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Κερέ: Τι συζητήσαμε για την Ελλάδα στο Eurogroup
Τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, αλλά και τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς για την Ελλάδα,
υπογράμμισε το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ, λίγο μετά τη λήξη των εργασιών του άτυπου
Eurogroup στο Τάλιν.
Κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου μετά το Eurogroup, ο Μπενουά Κερέ ανέφερε ότι η οροφή της
έκτακτης βοήθειας ρευστότητας (ELA) που παρέχει η ΕΚΤ στις ελληνικές τράπεζες μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα
κατά 5 δισ. ευρώ, και πως το συνολικό ποσό που έχει λάβει η Ελλάδα από τον ΕLA είναι 33,9 δισ. ευρώ. «Αυτό είναι πολύ
σημαντικό βήμα για τη μείωση – και ελπίζω για την εξάλειψη του ELA», ανέφερε ο Μπ. Κερέ.
Όσον αφορά το επίπεδο των καταθέσεων στην Ελλάδα, ο κ. Κερέ ανέφερε ότι μόλις πρόσφατα έχει αρχίσει να σημειώνεται
μια μέτρια ανάκαμψη, ωστόσο τόνισε ότι το επίπεδο των καταθέσεων παραμένει περίπου κατά 35,3 δισ. ευρώ κάτω από το
αντίστοιχο επίπεδο στις αρχές του 2015. Σε γενικές γραμμές, πάντως, τόνισε ο Μπ. Κερέ, η οικονομική κατάσταση στην
Ελλάδα βελτιώνεται.
Όσον αφορά το ελληνικό πρόγραμμα προσαρμογής, ο Μπ. Κερέ είπε ότι είναι προς όφελος της Ελλάδας να ολοκληρώσει
εγκαίρως την τρίτη αξιολόγηση, και συγκεκριμένα έως το τέλος του 2017. Στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης, τόνισε ότι
πρέπει να γίνει «σημαντική και ορατή πρόοδος» για να μειωθούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και πρόσθεσε ότι
είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες (e-auctions).
Καταλήγοντας, ο Μπ. Κερέ επεσήμανε την ανάγκη να «προστατευθεί η ανεξαρτησία και η αξιοπιστία της ΕΛΣΤΑΤ» και
εξέφρασε την ανησυχία της ΕΚΤ για τη δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί κατά του πρώην επικεφαλής της, Ανδρέα
Γεωργίου. Ο Μπ. Κερέ ανέφερε ότι η υπόθεση αυτή «θέτει σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών
στοιχείων» και της ίδιας της Eurostat και πως αυτό είναι κάτι που εγείρει την ανησυχία της ΕΚΤ.-

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

Τσακαλώτος: Στόχος να μην χρειαστεί νέο πρόγραμμα
«Ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη άλλου προγράμματος
και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουν μαζί γι αυτό τον στόχο» δήλωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος μετά από την συνεδρίαση του Eurogroup, συμπληρώνοντας ότι δεν συζητήθηκε ούτε
θέμα Eldorado, αλλά ούτε και δημοσιονομικό πρόβλημα.
Συνέχεια…
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Ειδικότερα ο/ κ. Τσακαλώτος δήλωσε χαριτολογώντας πως «η Ελλάδα συζητήθηκε για άλλη μια φορά, τα αυτιά μου είναι
στη θέση τους, δεν τραβήχτηκαν τα αυτιά μου όπως γράφεται στην Ελλάδα» και συμπλήρωσε ότι «κανένας δεν ανέφερε το
θέμα της Eldorado, δεν μας είπαν ότι το πρόγραμμα δεν πάει καλά, δεν μας είπαν ότι έχουμε μεγάλο δημοσιονομικό
πρόβλημα και πρέπει κάτι να κάνουμε».
