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Οι ρυθμοί αύξησης των εισαγωγών επι
βραδύνθηκαν σημαντικά τον Οκτώ
βριο, και ο πληθωρισμός υποχώρησε 
στο χαμηλότερο επίπεδο των 17 τελευ
ταίων μηνών, παραπέμποντας σε μείω
ση της εγχώριας ζήτησης. Δεν απο
κλείεται η κεντρική τράπεζα της χώρας 
να μειώσει σύντομα το επιτόκιό της.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Μείωση εξαγωγών, 
αύξηση χρεοκοπιών

Εικόνα της ιαπωνικής οικονομίας
% αε σχέση με πέρυσι

Οι ιαπωνικές εξαγωγές μειώθηκαν κά
θετα, κατά 9,9% τον Οκτώβριο, σοβαρή 
ένδειξη του πόσο γρήγορα επιδεινώθη
κε η παγκόσμια οικονομία αφότου 
«χτύπησε» η χρηματοοικονομική κρί
ση, στο μέσον Σεπτεμβρίου.
Οι χρεοκοπίες εταιρειών αυξήθηκαν 
κατά 13,4% την ίδια περίοδο σε σχέση 
με πέρσι.

Για την ανάγκη συντονιομού των οικονομικών πολιτικών που έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη προς 

αντιμετώπιση της κρίσης επιμένει ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Χοακίμ Αλμούνια.
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Ευρωζώνη: Ολα τα όπλα 
προς χρήση κατά της ύφεσης

Η Ευρωζώνη οδεύει προς σοβαρή ύφεση
Εκτιμήσεις της Morgan Stanley
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Την χαλάρωση του Συμφώ
νου Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης -καθώς αυτό 

προβλέπει ήδη μεγάλη δημοσιο
νομική ευελιξία υπό «εξαιρετικές 
συνθήκες», αλλά και περαιτέρω 
μειώσεις επιτοκίων στην Ευρω
ζώνη, φαίνεται να στηρίζει ο 
αρμόδιος Επίτροπος, Χοακίμ 
Αλμούνια. Σε συνέντευξη Τύπου 
που έδωσε χθες σης Βρυξέλλες, 
ο κ. Αλμούνια είπε χαρακτηρι
στικά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα 
τα μέσα που διαθέτει στο οπλο
στάσιό της- συμπεριλαμβανομέ
νων νομισματικών και δημοσιο
νομικών πολιτικών για να περι
ορίσει την επιβράδυνση της οι
κονομίας. Υπογράμμισε μάλιστα 
όπ  «τυχόν αισιοδοξία πως η πα
γκόσμια οικονομία ενδέχεται να 
αποφύγει σοβαρή ύφεση έχει 
πλέον εξανεμιστεί, και το 2009 
και 2010 θα είναι δύσκολα χρό
νια». Παρά την αντίθετη άποψη 
της πλειονότητας των κοινοτι
κών χωρών, μπροστά στην σοβα
ρότητα της κρίσης, ο κ . Αλμούνια 
επιμένει στην ανάγκη συντονι
σμού των οικονομικών πολιτι- 

ι κών. «Συνεχίζω να επιμένω για 
Η να πείσω τα κράτη-μέλη, λέγο

ντας ότι ο συντονισμός των οικο
νομικών πολιτικών τους είναι

(ναγκαίος. Αν δεν υπάρξει συ- 
τονισμός, τα προγράμματα στή
ριξης της οικονομίας που έχουν 

υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο, 
δεν θα είναι τόσο αποτελεσματι
κό όσο θα μπορούσαν να είναι, 
και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες 
θα βγουν χαμένες από αυτήν την 
περιπέτεια», είπε ο κ. Αλμούνια. 
Για τις μειώσεις επιτοκίων, ο Ε
πίτροπος Οικονομικών και Νο- 
μισμαπκών Υ ποθέσεων σχολία- 

! σε ότι η πτώση του πληθωρισμού 
έδωσε τη δυνατότητα στην ΕΚΤ 
να δράσει. Στο ίδιο μήκος κύμα
τος ήταν εξάλλου και οι δηλώσεις 
του μέλους του ΑΣ της ΕΚΤ, Γκι 
Καντέν, που μίλησε για επικεί
μενη πτωηκή αναθεώρηση των 
εκημήσεων της τράπεζας για α
νάπτυξη και πληθωρισμό στην 
έκθεση του Δεκεμβρίου. Ή δη ε-

ξάλλου, προχθές, η M organ 
Stanley υποβάθμισε τις προβλέ
ψεις της για το ΑΕΠ της Ευρω
ζώνης το 2009, σε -0,7% από 
+0,2% αρχικώς. Για τον πληθω
ρισμό, τον «βλέπει» κοντά στο 
2%, στο επίπεδο που συμβαδίζει 
με τον ορισμό της ΕΚΤ περί στα
θερότητας ημών. Όσον αφορά τη 
χαλαρότερη ερμηνεία του Συμ
φώνου Σταθερότητας, ο κ. Αλ
μούνια κάλεσε χθες όλα τα κρά
τη-μέλη να κάνουν χρήση, και 
μάλιστα στο έπακρο, της δυνατό
τητας ευελιξίας του συμφώνου.

