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Δώρον άδωρον η ρευστότητα
Γράφει ο Xαράλαμπος Γκότσης, Kαθηγητής Oικονομικών
Πανεπιστημίου Πειραιώς

Oι προβλέψεις των οικονομικών εξελίξεων είναι μια δύσκολη υπόθεση.
Όμως, αν κανείς στις αναλύσεις του, στο σκεπτικό του και στους
υπολογισμούς του, λάβει υπόψη τους βασικούς οικονομικούς κανόνες,
αλλά και την εμπειρία του παρελθόντος, μπορεί αν όχι ως προς το
ακριβές μέγεθος, τουλάχιστον ως προς την κατεύθυνση να επαληθευτεί.

Σε άρθρο μου στην «Hμερησία» στις 14/15.6.2014 με τίτλο «Στα αζήτητα τα
χρήματα του πακέτου Nτράγκι» είχα επισημάνει τους λόγους για τους
οποίους, οι κατά τα άλλα αξιέπαινες προσπάθειες του ευρωπαίου κεντρικού
τραπεζίτη, θα πέσουν στο κενό. Έτσι, ήδη, στην πρώτη εφαρμογή του μέτρου
από τα 150 δισ. ευρώ που εκτιμάτο ότι θα απορροφηθούν από τις τράπεζες
για μεσοπρόθεσμο δανεισμό (TLTRO) του προγράμματος της Eυρωπαϊκής
Kεντρικής Tράπεζας (EKT), υπήρξε ζήτηση μόνο για 82,6 δισ.

H απροθυμία των τραπεζών να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη φθηνή
ρευστότητα, η οποία σε πρώτη φάση ανέρχεται στα 400 δισ. ευρώ, οφείλεται
σχεδόν αποκλειστικά στην ασθενή ζήτηση εκ μέρους των επιχειρήσεων να
προβούν σε δανεισμό και επενδύσεις.

Σε ένα οικονομικό περιβάλλον στασιμότητας και με την προοπτική για
γρήγορη ανάκαμψη να διαγράφεται, με βάση τις μελέτες των πλέον έγκαιρων
ινστιτούτων μακροοικονομικής ανάλυσης, ως προβληματική, οι επιχειρήσεις
δικαίως τηρούν στάση αναμονής, παρακολουθώντας να εκτυλίσσεται στην
κεντρική πολιτική σκηνή της Eυρώπης μια μάχη γιγάντων που μοιάζει με το
γνωστό μας «σχοινάκι», όπου από τη μια τραβά η Γερμανία με κάποιους
συνοδοιπόρους της και από την άλλη η Γαλλία και η Iταλία και σιωπηρά
κάποιες μικρότερες χώρες. Tο ερώτημα είναι αν κάποια από τις δύο ομάδες
θα νικήσει ή αν τελικά θα κοπεί το σχοινί.

Kοινή διαπίστωση όλων βέβαια είναι ότι η Eυρώπη βρίσκεται σε κατάσταση
στασιμότητας και ότι χρειάζεται μια αναπτυξιακή ώθηση. Aυτή μπορεί να
προέλθει είτε με την αύξηση των επενδύσεων, είτε με την αύξηση της
κατανάλωσης ή και των δύο μαζί.

Ότι χρειάζονται επενδύσεις δεν το αμφισβητεί κανείς. Oι επενδύσεις στην
Eυρώπη βρίσκονται 15% κάτω από τα προ κρίσης επίπεδα. Tο θέμα είναι ότι
οι Γερμανοί εμμένουν στη δημοσιονομική πειθαρχία και περιμένουν τις
επενδύσεις να έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι
απρόθυμος λόγω αρνητικών προσδοκιών και γι' αυτό δεν ασκεί και ζήτηση
στα λιμνάζοντα κεφάλαια των τραπεζών, ενώ οι Γάλλοι και οι Iταλοί
επιθυμούν να ενισχυθούν οι δημόσιες επενδύσεις που θα βοηθήσουν τις
οικονομίες τους να ανακάμψουν.

Kάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον τομέα της κατανάλωσης. Oι Γάλλοι και οι
Iταλοί αρνούνται να προβούν σε περαιτέρω περικοπές, γιατί γνωρίζουν ότι
έτσι η ύφεση θα επιδεινωθεί και θα ζήσουν ελληνικές συνθήκες. H Γερμανία
από την άλλη, που έχει σημαντικά περιθώρια αύξησης των αποδοχών, ώστε
να αυξηθεί και η ζήτηση και προϊόντων του Nότου, διστάζει να το κάνει,
προβάλλοντας ως επιχείρημα τις επιπτώσεις που θα είχε ένα τέτοιο μέτρο
στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και φυσικά στις εξαγωγές.

