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Μέτρα για το ελληνικό χρέος σε έγγραφο του Ντάισεμπλουμ - Eurogroup
Την ετοιμότητα του Eurogroup να τηρήσει τη συμφωνία του Μαϊου του 2015 και να βάλει στο «τραπέζι» τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους επιβεβαιώνει έγγραφο του Γερούν Ντάισελμπλουμ για την ατζέντα του
Eurogroup/Ecofin στις 7-8 Νοεμβρίου. Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, η ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης ανοίγει το
δρόμο για την υλοποίηση της εξαγγελθείσας ελάφρυνσης χρέους με βραχυπρόθεσμα μέτρα (αναδιαμόρφωση των λήξεων του
ανεξόφλητου υπολοίπου των δανείων του EFSF, περιορισμό του κινδύνου επιτοκίου κ.τλ.) που επεξεργάζεται ο ESM.
Το γεγονός άλλωστε είχε επιβεβαιώσει και το μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου, Kalin Anev Janse, που είχε δώσει το σχετικό
περίγραμμα: Yπάρχουν, όπως είπε τρία τουλάχιστον στοιχεία: Το πρώτο είναι η εξομάλυνση του προφίλ των αποπληρωμών.
Η μέση διάρκεια αποπληρωμής είναι σήμερα τα 28 χρόνια. Μπορούμε να την αυξήσουμε στα 32,5 χρόνια, για να
προσαρμόσουμε τις αποπληρωμές και να αποφύγουμε κάποιες μεγάλες αυξήσεις στο προφίλ των αποπληρωμών. Δεύτερον,
εξετάζουμε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος από τα επιτόκια. Και τρίτον, είναι η άρση μίας μεγάλης αύξησης των επιτοκίων
το 2017, για ένα μικρό μέρος του ελληνικού χρέους» (σ.σ. αφορά πέναλτι επιτοκίου που θα έπρεπε να πληρώσει η Ελλάδα
για ομόλογα που είχαν επανεκδοθεί στο πλαίσιο επαναγοράς τίτλων το 2013). Στο έγγραφο σημειώνεται ότι η επόμενη
αποστολή των θεσμών έχει προγραμματιστεί για το διάστημα 14 - 21 Νοέμβρίου. Σε ότι αφορά την β΄ αξιολόγηση μιλά για
«ευρύ φάσμα μέτρων». Σε αυτά περιλαμβάνει τα μέτρα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής ασφάλισης (σ.σ.
πιθανά εννοώντας το επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και της αγοράς εργασίας που αναμένεται να είναι στο επίκεντρο
αυτής της αποστολής. Μέτρα λαμβάνονται επίσης στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της
ενέργειας, της δημόσιας διοίκησης, η νομοθεσία σχετικά με τη στρατηγική του προϋπολογισμού για το μεσοπρόθεσμο,
επιχειρηματικό κλίμα, και την εκπαίδευση του προϊόντος. Σημειώνει τέλος ότι η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την ταχεία
ολοκλήρωση της δεύτερης αναθεώρησης.
Τι αναφέρει η επιστολή για το χρέος
Γίνεται σαφές στην επιστολή ότι μετά την υλοποίηση των 15 προαπαιτούμενων και την μείωση των οφειλών προς ιδιώτες ο
ESM ενέκρινε την καταβολή των 2,8 δισ. ευρώ, και έτσι «ολοκληρώθηκε επισήμως η πρώτη επικαιροποίηση του
προγράμματος και αυτό ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση των βραχυπρόθεσμών παρεμβάσεων στο χρέος που
αποφασίστηκαν στο Eurogroup της 24ης Μαΐου».
Και εξηγεί ότι οι βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις «συνεπάγονται αναδιαμόρφωση του προφίλ ωρίμανσης του ανεξόφλητου
υπολοίπου των δανείων του EFSF που απομένουν από το δεύτερο ελληνικό δανειακό πρόγραμμα, αλλά και παρεμβάσεις για
να περιοριστεί ο επιτοκιακός κίνδυνος παρεμποδίζοντας την αύξηση των επιτοκίων για ένα μέρος των δανείων του EFSF
πέρα από ένα σημείο». Γίνεται σαφές ότι «ο ESM εξακολουθεί να εργάζεται για τις τεχνικές λεπτομέρειες των μέτρων για τη
μείωση του επιτοκιακού κινδύνου και εργάζεται σε μια πρόταση για τη χρονική στιγμή της εισαγωγής των μέτρων αυτών».
