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Τόμσεν: Ανακοίνωση συμβιβασμός για τις ελληνικές τράπεζες..
Στα πλαίσια και των προχθεσινών ανακοινώσεων από τον Μ. Ντράγκι, το ΔΝΤ φαίνεται ότι απομακρύνεται από
την απαίτηση για έκτακτη αξιολόγηση του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και να υιοθετεί την πρόταση της ΕΚΤ
για stress test στις αρχές του 2018, νωρίτερα από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές. Ο επικεφαλής του ευρωπαϊκού
τμήματος του Ταμείου, Πολ Τόμσεν φέρεται να δήλωσε πως «Δεν υπάρχουν ανησυχίες για τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα στην Ελλάδα».
Παράλληλα, χαρακτήρισε «εποικοδομητικό» το σχέδιο της ΕΚΤ για τα stress test των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο, σημείωσε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ελλάδα έχει μεσοπρόθεσμη στρατηγική για τη διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του, χθες, στον τηλεοπτικό σταθμό AΝΤ1
σημείωσε ότι δεν θα χρειαστεί μεγαλύτερη εποπτεία από αυτή που προβλέπει ο SSM και ότι μέχρι την
Παρασκευή το ζήτημα θα αποσαφηνιστεί. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του ΔΝΤ απαντώντας σε ερώτηση της
ιστοσελίδας cnn.gr για το θέμα των τραπεζών, σημείωσε ότι «αναμένουμε ότι αυτό το ζήτημα θα επιλυθεί
ικανοποιητικά, σύντομα».
Η τοποθέτηση του ΔΝΤ ήρθε μετά την παρέμβαση του προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, την προηγούμενη
εβδομάδα με την οποία σημείωσε ότι το stress test θα επισπευστεί για τις ελληνικές τράπεζες, παραπέμποντας
στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τις τελικές αποφάσεις.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/

Συνάντηση Κριστίν Λαγκάρντ - Ν. Καραμούζη στο Λονδίνο για τις ελληνικές τράπεζες
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνάντηση με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου κ. Κριστίν
Λαγκάρντ θα έχει σήμερα το απόγευμα στο Λονδίνο ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών κ. Νίκος
Καραμούζης και στελέχη των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η συνάντηση έχει ως στόχο να πειστεί το Ταμείο για τη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών.
Το αίτημα του ΔΝΤ για έκτακτη αξιολόγηση του ενεργητικού (AQR) καθώς και η εκτίμηση πως απαιτείται
πρόσθετη ανακεφαλαιοποίηση 10 δισ. ευρώ προκαλεί έντονη αβεβαιότητα, που αποτυπώθηκε το τελευταίο
διάστημα και στις τιμές των τραπεζικών μετοχών, και υπονομεύει τις προσπάθειες των τραπεζών να
προχωρήσουν πιο αποφασιστικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εξι φαβορί και τρία αουτσάιντερ για τον «θρόνο» του Σόιμπλε
Όπως σχολιάζει και το Bloomberg η εμβληματική παρουσία και η παροιμιώδης ισχυρογνωμοσύνη του
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «σφράγισαν» την οχταετή του παρουσία στο υπουργείο Οικονομικών της σημαντικότερης
οικονομίας της Ευρώπης. Το μεγάλο ερώτημα που τίθεται τώρα είναι ποιος θα τον διαδεχθεί.
Αν και τα σενάρια που ακούγονται -και που πιθανότατα θα ακούγονται για αρκετές εβδομάδες ακόμη- για τη
διάδοχη κατάσταση είναι πολλά, το βέβαιο είναι πως, όποιος και να είναι ο νέος ΥΠΟΙΚ θα «πατήσει» πάνω
στα πεπραγμένα του προκατόχου του.
Και σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg οι παρακάτω είναι οι πιθανοί υποψήφιοι για τη θέση του Β.
Σόιμπλε.

