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Οι καταιγιστικές εξελίξεις στην οικονομία της Ευρωζώνης δεν άφησαν άλλο περιθώριο στην Ευρω

παϊκή Κεντρική Τράπεζα από το να δραστηριοποιηθεί, παρά τις δηλώσεις του προέδρου της, κ. Τρισέ 

περί «παύσης» τον περασμένο Δεκέμβριο. Η νέα μείωση του επιτοκίου του κοινού ευρωπαϊκού νομί

σματος στο 2% -το οδηγεί στο χαμηλότερο επίπεδο της ΙΟετούς ιστορίας της τράπεζας

ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΡΙΣΙΜΟ «ΡΑΝΤΕΒΟΥ» ΤΗΣ ΕΚΤ

Στο 2% το βαοικό 
επιτόκιο του ευρώ
ΤΗΣ ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΔΑΦΝΗ

Η ανάγκη (η άλλως η ολοένα 
επιδεινοήμενη οικονομία) 
όπλισε χθες το χέρι του προ

έδρου της ΕΚΤ, Ζαν Κλοντ Τρισέ, 
να πατήσει για άλλη μια φορά την 
σκανδάλη, και να προσφέρει στις 
αγορές μια νέα μείωση του επιτοκί
ου του ευρώ, στο 2% -το χαμηλότερο 
επίπεδο της ΙΟετούς ιστορίας της 
τράπεζας. Μόλις τον προηγούμενο 
μήνα, ο ίδιος ο κ. Τρισέ άφηνε να 
εννοηθεί πως θα γινόταν μια μικρή 
παύση, καθώς η τράπεζα δεν επιθυ
μούσε να «παγιδευτεί» σε πολύ χα 
μηλά επιτόκια.

Αλλά οι καταιγιστικές εξελίξεις 
στην Ευρωζώνη (τα απογοητευτικά 
στοιχεία γ ια  την ανάπτυξη στην 
Γερμανία, η βουτιά της βιομηχανικής 
παραγωγήςτον Νοέμβριο, η υποβάθ- 
μιση της Ελλάδας από την 8&Ρ και 
η προειδοποίηση για ανάλογες υπο
βαθμίσεις σε Πορτογαλία, Ισπανία, 
Ισπανία, καθώς και τα χθεσινά στοι
χεία για πτώση 7,8% των πωλήσεων 
νέων αυτοκινήτωντο 2008 στην ΕΕ), 
δεν άφησαν στην τράπεζα άλλη επι
λογή.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ » Τ ο  επόμενο κρίσιμο 
«ραντεβού» -όπως εξάλλου είπε ο 
πρόεδρός της- θα είναι στη σύνοδο 
της 5ης Μαρτίου, με τους αναλυτές 
να εκτιμούν «προσγείωση» του επι

0 πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ δή 
λωσε πως το 2009 θα είναι έτος σημαντικής επιβράδυνσης της 

ευρωπαϊκής οικονομίας, με την ανάκαμψη να ξεκινά το 2010, εφό

σον «δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφοροποίηση μεταξύ της 

παγκόσμιας οικονομίας και της ευρωπαϊκής, που αποτελεί μεγάλο 

τμήμα της παγκόσμιας»

τοκίου στο 1,5% -και πάλι σε υψηλό
τερο επίπεδο  από τις υπόλοιπες 
χώρες της 07. Τον Φεβρουάριο δεν 
προβλέπεται να υπάρξει νέα κίνηση. 
Μια μείωση τον Μάρτιο φαίνεται 
πράγματι πιθανότερη, καθώς το ΔΣ 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε
ζας δεν θα έχει ενημερωθεί πριν από

το τέλος του α'τριμήνου για τις νέες 
εκτιμήσεις του προσω πικού της 
τράπεζας σχετικά με την πορεία του 
πληθωρισμού και της ανάπτυξης. 
Εξάλλου, μπορεί μεν η χθεσινή μεί
ωση του επιτοκίου του ευρώ να χα 
ρακτηρίστηκε «επιβεβλημένη από
φαση» από τον εκπρόσωπο του ΔΝΤ, 
Ντέηβιντ Χέιλι, αλλά οι θετικές επι
πτώσεις της μείωσης αυτής θα κά
νουν από έξι μήνες έως έναν χρόνο 
ώσπου να «περάσουν» στην πραγ
ματική οικονομία, τονίζουν οικονο
μικοί παρατηρητές στις Βρυξέλλες.

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ » Η  εξέλιξη του 
πληθωρισμού φαίνεται πάντως να 
«λειτουργεί» ευνοϊκά για την Ευρω
παϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τις ε
τήσιες τιμές καταναλωτού να  έχουν 
υποχωρήσει τον Δεκέμβριο στην 
Ευρωζώνη στο 1,6% στο χαμηλότερο 
επίπεδο των 26 τελευταίων μηνών 
(από 2,1% τον Νοέμβριο). Στην Ισπα
νία, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 
χαμηλότερο επίπεδο των 40 ετών 
τον ίδιο μήνα, καθώς η σημαντική 
επιβράδυνση συνέπεσε με τη βουηά 
στις τιμές τροφίμων και εμπορευμά
των. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας δήλωσε πως 
το 2009 θα είναι έτος σημαντικής 
επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οι
κονομίας, με την ανάκαμψη να ξε
κινά το 2010, εφόσον «δεν υπάρχει 
καμία απολύτως διαφοροποίηση 

μεταξύ της παγκόσμιας 
οικονομίας και της ευρω
π α ϊκή ς , που αποτελεί 
μεγάλο τμήμα της παγκό
σμιας». Για τον πληθω
ρισμό, ο κ. Τρισέ είπε πως 
οι πληθωριστικοί κίνδυ
νο ι υποχω ρούν, κα ι η 
ζήτηση θα μετριαστεί για 
μακρά περίοδο».