Ο υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι «ήταν μια συζήτηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα, όπου ο πρόεδρος του Eurogroup αλλά
και πολλοί άλλοι είπανε ότι ο στόχος είναι να βγούμε από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 χωρίς την ανάγκη άλλου
προγράμματος και ότι όλοι πρέπει να δουλέψουν μαζί γι΄αυτό τον στόχο, πως είναι σωστό ότι η κυβέρνηση έχει πάρει την
απόφαση να τελειώσει όσο πιο γρήγορα γίνεται με την τρίτη αξιολόγηση μας». Είπε ακόμη ότι «κάποιοι βάλανε θέματα
που χρειάζονται περισσότερη συζήτηση, κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια, όπου υπάρχει μία
ανησυχία ότι πρέπει να πάμε ακόμα πιο γρήγορα για να δημιουργηθούν συνθήκες που θα μπορέσουν οι τέσσερις εμπορικές
τράπεζες να μπορούν να δανείζουν ακόμα περισσότερο στην πραγματική οικονομία».
Επίσης «εξέφρασε την ευχαρίστησή του ο πρόεδρος Ντράγκι ότι αρχίζουν τα χρήματα να επιστρέφουν στις ελληνικές
τράπεζες, οι οποίες αντιμετωπίζουν με σοβαρό τρόπο τα κόκκινα δάνεια και άρα πρέπει να κάνουμε ακόμα πιο γρήγορες
κινήσεις με τους πλειστηριασμούς, για να μπορούν οι τράπεζες μέσα στο 2018 να πάνε ακόμα καλύτερα απ΄ ότι πηγαίνουν
τώρα. Οι θεσμοί θα έρθουν, τώρα όπως ξέρετε είναι τα τακτικά κλιμάκια κάτω στην Αθήνα, οι θεσμοί είπανε ότι το πιο
πιθανό είναι να έρθουν πολύ σύντομα». Τέθηκε πάλι το θέμα της ΕΛΣΤΑΤ και του κ. Γεωργίου, εξήγησα ότι η μόνη
καταδίκη που έχει ο κ. Γεωργίου είναι το διαδικαστικό θέμα ότι αν συγκαλούσε ή δεν συγκαλούσε το διοικητικό
συμβούλιο». Ανέφερε ακόμη ότι «επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει κανένας προβληματισμός για την ανεξαρτησία της
ΕΛΣΤΑΤ».
Και κατέληξε λέγοντας ότι «ήταν μία πολύ καλή συνάντηση για την ελληνική οικονομία, κανένας δεν εφησυχάζει, κανένας
δεν λέει ότι έχουν τελειώσει τα προβλήματα. Ολοι συμφωνούν ότι πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά γι΄αυτόν τον
στόχο που έβαλε ο πρόεδρος Ντάισεμπλουμ να βγούμε από το πρόγραμμα χωρίς να υπάρξει νέο πρόγραμμα».

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

Stochasis: Αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,8% το 2017
Χαμηλότερη του αναμενομένου ήταν η ανάπτυξη του ΑΕΠ το α΄ εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, σύμφωνα με την
εταιρεία συμβούλων Stochasis, φέτος είναι εφικτή η ανάπτυξη του ΑΕΠ κατά 1,8%.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη «Μακροοικονομικές Στοχεύσεις - Κλαδικές Προβλέψεις» της Stochasis, η
αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,64% στο α΄ εξάμηνο του 2017 (0,73% β΄ τρίμηνο 2017) ήταν κατώτερη του
αναμενομένου εξαιτίας της υπέρμετρης αύξησης των εισαγωγών και της χαμηλότερης διεύρυνσης της
ιδιωτικής κατανάλωσης. Σύμφωνα με τον κ. Δημήτρη Μαρούλη, επιστημονικό υπεύθυνο της μελέτης, η
μεταβολή του ΑΕΠ ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη, πρώτον, επειδή οι εισαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 9,4% στο α΄ εξάμηνο, ενώ η αύξηση των εξαγωγών (8,3%) και της εγχώριας
τελικής ζήτησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των αποθεμάτων και των στατιστικών διαφορών
(1,5%), ήταν χαμηλότερη –σύμφωνα με τη Stochasis, οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε ένα εξάμηνο όσο θα ανέμενε
κανείς να αυξηθούν στα επόμενα 5 έτη– και δεύτερον, επειδή, παρά την αύξηση των εισαγωγών, η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης (+0,8%) στο α΄ εξάμηνο ήταν πολύ κατώτερη της αναμενομένης, ειδικά αν ληφθούν
υπόψη οι αυξήσεις του δείκτη όγκου των λιανικών πωλήσεων (+2,4%), του δείκτη κύκλου εργασιών στο
εμπόριο αυτοκινήτων (+3,1%), του δείκτη κύκλου εργασιών στο χονδρικό εμπόριο (+ 4,9%), της απασχόλησης
(+1,9%) και του δείκτη μισθών (+0,8%).
Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν στο α΄ εξάμηνο όπως
αναμενόταν (+3%), με τις επενδύσεις σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό να έχουν μεγάλη αύξηση
(+18,7%).
Συνέχεια…
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Σημαντικά μειωμένες όμως ήταν οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές (-18,6%), κυρίως λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των πληρωμών
από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, που με τη σειρά του ήταν αποτέλεσμα των σημαντικά μειωμένων εισπράξεων από τα
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Επίσης, νέα πτώση (-8,0%) είχαν οι επενδύσεις σε κατοικίες, παρά τη σημαντική ανάκαμψη του όγκου των εκδοθεισών αδειών
οικοδομών στα δύο τελευταία εξάμηνα (β΄ 2016 και α΄ 2017). Οι αναλυτές της Stochasis σημειώνουν ότι η άνοδος της οικονομικής
δραστηριότητας στο α΄ εξάμηνο τροφοδοτείται και από την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής κατά 6,0% (μεταποίηση: 4,2%), του
κύκλου εργασιών στη μεταποίηση (+17,9%), του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές (+3,7%) και του δείκτη κύκλου εργασιών στον
τουρισμό (+5,4%).
Στον τομέα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, στο επίπεδο της κεντρικής και της γενικής κυβέρνησης στο επτάμηνο ΙανουαρίουΙουλίου 2017 προκύπτει υστέρηση των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού κατά 682 εκατ. ευρώ από τον στόχο. Ωστόσο η
υστέρηση υπερκαλύπτεται από την εξοικονόμηση πρωτογενών δαπανών ύψους 1,04 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή ενισχύουν την εκτίμηση
της Stochasis για την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος στη γενική κυβέρνηση άνω του 3,5% του ΑΕΠ το 2017.
Με βάση τα παραπάνω, τα στελέχη της Stochasis εκτιμούν την αύξηση του ΑΕΠ στη διάρκεια του έτους κατά 1,8%. H αύξηση αυτή
αποδίδεται, πρώτον, στη θετική επίδραση των καθαρών εξαγωγών στο β΄ εξάμηνο του 2017, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών από τα πολύ υψηλά επίπεδά τους σε αυτά του β΄ εξαμήνου του 2016, και της αύξησης του τουρισμού
και γενικότερα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών σε αυτό το εξάμηνο, δεύτερον, στην αύξηση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου
και, τρίτον, στη χαμηλότερη πτώση των αποθεμάτων το β΄ εξάμηνο του 2017 έναντι της πολύ μεγάλης πτώσης τους στο β’ εξάμηνο του
2016. Η ιδιωτική κατανάλωση, παραδέχονται οι μελετητές, αναμένεται να είναι ελαφρά μειωμένη στο β΄ εξάμηνο του 2017, από το
υψηλό επίπεδό της στο β΄ εξάμηνο του 2016, αλλά σημαντικά αυξημένη το 2018 λόγω και της ουσιαστικής βελτίωσης της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης. «Ενισχύονται, ωστόσο, οι συνθήκες για υψηλότερη ανάπτυξη το 2018, εάν εξασφαλιστεί ότι δεν θα
υπάρξει εκ νέου αρνητική επίπτωση στην ανάπτυξη από την καθυστέρηση των αξιολογήσεων, όπως συνέβη το 2016 και το 2017»,
αναφέρει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Βασίλης Ρεγκούζας.

