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Σε θρίλερ μετατρέπεται το πακέτο για το χρέος - Σύγχυση για την αξία των "ελαφρύνσεων"
Η χθεσινή ρήση του επικεφαλής του ESM Κλάους Rέγκλινγκ για παρεμβάσεις περίπου 1 δισ. ευρώ
στο χρέος φέτος που ακόμα δεν έχουν διασφαλιστεί προκάλεσε ερωτήματα δύο… κατευθύνσεων. Αφενός
επιβεβαίωσε -για μία ακόμη φορά- ότι υπάρχουν εκκρεμότητες στα 16 προαπαιτούμενα που έπρεπε να λήξουν το
2018 (σ.σ. πέραν του θέματος του διαδόχου του "Νόμου Κατσέλη" που αποτελεί το μεγάλο μέτωπο). Και έγινε
σαφές ότι ο χρόνος πλέον τελειώνει.
Αφετέρου τοποθέτησε τα οφέλη των "ελαφρύνσεων" στο χρέος που συνδέονται με προαπαιτούμενα για το 2019
σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο η πρόβλεψη -όπως έχει επισήμως καθοριστεί στο Eurogroup του προηγούμενου
Ιουνίου- είναι για 2 πακέτα ελάφρυνσης ανά έτος, συνολικής αξίας γύρω στο 1,5 δισ. ευρώ (200 εκατομμύρια
ευρώ τον χρόνο από τη διατήρηση του χαμηλού επιτοκίου του 2ου δανείου και 640 εκατ. ανά 6μηνο από την
επιστροφή των κερδών ομολόγων).
Καθώς λοιπόν έχει καθοριστεί να λαμβάνονται οι εν λόγω αποφάσεις κάθε δεύτερη αξιολόγηση (δηλαδή σε αυτή
που διανύουμε, στην 4η, στην 6η κλπ. έως και το 2022), μένει να φανεί πώς διαμορφώνεται τελικά το εν λόγω
χρονοδιάγραμμα. Αν δηλαδή τελικά η ρήση του επικεφαλής του ESM είχε κάποιο "υπόβαθρο" ή ήταν απλά μία
εσφαλμένη στρογγυλοποίηση (σ.σ. είτε προς τα πάνω είναι προς τα κάτω).
Σημειωτέον ότι ήδη έχει οριστεί η τρίτη αξιολόγηση (σ.σ. δεν συνδέεται με πακέτα για το χρέος) για τον Ιούνιο.
Θα γίνει με βάση τα προαπαιτούμενα που λήγουν έως και τον Μάρτιο του 2019.
Το "ατύχημα"
Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πλέον προέχει είναι να μην υπάρξει κάποιο "ατύχημα" στην πολιτική απόφαση
που πρέπει να ληφθεί στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου.
Το βασικό μέτωπο είναι αυτό του νόμου Κατσέλη. Στόχος σε πολιτικό επίπεδο από ελληνικής πλευράς είναι οι
τελικές αποφάσεις να ληφθούν την προσεχή εβδομάδα.
Ωστόσο, για να υπάρξει θετική απόφαση για την Ελλάδα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση και για τα υπόλοιπα
ανοιχτά μέτωπα του 2018. Κομβικό είναι το ζήτημα της Εγνατίας οδού, των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και
άλλων παρεμβάσεων που μένουν μετέωρες. Στην τελική απόφαση θα προσμετρηθεί και το θέμα του μειωμένου
ΦΠΑ σε νησιά του Αιγαίου, τα αναδρομικά που διεκδικούνται μέσω δικαστικών αποφάσεων, ο κατώτατος
μισθός, το κύμα προσλήψεων στο Δημόσιο και άλλα εκκρεμή ζητήματα.