ΣΥΝΟΔΟΣ »  Την ίδια ημέρα που 
δημοσιοποιείται η έκθεση της 
ΕΚΤ, σης 4 Δεκεμβρίου, θα διε- 
ξαχθεί και η επόμενη προγραμ- 
μαησμένη σύνοδος της τράπεζας, 
από την οποία αναμένεται να

προκόψει νέα μείωση επιτοκίων 
κατά 50 μονάδες βάσης. «Η με
ταβίβαση της χρηματοοικονομι
κής κρίσης στην πραγματική 
οικονομία έχει επιταχυνθεί ση- 
μανηκά η ς  τελευταίες εβδομά
δες, επηρεάζοντας πολύ αρνητι
κά η ς  προοπηκές οικονομικής 
δραστηριότητας στην Ευρωζώ
νη», σχολίασε ο κ. Καντέν. «Ο 
πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ 
Τρισέ θα δυσκολευτεί να μην α
ναφερθεί στη λέξη ύφεση στην 
επόμενη σύνοδο της τράπεζας», 
είπε από την πλευρά του ο οικο
νομολόγος της Bank of America 
Ζιλ Μέκ.

Στο μεταξύ, με ιδιαίτερο εν
διαφέρον αναμένονται οι προτά
σεις της Κομισιόν για την στήριξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας, που 
δημοσιοποιούνται σης 26 Νοεμ
βρίου. Μεγάλο τμήμα των μέτρων 
θα απευθύνεται στην στήριξη του 
άμεσα απειλούμενου από την ύ
φεση τομέα της ευρωπαϊκής αυ
τοκινητοβιομηχανίας. Στη Γερ
μανία, τη μεγαλύτερη οικονομία 
της Ευρωζώνης, τα στοιχεία που 
δημοσιοποιούνται συνεχίζουν να 
είναι αρνητικά: Ο δείκτης επιχει
ρηματικής εμπιστοσύνης ZEW 
βεληώθηκε μεν τον Σεπτέμβριο, 
σε -53,5 μονάδες από -63 μονάδες 
τον Οκτώβριο, αλλά διατηρείται 
σε πεδίο ύφεσης, και πολύ χαμη
λότερα από τον ιστορικό μέσο 
όρο του, σης 27,1 μονάδες.
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Η ΙΕΑ θα αναθεωρήσει πτωτικά τις εκτιμήσεις της για ζήτηση το 2009

Βουτιά σε τιμές πετρελαίου, μετάλλων

Απώ λειες άνω του 5% 
κατέγραφαν αργά χθες 
το απόγευμα οι ημές του 

πετρελαίου (στα 55,55 δολ. το 
Brent, ενώ προηγουμένως είχε 
υποχωρήσει στα 54,92 δολ., και 
στα 59 δολ. το αργό στη Νέα Υ- 
όρκη), καθώς οι φόβοι για ευρύ
τερη ύφεση που θα πλήξει τη 
ζήτηση για εμπορεύματα επίσκι
ασαν · αισιοδοξία από το πα
κέτο τύπωσης της κινεζικής οι

κονομίας, ύψους 600 δισ. δολα
ρίων. Τα πολύημα και βιομηχα
νικά μέταλλα παρουσίαζαν και 
αυτά σημανηκή πτώση, με την 
τιμή του χαλκού να υποχωρεί 
κατά4%, ύστερα από άνοδο 11% 
την αμέσως προηγούμενη ημέρα. 
Πρώην αναλυτές της Διεθνούς 
Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) α
νέφεραν πως η υπηρεσία ενδε
χομένως να υποβαθμίσει η ς  ε- 
κημήσεις της για ζήτηση πε

λαίου για το έτος 2009, επί τρίτο 
συνεχή μήνα, με την απειλή της 
χειρότερη ς ύφεσης από τον 
ΒΉαγκόσμιο Πόλεμο να επικρέ- 
μαται πάνω στην αγορά.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ »  Ο κορυφαίος 
οικονομολόγος της ΙΕΑ, Φατίχ 
Μπιρόλ είπε σε διάσκεψη στα 
τέλη Οκτωβρίου στο Λονδίνο, 
πως οι εκημήσεις της υπηρεσίας 
για παγκόσμια ζήτηση το επόμε-

