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Αποπλήρωσε τα CoCos €2,03 δισ. η Εθνική Τράπεζα
Η Εθνική Τράπεζα σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου και σύμφωνα με τις
δεσμεύσεις του επικαιροποιημένου Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 4 Δεκεμβρίου 2015, προέβη σε αποπληρωμή των υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολόγων (CoCos)
ύψους 2.029,2 εκατ. ευρώ που είχε εκδώσει το Δεκέμβριο του 2015 υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ), κατόπιν προηγούμενης σχετικής έγκρισης από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σύμφωνα με το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
Μετά την αποπληρωμή των Cocos, ύψους 2.029,2εκατ. ευρώ (για την οποία εκδόθηκε ανακοίνωση της Εθνικής
Τράπεζας), προκύπτουν τα εξής:
· Με την εξόφληση των Cocos η Εθνική Τράπεζα αποπληρώνει τις κρατικές ενισχύσεις για κεφαλαιακή
ενίσχυση, ενώ ήδη από τον Ιούλιο είχε αποπληρώσει και αυτές για ρευστότητα.
· Μετά την αποπληρωμή των CoCos η Εθνική παραμένει σε ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη ιδίων
κεφαλαίων στο 16.9%
· Εχει την υψηλότερη ρευστότητα (όπως ορίζεται από το δείκτη δάνεια προς καταθέσεις) και τη μικρότερη
εξάρτηση από τον ELA και το ευρωσύστημα.
· Εχει τον χαμηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και την υψηλότερη κάλυψη τους από
προβλέψεις.

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

CNBC: Έρχεται νέα κρίση στη Ελλάδα που θα φέρει «τριγμούς» στη συνοχή της ΕΕ
Για μια νέα πολιτική και οικονομική αναταραχή που είναι στα «σκαριά» στην Ελλάδα κάνει λόγο σε άρθρο του
το CNBC, καθώς όπως αναφέρει «οι πιστωτές της χώρας και η αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα
βρίσκονται σε διαμάχη για το μείγμα των μέτρων που θα εξασφαλίσουν τη μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική
φερεγγυότητα της χώρας».
«Την Τετάρτη, η ευρωζώνη έβαλε πάγο στα 45 δισεκατομμύρια ευρώ βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που θα
βοηθούσαν την χρεωμένη χώρα, η οποία υποφέρει από βαθιά ύφεση και υψηλή ανεργία. Αυτό ήρθε ως απάντηση
στις εξαγγελίες της ελληνικής κυβέρνησης για εφάπαξ βοήθημα στους συνταξιούχους τον Δεκέμβριο.
Παγώνοντας τη ροή κεφαλαίων προς την Ελλάδα, απειλεί τώρα να προκαλέσει νέο ξέσπασμα της ελληνικής
κρίσης χρέους και να δοκιμάσει περαιτέρω τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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\/ του χρέους είχε ως στόχο να βοηθήσει τις αδύναμες ελληνικές τράπεζες να βρουν ρευστότητα. Με
Η ελάφρυνση
αυτόν τον τρόπο απαγορεύει στην Ελλάδα τη συμμετοχή στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΕ»
σημειώνεται και προσθέτει: «Ως αποτέλεσμα, το χρηματιστήριο της Αθήνας έπεσε 3% ενώ τα δεκαετή ομόλογα
ανέβηκαν 4%».
Το άρθρο κάνει λόγο για σκληρή κίνηση εκ μέρους της Ευρώπης ως απάντηση στις εξαγγελίες Τσίπρα, την ώρα
που 1,2 εκατ. Ελληνες συνταξιούχοι ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και τα νησιά δοκιμάζονται και από το
προσφυγικό πρόβλημα. Ωστόσο όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, ο κ. Τσίπρας δεν είχε ενημερώσει τους
δανειστές για την απόφασή του να μοιράσει χρήματα.
Οπως αναφέρει το CNBC ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντησή του με τη Μέρκελ αύριο θα αναζητήσει
συμβιβαστική φόρμουλα μεταξύ Γερμανίας και ΔΝΤ.
Το άρθρο κλείνει αναφέροντας: «Εχοντας πάντως να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι η δημοτικότητά της
βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, είναι πιθανό η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να πάει σε πρόωρες εκλογές μέσα
στο 2017».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Για την Παρασκευή πηγαίνουν οι εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, για την Παρασκευή μετατίθενται οι εξελίξεις στην Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση
με τη διαδικασία επιλογής νέου CEO, μετά τη σημερινή εμπλοκή, ύστερα από παρέμβαση του SSM.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ΔΣ της τράπεζας θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή και δεν αποκλείεται να
αναζητηθεί εναλλακτική λύση για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σε τρίτο πρόσωπο για την αναγκαία
συναίνεση.
