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ΰ 2 0 : Μέτρα ενίσχυση5 των αδύναμων χωρών, αλλά όχι για την πραγματική οικονομία

Τα συν και πλην ins συμφωνία$
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Ποια μέτρα 
έρχονται 
τον Ιούνιο
Καλπάζει στο 100% του ΑΕΠ 
το δημόσιο xpéos. ΣΕΛ. 5

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Πάνω χρέη, 
κάτω έσοδα 
και κέρδη
Αρνητικά ρεκόρ στα αποτε
λέσματα του 2008. ΣΕΛ. 24

ΤΙ ΣΗΜ ΑΙΝΕΙ Η 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΝΤ ΚΑΙ Η ΝΕΑ 
ΧΟΡΗΓΗΣΗ  
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Η διάσωση των χωρών που θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα χρεο- 
κοπίαε είναι ο πρώτοε στόχοε τηε Θ20, όπωε φάνηκε από τη συμ

φωνία τηε περασμένηε Πέμπτηε. Για το σκοπό αυτό θα ενισχυθεί το 
Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο με επιπλέον κεφάλαια. Στα θετικά τηε 
συμφωνίαε καταγράφεται και η διάθεση συνεννόησηε που εκφρά
στηκε από όλεε τιε χώρεε. Από την άλλη πλευρά, όμωε, δεν ελή-

φθησαν σαφείε αποφάσειε για τα προβλήματα τηε πραγματικήε οικο- 
νομίαε στιε ισχυρέε χώρεε τηε Δύσηε που τραβούν πίσω την παγκό
σμια οικονομία. Ερώτημα παραμένει ο ρόλοε του ΔΝΤ, το οποίο στο 
παρελθόν με τα προγράμματα λιτότηταε που επέβαλε στιε χώρεε στιε 
οποίεε δάνεισε δημιούργησε περισσότερα προβλήματα απ' όσα έλυ
σε. Ολοι πάντωε αποκήρυξαν τον προστατευτισμό. ΣΕΛ. 2-4,16

Γιατί τρελάθηκαν τώρα οι μετοχές
Η κίνηση των Αμερικανών να διευκολύνουν τιε τράπεζέε τουε στη λογιστική διαχείριση των «τοξικών» 
ομολόγων και το κλίμα μετά τη σύνοδο των ισχυρών πυροδότησε την απότομη άνοδο. ΣΕΛ. 4,22,27

DEAN BAKER (οικονομολόγοθ)

«Δεν έχουν 
περάσει τα 
χειρότερα 
για την 
οικονομία»

Η κρίση έχει ακόμα δρόμο, λέει ο γνωστόε οικονο- 
μολόγοε που προέβλεψετην ύφεση. Κατηγορεί τον 
Ομπάμα για επιδότηση των κερδοσκόπων. ΣΕΛ. 6

ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

Ενα ακόμα βήμα 
μένει στην ΕΚΤ

Πιθανολογείται νέα μείωση (στο 1 %) των επιτο
κίων. Τι αλλάζει στα στεγαστικά. ς ε λ . 15,19

Αν είχαν την ίδια τιμή, 
ποιο θα διάλεγες;

Όταν κάτι σε συμφέρει ξεκάθαρα, δεν το σκέφτεσαι.

Απόκτησε τώρα 
τις κάρτες Visa 

και MasterCard 
με επιτόκιο
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yia  a γορές
χωρίς συνδρομή για πάντα,
μια προσφορά για τα 110 μας χρόνια!
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Το σ ημείο  G στην ο ικονομία
σπουδή των 20 ισχυρότερων χωρών να ανακοινώ
σουν τα μέτρα που θα λάβουν για να σταματήσουν την 

οικονομική λαίλαπα, προφανώε αντανακλά και την ανησυ
χία tous για το μέγεθο$ m s απειλή5. Είναι εμφανήβ η προ
σπάθεια που καταβάλλεται ώστε να επανελθεί το σύστημα 
στο «status quo ante»: Είναι πασκρανήε η διαπίστωση ότι 
την κρίση αυτή την πληρώνουν και οι πλούσιοι και ισχυροί, 
οπότε το σύστημα επιχειρεί να ανασυνταχθεί για να επα- 
νέλθει στην κατάσταση που προϋπήρχε m s «pians. Στην 
πορεία, θα καταβληθεί προσπάθεια να διορθωθούν κάποι- 
es avioopponies που έστειλαν το σύστημα στον γκρεμό.
•  Φαίνεται ότι το πρόβλημα είναι αρκετά μεγαλύτερο από 
το μέγεθοΒ των μέτρων τα οποία ελήφθησαν. Επομένωε, 
θα χρειαστούν και άλλα βήματα και ίσωε πιο γενναία, με 
μέτρα ενίσχυσηε m s πραγματική5 oiKOvopias και m s απα- 
σχόληση3 (που είναι και η ουσία του προβλήματοε).

Το πιο ενδιαφέρον, όμωβ, είναι η ρητορική που χρησιμο
ποίησαν οι «20», η οποία φανερώνει ncos επιχείρησαν να 
δείξουν ότι απαντούν ans μεγάλεε ανισορροπίεε its  onoies 
δημιούργησε το μοντέλο ανάπτυξηε τα τελευταία χρόνια.

Μίλησαν δηλαδή κυρία« για:
•  Διεθνή συνεργασία και έλλειψη αντιηαλότηταε.
•  Δικαιότερη μεταχείριση των αδύνατων χωρών.
•  Ελεγχο m s διεθνούς κερδοσκοπίαε και m s aYopâs.

Κοινή συνισταμένη όλων αυτών είναι οι ανισότητε5, οι
οποίες ns τελ ευ τα ία  δεκαετίεε αυξήθηκαν.

άν, όμωε, όλα αυτά μείνουν ωραία λόγια που ελέχθη- 
σαν κάποια στιγμή στο Λονδίνο, το πρόβλημα θα  επα- 

νέλθει και μάλιστα οξύτερο, γιατί η κρίση που ζούμε φ έρ
νει στο προσκήνιο με ένταση as  δομικέε αδυναμίες, ans 
onoiss περιλαμβάνονται και οι αδικίες που συσσωρεύτη
καν τα τελευταία χρόνια.

Οταν το σύστημα «αφήνει έξω» πολύ κόσμο, οι ισορρο
πίες ανατρέπονται.

Φαίνεται μάλιστα ότι υπάρχει ένα «όριο» στην αδικία που 
αποδέχεται ο άνθρωηοε, το οποίο έχει τεκμηριωθεί και με 
πειράματα ψυχολογίαε, τα λεγόμενο ultim atum  games:
•  Οι speuvmés δίνουν σε δύο ανθρώπουε ένα ποσό (as 
πούμε 100 ευρώ) και το δικαίωμα στον πρώτο να προτείνει 
στον δεύτερο μια μοιρασιά του ποσού (π.χ. 50-50, 60-40  
κ.ο.κ.). Εάν η συμφωνία γίνει αποδεκτή, οι δύο «παίκτες» 
μοιράζονται το ποσό. Εάν απορριφθεί, κανείς δεν εισπράτ
τει. Εχει τεκμηριωθεί ότι όταν το ποσοστό είναι «πολύ 
άδικο» (πλησιάζει το 80-20) ο δεύτερο5 παίκτης απορρίπτει 
την προσφορά. Κάτι τέτοιο δεν εξηγείται με οικονομικούε 
ôpous: Δεν έχει Kânoios λόγο να «πετάξει» 20 ευρώ, ανε
ξάρτητα από το τι θα εισπράξει ο «απέναντι».

Εχουν προταθεί πολλέε ερμηνείες για τα ευρήματα αυτού 
του πειράματοε. Ενδιαφέρουσα είναι η ερμηνεία με ôpous ε
ξ ε λ ικ τ ικ έ  βιολογίας: Πιθανότατα, στην πορεία m s ανθρώπι- 
vns εξέλιξης, οι KOivônues που μοίραζαν δικαιότερα tous 
διαθέσιμους nôpous αποδείχθηκαν πιο επιτυχημένε$ στην ε
πιβίωση και την εξέλιξη. Οπότε το χαρακτηριστικό m s δίκαι- 
ns poipaoiàs έχει περάσει στα γονίδιά pas. lotos είναι η στιγ
μή οι ισχυροί να σκεφτούν λίγο και την ανθρώπινη φύση.

Μη αποτυχία ίσον 
μερική επιτυχία

Του Κ. ΚΑΛΛΩΝ ΙΑΤΗ

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΠΑΝ πωε η σύνοδος 
τηε ΰ20  στο Λονδίνο αποτελού
σε το σταυροδρόμι ανάμεσα στο 
πουθενά και την κόλαση, αφού οι 
Αγγλοσάξονεε είχαν χαρακτηρί
σει την ευρωπαϊκή δημοσιονομι
κή στάση «δρόμο που δεν οδηγεί 
πουθενά», και οι Ευρωπαίοι (διά 
στόματο5 Τοπόλανεκ) είχαν περι
γράφει την αμερικανικοβρετανι- 
κή πολιτική παροχών σαν τον 
«δρόμο προε την κόλαση».

Ολοι, λοιπόν, είχαν προετοιμα- 
σθεί για μια οικτρή αποτυχία. Φαί
νεται, όμωε, πωε κάπου ανάμεσα 
στο πουθενά και την κόλαση βρί
σκεται έναε μικρόε παράδεισος. 
Γιατί, όπωε συμβαίνει συνήθωε 
και με τιε αγορέ5, όταν ένα κατά 
τα άλλα απογοπτευτικό αποτέλε
σμα είναι καλύτερο του αναμενο
μένου, το γεγονόΞ αυτό αποτελεί 
πηγή χαράε και ευφορίας.

Ετσι, μολονότι η συνάντηση 
του Λονδίνου δεν έδωσε διέξοδο 
πολιτικής στην οικονομική κρίση 
κατόρθωσε να αποφύγει την α
διέξοδη αντιπαράθεση και ιη διά
λυση. Κατέληξε σε ορισμένα συ
γκεκριμένα μέτρα και κυρίωε σε 
ένα εποικοδομητικό κλίμα ενότη
τας, που προσφέρει υποσχέσειε 
για λύσεΐΞ στο προσεχέε μέλλον.

Η μη αποτυχία θεωρείται από

μόνη τη5 επιτυχία, μερική τουλά
χιστον. Και αυτό έφθανε για να 
χαιρετισθεί η σύνοδοε τηε Θ20 
από τιε αγορέε με αγαλλίαση και 
ευφορία. Πόσο, όμωε, η νέα βελ
τιωμένη κατάσταση είναι πραγ
ματική;

Ασφαλώε, σε μία περίοδο τόσο 
μεγάλη3 κρίσης και γενικευμέ- 
νη5 πολιτικήΞ αδυναμίαε αντιμε
τώπισής τπ5 η τόνωση τπ5 ψυχο-

Εο>8 το 2010 
θα καταβληθούν 
συνολικά 
5 τρισ. δολάρια

λογίαε από μία παρόμοια συνά
ντηση κορυφής είναι βαρύνου- 
σα5 σημασίας.