νο έτος κυμαίνονται ανάμεσα σε 
αύξηση της κατανάλωσης κατά 
500.000 βαρέλια ημερησίως κα 
σε ισόποση μείωση. Η νέα τη 
εκτίμηση θα δημοσιοποιηθεί σ  
13 Νοεμβρίου, ενώ στην π γ  

γούμενη η πρόβλεψη της ΙΓ 
παγκόσμια ζήτηση έκτ 
για ημερήσια αύξηση 
σης κατά 700.000 1 
87,2 εκατομμύρκ 
ρησίως.
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Οι κύκλοι του 
μαύρου χρυσού

T O Y  JO H N  A U T H E R S

Οι τιμές του πετρελαίου στη 
Νέα Υόρκη υποχώ ρησαν 
κάτω από τα 59 δολάρια το 

βαρέλι χθες καθώς η ανακούφιση 
που προκάλεσε η είδηση για το γι- 
γαντιαίο πακέτο στήριξης της κινε
ζικής οικονομίας εξανεμίστηκε. 
Αφού κυμάνθηκε μεταξύ των 60 και 
των 70 δολ./βαρέλι τις τρεις τελευ
ταίες εβδομάδες, οι αναλυτές υπο
στηρίζουν ότι εάν ο μαύρος χρυσός 
παραμείνει κάτω από τα επίπεδα 
αυτά επί μακράν, αυτό προοιωνίζε
ται κίνηση προς τα 50 δολάρια.

Η χάση για το πετρέλαιο παραμένει 
πτωτική. Όταν το αμερικανικό αργό 
όδευε προς τα 147 δολ./βαρέλι το κα
λοκαίρι, κινούνταν «σε αντίθετο ρεύ
μα» σε σχέσημεταχρηματισιήρια. Οι 
κερδοσκόποι πουλούσαν μετοχές 
τραπεζών και αγόραζαν εμπορεύματα. 
Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, τα 
συμβόλαια πετρελαίου ακολουθούν 
πιστά τις κινήσειςτων προθεσμιακών 
συμβολαίωντου SkoiP 500. Η επανα
σύνδεση αυτή σημαίνει όη η τάση για 
το μαύρο χρυσό συνάδει με τους φό
βους για εξασθένιση της παγκόσμιας 
ζήτησης.

Αυτό έχει περισσότερο νόημα. 
Σημαίνει επίσης ότι η αγορά, τουλά
χιστον βραχυπρόθεσμα, δίνει μεγαλύ
τερο βάρος στην πλευρά της ζήτησης 
όσον αφορά την εξίσωση προσφοράς/ 
ζήτησης, κάτι που κατέστη σαφές και 
από τον περιορισμένο αντίκτυπο που 
είχε η μείωση παραγωγής του ΟΠΕΚ 
κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον 
Οκτώβριο. Η ενίσχυση του δολαρίου 
εντείνει και αυτή τις πιέσεις στο πε
τρέλαιο, καθώς το καθιστά ακριβότε
ρο για πολλούς καταναλωτές. Επιπρο- 
σθέτως, η δημοσίευση σήμερα της 
μηνιαίας έκθεσης της Διεθνούς Υπη
ρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) «θα είναι και 
αυτή αρνητική, λόγω της επί τα χείρω 
αναθεώρησης των προβλέψεων για 
τη ζήτηση», λέει ο Ολιβιέ Ζακόμπ της 
Petromatrix.

Όμως, η έκθεση World Energy 
Outlook 2008 -επίσης από την ΙΕΑ- θα 
μας υπενθυμίσει πώς φυτεύονται οι 
σπόροι για την επόμενη άνοδο των 
ημών. Γιατί η πρόσφατη πτώση απο
θαρρύνει τις νέες επενδύσεις σε πε
τρελαϊκά πεδία και την αναζήτηση 
εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
Μόλις όμως η παγκόσμια ζήτηση α
νακάμψει και πάλι, θα ακούσουμε 
πάλι τα ίδια επιχειρήματα που εκτό
ξευσαν την πμή στα 150 δολ./βαρέλι. 
Η «σφιχτή» προσφορά σημαίνει ότι 
είναι πιθανότερο να δούμε πάλι το 

πετρέλαιο στα 100 δολάρια, παρά 
στα 30 δολάρια. Ο

S '

Η σκιά της παγκόσμιας ύφεσης πάνω από τις αγορές
T O Y  D A V E  S H E L L O C K

Το τριμηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο Libor 
υποχώρησε για 22η συνεχόμενη ημέρα, ενώ 
τα spreads τιυν Overnight Index Swaps 
συνέχισαν να μειώνονται

Λονδίνο:
Δείκτης F T S E ΙΟΟ

Οι μετοχές, τα εμπορεύματα, και τα νομί
σματα των αναδυόμενων αγορών ση
μείωσαν χθες μεγάλη πτώση, καθώς 

αναζωπυρώθηκαν οι φόβοι ότι ενδεχόμενη 
παρατεταμένη παγκόσμια ύφεση θα προκαλέ- 
σει νέο κύμα αποστροφής για ανάληψη επεν
δυτικού ρίσκου.