Την έκπληξη τους εκφράζουν κύκλοι της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις
στην επιλογή του διευθύνοντος της Τράπεζας Πειραιώς και την εμπλοκή που παρουσιάστηκε την τελευταία
στιγμή για δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ είχαν δοθεί οι διαβεβαιώσεις από όλες τις πλευρές ότι
έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται.
Οι ίδιοι κύκλοι επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για τις εξελίξεις, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν ότι
οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν την θέση που έχει διατυπωθεί από την κυβέρνηση ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
αξιολόγησης των διοικήσεων των τραπεζών είναι προβληματικό και πρέπει να τροποποιηθεί.
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Αρθρο του Μοσκοβισί κατά του ΔΝΤ: Ας μην παίζουμε σκιώδη παιχνίδια με το μέλλον της
Ελλάδας
Ο Γάλλος Επίτροπος απαντά στις αιτιάσεις Τόμσεν επικρίνοντας το παιχνίδι ευθυνών σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και τη στάση του ΔΝΤ που οδηγεί σε
αδιέξοδο τη διαπραγμάτευση. Ακόμη, απορρίπτει τα επιχειρήματα του ΔΝΤ για την ανάγκη περικοπών στις συντάξεις και το αφορολόγητο, ξεκαθαρίζοντας πως οι Έλληνες
υπερφορολογούνται και πως σε κάθε περίπτωση οι συντάξεις στην Ελλάδα υπολείπονται των Γερμανικών συντάξεων.
Να μην έχουμε «πολιτικά αδύνατες» απαιτήσεις από την Ελλάδα, ζητεί ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Πιερ Μοσκοβισί, απαντώντας εμμέσως στο πρόσφατο
άρθρο των αξιωματούχων του ΔΝΤ, οι οποίοι αξίωναν τη λήψη περαιτέρω μέτρων λιτότητας.
Στο άρθρο του, στους Financial Times, με τίτλο «Η Ελλάδα δεν μπορεί να καταδικαστεί σε λιτότητα για πάντα» ο Ευρωπαίος επίτροπος υποστηρίζει ότι μπορεί σύντομα να
υπάρξει συμφωνία «αν όλοι οι εταίροι συμμετέχουν εποικοδομητικά», ενώ συμπληρώνει ότι οι εκλογές το 2017 σε διάφορες χώρες δεν διευκολύνουν την κατάσταση αλλά η
αναβλητικότητα θα ήταν ανεύθυνη επιλογή.
Ο Γάλλος Επίτροπος απαντά στις αιτιάσεις Τόμσεν επικρίνοντας το παιχνίδι ευθυνών σε σχέση με τα πρωτογενή πλεονάσματα, όσο και τη στάση του ΔΝΤ που οδηγεί σε
αδιέξοδο τη διαπραγμάτευση. Ακόμη, απορρίπτει τα επιχειρήματα του ΔΝΤ για την ανάγκη περικοπών στις συντάξεις και το αφορολόγητο, ξεκαθαρίζοντας πως οι Έλληνες
υπερφορολογούνται και πως σε κάθε περίπτωση οι συντάξεις στην Ελλάδα υπολείπονται των Γερμανικών συντάξεων.
Ολόκληρο το άρθρο του Πιέρ Μοσκοβισί:
«Η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στο μυαλό των ανθρώπων καθώς πλησιάζουμε στο μέσο του προγράμματος διάσωσης 86 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε τον Αύγουστο του 2015.
Υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν στη συνέχεια και πρέπει να ληφθούν προς το γενικό συμφέρον της Ελλάδας και της υπόλοιπης ευρωζώνης. Οι εκλογές
που θα διενεργηθούν στην Ευρώπη το 2017 δεν θα τις κάνουν ευκολότερες, όμως η κωλυσιεργία θα ήταν ανεύθυνη.
»Η αξιολόγηση του πρώτου προγράμματος ολοκληρώθηκε επιτυχώς και το Eurogroup την περασμένη εβδομάδα συμφώνησε σε βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Στελέχη
των Ευρωπαϊκών Θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου εργάζονται τώρα με τις Ελληνικές αρχές για να καταλήξουν σε συμφωνία για τις μεταρρυθμίσεις και τα
δημοσιονομικά μέτρα που χρειάζονται για να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση. Η συμφωνία αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί σύντομα –αν όλοι οι εταίροι συμμετέχουν
εποικοδομητικά.
»Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει δεσμευμένη να το πράξει. Δυστυχώς, άλλοι ορισμένες φορές φαίνεται να προτιμούν να εμπλέκονται σε ένα παιχνίδι απόδοσης ευθυνών ως
τρόπο για να υπερασπίσουν τις θέσεις τους. Η συμπεριφορά αυτή κινδυνεύει να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Αυτό θα ήταν
άδικο δεδομένων των προσπαθειών του Ελληνικού λαού και της οικονομικής στήριξης από τους Ευρωπαίους εταίρους.
»Σε αυτή την εποχή της επωνομαζόμενης «μετά-αλήθειας» πολιτικής, είναι σημαντικό να μην αφήσουμε ορισμένους ισχυρισμούς να περάσουν χωρίς αμφισβήτηση. Ας
αρχίσουμε με τον ισχυρισμό ότι η Ελλάδα δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις της. Η Ελλάδα έχει κάνει πρωτοφανείς προσπάθειες στη δημοσιονομική πολιτική, περιλαμβανομένων
σημαντικών μεταρρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, του συστήματος φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων και του συστήματος ΦΠΑ. Έχουν ληφθεί
ενέργειες προκειμένου να στηριχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, να αντιμετωπιστούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή, και να
βελτιωθεί η είσπραξη εσόδων. Το κράτος έχει αποπληρώσει καθυστερημένες οφειλές ύψους άνω των 3,5 δισ. ευρώ.
»’Ως αποτέλεσμα, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας αναμένεται να διαμορφωθεί χαμηλότερα του 3% του ΑΕΠ φέτος. Αναμένεται να υπεραποδώσει του συμφωνημένου
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 0,5% για το 2016 και να υλοποιήσει τον στόχο του 1,75% το 2017. Η οικονομική ανάπτυξη άγγιξε το 1,8% το δ’ τρίμηνο σε ετήσια βάση. Η
ανεργία μειώνεται, παρά το ότι εξακολουθεί να παραμένει σε απαράδεκτα υψηλό επίπεδο. Εν ολίγοις, εφαρμόζοντας ένα απαιτητικό πρόγραμμα, η Ελλάδα επί τέλους γυρνάει
σελίδα.
»Τότε υπάρχει η υπόνοια ότι οι Ελληνικές συντάξεις είναι σε Γερμανικά επίπεδα. τα στοιχεία των κρατών-μελών της ΕΕ δείχνουν πως οι μέσες δημόσιες συντάξεις το 2013
ήταν 1.233 ευρώ μηνιαίως στη Γερμανία, 45% υψηλότερα από τα 846 ευρώ μηνιαίως στην Ελλάδα. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σημαίνουν πως οι νέες συντάξεις που
αποδίδονται στην Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερες. Και θυμηθείτε πως η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο δίκτυ κοινωνικής προστασίας: σε πολλές
οικογένειες, οι συντάξεις είναι η μοναδική πηγή εισοδήματος.
»Και ο ισχυρισμός πως οι μισοί Έλληνες φορολογούμενοι εξαιρούνται από τον φόρο εισοδήματος; Αυτό αγνοεί το γεγονός πως ο γενικός φορολογικός συντελεστής στα
εισοδήματα, περιλαμβανομένων των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, είναι άνω του μέσου όρου της ΕΕ. Και η φετινή μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος έχει
διευρύνει σημαντικά τη φορολογική βάση.
»Τέλος, μήπως η Κομισιόν είναι υπερβολικά επιεικής με την Ελλάδα, σε αντίθεση με την δήθεν πιο ρεαλιστική θέση του ΔΝΤ; Φυσικά όχι! Ενώ έχει εργαστεί ακάματα για να
βοηθήσει την Ελλάδα να οικοδομήσει μια βιώσιμη ανάκαμψη, έχει επίσης πιέσει τις αρχές της χώρας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους. Η Κομισιόν υπήρξε ένας έντιμος
διαμεσολαβητής, εκπροσωπώντας τα συμφέροντα του συνόλου της ευρωζώνης.
»Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος, κάτι που εξαρτάται από μια συμφωνία να συμμετέχει και το ΔΝΤ. Αυτό δεν μπορεί να
συμβεί όσο οι θέσεις καθορίζονται από δόγματα ή βραχυπρόθεσμες πολιτικές τακτικές χωρίς να υπολογίζεται η κοινωνική επίπτωση των προτεινόμενων μέτρων.
»Είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει ταχέως μια συμφωνία για αξιόπιστους δημοσιονομικούς στόχους για τα χρόνια πέραν της λήξης του προγράμματος, και πως οι στόχοι
αυτοί δεν υπερεκτιμούν την ικανότητα της Ελλάδας να τους επιτύχει χωρίς να υπονομεύει την ανάπτυξη. Δεν θα πρέπει να είναι πολύ υψηλοί για πολύ μεγάλο χρονικό
διάστημα – η Ελλάδα δεν μπορεί να καταδικαστεί σε λιτότητα για πάντα – ούτε όμως θα πρέπει να βασίζονται σε εσκεμμένα απαισιόδοξες προβλέψεις ή να συνδέονται με
απαιτήσεις που είναι πολιτικά αδύνατες, οικονομικά ανεπιθύμητες και κοινωνικά απαράδεκτες.
»Ας μην παίζουμε σκιώδη παιχνίδια με το μέλλον της Ελλάδας. Οι τεχνικές εργασίες έχουν σχεδόν τελειώσει. Οι πολιτικοί ηγέτες της ευρωζώνης και των θεσμών πιστωτών
της Ελλάδας πρέπει να αναλάβουν την πρωτοβουλία. Χρειάζονται αποφάσεις προς το κοινό συμφέρον, ώστε το δεύτερο ήμισυ του προγράμματος να προετοιμάσει την Ελλάδα
για μια βιώσιμη επιστροφή στις αγορές κεφαλαίου και για ένα σταθερό μέλλον στην ευρωζώνη. Χρειαζόμαστε όλοι οι εταίροι να μοιραστούν την ευθύνη για την επίτευξη
αυτού, και να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει».
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Η αλήθεια ανάποδα
Peter Doyle - Διεθνής μακροοικονομολόγος, πρώην senior manager του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ λέει πως βλέπει θετικά έναν στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 1,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα από το 2018 και
μετά. Οι ισχυρισμοί για το αντίθετο παρουσιάζουν την αλήθεια ανάποδα.
Αλλά το ΔΝΤ επίσης θέλει μέτρα για την επίτευξη στόχων του 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και μετά που θα είναι αξιόπιστα
και θα ψηφιστούν άμεσα.
Λοιπόν, τι γίνεται;
Το ΔΝΤ λέει ότι εξαναγκάστηκε σε αυτή την αντίφαση εξαιτίας της συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και των Ευρωπαίων
το 2015. Ωστόσο, αυτή η δικαιολογία δεν βγάζει νόημα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας.
Επειδή το ΔΝΤ δεν δημιουργήθηκε απλά για να αντιτίθεται σε μακροοικονομικές πολιτικές που είναι πολύ «χαλαρές»,

αλλά επίσης για να αντιτίθεται σε πολιτικές που είναι πολύ «σφιχτές». Γενικά μιλώντας, έχει πολλά εργαλεία για να
επιτύχει το πρώτο, αλλά σχεδόν κανένα - πέρα από τις εκκλήσεις- για το δεύτερο. Αυτό είναι το γνωστό ζήτημα της
ασυμμετρίας στην πολιτική του ΔΝΤ και τη προκατάληψη περί παγκοσμίου αποπληθωρισμού.
Αλλά στη μοναδική περίπτωση της Ελλάδας, τώρα, το ΔΝΤ έχει ένα ισχυρό εργαλείο για να αντισταθεί στις υπερβολικά
«σφιχτές» πολιτικές. Οι Ευρωπαίοι δανειστές θέλουν επίσημη και πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα.
Οπότε αν το ΔΝΤ βλέπει τις πολιτικές τους ως πολύ «σφιχτές», μπορεί απλά να πει «όχι» στο αίτημά τους. Αυτό θα
προκαλούσε, τουλάχιστον, επανεξέταση αυτών των πολιτικών.
Και, σε διεθνές πλαίσιο, το ΔΝΤ καλείται να παίξει έναν τέτοιο ρόλο. Η άνοδος των λαϊκιστικών δυνάμεων σε πολλά μέρη
της Ευρώπης και αλλού αντικατοπτρίζει, εν μέρει, τις πολύ «σφιχτές» πολιτικές. Αυτές οι τάσεις προαναγγέλλουν κρίση,
κάτι που το ΔΝΤ δημιουργήθηκε για να αποτρέψει.
