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Συμφωνία για επικουρικές συντάξεις και «κόκκινα» δάνεια;
«Εχουμε σχεδόν λευκό καπνό, υπήρξε σύγκλιση της τελευταίας στιγμής, νομίζω ότι θα έχουμε θετική αναφορά στο Eurogroup», ανέφερε υψηλόβαθμο
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, λίγο μετά από τις τέσσερις το απόγευμα οπότε τελείωσαν οι σημερινές διαπραγματευσεις της κυβέρνησης με το
κουαρτέτο.
Όπως έγινε γνωστό, υπήρξε σύγκλιση σε «κόκκινα» δάνεια και ασφαλιστικό, ωστόσο παραμένει «αγκάθι» το αφορολόγητο, με την ελληνική πλευρά να
επιμένει ότι «δεν συζητάμε ούτε τη σταδιακή μείωσή του».
Μάλιστα, οι υπουργοί Οικονομικών και Οικονομίας, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Γιώργος Σταθάκης, αποχωρώντας από το Χίλτον, όπου διεξάγονται οι
συζητησήσεις, άφησαν να εννοηθεί ότι σε κάθε περίπτωση, και εδώ η διαφορά είναι μικρή και εκτιμάται ότι θα ξεπεραστεί.
Ειδικότερα για το Ασφαλιστικό, ο κ. Κατρούγκαλος, εξερχόμενος από τη σύσκεψη με τους Θεσμούς, είπε ότι «είμαστε στο παρά ένα να κλείσουμε το
Ασφαλιστικό. Οι Θεσμοί δέχθηκαν την αύξηση των εισφορών, απομένει μια διαφορά 70 εκατ. (ποσοτικοποίηση) που ψάχνουν τα τεχνικά κλιμάκια».
Ερωτηθείς δε, σημείωσε ότι ο ίδιος δεν θα έχει άλλη συνάντηση με τους δανειστές για το θέμα αυτό.
Νωρίτερα, μετά από τη συνάντηση που είχε με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, ο υπουργός Εργασίας, είχε πει ότι «δεν πρόκειται να
υπάρξει νέα μείωση των επικουρικών συντάξεων πέραν αυτών που προβλέπονται στο νομοσχέδιο. Η πρότασή μας καλύπτει όλο το έλλειμμα
χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο τη λεγογισμένη αύξηση των εισφορών».
Παράλληλα, ενώ αρχικά είχε ανακοινωθεί ότι οι επικεφαλής του κουαρτέτου δεν θα αποχωρήσουν από τη χώρα για το αυριανό Eurogroup, σύμφωνα με
πληροοφρίες της τελευταίας στιγμής, φαίνεται ότι, μετά τις συγκλίσεις, θα αναχωρήσουν σήμερα.
Στο Eurogroup, που θα γίνει αύριο το πρωί στο Άμστερνταμ, αναμένεται να συμμετάσχει το οικονομικό επιτελείο, ενώ το «πράσινο φως» για την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης εκτιμάται ότι θα δώσει και η ανακοίνωση έκτακτου Eurogroup την επόμενη εβδομάδα. «Αν ανακοινωθεί δεύτερο
(Eurogroup), θα είναι καλό σημάδι» πρόσθεσε το υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών.
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Eurostat: Πρωτογενές πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ το 2015
Όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από την Eurostat, δημοσιονομικό έλλειμμα 7,2% του ΑΕΠ, και δημόσιο χρέος 176,9% του ΑΕΠ εμφάνισε η Ελλάδα το
2015 σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat, με τις κυβερνητικές πηγές να αναφέρουν ότι στη βάση των στοιχείων της Eurostat, το πρωτογενές
πλεόνασμα του 2015 διαμορφώνεται στο 0,7% του ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν από κοινού σήμερα Eurostat και Ελληνική Στατιστική Αρχή:
 Το ΑΕΠ της Ελλάδος το 2015 ανήλθε στα 176,02 δισ. ευρώ, από 177,5 δισ. ευρώ το 2014.