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

Τον Οκτώβριο τα σχέδια της ΕΚΤ για την περιστολή του QE
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσει τον Οκτώβριο μια εξάμηνη παράταση στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών
στοιχείων αλλά θα μειώσει το ποσό που αγοράζει κάθε μήνα στα 40 δισ. ευρώ από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με οικονομολόγους που
συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.
Η ευρωζώνη καταγράφει πρόσφατα καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με οποιαδήποτε περίοδο μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Αυτό έχει τροφοδοτήσει τις προσδοκίες ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε σταδιακή περιστολή του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης
(QE) ύστερα από δύο και πλέον χρόνια αγορών ομολόγων κατά τα οποία απέκτησε κυρίως κρατικούς τίτλους αξίας άνω των 2 τρισεκ.
ευρώ.
Σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, που πραγματοποιήθηκε στις 11-14 Σεπτεμβρίου, η ανάκαμψη της οικονομικής ανάπτυξης θα
διατηρηθεί τον επόμενο χρόνο. Αλλά ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να φθάσει στο στόχο της κεντρικής τράπεζας για επίπεδα κοντά
αλλά κάτω του 2%, τουλάχιστον όχι πριν το 2019.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου του Σεπτεμβρίου ότι η κεντρική τράπεζα εξετάζει το πώς να
μειώσει τις μηνιαίες αγορές ομολόγων των 60 δισεκ. ευρώ και ότι θα είναι έτοιμη με ένα σχέδιο τον Οκτώβριο.
Ενώ η αντίστοιχη έρευνα του Reuters την 1η Σεπτεμβρίου εμφάνισε τον Οκτώβριο ως την πιθανότερη ημερομηνία, οι οικονομολόγοι
συμφωνούν πλέον σχεδόν ομόφωνα. Μόνο δύο από τους 52 που συμμετείχαν στην έρευνα εκτίμησαν ότι η ΕΚΤ θα περιμένει έως τον
Δεκέμβριο, όταν αναμένεται να ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα. Η ΕΚΤ αναμένεται να ανακοινώσει μια εξάμηνη παράταση στο QE,
σύμφωνα με την ενδιάμεση εκτίμηση 39 οικονομολόγων που απάντησαν μια επιπλέον ερώτηση, με το πρόγραμμα έτσι να προχωρά έως
τα τέλη Ιουνίου. Οι προβλέψεις κυμαίνονταν από 3 έως 12 μήνες.
Ωστόσο, η απόφαση για να αρχίσει η περιστολή των αγορών ομολόγων στο άμεσο μέλλον έχει και μια πρακτική διάσταση: η τράπεζα
ήδη κατέχει ένα μεγάλο μέρος της αγοράς κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης.
«Μια συνέχιση του QE με την ίδια μορφή το 2018, όπως ακούγεται από κάποιους, δεν φαίνεται να αποτελεί επιλογή? καθώς η έλλειψη
των προς αγορά ομολόγων θέτει ένα σκληρό, τεχνικό περιορισμό στο πρόγραμμα του QE», σημείωσε αναλυτής στην SEB.
Ερωτηθέντες για το ποιο θα είναι το μηνιαίο ποσό αγορών της ΕΚΤ από τον Ιανουάριο, η ενδιάμεση εκτίμηση από αντίστοιχο αριθμό
συμμετεχόντων ήταν 40 δισεκ. ευρώ, από τα 60 δισεκ. ευρώ σήμερα. Οι προβλέψεις κυμαίνονταν μεταξύ 30 δισεκ και 50 δισεκ. ευρώ.
