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Εναλλακτικό σχέδιο από ΥΠΟΙΚ σε ενδεχόμενη «τρύπα» στα έσοδα
Plan B ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για να αντιμετωπίσει τυχόν αποκλίσεις στον τρέχοντα προϋπολογισμό και να μην ενεργοποιηθεί
ο αυτόματος μηχανισμός δημοσιονομικής προσαρμογής. Το σχέδιο προβλέπει την εφαρμογή φόρων νωρίτερα απ’ ό,τι αυτοί έχουν
καθορισθεί (καύσιμα, κατάργηση φοροαπαλλαγών κ.λπ.) και την αναθεώρηση των κρατικών δαπανών. Aνάλογα με την πορεία είσπραξης
των φόρων, θα αποφασισθεί εάν κάποιοι φόροι θα εφαρμοσθούν από τον Οκτώβριο του 2016. Εάν και τα στοιχεία του προϋπολογισμού
του πρώτου πενταμήνου ικανοποίησαν το οικονομικό επιτελείο, εντούτοις εκφράζονται φόβοι για την εξέλιξη των εισπράξεων, καθώς
έχουν μειωθεί σημαντικά μισθοί και συντάξεις, και στα τέλη Ιουλίου πρέπει να πληρωθεί η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος και
αμέσως μετά ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Σεπτέμβριο). Υπηρεσιακά στελέχη εκτιμούν ότι τα φορολογικά και εργασιακά
μέτρα που εφαρμόσθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους θα δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην οικονομία και κατ’ επέκταση
στον προϋπολογισμό. Θεωρούν ότι αφενός θα διογκωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη, αφετέρου θα μειωθούν οι εισπράξεις από τους φόρους
κατανάλωσης, συνεπεία των νέων φορολογικών συντελεστών στον ΦΠΑ αλλά και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων. Το Plan B του
υπουργείου Οικονομικών για την αντιμετώπιση αποκλίσεων προβλέπει:
• Φόρους. Στην περίπτωση που παρουσιαστούν αποκλίσεις στον τομέα είσπραξης των δημοσίων εσόδων, το οικονομικό επιτελείο εξετάζει
το ενδεχόμενο ορισμένοι φόροι να εφαρμοσθούν νωρίτερα, ενώ ταυτόχρονα θα επανεξεταστούν οι φοροαπαλλαγές, με στόχο την
κατάργησή τους. Συγκεκριμένα, εξετάζεται:
α) Η κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Οι 716 φοροαπαλλαγές κοστίζουν στον προϋπολογισμό περισσότερα από 1,5 δισ. ευρώ και είτε θα
καταργηθούν είτε θα αντικατασταθούν με άμεσες ενισχύσεις στους φορολογουμένους που τις έχουν ανάγκη. Η κυβέρνηση έχει, έτσι και
αλλιώς, δεσμευθεί προς τους πιστωτές της χώρας ότι θα καταγράψει όλα τα φορολογικά κίνητρα και θα τα ποσοτικοποιήσει ως
φορολογικές δαπάνες και σε δεύτερη φάση θα καταργήσει όσες κρίνονται ανεπαρκείς. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να δημιουργήσει
μεγαλύτερα προβλήματα σε όλους τους φορολογουμένους, δεδομένου ότι ήδη από τις αρχές του έτους έχουν επιβληθεί σκληρά μέτρα, με
μείωση του αφορολογήτου ορίου και αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης. Το κόστος των ανωτέρω φοροαπαλλαγών αναλύεται ως εξής:
• 123 φοροαπαλλαγές 275,29 εκατ. ευρώ έχουν απομείνει στα νοικοκυριά (ιατρικές δαπάνες, δωρεές και χορηγίες, έκπτωση φόρου λόγω
αναπηρίας, έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου). Το μεγαλύτερο κόστος 85,2 εκατ. ευρώ προέρχεται από τις ιατρικές δαπάνες, για
τις οποίες εξετάζεται να αναγνωρίζονται μονάχα οι δαπάνες άνω των 100 ευρώ που γίνονται μέσω χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών.