Χθες, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι "η επιστροφή των κερδών -το ποσό δεν είναι
αμελητέο, μαζί είναι σχεδόν 1 δισ. ευρώ φέτος- θα γίνει με βάση τα αποτελέσματα της δεύτερης έκθεσης
ενισχυμένης εποπτείας η οποία θα παρουσιαστεί στο επόμενο Eurogroup". Μάλιστα πρόσθεσε ότι "το
Eurogroup θα δει την έκθεση και θα αποφασίσει. Είναι ξεκάθαρο πως υπάρχουν ανοιχτά θέματα αυτή τη
στιγμή, αλλά η Ελλάδα έχει μερικές εβδομάδες για να δουλέψει πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης. Βρισκόμαστε
σε επαφή με τις ελληνικές αρχές, τα ανοιχτά θέματα έχουν εντοπιστεί και οι αρχές εργάζονται πολύ σκληρά.
Αλλά δεν μπορώ να σας πω σήμερα τι θα γίνει στο επόμενο Eurogroup".
(πηγή: capital.gr)
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Σε κόντρα ΟΛΠ - κατασκευαστών εξελίσσεται το έργο της κρουαζιέρας
Στα «χαρακώματα» βρίσκονται η διοίκηση του ΟΛΠ και οι κατασκευαστικοί όμιλοι που προσέφυγαν ενάντια σε όρους της
προκήρυξης του διαγωνισμού για το έργο επέκτασης του προβλήτα για την κρουαζιέρα, προϋπολογισμού της τάξεως των
135 εκατ. ευρώ. Αλλωστε, το διακύβευμα δεν είναι μόνο το έργο αυτό καθεαυτό, αλλά το κατά πόσον ένας φορέας που
αναθέτει σύμβαση έργου, έχει δικαίωμα ή όχι να αποκλείει από τον διαγωνισμό εταιρείες που στο παρελθόν συμμετείχαν σε
«καρτέλ» στρέβλωσης του ανταγωνισμού και συμμετείχαν στη διαδικασία διευθέτησης, αποδεχόμενες τις σχετικές
κατηγορίες, με αντάλλαγμα επιεικότερο πρόστιμο αλλά και δικαίωμα διεκδίκησης και ανάληψης έργων, χωρίς να
χρειαστεί να ληφθεί εκ μέρους τους κάποιο άλλο μέτρο.
Αρχικά λοιπόν, ο ΟΛΠ είχε ενσωματώσει στους όρους του διαγωνισμού για την κρουαζιέρα άρθρο με το οποίο μπορούσε
να αποκλείσει εκ των προτέρων όποια εταιρεία είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε «καρτέλ», ή στη σχετική διαδικασία
διευθέτησης. Η κίνηση αυτή θεωρήθηκε «φωτογραφική» και οδήγησε στην προσφυγή των ενδιαφερόμενων εταιρειών
ΤΕΡΝΑ και J&P Αβαξ στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία όμως με σχετική της απόφαση
δήλωσε ότι ο ΟΛΠ έχει, ως ιδιωτικός φορέας, το δικαίωμα να ορίζει κατά το δοκούν τους όρους των διαγωνισμών που
υλοποιεί. Ετσι, οι εταιρείες προσέφυγαν στο ΣτΕ, που με πρόσφατη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που εξέδωσε,
«μπλόκαρε» τον διαγωνισμό και αποφάνθηκε ότι ο ΟΛΠ, ως διάδοχο σχήμα δημόσιου φορέα, οφείλει να τηρεί την
ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Παρέπεμψε δε την υπόθεση στην Ολομέλεια.
Η κίνηση αυτή του ΣτΕ υποχρέωσε την ΑΕΠΠ σε έκδοση νέας απόφασης στο πνεύμα του ΣτΕ. Πρόκειται για την
απόφαση υπ’αριθμόν 2/2019, με την οποία το ζήτημα επανεξετάζεται στο σύνολό του και εγείρει σοβαρά ζητήματα για τους
εμπλεκόμενους, ή όσους επιθυμούν να προσφύγουν για το θέμα αυτό στο μέλλον, όπως επίσης και τον ίδιο τον ΟΛΠ.