Η αναπτέρωση του ηθικού 
προήλθε πρωτίστου από την α
νακοίνωση μέτρων ο ικ ο ν ο μ ία  
ενίσχυση3 των διεθνών οργανι
σμών και χρηματοδότησης του 
διεθνούΞ εμπορίου (1,1 τρισ. 
δολ., εκ των οποίων τα 750 δισ. 
για το ΔΝΤ). Και δευτερευόντωε 
από την υιοθέτηση μέτρων ρύθ- 
μισηβ τη3 λειτουργίαε των χρη
ματοπιστωτικών αγορών (επιβο
λή κυρώσεων σε φορολογικού3 
παραδείσου3, δημιουργία νέου

διεθνούΞ εποπτικού και ρυθμι
στικού οργάνου -του Συμβουλί
ου Χρηματοπιστωτική3 Σιαθερό- 
imas- κανονισπκόΞ έλεγχος των 
εταιρειών διεθνούς πιστοληπτι- 
κής αξιολόγησηΞ, επιβολή αυ
στηρών ρυθμίσεων στη λειτουρ
γία των επενδυτικών κεφαλαίων 
υψηλού κινδύνου, καθώς και αρ- 
χών/ηεριορισμών ans αμοιβέε 
και τα μπόνους των τραπεζικών 
στελεχών).

Επιπλέον, δηλώθηκε πωε οι 
G20 θα έχουν καταβάλει έωε το 
τέλοε του 2010 συνολικά 5 τρισ. 
δολ. για τη στήριξη των οικονο
μιών tous, ενώ δεσμεύτηκαν να 
μην προσφύγουν σε προστατευ
τικά μέτρα που θα πλήξουν το 
παγκόσμιο εμπόριο.

Από το παραπάνω πακέτο μέ
τρων, άμεσηε σημασίαε και πρα
κτικού ενδιαφέροντος για την α
γορά είναι μόνο το κομμάτι που 
αφορά την αύξηση ins κεφαλαι
ακής βάσης των διεθνών οργανι
σμών, και δη του Διεθνούς Νομι
σματικού Ταμείου.

Το τελευταίο, επιβάλλονταε 
προγράμματα σταθεροποίησης 
προορίζεται να καλύψει προβλή
ματα χρηματοδότησπΒ των πλέον 
αδύναμων και έκθετων στη δίνη 
ins οικονομικής Kpions αναπτυσ
σόμενων οικονομιών (κυρίως 
των ανατολικοευρωπαϊκών).

Ιστορικό χαμηλό
Ελεύθερη πτώση σημείωσε και τον Μάρτιο ο δεί- 
κτπξ οικονομικού κλίματοε του ΙΟΒΕ. Υποχώρησε 
στίΞ 43,1 μονάδες, από 47,2 μονάδεετον Φεβρου
άριο, στη χαμηλότερη τιμή από την κατάρτισή του. 
Μεγάλη ήταν η επιδείνωση στο λιανικό εμπόριο, ε
νώ μία στιε τρειε βιομηχανίεε προδικάζει απολύσεις.

, Μηδενική ανάπτυξη
μ  Μηδενική ανάπτυξη ίο  2009 θα έχει η Ελλάδα σύμφωνα με τιε νέ-

7 εε εκτιμήσειε τπ5 Τρ. τηε Ελλάδοε. Η εκτίμηση αυτή θα υπάρχει 
στην ετήσια έκθεση του διοικητή της Τ.τ.Ε. Γ. Προβόπουλου. Προη- 
γουμένωε η τράπεζα ανέμενε ανάπτυξη τηε χώροε 0,5%. ιαιηιζό- 

■  Ν Μ Μ Β  μενη με το δυσμενέςσενάριο που έχει καταστρώσει η κυβέρνηση.

50% κάτω τα τέλη ταξινόμησή
Μείωση κατά 50% στα τέλη ταξινόμησης των επιβα
τικών αυτοκινήτων, αλλά και κατάργηση του τέλουε 
μεταβίβασηε για τα μεταχειρισμένα, έωε το τέλοε 
Ιουλίου, προβλέπει διάταξη που κατέθεσε το υπουρ
γείο Οικονομίαε. Επίσηε παρατείνεται έωε 30/6 η 
περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.



3

Τα υπέρ
I  Επιτεύχθηκε κλίμα σύμπνοιαε και ενότηταε μεταξύ των ε
θνικών και περιφερειακών ηγεσιών του πλανήτη, σε αντί
θεση με τη προ τηε συνόδου τάση για σύγκρουση και ρήξη 
που οδηγούσε σε παταγώδη αποτυχία.
I  Διαπιστώθηκε μία δημοκρατική στροφή νοοτροπίαε και 
ενδεχομένωε και πολιτικήε στην νέα αμερικανική ηγεσία, 
με παραδοχή τηε υπαιτιόιηταε των ΗΠΑ στην κρίση, εποι
κοδομητικά κριτική στάση έναντι των διαφορετικών από
ψεων εταίρων και συμμάχων και διάθεση συνεργασίαε για 
την από κοινού εξεύρεση λύσεων αντί τηε μονομερούε μέ
χρι πρότινοε ηγεμονικήε επιβολήε τηε άποψηε των ΗΠΑ. 
Ενδεικτική η συμφωνία ΗΠΑ-Ρωσίαε για επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων περιορισμού των πυρηνικών όπλων.
I  Εγιναν αποδεκτέε οι ευρωπάίκέε θέσειε για επιβολή αυ
στηρότερων αρχών, κανόνων και περιορισμών στη λει
τουργία των κερδοσκοπικών κεφαλαίων, των εταιρειών πι- 
στοληπτικήε αξιολόγησηε και των πιστωτικών ιδρυμάτων 
με ειδικό βάροε για το σύστημα συνολικά. Επίσηε, αποφα- 
σίσθηκε η επιβολή κυρώσεων κατά των φορολογικών πα
ραδείσων και η θέσπιση αρχών και ορίων στιε αμοιβέε και 
τα μπόνουε των τραπεζικών στελεχών.
I  Συμφωνήθηκε η εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών ανα
γκών των αναπτυσσόμενων χωρών με τον τριπλασιασμό 
των κεφαλαιακών πόρων του ΔΝΤ, τη διαφανέστερη λει
τουργία και δικαιότερη σύνθεσή του, τη δημιουργία νέου 
ευρύτερου διεθνούε Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικήε Στα- 
θερότηταε (μηχανισμόε που σε συνεργασία με το ΔΝΤ θα 
εποπτεύει την τήρηση των νέων κανόνων) και την αύξηση 
των κεφαλαίων πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών (100 
δισ. δολ.) καθώε και των μηχανισμών χρηματοδότησηε του 
διεθνούε εμπορίου (250 δισ. δολάρια).
I  Δόθηκαν υποσχέσειε για συνολικέε δημοσιονομικέε ενι- 
σχύσειε ύψουε 5 τρισ. στην παγκόσμια οικονομία μέχρι τέ- 
λουε 2010, καθώε και για αναστολή τηε συνεχώε αυξανό- 
μενηε τάσηε για προστατευτισμό.
I  Ενισχύθηκαν οι εντυπώσειε για τη σταθεροποίηση των νο
μισματικών ισοτιμιών, αφού δεν τέθηκε ζήτημα υποκατά- 
στασηετου δολαρίου στη θέση του διεθνούε αποθεματικού 
νομίσματοε, όηωε είχε γίνει από Κίνα-Ρωσία.
I  Για όλουε τουε παραπάνω λόγουε βελτιώθηκε το κλίμα 
στιε χρηματιστηριακέε αγορέε και μειώθηκε ενδεχομένωε 
το ασφάλιστρο γεωπολιτικού κινδύνου.

Τα κατά
I  Δεν υπήρξε γενικότερη συμφωνία για αλλαγή τηε πα- 
γκόσμιαε χρηματοπιστωτικήε αρχιτεκτονικήε αλά Μπρέτον 
Γουντε, ούτε δρομολογήθηκε ένα συντονισμένο οικονομι
κό πλάνο για την οριστική έξοδο από την κρίση ή την αλλα
γή του διεθνούε νομισματικού συστήματοε.
I  Δεν μεταρρυθμίστηκαν ουσιαστικά οι διεθνείε οργανι
σμοί, των οποίων αποφασίσθηκε η χρηματοδοτική ενίσχυ
ση και ο αυξημένοε διαμεσολαβητικόε ρόλοε στην κρίση.
> Δεν δόθηκαν πουθενά εξηγήσειε και ακριβή στοιχεία που 
να δικαιολογούν το υπεσχημένο παγκόσμιο πακέτο ενι
σχύσεων ύψουε 5 τρισ. δολαρίων.
I  Επίσηε, δεν έχει καταστεί γνωστή η πηγή προέλευσηε των 
νέων κεφαλαίων μετά οποία θα προικοδοτηθεί το ΔΝΤ, κα
θώε και ο χρονικόε ορίζονταε διάθεσήε τουε.
> Δεν τεκμηριώνεται η δήλωση περί «προμήθειαε σημαντι- 
κήε και συνεκτικήε ενίσχυσηε των τραπεζικών μαε συστη
μάτων για τη χορήγηση ρευστότηταε, την επανακεφαλαιο- 
ηοίησή τουε και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των το- 
ξικών και επισφαλών περιουσιακών στοιχείων τουε».
> Δεν διευκρινίζεται η πραγματική ακτίνα δράσηε του νέου 
παγκόσμιου θεσμού εποπτείαε των αγορών όσον αφορά 
την τήρηση των νέων χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων.
I  Δεν επιλύθηκε η σοβαρή διάσταση απόψεων ΗΠΑ-Βρε- 
τανίαε-Ιαηωνίαε από τη μία πλευρά και Ε.Ε. από την άλλη, 
σχετικά με την έκταση των δημοσιονομικών και νομισματι
κών παρεμβάσεων και ενισχύσεων.

Οι σημαντικότερεβ αποφάσειε
Οι ηγέτεε τηε 020 δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν την παγκόσμια οικονομία με 1,1 τρισ. δολάρια.
Τα περισσότερα κεφάλαια θα δοθούν στο Διεθνέε Νομισματικό Ταμείο. Συγκεκριμένα η 620 υποσχέθηκε:

•  500 δισ. δολάρια στο ΔΝΤ προε στήριξη 
των περισσότερο αδύναμων οικονομιών.

•  250 δισ. δολάρια για στήριξη του παγκόσμιου εμπορίου.
•  250 δισ. δολάρια για τη δημιουργία ενόε νέου ταμείου 

βοήθειαε από το-ΔΝΤ, στο οποίο μπορούν
να καταφύγουν οι φτωχέε χώρεε.

•  100 δισ. δολάρια στιε διεθνείε αναπτυξιακέε 
τράπεζεε για παροχή δανείων σε φτωχέε χώρεε.

•  Στην ενίσχυση του ΔΝΤ θα μετάσχουν η Ε.Ε.
και η Ιαπωνία με 100 δισ. δολάρια η καθεμία, ενώ 40 δισ. 
δολάρια θα συνεισφέρει και η Κίνα, ενώ απουσιάζουν οι 
ΗΠΑ. Αγνωστο είναι πού θα βρεθούν τα υπόλοιπα.