• 109 φοροαπαλλαγές αφορούν τις επιχειρήσεις και κοστίζουν στον προϋπολογισμό 13,75 εκατ. ευρώ.
• 19 φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές που εφαρμόζονται στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και κοστίζουν στον
προϋπολογισμό 426,24 εκατ. ευρώ. Από τις φοροαπαλλαγές αυτές ευνοούνται 1.145.575 φορολογούμενοι.
• Στα 972,4 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν σήμερα στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης.
β) Η αύξηση της φορολογίας στα καύσιμα από 1 Οκτωβρίου 2016, αντί 1 Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από 1 Ιανουαρίου
2017 αυξάνονται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο υγραέριο, στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Ειδικά για το πετρέλαιο
κίνησης, η αύξηση θα είναι αρκετά μεγάλη, δεδομένου ότι υπολογίζονται έσοδα 302 εκατ. ευρώ. Στην περίπτωση που τα έσοδα
αποκλίνουν, οι ανωτέρω φόροι θα εφαρμοσθούν νωρίτερα.
•Δαπάνες. Με στόχο να δημιουργηθεί ένα «μαξιλάρι» το 2017, το οικονομικό επιτελείο ξεκινάει πιλοτικά σε τρία υπουργεία σχέδιο
εξοικονόμησης δαπανών, για παράδειγμα από 5 έως 20%. Η αρχή γίνεται με τα υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών και Πολιτισμού και
τους φορείς που εποπτεύουν.
Οπως αναφέρει παράγοντας της κυβέρνησης που βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με τους πιστωτές της χώρας, από τις δαπάνες 70 δισ.
ευρώ της γενικής κυβέρνησης, εκ των οποίων 55 δισ. ευρώ είναι πρωτογενείς, υπάρχει η δυνατότητα εξοικονόμησης σημαντικών ποσών
και ταυτόχρονα η αναδιανομή τους σε άλλα υπουργεία και φορείς που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Πρώτιστο μέλημα όμως είναι να είναι
έτοιμο το υπουργείο Οικονομικών, έτσι ώστε στην περίπτωση που ο προϋπολογισμός δεν πιάσει τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί, να
έχουν εντοπισθεί οι δαπάνες που πρέπει να περικοπούν. Ταυτόχρονα θα πρέπει, στο πλαίσιο αναθεώρησης των δαπανών (spending
review), να εξοικονομηθούν πόροι 450 εκατ. ευρώ, που θα χρηματοδοτήσουν το ελάχιστο εγγυημένο.
Το σχέδιο θα εκπονηθεί σε συνεργασία με Αγγλους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα αναλύσουν τους προϋπολογισμούς και θα προτείνουν σε
ποιους τομείς μπορούν να γίνουν περικοπές. Σε κάθε περίπτωση, την τελική απόφαση θα πάρει η κυβέρνηση.
Οπως προαναφέρθηκε, το σχέδιο είναι πιλοτικό και θα εφαρμοσθεί από τώρα σε τρία υπουργεία. Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν δεν
θα ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 2017. Αντίθετα, κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού του 2018, το σχέδιο εξοικονόμησης
δαπανών θα επεκταθεί σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.
Πηγή: Καθημερινή
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Deutsche Bank: Το ράλι των τελευταίων ημερών θέλει μεγάλη προσοχή ….
Προβληματισμένη εμφανίζεται η γερμανική τράπεζα Deutsche Bank για το ράλι των τελευταίων εβδομάδων στις αγορές. Όπως
σημειώνουν οι αναλυτές της τράπεζας, στις αγορές δεν επικρατούν οι κανόνες που θα έπειθαν ότι η ανάκαμψη των τελευταίων ημερών
βασίζεται σε γερά θεμέλια και στοιχειοθετείται από ουσιαστικά στοιχεία.
Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ της τράπεζας, έπειτα από την απότομη πτώση αμέσως μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος
στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου επικράτησε το Brexit, οι μετοχές εκτινάχθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με κάποιους δείκτες να βρίσκονται
στα ίδια επίπεδα με εκείνα προ του δημοψηφίσματος.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της DB: «Έπειτα από λίγες μόνο ημέρες μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία, οι αγορές στέκονται και πάλι
στα πόδια τους, χωρίς να φοβούνται τίποτα και γελώντας απέναντι στους σκεπτικιστές. Τι κι αν ένα μία κοινωνικο-οικονομική συμμαχία
30 ετών στην καρδιά του μεταπολεμικού κόσμου έληξε; Οι πολιτικοί θα βρουν μία λύση τύπου Ελβετίας για το Ηνωμένο Βασίλειο και η
ΕΚΤ θα πετάξει τα κλειδιά του κεφαλαίου έξω από το παράθυρο. Τα πάντα θα είναι εντάξει». Ναι, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι.
Και επ' αυτού προσθέτουν τα εξής: «Μια τέτοια αισιόδοξη αντίδραση δεν μας εκπλήσσει από μόνη της. Αυτό που μας εκπλήσσει είναι η
μηδενική αξία που τοποθετείται στην πιθανότητα αυτό το σενάριο να μην τελεσφορήσει. Έχουμε την τάση να μας αρέσουν αγορές που
παρουσιάζουν είτε μια έκπτωση για την αβεβαιότητα είτε ένα πειστικό επιχείρημα για βελτίωση των προοπτικών. Είναι δύσκολο να
υποστηρίξει κανείς ότι μπορούμε να δούμε είτε το ένα είτε το άλλο σε αυτή την περίπτωση». Επισημαίνουν ακόμη ότι, ενώ οι αγορές
μετοχών εκτινάχθηκαν, οι αποδόσεις των ομολόγων παραμένουν κοντά στα πρόσφατα χαμηλά (άνω των 10 τρισ. δολ. χρέους σε όλο τον
κόσμο έχει αρνητική απόδοση), γεγονός που υποδηλώνει ότι η αγορά περιμένει δράση από τις κεντρικές τράπεζες. Αλλά οι Melentyev
και Sorid πιστεύουν ότι η αγορά υπερεκτιμά τον αντίκτυπο της δράσης από τις κεντρικές τράπεζες. Με λίγα λόγια, οι κεντρικές
τράπεζες εξαντλούν τις επιλογές τους και η χαλάρωση δεν είναι πλέον τόσο αποτελεσματική όσο ήταν κάποτε.
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Bundesbank: Η ΕΕ πρέπει να δώσει στη Βρετανία μια σύντομη και δίκαιη συμφωνία εξόδου
Μια σύντομη και δίκαιη συμφωνία εξόδου από τους κόλπους της θα πρέπει να συνάψει με τη Βρετανία η Ε.Ε προκειμένου να
ελαχιστοποιήσει το οικονομικό κόστος, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank Γενς Βάιντμαν.
«Καμία πλευρά δεν έχει συμφέρον να εγείρει εμπόδια στον τομέα του εμπορίου» είπε ο Βάιντμαν, που είναι επίσης μέλος του διοικητικού
συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.
«Αλλά η ΕΕ πρέπει επίσης να μην συμπεριφέρεται στη Βρετανία καλύτερα σε σύγκριση με την Ελβετία και τη Νορβηγία».
Ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας υποστήριξε ότι ενώ το Brexit αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην ανάπτυξη της
ευρωζώνης, στην ουσία πρόκειται για μια πολιτική κρίση και δεν υπάρχει ανάγκη για επιπλέον μέτρα τόνωσης εκ μέρους της ΕΚΤ.
«Πρόκειται για μία πολιτική κρίση που πρέπει να επιλυθεί με πολιτικά μέσα».
Για τον ίδιο η Βρετανία κάνει λάθος που αποχωρεί από την ΕΕ ωστόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για τη Φρανκφούρτη να
καταστεί ένας μεγαλύτερος οικονομικός κόμβος. Η γερμανική κυβέρνηση επομένως πρέπει να εντείνει τις προσπάθειες να προσελκύσει
επιχειρήσεις.