Ο Χάουαρντ Άρτσερ 
της HIS Global Insight 

σχολίασε πω ς ο πληθωρισμός θα 
υποχωρήσει κάτω του 1% το 2009, 
με πιθανότητα να ακολουθήσει βρα
χεία  περίοδος αποπληθωρισμού». 
Σε αντίθεση πάντως με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και την Ιαπωνία, οι φόβοι 
για αποπληθωρισμό δεν φαίνονται 
προς το παρό ταιολογημένοι.

Για το 
Spread

Ο  Στη διεθνή κρί
ση αποδίδει ο κ. 
Τρισέ την εντυπω
σιακή αύξηση του 
spread δανεισμού 
στην Ελλάδα και 
σε άλλες χώρες 
στην Ευρωζώνη, α
ποκλείοντας 
παράλληλα κάθε 
υπόθεση κινδύνου 
χρεοκοπίας κρά- 
τους-μέλους. 
Πρόσθεσε πως θα 
αξιοποιηθεί κάθε 
διαθέσιμο περιθώ
ριο ελιγμών που 
παρέχει το Σύμφω
νο Σταθερότητας.

Ο  Η Κομισιόν συ-
γκάλεσε εκτάκτως 
για σήμερα υπουρ
γική σύνοδο στις 
Βρυξέλλες, «εξαιτί- 
αςτης
επιδείνωσης της 
κατάστασης των 
αυτοκινητοβιομη
χανιών στην ΕΕ».

Ο  Η κεντρική
τράπεζα της Ιταλί
ας «βλέπει» 
συρρίκνωση του ι
ταλικού ΑΕΠ κατά 
τουλάχιστον 2% το 
2009, και ανάπτυ
ξη 0,5% το 2010.

Ο  Ο ετήσιος πλη
θωρισμός στην 
Ισπανία υποχώρησε 
στο 1,4% τον Δε
κέμβριο,χαμηλότε
ρα κατά μία 
ολόκληρη ποσοστι
αία μονάδα από το 
2,4% του Νοεμβρί
ου.

Νέο πακέτο 825 δισ. δολ για τις ΗΠΑ

Ο  Η πρόταση του κ. Φόλκερ 

για την αναδιάρθρωση του συ

στήματος στις ΗΠΑ έχει 18 

σημεία, που εισάγουν πρωτο

φανείς κυβερνητικούς ελέγ

χους στα Δ.Σ. των τραπεζών

Νέο πακέτο τόνωσης της αμερι
κανικής οικονομίας, ύψους 825 
δισ. δολαρίων που περιλαμβά
νε ι φοροαπαλλαγές και αυξή
σεις δημοσίων δαπανώ ν παρου
σίασαν χθες οι Δημοκρατικοί 
της Βουλής τω ν Αντιπροσώπων, 
με το οποίο ελπίζουν να  βοηθη- 
θεί ο πρόεδρος Ομπάμα να  ανα
τρέψει τη βαθιά κρίση.
Μ όλις έγινε γνωστή η είδηση, 
μιάμιση ώρα πριν από τη λήξη 
των συναλλαγών στη Νέα Υόρ- 
κη, o Dow Jones, ο οποίος υπο
χωρούσε άνω του 2% «παλεύο
ντας» στο όριο των 8.000 μονά
δων, κατάφερε να «γυρίσει» σε 
θετικό έδαφος.

Το πακέτο που θα επιβαρύ
νει έτι περαιτέρω το ήδη υπέρο
γκο  δημοσιονομικό έλλειμμα 
των ΗΠΑ (1,2 τρισ. δολ), συνδυ
άζει έκτακτες δαπάνες 550 δισ. 
δολαρίων γ ια  την κατασκευή ο
δ ικώ ν δικτύων, γ ια  εκπαιδευτι
κά προγράμματα και επενδύ
σεις στον τομέα πληροφορικής 
και τεχνολογίας, καθώ ς και φο
ροαπαλλαγές 275 δισ. γ ια  το δ ι
άστημα της επόμενης 2ετίας, α
πό τις οποίες θα εξαιρεθούν οι 
χρηματοοικονομικές εταιρείες. 
Πα'- ' Λ ληλα, ο πρώην πρόεδρος

της Ομοσπονδιακής Τράπεζας 
τω ν Η νωμένων Πολιτειών και 
ειδικός σύμβουλος του νέου 
προέδρου Μ πάρακ Ομπάμα 
στον Λευκό Οίκο, Πολ Φόλκερ, 
πρότεινε σχέδιο για  την ριζική 
αναδιάρθρωση του παγκόσμιου 
χρηματοοικονομικού συστήμα
τος, που περιλαμβάνει αυστηρά 
εποπτικά μέτρα επί του τραπεζι
κού και επενδυτικού τομέα στις 
Η νωμένες Πολιτείες. Η πρότα
ση του κ. Φόλκερ για  την αναδι
άρθρωση του συστήματος σης 
ΗΠΑ περιλαμβάνει 18 βασικά 
σημεία, που εισάγουν πρωτοφα
νε ίς  κυβερνητικούς ελέγχους 
στα Δ.Σ. των τραπεζών.

Μεταξύ άλλων, προβλέπο- 
νται αυστηροί έλεγχοι επί των 
μεγάλω ν τραπεζών, και προτεί- 
νεται έως και το τέλος της επο
χή ς των μεγάλων τραπεζών, 
των οποίων το μέγεθος ενδεχο
μένω ς να αποβαίνει καταστρο
φικό για  το παγκόσμιο χρηματο
οικονομικό σύστημα, σε περί
πτωση πτώχευσής τους.

