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Δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% το 2017 η ελληνική οικονομία, έναντι 0,5% το 2016
Δημοσιονομικό πλεόνασμα 0,8% του ΑΕΠ κατέγραψε το 2017 η ελληνική οικονομία, έναντι 0,5% το 2016, ενώ
το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 176,1% του ΑΕΠ (317,4 δις ευρώ), έναντι 178,5% το 2016, σύμφωνα με τη
δεύτερη κοινοποίηση των στοιχείων της Εurostat, που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην ευρωζώνη το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1% του μέσου κοινοτικού ΑΕΠ το 2017, από 1,6% το
2016, ενώ στην ΕΕ το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε στο 1% του ΑΕΠ από 1,7% το 2016.
Το 2017 το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη μειώθηκε στο 86,8% του ΑΕΠ, από 89% το 2016, ενώ στην ΕΕ
μειώθηκε στο 81,6% του ΑΕΠ από 83,3% το 2016.
Σε γενικές γραμμές, τα στοιχεία της Eurostat καταγράφουν δημοσιονομικό πλεόνασμα σε 13 χώρες της ΕΕ,
μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα.
Τα υψηλότερα δημοσιονομικά πλεονάσματα στην ΕΕ κατέγραψαν το 2017 η Μάλτα (+3,5%), η Κύπρος (+1,8%),
η Σουηδία (+1,6%), η Τσεχία (+1,5%), το Λουξεμβούργο (+1,4%), η Ολλανδία (+1,2%), η Βουλγαρία και η
Δανία (1,1%) και η Γερμανία (+1%).
Ωστόσο, δύο χώρες της ευρωζώνης κατέγραψαν δημοσιονομικό έλλειμμα ίσο ή άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ
και συγκεκριμένα η Ισπανία (-3,1%) και η Πορτογαλία (-3%). Η Γαλλία κατέγραψε δημοσιονομικό έλλειμμα (2,7%) και η Ιταλία (-2,4%). Τα χαμηλότερα δημοσιονομικά ελλείμματα στην ΕΕ κατέγραψαν η Ιρλανδία (0,2%), η Εσθονία (-0,4%), η Λετονία (-0,6%) και η Φινλανδία (-0,7%).
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/ υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Ελλάδα (176,1%) και ακολουθούν η Ιταλία
Το 2017 , το
(131,2%), η Πορτογαλία (124,8%), το Βέλγιο (103,4%), η Γαλλία (98,5%) και η Ισπανία (98,1%).
Το χαμηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ κατέγραψε η Εσθονία (8,7%), το Λουξεμβούργο (23%), η Βουλγαρία
(25,6%), η Τσεχία (34,7%), η Ρουμανία (35%) και η Δανία (36%).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folli Follie: Προσωρινή διαταγή για κατάσχεση περιουσίας
Δεκτή έκανε το Μονομελές Πρωτοδικείο της Αθήνας την αίτηση τριών επενδυτών και μιας αλλοδαπής
εταιρείας για συντηρητική κατάσχεση, μέχρι του ποσού των 160.000 ευρώ, της εταιρείας Folli- Follie.
Ειδικότερα, το δικαστήριο εξέδωσε προσωρινή διαταγή, η οποία επί της ουσίας διατάσσει τη μη μεταβολή
(μεταβίβαση , πώληση κλπ) περιουσιακών στοιχείων μέχρι αυτού του ποσού και ισχύει μέχρι τη συζήτηση της
κύριας αίτησης.
Η απόφαση θα στραφεί προφανώς σε ακίνητα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς ήδη με βούλευμα του
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών έχουν δεσμευθεί όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί, θυρίδες και χρηματοπιστωτικά
προϊόντα της εταιρείας και 7 μελών του ΔΣ.