 Το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 7,2% του ΑΕΠ από 3,6% του ΑΕΠ το 2014 και σε απόλυτο νούμερο διαμορφώθηκε σε 12,7 δισ.
ευρώ, έναντι 6,4 δισ. ευρώ το 2014. Το πρωτογενές έλλειμμα ανήλθε στο 3,4% του ΑΕΠ.
 Το κόστος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών το 2015 υπολογίζεται σε 7,158 δισ. ευρώ ή 4,1% του ΑΕΠ.
 Οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστού του ΑΕΠ αυξήθηκαν, καθώς ανήλθαν σε 55,3%, από 50,7% του ΑΕΠ το 2014.
 Αυξημένα καταγράφονται τα δημόσια έσοδα το 2015, στο 48.1% του ΑΕΠ από 47% του ΑΕΠ το 2014.
 Το δημόσιο χρέος το 2015 εμφανίζεται μειωμένο στα 311,4 δισ. ευρώ ή 176,9% του ΑΕΠ, από 319 δισ. ευρώ ή 180,1% του ΑΕΠ το 2014.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η απόσταση μεταξύ του πρωτογενούς πλεονάσματος 0,7% το ΑΕ για το 2015 που έδειξε η Eurostat και της αρχικής πρόβλεψης
του προϋπολογισμού για έλλειμμα 0,25%, είναι στην ουσία 1,6 δισ. ευρώ περίπου. Αυτά τα 1,6 δισ. ευρώ που συνιστούν υπερ- απόδοση έναντι του στόχου
θα καταστούν πλέον το βασικό διαπραγματευτικό όπλο της κυβέρνησης στις συζητήσεις με τους θεσμούς, καθώς οδηγούν σε καλύτερη δημοσιονομική
αφετηρία για το 2016. Σε αυτή τη βάση τα συνολικά μέτρα τα οποία ζητούσε το ΔΝΤ (στα πλαίσια του στόχου 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα) και
υπολογίζονταν στα 8δις ευρώ μειώνονται στα 6,4δις.
Βέβαια, την ίδια ώρα οι δανειστές εκφράζουν επιφυλάξεις για τη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει το θετικό momentum,

αναφέροντας ότι αν και το 2015 η τελική επίδοση ήταν καλύτερη των εκτιμήσεων, μπορεί κατά τη φετινή χρονιά να συμβεί
το αντίθετο. Μάλιστα, ισχυρίζονται ότι οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές για τη συνέχεια.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

/

Το πλάνο της κυβέρνησης για την πώληση του ΑΔΜΗΕ
Με ένα περίπλοκο σχήμα που έχουν προτείνει οι σύμβουλοι και αποδέχθηκαν οι δανειστές, θα προχωρήσει το πλάνο για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από
τη ΔΕΗ. Η κατάληξη του σχήματος αυτού θα είναι το Δημόσιο να αποκτήσει τον έλεγχο του 51% του ΑΔΜΗΕ που σήμερα ανήκει στη ΔΕΗ, ενώ ένα
ποσοστό θα πουληθεί σε στρατηγικό επενδυτή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr η πρόταση των συμβούλων (Lazard, ΣΟΛ, Norton Rose) που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την κατάθεση του
νομοσχεδίου το Μάιο, αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο τεχνικά εγχείρημα.
Επί της διαδικασίας υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την αρχική πρόταση που προέβλεπε το 100% του ΑΔΜΗΕ να μεταφερθεί στο
Δημόσιο, το οποίο στη συνέχεια ως πωλητής θα έκανε το διαγωνισμό για την πώληση του 29% σε στρατηγικό επενδυτή και παράλληλα θα διέθετε στο
ΧΑ το υπόλοιπο 20%.