•  Οι ηγέτεε τηε G20 υποσχέθηκαν να δημιουργήσουν μία «νέα 
χρηματοπιστωτική τάξη», ανακοινώνονταε τη δημιουργία για 
πρώτη φορά διεθνούε ρυθμιστικού πλαισίου για τα hedge funds 
(χωρίε προε το παρόν τεχνικού είδουε λεπτομέρειεε). 
Δεσμεύτηκαν να υιοθετήσουν αυστηρότερουε όρουε όσον 
αφορά τα μπόνουε των «γκόλντεν μπόιε» και υποσχέθηκαν 
ρύθμιση τηε λειτουργίαε των εταιρειών αξιολόγησηε ώστε να 
μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων.

•  Προχώρησαν επίσηε στη δημιουργία τηε 
Επιτροπήε Χρηματοπιστωτικήε Σταθερότηταε 
(Financial Stability Board), με ενισχυμένεε 
αρμοδιότητεε, η οποία αντικαθιστά το 
σημερινό International Stability Forum.

•  Στο στόχαστρο μπήκαν οι φορολογικοί 
παράδεισοι, με τη G20 να απειλεί με κυρώσειε 
κατά των χωρών που λειτουργούν ωε 
φορολογικοί παράδεισοι και δεν δίνουν 
πληροφορίεε για τραπεζικέε συναλλαγέε.

•  Η σύνοδοε του Λονδίνου προέβη σε 
ευχολόγια για την αποφυγή του 
προστατευτισμού στην παγκόσμια οικονομία.

•  Απέκλεισαν την υιοθέτηση νέων πακέτων
: στήριξηε τηε οικονομίαε, όπωε πίεζε ο νέσε 

αμερικανόε πρόεδροε Μπαρόκ Ομπάμα.
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Ερωτήματα για το ΔΝΤ
Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΠΑΡΑ το «κακό» παρελθόν το ΔΝΤ καλείται 
τώρα να αναδειχθεί ωε μέροε τηε λύσηε, 
χωρίε καμία προηγούμενη λειτουργική α
ναδιάρθρωση ή μεταβολή νοοτροπίαε και 
πολιτικήε. Ενδεικτικά:
■  Παραμένει το θέμα τηε αντιπροσώπευ- 
σηε στα διοικητικά όργανα του ΔΝΤ. Ο α- 
ναπτυγμένοε «Βορράε» συνεχίζει να κυ
ριαρχεί και όποιεε αλλαγέε σύνθεσηε έγι
ναν μέχρι τώρα ήταν οριακέε. Ασία και 
Αφρική εξακολουθούν να έχουν περιορι
σμένη παρουσία στα εκτελεστικά όργανα 
του ΔΝΤ, αντίθετα με την Ευρώπη, που 
διαθέτει το 1/3 των θέσεων στα αποφασι
στικά όργανα και τιε ΗΠΑ, που έχουν το 
17% και δικαίωμα βέτο.
■ Στη διάρκεια τηε ασιατικήε κρίσηε το 
ΔΝΤ υποχρέωσε μία σειρά αναπτυσσόμε-

νεε χώρεε να καταργήσουν τουε ελέγχουε 
στην κίνηση κεφαλαίων και να απελευθε
ρώσουν τον χρηματοπιστωτικό τουε τομέα, 
προσελκύονταε μαζικά κερδοσκοπικά κε
φάλαια, τα οποία όταν προσφάτωε έφυγαν 
με τα σημάδια τηε κρίσηε, αποσταθεροποί
ησαν τιε οικονομίεε τουε. Ακολούθωε, το 
ΔΝΤ υποχρέωσε τιε χώρεε αυτέε σε προ
γράμματα λιτότηταε σε συνθήκεε ύφεσηε 
(αντί ιόνωσηε τηε ζήτησηε που εισηγείται 
σήμερα για τιε αναπτυγμένεε χώρεε), ενώ 
τα χρήματα που δάνεισε σε αυτέε προορί
ζονταν για την κάλυψη ζημιών ξένων χρη
ματοπιστωτικών οργανισμών. Εξ ου και η α
πώλεια αξιοπιστίαε που υπέστη το ΔΝΤ στιε 
χώρεε αυτέε και η οποία σήμερα εμποδίζει 
την αποτελεσματική ανάληψη δράσηε εκ 
νέου από αυτό. Πολλέε αναπτυσσόμενεε

χώρεε ξεπλήρωσαν το ΔΝΤ άρον άρον και 
δεν θέλησαν να συνεργαστούν έκτοτε μαζί 
του, με συνέπεια το ΔΝΤ να αντιμετωπίσει 
κρίση προϋπολογισμού, καθώε το μεγαλύ
τερο μέροε των εσόδων του προέρχεται α
πό εξυπηρέτηση τέτοιων χρεών.
■  Στη φθορά τηε αξιοπιστίαε του ΔΝΤ συ
νέβαλε η αδυναμία του να προβλέψει την 
τρέχουσα κρίση. Μέχρι και το 2007 μιλού
σε για αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματοε, ακόμη και 
τηε αγοράε στεγαστικών δανείων υψηλού 
κινδύνου.
■  Ενα σημαντικό μέροε των νέων διαθέ
σιμων κεφαλαίων του ΔΝΤ θα προέλθει α
πό πωλήσειε αποθεματικών του σε χρυσό 
και όχι από αυξπμένεε κεφαλαιακέε εισφο- 
ρέε των μελών του.

Ζητούμενο 
οι υποσχέσειε

Οι υποσχέσειε περί οικονομικών ενισχύσεων 5 τρισ. έωε 
τα τέλη του 2010 αποτελούν μάλλον όνειρα θερινήε 

νυκτόε. Το ίδιο ισχύει για τιε ρητορικέε εξαγγελίεε για 
ακύρωση ή αναστολή προστατευτικών μέτρων, καθώε 
δεν συνοδεύονται από καμία συγκεκριμένη δέσμευση 
και η πρόσφατη ιστορία τιε διαψεύδει κατηγορηματικά 

(άλλο ρεπορτάζ στιε σελ. 16-17). Οι δε κοινέε 
συμφωνίεε για μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών 

θεσμών και λειτουργιών φαίνεται πωε σε μεγάλο 
βαθμό θα γνωρίσουν ακολούθωε εθνικέε ερμηνείεε 

και εφαρμογέε (βλ. όψιμη απόφαση των ΗΠΑ να 
επιτρέψουν την αποτίμηση των τοξικών 
περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών 

σε τιμέε εκτόε τρέχουσαε αγοράε).

Numies και ηιτημένοι
Το γαλλογερμανικό δίδυμο πέρασε ωε ελάχιστη βάση τηε κοινήε συμ- 
φωνίαε τη θέση του για μεταρρύθμιση των χρηματοπιστωτικών λει

τουργιών ώστε να μην επαναληφθούν στο μέλλον οι ακρότητεε του 
αγγλοσαξονικού συστήματοε, με την ανεξέλεγκτη έωε ασύδοτη 

δράση των αγορών.
Συγχρόνωε, δεν ελήφθη καμία απόφαση για αύξηση των δη

μοσιονομικών πακέτων ενίσχυσηε των ευρωπαϊκών κυρίωε 
οικονομιών, που ήταν η πάγια αμερικανο-βρετανική θέση. 
Αντίθετα, υπερίσχυσε η αμερικανική άποψη για τριπλασιασμό 
των κεφαλαίων του ΔΝΤ (η Ε.Ε. ζητούσε τον διπλασιασμό 
τουε), βασικόε αηοδέκτηε των οποίων θα είναι οι αναπτυσ
σόμενεε χώρεε και δη αυτέε τηε Αν. Ευρώπηε.

Το εμφανέε όφελοε τηε Ρωσίαε και τηε Κίναε είναι η διε- 
θνήε προβολή και αναγνώρισή τουε ωε των νέων ανερχόμε- 

νων δυνάμεων τηε υδρογείου. Μεγάλο κέρδοε για ΗΠΑ-Βρε- 
τανία ήταν πωε με τουε τακτικούε ελιγμούε και τιε συμβιβαστι- 

κέε προτάσειε τουε δεν επέτρεψαν να διαταραχθεί η βιτρίνα του 
υφιστάμενου στάτουε κβο που έχει δημιουργηθεί και η θεσμοποιη- 

μένη στουε διεθνείε οργανισμούε επικυριαρχία τουε. Προε το παρόν 
τουλάχιστον τίποτα δεν αλλάζει εκ βάθρων.
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Π ήραν ία  πάνω tous οι ayopés
Σε εσπευσμένη προεξόφληση ms ανά- 

καμψηε ins πραγματικήε οικονομίαε προ
χώρησαν οι επενδυτέε στα χρηματιστή
ρια, με αφορμή τη διαμόρφωση καλού 
κλίματθ5 στη σύνοδο ins G20. Πρόκειται 
για ψυχολογική ανάταση και λιγότερο για 
βελτίωση ins πραγματικήε κατάστασηε.

Ετσι, η σύγκλιση των απόψεων, οι γενι- 
κέε αρχέε για τον έλεγχο των hedge 
funds και η υιοθέτηση ενιαίων λογιστι
κών κανόνων στο χρηματοοικονομικό 
κλάδο ήταν το κερασάκι στην τούρτα των 
επενδυτών, που έχουν αρχίσει να ξανα- 
ρίχνουν λεφτά eras μετοχέε.

Η έντονη άνοδοε των τιμών των μετο
χών την προηγούμενη εβδομάδα, η τέ
ταρτη στη σειρά, δεν έγινε τόσο με αφορ
μή us αποφάσειε ins G20, όσο λόγω ins 
λήψηε ενόε μέτρου που πάρθηκε στιε 
ΗΠΑ και δίνει τη δυνατότητα cuis τράπε- 
ζε5 για χαλάρωση των κανόνων αποτίμη- 
ans των περιουσιακών στοιχείων, λόγω 
ins Kpions. Ετσι, οι επενδυτέε πιστεύουν 
ότι οι τράπεζεε δεν θα συνεχίσουν να α- 
πομειώνουν μεγάλα κομμάτια του ενερ
γητικού τουε, με αποτέλεσμα να βελτιώ
σουν την κερδοφορία τουε, άρα και τιε α- 
ποτιμήσειε τουε (από τιε αρχέε του 2007

οι τράπεζεε έχουν διαγράψει περιουσια
κά στοιχεία 1,29 τρισ. δολ.).

Στην Ευρώπη η νέα μείωση των επιτο
κίων και η δήλωση Τρισέ περί τερματι
σμού αυτήε τηε τάσηε έδωσε πνοή στιε α- 
γορέε, με τουε επενδυτέε να προεξο
φλούν ανάκαμψη. Πρώτη φορά μάλιστα 
το euribor μεγαλύτερηε διάρκειαε, 9μή- 
νου και 12μήνου, σημείωσε άνοδο, κάτι 
που αποδίδεται σε προσδοκίεε για ενί
σχυση του πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο μπο
ρεί να συμβεί και να συνδυαστεί με την α
νάκαμψη τηε οικονομίαε τηε ευρωζώνηε.