Η απόφαση στρέφεται κατά της «FOLLI – FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» όπως εκπροσωπείται νόμιμα και των : Δημητρίου Κουτσολιούτσου, Γεωργίου
Κουτσολιούτσου, Αικατερίνης Κουτσολιούτσου, Φραγκίσκου Γρατσώνη και Ειρήνης Νιώτη.
Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Μονομελές Πρωτοδικείο απέρριψε την αίτηση προστασίας από τους πιστωτές,
με αποτέλεσμα να αρθούν τα μέτρα προστασίας.
Θα πρέπει να αναμένονται κινήσεις από τους στρατηγικούς εταίρους της εισηγμένης και κυρίως τη Fosun,
μέτοχο με 15% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Η τελευταία φέρεται να έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την επιτάχυνση των ελέγχων στην εισηγμένη ώστε να
αναδιατυπωθούν τα οικονομικά της στοιχεία, προϋπόθεση που είχε θέσει άλλωστε για να πάρει επίσημη θέση
για τα τεκταινόμενα και το μέλλον της εταιρείας.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Γερμανός «σοφός»: Kίνδυνος για τέταρτο μνημόνιο στην Ελλάδα
Ο Λαρς Φελντ, διευθυντής του Ινστιτούτου Οϊκεν (Εuken Institut) με έδρα το Φράιμπουργκ, ανήκει στο
Συμβούλιο των πέντε «σοφών» οικονομολόγων, το οποίο διαμορφώνει για λογαριασμό της γερμανικής
κυβέρνησης και της καγκελαρίας την ετήσια έκθεση για την πορεία της γερμανικής οικονομίας, σε συσχετισμό
με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο ασχολήθηκε και με την Ελλάδα στα χρόνια
της κρίσης.
Στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» διατυπώνει την πρόβλεψη ότι μετά το τέλος του Μνημονίου οι συνθήκες
δανεισμού της Ελλάδας θα επιδεινωθούν. Στο ενδεχόμενο ακύρωσης της νέας μείωσης των συντάξεων από 1-12019 απαντά ότι θα έδινε σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να παραμείνει σε πορεία μεταρρυθμίσεων.
Κύριε Φελντ, ο έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ήθελε την «καθαρή» έξοδο από τα Μνημόνια. Είναι
πλέον ελεύθερος να ασκεί την πολιτική που ο ίδιος επιλέγει;
Η κυβέρνηση Τσίπρα έχει περιορισμένες δυνατότητες άσκησης της δικής της πολιτικής. Μολονότι δεν υπάρχει
πλέον τέταρτο πρόγραμμα, συμφωνήθηκε ένα πλαίσιο με την ελληνική κυβέρνηση που δεν επιτρέπει να πάρει
αντίθετη πορεία και να ακυρώσει τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκαν. Η δέσμευση αυτή είναι χαλαρότερη
από ένα πρόγραμμα προσαρμογής. Εάν όμως η ελληνική κυβέρνηση επιλέξει αντίθετη πορεία, αφενός θα έχει
δυσκολίες με τους εταίρους, αφετέρου δεν θα έχει τα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι απαραίτητα για τη
μείωση του μεγάλου ύψους του χρέους.
Πώς βλέπετε τον δρόμο της Ελλάδας για την επιστροφή στις αγορές;
Οι όροι για τον δανεισμό της Ελλάδας στις αγορές είναι σαφώς χειρότεροι από εκείνους που είχε το πρόγραμμα
του ESM. Βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση χαμηλών επιτοκίων. Οταν τελειώσει αυτή η φάση και
αντιστραφούν τα δεδομένα, και το βλέπουμε ήδη με τα μέτρα της κυβέρνησης Τραμπ, θα αυξήσουν και οι
Ευρωπαίοι βήμα βήμα το επίπεδο επιτοκίων. Αυτό σημαίνει ότι και οι όροι για τον δανεισμό της Ελλάδας από
τις αγορές στο μέλλον θα είναι χειρότεροι.