Ποιο είναι το σχήμα που τελικά καλούνται να εφαρμόσουν κυβέρνηση και ΔΕΗ σε εξαιρετικά σφιχτό (οι αλλαγές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του 2016) χρονοδιάγραμμα;
Καταρχάς η απόσχιση προβλέπεται να γίνει με δύο παράλληλες διαδικασίες:
1) Η πρώτη διαδικασία αφορά στην πώληση σε στρατηγικό επενδυτή του 49% του ΑΔΜΗΕ. Ο διαγωνισμός και η πώληση θα γίνει από τη ΔΕΗ και όχι
από το Δημόσιο, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Από το συνολικό ποσοστό που θα πουληθεί (49%), ο στρατηγικός επενδυτής θα αποκτήσει το 24% ενώ το
Δημόσιο θα αποκτήσει το 25%. Πως θα πληρωθεί η ΔΕΗ για το ποσοστό του Δημοσίου; Η λύση που προκρίνεται σύμφωνα με πληροφορίες είναι να
αναλάβει ο επενδυτής που θα αποκτήσει το 24% να καταβάλει ολόκληρο το τίμημα και για λογαριασμό του Δημοσίου, το οποίο με τη σειρά του θα
αποπληρώσει το ποσόσταδιακά, πιθανότατα από τα μελλοντικά μερίσματα.
2) Η δεύτερη διαδικασία αφορά στο υπόλοιπο 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, το οποίο προβλέπεται να εισφερθεί σε μια εταιρεία holding. Η
holding θα έχει την ίδια μετοχική σύνθεση με τη ΔΕΗ, δηλαδή 51% Δημόσιο και 49% free float. Αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι της ΔΕΗ θα καταστούν
μέτοχοι και της νέας εταιρείας. Μέσω της holding λοιπόν, το Δημόσιο θα ελέγχει ένα μερίδιο της τάξης του 26% καθώς και το 25% από το μερίδιο που
θα εξασφαλιστεί από το στρατηγικό επενδυτή (σύνολο 51%).
Ερωτήματα
Ο πρώτος αστερίσκος επί της διαδικασίας, αφορά στο κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί από τους θεσμούς ότι το "δάνειο" του στρατηγικού επενδυτή που
θα χρηματοδοτήσει την απόκτηση του 25% του ΑΔΜΗΕ από το Δημόσιο, συνιστά αύξηση του δημοσίου χρέους που ως γνωστόν απαγορεύεται. Για το
θέμα αυτό αναμένεται απάντηση από την Κομισιόν, η οποία πάντως εκτιμάται ότι δύσκολα θα μπλοκάρει τη διαδικασία και τη συμφωνία. Εάν αυτό
συμβεί υπάρχει ένα λιγότερο πιθανό σενάριο το Δημόσιο να μείνει με μερίδιο 26% αντί για 51%.
Ο δεύτερος αστερίσκος αφορά στην holding εταιρεία και στη στάση που θα τηρήσουν οι μέτοχοι μειοψηφίας της ΔΕΗ. Εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα:
πολλά από τα funds που συμμετέχουν στη ΔΕΗ δεν μπορούν να ανταλλάξουν εκ του καταστατικού τους μετοχές εισηγμένων εταιρειών, με μετοχές μη
εισηγμένων. Το πρόβλημα αυτό έχει προταθεί να αντιμετωπιστεί με την εισαγωγή της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο, χωρίς όμως να υπάρξει
δημόσια προσφορά μετοχών.
Σε ό,τι αφορά το θέμα της αποζημίωσης της ΔΕΗ, η εταιρεία αναμένεται να αποζημιωθεί από το τίμημα της πώλησης του 49% των μετοχών της
θυγατρικής της, αν και απομένει να φανεί στην πράξη εάν θα προσέλθει κάποιος ενδιαφερόμενος. Επίσης το σχήμα της αποζημίωσης της ΔΕΗ
περιλαμβάνει και ισοδύναμα μετρητών (κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, συμψηφισμός οφειλών κλπ).
