
4 ΗΜ ΕΡΗΣΙΑ
ΤΡΙΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΤΟ ΘΕΜΑ
«Με το αριστερό» μπήκε ακόμα μια εβδομάδα για τα διεθνή χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να 

εκδηλώνουν έμπρακτα την απογοήτευσή τους για τις «κούφιες υποσχέσεις» του ΰ20 που δεν άμβλυ
ναν τους φόβους για επιδείνωση των ήδη δυσοίωνων προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΖΗΤΑ ΤΟ ΔΝΤ

Θολός ο ορίζοντας 
για τις διεθνείς αγορές
ΤΗΣ ΛΑΛΕΛΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Σε κλίμα απαισιοδοξίας και 
νευρικότητας ξεκίνησε ακόμα 
μια εβδομάδα για τα διεθνή 

χρηματιστήρια, με τις αγορές της 
Ευρώπης να κλείνουν με σημαντικές 
απώλειες και τη Wall Street να πα
ραμένει σε κλοιό αστάθειας και έντο
νων διακυμάνσεων. Οι επενδυτές 
έδειξαν να απογοητεύτηκαν που η 
Σύνοδος του G20 δεν κατέληξε σε 
συντονισμένα μέτρα τόνωσης της 
διεθνούς οικονομίας, ενώ οι ειδήσεις 
που δημοσιεύθηκαν χθες παραπέ
μπουν σε περαιτέρω επιδείνωση του 
ήδη δυσμενούς περιβάλλοντος:

1 Ακολουθώντας το παράδειγμα τη 
Ευρωζώνης την Παρασκευή, η 
Ιαπωνία επιβεβαίωσε ότι εισήλθε 
και αυτή επισήμως σε ύφεση το 
γ ’ τρίμηνο του 2008, καθώς οι 
αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης 0,1% 
ακολούθησαντη συρρίκνωση του 
ΑΕΠ κατά 0,9% το β’ τρίμηνο.

2 Στη Βρετανία, ο Σύνδεσμος Βιομη- 
χάνων της χώρας ανακοίνωσε 
ότι η χώρα θα υποστεί τη μεγαλύ
τερη ύφεση των τελευταίων δε
καετιών και προέβλεψε αύξηση 
του αριθμού των ανέργων στα 3 
εκατομμύρια έως το 2010.

3 Στις ΗΠΑ, η Citigroup προανήγγει
λε 50.000 απολύσεις που έρχονται 
να προστεθούν στις 23.000 θέσεις 
εργασίας που έχει ήδη περικόψει 
από τις αρχές του έτους (βλ. ρε
πορτάζ Financial Times σελ. 48). 
Τηνίδιασηγμή, η τελευταία έρευ
να της Fed Φιλαδέλφειας έδειξε 
ότι η αμερικανική οικονομία έχει 
εισέλθει σε ύφεση από τον Απρί
λιο κι η διάρκειά της θα είναι 14 
μήνες. Έκανε επίσης λόγο για 
συρρίκνωση του ΑΕΠ στο τρέχον 
τρίμηνο κατά 2,9% και προέβλεψε 
ότι οι μηνιαίες θέσεις εργασίας 
που θα χαθούν κατά την ίδια πε
ρίοδο θα είναι 222.400 κατά μέσο 
όρο, έναντι προηγούμενης εκτί
μησης για απώλεια μόλις 45.400 
θέσεων εργασίας τον μήνα!

ΕΥΡΩΖΩΝΗ »  ' Ιδια -πικρή- γεύση και 
από την Ευρωζώνη, για την οποία η 
Citigroup στην τελευταία της έκθεση

»  Ο πρόεδρος του ΔΝΤ, 
Νχομινίκ Στρος Καν

προχώρησε σε εντυπωσιακή επί τα 
χείρω αναπροσαρμογή των εκπμή- 
σεων για τον ρυθμό ανάπτυξης το 
2009, σε -1% από 0,2% προηγουμέ
νως, Παράλληλα, εκτίμησε ότι η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα 
προχωρήσει τον Δεκέμβριο σε νέα 
μείωση των επιτοκίων κατά 75 ή 100 
μονάδες βάοης, δηλαδή σε μεγαλύ
τερη κίνηση από ότι προβλέπει η 
πλειονότητα των αναλυτών που έχει 
προεξοφλήσει μια ακόμα μείωση 
κατά 50 μονάδες βάοης (την τρίτη 
από τον Οκτώβριο), που θα οδηγήσει

το βασικό επιτόκιο του ευρώ στο 
3,25%.

Και ο επικεφαλής του ΔΝΤ, Ντο- 
μινίκ Στρος-Καν, εξάλλου, σε χθεσι
νή συνέντευξή του στο ΒΒΟ, υποστή
ριξε ότι η ΕΚΤ έχει περιθώρια να 
μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια, κάτι 
που παραδέχονται ανοιχτά και στη 
Φρανκφούρτη. «Η έμφαση, ωστόσο, 
πρέπει να δοθεί στα μέτρα δημοσιο
νομικής πολιτικής», πρόοθεοε ο κ. 
Στρος-Καν.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος 
του Ταμείου, Τζον Λίπσκι, πήγε ένα 
βήμα παραπέρα, κάνοντας λόγο για 
ένα παγκόσμιο «πακέτο» δημοσιονο
μικών μέτρων τόνωσης της οικονο
μίας της τάξης του 2% του ΑΕΠ. 
Υπογράμμισε δε ότι τέτοια μέτρα είναι 
πιο αποτελεσματικά όταν εφαρμόζο
νται ταυτόχρονα σε βασικούς εμπο
ρικούς εταίρους. Άποψη με την οποία 
φάνηκε να συμφωνεί και ο πρόεδρος 
της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο, έστω 
και αν ούτε οι Ευρωπαίοι (ούτε βέβαια 
η 0-20) κατόρθωσαν να συμφωνή
σουν σε συντονισμένες κινήσεις μέ
χρι στιγμής. «Χρειαζόμαστε έκτακτο 
σχέδιο δημοσιονομικής ενίσχυσης

