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Προειδοποίηση θεσμών για «κόκκινα» δάνεια …… Με αστερίσκους για bail – in
Μήνυμα ότι δεν θα υπάρξει νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα των εταίρων, αν δεν ληφθούν
άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα που δημιουργούν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
τα «κόκκινα» δάνεια, έχουν αποστείλει, σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί, οι Βρυξέλλες και το Βερολίνο στην
ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με την Καθημερινή, όπως έχει διαμηνυθεί στην Αθήνα, παρά τις κατά καιρούς
σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες το πρόβλημα παραμένει άλυτο, με αποτέλεσμα, εκτός των άλλων, να μη
διοχετεύονται μέσω των τραπεζών πόροι στην πραγματική οικονομία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι σε
περίπτωση που χρειαστεί νέα ανακεφαλαιοποίηση, αυτή θα γίνει σύμφωνα με τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη
«θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων»,
που βρίσκεται σε ισχύ από 1.1.2016 και προβλέπει, μεταξύ άλλων, και το αποκαλούμενο bail in. Δηλαδή, τη
συμμετοχή στο κόστος της εξυγίανσης των προβληματικών τραπεζών όλων όσοι έχουν χρηματοδοτήσει, άμεσα
και έμμεσα, μια τράπεζα δηλαδή μετόχους, ομολογιούχους ακόμα και καταθέσεις για τις ανασφάλιστες
καταθέσεις. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη αξιολόγηση, Βρυξέλλες και Βερολίνο φαίνεται να θεωρούν ότι ο σκόπελος
των εργασιακών είναι εύκολο να ξεπεραστεί, παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις του ΔΝΤ. Οι ίδιες πηγές
ανέφεραν ότι είναι δυνατόν να επανέλθει η δυνατότητα για συλλογικές διαπραγματεύσεις, αλλά με κάποιες
σαφείς προβλέψεις για επιχειρησιακές, προκειμένου να προστατευθεί η μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, που είναι μικρές ή μικρομεσαίες. Αν και η αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων συνδέεται
άμεσα με την έγκαιρη ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και τη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος,
ωστόσο παραμένουν πολλές σοβαρές εκκρεμότητες που δημιουργούν αμφιβολίες για τις δυνατότητες
αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους. Στο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα κρίσιμες
παρεμβάσεις, όπως ο εξωδικαστικός συμβιβασμός και η νομική προστασία των τραπεζικών στελεχών που θα
εμπλακούν στις αναδιαρθρώσεις προβληματικών εταιρειών. Επιπρόσθετα ακόμα και στα πεδία που έχουν
ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις, όπως στο ζήτημα των πλειστηριασμών, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο (απεργίες
δικηγόρων, κινητοποιήσεις φορέων κ.λπ.) ο νόμος δεν εφαρμόζεται. Ολα αυτά περιορίζουν τις δυνατότητες των
τραπεζών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των «στρατηγικών» κακοπληρωτών, δηλαδή δανειοληπτών
που ενώ μπορούν, δεν αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους εκμεταλλευόμενοι την ανεπάρκεια του συστήματος.
Επιπλέον, εξαιρετικά αρνητικά επηρεάζει το τραπεζικό σύστημα η διοικητική κρίση τόσο στο Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) όσο και στις συστημικές τράπεζες. Στο ΤΧΣ σημειώθηκε εμπλοκή
στην τοποθέτηση νέου διευθύνοντος συμβούλου και η όλη διαδικασία παραμένει στον «αέρα», ενώ η Τράπεζα
Πειραιώς, η μεγαλύτερη βάσει ενεργητικού τράπεζα της χώρας, παραμένει εδώ και 10 μήνες με προσωρινή
διοίκηση! Αποκορύφωμα της διοικητικής αρρυθμίας αποτέλεσαν οι εξελίξεις στην Εθνική Τράπεζα. Η
προσπάθεια εκλογής νέου προέδρου προκάλεσε την εμπλοκή διάφορων δυνάμεων, με αποτέλεσμα να
αμφισβητηθεί συνολικά η διοικητική κατάσταση του ομίλου.
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Στουρνάρας: Διαβατήριο για την έξοδο στις αγορές η ποσοτική χαλάρωση
Βήματα προς την περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων προανήγγειλε ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.