Τα εξασθενημένα στοιχεία για την αγορά 
κατοικιών και τις λιανικές πωλήσεις στην 
Βρετανία, οι ανησυχίες για το επιχειρηματικό 
κλίμα στην Γερμανία, και οι ενδείξεις μεγάλης 
αποθέρμανσης της οικονομίας στην Κίνα- χω 
ρίς να αναφερθούμε στις εντεινόμενες ανησυ
χ ίες για εξασθένηση στον επιχειρηματικό 
κλάδο σης ΗΠΑ- ενέτειναν τις πιέσεις στους 
ήδη νευρικούς επενδυτές. Ακόμη και η περαι
τέρω βελτίωση των συνθηκών στις χρηματα
γορές δεν κατόρθωσε να βελτιώσει το κλίμα.

Το τριμηνιαίο διατραπεζικό επιτόκιο Libor 
υποχώρησε για 22η συνεχόμενη ημέρα, ενώ 
τα spreads των Overnight Index Swaps συνέ
χισαν να μειώνονται. Οι αξίες σης αναδυόμε- 
νες αγορές ήταν μεταξύ αυτών που σημείωσαν 
μεγάλες απώλειες χθες, καθώς οι προχθεσινές 
υποβαθμίσεις της πιστοληπηκής ικανότητας 
αρκετών αναπτυσσόμενων χωρών βάρυναν 
το κλίμα. Ο Θέμος Φιοτάκης, της Goldman 
Sachs, δήλωσε όη οι αναδυόμενες αγορές α- 
νημετωπίζουν μία μεγάλη επιδείνωση των ε
ξωτερικών συνθηκών.

«Δεν είναι απλώς το ενδεχόμενο μείωσης 
των εξαγωγών προς τις χώρες της GlO.To 
μεγαλύτερο ρίσκο βρίσκεται σης πρωτοφανείς 
σφιχτές συνθήκες που επικρατούν όσον αφο-

ρά την χρηματοδότηση των αναδυόμενων α
γορών απο το εξωτερικό». Η κεντρική τράπε
ζα της Ρωσίας επέτρεψε τελικά την εξασθένιση 
του ρουβλίου λόγω των μεγάλων εκροών κε
φαλαίων, μετά την πτώση στο χρημαηστήριο 
της χώρας καθώς και την υποχώρηση της ημής 
του πετρελαίου.

Το ρούβλι υποχώρησε από τα 30,41 ένανη 
καλαθιού με ευρώ/δολάρια, επίπεδο το οποίο 
η κεντρική τράπεζα της χώρας είχε «υπερασπι
στεί» τους τελευταίους μήνες, ενώ ο δείκτης 
Μώεχ υποχώρησε χθες πάνω από 12%, με α
ποτέλεσμα να ανασταλεί η διαπραγμάτευση

των μετοχών.Οι μετοχές στο χρημαη
στήριο της Ινδίας υποχώρησαν κατά 
6,6%, ενώ ο δείκτης Bovespa στο χρη
ματιστήριο της Βραζιλίας κατέγραφε 
αργά χθες πτώση κατά 2,5%. Ο δείκτης 
MSCI σης αναδυόμενες αγορές υποχω
ρούσε κατά 4,7%. Αλλά και τα χρημαη- 
στήρια στον αναπτυγμένο κόσμο σημεί
ωσαν μεγάλες απώλειες. Στο Τόκιο, ο 
δείκτης Nikkei κατέγραψε πτώση της 
τάξεωςτου 3%.

Στην Ευρώπη, ο πανευρωπαϊκός 
δείκτης FTSE Eurofirst 300 κινήθηκε 
χαμηλότερα κατά 4,2%, ενώ στο μέσον 
των συναλλαγών στην αγορά της Νέας 
Υόρκης, ο δείκτης SkoiP 500 υποχω
ρούσε κατά 3,4%. Αναλυτές σχολίασαν 
ότι ενώ η ροή των δυσμενών ειδήσεων 
άρχισε να προεξοφλείται από τα χρη- 
μαηστήρια, οι επενδυτές συνέχισαν να 
κρατούν επκρυλακηκή στάση.