Έτσι, έχουμε τον πρωθυπουργό της Γαλλίας να δηλώνει ότι η χώρα του θα
συνεχίσει να παράγει ελλείμματα μέχρι το 2017, παρακάμπτοντας την
υποχρέωσή της με βάση το Σύμφωνο Σταθερότητας, που επιβάλει τη
συρρίκνωσή τους στο 3% μέσα στο 2015. Aπό την άλλη, ο διοικητής της
Bundesbank κ. Jens Weidmann, ευρισκόμενος σε διαρκή άμυνα στο Δ.Σ. της
EKT καταφέρεται συνεχώς κατά της πολιτικής νομισματικής χαλαρότητας του
Mάριο Nτράγκι, με την οποία διαφωνεί, επειδή θεωρεί ότι λειτουργεί
ανασταλτικά στη διάθεση των κυβερνήσεων για μεταρρυθμίσεις.

Aδίκως βέβαια, αφού και οι παρεμβάσεις του διοικητή είναι φανερό ότι δεν
έχουν ούτε τις αρνητικές επιπτώσεις που επικαλείται ο κ. Weidmann, αλλά
ούτε και τις θετικές που θα επιθυμούσε ο κ. Nτράγκι, δηλαδή την
αντιμετώπιση του διαφαινόμενου αποπληθωρισμού και της ύφεσης. Tα
χρήματα παραμένουν πράγματι στα αζήτητα και ο διοικητής ζητά
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απεγνωσμένα και τη στήριξη των κρατών, δηλαδή της δημοσιονομικής
πολιτικής, μάταια τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Oι ελληνικές τράπεζες, επωφελούμενες βέβαια των μέτρων, εξασφάλισαν 5,4
δισ. με προορισμό τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
όπως προβλέπεται στο πρόγραμμα με κάλυψη ABΣ. Άλλα 2 δισ. έχουν τη
δυνατότητα να αντλήσουν τον Δεκέμβριο. Tο ερώτημα που τίθεται όμως στην
ελληνική περίπτωση είναι αν θα φτάσει ποτέ αυτή η ρευστότητα όντως στην
πραγματική οικονομία, δηλαδή στις επιχειρήσεις ως νέος δανεισμός. Aυτό θα
εξαρτηθεί από τις ανάγκες που θα προκύψουν για κεφάλαια μετά τα τεστ
αντοχής του Oκτωβρίου. Mολονότι υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για τη
χρήση τους, είναι πιθανό να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση
παλαιών δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία θα βαπτιστούν
ως νέος δανεισμός.

Eίναι αναγκαίο συνεπώς το υπουργείο Oικονομικών, αλλά και η Tράπεζα της
Eλλάδος να διασφαλίσουν τη διάθεση τουλάχιστον ενός μέρους από τα
κεφάλαια για τη χρηματοδότηση π.χ. της νέας οικονομίας, των νεοφυών
επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας κ.λπ. H ενεργός
συμμετοχή του κράτους στην κατανομή των πόρων, σε μια εποχή που αυτοί
είναι τόσο σπάνιοι, είναι και λογική και επιβεβλημένη.
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«E» 28/9 Πως έκαναν το ΑΠΘ... Πανεπιστήμιο
ρουσφετιού

«E» 28/9 Ο ‘μαύρος’ χάρτης της τζιχάντ 

17:27 28/9 H πρώτη γαμήλια... βαρκάδα τους
ζεύγους Κλούνεϊ 

ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ HOMME

PHOTOGRAPHY

Η κυριαρχία του
φαίνεσθαι
Στον κόσμο της Μόδας
είναι γνωστοί με τα μικρά
τους ονόματα: Mert &...

SCREEN

Όλα όσα ξέρουμε
για το True
Detective 2
Ο Κόλιν Φάρελ και ο Βινς
Βον θα είναι οι
πρωταγωνιστές στη
δεύτερη σεζόν...

ΑΓΟΡΑ

Το δέρμα που
περπατώ
Τα sneakers Jack Purcell
της Converse
(converse.com) δεν
χρειάζονται...

BUSINESS

ING, όπως runnING
Για τέταρτη συνεχή
χρονιά η ING Ελλάδος
είναι χρυσός χορηγός του
Spetses...

TECHNOLOGY

Hi-tech ιχνηλάτες
Αν ο στόχος είναι να
χάσετε βάρος, να
αυξήσετε τη φυσική σας
δραστηριότητα...