Κρίστιαν Λίντνερ, 38 ετών

Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, το χαρτοφυλάκιο θα περάσει στα χέρια του FDP, του κόμματος των
Φιλελευθέρων που θα αποτελέσει, όπως όλα δείχνουν, τον έναν από τους τρεις πόλους του κυβερνητικού
συνασπισμού «Τζαμάικα». Αν γίνει αυτό, ο 38χρονος ηγέτης του κόμματος Κρίστιαν Λίντνερ είναι ο
επικρατέστερος για τη θέση. Η κινητήριος δύναμη πίσω από την ανάκαμψη των Φιλελευθέρων από το 2013, ο
Λίντνερ ήταν ο νεότερος βουλευτής στο κρατίδιο της Βόρειας Ρινανίας – Βεστφαλίας όταν μπήκε στη Βουλή το
2000 σε ηλικία μόλις 21 ετών. Έχει μάστερ στην πολιτική επιστήμη και πριν ξεκινήσει την πολιτική του
καριέρα εργάστηκε ως σύμβουλος και ιδρυτής διαδικτυακής startup. Δεν έχει θητεύσει ποτέ ως υπουργός,
ωστόσο οι σχέσεις του με την καγκελάριο δεν είναι και οι καλύτερες.
Συνέχεια…
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Βόλφγκανγκ Κουμπίκι, 65 ετών
Ο μυς πίσω από την ανάκαμψη του FDP. Δικηγόρος με μικρή κοινοβουλευτική εμπειρία κατά τη δεκαετία του
1990, συνέβαλε στη δημιουργία μιας κυβέρνησης στο κρατίδιο Σλέσβιχ-Χόλσταϊν μαζί με τους
χριστιανοδημοκράτες και τους Πράσινους, κάτι που ίσως αποτελέσει τώρα εθνικό μοντέλο.

Βόλκερ Βίσινγκ, 47 ετών
Φιλελεύθερος, δικηγόρος με μεγάλη πολιτική εμπειρία στα οικονομικά καθώς έχει υπάρξει μέλος πολλών
επιτροπών οικονομικής και φορολογικής πολιτικής ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί στενά με τους
Πράσινους στην κυβέρνηση του κρατιδίου Ρηνανίας-Παλατινάτο, όπου είναι υπουργός Οικονομικών.

Αλεξάντερ Γκραφ Λαμπσντορφ, 50 ετών
Αντιπρόεδρος της Ευρωβουλής, ο Λάμπσντορφ είναι κάτοχος μάστερ από το Πανεπιστήμιο Georgetown.
Ξεκίνησε τη διπλωματική του καριέρα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, υπηρετώντας στη γερμανική
πρεσβεία στην Ουάσινγκτον. Είναι ανιψιός του Ότο Γκραφ Λάμπσντορφ, υπουργού Οικονομικών στις
κυβερνήσεις των Χέλμουτ Σμιντ και Χέλμουτ Κολ.

Ούρσουλα Φον Ντερ Λέιεν, 58 ετών

Η χριστιανοδημοκράτις αριστοκράτισσα υπουργός Άμυνας της Γερμανία, έζησε τα παιδικά της χρόνια στις
Βρυξέλλες και, όπως και ο Σόιμπλε, μιλάει γαλλικά και αγγλικά. Αν και δεν εντάσσεται στον κλειστό κύκλο της
Μέρκελ, έχει πάρει χαρτοφυλάκιο και κατά τις τρεις προηγούμενες θητείες της.
Το 2011 η Μέρκελ είχε απορρίψει την πρότασή της να αναγκάσει τα προβληματικά κράτη του ευρώ να
καταθέσουν αποθεματικά ως εξασφάλιση, αλλά η κρίση του χρέους έχει μειωθεί και η 58χρονη ίσως αναζητεί
νέα θέση.

Πέτερ Αλτμάιερ, 59 ετών

Στενός συνεργάτης της Μέρκελ και πολιτικός με βαθιά επιρροή στο εσωτερικό της χώρας, είναι από τους
λίγους που μπορούν να συγκριθούν σε εκτόπισμα με τον απερχόμενο ΥΠΟΙΚ: υπήρξε υπεύθυνος για τη
μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες καθώς και για το συντονισμό στην αντιμετώπιση της προσφυγικής
κρίσης. Το γεγονός ότι στερείται ιδιαίτερων διαπιστευτηρίων στα οικονομικά λίγη σημασία έχι από το αν η
Μέρκελ μπορεί να αντέξει τις συχνές απουσίες του λόγω των ταξιδιών που θα πρέπει να κάνει στο πλαίσιο της
θητείας του ως υπουργός Οικονομικών.
Και τρία outsider, που αξίζουν ωστόσο την προσοχή μας:

Βέρνερ Χόιερ, 65 ετών

Το όνομα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναφέρεται αρκετά τις τελευταίες ώρες από
τα γερμανικά Μέσα, περισσότερο λόγω των διεθνών παρά των πολιτικών του διασυνδέσεων.

