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Bloomberg: Οι δανειστές αναζητούν τη φόρμουλα για την επόμενη μέρα της Ελλάδας
Την ώρα που η Κομισιόν επαινεί τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες της Ελλάδας, οι πιστωτές προετοιμάζονται για τις
συζητήσεις της επόμενης ημέρας και το πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο μετά την έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα.
Αυτό αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, σε εκτενές άρθρο του, στο οποίο διερευνά την «επόμενη ημέρα» της
χώρας μας, μετά τον Αύγουστο του 2018. Παραθέτει, μάλιστα, αποσπάσματα της έκθεσης 187 σελίδων της Κομισιόν: «Η
ελληνική οικονομία έχει παραμείνει πιο ανθεκτική απ’ ότι αναμενόταν στο δύσκολο αυτό οικονομικό περιβάλλον, οι
οικονομικοί στόχοι έχουν ξεπεραστεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, η ενέργεια, η ιδιωτικοποιήσεις και η δημόσια διοίκηση
έχουν ξαναλανσαριστεί».
«Με το τρίτο οικονομικό πρόγραμμα της Ελλαδας να λήγει τον Αύγουστο, τόσο η Αθήνα όσο και οι Ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις προσπαθούν να αποφύγουν μια πολιτικά τοξική συζήτηση για ένα ακόμη πρόγραμμα διάσωσης, το οποίο θα
έρθει μόνο με όρους» γράφει το Bloomberg, που παράλληλα υπογραμμίζει πως η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η ανάκαμψη
παραμένει εύθραυστη.
Αναζητούν τη φόρμουλα
«Υπό το μνημόνιο που υπέγραψε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας το 2015, η χώρα νομοθέτησε επιπλέον μέτρα λιτότητας
ίσα με το 4,5% του ΑΕΠ της ή περίπου 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Κομισιόν Ενα άλλο οικονομικό πακέτο ίσο με το 2%
του ΑΕΠ, θα ξεκινήσει μετά το 2018» γράφει το Bloomberg.
«Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν να δημιουργήσουν μια φόρμουλα που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση της Αθήνας
να επανακτήσει τον έλεγχο των οικονομικών πολιτικών της, που θα διασφαλίζει, όμως, ότι η χώρα δεν θα επιστρέψει στην
οικονομική απερισκεψία που ενέτεινε την οικονομική κρίση του 2009, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις συζητήσεις και
που ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς τα σχέδια δεν είναι ακόμη ανακοινώσιμα» λέει το πρακτορείο, και
συμπληρώνει: «Ο λόγος για τον οποίο αναζητούν μια τέτοια συμφωνία είναι διττός: Αφενός οι ελεγκτές του προγράμματος
διάσωσης θέλουν να διασφαλίσουν ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει με αυτό που οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι είναι μεταρρυθμίσειςκλειδί για την οικονομία τους και, πιο συγκεκριμένα, επειδή η χώρα θέλει να παραμείνει μέσα στα προαποφασισμένα
δημοσιονομικά όριά της για να μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη προς τους δανειστές της. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το
ρόλο των δανειστών της Ελλάδας, που έχουν δεσμευτεί να δώσουν στην Αθήνα περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους στο τέλος
του προγράμματος, το καλοκαίρι».