Ο κ. Στουρνάρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters αναφέρει ότι "σταδιακά πρόκειται
να άρουμε τους περιορισμούς που ισχύουν στην κίνηση κεφαλαίων συντόμως. Ωστόσο η πλήρης άρση τους
βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής.
Για να φθάσουμε εκεί απαιτείται η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, να προχωρήσει η συζήτηση για την
ελάφρυνση του Δημοσίου Χρέους, και να συμπεριληφθούν τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης. Πάνω από όλα όμως θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα θα ανακτηθεί πλήρως η εμπιστοσύνη",
ανέφερε ο ίδιος.
Ο διοικητής της ΤτΕ αποσαφήνισε ότι αν δεν ξεκινήσει μία σοβαρή συζήτηση για την ελάφρυνση του Δημοσίου
Χρέους η Ελλάς δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (σ.σ αγοράς κρατικών
ομολόγων) που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), υπογραμμίζοντας ότι η ένταξη των
ελληνικών ομολόγων στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας.
"Η ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης εξαρτάται από το αν το Δημόσιο Χρέος είναι βιώσιμο. Η ΕΚΤ
πρέπει να έχει στα χέρια της συγκεκριμένα μέτρα για το Δημόσιο Χρέος, πριν προχωρήσει στη δική της
ανάλυση βιωσιμότητας του" είπε ο κ. Στουρνάρας ο οποίος μετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ.
Προσέθεσε δε ότι "δευτερογενώς τα αποτελέσματα από την ένταξη της χώρας στο QE είναι σημαντικότερα
καθώς μία τέτοια εξέλιξη αντανακλά εμπιστοσύνη και διαθέτει ισχυρό συμβολισμό. Αποτελεί στην ουσία το
διαβατήριο μας για την έξοδο στις αγορές."
Παρά ταύτα ο ίδιος εκτιμά ότι η "Κυβέρνηση θα μπορούσε να επιχειρήσει μία δοκιμαστική έκδοση ομολόγων
την επόμενη χρονιά. Όλα τα στοιχεία βελτίωσης της οικονομίας συμβάλλουν στην έξοδο της χώρας στις αγορές
στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο προϋπόθεση για κάτι τέτοιο αποτελεί η ένταξη των ομολόγων στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης" υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
Ο κ, Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι το
Ταμείο βρίσκεται πολύ κοντά στις προτάσεις που έχει κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος για το Χρέος και την
χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα ο κ.Στουρνάρας χαρακτήρισε ρεαλιστικό τον στόχο που έχει
τεθεί για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 40% έως το 2019. Απεκάλυψε δε ότι η ΤτΕ έχει
δεχθεί μεγάλο αριθμό αιτήσεων από εταιρείες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα η
ΤτΕ πρόκειται να χορηγήσει άδεια σε έξι από αυτές ενώ θ΄ακολουθήσουν και άλλες στη συνέχεα. .
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Οι οίκοι αξιολόγησης έδωσαν πίστωση χρόνου σε Τράμπ
Ο οίκος αξιολόγησης αξιόχρεου Standard & Poor's (S&P) επιβεβαίωσε τον βαθμό αξιολόγησης των Ηνωμένων Πολιτειών
ως «ΑΑ+/Α-1+» την Τετάρτη, μια μέρα μετά τις προεδρικές εκλογές που ανέδειξαν τον Ντόναλντ Τραμπ νικητή, ενώ
διατήρησε την πρόβλεψη της σταθερής προοπτικής. «Υποθέτουμε ότι οι μακροχρόνιες θεσμικές δυνάμεις και το ισχυρό
σύστημα ελέγχων και ισορροπιών των ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την εκτέλεση της πολιτικής σε μια κυβέρνηση Τραμπ, παρά
την έλλειψη εμπειρίας του νεοεκλεγέντος προέδρου σε δημόσια αξιώματα, η οποία δημιουργεί ανασφάλεια σχετικά με τις
προτάσεις
πολιτικής»,
ανακοίνωσε
ο
οίκος.