ΧΡ. ΙΩΑΝΝΟΥ

Γλωοοάρι
Δ Ν Τ  Διεθνήε οργανισμόε που δημιουργήθηκε το 
1944 με τη συμφωνία του Μπρέτον Γουντε. Μαζί με 
την Παγκόσμια Τράπεζα και τον Παγκόσμιο Οργανι
σμό Εμπορίου (ΠΟΕ), που διαδέχτηκε την GATT (Γε
νική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου), θεωρού
νταν θεματοφύλακεε τηε μεταπολεμικήε διεθνούε 
οικονομικήε σταθερότηταε. Εχει 185 κράτη-μέλη.

Βρίσκεται στο στόχαστρο επικρίσεων από τα μέ
σα του ‘90, λόγω τηε αδυναμίαε να προβλέψει τιε 
τότε χρηματοπιστωτικέε κρίσειε και των πολιτικών 
σκληρήε λιτότηταε που είχε επιβάλει στιε χώρεε 
που είχαν την ανάγκη του. Εχουν πέσει στο κενό οι 
προσπάθειεε για μεταρρύθμισή του.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΡΑΒΗΧΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  ' 
SPECIAL DRAWING RIGHTS (SDR).

Δημιουργήθπκαν το 1967 ωε αποθεματικό νόμι
σμα του ΔΝΤ, με σκοπό να στηριχτεί το σύστημα 
σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών που είχε 
καθιερώσει η συμφωνία του Μπρέτον Γουντε. Απο- 
τελείται από καλάθι τεσσάρων νομισμάτων (δολά
ριο, ευρώ, γεν, στερλίνα). Σινο-ρωσική πρόταση να 
αντικαταστήσει το δολάριο ωε διεθνέε αποθεματι
κό νόμισμα, με πιθανή προσθήκη στο καλάθι και 
του ρουβλίου, του γουάν και του χρυσού.

6 2 0  Δημιουργήθηκε το 1999 ωε διευρυμένο φό
ρουμ των ισχυρότερων οικονομικά χωρών του κό
σμου (G7) και των κυριότερων υπό ανάπτυξη οι
κονομιών (Κίνα, Ρωσία, Βραζιλία, Ινδία). Ελέγχει το 
85% του διεθνούε εμπορίου. Μετέχουν οι εξήε 
χώρεε: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάε, 
Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιταλία, Ια
πωνία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότ. 
Αφρική, Νότ. Κορέα, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, 
ΗΠΑ. Η Ε.Ε. μετέχει επίσηε.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ- 
INTERNATIONAL STABILITY FORUM

Δημιουργήθηκε το 1999. Μετέχουν οι μεγαλύτε- 
ρεε κεντρικέε τράπεζεε, οι υπουργοί Οικονομικών 
τηε ομάδαε των Επτά Ισχυρότερων Οικονομιών του 
Κόσμου (G7), με στόχο την προώθηση ms διεθνούε 
χρηματοπιστωτικήε σταθερότηταε. Διευθύνεται α
πό γραμματεία που εδρεύει στην Τράπεζα Διεθνών 
Διακανονισμών τηε Βασιλείαε, στην Ελβετία.

Μ ε την απόφαση ms G20 μετονομάζεται σε 
Financial Stability Board (Επιτροπή Χρηματοπι- 
στωτικήε Σταθερότηταε), με αδιευκρίνιστεε προε το 
παρόν αρμοδιότητεε.

Παζάρια για το δολάριο
0  ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΜΕ ΖΕΣΤΟ χαμόγελο αλλά και ευδιάκριτη 
απόσταση αντιμετώπισε ο Μπαράκ Ομπάμα 
tous ευρωπαίουε δημοσιογράφουε που προ
σπάθησαν να τον πλησιάσουν για μια δήλωση. 
Δίπλα του βρίσκονταν συνεχώε οι σύμβουλοί 
του, οι οποίοι απαγόρευαν «αυθόρμητεε» ε
ρώτησες. Kùpios λόγοε, να προστατευθεί ο 
«άπειροΞ» αμερικανόε πρόεδροε που φάνηκε 
να γνωρίζει πολύ λίγα για τη Γηραιά Ηπειρο.

Οι ερώτησες που δέχθηκε ο κ. Ομπάμα 
κατά την διάρκεια τηε συνόδου των 20 ήταν 
προαποφασισμένεε, ενώ οι δημοσιογράφοι 
που είχαν την «τύχη» να παρευρεθούν στη 
συνέντευξη τύπου του αμερικανού προέ
δρου χρειάστηκαν ώρεε σωματικού ελέγχου 
πριν μπουν στην αίθουσα. Αποζημιώθηκαν ό- 
μωε με είδηση, καθώε συνεργάτη5 του κ. 
Ομπάμα ακούστηκε να λέει «target 
achteved», δηλαδή ο στόχοε μαε επετεύχθη. 
Ποιοε ήταν όμωε ο στόχοε;

•  Σύμφωνα με πληροφορίεε από το περι
βάλλον του λόρδου Μάλοχ Μπράουν, του 
βρετανού διαμεσολαβητή στουε G20, ο αμε- 
ρικανόε πρόεδροε κατά τιε διμερείε επαφέε

του με τουε άλλουε ηγέτεε, έθεσε την ανα
γκαιότητα «τηε σταθεροποίησηε τηε αγορα- 
στικήε αξίαε του δολαρίου», κοινώε να στα
ματήσει το ξεφόρτωμα των δολαρίων.

Ο Ομπάμα φέρεται να δήλωσε ότι οι «βρα- 
χυπρόθεσμεε αναταράξειε που δέχεται το 
δολάριο τελευταίωε είναι ανεπιθύμητεε κα- 
θώε δημιουργούν πληθωριστικέε πιέσειε στο 
εσωτερικό τηε χώραε σε μια χρονική στιγμή 
που η Fed έχει ρίξει τα επιτόκια στο ναδίρ λό
γω τηεύφεσηε».

•  Λίγα εικοσιτετράωρα πριν την έναρξη 
τηε συνεδρίασηε των «20», ο διοικητήε τηε 
Ομοσπονδιακήε Τράπεζαε των ΗΠΑ, Μπεν 
Μπερνάνκε έστειλε επιστολή στον αμερικα- 
νό πρόεδρο ενημερώνοντάε τον ότι «η εκτύ
πωση δολαρίων για απροσδιόριστη περίοδο, 
προκαλεί αναταράξειε στη διεθνή αγορά, με 
αποτέλεσμα τη μαζική πώληση δολαρίων».

Ενδεικτικό είναι ότι μετά την ανακοίνωση 
τηε Fed (18 Μαρτίου) ότι θα εξαγοράσει άμε
σα κρατικά ομόλογα πολυετούε διάρκειαε ύ- 
ψουε 300 δισ. δολαρίων, το αμερικανικό νό
μισμα υποχώρησε κατακόρυφα στο 1,37 έ
ναντι του ευρώ, από 1,29 στιε 17 Μαρτίου.

•  Πέντε μέρεε μετά την ανακοίνωση, ο δι-

οικητήε τηε κεντρικήε τράπεζαε ins Κίναε 
πρότεινε να εγκαταλειφθεί το δολάριο ωε το 
κύριο αποθεματικό νόμισμα και να αντικατα- 
σταθεί από το λεγόμενο «Special Drawing 
Right», ένα καλάθι νομισμάτων δηλαδή, που 
δημιουργήθηκε από το ΔΝΤ το 1969 και προ
έρχεται από τον συμψηφισμό των συναλλα
γών του ΔΝΤ με τιε μεγάλεε χώρεε-μέλη. Πα- 
ρόμοιεε δηλώσειε είχαμε και από τον Ρώσο 
πρόεδρο Ντιμίτρι Μεντβέντεφ και πάλι λίγα 
εικοσιτετράωρα πριν από την έναρξη των ερ
γασιών τηε G20.

•  Η γερμανίδα καγκελάριοε Αγκελα Μέρ- 
κελ ζήτησε διευκρίνισες από τον Μπαράκ 
Ομπάμα,για ϊιε δηλώσειε του υπουργού Οι- 
κονομίαε του, ότι είναι ανοικτόε να συζητήσει 
το ενδεχόμενο αντικατάστασηε του δολαρίου, 
για να αποσπάσει την απάντηση ότι το «δολά
ριο παραμένει το κυρίαρχο αποθεματικό νόμι
σμα και θα παραμείν'ε· για αρκετό καιρό».

•  Από την πλευρά του ο κινέζοε πρωθυ- 
πουργόε Γουέν Z ia fliO  δήλωσε «ανήσυχοε 
για την ασφάλεια τφν αποθεματικών τηε χώ
ραε του σε δολάρια».

Στο περιθώριο ins συνόδου τηε G20 βρε- 
τανοί αξιωματούχοι σχολίαζαν ότι «διαφορε
τικό είναι να ξεφορτώνει τα δολαριακά του α
ποθέματα το Ιράν, και διαφορετικό η Κίνα, τα 
αποθέματα τηε οποίαε αυτή τη στιγμή ξεπερ
νούν το ένα τρισεκατομμύριο δολάρια». Μά
λιστα φημολογείται, ότι ο κ. Ομπάμα ζήτησε 
από τον κινέζο ομόλογό του να συνεχίζει να 
εξαγοράζει αμερικανικό δημόσιο χρέοε, σε 
μια προσπάθεια να διατηρηθεί η δολαριακή 
κυριαρχία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι σχολίαζαν ότι αν 
και το δολάριο πρόσφατα ανατιμήθηκε, εν 
τούτος όλα τα σημάδια δείχνουν ότι στο εγ- 
γύε μέλλον η κυριαρχία του δολαρίου μπορεί 
να απειληθεί, γεγονόε που θα πλήξει και το 
κύροε του προέδρου των ΗΠΑ. 0  Μπαράκ 
Ομπάμα κατάφερε τελικά να αποσπάσει την υ
πόσχεση των ευρωπαίων ομολόγων του ότι η 
πρωτοκαθεδρία του δολαρίου δεν απειλείται.



Αλλαγέβ εδώ και τώρα
ΤΟ ΕΟΟΠΝ «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ» - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η ΜΟΝΗ «ΕΠΙΤΥΧΙΑ»

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΠΑΜΙΛΤΙΑΔΟΥ

ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ τα περιθώρια για την ε
φαρμογή νέων μέτρων από την κυ
βέρνηση, καθώε και οι υπουργοί Οι- 
κονομίαε τηε ευρωζώνηε συντάσσο- 
νται πλέον με την γραμμή Αλμούνια, 
που θέλει αλλαγέε «εδώ και τώρα». 
Στην Πράγα, όπου διεξήχθη το άτυπο 
συμβούλιο των υπουργών Οικονομίαε 
και των κεντρικών τραπεζιτών τηε 
Ε.Ε., ο Γιάννηε Παπαθανασίου κλήθη
κε να εξηγήσει την πολιτική των μέ
τρων που έχει αποφασίσει αλλά και τι 
νέα μέτρα εξετάζονται, αν οι υπολογι
σμοί για το 2009 πέσουν έξω.