Η απόδοση ίου διετούς γερμανικού 
ομολόγου υποχώρησε κοντά στο χαμηλότερο 
επίπεδο της τελευταίας τριετίας. Ο δείκτης 
ZEW για το επιχειρημαηκό κλίμα στην Γερ
μανία ήταν ελαφρώς βεληωμένος αυτόν τον 
μήνα, αν και οι αναλυτές παρατήρησαν όη τα 
στοιχεία του εξακολουθούν να είναι από τα 
ασθενέστερα στην ιστορία του δείκτη. Η από
δοση του ομολόγου Schatz ήταν στο 2,3%, ενώ 
η απόδοση του δεκαετούς Bund παρέμεινε 
αμετάβλητη στο 3,67%. Η αμερικανική αγορά 
ομολόγων ήταν κλειστή λόγω του εορτασμού 
της Ημέρας των Βετεράνων. Ο

Ισχυρές πιέσεις στο ρωσικό ρούβλι
Τ Ο Υ  P E T E R  G A R N H A M

Η κεντρική τράπεζα της 
Ρωσίας άφησε το ρού
βλι να εξασθενήσει 

χθες, καθώς ανώτατα στελέχη 
της δήλωσαν όη εγκαταλεί
πουν τη σκληρή στήριξη του 
ρωσικού νομίσματος.

Η κίνηση αυτή επισημάν- 
θηκε από τον διοικητή της 
τράπεζας Σεργκέι Ιγκνάηεβ, 
ο οποίος είχε αναφέρει τη

Πιέσεις δέχθηκαν και τα νομίσματα 
άτΙθινν αναδυόμενων αγορών. Το βραζι- 
ήιάνικο ρεάιί υποχώρησε έναντι του 
δοθαρίου κατά 1,8% στα 2,2135 ρεάή, 
ενώ η τουρκική Μρα υποχώρησε έναντι 
του αμερικανικού νομίσματος κατά 4,3% 
στη 1,6077 ιΐίρα Τουρκίας.

Δευτέρα όη δεν αποκλείεται 
μία μεγαλύτερη ευελιξία στη 
συναλλαγμαηκή ισοημία που 
θα οδηγήσει σε εξασθένηση 
του ρωσικού νομίσματος.

Το ρούβλι υποχώρησε ένα
ντι του καλαθιού ευρώ/δολα-

ρίου έως 30,79 σπάζοντας το 
φράγμα 30,41 που είχε υπερα
σπιστεί πρόσφατα η Κεντρική 
Τράπεζατηςχώρας. Στο μέσο 
των συναλλαγών στη Νέα Υ- 
όρκητο ρούβλι ήταν στα 30,70, 
χαμηλότερα κατά 1% σε ημε
ρήσια βάση.

'Εχει ενταθεί η πίεση στις 
ρωσικές αρχές να επιτρέψουν 
την υποχώρηση του νομίσμα
τος, καθώς οι προσπάθειες να 
διατηρηθεί η αξία του εν όψει 
των εκροών κεφαλαίου από 
την περιοχή, έχουν κοστίσει 
πάνω από 100 δισ. δολ. από τα 
συναλλαγμαηκά αποθέματα 
της Ρωσίας.

Η εκροή κεφαλαίων προ- 
κλήθηκε από η ς  μεγάλες α
πώλειες στα τοπικά χρηματι
στήρια, καθώς επίσης και από 
την υποχώρηση στην τιμή του 
πετρελαίου. Τα συναλλαγμα- 
ηκά διαθέσιμα της Ρωσίας, τα 
τρίτα μεγαλύτερα στον κόσμο, 
έχουν υποχωρήσει κάτω από 
500 δισ. δολ. Πιέσεις δέχθη
καν και τα νομίσματα άλλων

αναδυόμενων αγορών, καθώς 
επανήλθαν στο προσκήνιο οι 
φόβοι για επιβράδυνση της 
παγκόσμιας ανάπτυξης.

Το βραζιλιάνικο ρεάλ υπο
χώρησε έναντι του δολαρίου 
κατά 1,8% στα 2,2135 ρεάλ, 
ενώ το ραντ από τη Νότια Α
φρική σημείωσε πτώση κατά 
3,3% στα 10,3050 ραντ. Επί
σης, η τουρκική λίρα υποχώ
ρησε ένανη του αμερικανικού 
νομίσματος κατά 4,3% στη 
1,6077 λίρα Τουρκίας.

