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Προστατεύατε την 
ενότητα της Ε.Ε.

Αέρας προστατευτισμού φυσά στην Ευρώπη. Κανένα μέρος της ΕΕ δεν είναι προστατευμένο από την παγκόσμια οικονομική ύφεση, αλλά τα νεότερα κράτη-μέλη της είναι τα πλέον ευάλωτα. Οι φόβοι για τον τραπεζικό τομέα της ανατολικής Ευρώπης προκάλεσαν βουτιά στα χρηματιστήρια και τα νομίσματα της περιοχής αυτήν την εβδομάδα. Με ποιον τρόπο η ΕΕ θα στέρξει προς βοήθεια των ανατολικών κρατών θα δείξει εάν είναι μια ένωση που αξίζει τοόνομάτης.Ατυχώς,οιπιοισχυροί Λ της ηγέτες φαίνονται αδιάφοροι ως προς το π  διακυβεύεταιι.
Οι ιδρυτές της ΕΕ κάλεσαν τα ανατολικά κράτη να υιοθετήσουν τις κοινοτικές αρχές για να ηετύχουν ευημερία και ελευθερία, και η Ανατολική Ευρώπη ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά τους.
Παραδόξως, η ίδια τους η επιθυμία άνοιξε τον δρόμο για τα σημερινά τους προβλήματα. Όταν υιοθέτησαν την κοινοτική νομοθεσία, οι μεγαλύτερες τράπεζες άρχισαν να αισθάνονται ασφαλείς και να δανείζουν σε αυτές τις χώρες. Τα κεφάλαια εισέρρεαν με ταχείς ρυθμούς, επιτρέποντας στην περιοχή να αναπτυχθεί.
Τότε ήρθε η χρηματοοικονομική 
κρίση. Ο  δανεισμός που στήριζε τα ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών της Ανατολικής Ευρώπης μέχρι πέρσι προερχόταν από τα τοπικά υποκαταστήματα των τραπεζών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Τώρα όμως στερεύει.
Για να σωθεί η οικονομία της Ευρώ
πης -και η ΕΕ- χρειάζεται πεφωτισμένη ηγεσία. Αλλά δεν παρατηρεί- ται κάτι τέτοιο. Η ΕΕ πρέπει να δεσμεύσει τα μέλη της να σώσουν τις τράπεζές τους χωρίς διαχωρισμούς: Οποιαδήποτε κρατική εγγύηση θα πρέπει να καλύπτει και τα υποκαταστήματα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.Τα μέλη που δεν διαθέτουν τα μέσα να σώσουν τις τράπεζές τους θα έπρεπε να βοηθούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης.
Η ΕΕ πρέπει να θεσμοθετήσει ένα ταμείο όμοιο με αυτό του Δ Ν Τ  για την χρηματοδότηση κρίσεων. Τα μικρότερα κράτη-μέλη είναι συνήθως πιο «πιστά» στην ΕΕ, αλλά δεν μπορούν να κάνουν πολλά όταν οι μεγάλοι γείτονές τους υποσκάπτουν κυνικά την ένωση. Η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκέλα Μ έρκελ πρέπει να χρησιμοποιήσει την σύνοδο ηγετών αυτής της εβδομάδας στο Βερολίνο για να ενισχύσει την ενό- ιητα που η Ευρώπη τόσο απελπισμέ- α χρειάζεται.©
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Αύριο στη Βουλή η τροπολογία για τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πακέτο των 28 δισ. ευρώ