Συγκεκριμένα, με τη νεότερη αυτή απόφαση, η ΑΕΠΠ υποχρεώνει τον ΟΛΠ να απαλείψει το επίμαχο άρθρο το οποίο
επέφερε ποινή αποκλεισμού σε όσες συμμετέχουσες εταιρείες είχαν στο παρελθόν συμμετάσχει σε πρακτικές αθέμιτου
ανταγωνισμού, χωρίς τη δυνατότητα να αποδείξουν ότι έχουν προχωρήσει σε επαρκή μέτρα αυτοκάθαρσης.
Από την άλλη πλευρά όμως –και το σημείο αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον– ο ΟΛΠ διατηρεί το δικαίωμα του εκ νέου
αποκλεισμού των εταιρειών που, κατά την κρίση του, δεν έχουν λάβει επαρκή μέτρα αυτοκάθαρσης, όπως π.χ. η
απομάκρυνση στελεχών που είχαν άμεση εμπλοκή στις σχετικές πρακτικές, ή η εφαρμογή δικλίδων ασφαλείας για την
αποφυγή παρόμοιων πρακτικών στο μέλλον, όπως ορίζει τόσο η ελληνική όσο και η κοινοτική νομοθεσία. Παράλληλα,
ουσιαστικά δίνεται το δικαίωμα σε μια ιδιωτική εταιρεία να αξιολογήσει μια άλλη ιδιωτική εταιρεία, σε ό,τι αφορά σειρά
κανονιστικών μέτρων που έχει λάβει ή όχι, κάτι πρωτοφανές σε επίπεδο διαγωνιστικών διαδικασιών. Μια ακόμα
«επιπλοκή» της απόφασης αυτής είναι ότι ο ΟΛΠ πλέον θα καλείται να τηρεί, στους διαγωνισμούς που πραγματοποιεί, την
κείμενη νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με νομικούς κύκλους που βρίσκονται σε γνώση του ζητήματος, ενδεχομένως και το ΣτΕ να κρίνει
στην Ολομέλεια ότι δεν συντρέχει λόγος εκδίκασης της υπόθεσης, μετά την πρόσφατη απόφαση της ΑΕΠΠ. Σε αυτήν
όμως θίγονται και ζητήματα για την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία εξισώνει την αυτοκάθαρση των
εμπλεκόμενων εταιρειών με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διευθέτησης. Σύμφωνα λοιπόν με την ΑΕΠΠ, οι
κατασκευαστικές εταιρείες που κατέθεσαν τη σχετική προσφυγή, «αβάσιμα ισχυρίζονται ότι και μόνο η υπαγωγή σε
διαδικασία διευθέτησης ακυρώνει τις διατάξεις περί αυτοκάθαρσης. Απεναντίας, ο οικονομικός φορέας (εταιρεία) οφείλει
να αποδείξει με στοιχεία ότι κατά τη διαδικασία κατά την οποία υπήχθη σε διευθέτηση της υπόθεσης, πράγματι
διευκρίνισε με ολοκληρωμένο τρόπο τα γεγονότα και τις περιστάσεις υπό τις οποίες υπέπεσε στην εις βάρος του
αποδιδόμενη παράβαση, η δε αναθέτουσα αρχή (ΟΛΠ) να τα αξιολογήσει, χωρίς μάλιστα να δεσμεύεται από τις σχετικές
αποφάσεις της αρμόδιας αρχής». Το ζήτημα είναι ότι αν ο ΟΛΠ επιλέξει να αποκλείσει εταιρείες, θεωρώντας ότι δεν έχουν
πράξει τα δέοντα για την αυτοκάθαρσή τους, θα ακολουθήσουν –κατά πάσα βεβαιότητα– και νέες προσφυγές από τους
θιγομένους...
(Πηγή: Καθημερινή)
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Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΤΕΡΝΑ
Τέσσερα νέα έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 100 εκατ. ευρώ ανέλαβε πρόσφατα στο εξωτερικό η
εταιρεία ΤΕΡΝΑ, 100% θυγατρική του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πρόκειται για δύο νέα έργα στην Κύπρο, ένα στο
Άμπου Ντάμπι και ένα στο Μπαχρέιν.