Επίσης ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα είναι ποιο είναι το τίμημα που μπορεί να επιτευχθεί στην τρέχουσα αρνητική οικονομική συγκυρία και μάλιστα για
ένα τόσο περίπλοκο σχήμα, στο οποίο ο στρατηγικός επενδυτής θα έχει περιορισμένα δικαιώματα. Πάντως στη συμφωνία μετόχων θα επιδιωχθεί να
υπάρξει ένα σχήμα διοίκησης ανάλογο με εκείνο που ισχύει σήμερα στα ΕΛΠΕ, με το διευθύνοντα σύμβουλο να διορίζεται από τον στρατηγικό επενδυτή.
Το χρονοδιάγραμμα και το plan b
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε στη συνάντηση της Τρίτης με τους θεσμούς, το Μάιο θα κατατεθεί το νομοσχέδιο με το οποίο θα
σταματά και τυπικά η διαδικασία πώλησης του 66% του ΑΔΜΗΕ και θα αντικαθιστάται από το περίπλοκο σχήμα της απόσχισης.
Τον Ιούνιο θα γίνει η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ενώ θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες (επανεργοποίηση του dataroom,
επικαιροποίηση των στοιχείων της εταιρείας, νέο due diligence κλπ). Το χρονοδιάγραμμα χαρακτηρίζεται ως οριακό, ενώ κρίσιμο ζήτημα είναι εάν θα
υπάρξει ανταπόκριση ενδιαφερόμενων επενδυτών.
Κατά πληροφορίες έχουν ήδη επαναδραστηριοποιηθεί οι τράπεζες που ήταν σύμβουλοι στην προηγούμενη διαδικασία πώλησης, ενώ τον Οκτώβριο
αναμένεται να γίνει ο κρίσιμος έλεγχος προόδου που θα καθορίσει το μέλλον: εάν διαπιστωθεί ότι το σχήμα είναι λειτουργικό και ότι η απόσχιση μπορεί
να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2016 τότε δε θα υπάρξουν εκπλήξεις.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν διαπιστωθούν προβλήματα τότε θα επανενεργοποιηθεί η ρήτρα της συμφωνίας του καλοκαιριού που μιλά για πώληση του
100% του ΑΔΜΗΕ σε ιδιώτη, σενάριο που απορρίπτει η κυβέρνηση.
Εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για μια διαδικασία που είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει, παρότι από την πλευρά του υπουργείου έχει εκφραστεί
βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε καλά. Κάποιες εκτιμήσεις , που απομένει να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν στην πράξη, είναι ότι η πρόθεση των
δανειστών είναι να μη "σκαλώσει" η συμφωνία για την αξιολόγηση στον ΑΔΜΗΕ και γι’ αυτό και δίνεται μια άτυπη πίστωση χρόνου. Αλλά αυτό
απομένει να φανεί κατά τον έλεγχο προόδου,τον Οκτώβριο...
Πηγή: Capital.gr
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Economist: Αν όχι φέτος το καλοκαίρι, το Grexit θα συμβεί τα επόμενα 5 χρόνια
H Ελλάδα θα μπορούσε να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης φέτος το καλοκαίρι αν οι Βρετανοί αποφασίσουν την
αποχώρηση της χώρας τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο επικείμενο δημοψήφισμα. Ειδικότερα, τη
σοκαριστική πρόβλεψη κάνουν οι οικονομολόγοι του Economist Intelligence Unit σε έκθεση στην οποία
αναφέρουν τα εξής: «Η αβεβαιότητα που θα ακολουθήσει μια ψήφος υπέρ της αποχώρησης της Βρετανίας από
την ΕΕ θα προκαλούσε αφόρητη πίεση στην δοκιμαζόμενη οικονομία της Ελλάδας σε μια στιγμή που ήδη
παλεύει να διαχειριστεί την εισροή μεταναστών που φεύγουν από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική». Αλλά
ακόμα και αν δεν συμβεί αυτό το καλοκαίρι το Grexit οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι είναι πολύ
πιθανό η Ελλάδα να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα πέντε