Μάρκους Σέντερ, 50 ετών

Υπουργός Οικονομικών του κρατιδίου της Βαυαρίας από το 2011, έχει ακούσει πολλές φορές το όνομά του ως
πιθανός υποψήφιος για το ομοσπονδιακό υπουργείο. Σκληροπυρηνικός αναφορικά με τη δημοσιονομική
πειθαρχία στην ευρωζώνη, αποτελεί επίσης φαβορί να αποτελέσει τον επόμενο πρωθυπουργό της Βαυαρίας. Ο
ίδιος βέβαια έχει δηλώσει ότι δεν τον ενδιαφέρει να μετακομίσει από το Μόναχο στο Βερολίνο.

Τσεμ Οζντεμίρ, 51 ετών

Συν-αρχηγός των Πρασίνων, θεωρείται ωστόσο πιο πιθανός για το υπουργείο Εξωτερικών, ένα χαρτοφυλάκιο
που έχει περάσει και στο παρελθόν στα χέρια Πράσινου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Θα βασανίζει o Σόιμπλε το AfD, όχι τους Έλληνες
H TAZ θεωρεί καλή είδηση τη μετακίνηση Σόιμπλε στη Βουλή ως πρόεδρος του σώματος για να συγκρατεί τους
εθνολαϊκιστές. Άλλοι γερμανοί σχολιαστές τον περιγράφον ως τον πιο έγκυρο και έμπειρο υπουργό της Μέρκελ.
Υπουργός καγκελαρίας, δύο φορές υπουργός Εσωτερικών και 8 χρόνια υπουργός Οικονομικών, ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
είναι ο αρχιτέκτων της γερμανικής επανένωσης, εφευρέτης των μηδενικών ελλειμμάτων, διαχειριστής της ευρωκρίσης και
ο πιο ισχυρός και έμπειρος υπουργός της κυβέρνησης Μέρκελ. Μέσα σε λίγες γραμμές οι γερμανοί αρθρογράφοι
προσπαθούν να περιγράφουν το μεγάλο πολιτικό ανάστημα του ανδρός που θα γίνει πρόεδρος της βουλής, όπου καλείται
να αντιμετωπίσει τους εθνολαϊκιστές του AfD.
«Στην Ελλάδα τον
 μισούν»
Στη στήλη σχολίων της η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung του Μονάχου υποστηρίζει ότι το προφίλ του Σόιμπλε είναι το
πιο ενδεδειγμένο γι αυτόν τον ρόλο. «Επί 45 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, ηρεμία και
κύρος», σημειώνει. «Λόγω του συντηρητικού του προφίλ, την σκληρή στάση του απέναντι στην Ελλάδα και τη
συγκρατημένη στάση απέναντι στην προσφυγική πολιτική της Μέρκελ θα είναι δύσκολο για το AfD να τον
στιγματίσει…Από καιρό έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφωνεί σπουδαίους λόγους. Το ότι η βουλή το 1991 αποφάσισε να
μεταφερθεί από τη Βόννη στο Βερολίνο το οφείλει στην εμφάνιση τότε του Σόιμπλε». Στο σχετικό άρθρο στην οικονομική
επιθεώρηση Handelsblatt υπάρχει φωτογραφία του Σόιμπλε με τον Γιάνη Βαρουφάκη από αυτές τις περιπετειώδεις
συναντήσεις τους στο Βερολίνο το πρώτο εξάμηνο του 2015.
Και η εφημερίδα σημειώνει: «Λόγω της σκληρής γραμμής του στην ευρωκρίση ο χριστιανοδημοκράτης πολιτικός δεν
είναι στην Ευρώπη αγαπητός, στην Ελλάδα μάλιστα τον μισούν. Υπό αυτήν την έννοια ίσως ορισμένες χώρες της νότιας
Ευρώπης να ανασάνουν, επειδή δεν θα καθίσει κι άλλα 4 χρόνια ως υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup. Ωστόσο, έχει
και πολλούς φίλους στους οποίους θα λείψει. Με τον γάλλο ομόλογό του για παράδειγμα συνεργάζεται στενά», αναφέρει
μεταξύ άλλων η εφημερίδα.