Απαγορευτικό στη διανομή μερισμάτων 
με μετρητά και στην αγορά ιδίων μετοχών

»  Μη ικανοποιημένος 

από την υλοποίηση του 

προγράμματος ενίσχυσης της 

ρευστότητας δήλωσε χθες στη 

Βουλή ο υπουργός Οικονομίας 

Γ. Παπαθανασίου

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΜΙΝΗ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Νέος αιφνιδιασμός χθες από την κυβέρνηση προς τους τραπεζίτες με φόντο το περίφημο πλέον «πακέτο» των 28 δισ. ευρώ, πάνω στο οποίο προστίθενται συνεχώς νέες παράμετροι. «Φρένο» βάζει το υπουργείο Οικονομίας στη διανομή μερισμάτων με μετρητά από τις τράπεζες που έχουν ενταχθεί στο πακέτο των 28 δισ. ευρώ, αλλά και στην αγορά ιδίων μετοχών, επιχειρώντας να τονώσει τη ρευστότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων, ώστε αφενός να βελτιώσουν τις δείκτες φερεγγυότητάς τους και αφετέρου να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις τους στα Βαλκάνια.Μάλιστα ο υπουργός Οικονομίας κ. Γιάννης Παπαθανασίου με δηλώσεις του χθες στη Βουλή επανέλαβε τη θέση του, ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την υλοποίηση του προγράμματος των 28 δισ.
Γ. ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Το μήνυμα για «σφίξιμο» στη διανομή μερισμάτων είχε δώσει από την αρχή της εβδομάδας ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος, που είχε δηλώσει πως θα πρέπει οι διοικήσεις των εμπορικών τραπεζών να επιδεί- ξουν ιδιαίτερη σύνεση στη διανομή μερισμάτων, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υποστήριξη των επενδύσεώντους στα Βαλκάνια. Τόσο ο υπουργός Οικονομίας όσο και ο διοικητής της ΤτΕ, δηλώνουν πως «πρέπει να στηρίξουν τις επενδύσεις τους εκτός Ελλάδας με τη ρευστότητα που διαθέτουν από ίδια μέσα και όχι με τα κεφάλαια του πακέτου των 28 δισ. ευρώ».
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ο υπουργός Οικονομίας, χθες, αλλάζοντας για μία ακόμη φορά τους κανόνες του «παιχνιδιού» απαγορεύει στις τράπεζες να διανείμουν μέρισμα για τη χρήση του 2008 σε ρευστό και αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο μέσα από τη διανομή μετοχών ως μέρισμα, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Η διοίκηση της
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ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
Π ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ
Ο Η τροπολογία που θα κατατεθεί σήμερα το πρωί στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας θα προβλέπει για τις τράπεζες που κάνουν χρήση του «πακέτου» των 28 δισ. ευρώ:
Ο Για χη χρήση του 2 008  δενθα μπορούν να μοιράσουν μέρισμα σε μετρητά αλλά μόνο σε μετοχές.
Ο Δεν τους επιτρέπεται η επαναγορά μετοχών τους για όσο διαρκεί το Πρόγραμμα.
Ο Οι τράπεζες που θα δώσουν μέρισμα για τη χρήση του 2008 θα πρέπει να προχωρήσουν σε ισόποση, με το συνολικό μέρισμα, αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου με την έκδοση νέων μετοχών, τις οποίες και θα διαθέσουν στους μετόχους τους αντί χρημάτων, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Να σημειωθεί ότι με βάση τον ισχύοντα νόμο -πακέτο των 28 δισ.- το ανώτερο ποσό που θα διατεθεί ως μέρισμα είναι το 35% των συνολικών κερδών.