Προκειμένου να περιοριστεί 
το μέγεθος τους, θα απαγορεύε
ται σης τράπεζες να  διαχειρίζο
νται hedge funds ή ιδ ιω πκά  ε- 
πενδυπκά  κεφάλαια.

Επιπλέον, θα απαιτείται από 
τα αμοιβαία κεφάλαια να λει
τουργούν σαν εμπορικές τράπε
ζες, και ως εκ τούτου, να υπό- 
κεινται σε αυστηρότερους επο
πτικούς ελέγχους.

Όσα κεφάλαια δεν συμμορ
φωθούν, θα αναγκάζονται να 
πουλάνε σχετικά ασφαλή χρη
ματοοικονομικά εργαλεία, προ- 
σφέροντας στους επενδυτές τίτ
λους χαμηλού ρίσκου, με περιο
ρισμένα πλαίσια κερδοφορίας.
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Εντονες είναι οι πιέυεις που ασκούνται από την κυβέρνηση, αλλά και την Τράπεζα της Ελλάδος, προς τις ε

μπορικές τράπεζες, προκειμένου η ρευστότητα που προέκυψε μέσα από το «πακέτο» των 28 δισ. ευρώ, να διο- 

χετευθεί άμεσα στην αγορά και έτσι να «ανασάνουν» μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΓΙΑ ΑΥΣΤΗΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΚΑΝΕ ΛΟΓΟ Ο Γ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κυβερνητικές πιέοεις οτις τράπεζες για 
διοχέτευοη ρευοτότητας στην αγορά
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθα
νασίου χθες αμέσως μετά τη διυπουρ
γική επιτροπή δήλωσε ότι «η κυβέρ

νηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της 
Ελλάδος, θα ασκεί τακτικό και αυστηρό έ
λεγχο, ώστε η ρευστότητα αυτή πράγματι να 
φτάσει στην πραγματική οικονομία».

Μάλιστα ο υπουργός έστειλε ένα μήνυ
μα με σημασία και πολλούς αποδέκτες 
«είναι η ώρα να αναλάβει ο καθένας τις 
ευθύνες που το αναλογούν».

Η κυβέρνηση, στην παρούσα φάση, 
φέρεται να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
«ανοίξουν οι κάνουλες» της φθηνής χρη
ματοδότησης, με στόχο να αποφευχθεί τόσο 
η ύφεση, όσο και η σημαντική αύξηση της 
ανεργίας. Μέσα σε αυτό κλίμα θα πραγμα- 
τοπουιθεί σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον 
υπουργό Οικονομίας και το προεδρείο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με μοναδικό 
αντικείμενο την υλοποίηση του «πακέτου» 

των 28 δισ. ευρώ.
Η πρώτη επιδίωξη είναι 

να επιτευχθεί η πιστωτική ε
πέκταση και η δεύτερη να 
μειωθούν τα επιτόκια χορη
γήσεων. Το βασικό επιτόκιο 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας έχει υποχωρήσει 
δραστικά μέσα στους τρεις 
τελευταίους μήνες και από 
4,25% βρίσκεται σήμερα στο 
2%. Ωστόσο τη διαφορά αυτή 
δεν την καρπώνονται οι δα
νειολήπτες.

Η αγωνία των θεσμικών και κυβερνητι
κών οικονομικών παραγόντων για τη διοχέ
τευση ρευστότητας στην πραγμαηκή οικο
νομία, παραμένει. Ιδιαίτερα για το πρώτο ε
ξάμηνο του έτους, διάστημα το οποίο οι ανα
λυτές εκτιμούν πως θα είναι ιδιαίτερα κρίσι
μο. Οι «φωνές» για το άμεσο άνοιγμα των 
κρουνών χρηματοδότησης, εντείνονται και 
από την ΤτΕ. Ο υποδιοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος κ. Π. Θωμόπουλος, κατά τη 
διάρκεια σύσκεψης που είχε χθες με τους 
επικεφαλήςτων μικρότερωντραπεζών, τούς 
ζήτησετην άμεση ένταξή τους στο «πακέτο». 
Ο κ. Θωμόπουλος τους τόνισε μάλιστα ότι θα 
πρέπει, και για δικό τους όφελος αλλά και 
για την ενίσχυση της ρευστότητας της οικο
νομίας, να συμμετάσχουν και στα τρία σκέλη 
του προγράμματος και να επιταχύνουν τις 
διαδικασίες.

Από σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί 
η χρηματοδότηση από την ΕΚΤ μέσω του 
σκέλους των 8 δισ. ευρώ που υλοποιείται

Σήμερα η 
συνάντηση
ανάμεσα στον υπουρ

γό Οικονομίας και το 

προεδρείο της Ένω

σης Ελληνικών 

Τραπεζών για την υλο

ποίηση του «πακέτου» 

των 28 δισ. ευρώ

Ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασίου

από την έκδοση ειδικών ομολόγων από το 
Δημόσιο. Η διοίκηση τους ΤτΕ, θα πραγ
ματοποιεί συνεχείς και τακτές συναντήσεις 
με τις εμπορικές τράπεζες προκειμένου να 
παρακολουθεί στενά την εξέλιξη υλοποί
ησης του «πακέτου», τους κινδύνους και 
τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών και 
να συζητά τις προοπτικές του κλάδου, 
σύμφωνα με τις εξελίξεις στην εγχώρια 
και διεθνή οικονομία.

