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Bloomberg: H Αθήνα επιδιώκει μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το Bloomberg, η ελληνική κυβέρνηση θέλει να χαμηλώσει τον στόχο για το
πρωτογενές πλεόνασμα στο 2,5% του ΑΕΠ από το 2020 έως το 2022, με το διεθνές πρακτορείο αναφέροντας ότι
με τον τρόπο αυτό αμφισβητεί τη συμφωνία με τους πιστωτές της στη ζώνη του ευρώ και το ΔΝΤ για
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%.
Στην συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ξεκαθάρισε ότι «υποσχεθήκαμε να
δώσουμε το 3,5% του ΑΕΠ μας για την εξυπηρέτηση του χρέους και αυτό θα πάρουν οι πιστωτές». Αυτό,
αναφέρει το οικονομικό δίκτυο, μπορεί να γίνει είτε απευθείας από το πλεόνασμα είτε από τον δεσμευμένο
λογαριασμό, στον οποίο έχουν μεταφερθεί 5,5 δισ. ευρώ από τα αποθέματα ρευστού ως εγγήση προς τους
πιστωτές.
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΌΣ
«Η δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM και των μεσοπρόθεσμων
μέτρων ελάφρυνσης του χρέους είναι ξεκάθαρη. Συμφώνησαν πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το
2022» σχολίασε στο Bloomberg εκπρόσωπος του Ευρωπαικού Μηχανισμού Σταθερότητας.
«Πρόκειται για ένα πολιτικό ζήτημα και θα υπάρξουν συζητήσεις με τους πιστωτές, αλλά πρόκειται για ιδέα
win- win» είπε από την πλευρά του αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης, που μίλησε υπό καθεστώς
ανωνυμίας.
Το ειδησεογραφικό δίκτυο υπενθυμίζει ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε χθες πακέτο παροχών ενόψει ψήφου
εμπιστοσύνης στη Βουλή, αλλά και εκλογικών αναμετρήσεων. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μείωση
του ΦΠΑ στην εστίαση, στο ρεύμα και στο φυσικό αέριο και κατάαργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για
εισοδήματα έως 20.000 ευρώ ετησίως.
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Αισιοδοξία από τους επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς για την ελληνική οικονομία
Για "συνεχή βελτίωση της εμπιστοσύνης" και για "αναθέρμανση της οικονομίας" έκανε λόγο σε δηλώσεις του στη Θεσσαλονίκη, ο
πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς,
Γιώργος Χαντζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι "καλές εξελίξεις" είναι "προϋποθέσεις και καλοί οιωνοί για το μέλλον".
"Η χώρα στα τελευταία χρόνια έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο, η οποία αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στο
τραπεζικό σύστημα. Βλέπουμε συνεχή βελτίωση της εμπιστοσύνης, η οποία έχει μετατραπεί σε επιστροφή καταθέσεων, βλέπουμε
πρόοδο στη μείωση των κόκκινων δανείων και βλέπουμε, γενικά, μια αναθέρμανση της οικονομίας. Όλες αυτές είναι προϋποθέσεις και
καλοί οιωνοί για το μέλλον" τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου και συνέχισε:
"Οι τράπεζες είναι ήδη χορηγοί χρηματοδοτήσεως στην ιδιωτική οικονομία και θα παραμείνουν για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη,
καθώς πάμε μπροστά. Όλες αυτές είναι καλές εξελίξεις. Ήδη, έχουν καταγραφεί από τους επενδυτές και εδώ στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό και αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται επίσης στην αύξηση των μετοχών των τραπεζών. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση, είναι
καλή, ελπίζουμε να τη συνεχίσουμε".
"Πιστεύουμε ότι το 2019 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης" τόνισε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου
Το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ξεπέρασαν οι νέες χρηματοδοτήσεις της Τράπεζας Πειραιώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ ο
στόχος που έχει τεθεί από την τράπεζα, ως το τέλος του χρόνου, είναι τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ.
Όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζα Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, οι νέες χρηματοδοτήσεις κατά το πρώτο τρίμηνο του
2019 ήταν αυξημένες κατά 20%, σε σύγκριση με εκείνες του πρώτου τρίμηνου του 2018. Ετήσιος στόχος για το 2018 ήταν τα τρία
δισεκατομμύρια ευρώ νέες χρηματοδοτήσεις, ενώ ο αντίστοιχος στόχος για το 2019 είναι τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ.