Πιο αναλυτικά:
Στην Κύπρο, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μονάδων αποθείωσης του Σταθμού
Ηλεκτροπαραγωγής στο Βασιλικό, για λογαριασμό της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ). Το έργο,
προϋπολογισμού άνω των 30 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία των μονάδων 1 και 2 του Βασιλικού μαζί με όλα τα απαραίτητα έργα πολιτικού μηχανικού. Το
σύνολο των εργασιών θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020.
Επίσης στην Κύπρο, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε την κατασκευή της νέας εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων των
ΕΛΠΕ στο Βασιλικό. Η διάρκεια κατασκευής είναι ένα έτος και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα
23,5 εκατ. ευρώ. Στην παρούσα φάση ανάπτυξης, το έργο, συνολικής χωρητικότητας αποθήκευσης 69.000 μ.3,
θα αποτελείται από έντεκα (11) δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και μία (1) δεξαμενή πυρόσβεσης. Η
εγκατάσταση θα διαθέτει πλήρως αυτόνομο πυροσβεστικό δίκτυο αποτελούμενο από δεξαμενή πυρόσβεσης
χωρητικότητας 4.000 μ.3.
Στο Άμπου Ντάμπι, η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε έργο προϋπολογισμού 8,5 εκατ. ευρώ για λογαριασμό του Diyafah
International School. Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση σειράς τεχνικών εργασιών σε κτήριο συνολικής
επιφάνειας 93.186 τ.μ. Η διάρκεια κατασκευής είναι δέκα (10) μήνες.
Στο Μπαχρέιν, τέλος, η ΤΕΡΝΑ σε κοινοπραξία με την εταιρεία CGCE (ΤΕΡΝΑ 50% – CGCE 50%) έχει
αναλάβει την κατασκευή των γεφυρών σύνδεσης των νησιών Al Madina Al Shamaliya (9, 10, 11 και 12). Το
έργο έχει προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ και ανατέθηκε στην κοινοπραξία από το Υπουργείο Στέγασης του
Μπαχρέιν.
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«Προειδοποίηση» Σόρος: Η ΕΕ μπορεί να διαλυθεί όπως η Σοβιετική Ένωση
Να «ξυπνήσει» και να αντιληφθεί «το μέγεθος της απειλής», που αντιμετωπίζει καλεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση ο Τζορτζ Σόρος, επισημαίνοντας πως οι εχθροί είναι τόσο εσωτερικοί όσο και εξωτερικοί.
«Η Ευρώπη υπνοβατεί στη λήθη» σχολιάζει ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής σε άρθρο του στο Project
Syndicate, προσθέτοντας ότι «οι άνθρωποί της πρέπει να ξυπνήσουν πριν να είναι πολύ αργά».
«Εάν δεν το κάνουν, η Ε.Ε. μπορεί να διαλυθεί όπως και η Σοβιετική Ένωση το 1991» υπογραμμίζει,
εξηγώντας πως αυτή τη στιγμή βιώνει μία «επαναστατική περίοδο», της οποίας το τελικό αποτέλεσμα είναι
«εξαιρετικά αβέβαιο».
Παρατηθεί δε ότι η σημερινή ηγεσία της Ευρώπης θυμίζει το Politburo, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρεε,
«συνεχίζοντας να εκδίδει διατάγματα, σαν να εξακολουθούσαν να έχουν νόημα».
Η μεγάλη μάχη θα δοθεί στις εκλογές του Μαΐου του 2019, με τις λεγόμενες αντι-συστημικές δυνάμεις και τα
ευρωσκεπτικστικά κόμματα να προβλέπεται να έχουν καλές επιδόσεις.
«Δυστυχώς οι αντι- ευρωπαϊκές δυνάμεις θα έχουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην κάλπη. Υπάρχουν
πολλοί λόγοι για αυτό, συμπεριλαμβανομένου του παρωχημένου κομματικού συστήματος, που επικρατεί στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, την αδυναμία αλλαγής στις Συνθήκες και και την απουσία νομικών
εργαλείων για την πειθαρχία κρατών- μελών, που παραβαίνουν θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
σημειώνει.