Οπότε θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί πως το ΔΝΤ θα έσπευδε να εκμεταλλευτεί αυτή τη σπάνια ευκαιρία να είναι τόσο
σκληρό απέναντι στις πολύ «σφιχτές» πολιτικές όσο απέναντι στις πολύ «χαλαρές». Αυτό θα ενίσχυε τον ισχυρισμό του
περί ίσης αντιμετώπισης και θα προέβαλλε εντόνως τους ευρύτερους προβληματισμούς σχετικά με τις συνέπειες τέτοιων
λαθών πολιτικής.
Αλλά όχι. Αντ'αυτού, έχει υιοθετήσει αυτή τη γραμμή, τύπου «δεν φταίω εγώ» για την Ελλάδα. Αυτή είναι μια θεμελιώδης
παραβίαση του ιδρυτικού σκοπού του. Και το ευρύτερο λαϊκιστικό κίνημα είναι μια προειδοποίηση για τις δραματικές
συνέπειες που επέρχονται όταν τέτοιο θεσμοί παραβιάσουν τους ιδρυτικούς σκοπούς τους.
Η αποτυχία του ΔΝΤ δεν σταματά εδώ. Οι κύριοι Τόμσεν και Όμπστφελντ λένε πως οι συντάξεις, η έλλειψη στοχευμένων
παροχών ανεργίας και η ασύμμετρη επιβάρυνση της ατομικής φορολογίας εμποδίζουν τις ελληνικές δυνατότητες
ανάπτυξης και πρέπει να αλλάξουν («εκσυγχρονιστούν»). Αλλά ούτε αυτοί, ούτε άλλα στελέχη του ΔΝΤ, ούτε κανείς άλλος
το έχει δείξει αυτό. Οι δαπάνες για τις συντάξεις μπορεί να απέχουν από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, αλλά για τις
συνολικές κυβερνητικές δαπάνες δεν ισχύει αυτό. Οπότε αν οι Έλληνες επιλέξουν να διοχετεύσουν τα κοινωνικά τους
προγράμματα μέσω των ηλικιωμένων- από αυτούς, μέσω «ενδο-οικιακών» μεταφορών- είναι εμπειρικό ζήτημα το εάν
αυτό θα παράγει περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική «στόχευση» στην περίπτωση της Ελλάδας από το αν αυτές οι
παροχές διοχετεύονταν άμεσα από την κυβέρνηση. Ωστόσο, δεν παρέχονται στοιχεία. Αντίστοιχα και για τους ισχυρισμούς
για τις επιπτώσεις του βάρους της ατομικής φορολογίας.
Τέτοιες τεχνικά ασταθείς προϋποθέσεις από το ΔΝΤ αντικατοπτρίζουν δύναμη χωρίς υπευθυνότητα.
Ο μόνος φορέας
με τη δυνατότητα να διορθώσει αυτά τα μακροχρόνια λάθη στη δουλειά του ΔΝΤ στην Ελλάδα είναι η
\
κυβέρνηση των ΗΠΑ. Αυτό εξαιτίας του ρόλου της στο εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ, όπου, μετά το ευρωπαϊκό μπλοκ
με το 40% περίπου, είναι ο δεύτερος μέτοχος, με περίπου 18%.
Η επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ μέχρι τώρα δεν έχει δείξει να επικεντρώνεται σε τέτοια ζητήματα που προκύπτουν σε
διεθνείς οργανισμούς. Αλλά η Ελλάδα έχει καλό σκορ στο ΝΑΤΟ όσον αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες, ο κ. Τραμπ
φαίνεται να περιφρονεί τους διεθνείς οργανισμούς και ο κ. Μνούτσιν, που προορίζεται για υπουργός Οικονομικών,
μαθαίνει γρήγορα. Οπότε η Ελλάδα έχει χαρτιά να παίξει στην Ουάσινγκτον. Η κυβέρνηση θα έπρεπε τώρα να προσέχει
πόσο καλύτερα θα παρουσιάσει τη θέση της σε αυτό το κοινό.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Τράπεζα Πειραιώς: Τα βλέμματα στρέφονται στις επόμενες
στηρίξεις στα 0,189 – 0,191 ευρώ ….. Απώλεια αυτών των
στηρίξεων μπορεί να οδηγήσει τη μετοχή σε σημαντικά
χαμηλότερα επίπεδα…
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