«Ελληνες και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι λένε ότι ένας πιθανός συμβιβασμός είναι να υπογράψει η Ελλάδα μια ρήτρα “μη
επιστροφής”, ουσιαστικά διασφαλίζοντας ότι δεν θα αντιστρέψει καμία από τις μεταρρυθμίσεις που έχει αναλάβει ως μέρος
του μνημονίου. Αυτό, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παρακολούθηση των οικονομικών της, θα μπορούσε να είναι η βάση
για μια συμφωνία» λέει χαρακτηριστικά το Bloomberg, συμπληρώνοντας: «Το ερώτημα-κλειδί που οι αξιωματούχοι θέλουν
να απαντήσουν είναι το ποιος θα είναι υπεύθυνος για αυτή την επιτήρηση. Παραδοσιακά, η Κομισιόν ελέγχει τα οικονομικά
των χωρών της Ευρωζώνης. Αλλά πολλές κυβερνήσεις στο μπλοκ του κοινού νομίσματος έχουν ασκήσει κριτική στην
Κομισιόν ότι υπήρξε πολύ ελαστική με την Ελλάδα και θα ήθελε να δει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης να
αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο στην επίβλεψη των οικονομικών των χωρών που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το ζήτημα
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο ντιμπέιτ στην Ευρωζώνη για το εάν και πώς ο ESM θα ενισχυθεί και τι είδους λόγο θα έχει στις
αποφάσεις για τον προϋπολογισμό των χωρών της ευρωζώνης, μια συζήτηση που αναμένεται να αναθερμανθεί τους
επόμενους μήνες. Με τόσο σημαντικά κομμάτια να συνεχίζουν να κινούνται, οι συζητήσεις για το μετά το πρόγραμμα μέλλον
της Ελλάδας παραμένουν ανεπίσημες και προκαταρκτικές». «Κανένας δεν μπορεί να αναγκάσει τη χώρα να κάνει κάτι
παραπάνω, παρά έναν σκληρό περιορισμό στον προϋπολογισμό» είπε ο Ντάνιελ Γκρος, επικεφαλής του Κέντρου
Ευρωπαϊκών Πολιτικών Σπουδών. «Η Ελλάδα θα πρέπει να αφεθεί στις δικές τις πολιτικές επιλογές, καθώς αυτές δεν
απαιτούν επιπλέον χρήματα».
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ΔΝΤ: Δεν θέλουμε να φύγουμε από την Ευρώπη
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει σε έκθεση του το ΔΝΤ, η μόνη χώρα της Ευρώπη που εμφανίζει παραγωγικό κενό είναι η
Ελλάδα. Σημειώνεται πως στην ίδια έκθεση διατυπώνονται συστάσεις για απόσυρση των ελληνικών τραπεζών από τα
Βαλκάνια.
«Εκτός από την Ελλάδα, στην αναπτυγμένη Ευρώπη, τα κενά παραγωγής εκτιμάται ότι είναι σχετικά μικρά, κλειστά ή
θετικά. Το κενό παραγωγής στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να κλείσει το 2018», αναφέρει η έκθεση.
Την ίδια ώρα, το ΔΝΤ τάσσεται υπέρ της εξόδου των ελληνικών τραπεζών από τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων,
διαδικασία που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη όπως σχολιάζει το ταμείο στην έκθεση η οποία περιλαμβάνει ένα ολόκληρο
κεφάλαιο για τις τραπεζικές εξελίξεις στη Σερβία, την Αλβανία, την ΠΓΔΜ, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο.
Το ΔΝΤ σημειώνει ότι μετά τα δύσκολα χρόνια της ευρω-κρίσης εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες όσον αφορά τις
θυγατρικές ορισμένων ελληνικών ιδρυμάτων.
«Ενώ οι αναταραχές έχουν υποχωρήσει, το επόμενο βήμα θα είναι τα Δυτικά Βαλκάνια να διαχειριστούν την απόσυρση των
ελληνικών τραπεζών από την περιοχή», αναφέρει το Ταμείο, προσθέτοντας ότι τα σχέδια αναδιάρθρωσης που κατάρτισαν
τα ελληνικά ιδρύματα στο πλαίσιο των Μνημονίων ούτως ή άλλως προβλέπουν μεγάλη αποκλιμάκωση δραστηριοτήτων
τους στο εξωτερικό.
Ως παραδείγματα, το ΔΝΤ αναφέρει πως η Τράπεζα Πειραιώς σχεδιάζει την πώληση των θυγατρικών της στην Αλβανία
και τη Σερβία, ενώ η Εθνική Τράπεζα δεν αποκλείεται να έχει πουλήσει έως τον Ιούνιο του 2018 τις θυγατρικές της σε όλη
τη νοτιοανατολική Ευρώπη, περιλαμβανομένων αυτών στην Αλβανία και την ΠΓΔΜ.