Συνέχεια…
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Σε ερώτηση-για το πότε θα τερματίσει τελείως το πρόγραμμα η ΕΚΤ, οι 31 από τους 33 οικονομολόγους δήλωσαν έως το τέλος του
επόμενου έτους, συμπεριλαμβανομένων και έξι που είπαν ότι μπορεί να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι υπόλοιποι δύο
απάντησαν ότι οι αγορές θα σταματήσουν κάποια στιγμή το 2019.
πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

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

Β. Σόιμπλε, «ο αιώνιος υπουργός»
Οι γερμανοί αναλυτές θεωρούν δεδομένο ότι και μετά τις εκλογές ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε θα παραμείνει στη θέση του υπουργού
Οικονομικών. Πώς θα διαχειριστεί άραγε το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους;
Αναλυτικό άρθρο για τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υπό τον τίτλο «Ο αιώνιος υπουργός» δημοσιεύει η
εφημερίδα Tageszeitung. Σ' αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι κατά πάσα πιθανότητα ο Β. Σόιμπλε θα είναι και πάλι υπουργός
Οικονομικών μετά τις επικείμενες ομοσπονδιακές εκλογές. Ο αρθρογράφος επισημαίνει ότι ο γερμανός πολιτικός παραμένει εξαιρετικά
δημοφιλής στη χώρα του: «Στην Ευρώπη φοβούνται τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε αλλά στη Γερμανία τον αγαπούν» γράφει
χαρακτηριστικά η εφημερίδα αναφερόμενη σε δημοσκόπηση που θέλει το 70% των ερωτηθέντων να δηλώνει ικανοποιημένο με το έργο
του υπουργού. Παρακάτω αναφέρει: «Το αποκορύφωμα της κρίσης είναι πλέον παρελθόν όχι όμως και η κρίση εν γένει. Θα
απασχολήσει και την επόμενη γερμανική κυβέρνηση, τη στιγμή μάλιστα που μετά τις εκλογές θα κληθεί να πάρει κομβικής σημασίας
αποφάσεις. Για παράδειγμα θα πρέπει να αποφασίσει εάν η Ευρώπη θα προχωρήσει για πρώτη φορά σε ελάφρυνση χρέους για την
Ελλάδα. Εδώ και χρόνια το ΔΝΤ ζητά μια τέτοια ελάφρυνση. Όταν τον Ιούλιο η Ελλάδα χρειαζόταν επειγόντως νέα χρήματα, το ΔΝΤ
την έθεσε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην επόμενη δανειακή βοήθεια. Όμως ο Σόιμπλε επέμεινε και τελικά επέβαλε τις
θέσεις του στις διαπραγματεύσεις: για την ελάφρυνση χρέους θα αποφασίσουν η ΕΕ και το ΔΝΤ την επόμενη χρονιά – μετά τις εκλογές.
Πώς θα το διαχειριστεί η νέα γερμανική κυβέρνηση; Εάν ακολουθήσει τον Σόιμπλε, τότε μάλλον θα παραμείνει σκληρή. Ο υπουργός
Οικονομικών είπε πρόσφατα στο Αννόβερο: ‘Κατά καιρούς δεν ήμουν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ελλάδα. Δεν πειράζει όμως, σημασία
έχει ότι η χώρα έχει αρχίσει να συνέρχεται. Αυτό δεν θα συνέβαινε εάν δεν εφάρμοζε τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες την πιέσαμε. Και
γι’ αυτό το λόγο (σ.σ. η πολιτική αυτή) θα πρέπει να διατηρηθεί στην Ευρώπη!'. Αυτή η δήλωση δεν προμηνύει κούρεμα χρέους»
σχολιάζει ο δημοσιογράφος.