«Για το οικονομικό κέντρο της Φρανκφούρτης, νέες ευκαιρίες θα μπορούσαν να προκύψουν» υπογράμμισε ο Βάιντμαν.
«Αυτό θα απαιτούσε πολιτική στήριξη όμως πρέπει να υποδεχθούμε την μεταφορά επιχειρήσεων στην Φρανκφούρτη από το Λονδίνο».
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Μαρινόπουλος: Στα 97,1 εκατ. ευρώ οι οφειλές προς εισηγμένες εταιρείες
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των ίδιων των εισηγμένων, στα 97,10 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι συνολικές απαιτήσεις των
εισηγμένων εταιρειών έναντι του Μαρινόπουλου, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ανακοινώσεις - απαντήσεις σε ερωτήματα της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς που εξέδωσαν 21 εξ αυτών. Από τις ανακοινώσεις προκύπτουν τρία ενδιαφέροντα συμπεράσματα: πρώτον, ότι αρκετές
από τις εισηγμένες έχουν εγγυήσεις για μέρος των οφειλών, δεύτερον, ότι αρκετές εξ αυτών δήλωσαν ότι έχουν μηδενικές απαιτήσεις
και, τρίτον, ότι πολλές έχουν διακόψει την τροφοδοσία των καταστημάτων ήδη από το 2015. Από τις ίδιες ανακοινώσεις προκύπτει,
εξάλλου, ότι αρκετές από τις εισηγμένες εταιρείες δεν αναμένεται να αναλάβουν τώρα δραστικά μέτρα κατά του Μαρινόπουλου, αλλά
θα καθορίσουν τη στάση τους ανάλογα με τις εξελίξεις των επόμενων ημερών, δηλαδή αναλόγως της συμφωνίας εξυγίανσης στην οποία
προσπαθούν να καταλήξουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα πάντα με τις ανακοινώσεις, τις περισσότερες απαιτήσεις μεταξύ των
εισηγμένων έναντι του Μαρινόπουλου εμφανίζεται να έχει ο όμιλος της MIG καθώς ανέρχονται στα 28,6 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 18,7
εκατ. ευρώ πρόκειται για απαιτήσεις της Δέλτα, τα 7,7 εκατ. ευρώ για απαιτήσεις της Μπάρμπα Στάθης, το 1,3 εκατ. ευρώ απαιτήσεις
της Singular Logic και 0,9 εκατ. ευρώ αφορά απαιτήσεις της Vivartia. Για τις απαιτήσεις αυτές η MIG έχει στην κατοχή της επιταγές
27,2 εκατ. ευρώ, επίσης πρόσθετες επιταγές εγγυήσεων ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι σχηματισθείσες προβλέψεις ανέρχονται σε 4,4
εκατ. ευρώ. Ας σημειωθεί ότι η MIG ήταν ένας από τους λιγοστούς ομίλους που μέχρι σήμερα τροφοδοτούν τα καταστήματα του
Μαρινόπουλου, ειδικά σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Στα 25,1 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Εθνικής Πανγαίας
ΑΕΕΑΠ, εκ των οποίων 7,8 εκατ. ευρώ αφορούν οφειλόμενα μισθώματα για τη λειτουργική μίσθωση εφτά εμπορικών ακινήτων. Η
εταιρεία έχει επίσης απαιτήσεις έναντι του ομίλου Μαρινόπουλου ύψους 17,3 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν προκαταβολές για την
απόκτηση ακινήτων στη Βουλγαρία και στην Κύπρο. Ακολουθούν οι απαιτήσεις της αρτοβιομηχανίας Καραμολέγκος, ύψους 10,82
εκατ. ευρώ, της Creta Farm ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, του Σαράντη ύψους 6,4 εκατ. ευρώ, της Κρι Κρι ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, της
αλλαντοβιομηχανίας Π.Γ. Νίκας ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, της Foodlink ύψους 3,17 εκατ. ευρώ, της Ελγέκα ύψους 2,98 εκατ. ευρώ, της
Εβροφάρμας ύψους 0,72 εκατ. ευρώ, του Παπουτσάνη ύψους 0,37 εκατ. ευρώ, των Μύλων Λούλη ύψους 0,36 εκατ. ευρώ, του
Μπουτάρη ύψους 0,155 εκατ. ευρώ, του Κτήματος Λαζαρίδη 0,137 εκατ. ευρώ. Μηδενικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
τους έχουν οι εταιρείες Σελόντα, Νηρεύς, Γαλαξίδι, Υιοί Χατζηκρανιώτη, Μύλοι Κεπενού, Κρέκα και Κανάκης.

