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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.
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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.
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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.
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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.
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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.
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ταινία προτείνεται για μια
καλοδεχούμενη
καλοκαιρινή έξοδο. Θα
μάθετε...

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Αμεσης βοήθειας
Bλάβες
Δημόσιες υπηρεσίες
Συγκοινωνίες
Κοινωνικές υπηρεσίες
Διάφορα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

NEWSPAPER

STYLE

BON APPETIT

WINE & SPIRITS

LUXURY

ΒΙΒΛΙΟ

Τα καλά κορίτσια

Το ροκ είναι πάντα
μόδα

Mad4, μια τρελή,
τρελή ιστορία

Από την ηλιόλουστη
Προβηγκία

Αγριο και ανανεωμένο
σε 560 ίππους

«Το στοίχημα για την
Ευρώπη»

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

Ντιτρόιτ, 1968. Ο
δωδεκάχρονος John ζει σε
ένα διαμέρισμα των
εργατικών...

Για έναν µήνα, όλοι οι
δρόµοι οδηγούν στο νησάκι
Refshaleø...

To 1896, μετά από μια
μακριά περιήγηση στις
οινοπαραγωγικές περιοχές
της...

Ελαφρώς ανασχεδιασμένο
το θηρίο των 560 ίππων
πραγματοποιεί το 0-100
km/h...

Ενα βιβλίο του Τζορτζ
Σόρος με ιδέες του για το
πώς θα κερδηθεί η...

Aγνωστος πόλεμος

The Grey suit

Το τέλος αργεί ακόμα

Το μεγαλείο του
ουίσκι

Πρώτη φορά
πεντάθυρο!

«Eνυδρείο» σε καιρό
κρίσης

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

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

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

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

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

Η νουβέλα Ενυδρείο
(εκδόσεις Κίχλη) του
Γιώργου Κουτσούκου, που
έχει γεννηθεί...

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ποιος γόνος πολιτικής οικογένειας
στην Ξάνθη διορίστηκε με πλαστά
πιστοποιητικά;

Στο «σφυρί» μέσω ίντερνετ η
περιουσία όσων χρωστούν στο
Δημόσιο - Πώς θα γίνονται πλέον
οι πλειστηριασμοί

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ

Αμερική, Γερμανία, Αγγλία και
Ισπανία οι στόχοι του 2015 για την
«Κορρές»

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

SITEMAP
ΝΕΑ ΣΕ 10''

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΕΥΡΩΠΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

SHOW
BUSINESS

ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
'ΧΡΥΣΑΦΙ'

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
MEDIA
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
PHOTO NEWS

ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

HOMME

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

NEWSPAPER

ΕΡΕΥΝΕΣ

STYLE

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

BON APPETIT

ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

WINE & SPIRITS

ΚΑΓΚΕΛΑΡΙΟΣ ONLINE

STOCK STORIES

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΚΟΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΜΕΤΟΧΕΣ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ

ΞΕΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ
ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΝΑ ΔΕΙΚΤΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α.
ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

FORUM
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

5 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
NEWSLETTER
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικαιρότητα: Πολιτική, Κοινωνία, Οικονομία,
Διεθνή, Πολιτισμός.
Αρθρογραφία.
Ένθετα, TV Εθνος, Χρήσιμα.
Περισσότερα στο www.ethnos.gr

Μόδα, Ομορφιά, Υπέροχο Κορμί.

Ποδόσφαιρο: Ελλάδα & Διεθνή.

Ειδήσεις για την Ελλάδα και τον κόσμο.

Κουζίνα, Elle Deco.

Μπάσκετ, Βόλεϊ και άλλα σπορ.

Ενημέρωση & Ψυχαγωγία.

Διαγωνισμοί.

DailyBet & Παρασκήνια.

Lifestyle, μόδα, ομορφιά, αστρολογία.

Περισσότερα στο www.elle.gr

Περισσότερα στο www.sentragoal.gr

Περισσότερα στο www.e-go.gr