Διχάζονται οι τράπεζες»  Οσον αφορά την τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών, οι τράπεζες δείχνουν να «μοιράζονται» σε δύο στρατόπεδα: σε αυτές που αποδέχονται ω ς «μάννα ε ξ  ουρανού» την τροπολογία Παπαθανασίου -αφού τους εξασφ αλίζει την απαιτούμενη ρευστότητα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές- και σε αυτές που το θεω ρούν «τορπίλη» στην περαιτέρω αυτόνομη πορεία τους, αφού οι δείκτες τους είναι ιδιαίτερα καλοί και έχουν την ευχέρεια  να ικανοποιήσουν τους μετόχους τους δίνοντάς τους υψ ηλό μέρισμα.Εθνικής Τράπεζας είχε εξαγγείλει τη διανομή υψηλού μερίσματος για τη χρήση του 2008, ενώ τόσο η Alpha B ank όσο και η Eurobank ήταν προσανατολισμένες σε πιο φειδωλές στρατηγικές. Την ίδια ώρα ο υπουργός με την τροπολογία, το πλήρες περιεχόμενο της οποία θα γνωστοποιηθεί σήμερα, με την κατάθεσή της στη Βουλή, απαγορεύει επίσης στις τράπεζες να προχωρούν στην αγορά ιδίων μετοχών για το διάστημα που κάνουν χρήση του «πακέτου» των 28 δισ. ευρώ. Υπενθυμίζεται, ότι η Εθνική Τράπεζα, είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της για αγορά 20 εκατ. ιδίων μετοχών, πρόγραμμα στο οποίο θα δαπανούσε περίπου 250 εκατ. ευρώ. Κ αι οι άλλες μεγάλες τράπεζες είχαν θέσει σε εφαρμογή εδώ και καιρό πρόγραμμα αγοράς ιδίω ν μετοχώ ν π ροκειμένου να στηρίξουν τις τιμές των μετοχών τους που πλήττονται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Το υπουργείο Οικονομίας, έχοντας, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες και τη σχετική εισήγηση του διοικητή της ΤτΕ, θεωρεί πως με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η απαραίτητη ρευστότητα εν μέσω της χειρότερης ιστορικά κρίσης.Ο ι σχέσεις τραπεζών και κυβέρνησης δεν διέρχονται πλέον και την καλύτερη περίοδό τους, αφού από τη μία υπάρχει δυσαρέσκεια στο κυβερνητικό επιτελείο και την ΤτΕ, για την υλοποίηση του «πακέτου», ενώ από την άλλη οι τράπεζες θεωρούν ότι μέσα από το «πακέτο» μπαίνουν προσκόμματα τα οποία δεν είχαν ξεκαθαριστεί από την αρχή. Ο χθ εσ ινό ς αιφ νιδιασμός από την πλευρά του υπουργείου Οικονομίας, είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει να διαταράσσει τις σχέσεις των δύο πλευρών. Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι ένας από τους στόχους του οικονομικού επιτελείου είναι η ουσιαστική συμμετοχή του κράτους

»  0 διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπου
λος (επάνω) και ο πρόεδρος της 
Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών 
Τ. Αράπογλουστις στρατηγικές αποφάσεις εν μέσω κρίσης. Αυτό θα λάβει σάρκα και οστά και με τον διορισμό των εποπτών στην κάθε τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, η οποία παρά τη σημαντική καθυστέρηση, εκτιμάται ότι θα συμβεί άμεσα.Ο ι αναλυτές εκτιμούν ότι, με την τροπολογία αυτή η κυβέρνηση ωθεί τους τραπεζίτες στην εγγραφή των επισφαλειών του 2008, αντί της παρουσίασης υπέρογκων κερδών προκείμενου να δρομολογηθεί η πολυπόθητη εξυγίανση τους.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΜΕΧΑ Θετικά αντιμετώπισε ο Σ Μ Ε Χ Α  την πρόθεση του υπουργείου Οικονομίας να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τα μερίσματα και την αγορά ιδίων μετοχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, θεωρεί «δίκαια τα μέτρα για την προστασία του Κοινωνικού Συνόλου, της Οικονομίας, της Αγοράς, των ιδίων των τραπεζών και των μετόχων τους». Παράλληλα σημειώνει ότι «η ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών έπρεπε να συνδυάζεται με εύλογα ανταλλάγματα προς την πραγματική οικονομία ήδη από την κατάθεση του σχετικού προηγούμενου νομοσχεδίου στη Βουλή».
Ο Η πολιτική εκπρόσωπος του Π Α Σ Ο Κ  για θέματα οικονομίας και βουλευτής κα Λούκα Κατσέλη εκτίμησε ότι η κατάσταση θα χειροτερεύ- σει και οι επισφάλειες θα αυξηθούν σημαντικά.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Τον Δεκέμβριο του 2008 ίο  έλλειμμα ίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε 

κατά 1,81 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007 και διαμορφώθηκε σε 3,12 δισ. ευρώ. 
Τον μήνα αυτό το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά και το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων 
παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος πρόπερσι.