Η Εθνική έχει ήδη πουλήσει τις δύο θυγατρικές της στη Σερβία στον ουγγρικό όμιλο OTP, ενώ εκτός Σερβίας βρίσκεται
και η Alpha Bank, έχοντας συμφωνήσει τη μεταβίβαση του τοπικού βραχίονά της στην σερβική MK Group.

Στον πίνακα με κόκκινο χρώμα αποτυπώνεται το αρνητικό παραγωγικό κενό που καταγράφεται στην Ελλάδα
Την ίδια ώρα, οι αναλυτές του ΔΝΤ προχωράνε σε αναβάθμιση των εκτιμήσεών του για την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με αναφορές για σημαντική ενίσχυση και διεύρυνση της ανάκαμψης στην περιοχή.
Ειδικότερα, σε έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία, το ΔΝΤ αναβαθμίζει κατά 0,5% στο 2,4% την πρόβλεψη για
ανάπτυξη το 2017 έναντι ανάπτυξης 1,7% το 2016. Παράλληλα, τοποθετεί στο 2,1% την πρόβλεψη για ανάπτυξης της
ευρωπαϊκής οικονομίας το 2018, αναβαθμίζοντας και πάλι τις αρχικές τις εκτιμήσεις κατά 0,2%.
Όπως σημειώνει το ΔΝΤ, η ευρωπαϊκή ανάκαμψη διαχέεται και στον υπόλοιπο κόσμο, συμβάλλοντας σημαντικά στην
παγκόσμια ανάπτυξη. Σε μερικές ανεπτυγμένες και αρκετές αναπτυσσόμενες οικονομίες, τα επίπεδα ανεργίας έχουν
επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα. Επίσης, οι περισσότερες αναδυόμενες ευρωπαϊκές οικονομίες βιώνουν ισχυρές
αυξήσεις μισθών. Σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ωστόσο, η αύξηση των μισθών είναι υποτονική παρά την μειούμενη
ανεργία.
«Η ανάκαμψη αυτή φαίνεται όλο και πιο ανθεκτική», δήλωσε μιλώντας στο πρακτορείο Reuters ο αναπληρωτής
διευθυντής του Ευρωπαϊκού Τμήματος του ΔΝΤ, Joerg Decressin, κατά την παρουσίαση της έκθεσης.
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Μείωση 20% της χρηματοδότησης από ELA τον Oκτώβριο
Η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας της ΕΚΤ (ELA) μειώθηκε κατά
20,2% ή 5,74 δις ευρώ τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ) την Δευτέρα. Η χρηματοδότηση διαμορφώθηκε στα 22,75 δις ευρώ από τα 28,49 δις τον Σεπτέμβριο. Η
υποχώρηση που σημειώνεται από το περασμένο καλοκαίρι οφείλεται στην επαναφορά του waiver από την ΕΚΤ πέρυσι τον
Ιούνιο, που έδωσε ξανά πρόσβαση στην φθηνή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reuters: Προς παράταση της μείωσης παραγωγής πετρελαίου
Οι χώρες του ΟΠΕΚ και άλλες πετρελαιοπαραγωγές αναμένεται να αποφασίσουν αν θα παρατείνουν τη διεθνή συμφωνία
για περιορισμό της παραγωγής και το 2018 στη συνεδρίασή τους στις 30 Νοεμβρίου, ανέφεραν δύο υπουργοί την Δευτέρα,
πιο σύντομα από τις αρχικές ενδείξεις. Ο ΟΠΕΚ, η Ρωσία και εννέα ακόμη πετρελαιοπαραγωγές χώρες, έχουν μειώσει
την παραγωγή κατά 1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, συμφωνία που θα ισχύσει μέχρι τον Μάρτιο και εξετάζουν την
παράτασή της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα, που επικαλούνταν πηγές του ΟΠΕΚ, οι
πετρελαιοπαραγωγές χώρες κλίνουν προς μια απόφαση να επεκταθεί η συμφωνία μέχρι τα τέλη του 2018, αν και η
απόφαση θα μπορούσε να αναβληθεί μέχρι τις αρχές του νέου έτους, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές. Αλλά ο
υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ο Suhail bin Mohammed al - Mazroui δήλωσε την Δευτέρα ότι
δεν βλέπει ανάγκη να παραταθεί η απόφαση πέραν της συνεδρίασης της 30ής Νοεμβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη
Βιέννη. Ο ομόλογός του από το Ομμάν δήλωσε βέβαιος ότι θα υπάρξει συμφωνία αυτό το μήνα.