Ωστόσο, ο S&P πρόσθεσε ότι το υψηλό γενικό χρέος της κυβέρνησης των ΗΠΑ και η αυξημένη ανασφάλεια για την
πιθανή πορεία του περιορίζουν τους βαθμούς αξιολόγησης της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη. Υπάρχει ένας
κίνδυνος ασάφειας πολιτικών μέτρων και πιθανών λανθασμένων κινήσεων, δεδομένου του μη δοκιμασμένου χαρακτήρα
της
εισερχόμενης
κυβέρνησης
Τραμπ.
Fitch Ratings και Moody's
Αν αυτοί οι κίνδυνοι εκδηλωθούν, υπάρχει πιθανότητα να υποστεί πίεση για να μειωθεί ο βαθμός αξιολόγησης, σημείωσε ο
S&P. Πρόσθεσε όμως ότι θα βελτιώσει τον βαθμό αξιοπιστίας των ΗΠΑ, αν δει σημάδια που οδηγούν σε πιο ενεργές
δημοσιονομικές και δημόσιες πολιτικές οι οποίες μειώνουν το βάρος του χρέους. Ο οίκος Fitch Ratings ανακοίνωσε ότι η
νίκη του Τραμπ δεν θα επιφέρει βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις στην βαθμολόγηση ΑΑΑ με σταθερή πρόβλεψη για τις ΗΠΑ.
Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών του Τραμπ θα μπορούσαν να αποβούν
αρνητικές για το αξιόχρεο των ΗΠΑ, αν εφαρμοστούν πλήρως, υπογράμμισε ο οίκος. Ο οίκος Moody's εκτίμησε ότι η νίκη
του Τραμπ θα επηρεάσει μια σειρά εταιρειών που λειτουργούν σε αρκετούς τομείς.
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Σόιμπλε: Στις ελίτ η αιτία γιγάντωσης του λαϊκισμού
«Και αλλού στη Δύση οι πολιτικές αντιπαραθέσεις βρίσκονται σε μιαν ανησυχητική κατάσταση» επισημαίνει ο Β.
Σόιμπλε. Παραδέχεται ότι «οι ελίτ της πολιτικής, της οικονομίας και της κοινωνίας δεν δίνουν πάντα την καλύτερη
εικόνα».
«Ο δημαγωγικός λαϊκισμός δεν είναι μόνο πρόβλημα της Αμερικής» γράφει, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών, Βόλφγκανκ Σόιμπλε, σε άρθρο του που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα Bild, όπως μεταδίδει το ΑΠΕΜΠΕ.
«Και αλλού στη Δύση οι πολιτικές αντιπαραθέσεις βρίσκονται σε μιαν ανησυχητική κατάσταση» επισημαίνει ο Β.
Σόιμπλε, ενώ εκτιμά ότι μια από τις αιτίες του διογκούμενου λαϊκισμού είναι «το γεγονός ότι οι ελίτ της πολιτικής, της
οικονομίας και της κοινωνίας δεν δίνουν πάντα την καλύτερη εικόνα».
Επιπλέον, οι διαδικασίες λήψης των αποφάσεων δεν είναι πάντοτε κατανοητές. Σε αυτό προστίθεται και η επίδραση της
διαμόρφωση γνώμης από το διαδίκτυο, όπου «είναι απολύτως αδιάφορο εάν οι ισχυρισμοί είναι βάσιμοι, σημαντικό είναι
να προκαλείται ο σωστός βαθμός οργής» γράφει επικριτικά ο Σόιμπλε. Θεωρεί δε ότι είναι αναγκαία η πολιτισμένη
συζήτηση, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Καθένας πρέπει να είναι διατεθειμένος να θέλει να μάθει. Εάν είμαστε ανοικτοί
στην άποψη του άλλου και την αλλαγή γνώμης τότε ο λαϊκισμός θα τα βρει σκούρα», γράφει χαρακτηριστικά ει ο
Γερμανός υπουργός Οικονομικών.
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Politico: Γιατί η Μαρίν Λεπέν μπορεί πλέον να εκλεγεί πρόεδρος στη Γαλλία
Θα έχει συνέπειες στις επερχόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές η νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ; «Ναι», απαντάει το Politico και εξηγεί γιατί.