«Καλή είδηση»
Ευρηματική στον τίτλο για το αντίστοιχο σχόλιο η Tageszeitung του Βερολίνου με τη φράση «isch over» σε μεικτά
αγγλικά και γερμανικά, στα οποία απάντησε ο Σόιμπλε, τον Φεβρουάριου του 2015 στην ερώτηση, εάν το τρέχον
πρόγραμμα βοήθειας θα άλλαζε όπως επέμενε ο Βαρουφάκης. «Το ότι ο Σόιμπλε δεν θα παραμείνει υπουργός
Οικονομικών, αλλά θα γίνει πρόεδρος της βουλής θα μπορούσε να είναι μια καλή είδηση», επισημαίνει ο σχολιαστής της.
«Κατά βάθος με την σκληρή του στάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνέβαλε στο να γίνει μόνιμη κατάσταση η κρίση στη νότια
Ευρώπη με συνεχή προγράμματα λιτότητας. Έπνιξε τη συζήτηση για κοινή δημοσιονομική πολιτική χωρίς την οποία το
ευρώ δεν μπορεί να λειτουργήσει μακροπρόθεσμα. Εάν ο Σόιμπλε κρατήσει μελλοντικά προς το AfD την ίδια αμείλικτη
στάση του και τον βίαιο κυνισμό, με τους οποίους ώθησε τους Έλληνες συνεχώς σε κοινωνικές αγριότητες, θα είναι ένα
κέρδος. Αυτό είναι το καθήκον μιας ισχυρής προσωπικότητας. Για την Ευρώπη η αποχώρηση Σόιμπλε δεν σημαίνει
αυτόματα ότι τα πράγματα θα γυρίσουν προς το καλύτερο. Το αντίθετο. Αν ο πρόεδρος του FDP Κρίστιαν Λίντνερ
καταφέρει να αποσπάσει το υπουργείο Οικονομικών ο ρόλος της Γερμανίας στις Βρυξέλλες μπορεί να γίνει πιο
καταστροφικός. Βέβαια για τον Σόιμπλε το Grexit ήταν μια επιλογή, για τον Λίντνερ είναι ρητή απαίτηση».
Και καταλήγει η εφημερίδα: «Εάν οι Χριστιανοδημοκράτες και οι Πράσινοι θέλουν να δώσουν έμφαση στην ευρωπαϊκή
\ πρέπει να αφήσουν σε καμιά περίπτωση το υπουργείο στα χέρια του FDP…Και οι Πράσινοι θα πρέπει να
ιδέα, δεν θα
σκεφτούν τι τους είναι πιο σημαντικό, η δημοτικότητα του υπουργείου Εξωτερικών ή το υπουργείο Οικονομικών. Διότι
στο τελευταίο δεν θα συνέβαλαν μόνο στην ιδέα μιας αλληλέγγυας Ευρώπης, αλλά θα κρατούσαν ένα σημαντικό μοχλό για
μια πιο δίκαιη δημοσιονομική πολιτική. Πόση ισχύ απορρέει από αυτό το πόστο το έδειξε ο Σόιμπλε τα τελευταία 8 χρόνια
με εντυπωσιακό τρόπο».
Deutsche Welle
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Θετικό νέο η αντίδραση στα όρια των ισχυρών στηρίξεων των 3
δεικτών… Αλλά ζητείται και συνέχεια..
Και με τους 3 βασικούς δείκτες (ΓΔ, FTSE 25, Τραπεζικός Δείκτης) να βρίσκονται μετά την
πτώση της Τετάρτης επακριβώς στα όρια ισχυρών στηρίξεων, μόνο ως φυσιολογική
μπορεί να χαρακτηριστεί η τελευταία αντίδραση της Πέμπτης, προσφέροντας προς
στιγμήν μια μεγάλη ανακούφιση, αλλά και με το ζητούμενο να είναι η συνέχιση της
αντίδρασης έτσι ώστε να απομακρυνθούν οι 3 βασικοί δείκτες από την επικίνδυνη ζώνη
της απώλειας των ισχυρών στηρίξεων, κάτι το οποίο θα έβαζε την αγορά σε μια νέα
πτώση. Σε κάθε περίπτωση το πρώτο και μεγάλο μέλημα για την αγορά είναι η
παραμονή του ΓΔ υψηλότερα των 725 – 735 μονάδων.
ΓΔ
Relative Strength Index (24.7097)
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