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

Politico: Πως το Brexit φέρνει πιο κοντά τις ΗΠΑ με τη Γερμανία
Όταν έγινε σαφές ότι η Βρετανία είχε ψηφίσει υπέρ της αποχώρησης της από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα
τηλεφώνησε στον Ντέιβιντ Κάμερον για να του εκφράσει τη συμπάθειά του. Αμέσως μετά όμως, κάλεσε την Άνγκελα Μέρκελ, την
ηγέτη δηλαδή που πραγματικά υπολογίζει σε περιόδους κρίσης.
Το γιατί δεν αποτελεί μυστικό. Για χρόνια τώρα, η Γερμανία, και όχι το Ηνωμένο Βασίλειο, βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής και
του ενδιαφέροντος του Ομπάμα όσο αφορά στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και αυτός είναι ο κύριος λόγος που η επιρροή της Ουάσιγκτον
στην Ευρώπη θα επιβιώσει του Brexit.
Η μακροχρόνια «ειδική σχέση» μεταξύ ΗΠΑ και Βρετανίας έδινε στην Ουάσιγκτον έναν έμπιστο σύμμαχο στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων στις Βρυξέλλες, όπως είχε τονίσει άλλωστε και ο ίδιος ο Ομπάμα τον περασμένο Απρίλιο, κατά τη διάρκεια
παρέμβασής του στο Λονδίνο για το επικείμενο δημοψήφισμα.
«Για όλα τα μεγάλα θέματα τα τελευταία χρόνια, το πρώτο τηλεφώνημα από την Ουάσινγκτον δεν είναι προς το Λονδίνο, αλλά προς το
Βερολίνο», λέει ο Ντέιμον Γούιλσον, πρώην διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας επί Τζορτζ Μπους
και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου του Ατλαντικού.
Συνέχεια…
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- έχει ήδη λάβει χώρα εδώ και αρκετό καιρό και επιταχύνθηκε περαιτέρω από την «μεγάλη ύφεση» των τελευταίων χρόνων, λόγω και
«Αυτή η μετάβαση
της αυξανόμενης κυριαρχίας της γερμανικής οικονομικής και πολιτικής εξουσίας στην Ευρώπη».
Πριν από μια δεκαετία, η Μέρκελ ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που προωθούσαν τις συνομιλίες μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ για την
Διατλαντική Εμπορική Συμφωνία.
Το 2014, η Μέρκελ ήταν εκείνη που κατάφερε να συνασπίσει τις υπόλοιπες διστακτικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να στρατευθούν πίσω από ένα κοινό
πρόγραμμα κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας από τις ΗΠΑ-ΕΕ, οι οποίες και πήραν παράταση μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η Μέρκελ είναι επίσης η
ηγέτης της Ευρώπης όταν η συζήτηση αφορά την αντιμετώπιση της ελληνικής οικονομικής κρίση ή των εκατομμυρίων μεταναστών που φτάνουν στην
Ευρώπη.