Και αυτό μπορεί να υποχρεώσει την Ελλάδα να αναζητήσει προστασία στην ομπρέλα του ESM;
Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, γι» αυτό υποστήριζα από καιρό την ανάγκη ενός τέταρτου προγράμματος στήριξης
ώστε να διασφαλιστούν άμεσα αισθητά ευνοϊκότεροι όροι για ένα – δύο χρόνια. Αλλά αυτό δεν ήταν πολιτικά
εφικτό, ούτε για την Ελλάδα ούτε για τους εταίρους της ευρωζώνης. Τώρα το ρίσκο είναι υπαρκτό να
επιστρέψει η Ελλάδα σε πρόγραμμα του ESM. Εν τέλει θα εξαρτηθεί από το εάν η Ελλάδα θα διαμορφώσει τις
προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης. Οι αγορές θα παρακολουθούν στενά όχι μόνο εάν μειωθεί η ανεργία και
υπάρξουν αναπτυξιακές ενέσεις, αλλά και εάν ακυρώνονται μεταρρυθμίσεις, εάν ακολουθείται η πορεία που
είχε συμφωνηθεί με την τρόικα και τους θεσμούς.
Το διάστημα αυτό γίνεται μεγάλη συζήτηση για την ακύρωση του νέου κύκλου μείωσης των συντάξεων που
έχει προνομοθετηθεί για τον Ιανουάριο. Ποιο μήνυμα θα στείλει η Ελλάδα εάν συμβεί αυτό;
Θα ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν προτίθεται να παραμείνει σε πορεία μεταρρυθμίσεων. Προς τους
εταίρους θα σταλεί το μήνυμα ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα έτσι όπως έχουν συμφωνηθεί. Αφετέρου θα έδινε
το σήμα στους δυνητικούς χρηματοδότες της Ελλάδας στις αγορές ότι οι δεσμεύσεις δεν υλοποιούνται όπως
συμφωνήθηκαν.
Φυσικά δεν γίνεται να κόβονται συνεχώς οι συντάξεις, αλλά αυτό δείχνει τις δομικές δυσλειτουργίες του
συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων. Θα ήταν ίσως προτιμότερο αυτό να εξηγηθεί στους πολίτες και να
στηθεί από την αρχή ένα εντελώς νέο κοινωνικό σύστημα.
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Handelsblatt: Πειραιάς, η πύλη της Κίνας προς την Ευρώπη
Τα μεγαλόπνοα επενδυτικά σχέδια της COSCO στο Πειραιά δεν αφορούν μόνο στην διάνοιξη νέων εμπορικών δρόμων
προς τη Δύση. Έχουν και πολιτικό υπόβαθρο μετά τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ και Κίνας, επισημαίνει η γερμανική
εφημερίδα Handelsblatt.
Ο ανταποκριτής τη οικονομικής επιθεώρησης του Ντίσελντορφ περιγράφει πολύ αναλυτικά τα μεγαλόπνοα σχέδια του,
Φου Τσενγκ Κούι, διευθύνοντος συμβούλου του ΟΛΠ, για τον Πειραιά, που ήδη θεωρείται ως το μεγαλύτερο επιβατικό
λιμάνι της Ευρώπης με 16 εκ. επιβάτες ετησίως. Συγκρίνει μάλιστα την εμπορική κίνηση του 2008 με τη σημερινή. «Τότε
γινόταν διακίνηση 434.000 κοντέινερ, πέρυσι ήταν 4,15 εκ., δέκα φορές περισσότερα. Ο Πειραιάς είναι το λιμάνι με τη
μεγαλύτερη ανάπτυξη παγκοσμίως», υπογραμμίζει.