Αναφορά γίνεται στο έγγραφο και για την παρουσίαση που θα κάνουν οι 4 θεσμοί στο Eurogrοup για την πρόοδο της 2ης
αξιολόγησης. Επισημαίνεται ότι «από 17 έως 28 Οκτωβρίου διήρκεσε η αποστολή στην Αθήνα» και ότι «η επόμενη
αποστολή έχει προς το παρόν προγραμματιστεί για τις 14 – 21 Νοέμβρίου».
Γίνεται σαφές ότι το ασφαλιστικό είναι εντός ατζέντας και μάλιστα σε… πρώτο πλάνο, παρά τα όσα λέγονται από τον κ.
Κατρούγκαλο. «Τα μέτρα στον τομέα των μεταρρυθμίσεων της κοινωνικής ασφάλισης και της αγοράς εργασίας αναμένεται
να είναι στο επίκεντρο αυτής της αποστολής» επισημαίνεται. Και τονίζεται επίσης ότι «μέτρα θα ληφθούν επίσης στον
τομέα των ιδιωτικοποιήσεων, του χρηματοπιστωτικού τομέα, της ενέργειας, της δημόσιας διοίκησης» αλλά και αναφορικά
με «τον προϋπολογισμό, το μεσοπρόθεσμο, το επιχειρηματικό κλίμα και την εκπαίδευση». «Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για
την ταχεία ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης» επισημαίνεται.
Ειδική μνεία γίνεται και για την νέα υπηρεσία τεχνικής βοήθειας (SRSS) για την οποία στην σύνοδο θα γίνει παρουσίαση
της βοήθειας που χορηγήθηκε στην Ελλάδα. «Ο συντονισμός της τεχνικής βοήθειας στην Ελλάδα πηγαίνει καλά»
αναφέρεται αλλά επισημαίνεται ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνει μια αξιολόγηση της βοήθειας που χορηγείται».
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Παράταση ενός μηνός για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ
Παράταση ενός ακόμη μήνα έλαβε χθες το θρίλερ της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, με τη Socar να ανανεώνει τελικά, μετά μαραθώνιες
διαπραγματεύσεις της τελευταίας στιγμής, την εγγυητική επιστολή που έληγε χθες. Αφού η προηγούμενη μηνιαία παράταση, που
δόθηκε μετά τη συνάντηση Τσίπρα - Αμπντουλάγιεφ στις 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, δεν κατάφερε να οδηγήσει σε συμφωνία, από την
Παρασκευή το απόγευμα οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην επίτευξη ανανέωσης της εγγυητικής επιστολής της Socar, προκειμένου
να διασφαλιστεί νέα πίστωση χρόνου για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 66% του ΔΕΣΦΑ στη Socar και ακολούθως ποσοστό
από 17% έως και 30% στην ιταλική Snam και να κλείσει διά παντός μια εκκρεμότητα περίπου τριάμισι χρόνων. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ, μέχρι και χθες το απόγευμα, που η Socar αποφάσισε να παρατείνει την εγγυητική για ένα μήνα, οι διαβουλεύσεις μεταξύ των
δύο πλευρών έφτασαν πολλές φορές σε οριακό σημείο, καθώς οι Αζέροι ζητούσαν επίμονα έγγραφη δέσμευση από πλευράς των πωλητών
(ΤΑΙΠΕΔ για το ποσοστό του Δημοσίου και ΕΛΠΕ για το 35% που κατέχουν στον ΔΕΣΦΑ και διαθέτουν προς πώληση από κοινού με το
ποσοστό του Δημοσίου) ότι δεν θα εκπέσει η εγγυητική τους στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το αίτημα έφερε σε
εξαιρετικά δύσκολη θέση την ελληνική πλευρά, η οποία στην παρούσα φάση θα ήθελε τουλάχιστον να κρατήσει ζωντανό το project
μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, αφού η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ αποτελεί προαπαιτούμενο της πρώτης
αξιολόγησης. Από την Παρασκευή το απόγευμα μέχρι και χθες το απόγευμα, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν πέντε επιστολές με αντικείμενο
τη διατύπωση δέσμευσης του ΤΑΙΠΕΔ και των ΕΛΠΕ ότι δεν θα εγείρουν θέμα κατάπτωσης της εγγυητικής σε περίπτωση μη
ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Η ελληνική πλευρά χρειάστηκε να επιστρατεύσει τις νομικές της υπηρεσίες για να καταλήξει σε μια
διατύπωση με δόσεις ασάφειας, όπως αναφέρουν οι γνωρίζοντες, η οποία διασφάλισε την πολυπόθητη παράταση ισχύος της εγγυητικής
της Socar. Ετσι το project πήρε παράταση ζωής μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ εξέφραζαν χθες συγκρατημένη αισιοδοξία
και τόνιζαν ότι σε αυτό το διάστημα θα βρεθεί λύση για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Το γεγονός ωστόσο ότι η Socar για πρώτη
φορά πρόβαλε αίτημα έγγραφης εγγύησης για τη μη κατάπτωση της εγγυητικής ύψους 40 εκατ. ευρώ, δημιούργησε σε κάποιους και την
εντύπωση ότι πιθανώς να αναζητεί οδό διαφυγής από το project του ΔΕΣΦΑ. Το βέβαιο είναι ότι η ρύθμιση Σκουρλέτη έχει κλονίσει
ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη των Αζέρων και παρά το γεγονός ότι επανήλθαν στις διαπραγματεύσεις μετά τη συνάντηση Τσίπρα Αμπντουλάγιεφ, το θέμα «αξιοπιστία» ακολουθεί όλες τις διαπραγματεύσεις τους.
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Ρέγκλινγκ: Εφικτή η επιστροφή στις αγορές της Ελλάδας το 2017
Η Ελλάδα μπορεί να επιστρέψει στις αγορές το 2017, εάν συνεχίσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ. «Έχουμε βοηθήσει πέντε
χώρες κατά τη διάρκεια της κρίσης: Την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Κύπρο.
Τέσσερις από αυτές αποτελούν τώρα ιστορίες επιτυχίας», δήλωσε ο Ρέγκλινγκ σε συνέδριο στη Λευκωσία,
όπως αναφέρει το ΑΠΕ -ΜΠΕ, προσθέτοντας: «Αναμένω ότι η Ελλάδα, επίσης, μπορεί να αρχίσει να
επιστρέφει στις αγορές το επόμενο έτος, αν συνεχίσει να κάνει μεταρρυθμίσεις».
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Sentix: Πιθανότερο το Italy – Exit από το GREXIT
Σύμφωνα με την έρευνα του γερμανικού ινστιτούτου ερευνών Sentix, ως η πιο πιθανή χώρα για αποχώρηση
από την Ευρωζώνη θεωρείται πλέον η Ιταλία, κι όχι η Ελλάδα. Ειδικότερα, οι επενδυτές που συμμετείχαν σε
δημοσκόπηση του Sentix τον Οκτώβριο έδωσαν πιθανότητα 9,9% να φύγει η Ιταλία από τη νομισματική
ένωση τους επόμενους 12 μήνες, έναντι πιθανότητας 8,5% που δίνουν για μια ενδεχόμενη αποχώρηση της
Ελλάδας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ιταλία συγκεντρώνει περισσότερους
«πόντους» από την Ελλάδα από τον Ιούνιο του 2012, αν και οι πιθανότητες που δίνουν τώρα οι επενδυτές είναι
πολύ χαμηλότερες από το 70% που έδιναν για Grexit κατά τη διάρκεια του 2012.