Έτσι, αντί για να αποδυναμώσει την αμερικανική επιρροή στην Ευρώπη, το Brexit είναι πολύ πιο πιθανόν να εντείνει ακόμη περισσότερο την εξάρτηση
των ΗΠΑ από τη Γερμανία. Αυτό θα ισχύει ιδιαίτερα στους τομείς της διατλαντικής συνεργασίας για τις κυρώσεις έναντι της Ρωσίας, για τις
συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στο οικονομικό πεδίο η ευρωζώνη και για το μεταναστευτικό κύμα προς την Ευρώπη.
Οι αμήχανες μετα-Brexit δυναμικές θα γίνουν ακόμη περισσότερο εμφανείς την επόμενη εβδομάδα, όταν ο Ομπάμα θα επισκεφθεί τη Βαρσοβία για να
συμμετάσχει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και θα έχει επαφές εκεί με την Μέρκελ, τον Κάμερον και άλλους ηγέτες χωρών-μελών του ΝΑΤΟ. Η συνάντηση
αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, τώρα που οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις πρέπει να εξετάσουν τις πολιτικές, οικονομικές και γεωστρατηγικές
συνέπειες της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ. Ο Ομπάμα θα συναντηθεί επίσης με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και
τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.
«Δεν είναι πλέον εκεί»
Για πολλά χρόνια, η στενή σχέση ΗΠΑ-ΗΒ για την ασφάλεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και το εμπόριο έδινε στις ΗΠΑ μια σίγουρη και σαφή
επιρροή στις Βρυξέλλες. Πράγματι, η Γαλλία άσκησε βέτο στην ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δύο φορές στη δεκαετία
του 1960 υπό τον φόβο ότι το Λονδίνο θα λειτουργεί απλά και μόνο ως «δούρειος ίππος» της Ουάσιγκτον.
Η Βρετανία θα παραμείνει ασφαλώς ένα βασικό μέλος του ΝΑΤΟ, καθώς οι στρατιωτικοί δεσμοί είναι εκτεταμένοι. Οι δύο χώρες είναι αχώριστοι
εταίροι ειδικά όταν αφορά στη Συρία και στο Ιράκ. Οι Βρετανοί παραμένουν επίσης οι καλύτεροι σύμμαχοι των Αμερικανών σχετικά με το εμπόριο και
την απελευθέρωση της αγοράς και η απουσία τους από το ευρωπαϊκό τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα γίνει αισθητή στην Ουάσιγκτον.
Επιπλέον, οι κυρώσεις της ΕΕ στην Ρωσία «θα ήταν πιο αδύναμες εάν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου δεν είχε υποστηρίξει τόσο ένθερμα
εντός της ΕΕ την ανάγκη για μια δυναμική απάντηση στην ρωσική κατάληψη της χερσονήσου της Κριμαίας» σύμφωνα με μια έκθεση της Βουλής των
Κοινοτήτων τον Απρίλιο, σχετικά με τις επιπτώσεις ενός πιθανού τότε brexit στην εξωτερική πολιτική. Το Λονδίνο άλλωστε εξακολουθεί να έχει έναν
πρωταγωνιστικό ρόλο να παίξει στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Εντούτοις, ήταν η Γερμανία αυτή που έπαιξε στην πραγματικότητα τον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας – και
ήταν απαραίτητη για
 τη σφυρηλάτηση ενός εύθραυστου, αλλά ενωμένου, ευρωπαϊκού μετώπου.
«Οι Βρετανοί είχαν φωνή, διέθεταν βέτο και τις περισσότερες φορές υποστήριζαν αυτό που οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν αν ήταν εκεί… αυτο θα λείψει τώρα
πια», δήλωσε ο Φίλιπ Γκόρντον, ο οποίος υπηρέτησε ως βοηθός Γραμματέας των ΗΠΑ για την Ευρώπη μεταξύ 2009 και 2013 και που είναι πλέον
στέλεχος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων της χώρας. Ωστόσο, «νομίζω ότι έχουμε σταδιακά στραφεί όλο και περισσότερο προς τους Γερμανούς, και
σε πολλά ζητήματα αυτοί διατηρούν το προβάδισμα έναντι των Βρετανών», πρόσθεσε.