"Πιστεύουμε ότι το 2019 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Αισιοδοξούμε ότι Θα δώσουμε τέσσερα δισεκατομμύρια νέες χρηματοδοτήσεις,
ήδη το πρώτο τρίμηνο του 2019 έχουμε ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο. Άρα είμαστε στη σωστή κατεύθυνση για να πετύχουμε τους
στόχους μας και είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι με την προσπάθεια αυτή θα βοηθήσουμε κι εμείς και το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα,
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Μια ανάπτυξη, που την περιμένουμε να είναι πάνω από 2% ίσως 2,2%, 2,3%" υπογράμμισε ο
κ. Μεγάλου και συνέχισε:
"Ειδικά στα καταναλωτικά και στα στεγαστικά και στα δάνεια μικρών επιχειρήσεων, θέλω να τονίσω, ότι το 2019 το πρώτο τρίμηνο
ξεκίνησε πολύ δυνατά. Ήδη, είμαστε παραπάνω από τους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει και εμείς αλλά και γενικότερα πιστεύω το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα και έχουμε την αίσθηση ότι εισερχόμαστε σε μια νέα κανονικότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μια
αισιοδοξία για το 2019".
Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε και στη μείωση που έχει επιτευχθεί από την τράπεζα στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
"Το 2018 μειώσαμε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, κατά πέντε δισεκατομμύρια, τη μεγαλύτερη μείωση από όλες τις συστημικές
τράπεζες στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα" είπε ο κ. Μεγάλου και αναφερόμενος στην Τράπεζα Πειραιώς πρόσθεσε: "Έχει δώσει τις
περισσότερες χρηματοδοτήσεις, πάνω από τρία δισεκατομμύρια, νέες εκταμιεύσεις, το 2018. Ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις
εκταμιεύσεις έχουν έρθει στη Β. Ελλάδα και στη Μακεδονία συγκεκριμένα. Έχει μειώσει με μεγάλη επιτυχία τα λειτουργικά της έξοδα
και για πρώτη φορά έχει κατορθώσει και έχει δώσει το 2018 σημαντικά μεγέθη σε σχέση με το παρελθόν και σε καταναλωτικά και σε
στεγαστικά δάνεια".
Ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε, ότι το 2019 ο στόχος για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, είναι ίδιος με του 2018,
δηλαδή, κατά πέντε δισεκατομμύρια ευρώ. Μέχρι το 2021 ο στόχος που έχει τεθεί είναι η μείωση κατά δεκαπέντε δισεκατομμύρια ευρώ,
από αυτά που υπήρχαν στο τέλος του 2018.
"Είναι ένας φιλόδοξος στόχος, αλλά είναι εφικτός. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον πετύχουμε και ταυτόχρονα να χρηματοδοτήσουμε
την ελληνική οικονομία" είπε ο κ. Μεγάλου και πρόσθεσε :
"Ο λόγος δάνεια προς καταθέσεις στην Τράπεζα Πειραιώς, λόγω της μεγάλης ρευστότητας που έχουμε, είναι κάτω από 100%, είμαστε
στο 85% και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε και επιχειρηματικά
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και καταναλωτικά και δάνεια small business και βέβαια στεγαστικά δάνεια. Και υπολογίζουμε τέσσερα
δισεκατομμύρια το 2019 να κατευθυνθούν σε νέες χρηματοδοτήσεις".
Ο κ. Μεγάλου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και στα προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς, στα βήματα που έχει κάνει στην ηλεκτρονική
τραπεζική, με το e-lone και με άλλα προγράμματα, με πάνω από δύο εκατομμύρια διαδικτυακούς πελάτες.
Ο πρόεδρος της Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου και ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου προέβησαν
στις δηλώσεις στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας, στην οποία συμμετείχαν σαράντα στελέχη της τράπεζας και περί τους εκατόν πενήντα
πελάτες της τράπεζας, στη Β. Ελλάδα.
"Η τράπεζα παραδοσιακά έχει μια ισχυρή παρουσία, την ισχυρότερη μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, στη Β. Ελλάδα.