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ΙΟΒΕ: Βελτίωση οικονοµικού κλίµατος στην Ελλάδα τον Οκτώβριο
Βελτιώθηκε τον τον Οκτώβριο σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο ο ∆είκτης Οικονοµικού Κλίµατος στην Ελλάδα, κινούµενος στις 93,8 (από
91,4) µονάδες, σε επίδοση υψηλότερη έναντι της αντίστοιχης περυσινής (87,1 µονάδες).
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, η εξέλιξη αυτή προκύπτει ως αποτέλεσµα της σχετικής βελτίωσης των προσδοκιών στις Υπηρεσίες και την
καταναλωτική εµπιστοσύνη και οριακά στη Βιοµηχανία. Αντίθετα στο Λιανικό εµπόριο και στις Κατασκευές σηµειώνεται επιδείνωση
του κλίµατος.
«Συνολικά, καθώς το οικονοµικό πρόγραµµα εκτελείται, µε καθυστερήσεις αλλά χωρίς ουσιαστικές εκπλήξεις, τουλάχιστον ως προς τις
κύριες του γραµµές, φαίνεται ότι οι οικονοµικές προσδοκίες που είχαν υποχωρήσει βίαια µε επίκεντρο τον Ιούλιο του 2015 οδηγούνται
προς σταδιακή οµαλοποίηση. Η ολοκλήρωση και των τελευταίων εκκρεµοτήτων της πρώτης αξιολόγησης, αµβλύνει την αβεβαιότητα
στο οικονοµικό πεδίο. Η σταδιακή βελτίωση του δείκτη του οικονοµικού κλίµατος φαίνεται ότι λειτουργεί έτσι ως πρόδροµο µέγεθος
για την άµβλυνση της ύφεσης και στην πραγµατική οικονοµία και την επιστροφή σε οριακά θετικούς ρυθµούς στο δεύτερο εξάµηνο του
τρέχοντος έτους, όπως αναµένεται και από τις σχετικές αναλύσεις και τα έως τώρα διαθέσιµα δεδοµένα. Παρατηρείται προσαρµογή σε
ένα νέο επίπεδο ισορροπίας για τις προσδοκίες των πολιτών και επιχειρήσεων, που ενσωµατώνει τις επιβαρύνσεις στο φορολογικό και
ασφαλιστικό, αλλά είναι συνολικά υψηλότερο από το καλοκαίρι του 2015, αλλά και οριακά χαµηλότερο από το 2014» επισημαίνει το
ΙΟΒΕ.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιοµηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς µήνες ενισχύονται ελαφρά, το ισοζύγιο στις εκτιµήσεις για
τα αποθέµατα αποκλιµακώνεται ήπια, ενώ διευρύνονται οι αρνητικές εκτιµήσεις για τις παραγγελίες και τη ζήτηση.
- στις Υπηρεσίες, τόσο οι εκτιµήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων και την τρέχουσα ζήτηση, όσο και οι προβλέψεις
για τη βραχυπρόθεσµη εξέλιξή της βελτιώνονται.
- στο Λιανικό Εµπόριο, οι θετικές εκτιµήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις αποκλιµακώνονται, ενώ και οι αισιόδοξες προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσµη εξέλιξή τους παραµένουν αµετάβλητες, µε το δείκτη των αποθεµάτων να κινείται προς τα κάτω.
- στις Κατασκευές, αµβλύνονται οι πολύ απαισιόδοξες προβλέψεις για το πρόγραµµα εργασιών των επιχειρήσεων όµως επιδεινώνονται
σηµαντικά οι προβλέψεις για την απασχόληση.
- στην Καταναλωτική Εµπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης ανακάµπτει ως αποτέλεσµα των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων των
νοικοκυριών για την οικονοµική τους κατάσταση και για την οικονοµική κατάσταση της χώρας το επόµενο 12-µηνο, της βελτίωσης της
πρόθεσης για αποταµίευση, αλλά και των λιγότερο δυσµενών προβλέψεων για την εξέλιξη της ανεργίας.