«Διαφάνεια, συνεργασία, δικαιοσύνη»
Το δημοσίευμα φωτίζει και μιαν άλλη πτυχή. «Ο εμπορικός πόλεμος που έχει κηρύξει ο άνδρας στον Λευκό Οίκο εναντίον
της Κίνας, δίνει στο συγκεκριμένο πρότζεκτ βαρύνουσα σημασία. Οι Κινέζοι το γνωρίζουν γι αυτό και ενδιαφέρονται να
παρουσιάσουν τη δραστηριότητά τους στον Πειραιά μέσα σε ένα όσο το δυνατόν πιο ευνοϊκό πλαίσιο. Ο Φου Τσενγκ Κούι
κάνει λόγο για διαφάνεια, συνεργασία και δικαιοσύνη, για προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνικές δεσμεύσεις που
θέλει να υλοποιήσει η επιχείρησή του. Η COSCO σύμφωνα με το συμβόλαιο πρόκειται να επενδύσει μέχρι το 2026 επί
πλέον 300 εκ. ευρώ σε έργα επέκτασης του λιμανιού. Ήδη από του χρόνου ο Πειραιάς θα μπορεί να εξυπηρετεί παράλληλα
πέντε από τα μεγαλύτερα καράβια μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο με 6,2 εκ. τόνους μονάδων κοντέινερ
(TEU) ετησίως. Κανένα άλλο λιμάνι στη Μεσόγειο δεν διαθέτει τέτοια δυνατότητα» επισημαίνει η εφημερίδα.
Σε άλλο σημείο του άρθρου γίνεται αναφορά στα επιτυχημένα οικονομικά αποτελέσματα της κινεζικής εταιρείας. «Το
πρώτο εξάμηνο του έτους η COSCO τριπλασίασε το καθαρό κέρδος κατά 4,4% σε σχέση με πέρυσι, ποσό γύρω στα 13,3
εκ. ευρώ…. και οι επενδύσεις συνεχίζονται για να ξεπεράσει ο Πειραιάς το 2019 τους ανταγωνιστές του, τα λιμάνια
Βαλένθια και Αλχεθίρας, και να γίνει το μεγαλύτερο εμπορικό λιμάνι της Μεσογείου».
«Κατέκτησαν τις καρδιές πολλών Ελλήνων»
Το λιμάνι του Πειραιά προσλαμβάνει τεράστια σημασία για την Κίνα -και πολιτικά. «Επί μήνες ο διευθύνων σύμβουλος
του ΟΛΠ περιμένει την άδεια για το νέο σχέδιό του από το υπουργείο Ναυτιλίας» αναφέρει. «Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
έναν νέο τερματικό για κρουαζιερόπλοια, την ανέγερση τεσσάρων ξενοδοχείων και ενός εμπορικού κέντρου στην περιοχή
του λιμανιού. Τα σχέδια είναι έτοιμα, αλλά δεν υπάρχει ακόμη η άδεια. Η καθυστέρηση έχει πολιτικό υπόβαθρο»
ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος, υπενθυμίζοντας τον άλλοτε φανατικό αγώνα εναντίον του έργου από τον Αλέξη Τσίπρα, που
όταν ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης το αποκαλούσε λιμάνι της αγωνίας. «Σήμερα το στηρίζει, αλλά όχι
ένα μεγάλο τμήμα του κόμματός του, και κυρίως ο Θοδωρής Δρίτσας, που έχει την εκλογική του περιφέρεια στον Πειραιά
και συνεχίζει να δρα εναντίον του έργου» ισχυρίζεται ο δημοσιογράφος της Handelsblatt
«Για την Κίνα δεν πρόκειται μόνο για επικερδείς συμμετοχές σε έργα υποδομών, αλλά και για πολιτικά οφέλη που αυτές
αποφέρουν.\ Αυτή η ελπίδα ήδη εκπληρώθηκε. Πέρυσι η κυβέρνηση Τσίπρα μπλόκαρε κοινή καταδικαστική ανακοίνωση
των 28 (της ΕΕ) για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα. Η αιτιολογία του ελληνικού υπουργείου
Εξωτερικών ήταν ότι το ψήφισμα δεν αποτελεί εποικοδομητική κριτική έναντι της Κίνας. Το Πεκίνο επαίνεσε την Ελλάδα
για τη σωστή της θέση. Έτσι οι Κινέζοι κατάφεραν προφανώς να κατακτήσουν τις καρδιές πολλών Ελλήνων» γράφει η
Handelsblatt.