Είναι μια περιοχή, την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά, χρηματοδοτούμε σε όλους τους τομείς και βέβαια στον αγροτικό τομέα και είμαστε
περήφανοι που συμμετέχουμε στην ανάπτυξη της περιοχής" δήλωσε ο κ. Μεγάλου.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Μ. Παναγιωτάκης (ΔΕΗ): Θα κλείσουμε με κέρδη φέτος …. Η μείωση του ΦΠΑ είναι
σωστή..
Την πεποίθησή του ότι η ΔΕΗ θα επιστρέψει στην κερδοφορία φέτος, μετά τις μεγάλες ζημίες, που εμφάνισε πέρυσι, εξέφρασε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Μανώλης Παναγιωτάκης.
H ΔΕΗ ήλθε αντιμέτωπη με ζημίες 542 εκατ. ευρώ πέρυσι και όπως επεσήμανε ο κ. Παναγιωτάκης είπε ότι αυτό ήταν κυρίως αποτέλεσμα φόρων και
απόσβεσης
των μονάδων
της
Μελίτης
και
της
Μεγαλόπολης
που
έχουν
τεθεί
προς
πώληση.
«Θα αναστρέψουμε την κατάσταση και θα κλείσουμε με κέρδη» διαβεβαίωσε μιλώντας στην τηλεόραση του Open TV.
Η επιχείρηση έχει προσλάβει την Qualco για να εισπράξει τις συσσωρευμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές που αγγίζουν τα 2,4 δισ.
ευρώ, ενώ επιβαρύνεται και από το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω της αύξησης των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων.
Ωστόσο, ο επικεφαλής της ΔΕΗ υπογράμμισε είπε ότι δεν υπάρχει ανάγκη αύξησης των τιμολογίων και χαιρέτισε το μέτρο που ανακοίνωσε την Τρίτη
η κυβέρνηση για μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια στο 6% από 13%, λέγοντας ότι θα αυξήσει την δυνατότητα πληρωμής των καταναλωτών.
Σχετικά με την πώληση των τριών λιγνιτικών μονάδων σε Μελίτη και Μεγαλόπολη, ο Παναγιωτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία ότι ο
νέος διαγωνισμός θα είναι επιτυχής. Υπενθυμίσει ότι η προθεσμία για τις δεσμευτικές προσφορές είναι η 28η Μαΐου. «Ελπίζουμε
αυτή τη φορά να έχουμε σοβαρές προσφορές» κατέληξε.
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Σχέδιο νέας χαλάρωσης των capital controls
Σε νέα χαλάρωση των capital controls έως τα τέλη Μαΐου προσανατολίζεται η κυβέρνηση στο πλαίσιο της περαιτέρω διευκόλυνσης των συναλλαγών των επιχειρήσεων. Το
θέμα συζητήθηκε στη συνάντηση που είχαν χθες οι επικεφαλής των θεσμών με το οικονομικό επιτελείο, καθώς και στις συναντήσεις με την Ελληνική Ενωση Τραπεζών και
την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στις διαδοχικές συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν χθες, τα θέματα που κυριάρχησαν αφορούσαν την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, την αναθεώρηση του νόμου Κατσέλη και τα δύο εργαλεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων, με προτεραιότητα την πρόταση του ΤΧΣ, η τελική μορφή
της οποίας θα αποσταλεί προς έγκριση στην DG Comp, επίσης έως τα τέλη Μαΐου.
Σε σχέση και με τις πληροφορίες που είχε αναφέρει το GFF και όπως αναφέρει σήμερα η Καθημερινή σε ό,τι αφορά το θέμα των capital controls και με δεδομένο ότι το
προεκλογικό κλίμα είναι απαγορευτικό για την πλήρη κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων κυρίως προς το εξωτερικό, η κυβέρνηση, σύμφωνα με
πληροφορίες, προσανατολίζεται σε μικρές κινήσεις σταδιακής χαλάρωσης. Στο πλαίσιο αυτό προτίθεται να διευρύνει το όριο για τις συναλλαγές των επιχειρήσεων με το
εξωτερικό και ενδεχομένως το όριο για τα εμβάσματα ιδιωτών στο εξωτερικό. Σημειώνεται ότι σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές με το
εξωτερικό έως το όριο των 100.000 ευρώ ανά ημέρα και ανά πελάτη, έπειτα από προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων και παραστατικών. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές
διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών με πίστωση του λογαριασμού του αντισυμβαλλομένου και υπολογίζονται εντός του εβδομαδιαίου
ορίου που ορίζεται από την Επιτροπή Εγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών για κάθε τράπεζα. Πρόθεση είναι το όριο να διευρυνθεί και οι τράπεζες να έχουν μεγαλύτερες
πρωτοβουλίες κινήσεων έναντι της Επιτροπής Εγκρίσεως Συναλλαγών.
