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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πιέοεις οτην ERT 
από την κίνηοη 
της Fed

Νέα δεδομένα δημιουργεί στον χρη
ματοπιστωτικό κλάδο και τις αγορές 
συναλλάγματος -που σφραγίστηκαν 
από τη σημαντική ενίσχυση του ευ
ρώ- η προχθεσινή απόφαση της Ομο
σπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να 
«φορτωθεί» χρεόγραφα του αμερικα
νικού δημοσίου ύψους 300 δισ. δολα
ρίων. Πολύ περισσότερο καθώς, μετά 
τη Βρετανία και τις ΗΠΑ, προς την ί
δια κατεύθυνση κινείται και η Κε
ντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, η ο
ποία προτίθεται να αυξήσει κατά 1/3 
τις αγορές κρατικών χρεογράφων.
«Η κίνηση αυτή ασκεί πίεση στην 
ΕΚΤ(...). Οι αναλυτές εκτιμούν ότι α
κόμη και η ΕΚΤ θα αναγκαστεί να 
λάβει μη συμβατικά μέτρα -παρά το ό
τι η αγορά κρατικών ομολόγων αμφι
σβητείται έντονα στο Δ.Σ. της τράπε
ζας», εκτιμούσαν, χθες, οι Financial 
Times στη γερμανική τους έκδοση. 
Σύμφωνα δε με το ρεπορτάζ μιας άλ
λης γερμανικής οικονομικής εφημε
ρίδας, της Handel-sblatt, «κορυφαίοι 
οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η ΕΚΤ 
δεν θα καταφέρει να αποφύγει να α
κολουθήσει το παράδειγμα της Fed, 
για να ενισχύσει τη ρευστότητα στην 
αγορά». Η ίδια εφημερίδα παραθέτει 
δηλώσεις παραγόντων της αγοράς 
που εντσχύουν αυτό το σενάριο -το ο
ποίο, προφανώς, ενδιαφέρει άμεσα 
και την Ελλάδα, καθώς ανοίγει δρό
μο για την απευθείας χρηματοδότη
ση του χρέους της από την Φραν
κφούρτη. «Η έκταση της κρίσης δεν 
αφήνει στην ΕΚΤ καμία εναλλακτι
κή επιλογή», εκτιμά ο διευθυντής ιν
στιτούτου μακροοικονομικών και δι
αρθρωτικών μελετών ΙΜΚ, Γ κ.
Χορν, ενώ και ο επικεφαλής οικονο
μολόγος της Commerzbank, Γ. Κρά- 
μερ, παραδέχθηκε ότι ασκείται «έ
ντονη πίεση» στην Ευρώπη -έστω κι 
αν μια τέτοια κίνηση θα αποτελεί την 
ύστατη επιλογή.

ΥΠΕΡΤΕΡΟΥΗ » Πάντως, είναι σα
φές ότι οι απόψεις που αντιτίθενται 
στην απευθείας παρέμβαση της ΕΚΤ 
εξακολουθούν να υπερτερούν στην 
Ευρώπη. Μιλώντας την Τρίτη στο 
Παρίσι, ο Ζαν Κλοντ Τρισέ επανέλα
βε ότι ο προτιμότερος δρόμος είναι η 
ενίσχυση των οικονομιών και της 
ρευστότητας μέσω του τραπεζικού 
συστήματος και όχι με την υιοθέτηση 
της «ποσοτικής νομισματικής χαλά
ρωσης». Ανάλογη άποψη εξέφρασε 
και ο Κρίσπαν Ντρέγκερ, κορυφαίο 
στέλεχος του γερμανικού ινστιτούτου 
DIW, που δήλωσε ότι «για την ΕΚΤ 
δεν διαφαίνεται ακόμη ένα τέτοιο 
βήμα, επειδή στην Ευρώπη δεν έχου
με εξαντλήσει τα υπόλοιπα πυρομα- 
χικάμας».

ΓΙΑΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πλήρης σεβασμός στις απαιτήσεις και προδιαγραφές του Συμφώνου Σταθερότητας 
μέσα σε 2 - 3 το πολύ χρόνια αποφάσισαν οι «27» στις Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα 

δεν προέκυψε θέμα ελαστικοποίησης των κριτηρίων ένταξης νέων χωρών στην ευρωζώνη.

ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ

Οχι των «27» σε νέα πακέτα 
οικονομικής στήριξης

ΤΟΥ ΓΙΑΡΓΟΥ ΔΑΡΑΤΟΥ

Α πό αρνητικοί έως εξαιρετι
κά επιφυλακτικοί εμφανί- 
σθηκανχθες, πρώτη ημέρα 

του ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κορυ
φής στις Βρυξέλλες οι «27» ηγέτες 
στην ιδέα να «ρίξουν» νέα πακέτα 
τόνωσης της οικονομίας.

Επιμένουν ότι τα «πακέτα» που 
ήδη έχουν αποφασιστεί, ύψους 400 
δισ. ευρώ (1,2% -1,5% του ΑΕΠ της 
Ε Ε ), «είναι αρκετά για να οδηγή
σουν σε νέες επενδύσεις, στην τό
νωση της ζήτησης και στη δημιουρ
γία νέων θέσεων εργασίας» όπως 
αναφέρεται στο κείμενο του σχεδίου 
των συμπερασμάτωντου Συμβουλί
ου Κορυφής. Οι ηγέτες των 27 κρα
τών - μελών από χθες το απόγευμα 
συζητούν για τους τρόπους ελέγχου, 
εποπτείας και ρύθμισης του διεθνούς 
χρηματοπιστωτικού συστήματος.

ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ » Η  τοποθέτηση 
των« 27» παραμένει «κολλημένη» 
στη δημοσιονομική ορθοδοξία. Έτσι, 
υπενθυμίζουν στο κείμενο των συ
μπερασμάτων των εργασιών τους 
την απόλυτη δέσμευσή τους «την 
επιστροφή σε απόλυτα υγιή δημοσι
ονομικά μεγέθη (κυρίως δημοσιο
νομικά ελλείμματα) των κρατών- 
μελών το ταχύτερο δυνατόν». Και 
θα το καταγράφουν στα συμπερά- 
σματά τους ότι χρειάζεται ο καθορι
σμός «επαρκώς φιλόδοξων χρονι
κών ορίων» για την επιστροφή όλων 
στη δημοσιονομική ισορροπία.

Με άλλα λόγια πλήρης σεβα
σμός σης απαιτήσεις και προδιαγρα
φές του Συμφώνου Σταθερότητας 
μέσα σε 2 - 3 το πολύ χρόνια, ενώ 
παράλληλα δεντίθεται θέμα ελαστι- 
κοποίησης των κριτηρίων ένταξης 
νέωνχωρών στην ευρωζώνη. Αφού 
λοιπόν η ανάκαμψη δεν θα σχετίζε
ται με νέα χρηματοδοτικά πακέτα οι 
«27» θα επιδιώξουν το μήνυμα που 
θα στείλουν στο 020 να περιέχει 
άλλα στοιχεία. Ένα από αυτά είναι 
η υποστήριξη που θα δώσουν στην 
πρόταση για διπλασιασμό των πό
ρων που διαθέτει το’-ΔΝΤ για να 
χρηματοδοτεί χώρες που συναντούν 
δυσκολίες. Ήδη τέτοια βοήθεια έ
χουν λάβει η Λετονία και η Ουγγα
ρία και διεξά^ αι συνομιλίες για

τη χρηματοδότηση της Ρουμανίας. 
Η απόφαση αύξησης κατά 75-100 
δισ. ευρώ των πόρων του ΔΝΤ δεν 
συνοδεύεται και με μια άλλη για την 
αλλαγή των κριτηρίων χρηματοδό
τησης των χωρών που συναντούν 
δυσκολίες, αλλά συνεχίζει να επι
βάλει σκληρά προγράμματα εξυγί
ανσης, όπως η μείωση κατά 15% των 
μισθών των δημοσίων υπαλλήλων 
της Λετονίας και η κατάργηση του 
13ου μισθού των μισθωτών της 
Ουγγαρίας, αφού είχε προηγηθεί η 
μείωση των ήδη χαμηλών συντάξε- 
ών τους με υπόδειξη του ΔΝΤ.

ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ » Η  άρνηση των «27» 
για νέες χρηματοδοτήσεις τους οδη-
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Ενίσχυση 5 δισ.
»  Τη διάθεση επιπλέον 5 
δισεκατομμυρίων ευρώ 
αποφάσισαν χθες οι ηγέ
τες των «27» για την ενί
σχυση των υποδομών στην 
ενέργεια και τις τηλεπικοι
νωνίες στη 2ετία 2009-Ί0

γεί στην υιοθέτηση μέτρων όπως η 
βελτίωση τωνκανονισμών λειτουρ
γίας και της εποπτείας (μείγμα εθνι
κών και διεθνούς ελέγχου) της 
λειτουργίας των χρηματοπιστωτι
κών οργανισμών.

Στις Βρυξέλλες έχει αρχίσει και 
το παζάρι για την κατανομή των 
ρόλων ενόψειτων ευρωεκλο
γών. Μετά τον Βρετανό πρωθυ
πουργό Γκόρντον Μπράουν και 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα α
ποφάσισε να στηρίξει το Ζοζέ 
Μανουέλ Μπαρόζο για δεύτερη 
πενταετή θητεία στην Κομισιόν. 
Η επιλογή του νέου προέδρου 
της Ευρωπαϊικής Επιτροπής εν
δέχεται ωστόσο να καθυστερή
σει και να γίνει μετά το ιρλανδι-

Στο κείμενο των συμπερασμ· 
των τους οι «27» καλούν την Κ 
στόν και το Ecofin να προχωρή 
γρήγορα στη θέσπιση νέας vt 
σίας για την καταγραφή των διεθν.„ 
οίκων αξιολόγησης, των κερδοσκο
πικών κεφαλαίων (Hedge Funds) 
και σε ρύθμιση των υψηλών μισθών 
και αποζημιώσεων των μεγαλοστε- 
λεχών. Επίσης, σήμερα οι «27» θα 
επιχειρήσουν να ξεμπλέξουν τον 
κόμπο των «φορολογικών παραδεί
σων». Ωστόσο υπάρχουν σοβαρές 
αντιδράσεις από χώρες όπως η 
Αυστρία, το Λουξεμβούργο και το 
Βέλγιο όπου ισχύει σε μεγαλύτερο 
ή μικρότερο βαθμό το τραπεζικό α
πόρρητο.

κό δημοψήφισμα για την έγκρι
ση της συνθήκης της Λισαβόνας 
τον Οκτώβριο. Ο Κ. Καραμαν
λής στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμ
μα εμφανίστηκε ως ένθερμος υ- 
ποστηρικτής της νέας υποψηφι
ότητας Μπαρόζο. Στο περιθώριο 
της συνόδου των ηγετών της Κε
ντροδεξιάς, ο πρωθυπουργός συ
νάντησε και τον πρόεδρο της 
Ουκρανίας Βίκτορ Γιουσένκο α
πό τον οποίο έλαβε πρόσκληση 
να επισκεφθεί το Κίεβο.

Στήριξη σε Μπαρόζο για 2η θητεία στην Κομισιόν