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Το ευρώ υπεύθυνο για τα μεσογειακά δεινά;
Σε κύριο άρθρο της η Welt υποστηρίζει ότι εάν το ευρώ συνεχίσει να στραγγαλίζει τις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου
και παράλληλα συνεχίσουν να καταφθάνουν μαζικά νέα κύματα προσφύγων, τότε διακυβεύεται η ύπαρξη της ΕΕ.
Όπως αναφέρει η εφημερίδα Die Welt σε εκτενές της άρθρο, πέρα από την προσφυγική κρίση που πλήττει πρωτίστως τις
μεσογειακές χώρες, «[…] έχει συσσωρευτεί κατά μήκος των ανοιχτών θαλάσσιων συνόρων […] και μια πολιτική κρίση, η
οποία αναμένεται να δοκιμάσει τους επόμενους μήνες τις αντοχές της ΕΕ. Διότι σχεδόν όλες οι μεσογειακές χώρες
αντιμετωπίζουν παρά ή και εξαιτίας της συμμετοχής τους στο ευρωπαϊκό εγχείρημα δραματικά προβλήματα».
Ξεκινώντας από το παράδειγμα της Ελλάδας η Welt αναφέρει ότι «δεν χρειάστηκε να περάσουν ούτε καν δέκα χρόνια
μετά την εισαγωγή του ευρώ για να καταρρεύσει στη χώρα η άπληστη κρατική χρηματοδότηση. Εδώ και σχεδόν οκτώ
χρόνια η χώρα έχει λάβει μεν άπειρα χρήματα διάσωσης, κυρίως για τις χρεοκοπημένες τράπεζες και άλλους οφειλέτες,
 η οικονομία της δεν κατάφερε να ορθοποδήσει. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της
παρά ταύτα όμως
ΕΕ όπου κατέρρευσε το κομματικό σύστημα. Οι ισχυροί Σοσιαλιστές εξαφανίστηκαν ενώ από το τροτσκιστικό
συνονθύλευμα του ΣΥΡΙΖΑ εξήλθε ο νέος ισχυρός άνδρας Αλέξης Τσίπρας ο οποίος συγκυβερνά έως σήμερα και πέρα από
κάθε λογική με ένα ακροδεξιό στρατιωτικό κόμμα. Η κατάσταση αυτή είναι ανησυχητική για την ΕΕ κυρίως επειδή
εξαπλώθηκε κατά μήκος της Μεσογείου όχι μόνον η ελληνική κρίση χρέους αλλά και η πολιτειακή κρίση. Ακόμη και η
Πορτογαλία η οποία το 1995 δεν μετρούσε καν κρατικά χρέη, αναγκάστηκε να ενταχθεί στο μηχανισμό διάσωσης της
ΕΚΤ. Στην Κύπρο κινδύνευσε μάλιστα το σύνολο του τραπεζικού συστήματος το οποίο κατάφερε να διασωθεί με πολλά
δις της ευρωτράπεζας. Σχεδόν 60.000 Κύπριοι αποταμιευτές έχασαν τεράστια ποσά».