Η πρόταση Γιούνκερ
Την ομιλία του επικεφαλής της Κομισιόν περί διεύρυνσης της ευρωζώνης ακολούθησαν πολλές αρνητικές αντιδράσεις. Η
εφημερίδα Süddeutsche Zeitung εκτιμά ότι οι προτάσεις του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δεν θα πρέπει να προκαλούν ανησυχία: «Όσο
περισσότερα οικονομικά εύρωστα κράτη ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, τόσο πιο σταθερό θα είναι το νόμισμα. Ο κίνδυνος ένταξης
κρατών στο κοινό νόμισμα για πολιτικούς λόγους χωρίς να πληρούν τους όρους, όπως κάποτε η Ελλάδα, είναι ελάχιστος. Κάθε
κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να εμποδίσει την ένταξη για παράδειγμα χωρών όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην
Ευρωζώνη όσο αυτές δεν πληρούν τα κριτήρια».
Κριτική για την παράταση της κοινοβουλευτικής περιόδου
Υπέρ της παράτασης της κοινοβουλευτικής περιόδου από τα τέσσερα στα πέντε χρόνια τάχθηκαν σήμερα οι επικεφαλής όλων των
κοινοβουλευτικών ομάδων στο Βερολίνο. Το σχόλιο της εφημερίδας Badische Neueste Nachrichten: «Για να μην εξελιχθεί η παράταση
της βουλευτικής περιόδου σε μια υφέρπουσα αφαίρεση εξουσιών του πολίτη, θα πρέπει να συνδυαστεί απαραίτητα με περαιτέρω
μεταρρυθμίσεις που αφορούν την λειτουργία του κοινοβουλίου. (σ.σ. Η παράταση της βουλευτικής περιόδου) μπορεί γίνει ευρέως
αποδεκτή από τους πολίτες μόνο εάν προβλεφθούν ταυτόχρονα πρωτοβουλίες πολιτών και η διεξαγωγή δημοψηφισμάτων και σε
ομοσπονδιακό επίπεδο και ενισχυθεί έτσι σημαντικά η άμεση δημοκρατία».
Για το ίδιο θέμα
\ η εφημερίδα Nürnberger Nachrichten αναφέρει: «Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι η
πολιτική δεν τους λαμβάνει υπόψη, σε μία εποχή όπου όλες οι παρατάξεις παραδέχονται ότι υπάρχει απογοήτευση από την πολιτική
γενικότερα και θα ήθελαν μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή και ανάμειξη των πολιτών στα κοινά, η παράταση της βουλευτικής περιόδου
θα έδινε ένα τελείως λάθος μήνυμα. Ένα μήνυμα που αφήνει να εννοηθεί: ‘Αγαπητοί πολίτες, σας παρακαλούμε ψηφίστε μόνο κάθε
πέντε χρόνια και τον υπόλοιπο χρόνο αφήστε μας στην ησυχία μας».
Πηγή: Deutsche Welle
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Τραπεζικός Δείκτης: Έσπασε με ευκολία τις στηρίξεις στις 900 – 910
μονάδες …. Ανάγκη να μη χαθούν και οι στηρίξεις στις 850 – 855
μονάδες…
Μια ακόμη πολύ κακή συνεδρίαση είχαν την Παρασκευή οι τραπεζικές μετοχές, με τον τραπεζικό
δείκτη να κλείνει στις 865,04 μονάδες (-5,12%) και πλέον να υπάρχει τεράστια ανάγκη να μη
χαθούν οι στηρίξεις στις 850 – 855 μονάδων. Με τη διαγραμματική εικόνα να είναι απολύτως
αρνητική, απώλεια και αυτών των στηρίξεων θα μπορούσε να ωθήσει το δείκτη σε ένα νέο κύκλο
πιέσεων, με τις επόμενες στηρίξεις στις 755 – 760 μονάδες.
Τραπεζικός Δείκτης
Relative Strength Index (26.5393)
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