Διεξοδική ήταν η συζήτηση μεταξύ των επικεφαλής των θεσμών και του οικονομικού επιτελείου για τον χρόνο ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή
αιτήσεων όσων θέλουν να προστατεύσουν την πρώτη τους κατοικία. Η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, καθώς τότε, σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε, θα είναι έτοιμοι οι αναγκαίοι αυτοματισμοί, έτσι ώστε οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται να ελέγχονται αυτόματα ως προς την
επιλεξιμότητά τους. Υπενθυμίζεται πως η επιλεξιμότητα αξιολογείται με βάση τα όρια για το ύψος της οφειλής, την αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας και τα
εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια.
Από την πλευρά των θεσμών τέθηκε επιτακτικά το θέμα της συνολικής αναμόρφωσης του νόμου Κατσέλη, που αποτελεί και κυβερνητική δέσμευση στο πλαίσιο της
συμφωνίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας με τις τράπεζες και τους θεσμούς. Να σημειωθεί ότι από την πλευρά της κυβέρνησης δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική
πρωτοβουλία και στη χθεσινή συνάντηση συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί ομάδα εργασίας, η οποία θα εξετάσει το νέο πλαίσιο που θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές
του 2020, ενοποιώντας το πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας που ψηφίστηκε πρόσφατα και θα ισχύσει έως τα τέλη του χρόνου και το πτωχευτικό δίκαιο των
ιδιωτών.
Οσον αφορά τα εργαλεία για τη μείωση των κόκκινων δανείων των τραπεζών, η κυβέρνηση έχει προκρίνει το σχέδιο του ΤΧΣ, δηλαδή τη δημιουργία ενός σχήματος
προστασίας ενεργητικού (APS – Asset Protection Scheme), χωρίς να έχει απορρίψει την πρόταση της ΤτΕ, η οποία ωστόσο τοποθετείται σε δεύτερο χρόνο. Η τελική πρόταση,
όπως έχει εξειδικευθεί από την JP Morgan ύστερα από συνεχείς διαβουλεύσεις με τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DG Comp) της Ε.Ε. για τη δημιουργία του APS, στο οποίο θα
μεταφερθούν κόκκινα δάνεια ύψους 15 – 20 δισ. ευρώ, αναμένεται να αποσταλεί έως τα τέλη Μαΐου. Η μεθοδολογία που έχει εφαρμόσει η JP Morgan μειώνει την προμήθεια
που θα πληρώνουν οι τράπεζες προκειμένου να κάνουν χρήση της κρατικής εγγύησης μεταξύ 1,5% – 2% τα τρία πρώτα χρόνια, ενώ μετά την τριετία το κόστος ανεβαίνει πάνω
από το 3%. Ο χρόνος, πάντως, για την έγκριση της σχετικής πρότασης μετράει αντίστροφα, με δεδομένο ότι οι ρυθμοί στους μηχανισμούς της Ε.Ε. έχουν ήδη ατονήσει ενόψει
των ευρωεκλογών.
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Bertelsmann: Όλοι κέρδισαν από την ενιαία αγορά, όχι όμως το ίδιο
Tα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα, οι αστικές περιοχές και η Γερμανία είναι οι μεγάλοι ωφελημένοι από την
ενιαία εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό προκύπτει από έκθεση του Bertelsmann, η οποία
αναδεικνύει τις επίμονες οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, που δοκιμάζουν την κοινότητα.
Η ενιαία αγορά καθιέρωσε την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, κεφαλαίου, υπηρεσιών και ανθρώπων ανά τα
κράτη μέλη της Ένωσης και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές επιτυχίες. Είναι
όμως λογικό οι χώρες και οι περιφέρειες εκείνες, που είχαν ανταγωνιστικά πλεονέκτημα σε βιομηχανία,
παραγωγικότητα, καινοτομία και εξαγωγικό μηχανισμό να αποσπάσουν τα μεγαλύτερα οφέλη. Η πολυπόθητη
σύγκλιση μεταξύ
 των μελών ακόμη δεν έχει γίνει πραγματικότητα, όπως έρχεται να πιστοποιήσει η μελέτη του
Bertelsmann.