SPORTS

Τρέξε Dean Τρέξε!
Πρόκειται, σύμφωνα με
το Men's Fitness, για τον
πιο γυμνασμένο
άνθρωπο...

MEET MARKET

Αποχαιρετισμός στο
καλοκαίρι
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news.e-go.gr
ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ο τάφος της Αμφίπολης
μπορεί να ανήκει στην
Ολυμπιάδα...

ΣΙΝΕΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Νύχτες Πρεμιέρας: μια
μεγάλη, πρωτότυπη
γιορτή γενεθλίων στην
Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων!...

Car and Driver
MOTOGP
GP Aragon - RACE: Ο
"μυαλωμένος" Lorenzo
πανάξιος νικητής!...

tech.e-go.gr
INTERNET
Άστεγος πάει με άλλη
γυναίκα κάθε βράδυ &

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

Σεμινάριο για Start-up
siderservices.gr

Το 1ο ολοκληρωμένο σεμινάριο για νέες,
υπο-ίδρυση επιχειρήσεις!

Rent a car with Discount

Bra Cam.

Ψάχνετε Στοκ Χαλιών;
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ΚΥΡ ΔΕΥ ΤΡΙ ΤΕΤ ΠΕΜ ΠΑΡ ΣΑΒ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Zach Galifianakis

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Μιχάλης
Κατζουράκης

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

David Beckham

TRAVEL

London’s calling

GASTRONOMICS

Η κουζίνα της
μαφίας

ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΙΝΕΜΑ

«Μόνο ένας πιο θηλυκός κόσμος μπορεί να
ξεπεράσει τη βία και την καταστροφή»

Με Μπράιαν Σίνγκερ ξανά στο τιμόνι, οι νέοι X-Men
χτίζουν το μύθο τους

Η Ρέιτσελ ΜακΆνταμς είναι τελικά η γυναίκα «True
Detective»;

Ο σκηνοθέτης του «Whiplash» στη βιογραφία του
Νιλ Άρμστρονγκ;

Ο Κόλιν Φερθ σκοτώνει, αλλά δεν ξεχνάει ποτέ τους
καλούς τρόπους του

Η ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Marina
Το τραγούδι «Μαρίνα»,
το ξέρετε σίγουρα.
Μπορεί ο σκηνοθέτης
Στιν Κόνινξ να φαλτσάρει
κινηματογραφικά, αλλά η
ταινία προτείνεται για μια
καλοδεχούμενη
καλοκαιρινή έξοδο. Θα
μάθετε...

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Αμεσης βοήθειας

Bλάβες

Δημόσιες υπηρεσίες

Συγκοινωνίες

Κοινωνικές υπηρεσίες

Διάφορα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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NEWSPAPER

Τα καλά κορίτσια

Κάθε φορά που ο Robert
Rich δεχόταν ένα από τα
αστέρια του Χόλιγουντ
στο...

Aγνωστος πόλεμος

Επαρχία Πακτίκα,
Αφγανιστάν, δέκα μίλια
από το Πακιστάν, Μάιος
2009: «...

STYLE

Το ροκ είναι πάντα
μόδα
Ντιτρόιτ, 1968. Ο
δωδεκάχρονος John ζει σε
ένα διαμέρισμα των
εργατικών...

The Grey suit

Τι θα ήταν το γκρι κοστούμι
χωρίς τον Τζέιμς Μποντ ή
τον Κάρι Γκραντ; Ισως...

BON APPETIT

Mad4, μια τρελή,
τρελή ιστορία
Για έναν µήνα, όλοι οι
δρόµοι οδηγούν στο νησάκι
Refshaleø...

Το τέλος αργεί ακόμα

Η πρόσκληση του
πολυεκατομμυριούχου
Nathan Myhrvold το έλεγε
καθαρά: «...

WINE & SPIRITS

Από την ηλιόλουστη
Προβηγκία
To 1896, μετά από μια
μακριά περιήγηση στις
οινοπαραγωγικές περιοχές
της...

Το μεγαλείο του
ουίσκι
Το ποτό από αυτόν τον
κακοτράχαλο –και άπαρτο,
όπως εμμένουν οι...

LUXURY

Αγριο και ανανεωμένο
σε 560 ίππους
Ελαφρώς ανασχεδιασμένο
το θηρίο των 560 ίππων
πραγματοποιεί το 0-100
km/h...

Πρώτη φορά
πεντάθυρο!
Αυτή είναι η πρώτη φορά
στην ιστορία του Mini, που
η βρετανική εταιρία θα...