Γράφει συγκεκριμένα ο αρθρογράφος Νίκολας Βίνοκαρ:
«Μέχρι πριν από λίγο καιρό, η προοπτική της εκλογής του Ντόναλντ Τραμπ έμοιαζε για πολλούς εχέφρονες ανθρώπους απίθανη, αν όχι
γελοία. Ανάλογες εκτιμήσεις έχουν γίνει για τις εκλογικές προοπτικές της Μαρίν Λεπέν, που θα είναι υποψήφια το 2017 για την
προεδρία της Γαλλίας.
Τώρα που εξελέγη ο Τραμπ, θα διαψευστούν άραγε οι δημοσκοπήσεις και στη Γαλλία όπως διαψεύστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες; Τα
εκλογικά συστήματα των δύο χωρών είναι τόσο διαφορετικά – για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος πρέπει να λάβει τουλάχιστον 50% των
ψήφων – ώστε οι άμεσες συγκρίσεις δεν έχουν πολύ νόημα. Κι όμως. Οι τάσεις που οδήγησαν τον Τραμπ στην εξουσία είναι παρούσες
και στη Γαλλία και θα έχουν πιθανότατα ως αποτέλεσμα μια ενισχυμένη παρουσία της Λεπέν τον ερχόμενο Μάιο – ίσως και την εκλογή
της.
Για να αξιολογηθούν οι πιθανότητές της, το πρώτο πράγμα που πρέπει να δει κανείς είναι οι δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις οποίες η
 δεύτερο γύρο από τον υποψήφιο της κεντροδεξιάς, πιθανότατα τον Αλέν Ζιπέ. Αντίθετα με τον Τραμπ, η αρχηγός
Λεπέν θα χάσει στον
του Εθνικού Μετώπου έχει δοκιμαστεί σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις τα δύο τελευταία χρόνια και είναι μια πολιτικός καριέρας με
παρελθόν. Όταν το κόμμα της, που υποστηρίζει την έξοδο από την ΕΕ και δραστικές μειώσεις των μεταναστών, έλαβε μέρος σε εκλογές,
το μεγαλύτερο ποσοστό που έλαβε ήταν 30%.
Η αποχώρηση από την ευρωζώνη παραμένει ένας παράγων αστάθειας για πολλούς γάλλους ψηφοφόρους. Γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο,
θεωρείται απίθανο η Λεπέν να συγκεντρώσει το 50,1% της λαϊκής ψήφου. Και αυτό το επιχείρημα παραμένει ισχυρό. Ο Τραμπ μπορεί
να υποσχέθηκε ριζικές αλλαγές στο εμπόριο και τη δημοσιονομική πολιτική, ποτέ δεν είπε στους Αμερικανούς όμως ότι θα υποτιμήσει
το νόμισμά τους. Αν το είχε κάνει, ακόμη και οι πιο οργισμένοι ψηφοφόροι θα δίσταζαν να κάνουν μια επιλογή που θα οδηγούσε σε κάθε
πτώση της αξίας του σπιτιού τους ή της σύνταξής τους.
Παρ’όλα αυτά, οι επιδόσεις του παρελθόντος δεν αποτελούν ασφαλή δείκτη για τα αποτελέσματα του μέλλοντος. Και αυτό ισχύει και
για τη Μαρίν Λεπέν. Πρώτον, δεν αποκλείεται να πάρει τις αποστάσεις της από την προοπτική αποχώρησης από την ευρωζώνη,
προκειμένου να καθησυχάσει τους ψηφοφόρους (το έχει κάνει ήδη δύο φορές). Δεύτερον, οι προεδρικές εκλογές έχουν πολύ διαφορετικό
χαρακτήρα από τις περιφερειακές, τοπικές, δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές που έχουν προηγηθεί, και στις οποίες το Εθνικό Μέτωπο
δεν έχει λάβει πάνω από 28%.
Στις εκλογές εκείνες, οι ψηφοφόροι διάλεγαν ένα κόμμα. Τον επόμενο Μάιο, αντίθετα, θα κληθούν να ψηφίσουν τη Λεπέν, μια πολιτική
διασημότητα. Και η συμμετοχή θα είναι μεγαλύτερη απ’ό,τι σε προηγούμενες εκλογές αναμετρήσεις, κάτι που έχει αποδειχθεί ότι
ανατρέπει τις δημοσκοπήσεις.