Ο πρόεδροε του ΘυτοςΓουρ Ζαν- 
Κλονι Γιούνκερ δήλωσε ότι «ο έλλη- 
ναε υπουργόε Οικονομίαε γνωρίζει 
την κατάσταση και συμφώνησε μαζί 
μαε ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει σο
βαρά μέτρα». Σύμφωνα με πληροφο- 
ρίεε, το Ευτορτουρ ζήτησε από την 
Ελλάδα να επισπεύσει τη συλλογή 
στοιχείων που δείχνουν τη δημοσιο
νομική κατάσταση φέτοε. Ενώ αρχικά 
αυτό υπολογιζόταν για το Σεπτέμβριο, 
λόγω τουρισμού, τώρα έχουμε κληθεί 
να παρουσιάσουμε τα στοιχεία για την 
πορεία μαε τον Ιούνιο.

Αυτό που πέτυχε ο Γιάννηε Παπα
θανασίου ήταν η δέσμευση για τα νέα 
μέτρα να γίνει τον Ιούνιο, μετά τιε ευ-

ρωεκλογέε, και όχι άμεσα, όπωε ζητή
θηκε να κάνει η Ιρλανδία, η οποία πρέ
πει να παρουσιάσει νέο έκτακτο προϋ
πολογισμό την επόμενη εβδομάδα.

Οι ίδιεε πληροφορίεε αναφέρουν ό
τι ο έλληναε υπουργόε Οικονομίαε ζή
τησε η επανεξέταση των ελληνικών 
δεδομένων να μη γίνει πριν τον Ιού
νιο, για εσωτερικούε λόγουε (ευρωε-

Μετά tis ευρωεκλογέ$ 
τα νέα μέτρα, αν και 
το Eurogroup ζητά 

στοιχεία άμεσα
κλογέε). Αυτό έγινε αποδεκτό από 
τουε ομολόγουε του, «όμωε σε καμία 
περίπτωση δεν μετριάζει την αναγκαι
ότητα για επιπλέον μέτρα, καθώε η 
Κομισιόν δεν έχει ικανοποιηθεί με τιε 
μέχρι τώρα προσπάθειεε».

Οι υπουργοί Οικονομίαε τηε Ε.Ε. ε- 
νέκριναν στο Ecofin τιε συστάσειε τηε 
Κομισιόν κατά τηε Ελλάδαε και επικυ
ρώθηκε το άρθρο 104 (7), σύμφωνα 
με το οποίο το έλλειμμα πρέπει να υ
ποχωρήσει κάτω από το 3% μέχρι τιε 
31/12/2010, ενώ τώρα προχωρούμε 
στο άρθρο 104 (8), που είναι η εφαρ
μογή των μέτρων.

Στη συνεδρίαση τηε Κομισιόν (το λε-

γόμενο «Κολέγιο των Επιτρόπων»), η
Ελλάδα πέτυχε να αποδεσμεύσει την 
πορεία τηε ανάπτυξηε από την πορεία 
μείωσηε του ελλείμματοε, όμωε το 
συμβούλιο του Εοοίίη ακύρωσε την α
πόφαση αυτή, «δείχνονταε έτσι ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού 
για τη χώρα μαε». Ο επίτροποε Περι- 
βάλλοντοε Σταύροε Δήμαε ζήτησε την 
αφαίρεση πρότασηε από το κείμενο 
τηε Κομισιόν που έλεγε ότι εάν η Ελλά
δα πετύχει υψηλό ρυθμό ανάπτυξηε 
(1,1 %) τότε θα είναι σε θέση να πάρει 
κι άλλα μέτρα για να επισπεύσει την 
μείωση του ελλείμματοε. Το Εοοίίη, ω
στόσο, θεώρησε ότι η κατάσταση των 
δημόσιων οικονομικών μαε, σε συν
δυασμό με την ηαρατεταμένη κρίση, 
δεν επιτρέπει αυτή την πολυτέλεια.

Σε περίπτωση πάντωε που η ανά
πτυξη του 2009 κυμανθεί στα επίπεδα 
των προβλέψεων τηε Κομισιόν 
(0,2%), η ελληνική κυβέρνηση έχει το 
δικαίωμα να κάνει χρήση των αναθε
ωρημένων κανόνων του Συμφώνου 
Σταθερότηταε και Ανάπτυξηε, που επι
τρέπουν σε χώρα-μέλοε που έχει πλη
γεί από την κρίση περισσότερο από το 
αναμενόμενο να ξαναμπεί στη διαδι
κασία του άρθρου 104 (7) και να ζητή
σει να αυξηθεί κατά ένα χρόνο η προ
θεσμία προσαρμογήε τηε (2+1), ήτοι 
μέχρι το τέλοε του 2011.

— ....... ............... .» ............... ......... .

Ε 2  Τα μέτρα που εξετάζει το υπουργείο
Πολλά ακούγονται για ίο ντοσιέ που έχει 
τοποθετημένο στο ράφι, ακριβώε πίσω από την 
καρέκλα του γραφείου του, ο υπουργόε Οικονομίαε. 
Περιέχει τιε προτάσειε για τα μέτρα που πρέπει να 
πάρει ώστε να πειστούν οι ευρωπαίοι εταίροι μαε ότι 
έχουμε σχέδιο εξόδου από την κρίση. Πέρα από αυτά 
που έχουν ήδη ανακοινωθεί, το οικονομικό επιτελείο 
φέρεται να εξετάζει επίσηε:

1 , Να επανέλθουν τα γνωστά «φρουτάκια».

2 ,  Να νομιμοποιηθούν οι ημιυπαίθριοι χώροι.

3 ,  Να επανέλθει ο φόροε κληρονομιάε.

4»  Να επανέλθει ο φόροε γονικών παροχών.
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5 .  Αύξηση του φόρου σε ποτά και τσιγάρα.

6 .  Ειδικόε φόροε κατανάλωσηε στο φυσικό αέριο. 

7  · Να καταργηθούν ορισμένεε φοροαπαλλαγέε.

8 ,  Να αλλάξει το μοντέλο για τα τεκμήρια 
διαβίωσηε (έχει ήδη εξαγγελθεί).

9 ,  Κατάργηση τηε αυτοτελούε φορολόγησηε σε 
διάφορα επαγγέλματα.

1 0  « Να αυξηθεί το ποσοστό συντελεστή του ΕΤΑΚ.

1 1  . Να αυξηθούν οι βασικοί συν-
τελεστέε του ΦΠΑ (δεν το 
επιθυμεί ο πρωθυηουργόε).

1 2  «Να
καταπατημένεε εκτασειε.

1 3  * Αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσηε 
στα καύσιμα.

1 4 ,  Αύξηση των 
φορολογικών 
συντελεστών 
για υψηλά 
εισοδήματα.

Σημαντικά περικοπή χρειάζεται η κυβέρνηση απέναντι στην 
έκρηξη του δημόσιου χρέουε που οδεύει στο 700%  του ΑΕΠ.

Φουσκώνουν φανερά και αφανή ελλείμματα
Ο UnOUpYÔS
Οικονομίαν 

παραδέχεται 
ότι έρχονται και 

νέεε σκληρέε 
αηοφάσειε

Εκρηκτικό δημόσιο χρέοε που οδεύει προε το 100%  
του ΑΕΠ δεδομένου ότι «φούσκωσαν» τα ελλείμματα, 
φανερά και κρυφά, από το 2006 και μετά αναμένεται να 
δείχνει το πόρισμα που ετοιμάζει η Κομισιόν και θα α
νακοινώσει στιε 23 Απριλίου. Αν η Επιτροπή αποδεχθεί 
τα νέα ελληνικά στοιχεία που ανεβάζουν το έλλειμμα 
του 2008 στο 4,4% του ΑΕΠ, τότε η Ελλάδα θα χρειαστεί 
επιπλέον μέτρα αξίαε 3,9 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία που έστειλε η κυβέρνηση την Τρίτη στην 
Κομισιόν προκάλεσαν ανησυχία στιε Βρυξέλλεε, καθώε 
δείχνουν ότι το δημοσιονομικό πρόβλημα τηε χώραε εί
ναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι έλεγε μέχρι προ τινοε η ελληνι
κή κυβέρνηση. Αυτή ακριβώε η ανησυχία καθρεφτίζε
ται στη σκληρή απόφαση των υπουργών Οικονομίαε 
κατά την άτυπη σύνοδο τηε Πράγαε.

Ο υπουργόε Οικονομίαε Πάννηε Παπαθανασίου πα
ραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει τη λήψη νέων 
μέτρων τον Ιούνιο, όταν θα κρίνει την αποτελεσματικό- 
τητα των μέτρων που έχουν ληφθεί. Οι ανάγκεε φου
σκώνουν ακολουθώνταε το έλλειμμα του 2008.

Τα ελλείμματα των προηγούμενων χρόνων αυξάνουν 
γιατί ακολουθείται η γνωστή από το παρελθόν (έγινε και 
με την απογραφή του 2004) μέθοδοε τηε καταγραφήε 
υποχρεώσεων σε προηγούμενα έτη, ώστε να γίνεται ευ
κολότερη η μείωση του ελλείμματοε φέτοε και το 2010. 
Η τακτική αυτή κοστίζει στο δημόσιο χρέοε, καθώε εκεί

αποτυπώνονται τα ελλείμματα με υστέρηση ενόε έτουε.
Στα νεότερα στοιχεία που στείλαμε το έλλειμμα ανα

θεωρείται στο 4,4% του ΑΕΠ για το 2008, έναντι στόχου 
3,7% τηε κυβέρνησηε και 4,2% τηε εκτίμησηε τηε Κο
μισιόν. Ο υπουργόε Οικονομίαε αποδίδει την εξέλιξη 
αυτή στα μικρότερα από τα αναμενόμενα πλεονάσματα 
των ΔΕΚΟ και των ταμείων, αλλά και στην είσπραξη λι- 
γότερων κονδυλίων από την Ε.Ε. (κατά 0,5% του ΑΕΠ).

Ωστόσο, αντίστοιχα «αβγάτισε» και το έλλειμμα 
προηγούμενων ετών. Στοιχεία έωε το τέλοε Ιανουάριου 
που εστάλησαν στην Eurostat έδειχναν το έλλειμμα του 
2006 στο 3,1% του ΑΕΠ (δηλαδή η Ελλάδα δεν βγήκε 
ποτέ από την επιτήρηση) και για το 2007 στο 3,8% (από 
3,5% του ΑΕΠ στον προϋπολογισμό).

Μεγάλη ήταν και η αύξηση του «αφανούε» ελλείμ
ματοε, το οποίο προστίθεται στο χρέοε του επόμενου έ
τουε. Αναμένεται πολύ υψηλότερο από το 2,6% του 
ΑΕΠ που υπολόγιζε η κυβέρνηση. Ισωε και διπλάσιο.