ΔΑΝΕΙΑ > Ο υποδιοικητής της ΤτΕ απευ
θυνόμενους προς τους τραπεζίτες, επισή- 
μανε ότι για να μειωθούν ταυτόχρονα τα 
επιτόκια σε δάνεια και προθεσμιακές κα-

ταθέσεις και να καταστεί εφικτή η χρημα
τοδότηση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, 
θα πρέπει ταχύτατα να ενταχθούν στο πρό
γραμμα και να μην καθυστερούν. Στόχος 
άλλωστε του προγράμματος, σύμφωνα με 
την ΤτΕ, είναι η χορήγηση δανείων με όσο 
το δυνατόν πιο μειωμένα επιτόκια, προκει
μένου φερέγγυοι δανειολήπτες (ιδιώτες και 
επαγγελματίες) να βοηθηθούν τα επόμενα 
δύο -δύσκολα- χρόνια.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ανώτατα 
στελέχη της Marfin, της Geniki, της Probank, 
της Proton, της Attica Bank, της FBBank, 
της Aegean Baltic Bank, Aspis Bank. Oi 
περισσότεροι από τους συμμετέχοντες

τραπεζίτες συμφώνησαν με τη διοίκηση της 
ΤτΕ και δήλωσαν ότι θα προχωρήσουν στην 
ένταξή τους. Ο κ. Θωμόπουλος, όπως έπρα- 
ξε και ο διοικητής της ΤτΕ κ. Προβόπουλος 
την προηγούμενη εβδομάδα με τους τραπε
ζίτες των μεγαλύτερων σε μερίδιο αγοράς 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προειδοποί
ησε τις διοικήσεις για τον κίνδυνο που εν
δεχομένως αντιμετωπίσει η κερδοφορία 
τους, από το υψηλό κόστος άντλησης κεφα
λαίων (π.χ. προθεσμιακές καταθέσεις) και 
απάτην επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης 
της ελληνικής οικονομίας το τρέχον έτος.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ »  Όσον αφορά σης υψηλές 
αποδόσεις των προθεσμιακών οι οποίες δι
ατηρούντο spreads των δανείων σε ανάλογα 
υψηλά επίπεδα, η διοίκηση της Τράπεζας 
της Ελλάδος αναγνώρισε ότι έχουν αποκλι- 
μακωθεί, αλλά ότι δεν έχουν φτάσει στα επι
θυμητά επίπεδα.

Οι δυσμενείς συνθήκες στην ελληνική 
οικονομία, θα οδηγήσουν σε καθυστερήσεις 
σε δάνεια, καθώς και σε αυξημένες επισφά
λειες. Τα σενάρια που συζήτησαν ΤτΕ και 
τραπεζίτες για την κατάσταση της ελληνικής 
οικονομίας και το διεθνές περιβάλλον δημι
ουργούν αβεβαιότητες. Γι’ αυτό, τους συνέ
στησε, να είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά 
στο ύψους του κόστους με το οποίο επιβαρύ
νονται προκειμένου να αντλήσουν κεφάλαι 
και τους πρότεινε να χρησιμοποιήσουν κ 
τα τρία σκέλη προκειμένου να λύσουν 
ζήτημα της χρηματοδότησής τους και 
μετακυλίσουν τη ρευστότητα στην αγορα

Εντονες πτωτικές τάσεις στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ο  0 Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε πά
νω από τις 1.700 μονάδες, όμως κατά 
τη διάρκεια της συνεδρίασης έφθασε 

και τις 1.682,69 μονάδες

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ

Σημαντικό πλήγμα για την ήδη προ
βληματική αξιοπιστία της ελληνικής οι
κονομίας, έφερε η υποβάθμιση από τη 
Standard and Poor’s. Επιβαρημένα ε- 
κτιμάται ότι θα είναι τα αποτελέσματα 
των εισηγμένων εταιρειών αφού αυτές 
θα αναγκαστούν να αυξήσουν το ήδη υ
ψηλό κόστος του δανεισμού τους.
Σύμι α με στελέχη της αγοράς το γε-

γονός ότι οι επιχειρήσεις της χώρας θα 
δανείζονται ακόμη ακριβότερα δημι
ουργεί εντονότατο προβληματισμό για 
την πορεία τους.
Στο γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί 
και το αίολο πολιτικό κλίμα που καθό
λου δεν βοηθά τις τοποθετήσεις από 
την πλευρά των ξένων επενδυτών.

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ »  Πάντως οι περισσότεροι 
τραπεζικοί παράγοντες σημειώνουν 
πως δεν υπάρχει θέμα επιτήρησης της 
χώρας, αφού υφίσταται πολιτική από
φαση σε επίπεδο Ευρωζώνης. Οι επιση
μάνσεις πάντως της Κομισιόν για την 
ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να δώ
σουν στίγμα προθέσεων από την πλευ
ρά της Κοινότητα ι τις οικονομίες ό

λης της Ευρωζώνης.
Η αύξηση ή η διατήρηση του κόστους 
δανεισμού σε υψηλά επίπεδα εκτός α
πό τις τράπεζες στο Χ.Α. επηρεάζει και 
άλλους δεικτοβαρείς τίτλους, όλους ό
σους το δημόσιο έχει συμμετοχή. 
Μπορεί ο Γενικός Δείκτης να διατηρή
θηκε πάνω από τις 1.700 μονάδες, όμως 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο 
δείκτης έφθασε και τις 1.682,69 μονά
δες με αποτέλεσμα να επαναδοκιμάζο- 
νται τα χαμηλά της 24ης Οκτωβρίου 
2008 σης 1.624,64 μονάδες. Ο δείκτης 
έκλεισε στις 1.709,69 μονάδες με απώ
λειες 1,94%, ενώ ο τζίρος συνεχίζοντας 
την ενίσχυσή του έφτασε τα 156 εκα
τομμύρια από τα οποία τα 7,6 αφορού
σαν πακέτα.
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Σαφής προειδοποίηση για υποβάθμιση της ελληνικής οικονομίας

Fitch: «Παραιτήθηκαν από κάθε 
προσπάθεια για μεταρρυθμίσεις»