της οικονομίας και τα μέτρα πρέπει 
να είναι συντονισμένα για να απο
φευχθεί η διάχυση προβλημάτων από 
τη μια χώρα σε άλλη», είπε χαρακτη
ριστικά ο κ. Μπαρόζο.

ΠΑΡΑΔΟΧΗ »  Εξάλλου, σε κείμενο 
εργασίας που θα συζητηθεί στη σημε
ρινή σύνοδο της Επιτροπής Οικονο
μικής Πολιτικής (όπου συμμετέχουν 
εκπρόσωποι της Κομισιόν και των 
υπουργείων Οικονομικών των 27) 
στις Βρυξέλλες, διαπιστώνεται μετα
ξύ άλλων ότι «η χρηματοοικονομική 
κρίση όχι απλώς απέχει πολύ από το 
να τελειώσει, αλλά δεν έχει πιθανώς 
αγγίξει ούτε το ζενίθ της». Κρούει, 
επίσης, τον κώδωνα του κινδύνου για 
τον κίνδυνο η επί μακράν συζήτηση 
των μεγάλων μεταρρυθμίσεων στο 
διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα 
(δηλαδή η συζήτηση για νέο Bretton 
Woods) να λειτουργήσει αποπροσα
νατολιστικά και να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος για τη λήψη επειγουσών α
ποφάσεων για τον συντονισμό των 
μακροοικονομικών πολιτικών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, που αποτελεί 
προτεραιότητα στην παρούσα φάση.

Χωρίς bonus οι managers της Goldman Sachs και της UBS
β  Τα «golden boys» 
των χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων παραιτούνται 
των δικαιωμάτων τους

Ο διευθύνων σύμβουλος Λόιντ 
Μπλάνκφάίν και άλλα έξι κορυ
φαία στελέχη της Goldman Sachs 
δεν θα λάβουν μπόνους φέτος, 
καθώς τα επτά παλαιότερα στελέ
χη του ομίλου παραιτήθηκαν του 
δικαιώματος αυτού. Η απόφαση 
αυτή, η οποία αναμένεται να α
σκήσει πιέσεις και σε άλλες τρά
πεζες να ακολουθήσουν το παρά
δειγμα της Goldman Sachs -ήδη 
η UBS κινήθηκε προς την κατεύ
θυνση αυτή- ελήφθη μετά από μία 
ταραγμένη χρονιά, κατά την ο
ποία η Goldman Sachs μετετρά- 
πη σ' ηορική τράπεζα, και έλα

βε τονωτική ένεση ρευστού ύ
ψους 10 δισ. δολαρίων από την α
μερικανική κυβέρνηση. Η ελβετι
κή τράπεζα UBS έσπευσε χθες να 
ακολουθήσει το παράδειγμα της 
Goldman Sachs, ανακοινώνο
ντας ότι θα υιοθετήσει σύστημα 
μεγαλύτερης διαφάνειας όσον α-. 
φορά τις αποδοχές κορυφαίων 
στελεχών της. Σύμφωνα με ανα
κοίνωση της UBS, ο πρόεδρός 
της, Πίτερ Κούρερ, και ο διευθύ- 
νων σύμβουλός της, Μαρσέλ Ρο- 
νέρ, καθώς και άλλα μέλη του δι
οικητικού της συμβουλίου δεν θα 
λάβουν μπόνους φέτος. Από τις 
αρχές του 2009, τα μπόνους των 
κορυφαίων στελεχών της UBS θα 
«παγώσουν» για τουλάχιστον 
τρία χρόνια, αντί να καταβληθούν 
άμεσα όπως συνέβαινε μέχρι πή
ρα. Τα στελέχη θα λάβουν α ο-

γη αποζημίωση, εάν αυτή δικαιο
λογείται από τα οικονομικά απο
τελέσματα της UBS. Προχθές, η 
επιτροπή αποζημιώσεων της 
Goldman Sachs ενέκρινε το αίτη
μα στελεχών της, συμπεριλαμβα
νομένου του προέδρου και διευ- 
θύνοντος συμβούλου της, Λόιντ 
Μπλάνκφέιν, να μην καταβάλλει 
μπόνους για το 2008. Ωστόσο, και 
άλλα στελέχη της Goldman 
Sachs παραιτήθηκαν του δικαιώ
ματος τους να λάβουν μπόνους, 
συμπεριλαμβανομένων των Τζον 

' Βίκελρειντ και Γκάρι Κον, προέ
δρων της Goldman, του επικεφα
λής του οικονομικού τμήματος 
του ομίλου Ντειβιντ Βίνιαρ, κα
θώς και των Μάικλ'Ιβανς, Μάικλ 
Σέργουντ και Τζον Γουέιν- 
μπεργκ, οι οποίοι είναι αντιπρόε
δροι της τράπεζας.
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