Αλλού, το δολάριο ενισχύ- 
θηκε έναντι του ευρώ κατά 
1,4% στα 1,2573 δολ., και ση
μείωσε άνοδο ένανη του ελ- 
βεηκού φράγκου κατά 0,6% 
στα 1,1844 δολ. Το αμερικανι
κό νόμισμα ενισχΰθηκε και 
ένανη του δολαρίου Αυστρα
λίας κατά 2,1% στο 0,6556 
δολ.

Οι επιδόσεις του γεν ήταν 
ακόμη καλύτερες, καθώς το 
ιαπωνικό νόμισμα ενισχύθη- 
κε ένανη του δολαρίου κατά 
0,6% στα 97,42 γεν και σημεί

ωσε άνοδο ένανη του ευρώ 
κατά 2% στα 122,54 γεν. Επί
σης, το γεν ενισχύθηκε και 
ένανη του δολαρίου Αυστρα
λίας κατά 2,5% στα 63,97 
γεν.

Εν τω μεταξύ η στερλίνα
χθες σημείωσε ρεκόρ πτώσης 
ένανη του ευρώ και έφθασε 
στα χαμηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων 12 ετών έναντι 
καλαθιού νομισμάτων, καθώς 
τα αρνητικά στοιχεία για ης 
πωλήσεις κατοικιών και το 
λιανεμπόριο στη Βρετανία 
άσκησαν περαιτέρω πίεση στο 
βρετανικό νόμισμα.

Η στερλίνα υποχώρησε έ
ναντι ταυ ευρώ στα 0,8214 
δολ./στερλίνα, πριν κερδίσει 
και πάλι αρκετό από το χαμέ
νο έδαφος για να σταθεροποι
ηθεί στα 0,8150 δολ. ενισχυ- 
μένη κατά 0,2%. Το βρετανικό 
νόμισμα υποχώρησε έναντι 
του δολαρίου κατά 1,2% στα 
1,5425 δολ. και σημείωσε πτώ
ση ένανη του γεν κατά 1,7% 
στα 150,36 γεν. Ο
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• ·• ·• ·• · • ·• ·• ·ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Παρέμβαση για αποκλιμάκωση των επιτοκίων σε κεντρικό επίπεδο ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ. Με την κατάθεση 
του σχετικού σχεδίου νόμου ο Γ. Παπανδρέου θα ολοκληρώσει το τρίπτυχο των παρεμβάσεων του που περιλαμ
βάνει το πάγωμα και την αναχρηματοδότηση των δανείων για συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η  Σ Χ Ε Δ Ι Α Ζ Ε Ι

το ΠΑΣΟΚ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΣΤΗ X. ΤΡΙΚΟΥΠΗ

Αναχρηματοδότηοη ίων δανείων 
προτείνει ο Γ. Παπανδρέου

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Πρωτοβουλία για αποκλιμά
κωση των επιτοκίων σε κε
ντρικό επίπεδο και όχι με 

βάση τις διαθέσεις και τις ιδιαιτερό
τητες κάθε τράπεζας ετοιμάζει το 
ΠΑΣΟΚ. Με την κατάθεση του σχε
τικού σχεδίου νόμου ο Γ. Παπανδρέ
ου θα ολοκληρώσει το τρίπτυχο των 
παρεμβάσεώντου που περιλαμβάνει 
το πάγωμα και την αναχρηματοδό
τηση των δανείων για συγκεκριμέ
νες κατηγορίες δανειοληπτών. Σύμ
φωνα με πληροφορίες της «Η», ο 
θέμα τέθηκε στις συναντήσεις του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ με τους τέσ
σερις κορυφαίους τραπεζίτες (Εθνι
κής, Ευτοήηηΐς Πειραιώς και Ματίϊη) 
που δέχθηκε χθες στο γραφείο του. 
Ό πω ς έγινε γνωστό το ΠΑΣΟΚ 
προτείνει τη σύνδεση των επιτοκίων 
χορηγήσεων με το βασικό της Ευρω
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μια 
θέση που δεν έγινε δεκτή από τους 
τραπεζίτες που επισήμαναν στον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι «εμείς δεν 
δανειζόμαστε με το επιτόκιο της 
ΕΚΤ, αλλά με αυτό που διαμορφώ
νεται στη διατραπεζική».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ »  Ο Γ. Παπανδρέου 
δέχθηκε την παρατήρηση, αλλά α
ντέταξε ότι «σε καμία περίπτωση δεν 
δικαιολογούνται επιτόκια της τάξης 
του 18%-20% και οι απειλητικές ε
πιστολές για προεξόφληση του δα
νείου όσων δεν δεχτούν τα υψηλό
τερα επιτόκια». «Είναι άλλο πράγμα 
οι κινήσεις που έχουν γ ίνει από 
συγκεκριμένες τράπεζες σε συγκε
κριμένα δάνεια που έχουν και είναι 
άλλο και πολύ πιο χρήσιμο, να υπάρ
ξει μία γενικευμένη, στοχευμένη 
αλλά γενικευμένη παρέμβαση από 
την πλευρά της πολιτείας», δήλωσε 
για το θέμα ο Γ. Παπακωνσταντί
νου.