χρόνια. «Ενώ η ήπειρος (σ.σ. η Ευρώπη) θα μπορούσε πιθανότατα να αντέξει ένα Brexit, ένα Grexit ή μια
κλιμάκωση της προσφυγικής κρίσης ξεχωριστά, αυτό θα ήταν πιο δύσκολο για μια κατάσταση στην οποία
πολλές από αυτές οι κρίσεις εκδηλωθούν ταυτόχρονα» αναφέρεται στην έκθεση με τίτλο «Europe stretched to
the limit». Όσον αφορά το προσφυγικό οι συντάκτες της έκθεσης υποστηρίζουν ότι «περιμένουμε ότι η
Ελληνική κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες για τον χειρισμό των μεταναστών, τη διαχείριση
των αιτήσεων χορήγησης ασύλου και την επιστροφή τους στην Τουρκία». «Και όλα αυτά συμβαίνουν τη
στιγμή κατά την οποία η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται για άλλη μια φορά σε διαμάχη με τους διεθνείς
πιστωτές της για τους όρους του τελευταίου πακέτου διάσωσης ενόψει της πληρωμής ενός μεγάλου ομολόγου
που εκπνέει τον Ιούλιο. Ο κίνδυνος η Ελλάδα να βρεθεί ξανά εν μέσω κρίσης είναι σημαντικός» προσθέτουν.
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DW: Γιατί ο Σόιμπλε αισιοδοξεί για την Ελλάδα απαισιοδοξώντας
Η αγωνία για την ευρωπαϊκή πορεία της M. Βρετανίας δεν αφήνει στον γερμανό υπ. Οικονομικών άλλα περιθώρια. Τα
μεγάλα προβλήματα της τρέχουσας πολιτικής - ίσως και το ελληνικό - στη μίνι διάσκεψη κορυφής του Ανοβέρου.
Ως μια καταρχήν λεκτική μεταστροφή απέναντι στην Ελλάδα ερμηνεύονται οι δηλώσεις του γερμανού υπουργού
Οικονομικών σε εκδήλωση με ευρύτερη θεματολογία χθες βράδυ στο Βερολίνο. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε είπε ότι δεν είναι
και τόσο απαισιόδοξος, όσο το περασμένο καλοκαίρι, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις με τους διεθνείς δανειστές και
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τις επόμενες ημέρες
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Με το βλέμμα στραμμένο στο Λονδίνο
«Δεν είμαι και τόσο σίγουρος αν επιτευχθεί συμφωνία, αλλά δεν είμαι και τόσο απαισιόδοξος, μπορούμε να τα
καταφέρουμε», ήταν η ακριβής αποστροφή του κυρίου Σόιμπλε, που γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μ. Βρετανία
έχει μπει για καλά στην προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα που θα κρίνει την παραμονή της χώρας στην ΕΕ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Λονδίνο θα βρίσκεται από απόψε ο αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος θα
προσπαθήσει να πείσει τους αρνητές της ΕΕ να μην θέσουν σε κίνδυνο την παραμονή της χώρας τους στην ενωμένη
Ευρώπη. Σύμφωνα με το περιβάλλον του Κάμερον, η απόφαση του Ομπάμα να στηρίξει τον βρετανό πρωθυπουργό έγινε
έπειτα από προσωπική παρέμβαση Κάμερον τον περασμένο χρόνο.
Έτσι, ο αμερικανός πρόεδρος, που είχε αρχικά προγραμματίσει να «αποχαιρετίσει» τον βρετανό πρωθυπουργό τον Ιούνιο,
κατά την τελευταία του επίσκεψη στη Μ. Βρετανία με αυτό το αξίωμα, θα ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του Ντέιβιντ
Κάμερον υπέρ της παραμονής της Βρετανίας στην ΕΕ. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αγωνίας για την ευρωπαϊκή πορεία του
Λονδίνου θα πρέπει να ενταχθούν και οι δηλώσεις συγκρατημένης αισιοδοξίας του Σόιμπλε για την πορεία των ελληνικών
διαπραγματεύσεων και την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, παρά το γεγονός ότι η απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές είναι
ακόμη μεγάλη.