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Τα πέντε ερωτήματα που θα απασχολήσουν τη συνεδρίαση της ΕΚΤ
H αυξανόμενη ανησυχία για την επίπτωση των εμπορικών εντάσεων στις προοπτικές της οικονομίας, μία νέα αύξηση του κόστους
δανεισμού της Ιταλίας, οι έντονες διαβουλεύσεις για το Brexit και η αστάθεια στις παγκόσμιες αγορές αποτελούν ένα πολύχρωμο φόντο
για τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη Πέμπτη.
Η ΕΚΤ αναμένεται να επαναλάβει ότι το πρόγραμμά της αγορών ομολόγων, ύψους 2,6 τρισ. ευρώ, πιθανόν θα τερματισθεί στο τέλος του
έτους, με τις αγορές ομολόγων να προσβλέπουν σε λεπτομέρειες για το πώς θα γίνονται το επόμενο έτος οι επανεπενδύσεις των ομολόγων
(που έχει αγοράσει η ΕΚΤ), τα οποία θα ωριμάζουν.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, πέντε είναι τα βασικά ερωτήματα που πιθανόν θα τεθούν.
Πρώτον: Πόσο ανησυχεί η ΕΚΤ για τους εντεινόμενους κινδύνους όσον αφορά τους κινδύνους για τις αναπτυξιακές προοπτικές;
Οι οικονομολόγοι ομοφώνησαν σε πρόσφατη έρευνα του Reuters ότι η ΕΚΤ θα τερματίσει τις αγορές ομολόγων στο τέλος του έτους, με
μικρή πιθανότητα μίας παράτασης λόγω πολιτικών και εμπορικών ανησυχιών. Ωστόσο, η αυξανόμενη ανησυχία για τις οικονομικές
προοπτικές μπορεί να είναι δύσκολο να αγνοηθεί, καθώς οι εμπορικοί πόλεμοι έχουν επιπτώσεις. Αυτό τον μήνα, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε πτωτικά τις προβλέψεις του για τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2018 και το 2019
και η Γερμανία έκανε το ίδιο για τις προβλέψεις σχετικά με την ανάπτυξη της οικονομίας της. Τα πρακτικά της συνεδρίασης της ΕΚΤ
τον Σεπτέμβριο έδειξαν ότι τουλάχιστον κάποιοι αξιωματούχοι της έθεσαν προς συζήτηση αν πρέπει η κεντρική τράπεζα να
αναθεωρήσει επί τα χείρω την εκτίμησή της για τους κινδύνους στην ανάπτυξη, οι οποίοι περιγράφονται ως «σε γενικές γραμμές
ισορροπημένοι».
Δεύτερον: Πότε θα αρχίσει η ΕΚΤ τη συζήτηση για αυξήσεις επιτοκίων;
Η ΕΚΤ είναι πιθανόν να επαναλάβει τη γραμμή που έχει παρουσιάσει από τον Ιούνιο: ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα έως
και το καλοκαίρι του 2019. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ερώτηση για την αύξηση των επιτοκίων στη συνέντευξη Τύπου που θα
δώσει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι. Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας Κλάας Κνοτ δήλωσε νωρίτερα τον
Οκτώβριο ότι η ΕΚΤ θα πρέπει να αρχίσει τον Ιανουάριο να συζητά για τον χρόνο αύξησης των επιτοκίων. Ο Ντράγκι έδωσε επίσης
ώθηση στη συζήτηση για τα επιτόκια με την πρόσφατη αναφορά τους για μία «σχετικά ενεργή» αύξηση του δομικού πληθωρισμού, μία
δήλωση που στη συνέχεια υποβαθμίστηκε. Ταυτόχρονα, η αναταραχή στην ιταλική αγορά έκανε πιο επιφυλακτικούς τους επενδυτές
όσον αφορά τις προσδοκίες τους για την αύξηση των επιτοκίων.