Το κλίμα στις συναντήσεις ήταν 
πολύ καλό με τον Α. Βγενόπουλο και 
τον Μ. Σάλλα, θερμό με τον Ν. Να- 
νόπουλο και τυπικό με τον Τ. Αρά- 
πογλου. Με τον διοικητή της Εθνικής 
το τετ α τετ ήταν αυστηρά υπηρεσια
κό, με τον Γ. Παπανδρέου να απο
φεύγει να προχωρήσει σε καταγγε
λίες για την πολπτκή που ακολουθεί. 
Ζήτησε απλά κάποιες διευκρινήσεις,

δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
τη στρατηγική στην Τουρκία. Με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Ευτοόαηΐτ, 
ο Γ. Παπανδρέου ήταν συμμαθητής, 
ενώ ο Μ. Σάλλας έχει διατελέσει 
οικονομικός σύμβουλος του πατέρα 
του. Ο τελευταίος επισήμανε στον 
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι έχουν πε
ράσει πολλά χρόνια από την τελευ
ταία του επίσκεψη στα κεντρικά 
γραφεία του κόμματος, αλλά αρνή- 
θηκε να αποκαλύψει τα συναισθή- 
ματάτου στους δημοσιογράφους που 
τον ρώτησαν σχετικά. Η είδηση, ό
μως, ήταν η συνάντηση με τον Α.

Βγενόπουλο. Κράτησε μιάμιση ώρα 
και διαπιστώθηκε συναντίληψη, 
παρά την αγωγή που ο αντιπρόεδρος 
της Μστίτη έχει καταθέσει κατά του 
προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Το θέμα δεν 
τέθηκε από καμία πλευρά, με τον Γ. 
Π απανδρέου να δείχνει μεγάλο 
ενδιαφέρον για την πρόταση του Α. 
Βγενόπουλου να χωριστούν οι τρά
πεζες που χρήζουν διάσωσης, από 
αυτές που χρειάζονται απλά ενίσχυ
ση της ρευστότητάςτους. «Οιπρώτες 
θα πρέπει να προχωρήσουν σε αύ
ξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, 
όπου μπορεί να συμμετάσχει και το

δημόσιο, οι δεύτερες μπορούν να 
κάνουν χρήση του πακέτου των 28 
δισ.», εξήγησε ο αντιπρόεδρος της 
Μστίϊη.

ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΜΕΡΕΣ... Κοινός τό
πος όλων των συναντήσεων ήταν 
ότι «έρχονται δύσκολες μέρες στην 
οικονομία». Και οι τέσσερις τραπε
ζίτες είπαν στον Γ. Παπανδρέου πως 
«έχει στερέψει η διατραπεζική» 
καθώς «η μία τράπεζα υποπτεύεται 
την άλλη». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, 
πέραν της ενημέρωσης που ζήτησε 
για την κατάσταση του κάθε τραπε
ζικού ιδρύματος, άσκησε κρτηκή στο 
σχέδιο των 28 δισ., ανέπτυξε ττς θέ
σεις του κόμματός του για τις εγγυ
ήσεις που θα πρέπει να υπάρξουν, 
επισήμανε την ανάγκη να εξαντλη
θούν τα περιθώρια για να περάσει η 
ρευστότητα στην πραγματική οικο
νομία και κάλεσε τις τράπεζες να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους απένα
ντι στην κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό 
κατέθεσε τέσσερις προτάσεις.

Ο Πρώτον, να υπάρξει αναχρη
ματοδότηση δανείων με την επιμή
κυνση της εξόφλησης των πιστώσε
ων σε συγκεκριμένες ομάδες -στό
χους. «Δεν αφορά όλα τα δάνεια ό
λων των πολιτών, για παράδειγμα, 
αφορά τις μικρές επιχειρήσεις και 
όχι όλες τις επιχειρήσεις», σημείω
σε ο Γ. Παπακωνσταντίνου, που ήταν 
«παρών» στις συναντήσεις μαζί με 
τη Λ. Κατσέλη.

Ο Δεύτερον, επανέλαβε την 
πρότασή του για την αναστολή της 
διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλε-

σης, το γνωστό «πάγωμα των δανεί
ων» μέχρι τέλος του 2009, και πάλι 
με συγκεκριμένα κριτήρια, σε συ
γκεκριμένες ομάδες που πλήττονται 
περισσότερο από την κρίση.