Ενας πιο χρήσιμος οδηγός για το μέλλον της Λεπέν είναι οι επιδόσεις της στις προεδρικές εκλογές του 2012, ένα χρόνο αφότου είχε
αναλάβει την ηγεσία του Εθνικού Μετώπου. Ελαβε τότε στον πρώτο γύρο 17,9%, λίγο περισσότερες από 6,4 εκατομμύρια ψήφους.
Πρόκειται για έναν τεράστιο αριθμό, ειδικά για έναν πρωτοεμφανιζόμενο πολιτικό. Το Εθνικό Μέτωπο πέρασε ελάχιστα αυτόν τον
αριθμό τρία χρόνια αργότερα, στις περιφερειακές εκλογές του περασμένου Δεκεμβρίου, ακριβώς μετά τις επιθέσεις στο Μπατακλάν.
Τον επόμενο Μάιο, η Μαρίν Λεπέν θα λάβει πολύ περισσότερες ψήφους. Και όποιος την αντιμετωπίσει από τα κεντροαριστερά δεν θα
λάβει 28%, όπως έλαβε ο Φρανσουά Ολάντ στον πρώτο γύρο των προηγούμενων εκλογών. Το πολύ να λάβει 12%, που δίνουν τώρα οι
δημοσκοπήσεις στον ακροαριστερό Ζαν-Λικ Μελανσόν. Στον δεύτερο γύρο, η Λεπέν θα αντιμετωπίσει μάλλον τον Ζιπέ και όλες οι
δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα χάσει. Το ίδιο όμως προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις και για τον Τραμπ απέναντι στην Κλίντον.
Ο Ζιπέ, βέβαια, δεν είναι Κλίντον. Δεν θα υπερασπίζεται μια θητεία, θα καταγγέλλει μια αντιδημοφιλή κυβέρνηση. Και δεν είναι τόσο
μισητός όσο η Κλίντον από τους αντιπάλους του. Κατά βάθος, όμως, υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στον Ζιπέ και την Κλίντον.
Και οι δύο υπήρξαν πολιτικά ενεργοί για δεκαετίες: ο Ζιπέ χρημάτισε πρωθυπουργός και υπουργός Εξωτερικών. Και οι δύο θεωρούνται
«συστημικοί». Και οι δύο έχουν κατηγορηθεί για διαφθορά (ο Ζιπέ, μάλιστα, κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση με
αναστολή). Και οι δύο προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις μήνες πριν από τις εκλογές, χωρίς όμως να εμπνέουν ενθουσιασμό.
Η κοινή λογική λέει ότι αν ο Ζιπέ είναι αντιμέτωπος με τη Λεπέν στον δεύτερο γύρο, εκείνος θα λάβει 60% κι εκείνη 40%. Αυτό όμως
βασίζεται σε\ κάπως πρωτόγονους υπολογισμούς: η Λεπέν είναι κάπου 20% λιγότερο τοξική από τον πατέρα της, ο οποίος είχε λάβει
18% όταν αντιμετώπισε τον Ζακ Σιράκ στον δεύτερο γύρο το 2002. Αλλά ο σημερινός κόσμος δεν είναι ίδιος μ’εκείνον του 2002. Εχει
συμβεί κι ένα Brexit. Εχει εκλεγεί κι ένας Τραμπ.
Υπάρχει βέβαια το ενδεχόμενο ο Ζιπέ να χάσει τις primaires, που διεξάγονται στις 20 και 27 Νοεμβρίου. Μπορεί υποψήφιος της
κεντροδεξιάς να είναι ο Σαρκοζί. Και αυτό ακριβώς επιθυμούν πολλοί στο περιβάλλον της Λεπέν, καθώς ο πρώην πρόεδρος έχει πολλούς
σκελετούς στο ντουλάπι και οι προεδρικές εκλογές μπορεί να μετατραπούν σε ένα δημοψήφισμα για το πρόσωπό του. Αυτό συνέβη το
2012 και ο Ολάντ εξελέγη πρόεδρος».
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Over the last 24 hours, the VIX traded in a way that rarely ever
happens
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