Τρίτον: Θα ανακοινώσει η ΕΚΤ τα σχέδιά της για τις επανεπενδύσεις;
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα για τις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης, δεδομένου ότι οι επανεπενδύσεις των κεφαλαίων των
ομολόγων που έχει αγοράσει η ΕΚΤ και λήγουν θα συνεχίσουν να προστατεύουν το χρέος μετά τον τερματισμό νέων αγορών τίτλων. Η
ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι θα επενδύει εκ νέου τα κεφάλαια από τα ομόλογα που λήγουν, αλλά δεν έχει αναφέρει ακόμη τις λεπτομέρειες και
υπάρχει κάποια συζήτηση για το αν η τράπεζα θα στοχεύσει σε πιο μακροπρόθεσμα ομόλογα.
Τέταρτον: Αναμένεται αλλαγή στο «κεφαλαιακό κλειδί» της ΕΚΤ;
Η ΕΚΤ αναμένεται να αναθεωρήσει το κεφαλαιακό κλειδί της, δηλαδή το ύψος των χρημάτων που κάθε χώρα μέλος πληρώνει (για το
κεφάλαιο της ΕΚΤ) στις αρχές του 2019, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στο μέγεθος των οικονομιών τους. Ο Ντράγκι έχει πει ότι η
ΕΚΤ θα ακολουθήσει το κεφαλαιακό κλειδί της, όταν θα αποφασίσει για τις επανεπενδύσεις (των ομολόγων που λήγουν), επομένως οι
όποιες αλλαγές που θα γίνουν θα είναι πιθανόν σημαντικές. Οικονομολόγοι εκτιμούν ότι το νέο κεφαλαιακό κλειδί θα δείχνει αυξημένο
ειδικό βάρος της Γερμανίας και μειωμένο της Ιταλίας και της Ισπανίας, κάτι που θα σημαίνει μικρότερες επανεπενδύσεις στις χώρες
αυτές. Ωστόσο, αν και το βάρος της Γερμανίας πιθανότατα θα αυξηθεί, η έλλειψη διαθέσιμων γερμανικών ομολόγων, επιλέξιμων για
αγορά από την ΕΚΤ, σημαίνει ότι υπάρχει λίγο έως καθόλου περιθώριο για την αγορά ομολόγων από τη Γερμανία.
Πέμπτον: Ποια είναι η ανοχή της ΕΚΤ στους ιταλικούς κινδύνους;
Από την τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ, η αντισυστημική ιταλική κυβέρνηση έχει ανακοινώσει έναν επεκτατικό προϋπολογισμό,
προκαλώντας μία διαμάχη με την ΕΕ και εκτοξεύοντας τις αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων. Το ξεπούλημα των ομολόγων έχει
μεταδοθεί και στις μετοχές των ιταλικών τραπεζών, στις ευρύτερες χρηματιστηριακές αγορές και το ευρώ. Οι πρόσφατες συσχετίσεις
της ισοτιμίας ευρώ- δολαρίου με το spread γερμανικών - ιταλικών ομολόγων έχουν αρχίσει να αυξάνονται, αναδεικνύοντας την
ευαισθησία του ευρώ στην αστάθεια της ιταλικής αγοράς ομολόγων. Ο Ντράγκι δήλωσε αυτό τον μήνα ότι οι Ιταλοί αξιωματούχοι
πρέπει να σταματήσουν να αμφισβητούν το ευρώ και πρέπει να «ηρεμήσουν» στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό τους,

καθώς έχουν πλήξει ήδη τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.
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