Αυτό που ανησυχεί αρμόδια κυβερνητικά στελέχη 
είναι ότι η Επιτροπή στιε 23 Απριλίου μπορεί στο πόρι
σμά τηε να δηλώσει ότι δεν δέχεται τα στοιχεία τηε 
Ελλάδοε. Δηλαδή ότι αμφισβητεί το «αφανέε» έλλειμ
μα και επιθυμεί να ελεγχθούν ξανά οι εθνικοί λογα
ριασμοί. θ α  είναι μια ακόμα απογραφή, αυτή τη φορά 
με κοινοτική πρωτοβουλία.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΔΔΑ
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► DEAN BAKER (Οικονομολόγοε, συνιδρυ m s του Κέντρου Οικονομικήβ και Πολιτική s Epsuvas σ την Ουάσιγκτον)

Στον ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

Η ΚΡΙΣΗ έχει ακόμα δρόμο, υποστηρίζει ο α- 
μερικανός οικονομολόγος Dean Baker. Στρέ
φεται εναντίον του σχεδίου Ομπάμα για τη 
διάσωση των τραπεζών μέσω της αγοράς το- 
ξικών τίτλων, υποστηρίζοντας ότι όχι μόνο 
δεν θα αποδώσει αλλά παράλληλα θα πλήξει 
και το πολιτικό κεφάλαιο του νέου αμερικα- 
νού προέδρου.

ϋ  Ησασταν ένας από tous οικονομολό
γ ο ι  που ηροέβλεψαν την τρέχουσα οικο
νομική κρίση. Σκέψεις και αντιδράσεις γιατί 
άνθρωποι όπως εσείς δεν συμπεριλήφθη- 
καν στην οικονομική ομάδα του Ομπάμα;

■  Ο .πρόεδρος Ομπάμα έχει στενούς 
δεσμούς με την χρηματοοικονομική βιομη
χανία. Η χρηματοοικονομική βιομηχανία'δεν 
θέλει να δει κάποιον, που θεωρεί τον τομέα 
αυτόν ωε τήν κύρια πηγή του οικονομικού 
προβλήματος τηε χώραε, σε μια θέση επιρ- 
ροήε στην κυβέρνηση Ομπάμα.

■  Εσειε, ο Κρούγκμαν και ο Στίγκλιτζ 
έχετε όλοι εκφράσει aucnmpés επιφυλάξει 
-και ουσιαστικά έντονη κριτική- npos το 
τελευταίο οικονομικό σχέδιο τηε κυβέρνη- 
ons Ομπάμα για τη διάσωση των χρηματοπι
στωτικών οργανισμών. Ποιεε είναι οι χειρό
τερες πτυχέε αυτού του σχεδίου;

■  Το σχέδιο είναι πραγματικά μια έμμεση 
επιχορήγηση από τουε φορολογούμενους 
προε τιε χρεοκοπημένες τράπεζες. Περι
λαμβάνει ένα περίπλοκο σύστημα μέσω του 
οποίου οι αγορέε των τοξικών τίτλων από 
τουε επενδυτές θα επιχορηγηθούν από την

«Απέχει ακόμα πολύ από το

Τ ρ α π έ ζ ι  και επενδυχέε κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων θα 
πλουτίσουν από το σχέδιο Γκάιτνερ και ο Ομπάμα θα χάσει μεγάλο μέροε του 
πολιτικού κεφαλαίου του εξαιτίαε τηε αντίληψηε ότι είναι με το μέροε to u s»

κυβέρνηση. Είναι δύσκολο να πει κανείς 
ποιο ακριβώς είναι το χειρότερο μέρος του 
σχεδίου. Οικονομικά, αποτελεί ένα εξωφρε
νικά αδικαιολόγητο σχέδιο (οι τράπεζες και 
οι επενδυτές θα κερδίσουν στο τέλος όπως 
και να εξελιχθούν τα πράγματα!) το οποίο 
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε 
μεγάλεε απώλειες για τους φορολογούμε
νους, δεδομένου ότι θα υπάρξουν εκατο
ντάδες δισεκατομμύρια σε κρατικά δάνεια 
που χρησιμοποιούνται για την αγορά τοξι
κών τίτλων τα οποία δεν πρόκειται ποτέ να 
εξοφληθούν.

Το σύστημα θα δημιουργήσει επίσης μια 
κατάσταση από τπν οποία οι καλά τοποθετη
μένοι διαχειριστές κεφαλαίων (οι γύπες των 
κερδοσκοπικών αμοιβαίων κεφαλαίων) θα 
μπορούν να κερδίσουν δισεκατομμύρια. 
Πραγματικά, δεν νιώθω ότι πρέπει να συνε- 
χίσουμε να επιχορηγούμε τους διάφορους 
δισεκατομμυριούχουε.

Επίσης, είναι πιθανό να μην διορθωθεί πο
τέ το πρόβλημα. Ακόμα και με τιε κρατικές ε
πιχορηγήσεις, πολλά από τα κακά δάνεια των 
τραπεζών μπορεί ποτέ να μην αγοραστούν. 
Επιπλέον, οι τράπεζες βλέπουν πως οι απο

πληρωμές των δανείων πηγαίνουν καθημε
ρινά από το κακό στο χειρότερο. Η ραγδαία 
αυξανόμενη ανεργία και οι μεγάλες πτώσεις 
στις τιμές των κατοικιών δεν σπάνε μόνο ι
στορικά ρεκόρ στην μη αποπληρωμή των ε
νυπόθηκων δανείων, αλλά και ρεκόρ σε ό
λους τους άλλους τύπους δανείων κατανα
λωτικού χρέους, ακόμα και στα δάνεια για μι
κρές επιχειρήσεις.

Οσο οι καταναλωτές είχαν τη δυνατότητα 
να δανείζονται εξαιτίας της αυξανόμενης α
ξίας των ακινήτων τους, προχωρούσαν στην 
αποπληρωμή των άλλων δανείων που είχαν 
συγκεντρώσει. Τώρα όμως που αυτή η δυ
νατότητα έχει εξαφανιστεί, δεν μπορούν να ε
ξοφληθούν τα καταναλωτικά δάνεια.

Επιπλέον, η φούσκα της εμπορικής αγο
ράς ακίνητων επίσης καταρρέει, οδηγώντας 
σε μια ολότελα νέα πηγή κακού χρέους. Εν 
ολίγοις, οι τράπεζες ζόμπι είναι μάλλον σί
γουρο πως θα παραμείνουν τράπεζες ζόμπι 
ακόμα και μετά το σχέδιο Γκάιτνερ.

Αυΐό που χρειαζόμαστε κυρίως να κάνου
με είναι να αποτελειώσουμε αυτές τις τράπε
ζες ζόμπι, να συρρικνώσουμε και να αναδο
μήσουμε τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το

σχέδιο Γκάιτνερ θα καθυστερήσει αυτή τη με
ταρρύθμιση, και μπορεί μάλιστα να την εμπο
δίσει καθοριστικά.

Τέλος, ως πολιτικό θέμα, το σχέδιο Γκάιτ
νερ είναι πιθανό να αποδειχθεί πολύ βλαβε
ρό για τον πρόεδρο Ομπάμα. Οι τραπεζίτες 
και οι επενδυτές κερδοσκοπικών αμοιβαίων 
κεφαλαίων θα πλουτίσουν απ’ αυτό το σχέ
διο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι λίγο περισσότε
ρο δημοφιλείς από τα άτομα που κακοποι
ούν σεξουαλικά τα παιδιά. Ο πρόεδρος 
Ομπάμα θα καταλήξει να χάσει μεγάλο 
μέρος του πολιτικού κεφαλαίου του εξαιτίας 
της αντίληψης που σιγά σιγά θα επικρατήσει 
ότι είναι με το μέρος τους.

■  Εχει ξεσπάσει μια δημόσια αντιπαρά
θεση ανάμεσα σε εσάς και ιον Κρούγκμαν. 
Για ιι ακριβώς πρόκειται;

■  Εχω υποστηρίξει ότι η βασική αιτία της 
ύφεσης είναι η κατάρρευση της αγοράς των 
στεγαστικών και ο αντίκτυπος που είχε αυτή 
η απώλεια πλούτου στην κατανάλωση. Η 
πτώση στην κατανάλωση, από τη στιγμή που 
έσκασε η φούσκα των στεγαστικών, παρα
μένει ακόμα μικρότερη από ό,τι θα ανέμενε 
κανείς, με βάση τις δεδομένες εκτιμήσεις

του μεγέθους της επίδρασης του πλούτου 
των στεγαστικών.

Ο Κρούγκμαν έχει δώσει έμφαση στον α
ντίκτυπο της χρηματοοικονομικής κατάρρευ
σης, κι έτσι δίνει προτεραιότητα στην ανάγκη 
να διορθωθεί το τραπεζικό σύστημα, θεωρώ 
τη διόρθωση του τραπεζικού συστήματος κά
τι το επιθυμητό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι έ
νας κύριος παράγοντας σε αυτό το σημείο 
της ύφεσης. Οι άνθρωποι με καλό πιστωτικό 
ιστορικό δεν έχουν καμιά δυσκολία να παίρ
νουν δάνεια για σπίτια, δάνεια για πιστωτικές 
κάρτες, σπουδαστικά δάνεια ή άλλες μορφές 
καταναλωτικής πίστωσης. Το ίδιο πράγμα ι
σχύει για τις επιχειρήσεις με στέρεες πιστω
τικές αξιολογήσεις. Τα άτομα και οι επιχειρή
σεις με λιγότερη φερεγγυότητα έχουν πρό
βλημα, αλλά κάτι τέτοιο θα συνέχιζε να ισχύ
ε ι ακόμα κι αν το τραπεζικό σύστημα ήταν 
πλήρως κεφαλαιοποιημένο. Οι τράπεζες δεν 
δανείζουν χρήματα σε άτομα ή επιχειρήσεις 
με υψηλό πιστωτικό ρίσκο όταν η οικονομία 
βρίσκεται σε ύφεση. Συνεπώς, θα επιθυμού
σα να δω ένα καλό σχέδιο που θα ξεκαθάρι
ζε το τραπεζικό σύστημα, αλλά δεν βλέπω να 
υπάρχει τόσο επείγουσα ανάγκη όπως βλέ
πει ο Κρούγκμαν».

■  Ποια είναι η αξιολόγησή σας για την 
παρούσα κατάσταση της κρίσης; Πρόσφατα 
ο Ομπάμα δήλωσε ότι βελτιώνονται οι προ
οπτικές για την παγκόσμια οικονομία. Συμ
φωνείτε μ’ αυτό;

■  Οχι, τα πράγματα θα συνεχίσουν να 
γίνονται χειρότερα. Βρισκόμαστε ακόμα σε 
πολύ μεγάλη κάμψη. Στις Ηνωμένες Πολι
τείες οι τιμές των κατοικιών βυθίζονται, οι

να πιασει πάτο η παγκόσμια οικονομία»
επιχειρήσεις συνεχίζουν να απολύουν εργαζόμε
νους με πρωτόγνωρους ρυθμούς, η ομοσπον
διακή κυβέρνηση και οι τοπικές κυβερνήσεις 
απολύουν δημόσιους υπάλληλους και οι επεν
δύσεις έχουν μειωθεί κατά 20% εν συγκρίσει με 
πέρυσι. Σε άλλες χώρες η κρίση αγγίζει πλέον τα 
επίπεδα κρίσης στις ΗΠΑ, αφού υπάρχει μεγάλη 
πτώση στις εξαγωγές και αντίστοιχη κατάρρευση 
της φούσκας των στεγαστικών στις αγορές 
άλλων χωρών.