Τα εν αναμονή νέα μέτρα λιτότητας
Η συγκρατημένη αισιοδοξία του γερμανού υπουργού Οικονομικών φαίνεται να συνδέεται και εν μέρει με τα όσα
αποκάλυψε την περασμένη Παρασκευή η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt περί λήψης επιπλέον μέτρων λιτότητας «εν
αναμονή», που θα ψηφιστούν από την ελληνική βουλή μεν, αλλά θα εφαρμοστούν μόνο σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν
οι στόχοι του πρωτογενούς πλεονάσματος. Ο διαδικτυακός τόπος politico. eu αποδίδει την πατρότητα στον Βόλφγκανγκ
Σόιμπλε, ο οποίος παρουσίασε την πρόταση υπό μορφή non paper το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Ουάσιγκτον, στο
πλαίσιο της εαρινής Σύνοδος του ΔΝΤ.
Η ιδέα πίσω από την πρόταση είναι να περάσουν σε δεύτερο πλάνο οι διαφωνίες για το πόσο θα πρέπει να είναι το
πρωτογενές πλεόνασμα το 2018 ή την Χ ημερομηνία. Σύμφωνα πάντα με το politico.eu αυτό το γερμανικής έμπνευσης

σχέδιο συζητήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Ουάσιγκτον, αιφνιδίασε την Κομισιόν, αλλά δεν κατάφερε να
λειάνει τις διαφορές Σόιμπλε - Λαγκάρντ ως προς την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Το ελληνικό πρόβλημα στη μίνι διάσκεψη κορυφής;
Στο χθεσινό κυβερνητικό μπρίφινγκ η αναπληρώτρια κυβερνητική εκπρόσωπος Κριστιάνε Βιρτς ρωτήθηκε για το
περιεχόμενο της σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας Τσίπρα – Μέρκελ προχθές, την οποία επιβεβαίωσε, χωρίς να δώσει
πληροφορίες. «Τέτοιες συνομιλίες είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα», είπε χαρακτηριστικά. Η ελληνική πλευρά εναποθέτει
τις ελπίδες της για πιθανή πολιτική λύση στη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της μίνι διάσκεψης κορυφής των 5
πλουσιότερων χωρών της Δύσης που θα συγκαλέσει η καγκελάριος Μέρκελ για την ερχόμενη Δευτέρα 25.04,
επωφελούμενη από την παρουσία του αμερικανού προέδρου στη Βιομηχανική Έκθεση Ανοβέρου, η χώρα του οποίου είναι
φέτος τιμώμενη χώρα. Τα φάσμα των προς συζήτηση των θεμάτων, στη συνάντηση που θα γίνει νωρίς το μεσημέρι με τον
γάλλο πρόεδρο Ολάντ και τους πρωθυπουργούς της Μ. Βρετανίας Κάμερον και Ιταλίας Ρέντσι είναι μεγάλο, από το
βρετανικό δημοψήφισμα μέχρι την κατάσταση στη Συρία και τη Λιβύη κα φυσικά το προσφυγικό.
Την περασμένη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ δεν απέκλεισε να τεθεί και το ελληνικό πρόβλημα
στην ατζέντα, «μια και είναι γνωστό το ενδιαφέρον του αμερικανού προέδρου και για την ευρωπαϊκή οικονομία». Σε κάθε
περίπτωση, θα πρόκειται για το κύκνειο άσμα του Μπάρακ Ομπάμα στη γηραιά ήπειρο που δεν αποκλείεται, σύμφωνα με
τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, να πάρει τη μορφή βαρύνουσας πολιτικήε ομιλίας για όλα τα σύγχρονα προβλήματα και
τα πεπραγμένα της οκτάχρονης προεδρίας του στο τιμόνι των ΗΠΑ.
Deutsche Welle
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας

Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Volatility is evaporating. The VIX is at its lowest levels since August 2015
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