Το οικονοµικό κλίµα βελτιώνεται αισθητά στην Ευρωζώνη και την ΕΕ
Τον Οκτώβριο, το οικονοµικό κλίµα στην Ευρωζώνη και την ΕΕ βελτιώνεται σε σχέση µε τον Σεπτέµβριο, φθάνοντας στην πρώτη ζώνη
στις 106,3 (από 104,9) µονάδες και στη δεύτερη τις 106,9 (από 105,6), πάνω από τα επίπεδα του µακροχρόνιου µέσου όρου τους.
Στην Ευρωζώνη, καταγράφεται ανάκαµψη του κλίµατος στη Βιοµηχανία (+1,2), στον τοµέα των Κατασκευών (+1,3) και στις Υπηρεσίες
(+2), ενώ στο Λιανικό εµπόριο οι συνολικές προσδοκίες παραµένουν σταθερές. Ως προς την καταναλωτική εµπιστοσύνη, δεν
καταγράφονται αξιοσηµείωτες µεταβολές (+0,2), ενώ σε επίπεδο χωρών από τις πέντε µεγαλύτερες οικονοµίες της Ευρωζώνης, το κλίµα
βελτιώνεται στην Ισπανία (+2,6), την Γερµανία (+1,6), την Ιταλία (+1,5) και την Ολλανδία (+1), ενώ παραµένει εν πολλοίς αµετάβλητο
στην Γαλλία (-0,3).
Η άνοδος του κλίµατος στην ΕΕ καθορίζεται σε επίπεδο χωρών από τη βελτίωση του δείκτη στο οικονοµικό κλίµα του Ην. Βασιλείου
(+1,2), αφού στην Πολωνία (+0,3) κυριαρχεί η σταθερότητα. Σε τοµεακό επίπεδο, οι προσδοκίες ακολουθούν τις ίδιες τάσεις µε την
Ευρωζώνη στη Βιοµηχανία, τις Υπηρεσίες, το Λιανικό εµπόριο και την καταναλωτική εµπιστοσύνη, µε εξαίρεση τις Κατασκευές, όπου
δεν καταγράφονται µεταβολές στο σύνολο της ΕΕ.
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DW: Μάριο Ντράγκι, ο Ιταλός που διέσωσε το ευρώ από βέβαιη διάλυση
Πέντε χρόνια συμπληρώνονται από τότε που ο Ντράγκι ανέλαβε καθηκόντα του επικεφαλής της Ευρωπαϊικής Κεντρικής
Τράπεζας. Η χαλαρή νομισματική του πολιτική ξεσήκωσε κύματα οργής ενώ του αναγνωρίζεται ότι διέσωσε το ευρώ.
«Mamma mia, ένας Ιταλός; Στους Ιταλούς ανήκει ο πληθωρισμός στη ζωή τους όπως η σάλτσα ντομάτας στα μακαρόνια»,
έγραφε η εφημερίδα Bild όταν ανακοινώθηκε ότι ο Μάριο Ντράγκι αναλαμβάνει τα ηνία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Πέντε χρόνια έχουν περάσει από τότε και η υποτίμηση του χρήματος παρά την άνευ προηγουμένου ροή
ρευστού, δεν επιβεβαιώθηκε, το αντίθετο μάλιστα ο πληθωρισμός βρίσκεται στα «τάρταρα».

Ποιος θα σταματήσει
τον Ντράγκι;
Παρόλα αυτά, ιδιαίτερα στη Γερμανία, δεν ακούγονται καλά σχόλια για τον Ντράγκι. Πότε γίνεται λόγος για λανθασμένες
εξελίξεις, για καταστροφική νομισματική πολιτική ή για ‘εξαφάνιση’ των καταθέσεων. Χρηματοπιστωτικά και
ασφαλιστικά ιδρύματα αισθάνονται να σέρνονται πίσω από την χαλαρή νομισματική πολιτική και να μειώνονται τα κέρδη
τους. «Ποιος μπορεί να σταματήσει τον Ντράγκι;» διερωτόνταν η Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung τον περασμένο
Απρίλιο. Ήδη από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του στην Φραγκφούρτη αιφνιδίασε με τη μείωση των βασικών
επιτοκίων. Στο μεταξύ έχουν φτάσει στο μηδέν. Οι τράπεζες πρέπει να πληρώνουν τιμωρητικά επιτόκια όταν θέλουν να
«παρκάρουν» χρήματα στην ΕΚΤ και εκείνη αγοράζει κάθε μήνα κρατικά και επιχειρηματικά ομόλογα έναντι 80 δις ευρώ.