Απέχει ακόμα πολύ από το να πιάσει πάτο η οι
κονομία. Αν είμαστε τυχεροί, ο ρυθμός της πτώ
σης θα επιβραδυνθεί. Αλλά είναι σχεδόν αδύνα
τον, τόσο η αμερικανική όσο και η παγκόσμια οι
κονομία, να μην βιώσουν ραγδαία πτώση μέσα 
στο δεύτερο τρίμηνο και συνεχιζόμενη πτώση μέ
σα στο τρίτο και στο τέταρτο τρίμηνο του 2009. Το 
πιο απαισιόδοξο σενάριο θα είναι να δούμε κάποια 
ανάκαμψη της οικονομίας στις αρχές του 2010.

■  Πώς βλέπετε τους χειρισμούς της κρίσης 
απάτην Ευρωπαϊκή Ενωση;

■  Εως τώρα τουλάχιστον, η Ε.Ε. έχει αποδει- 
χθεί απολύτως δυσλειτουργική προς το χειρισμό 
της κρίσης. Η αποτυχία να επιτευχθεί η όποια 
συμφωνία για ένα ουσιαστικό πακέτο οικονομι
κής στήριξης ουσιαστικά εγγυάται μια παρατετα- 
μένη ύφεση και μια αργή ανάκαμψη. Επιπλέον, 
το γεγονός ότι π Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 
διατηρεί ακόμα τα επιτόκια στο 1,5% (την Πέμπτη 
υποχώρησε στο 1,25%) είναι καταπληκτικό. Ειλι
κρινή, ανησυχούν ακόμα στην Ε.Ε. μήπως και 
τους ξεφύγει ο πληθωρισμός;

Οπως στις ΗΠΑ, η Ευρώπη έπρεπε να κάνει ό ,ιι 
είναι δυνατόν για να τονώσει την οικονομία της, 
αλλά λόγω των εθνικών διαχωριστικών γραμμών 
και της διεστραμμένης ιδεολογικής αντίληψής της, 
μεγάλο μέρος της ηγεσίας της φαίνεται να αρνεί- 
ται ακόμα την ύπαρξη της κρίσης. Από αυτή την ά
ποψη, η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 
εντυπωσιακή. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει 
συμφωνία σε όλο το πολιτικό φάσμα για την ανά
γκη σήμερα ουσιαστικής παρέμβασης για την τό
νωση της οικονομίας, ασχέτως αν υπάρχουν ου
σιαστικές διαφωνίες σχετικά με τη μορφή της τό
νωσης της οικονομίας

■  Η Κίνα έχει αρχίσει να ανησυχεί για το αμε
ρικανικό χρέος και την αξία του δολαρίου. Εχει 
επίσης προτείνει τη δημιουργία ενός νέου 
παγκόσμιου νομίσματος npos αντικατάσταση του 
δολαρίου. Είναι αυτό μια καλή ιδέα και ποιες 
είναι οι προοπτικές να αποδεχτούν αυτή την πρό
ταση οι ΗΠΑ;

■  Δεν πιστεύω ότι η Κίνα ανησυχεί πραγματι
κά για την αξία του δολαρίου. Οι Κινέζοι δεν είναι 
ηλίθιοι. Ξέρουν ότι για πολλά χρόνια τώρα κρα- 
τάνε ψηλά την αξία του δολαρίου με τιε αγορές 
των δολαρίων που κάνουν. Αυτό ήταν μια συνει
δητή πολιτική (στην πραγματικότητα, η κυβέρνη-

ση των ΗΠΑ τους έχει ζητήσει να σταματήσουν 
να στηρίζουν το δολάριο). Ετσι, η Κίνα πάντα 
ήξερε ότι θα έχανε χρήματα από τις δολαριακέε 
της επενδύσεις.

Τα δημόσια σχόλια των ηγετών της Κίνας πρέπει 
να γίνουν κατανοητά ως μια πολιτική παρέμβαση. 
Πολύ πιθανώς να θέλουν να επισημάνουν με αυτό 
τον τρόπο την πρόθεσή τους να έχουν περισσότερο 
ηγετικό ρόλο στις διεθνείς οικονομικές υποθέσεις. 
Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της Κίνας και τη 
δύναμη της οικονομίας της, δεν βλέπω κανέναν τρό
πο που θα μπορούσε να αποτρέψει την Κίνα από το 
να διαδραματίσει έναν μεγαλύτερο ρόλο στο διε
θνές προσκήνιο. Και αυτό θα είναι μάλλον καλό να 
γίνει. Ο ανταγωνισμός, γενικά, είναι καλό πράγμα.

■  Η παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία έχει 
βρεθεί πλέον πολύ μακριά από μια κατάσταση 
ισορροπίας. Κατά την άποψή σας, τι μεταβατικά 
μέτρα πρέπει να ληφθούν για να λειτουργήσει το 
σύστημα σύμφωνα με τιε ανάγκες του 21ου 
αιώνα (αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, 
αυξανόμενη ανισότητα, κλιματικές αλλαγές, λει
ψυδρία, και ούτω καθεξής);

■  Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν και 
φυσικά η ημερήσια διάταξη διαφέρει σημαντικά 
ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή. Στις Ηνω
μένες Πολιτείες πρέπει ακόμα να ολοκληρώσου
με την ανάπτυξη ενός κράτους κοινωνικής πρό
νοιας με εθνικό σύστημα υγειονομικής περίθαλ
ψης και άλλα δικαιώματα για τους πολίτες και 
τους εργαζόμενους. Διεθνώς, πρέπει τουλάχι
στον να λάβουμε τα πρώτα μέτρα για τη μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θα 
ήταν επίσης ένα τεράστιο βήμα εμπρός εάν 
μέρος του πακέτου ανάκαμψης από αυτή την 
ύφεση περιελάμβανε μια πραγματική δέσμευση 
αναπτυξιακής βοήθειας για την Αφρική και π ερ ι
λάμβανε μια πραγματική δέσμευση αναπτυξια
κής βοήθειας για την Αφρική και για τις διάφορες 
φτωχές χώρες στο Νότο. Ηταν ένα σκάνδαλο για 
το ότι το κεφάλαιο έρεε από τις φτωχές χώρες 
στις πλούσιες χώρες για το μεγαλύτερο μέρος 
της τελευταίας δεκαετίας.

Δεδομένου ότι η τρέχουσα κρίση προέρχεται 
από ένα μεγάλο έλλειμμα ζήτησης, ένας τρόπος 
για να δημιουργηθεί π ζήτηση είναι να δοθούν 
προς τις φτωχές χώρες τα μέσα να αγοράσουν 
αγαθά και υπηρεσίες από τιε πλούσιες χώρες, 
θα ήταν επίσης μια τεράστια,νίκη για την ανθρω
πότητα εάν ο χρηματοοικονομικός τομέας μπο
ρούσε να εξημερωθεί και να στραφεί ώστε να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες τηε παραγωγικής οικονο
μίας. Ακόμα και στις καλύτερες των εποχών, 
αυτός ο παραφουσκωμένος τομέας αποτελεί μια 
σημαντική πηγή οικονομικής σπατάλης. Οταν η 
χρηματοοικονομική κερδοσκοπία τινάζεται στον 
αέρα, όπως έχει συμβεί στην τρέχουσα κρίση, τα 
αποτελέσματα είναι πραγματικά καταστροφικά.

Είναι οχεδόν αδύνατον τόσο η αμερικανική 
όσο και η παγκόσμια οικονομία να μη 
βιώσουν ραγδαία πτώση μέσα στο β' τρίμηνο»

W HO  is who Ο
Ο Dean Baker είναι συνιδρυτής και συνδιευθυντής του Κέ 

ντρου Οικονομικής και Πολιτικής Ερευνας στην Ουά- 
σιγκτον. Είναι ένας από τους λίγους οικονομολό
γους που ηροέβλεψαν την τρέχουσα οικονομική 
κρίση σε όλες τις διαστάσεις της, ξεκινώντας με 
τη φούσκα στην αγορά των στεγαστικών, την Ο
ποία και εντόπισε το 2002 με βάση τα οικονομικά 
στοιχεία που παρήγε η κυβέρνηση των ΗΠΑ -και 
προειδοποιώντας στη συνέχεια μέσα από δημοσι
εύσεις και διάφορες δημόσιες παρεμβάσεις στα 
MME για την επερχόμενη ύφεση. Το τελευταίο διά
στημα, ασκεί έντονη κριτική στα σχέδια διάσωσης 
των τραπεζών, καθώς και στα μέτρα που έ
χουν παρθεί για την αντιμετώπιση της 
ύφεσης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και 
στην Ευρώπη, υποστηρίζο
ντας ότι η διολίσθηση 
της οικονομίας αναμέ
νεται να συνεχιστεί 
για αρκετό ακόμα 
χρονικό διάστημα.

Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό  Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι ο  Α θ η ν ώ ν
Τ μ ή μ α  Μ ά ρ κ ε τ ιν γ κ  και Επικοινωνίας

Μ ε τ α π τ υ χ ια κ ό  Π ρ ό γ ρ α μ μ α  Σ π ο υ δ ώ ν

M.Sc. Μάρκετινγκ 
και Επικοινωνία
με Νέες Τεχνολογίες
για Στελέχη Επιχειρήσεων

Το μοναδικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που ειδικεύεται 
στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία 
Έχει ολοκληρώσει 10 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας 
Οι απόφοιτοί του εργάζονται σε μεγάλες επιχειρήσεις 
και οργανισμούς
Στο πρόγραμμα διδάσκουν διεθνούς αναγνώρισης Έλληνες 
και ξένοι καθηγητές
Χρησιμοποιούνται σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας:
Case Studies, Business Games, Team Work
To ωράριο μαθημάτων είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες
των στελεχών
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Του ΘΟΔΩΡΗ  
ΠΕΛΑΓΙΔΗ

Καθηγη τήε 
Οικονομικήε 
Ανάλυα ns 
στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώε

Κινέζικο βασανιστήριο 
στο πράσινο νόμισμα
Μεχάιον κινέζο κεντρικό τραπεζίτη, ήρθε και η δή

λωση του ρώσου προέδρου, παραμονέε τηε κρί- 
σιμηε συνάντησηε του G20, να επικροτήσει την άποψη- 
παραίνεση τηε Κίναε να κινηθεί το ΔΝΤ προε την επε
ξεργασία τηε δημιουργίαε ενόε «παγκόσμιου αποθεμα- 
τικού υπερ-νομίσματοε», το οποίο θα αντικαταστήσει το 
σημερινό κυρίαρχο νόμισμα, δηλαδή το δολάριο. 0  κι- 
νέζοε αξιωματούχοε επισημαίνει ότι, σε αντίθετη περί
πτωση, μπορεί να υπάρχει το φαινόμενο τηε «σύγκρου- 
σηε συμφερόντων», δηλαδή η ισοτιμία και ο πληθωρι- 
σμόε του (σημερινού) αποθεματικού νομίσματοε να ε
ξυπηρετεί εθνικά κι όχι τα παγκόσμια συμφέροντα όπωε 
πρέπει. Ενώ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία πα
γκόσμιων ανισορροπιών στα εμπορικά ισοζύγια.