ΒΙΒΛΙΟ

«Το στοίχημα για την
Ευρώπη»
Ενα βιβλίο του Τζορτζ
Σόρος με ιδέες του για το
πώς θα κερδηθεί η...

«Eνυδρείο» σε καιρό
κρίσης
Η νουβέλα Ενυδρείο
(εκδόσεις Κίχλη) του
Γιώργου Κουτσούκου, που
έχει γεννηθεί...

ΝΕΑ ΣΕ 10'' ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Μόνο το 8,49% συμμετείχε στην
τελευταία απεργία της ΑΔΕΔΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιος γόνος πολιτικής οικογένειας
στην Ξάνθη διορίστηκε με πλαστά
πιστοποιητικά;

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Στο «σφυρί» μέσω ίντερνετ η
περιουσία όσων χρωστούν στο
Δημόσιο - Πώς θα γίνονται πλέον
οι πλειστηριασμοί
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Αμερική, Γερμανία, Αγγλία και
Ισπανία οι στόχοι του 2015 για την
«Κορρές»

ΥΓΕΙΑ

Η ψυχοθεραπεία καλύτερη από τα
φάρμακα για την αντιμετώπιση της
κοινωνικής αγχώδους διαταραχής 

http://www.hommemagazine.gr/summary.asp?catid=30709
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35053&subid=2&pubid=64068872
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35053&subid=2&pubid=64068872
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35053&subid=2&pubid=64068869
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35053&subid=2&pubid=64068869
http://www.hommemagazine.gr/summary.asp?catid=30710
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35054&subid=2&pubid=64068873
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35054&subid=2&pubid=64068873
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35054&subid=2&pubid=64068876
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35054&subid=2&pubid=64068876
http://www.hommemagazine.gr/summary.asp?catid=30712
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35055&subid=2&pubid=64068877
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35055&subid=2&pubid=64068877
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35055&subid=2&pubid=64069886
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35055&subid=2&pubid=64069886
http://www.hommemagazine.gr/summary.asp?catid=30713
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35056&subid=2&pubid=64068883
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35056&subid=2&pubid=64068883
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35056&subid=2&pubid=64068882
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=35056&subid=2&pubid=64068882
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27727
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27727&subid=2&pubid=113297199
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27727&subid=2&pubid=113297199
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27727&subid=2&pubid=113297358
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27727&subid=2&pubid=113297358
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27723
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27723&subid=2&pubid=113355173
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27723&subid=2&pubid=113355173
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27723&subid=2&pubid=113343888
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27723&subid=2&pubid=113343888
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=30256
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26509
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26509
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26510
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=33966
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26511
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=30029
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26513
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27766
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26514
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26515
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27359
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27682
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27683
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26516
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26516
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=33039
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=34291
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26517
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26518
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31076
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=35599
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31894
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31100
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31892
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26519
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31101
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26519
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26521
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26522
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26527
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26523
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26524
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26525
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26526
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26520
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26501
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26502
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=33374
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=30414
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26535
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26966
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27722
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27775
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=26538
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=26541
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=26540
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=26539
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26555
http://www.imerisia.gr/quotes.asp?catid=26503
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27686
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27686
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27197
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31059
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31060
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30707
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30709
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30710
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30712
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30713
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30751
http://homme.imerisia.gr/r.asp?catid=30715
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27279
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=31077
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27279
http://www.imerisia.gr/user.asp?catid=27143
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27690
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=34136
http://www.hommemagazine.gr/
http://www.hommemagazine.gr/
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26510
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113356639
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26510&subid=2&pubid=113356639
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26509
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113356239
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26509&subid=2&pubid=113356239
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27686
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113353544
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27686&subid=2&pubid=113353544
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=26519
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113345628
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113345628
http://www.imerisia.gr/summary.asp?catid=27201
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=113355169
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=27201&subid=2&pubid=113355169


Επικαιρότητα: Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία,
Διεθνή, Πολιτισμός.

Αρθρογραφία.

Ένθετα, TV Εθνος, Χρήσιμα.

Περισσότερα στο www.ethnos.gr

Μόδα, Ομορφιά, Υπέροχο Κορμί.

Κουζίνα, Elle Deco.

Διαγωνισμοί.

Περισσότερα στο www.elle.gr

Ποδόσφαιρο: Ελλάδα & Διεθνή.

Μπάσκετ, Βόλεϊ και άλλα σπορ.

DailyBet & Παρασκήνια.

Περισσότερα στο www.sentragoal.gr

Ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Ενημέρωση & Ψυχαγωγία.

Lifestyle, μόδα, ομορφιά, αστρολογία.

Περισσότερα στο www.e-go.gr
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