»  Ο αναλυτής της Fitch Chris Pryce τονίζει πως π ισχνή κοινοβουλευτική 
πλειοψηφία της ΝΔ την καθιστά ευάλωτη και διατακτική να προωθήσει 
μεταρρυθμίσεις, ακριβώς την ώρα που απαιτείται ισχυρή δράση

»  Μία μέρα μετά την υποβάθ- 
μιση από τη Standard & Poor's 
η Fitch Ratings αυξάνει την 
πιθανότητα να εξετάσει 
τη δική της αξιολόγηση

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΛΑΠΑΝΟΥ

Σ αφή προειδοποίηση για υπο- 
βάθμιση τους επόμενους μή
νες απηύθυνε χθες και η 

Fitch, που επιρρίπτει ευθύνες στην 
κυβέρνηση για απουσία ουσιαστικού 
μεταρρυθμισηκού έργου και εκτιμά 
ότι δεν υπάρχουν σαφή σημάδια όη 
η οικονομική πολιτική κινείται στη 
σωστή κατεύθυνση.

Μία μέρα μετά την υποβάθμιση 
της πιστοληπτικής ικανότητας της 
οικονομίας από τη Standard & Poor’s, 
η Fitch Ratings άφησε χθες ανοικτό 
το ενδεχόμενο να προχωρήσει επί
σης σε υποβάθμιση τους επόμενους 
μήνες, καθώς θεωρεί πως δεν υπάρ
χει καμία ένδειξη ότι η Ελλάδα 
προχωρεί στις μεταρρυθμίσεις που 
απαιτούνται για να μειώσει το διο- 
γκούμενο χρέος της και το δημοσιο- 
νομικό έλλειμμα.

Μιλώντας στο Reuter’s ο επικε
φαλής αναλυτής της Fitch για την 
Ελλάδα Chris Pryce τονίζει πως 
«υπάρχει μία πιθανότητα η Fitch να 
μειώσει την αξιολόγησή της», επιση- 
μαίνοντας πως αναμένεται τους επό

μενους μήνες η ετήσια αναθεώρηση 
της αξιολόγησης για την ελληνική 
οικονομία. Φροντίζει να προσθέσει 
πως η αναθεώρηση θα μπορούσε ε
πίσης να αφήσει αμετάβλητη την α
ξιολόγηση, ενώ υπογραμμίζει πως η 
υποβάθμιση από την S&P δεν αυξάνει 
την πιθανότητα η Fitch να εξετάσει 
τη δική της αξιολόγηση.

«ΤΟ ΣΦΑΛΜΑ» »  Ερωτηθείς αν υ
πάρχουν σημάδια για το εάν η οικο
νομική πολιτική της κυβέρνησης 
κινείται στη σωστή κατεύθυνση, ο κ. 
Pryce εμφανίστηκε αρνητικός. «Το

κρίσιμο σφάλμα που έκαναν είναι η 
απόφαση να παραιτηθούν από κάθε 
προσπάθεια για ασφαλισηκή μεταρ
ρύθμιση κατά την πρώτη θητεία τους. 
Για τέσσερα χρόνια δεν έκαναν τί
ποτα και όταν η μεταρρύθμιση ήρθε, 
πριν από ένα χρόνο, ειλικρινά δεν 
ήταν αυτό που θα ονόμαζα μεταρ
ρύθμιση» υποστηρίζει. Ειδικοί έχουν 
προβλέψει πω ς κατάρρευση του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 
το αναλογιστικό έλλειμμα του οποί
ου εκπμάται στο διπλάσιο του ελλη
νικού ΑΕΠ εντός 15 ετών, έχουν 
προειδοποιήσει πως οι τελευταίες
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3,1 δισ. το ποσό 
για τα έντοκα
»  Επιπλέον προσφορές για 
έντοκα γραμμάτια αξίας 600  
εκατ. ευρώ έκανε χθες απο
δεκτές ο Οργανισμός Δ ιαχεί
ρισης Δημοσίου Χρέους, α
νεβάζοντας στα 3,1 δισ. ευρώ 
το ποσό που άντλησε από τη 
δημοπρασία της Τρίτης. Τα 
βλέμματα είναι πλέον στραμ
μένα στην επικείμενη μεγά
λη κοινοπραιαική έκδοση, το 
πιθανότερο πενταετών και 
λιγότερο πιθανόν τριετών ο
μολόγων, που ίσως γίνει την 
ερχόμενη εβδομάδα.

μεταρρυθμίσεις μπορεί να μην το 
διασώσουν.

Ο αναλυτής της Fitch τονίζει πως 
η ισχνή κοινοβουλευηκή πλειοψη
φία της ΝΔ την καθιστά ευάλωτη και 
διστακηκή στο να προωθήσει μεταρ
ρυθμίσεις, ακριβώς την ώρα που α
παιτείται ισχυρή δράση. Ό πως μάλι
στα σημειώνει «θα μπορούσε να είναι 
ένας αριθμός σκανδάλων που θα 
ωθούσε σε παραίτηση ένα βουλευτή 
ή εκτός ΝΔ». Σχολιάζοντας την αλ
λαγή ηγεσίας στο υπουργείο Οικο
νομίας επισημαίνει πως ακόμη δεν 
είναι ξεκάθαρο τι σηματοδοτεί αυτό.

«Δεν ξέρω σε ποια γραμμή μετατο- 
πίζεταιηκυβέρνηση. Θέλουννα είναι 
mo αυστηροί όσον αφορά τη δημοσι
ονομική εξυγίανση ή επιθυμούν να 
καταστούν mo γενναιόδωροι προς 
τους οικονομικά ασθενέστερους», 
διερωτάται.