«Πως θέλετε να διδάξετε στα παιδιά την έννοια της αποταμίευσης όταν στο τέλος του χρόνου δεν πληρώνονται τόκοι;»
επεσήμανε η Καρόλα φον Σμέτο, επικεφαλής της NSBC στη Γερμανία.
Και δεν έχει άδικο. Η ροή χρημάτων από την ΕΚΤ έχει γίνει κάτι σαν λάδι στη μηχανή των χρηματιστηρίων. Ο
γερμανικός δείκτης Dax έχει ανέβει από τον Νοέμβριο του 2011 κατά 80%. Τα χαμηλά επιτόκια «θερμαίνουν» την αγορά
ακινήτων, γιατί ο λεγόμενος «χρυσός από μπετόν» είναι τόσο ελκυστικός όσο ποτέ άλλοτε μιας και τα στεγαστικά δάνεια
δεν είναι ακριβά.
Σωτήρας του ευρώ
Υπάρχουν όμως και εκείνοι που επωφελήθηκαν από την πολιτική της ΕΚΤ. Ακόμη και επικριτές πιστώνουν στον Νράγκι
ότι διέσωσε την ευρωζώνη το καλοκαίρι του 2012 από βέβαιη διάλυση με τη μαγική φράση «η ΕΚΤ είναι έτοιμη στο
πλαίσιο της εντολής της να κάνει ότι είναι απαραίτητο για τη διάσωση του ευρώ, πιστέψτε με, θα είναι αρκετό». Από τότε,
ο πάλαι ποτέ μαθητής σχολής Ιησουϊτών, ο οποίος του χρόνου κλείνει τα 70, συνεχίζει απτόητος την πορεία του, παρά το
ότι ο ίδιος και οι συνοδοιπόροι του στο διοικητικό συμβούλιο βρίσκονται πολλές φορές υπόλογοι. Για πολλούς το εύρος
εξουσιών ενός μη εκλεγμένου επικεφαλής της ΕΚΤ φαντάζει ύποπτο. Τόσο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσο και το
γερμανικό Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα με επιμέρους μέτρα, αλλά ποτέ δεν
απέτρεψαν την πολιτική του για την αντιμετώπιση της κρίσης.
Ο Ντράγκι με τους θεσμούς στην Κύπρο
Ήδη και ως νέος καθηγητής Οικονομίας, γέννημα και θρέμμα της Ρώμης, ο Μάριο Ντράγκι ξεχώρισε για το πείσμα του.
Στις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο του Τρέντο, οι φοιτητές ζήτησαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις συλλογικά. Ο Ντράγκι
απάντησε: «Εάν ο εκπρόσωπός σας απαντήσει σωστά, θα περάσει το μάθημα όλη η τάξη, εάν όχι, θα κοπεί όλη η τάξη». Ο
εκπρόσωπος
\ απάντησε λάθος και ο Ντράγκι μηδένισε όλη την τάξη.
Ο Ντράγκι εμμένει στην ορθότητα της πολιτικής του, είναι πεπεισμένος ότι τα μέτρα θα συμβάλουν στην αποσυμπίεση του
τομέα εργασίας και στην οικονομική ανάκαμψη, από την οποία θα επωφεληθούν αποταμιευτές και συνταξιούχοι στη
Γερμανία και στην ευρωζώνη, όπως υπογράμμισε ενώπιον της γερμανικής βουλής στο τέλος Σεπτεμβρίου. Μερικές ημέρες
αργότερα εξήγγειλε ότι το αργότερο αρχές του 2019 ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα αγγίξει το στόχο της ΕΚΤ, λίγο
κάτω από το 2%. Σημειωτέον ότι το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου τελειώνει και η θητεία του στην ΕΚΤ.
Deutsche Welle
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