Ο Τρίτον, ζήτησε από τους τρα
πεζίτες να λάβουν πρόνοια, ώστε να 
καταργηθούν επιτέλους τα ψιλά 
γράμματα και οι καταχρηστικοί όροι 
που εξελίσσονται σε οικονομικό και 
κοινωνικό πρόβλημα.

Ο Τέταρτον, έθεσε το ζήτημα των 
υψηλών επιτοκίων που πληρώνει ο 
Έλληνας πολίτης στις πιστωτικές 
κάρτες και τα καταναλωτικά δάνεια, 
προαναγγέλλοντας πρωτοβουλία 
του ΠΑΣΟΚ για το θέμα.

Οι επαφές του Γ. Παπανδρέου με 
τραπεζίτες και άλλους παράγοντες 
με αντικείμενο την ανημετώπιση της 
διεθνούς οικονομικής κρίσης θα 
συνεχιστούν και σήμερα. Στις 10:30 
π.μ. θα συναντηθεί με τον πρέσβη της 
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Luo 
Linquan,OTu; 11:15 π.μ. μετονδιευ- 
θύνοντα σύμβουλο της Εμπορικής 
Τράπεζας Α.Κροντηρά, στις 12:00μ. 
με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Alpha Bank, Γ. Κω- 
στόπουλο και Δημήτρη Μαντζούνη 
και στη 1:00 μ.μ. με τον πρέσβη της 
Ρωσίας, Andrey Vdovin. Οι επαφές 
με κοινωνικούς και παραγωγικούς 
φορείς (αγροτικές και τουριστικές 
ενώσεις, επιμελητήρια κ.τ.λ.) θα 
συνεχιστούν μετά την επιστροφή του 
από το Μεξικό, όπου θα ταξιδέψει 
την Πέμπτη για τη συνεδρίαση του 
προεδρείου της Σοσιαλιστικής Διε
θνούς.

«Πιέσεις» από τον Κ. Καραμανλή
Ως αποτέλεσμα της άσκησης «πιέ
σεων» προς τους τραπεζίτες, επι
χείρησε να παρουσιάσει ο Κ. Καρα
μανλής την αλλαγή της στάσης 
τους απέναντι στο σχέδιο ενίσχυ
σης της ρευστότητας, ενώ δεν έλει- 
ψαν και πάλι οι «προειδοποιήσεις» 
μέσω επικλήσεων για επίδειξη κοι
νωνικής ευαισθησίας.
Ο πρωθυπουργός σε δηλώσεις του 
μετά την συνάντηση με τον Σέρβο 
ομόλογό του Μ. Γκβέτκοβιτς, επι-

σήμανε πως «από την πρώτη στιγ
μή είπα με σαφήνεια ότι κανείς δεν 
μπορεί ανέξοδα να λέει όχι στην 
κοινή προσπάθεια». Κάποια πιστω
τικά ιδρύματα, τόνισε, «άρχισαν ε
πιτέλους να κατανοούν ότι δεν έ
χουν δικαίωμα να μένουν αδρανή, 
ότι δεν τους επιτρέπεται να μετακυ- 
λίσουν το κόστος των δικών τους 
προβλημάτων στους πολίτες και ότι 
πρέπει να ανταποκριθούν στο αίτη
μα της Πολιτείας, στο αίτημα της

κοινωνίας για δίκαιη μεταχείρι
ση». Ο κ. Καραμανλής στην προ- 
σπάθειά του να υπογραμμίσει τα α
ποτελέσματα της άσκησης πιέσεων 
σημείωσε πως «βλέπουμε ήδη τα 
πρώτα δείγματα αλλαγής στη στά
ση των τραπεζών, στο θέμα των ε
πιτοκίων και της προστασίας των 
δανειοληπτών, αλλά όσα έχουν γί
νει μέχρι στιγμής δεν είναι αρκε
τά». Ο πρωθυπουργός επανέλαβε, 
τέλος και τις συνήθεις προειδοποι

ήσεις προς τις τράπεζες επισημαί- 
νοντας ότι «δεν είναι, σε καμία πε
ρίπτωση, αποδεκτό κάποιοι να 
προσπαθούν να επιβάλουν ή να δι
ατηρήσουν όρους ή επιτόκια, που 
είναι σαφώς επαχθέστερα απ’ όσα 
ισχύουν σε άλλες χώρες της Ευρώ
πης. Οσοι διαχειρίζονται χρήματα 
έχουν υποχρέωση, έχουν καθήκον, 
να επιδεικνύουν και μάλιστα συνε
χώς την απαραίτητη κοινωνική ευ
αισθησία».