SPREAD »  Νέο ιστορικό ρεκόρ ση
μείωσε χθεςτο spread του ελληνικού 
δεκαετούς ομολόγου με το αντίστοι
χο γερμανικό Bund, το οποίο εκτι
νάχθηκε έως και τις 256 μονάδες 
βάσης, από 247 χθες, ενώ μία ανάσα 
πριν από τις 300 μονάδες, στις 292, 
βρέθηκε και το spread στα πενταετή 
ομόλογα. Ανοδικά κινήθηκαν και τα 
spread άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
με αναλυτές να αποδίδουν την τάση 
στην αναζωπύρωση των ανησυχιών 
για τον τραπεζικό κλάδο με αποτέ
λεσμα οι επενδυτές να στρέφονται 
σε ασφαλέστερες και πιο ρευστές 
αγορές ομολόγων όπως η γερμανική. 
Το ισπανικό spread στο ΙΟετές άγγι
ξε τις 116 μονάδες, το πορτογαλικό 
τις 130, το ιρλανδικό πς 189 και το 
βελγικό τις 100.

Σ χολ ιά ζοντας τα ελλην ικά  
spreads, ο κ. Pryce δήλωσε πως ανέ
καθεν ήταν τόσο χαμηλά σε σχέση 
με τις άλλες χώρες της ευρωζώνης, 
δεδομένων των όσων οι διεθνείς 
οίκοι έλεγαν για την Ελλάδα. «Το 
επιπλέον ρίσκο να δανείζεις την 
Ελλάδα δικαιολογεί κάποια αύξηση 
στα spreads. Το πόση είναι αυτή είναι 
αδύνατον να πούμε» επισημαίνει.
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mandai Times

άκληροί χαρακτηρισμοί 
για την ελληνική οικονομία
Με σκληρούς χαρακτηρισμούς 

επανήλθαν χθες οι Financial 
Times για την ελληνική οικονομία. 
Σε άρθρο με τίτλο η κρίση στα 
ευρωπαϊκά ομόλογα αποτυπώνε- 
ται στον «ελληνικό βούρκο», οι 
«FT» επισημαίνουν πως οι Έ λλη
νες θύμισαν, κοντά στα δέκατα 
γενέθλια της ευρωζώνης, ότι η 
ΟΝΕ εξακολουθεί να αντιμετωπί
ζει σοβαρές προκλήσεις.

Αναφέρουν πως όσο βαθαίνει 
η κρίση και οι κυβερνήσεις συσ
σωρεύουν χρέος για να χρηματο
δοτήσουν σχέδια στήριξης οικο
νομιών και τραπεζών, οι πιο αδύ
ναμες οικονομίες όπως η ελληνι
κή μπορεί να πιεστούν να ανακάμ-

ψουν χωρίς την επιλογή της υπο
τίμησης.

Οι φόβοι όη  αυτές οι χώρες 
είναι πιο εκτεθειμένες στην προ- 
σπάθειά τους να επαναφέρουν η ς  
οικονομίες τους είναι εμφανής στη 
διεύρυνση των spread. Ορισμένοι 
αναλυτές, επισημαίνουν οι «FT», 
εκτιμούν πω ς η διεύρυνση των 
spread θα οδηγήσουν η ς  κυβερ
νήσεις σε πολιτικές που θα ενισχύ- 
σουν η ς  επιδόσεις τους μακροπρό
θεσμα. Άλλοι όμως, αναφέρεται 
στο άρθρο, φοβούνται πως οι χώ 
ρες αυτές θα αγωνιστούν να βγουν 
από το βούρκο, καθώς σωρεύουν 
χρέος, αυξάνοντας τον κίνδυνο 
χρεοκοπίας.

Απάντηση Μακ Γκρίβι στον Γ. Παπαστάμκο

Φτωχή η απόδοση 
των Οίκων Αξιολόγησης

»  Γ. Παπαστάμκος, ευρωβουλευτής 
της Ν.Δ.

ι Οίκοι Πιστοληπτικής 
Α ξιολόγησης συνδέο

νται στενά με τα προβλήματα που 
έχο υ ν  εγερ θ ε ί στις α γορές 
‘βυήρηηιε’. Η κρίση αναδεικνύει 
τη φτωχή απόδοση των Οίκων 
Πιστοληπηκής Αξιολόγησης», 
αυτό τονίζει, μεταξύ των άλλων, 
ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς 
της Ε.Ε. κ. ΜακΓκρίβι αναφερό- 
μενος στον ρόλο των οίκων πιστο- 
ληπηκής αξιολόγησης, μετά από 
ερώτηση του ευρωβουλευτή της 
ΝΔ κ. Γιώργου Παπαστάμκου.Ο 
κ. ΜακΓκρίβι σημείωσε επίσης 
όη «Μια εξήγηση μπορεί να βρε
θεί στον μη ικανοποιητικό τρόπο 
με τον ι ο οι Οίκοι διαχειρίστη-

καν η ς  δικές τους συγκρούσεις 
συμφερόντων, στην έλλειψη ποι
ότητας των μεθοδολογιών που 
ακολουθούν, στην ανεπαρκή δι
αφάνεια σης δρασιηριότητές τους 
ή στην ακατάλληλη εσωτερική 
διακυβέρνησή τους».