ΑΥΞΗΘΗΚΕ 8%r ΣΤΑ 35 ΔΙΣ. EYPß, ΤΟ 2008

Στο 14,5% ίου ΑΕΠ  
το έλλειμμα στο ιοοζύγιο

ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

Σε «αχίλλειο πτέρνα» της ελληνικής οικονομίας αναδει- κνύεται το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγώ ν το οποίο, σύμφωνα με τον διοικητή της ΤτΕ, αποτελεί τη μεγαλύτερη «πληγή» για την Ελλάδα.Η χώρα μας αναδεικνύεται σε «πρωταθλητή» στη ευρωζώνη αναφορικά με το έλλειμμα στο ισοζύγιο, που έφτασε για το 2008 στο εντυπωσιακό ποσοστό του 14,5% επί του Α Ε Π  φτάνοντας στα 35 δισ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι ο κ. Προβόπουλος, στην έκθεση της Τράπεζας της Ε λλάδας για την νομισματική πολιτική, εκτίμησε πως το έλλειμμα θα απο- κλιμακωθεί εντός του 2009, αλλά θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ε ντούτοις, σημείω σε πως μ όλις η κρίση ολοκληρω θεί και πάλι θα σημειώσει αύξηση, αν δεν υπάρξουν τομές στην ελληνική οικονομία και δεν προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς οι απαιτούμενες διαρθρωτικές αλλαγές.
ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ »  Σύμφ ω να με τα στοιχεία της ΤτΕ για το 2008 το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,6 δισ. ευρώ ή 8% σε σχέση με το 2007 και δια-, μορφώθηκε στα 35 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναλογεί στο 14,5% του Α Ε Π  έναντι 14,2% πρόπερσι. Τη

χώρα μας ακολουθούν η Κύπρος με έλλειμμα ίσο με το 13,4% του Α Ε Π  και η Πορτογαλία με 11,8%.Η ξέφρενη πορεία του ελλείμματος έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την απασχόληση και γενικότερα στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών.Πιο αναλυτικά, τον Δεκέμβριο του 2008 το έλλειμμα του ισοζυγίου

τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 1,81 δισ. ευρώ σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2007 και διαμορφώθηκε σε 3,12 δισ. ευρώ. Το μήνα αυτό το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά και το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα, έναντι ελλείμματος πρόπερσι.Στο σύνολο του έτους το έλλειμμα αυξήθηκε κατά 2,6 δισ. ευρώ ή 8,0%. σε σύγκριση με το 2007 και διαμορφ ώ θηκε σε 35 δισ. ευρώ, δηλαδή σε 14,5% του Α Ε Π  (έναντι 14,2% το 2007). Η  εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των ελλειμμάτων κυρίως του εμπορικού ισοζυγίου. Η διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου κατά 2,5 δισ. ευρώ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων κατά 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ Συνολικά οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,6% και ανήλθαν σε 19,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 8,3% και διαμορφώθηκαν σε 63,8 δισ. ευρώ. Αυξημένες κατά 21,3% ήταν οι πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη οι οποίες εκτινάχθηκαν σε 16,2 δισ. ευρώ από 13,37 δισ. ευρώ πέρυσι κυρίως εξαιτίας των αυξημένες πληρωμών για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Περιορισμένη αύξηση 3% σημειώθηκε στις εισπράξεις από ταξιδιω τικές υπηρεσίες που α νήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ από 11,3 δισ. ευρώ το 2007. Επίσης αύξηση 13,3% παρουσίασαν οι μεταφ ορικές υπηρεσίες οι οποίες και ανήλθαν σε 19,19 δισ. ευρώ από 16,94 δισ. ευρώ το 2007. Ταυτόχρονα σημαντικά αυξημένες καταγράφονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες έφτασαν τα 1,66 δισεκατομμύρια ευρώ. Η  αύξηση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη συμβολή της εξαγοράς του ποσοστού του O TE από την γερμανική τηλεπικοινω νιακή εεταιρεία Deutsche Telekom .