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Καταρρέει η παγκόσμια τάξη πραγμάτων
Τίποτα δεν είναι όπως ήταν. Οι μεγάλες δυνάμεις αναλώνονται σε ανταγωνισμούς, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν. Ποιος θα
μαζέψει τα εύθραυστα κομμάτια της παγκόσμιας τάξης; Aυτό είναι από τα θέματα της Διάσκεψης του Μονάχου.
Όταν οι 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εκπρόσωποι άλλων χωρών και οργανώσεων φτάσουν στο Μόναχο
ανάμεσα στα έντυπα της Διάσκεψης Ασφάλειας του Μονάχου που θα πάρουν είναι και το Munich Security Report MSR,
μια έκθεση 100 σελίδων με συμπεράσματα για την κατάσταση στον κόσμο. Κι αυτή προκαλεί ανησυχία. Όπως γράφει ο
επικεφαλής της Διάσκεψης Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ «δημιουργείται μια νέα εποχή ανταγωνισμών για την εξουσία ανάμεσα
στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία, που συμβαδίζει με ένα σχετικό κενό εξουσίας σε ό,τι αφορά την φιλελεύθερη διεθνή
τάξη πραγμάτων». Οι ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για διεθνείς συμβάσεις και αμφισβητούν
ανοιχτά θεσμούς, όπως το ΝΑΤΟ και ο ΟΗΕ.
Πού βρίσκονται οι συνήγοροι της ελεύθερης τάξης πραγμάτων;
Αντ΄αυτού οι ΗΠΑ «εκδηλώνουν έναν εκνευριστικό θαυμασμό για ισχυρούς άνδρες και για τους νατοϊκούς εταίρους είναι
δύσκολο να αποδεχθούν τους επαίνους Τραμπ για ανελεύθερους ηγέτες» είτε στη Βραζιλία, είτε στις Φιλιππίνες, σύμφωνα
με την έκθεση. Η έκθεση συνεχίζει σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ έχουν καταχωρίσει την Κίνα και τη Ρωσία ως τους πιο
σημαντικούς στρατηγικά αντιπάλους. Ο νέος ανταγωνισμός ανάμεσα στις τρεις υπερδυνάμεις εκφράζεται εντελώς
διαφορετικά. Ηδιένεξη της Ουάσιγκτον με το Πεκίνο εξελίσσεται στα πεδία της οικονομίας και του εμπορίου. Η Ρωσία
και η Κίνα πάλι αντιλαμβάνονται τη συγκυριακή συμμαχία τους ως αντίπαλη απέναντι στη Δύση και αναλώνονται σε
γεωπολιτική αντιζηλία. Η αντιπαλότητα ανάμεσα σε Ρωσία και ΗΠΑ εκτείνεται σε θέματα εξοπλισμού. Και εδώ η έκθεση
δεν αφήνει πολλά περιθώρια ελπίδας για βελτίωση. Μετά την καταγγελία της συνθήκης INF για την απαγόρευση
πυρηνικών πυραύλων μέσου βεληνεκούς, επιδεινώνεται το κλίμα και σε άλλες συμβατικές συμφωνίες για περιορισμό των
εξοπλισμών. Για παράδειγμα, φαίνεται πολύ πιθανό Μόσχα και Ουάσιγκτον να μην μπορέσουν να συμφωνήσουν στην
παράταση της νέας Συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, η οποία εκπνέει το 2021.
Και η Ευρώπη; Η ΕΕ κυρίως δεν είναι καλά προετοιμασμένη απέναντι στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων,
αναφέρεται στην έκθεση. Φαίνεται και από τον διάλογο για περισσότερο στρατηγική αυτονομία στην γηραιά ήπειρο.