Να σημειωθεί όη η Κομισιόν 
θα λάβει μέτρα για την ενίσχυση 
του πλαισίου λειτουργίας των εν 
λόγω οίκων. Στο πλαίσιο αυτό το 
Κολέγιο των Επιτρόπων υιοθέ
τησε πρόταση που αφορά στη 
ρυθμιστική δραστηριότητα των 
Οίκων Πιστοληπηκής Αξιολόγη
σης υπό τη σύμφωνη γνώμη αυ
τού του Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΥΕ

Σταθερή 
οτο 7,4% 
η ανεργία 
τον Οκτώβριο

«Φρένο» πάτησε η μείωση 
της ανεργίας. Τον Οκτώβριο 
του 2008 παρέμεινε σταθερή 
στο 7,4% σε σχέση με τον Σε
πτέμβριο του 2008 με το συ
νολικό αριθμό των ανέργων 
να φθάνει τα 367.204 άτομα. 
Από τον Ιούλιο που η ανερ
γία άρχισε να «σηκώνει κε
φάλι» μέχρι και το τέλος Ο
κτωβρίου 19.269 άτομα έχα
σαν τη δουλειά τους καθώς 
τον Ιούλιο η Στ ατιστική υπο
λόγιζε τους ανέργους σε 
347.935 άτομα. Εκεί που το 
πρόβλημα είναι... εκτός ε
λέγχου είναι οι νεαρές ηλι
κίες έως 24 ετών καθώς το 
ποσοστό της ανεργίας δια
μορφώνεται στο 21,2%.
Αλλά και στις ηλικίες μετα
ξύ 25 και 34 ετών ξεπερνά 
κατά πολύ τον μέσο όρο και 
ανέρχεται στο 10,5%.

ΓΥΝΑΙΚΕΣ » Σ τ ις  γυναίκες 
το μέσο ποσοστό ανεργίας 
11,5% είναι υπερδιπλάσιο σε 
σχέση με το αντίστοιχο των 
ανδρών (4,5%).
Σε επίπεδο περιφερειών τα 
υψηλότερα ποσοστά κατα- 
γράφηκαν στη Δυτική Μα
κεδονία (10,7%), τη Δυτική 
Ελλάδα (10,7%), την Ανατο
λική Μακεδονία και Θράκη 
(10,7%) και την Ηπειρο 
10,4%. Στον αντίποδα τα χα 
μηλότερα παρατηρήθηκαν 
σε Βόρειο Αιγαίο (1,9%). Γε
νικότερα στη νησιωτική Ελ
λάδα η εικόνα είναι πολύ 
καλύτερη σε σχέση με τον 
γενικό μέσο όρο αφού και σε 
Νότιο Αιγαίο και Κρήτη τα 
ποσοστά είναι χαμηλά 4,2% 
και 5,4% αντίστοιχα.

Εκρηκτικό είναι το μείγμα που έχει δημιουργηθεί στην αγορά τους τελευταίους μήνες ίου 2008, 

με τα «φέσια» να έχουν εκτοξευθεί και να βρίσκονται πλέον εκτός ελέγχου, ενώ οι εκτιμήσεις των ειδι

κών ειδικά για τους πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους είναι ζοφερές.

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΟΙ ΑΚΑΛΥΠΤΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΑΥΞΗΣΗ 174%

Σια 1,292 διο. εκτινάχθηκαν 
οι ακάλυπτες επιταγές το 2008

Εισαγωγές ακάλυπτων επιταγών έτους 2008
μεταβολή τρεχ. μήνα 2008/2007 ποσών ί

■13,84 -30,02 -22,38 40,22 36,40 20,05 35,57 59,33 39,47 94,69 161,36 174,07
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ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Τ ο σύνολο για τις ακάλυπτες 
επιταγές και τις απλήρωτες 
συναλλαγματικές έφτασε 

για όλο το 2008 στα 1,461 δισ. ευρώ, 
έναντι 1,098 δια. ευρώ το 2007, ση
μειώνοντας αύξηση της τάξεως του 
33%.

Το πλέον αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι για τον Δεκέμβριο οι 
ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν 
αύξηση 174% σε σχέση με τον αντί
στοιχο μήνα του 2007. Ειδικά για τις 
ακάλυπτες επιταγές το συνολικό 
ποσό ανήλθε για το 2008 σε 1,292 
δισ. ευρώ, έναντι 922 εκατ. ευρώ 
πέρυσι, σημειώνοντας αύξηση της 
τάξεως του 40,2%.

Στελέχη της αγοράς σημείωναν 
πως πολλοί είναι πλέον οι προμη
θευτές που έχουν πάψει να δέχονται 
μεταχρονολογημένες επιταγές και 
πλέον πρώτα εισπράττουν και εν 
συνεχεία παραδίδουντο εμπόρευμα. 
Αυτό όμως ανατρέπει π ς  συνήθειες, 
αλλά και τις συνθήκες που επικρα
τούσαν στην αγορά με αποτέλεσμα 
πολλές δραστηριότητες να ανατρέ- 
πονται. Σύμφωνα μετά στοιχεία που 
έδωσε χθες στην δημοσιότητα η

Τειρεσίας ΑΕ, μόνο για τον Δεκέμ
βριο οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν 
σε ύψος 170,2 εκατ. ευρώ, με τον 
αριθμό των τεμαχίων που σφραγί
στηκαν να ανέρχεται αε 15.655. Το 
συγκεκριμένο ποσό ήταν το μεγα
λύτερο για το 2008 δείχνοντας το 
μέγεθος της κρίσης που υπάρχει 
στην αγορά. Σε σχέση με τον Νοέμ
βριο η αύξηση ήταν της τάξεως του 
11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύ
ξηση του ποσού των ακάλυπτων ε
πιταγών άρχισε να αυξάνει δραμα
τικά από τον Μάιο του 2008, ενώ τους
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πρώτους τρεις μήνες του περσινού 
έτους η εικόνα ήταν αρκετά καλή με 
τα συγκρίσιμα ποσά να υπολείπονται 
σημαντικά αυτών των αντιστοίχων 
μηνών του 2007.