Η ξέφρενη πορεία του ελλείμματος έχει άμεσο αρνη

τικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη, την απασχόληση και γενικότερα 

στο βιοτικό επίπεδο των πολιτών, ενώ η ΤτΕ προειδοποιεί για δι

εύρυνσή του το 2009.

Εμπορικό
έλλειμμα

Ο Συνολικά οι
εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 13,6% και ανήλθαν σε 19,8 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν 8,3%  και διαμορφώθηκαν σε 63,8 δισ. ευρώ. Α υξημένες κατά 21,3% ήταν οι πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη οι οποίες εκτινάχθηκαν σε 16,2 δισ. ευρώ από 13,37 δια ευρώ πέρυσι κυρίως εξαιτίας των αυξημένες πληρωμών για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους.
Ο Περιορισμένηαύξηση 3%  σημειώθηκε στις εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες που ανήλθαν σε 11,6 δισ. ευρώ από 11,3 δισ. ευρώ το 2007 Επίσης αύξηση 13,3% παρουσίασαν οι μεταφορικές υπηρεσίες οι οποίες και ανήλθαν σε 19,19 δισ. από 16,94 δια  το 2007
Ο Αυξημένες ήταν οι άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες έφτασαν τα 1,66 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας της εξαγοράς του ποσοστού του OTE από την Deutsche Telekom.
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Συρρίκνωση κατά 16,9% του τζίρου 
στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο
Ο Λιγότερες κατά 8% 

οι νέες παραγγελίες

Εξαιρετικά ανησυχητικά είναι τα μηνύματα από το μέτωπο της βιομηχανίας καθώς τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες η Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι η κρίση βαθαίνει. Το Δεκέμβριο ο τζίρος στη βιομηχανία σημείωσε κάθετη πτώση 16,9% ενώ μεγάλη υποχώρηση παρουσίασαν και οι νέες παραγγελίες που μειώθηκαν κατά 8%. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία το Δεκέμβριο:
Ο Ο ι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 8% με αιχμή τη μείωση των παραγγελιών για τις αγορές του εξωτερικού κατά 11,6% εξαιτίας της μεγάλης υποχώρησης της ζήτησης για ελληνικά προϊόντα από τις αγορές του εξωτερικού.Πτωτικά όμως κινήθηκαν και οι νέες παραγγελίες για προϊόντα που έχουν ως κατεύθυνση την εγχώρια αγορά που υποχώρησαν κατά 6,4%. Στις κύριες ομάδες βιομηχανικώ ν κλάδων η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στις νέες παραγγελίες για ενδιάμεσα αγα

θά, που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή καταναλωτικών προϊόντων, κατά 16,3%, ενώ οι παραγγελίες για διαρκή καταναλωτικά αγαθά υποχώρησαν κατά 9,7%. Α νοδικά κινήθηκαν οι νέες παραγγελίες για αναλώσιμα προϊόντα, κατά 1,8% αλλά και για κεφαλαιουχικά αγαθά -εξοπλισμός- κατά 3,2%. Στο δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου οι νέες παραγγελίες μειώθηκαν κατά 0,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007© Σ ε ό,τι αφορά στον κύκλο εργασιών ο τζίρος στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 16,9% εξαιτίας της πτώσης στους κλάδους ειδικής ενδυμασίας, παρα- γώγων πετρελαίου και άνθρακα, ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών. Ο  τζίρος επί των προϊόντων που κατευθύνονται στις αγορές του εξωτερικού μειώθηκε κατά 23,1% και εκείνων με κατεύθυνση την εγχώρια αγορά υποχώρησε κατά 15,2%.Στο δωδεκάμηνο Ιανουάριου - Δεκεμβρίου ο τζίρος στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 7,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2007.