Το Ευρώ και η Καταλονία
Η εφημερίδα συνδέει το ευρώ και την οικονομική κρίση της περασμένης δεκαετίας και με την πρωτοφανή πολιτική κρίση
που πλήττει εδώ και μήνες την Ισπανία με αφορμή το ζήτημα της Καταλονίας. «Μπορεί το επίμονο κίνημα της
ανεξαρτησίας μερίδας των Καταλανών να απορρέει από την ιστορική αντίσταση κατά του Φράνκο και της ισπανικής
γλώσσας, ωστόσο χωρίς τη μαζική κρίση στην αγορά ακινήτων, χωρίς την ύφεση των τελευταίων ετών δεν θα είχε
διαβρωθεί σε τόσο μεγάλο βαθμό η εμπιστοσύνη των σχετικά πλούσιων Καταλανών στο ισπανικό έθνος. Όπου δεν υπάρχει
κάτι για να αναδιανεμηθεί, προκύπτουν αποσχιστικά κινήματα».
Ως παραδείγματα περαιτέρω σοβαρών και εν δυνάμει επικίνδυνων πολιτικών κρίσεων η Welt αναφέρει τη δολοφονία της
Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνης Καρουάνα Γκαλίσια αλλά και τις πρόσφατες περιφερειακές εκλογές στη Σικελία,
σχολιάζοντας ότι οι εκλογές αυτές προμηνύουν κακά για την Ιταλία. Και η εφημερίδα καταλήγει: «Μπορεί λοιπόν η
Μεσόγειος να είναι η κοιτίδα της ευρωπαϊκής ιδέας. Ωστόσο εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, εάν το ευρώ συνεχίσει να
στραγγαλίζει τις οικονομίες στο νότο και συνεχίσουν να διαπερνούν μαζικά πρόσφυγες τα θαλάσσια σύνορα, τότε η
Μεσόγειος θα γίνει πιθανότατα η ταφόπλακα της Ευρώπης».
Ευέλικτες μορφές εργασίας στην Ελλάδα
Στα υψηλότατα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα αναφέρεται σύντομο άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Der
Spiegel υπό τον τίτλο: «Σχεδόν τα δυο τρίτα των Ελλήνων χωρίς θέση πλήρους απασχόλησης» και υπότιτλο «Μπορεί να
μειώνεται το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα, ωστόσο οι νέες θέσεις εργασίας είναι συχνά προβληματικές. Το ποσοστό της
ευέλικτης εργασίας αυξήθηκε στο 62%. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι ζουν στα πρόθυρα της φτώχειας».
Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό επικαλούμενο πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, «από τα δυο περίπου
εκατομμύρια
\ των εργαζομένων, τα 1,1 εκατομμύρια απασχολούνται χωρίς συμβόλαια πλήρους απασχόλησης. Εργάζονται
σε ευέλικτες θέσεις εργασίας, ήτοι με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Τα πρόσφατα στοιχεία επισκιάζουν τα
στοιχεία για το ελληνικό ποσοστό ανεργίας που υποχώρησε ελαφρώς τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι για το υψηλό
ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι, εκτός από τις επιταγές των πιστωτών για τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας,
και η αβέβαιη οικονομική και δημοσιονομική κατάσταση […]. Κυρίως νέοι άνθρωποι εργάζονται για λιγότερο από 400
ευρώ το μήνα. Γι' αυτό πολλοί από αυτούς ζουν στα πρόθυρα της φτώχειας και εξαρτώνται από τη στήριξη της
οικογένειάς τους».
Πηγή: Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρα

ΓΔ: Τεράστια η επιδείνωση της διαγραμματικής εικόνας του Χ.Α…
Σε συνάρτηση με τα προηγούμενα σχόλια μας και μετά και την τελευταία μεγάλη πτώση, αρκετά
αρνητική είναι πλέον η διαγραμματική εικόνα της αγοράς, με τεράστια ανάγκη να έχουμε άμεσα
επιστροφή του ΓΔ υψηλότερα των 725 – 735 μονάδων, κρατώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η
αγορά εισέρχεται σε έναν νέο πτωτικό κύκλο. Αναφορικά με τις επόμενες στηρίξεις έχουμε τα επίπεδα
των 690 – 700 μονάδων, ενώ απώλεια και αυτών των στηρίξεων μπορεί να οδηγήσει την αγορά στα
επίπεδα των 645 – 650 μονάδων.
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