«ΦΕΣΙΑ» Συγκεκριμένα τον Ια
νουάριο, η πτώση ήταν της τάξεως 
του 13,84%, τον Φεβρουάριο 30,02% 
και τον Μάρτιο 22,38%. Με την έ
ναρξη της κρίσης παρατηρήθηκε 
όμως σημαντική αύξηση στα «φέ
σια». Τον Οκτώβριο οι ακάλυπτες 
επιταγές αυξήθηκαν σε σχέση με τον

αντίστοιχο μήνα του 2007 σε ποσοστό 
94,69%, τον Νοέμβριο η αύξηση έ
φτασε το 161,36%, ενώ τον περασμέ
νο Δεκέμβριο η αύξηση εκτοξεύθη- 
κε στο 174,07%. Ελαφρά καλύτερη 
είναι η κατάσταση με τις απλήρωτες 
συναλλαγματικές και αυτό διόπ η 
αγορά όλο και λιγότερο δουλεύει με 
αυτό το είδος συναλλαγής.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ : ) Για το σύνολο του 
2008, οι απλήρωτες συναλλαγμαπ- 
κές ανήλθαν στο ποσό των 170εκατ. 
ευρώ, οι οποίες ωστόσο είναι σε ε
πίπεδα χαμηλότερα από αυτά του 
2007 οι οποίες είχαν διαμορφωθεί 
σε 177,5 εκατ. ευρώ. Οι εκτιμήσεις 
που υπάρχουν στην αγορά είναι ι
διαίτερα αρνητικές και όπως εκτι
μούν παράγοντες της αγοράς, αλλά · 
και των τραπεζών, η οικονομική 
ασφυξία θα φέρει και νέα έκρηξη 
στα «φέσια». Μάλιστα τους τρεις 
πρώτους μήνες του 2009, η αύξηση 
που θα εμφανίζεται θα είναι εντυ
πωσιακή και για έναν λόγο επιπλέ
ον, το γεγονός ότι πέρυσι το πρώτο 
3μηνο είχε παρατηρηθεί σημαντική 
αποκλιμάκωση στα «φέσια» και έτσι 
η συγκρίσιμη βάση θα είναι ιδιαίτε
ρα χαμηλή.

Στο πρώτο εξάμηνο ίου 2009

Απολυοεις σχεδιάζει 1 στις 5 επιχειρήοεις

Μ ία στις τρεις εταιρείες 
σκοπεύει να μειώσει το 
προσωπικό της μέσα στο 

εξάμηνο. Μείωση προσλήψεων και 
φόβος για τις επιπτώσεις της οικο
νομ ικής κρ ίσης κατα γράφ ει η 
πανελλήνια έρευνα «Δείκτης Τά
σεων Αγοράς Εργασίας» για  το 
πρώτο εξάμηνο του 2009 που διε- 
νεργείται από το ALBA Graduate 
Business School.

Ειδικότερα, από την έρευνα 
προκύπτουντα εξής: Μιαστιςτρεις 
επιχειρήσεις του δείγματος (32,6%) 
ενδέχεται να προβεί σε μείωση του 
εργατικού δυναμικού της κατά το 
επόμενο εξάμτ Οι αυξήσεις των

μισθών στις μισές περίπου εταιρεί
ες (49,3%) που συμμετείχαν στην 
έρευνα θα φτάσουν έως και το 4% 
για τον επόμενο χρόνο. Μόνο το 
11,2% των συμμετεχόντων θεωρεί 
ότι θα δοθούν αυξήσεις άνω του 
6%. Παρά το γενικότερο αρνητικό 
κλίμα, οι συμμετέχοντες στην έ
ρευνα συνεχίζουν να δηλώνουν 
αισιόδοξοι για το μέλλον της επι
χ ε ίρ η σ ή ς  το υ ς  (σε ποσοστό  
70,6%).

Το 19,4% των εταιρειών δηλώ
νει ότι ήδη έχει επηρεαστεί πολύ 
ή και δραματικά από την πρόσφα
τη οικονομική κρίση. Μόνο το 6,6% 
δηλώνει ότι έχει μείνει τελείως

ανεπηρέαστο. Για το επόμενο εξά
μηνο όμως, το 42,7% αναμένει ότι 
η κρίση θα επηρεάσει πολύ έως και 
δραματικά την επιχείρησή τους.

ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ »  Το 32,4% των εται
ρειώ ν σκοπεύει να μειώ σει τα 
μπόνους, ενώ και η εκπαίδευση 
των εργαζομένων ενδέχεται να 
επηρεαστεί αρνητικά (μία στις 
τέσσερις εταιρείες).

Οι επιπρόσθετες παροχές όμως 
θα παραμείνουν ίδιες στην πλειο- 
ψηφίατων εταιρειών. Οι ελληνικές 
επιχειρήσεις συγκριτικά με τις 
πολυεθνικές δείχνουν να φοβού- 
/ται περισσότερο π ς  επιπτώσεις της

οικονομικής κρίσης, ενώ δραμαπ- 
κές επιπτώσεις αναμένονται κυρί
ως στον κλάδο του Εμπορίου και 
του Τουρισμού. Επιπλέον μία σπς 
δύο τράπεζες θεωρεί όπ θα επηρε
αστεί αρκετά από την κρίση.

Και σε αυτό το εξάμηνο οι εται
ρείες θα στραφούν για προσλήψεις 
στους τομείς των Πωλήσεων, της 
Εξυπηρέτησης Πελατών, της Πλη
ροφορικής, του Μάρκετινγκ, της 
Λογισηκής και των Οικονομικών. 
Οι αναμενόμενες δυσκολίες στην 
προσέλκυση και επιλογή στελεχών 
παρουσιάζονται μειωμένες σε σύ
γκριση με το προηγούμενο εξάμη
νο σχεδόν σε όλους τους τομείς.


