι τώ 
ρα. Μειώνεται, δηλαδή, το κόστος ασφάλι
σης του χρέους τω ν τραπεζών.