Αυτήν την περίοδο δεν έχει κανείς ένα ισορροπημένο σχέδιο β' στα συρτάρια, με το οποίο η Ευρώπη να μπορεί στον τομέα
ασφάλειας να χειραφετηθεί. Και η παγκόσμια τάξη πραγμάτων διολισθαίνει σε μια ενδιάμεση κατάσταση, οι
εναπομείναντες συνήγοροι του ελεύθερων αξιών προσπαθούν να περάσουν μέσα από αυτήν τη φάση ανασφάλειας και
αστάθειας. Με νηφαλιότητα η έκθεση της Διάσκεψης του Μονάχου διαπιστώνει ότι ορισμένοι υποψήφιοι επιθυμούν να
παίξουν το ρόλο των συνηγόρων της ελεύθερης τάξης, αλλά δεν είναι σε θέση να το κάνουν. Άλλες είναι λιγότερο σε θέση
να το κάνουν, αλλά δεν μπορούν ή δεν θέλουν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους.
Συμμαχία των οπαδών του πολυμερισμού
Μεγάλο κομμάτι της μελέτης αφιερώνεται στα περιθώρια και τις δυνατότητες που έχουν μεμονωμένες χώρες, όπως ο
Καναδάς ή η Ιαπωνία. Ειδικό κεφάλαιο αφιερώνεται στη Μ. Βρετανία, ως χώρα που έχει συνδιαμορφώσει την
φιλελεύθερη τάξη πραγμάτων και στον τομέα ασφάλειας έχει ακόμη πολλά να δώσει, αλλά που είναι εκτεθειμένη σε
αστάθμητους παράγοντες λόγω Brexit. Ακόμη κι αν σε Λονδίνο, Παρίσι και Βερολίνο συνεχώς λέγεται ότι και στο μέλλον
η συνεργασία θα είναι στενή, θεωρείται από τώρα σαφές ότι η διαδικασία Brexit, και από τις δύο πλευρές, σε απόσταση
χρόνου θα δημιουργήσει πληγές. Ποιος λοιπόν θα μαζέψει τα κομμάτια μιας εύθραυστης παγκόσμιας τάξης; Εν όψει της
συμμετοχής της στη Διάσκεψη του Μονάχου η καγκελάριος Μέρκελ υποστήριξε σε μαγνητοσκοπημένο βίντεο ότι θα
εργαστεί για τη διατήρηση των διεθνών θεσμών, κάτι το ίδιο σημαντικό, όπως και στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Ο
Χάικο Μάας, γερμανός υπουργός Εξωτερικών έκανε έκκληση για σχηματισμό μιας συμμαχίας των οπαδών του
πολυμερισμού. Το πόσο δύσκολο είναι να μη μείνει μόνο σε λόγια αυτή η έκκληση, φαίνεται από τη συνεργασία με τη
Γαλλία, το πιο σημαντικό εταίρο της Γερμανίας.
Μια νέα δημοσκόπηση του Ιδρύματος Φρίντριχ Έμπερτ δείχνει ότι το 43% των Γάλλων, αλλά το 59% των Γερμανών
θέλουν τη \διεθνή ουδετερότητα των χωρών τους. Οι Γερμανοί, περισσότερο και από ότι οι Γάλλοι, απορρίπτουν
συμμετοχή της χώρας τους σε ένοπλες επεμβάσεις. Η τρέχουσα κρίση στο ΝΑΤΟ αποτελεί για τη Γερμανία μεγαλύτερη
πρόκληση από ό,τι στη Γαλλία, που έχει μέχρι τώρα ακολουθήσει μια πιο ελεύθερη προσέγγιση, αναφέρεται στη μελέτη.
Το πώς μπορούν να λυθούν πολιτικά αυτές οι διαφορές, πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα ανάμεσα σε Βερολίνο και Παρίσι.
Ευκαιρία δεν θα προσφέρει η Διάσκεψη του Μονάχου. Ο γάλλος πρόεδρος ακύρωσε αιφνιδιαστικά τη συμμετοχή του για
λόγους εσωτερικοπολιτικών αναγκών.
Πηγή: Deutsche Welle
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