Από αυτήν προκύπτει ότι η Γερμανία σε απόλυτους όρους, ως η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, ήταν ο
μεγάλος κερδισμένος, με την ενιαία αγορά να της προσφέρει 86 δισ. ευρώ ετησίως. Πλούσιες, ανεπτυγμένες
οικονομίες κοντά στον πυρήνα, όπως η Αυστρία και η Ολλανδία, έγινα επίσης κατά πολύ πλουσιότερες χάρη
στην εσωτερική αγορά. Ενώ οι φτωχότερες οικονομίες του Νότου και της Ανατολικής Ευρώπης αν και δεν
βγήκαν χαμένες, ωφελήθηκαν σε πολύ μικρότερο βαθμό.
Το Bertelsmann υπολογίζει ότι κάθε Γερμανός έγινε πλουσιότερος κατά 1.046 ευρώ κατά μέσο όρο, τη νώρα
που το μέσο κέρδος για τους πολίτες της Ε.Ε. συνολικά ήταν 840 ευρώ.
«Δεν ωφελούνται όλοι ισότιμα από την ενιαία αγορά, αλλά όλοι κερδίζουν» τονίζει ο Άαρτ Ντε Γκέους,
πρόεδρος του γερμανικού ινστιτούτου. Οι ανισότητες όμως μεταξύ των κρατών- μελών είναι κάτι που πρέπει
να αντιμετωπιστεί, προσθέτει.
H εικόνα στις περιφέρειες
Σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων μεγάλοι κερδισμένοι είναι η Ζυρίχη και το Λονδίνο με το όφελος ανά
κάτοικο να υπερβαίνει τα 2.00 ευρώ. Τα μικρότερα κέρδη καταγράφονται στις αγροτικές περιοχές
της Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης. Αγροτικές περιοχές της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της
Ελλάδας είναι μεταξύ εκείνων με το μικρότερο όφελος, με τα κέρδη ανά κάτοικο να κυμαίνονται από 120 έως
500 ευρώ. Ωστόσο αυτές οι περιοχές λαμβάνουν σημαντικά ποσά από τα ταμεία συνοχής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, που στηρίζουν ακριβώς τις πιο αδύναμες περιφέρειες.
Η Βρετανία: Κερδισμένος ο Νότος, περιοχές που ψήφισαν...Brexit
Το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να βγει από την κοινότητα, ενώ φιλοξενεί αρκετές περιοχές που είναι μεταξύ
των μεγάλων κερδισμένων από την ενιαία εσωτερική αγορά. Μάλιστα όπως παρατηρεί το Bertelsmann
ορισμένες από τις πόλεις που ψήφισαν υπέρ του Brexit έχουν αποσπάσει τα μεγαλύτερα οφέλη. Ενδεικτικό
παράδειγμα είναι η περιοχή του Κεντ, στη Νότια Αγγλία.
Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί ότι το χάσμα στα κέρδη μεταξύ των περιφερειών της Βρετανίας είναι πολύ
μεγαλύτερο\ από ό,τι στα περισσότερα κράτη- μέλη. Στο Νότο το κέρδος φτάνει έως και τα 2.700 ευρώ ανά
κάτοικο, ενώ στον Βορρά είναι κοντά στα 500 με 600 ευρώ.
Να θυμίσουμε ότι η ενιαία εσωτερική αγορά καθιερωθήκε το 1992 και έφερε την κατάργηση δασμών,
ρυθμιστικών και άλλων εμποδίων μεταξύ των κρατών- μελών, δημιουργώντας μία γιγανταία ευρωπαϊκή
αγορά, που μπορούσε να ανταγωνιστεί σε μέγεθος εκείνη των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.
Πηγή: Ναυτεμπορική, Bertelsmann
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Με τα βλέμματα και στις διεθνείς αγορές, συνεχίζονται τα
προβλήματα στο Χ.Α. …. Θυμίζουμε πως οι επόμενες ισχυρές
στηρίξεις είναι στις 740 – 745, 730 και 700 – 710 μονάδες ….
Relative Strength Index (55.2502)
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