Το παράδειγμα τηε υπερβολικήε «μόχλευσηε», τηε 
υπερβολικήε ρευστότηταε και τηε δημιουργίαε φού- 
σκαε στην αμερικάνικη κτηματαγορά είναι χαρακτηρι
στικό. Οι αρχέε των αναδυόμενων χωρών τηε ΝΑ 
Ασίαε, Μαλαισία, Ινδονησία και Ταϊλάνδη, ακολούθη
σαν με δηλώσειε τα βήματα του κινέζου κεντρικού τρα- 
πεζίτηϊ κατά σύμπτωση, χώρεε κινεζικήε επιρροήε, ε- 
ξαγωγικού προσανατολισμού και πλεονασματικού ε 
μπορικού ισοζυγίου.

Δ ίνεται έτσι η εντύπωση του ασιατικού περιφερεια
κού μπλοκ που φαίνεται να βρίσκει'ένα παράθυ

ρο ευκαιρίαε για να χτυπήσει την αμερικανική οικονο
μική και πολιτική παγκόσμια κυριαρχία. Επίσηε, δεν εί
ναι τυχαίο ότι η Ιαπωνία, ισχυρόε ανταγωνιστήε τηε Κί- 
ναε στην περιοχή, αντέδρασε, με τουε αξιωματούχουε 
τηε να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει θέμα αντικατάστασηε 
του δολαρίου. Παρά το ότι η Ιαπωνία κρατάει περίπου 
634,8 δισ. δολάρια αμερικανικού χρέουε, μόλιε 105 
δισ. δολάρια λιγότερα από την Κίνα.

Το ζήτημα πάντωε είναι περισσότερο περίπλοκο. Οι 
Κινέζοι κατέχουν αυτή τη στιγμή 739,6 δισ. δολάρια σε 
ομόλογα του αμερικανικού Δημοσίου. Μάλλον ανησυ
χούν για την αξία των επενδύσεών τουε αυτών, καθώε 
η μηχανή παραγωγήε δολαρίων τηε αμερικανικήε κε- 
ντρικήε τράπεζαε ανεβάζει στροφέε και το σύστημα, 
προε χάριν τηε αμερικανικήε ανάκαμφηε, κινδυνεύει 
να πλημμυρίσει δολάρια, με πιθανό αποτέλεσμα αι^τήε

τηε στρατηγικήε έναν μελλοντικό υπερπληθωρισμό.
Ο υπερπληθωρισμόε αυτόε αναμένεται να απαξιώσει 

τιε κινεζικέε «επενδύσειε», αφού θα μειώσει την πραγ
ματική αξία του αμερικανικού χρέουε! Υπάρχει όμωε 
και μια διάσταση περισσότερο πονηρή.

Πρώτα από όλα, σε σχέση με τα 11 τρισ. δολάρια του 
αμερικανικού χρέουε, τα 739,6 δισ. τηε Κίναε δεν είναι 
ούτε το 7%. Η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση και η Fed 
κρατούν περίπου 4,8 τρισ. δολάρια από τα συνολικά 11 
τρισ. δολάρια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι αρχέε τηε 
Κίναε κρατούν το γουάν γαντζωμένο με το αμερικανικό 
δολάριο, αποτρέπονταε έτσι την υπερτίμησή του, κάτι 
για το οποίο έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένωε από 
τουε Αμερικανούε και τουε Ευρωπαίουε. Ετσι, έχουν κι 
αυτοί ευθύνη... για τα αμερικανικά εμπορικά ελλείμμα
τα, για τα οποία τώρα διαμαρτύρονται.

Τ α στοιχεία δείχνουν ότι η εξαγωγικά προσανατολι
σμένη κινεζική ανάπτυξη έχει δεχθεί ήδη πλήγμα 

και ο ρυθμόε οικονομικήε μεγέθυνσηε έχει φτάσει στο 
6% από το 9% που ήταν, με αποτέλεσμα να υπολογίζε
ται ότι 20 εκατ. Κινέζων που συρρέουν από την κινεζι
κή επαρχία να μένουν άνεργοι. Επομένωε, έχουν συμ
φέρον για ένα ακόμη πιο αδύναμο γουάν ώστε να ωθή
σουν τιε εξαγωγέε τουε. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί 
μόνο με την υποτίμηση του... δολαρίου, στο οποίο είναι 
«δεμένο» το κινεζικό εθνικό νόμισμα.

Κ αι πώε μπορεί να προκληθεί μια άμεση υποτίμηση 
του δολαρίου; Μα με το να βγει ο κινέζοε κεντρι- 

κόε τραπεζίτηε και να αμφισβητήσει δημοσίωε και διε- 
θνώετο δολάριο! Η αδύναμη αρχική αμερικανική αντί
δραση από τον νεαρό και λακωνικό υπουργό Οικονο- 
μίαε, Τ. Geithner, μάλλον εξυπηρέτησε την Κίνα.

Κι αυτό γιατί οι Αμερικανοί, παρά το επιπλέον 1 τρισ. 
δολάρια που ετοιμάζονται να ρίξουν στη μάχη εναντίον 
των... τοξικών, χρειάζονται επί του παρόντοε ισχυρό δο
λάριο ώστε να μαζέψουν κεφάλαια και να στήσουν ξα
νά στα πόδια του το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα. Το 
ζήτημα είναι κρίσιμο, γιατί χωρίε να λειτουργήσει ξανά 
το τραπεζικό σύστημα δεν θα ανακάμψει με τίποτα η α
μερικανική οικονομία πράγμα που θα έχει, cos αποτέ
λεσμα, να μην ορθοποδήσει ούτε η διεθνήε.

«ncbs μπορεί να προκληθεί μια άμεση υποτίμηση του δολαρίου; 
Μ ε το να βγει τώρα ο κεντρικόε τραπεζίτηε Ζου Ζιατσουάν και να 
αμφισβητήσει δημοσίωε και διεθνώε το αμερικανικό δολάριο!»

K a i v o i O M C S
Του ΛΕΥΤΕΡΗ ΤΣΟΥΛΦΙΔΗ

Αναπληρωτήε καθηγητήε στο 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίαε

Η κρίση που έχει πλήξει την 
παγκόσμια οικονομία είναι 

αδιαμφισβήτητα διαρθρωτική 
και άρα μακροχρόνια, ενώ τα 
συνηθισμένα δημοσιονομικά 
και νομισματικά μέτρα πολιτικήε 
που αποβλέπουν στην τόνωση 
Tns ζήτησηε στην καλύτερη των 
περιπτώσεων δύνανται να κατα- 
πραΰνουν tis συνέπειε3, όχι ό- 
μωε και να θεραπεύσουν τα βα
θύτερα αίτιά ms.

Ιστορικά, κρίσεΐΞ αυτού του 
μεγέθου5 ξεπεράστηκαν μόνο 
με τη μαζική εισροή καινοτο
μιών μεγάλου βεληνεκούε (ό- 
ncos π.χ. σιδηρόδρομοι, ηλε- 
κτρισμόε, αυτοκίνητα, αεροπλά
να jumbo, πληροφορική) και με 
την ταυτόχρονη 
δημιουργία αντί
στοιχου υποστη
ρικτικού θεσμι
κού πλαισίου 
(χρηματοδοτικά 
σχήματα, εργα
σιακά πρότυπα, 
κράτοε πρόνοιαε, 
διεθνείε οργανι
σμοί κ.λπ.).

Βασική αιτία

θα ενθαρρύνουν την επενδυτι
κή δραστηριότητα.

Τρειε είναι οι κύριεε μέθοδοι 
αύξησηε τηε κερδοφορίαε εν 
μέσω διαρθρωτικήε κρίσηε:

Π Η πρώτη βασίζεται στη μεί
ωση του επιτοκίου· γνωρί

ζουμε ότι στιε ΗΠΑ και στην Ε.Ε. 
μετά το 1980 τα χαμηλά επιτό
κια είναι αυτά που συντήρησαν, 
σε μεγάλο βαθμό, την υψηλή 
κερδοφορία και συνέβαλαν 
στην οικονομική άνθηση τουλά
χιστον των τελευταίων δύο δε
καετιών. Είναι εμφανέ3 πλέον 
ότι η μέθοδθ5 αυτή έχει εξα
ντληθεί και η λησμονημένη «πα
γίδα ρευστότητα3» του Κέινε 
(που αφορά την αναποτελεσμα
τικότητα τηε νομισματικήΞ πολι- 
τικήε) έχει «εγκατασταθεί» για 
τα καλά, όχι μόνο στην Ιαπωνία, 
όπωε συμβαίνει ήδη από τη δε
καετία του 1980, αλλά εσχάτωε 
στίΞ ΗΠΑ και στην Ε.Ε.

«Το κέρδθ8 και ο 
κίνδυνο$, ωε κοινωνικά 
δημιουργήματα, μπορεί 

και πρέπει να τεθούν 
υπό κοινωνικό έλεγχο»

Η κρίση απαιτεί μαζική εισροή 
καινοτομιών μεγάλου 
βεληνεκούε. Τα δημοσιονομικά 
και νομισματικά μέτρα 
αποτελούν απλώε «ασπιρίνεε».

μια5 κρίσηε είναι 
η πτώση τηε κερδοφορίαε, η ο
ποία έχει ωε συνέπεια από ένα 
σημείο οι νέε3 επενδύσει και 
μετά να αποφέρουν ισχνά ή α
κόμη και αρνητικά κέρδη. Αυτό 
έχει ωε αποτέλεσμα να εξασθε- 
νίζει το κίνητρο για επένδυση, 
να μειώνεται η παραγωγή και να 
αυξάνεται η ανεργία. Επομέ
νωε, η κρίση μπορεί να ξεπερα- 

στεί αν η κερδοφορία επα- 
νέλθει σε επίπεδα που

Εξάλλου, γνωρίζουμε ότι ο ε- 
πιχειρηματικόε κόσμοε στη φά
ση τηε οικονομικήε κρίσηε τα 
πολύ χαμηλά επιτόκια (ακόμη 
και όταν είναι μηδενικά) μπορεί 
να τα θεωρεί ιδιαίτερα υψηλά 
και άρα αποτρεπτικά για επεν- 
δύσειε, ενώ στη φάση τηε άνθη- 
σηε ακόμη και τα υψηλά επιτό
κια μπορεί να τα θεωρεί αρκού- 
ντωε ελκυστικά και άρα ενθαρ
ρυντικά για την επενδυτική δρα
στηριότητα.

Η Η δεύτερη μέθοδοε αύξη- 
σηε τηε κερδοφορίαε βα

σίζεται στη μείωση του μισθού, 
π.χ. στιε ΗΠΑ η κρίση των δε

καετιών 1970 και 1980 
φορτώθηκε» στουε ερ- 

γαζόμενουε, δεδομέ
νου ότι ο πραγματι- 

κόε μισθόε τουε