Η Γερμανία παίζει επίσης έναν σημαντικό στρατιωτικό ρόλο για τις ΗΠΑ. Όταν υπάρχει πχ η ανάγκη να μεταφερθεί ένας τραυματισμένος Αμερικανός
στρατιώτης εκτός Ιράκ ή Αφγανιστάν, τα πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ χρησιμοποιούν μια από τις 179 στρατιωτικές βάσεις που διαθέτει η
υπερδύναμη στο γερμανικό έδαφος. Παρόλο που το μέγεθος της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Γερμανία έχει μειωθεί σημαντικά μετά και το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, 40.000 Αμερικανοί στρατιώτες εξακολουθούν να σταθμεύουν στη χώρα.
Η Γερμανία έχει δει τα τελευταία χρόνια την επιρροή της να αυξάνεται στα πάντα, από την Ουκρανία έως την ελληνική οικονομική κρίση, και παρά τις
τεταμένες σχέσεις με τον Ομπάμα που προέκυψαν από τις αποκαλύψεις ότι οι ΗΠΑ την παρακολουθούσαν μέσω της NSA, η Μέρκελ έχει μετατραπεί σε
ενός είδους «ισότιμο ομόλογο», από την φορολογική πολιτική μέχρι την χρηματοπιστωτική κρίση, υποστήριξε ένας ανώτερος αξιωματούχος της
κυβέρνησης Ομπάμα.
«Μειούμενη επιρροή»
Εν τω μεταξύ, η εσωτερική πολιτική σκηνή του Η.Β. οδήγησε την Βρετανία προς μια διαφορετική πορεία. Η Βρετανία έχει όντως δει την επιρροή της να
μειώνεται σημαντικά στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζουν ειδικοί αναλυτές της εξωτερικής πολιτικής – υπονομεύοντας την πεποίθηση ότι το
Λονδίνο εκπροσωπεί την Ουάσιγκτον στις υποθέσεις των Βρυξελλών.
«Οι Βρετανοί έχουν εδώ και καιρό μια περιορισμένη ατζέντα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν θεωρούνται πλέον η κινητήριος δύναμη
στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής», υποστηρίζει ο Γουίλσον.
Το 2009, ο Ντέιβιντ Κάμερον, για να ανακόψει την μετακίνηση δυσαρεστημένων ψηφοφόρων των Τόρις προς το UKIP, απέσυρε το κόμμα του από την
κεντροδεξιά συμμαχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, στην οποία περιλαμβάνονται και οι Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ και που παραμένει μια
βαθιά φιλοευρωπαϊκή δύναμη.
Επιπλέον, η συζήτηση για το Brexit απέσπασε την προσοχή του Ηνωμένου Βασιλείου από τα ευρύτερα ευρωπαϊκά θέματα. Κι ενώ η ΕΕ ασχολείτο με το
πως θα ανακόψει τη ροή των μεταναστών και πως θα διαχειρισθεί το πρόβλημα της μετεγκατάστασης τους εντός της Ευρώπης τον περασμένο
Φεβρουάριο, ο Κάμερον ανάγκαζε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να συνεδριάζει τον ίδιο μήνα για να επαναδιαπραγματευτεί τη σχέση της χώρας του με την
ΕΕ.
Με μειωμένη, λόγω brexit, την επιρροή του στην Ευρώπη, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να κατέληξε να έχει και μειωμένη
επιρροή ως σύμμαχος των ΗΠΑ. Όταν ο Κάμερον κάλεσε τον Ομπάμα στο Λονδίνο τον Απρίλιο και του ζήτησε να τον ενισχύσει στην εκστρατεία του
κατά του Brexit, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε δημοσίως τη σημασία που έχει η ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ για τις Ηνωμένες
Πολιτείες. «Έχουμε εμπιστοσύνη ότι η συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου βοηθά στο να επιλυθούν τα όποια προβλήματα με τον σωστότερο τρόπο»,
δήλωσε ο Ομπάμα.
Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Νταν Χάμιλτον, διευθυντής του Κέντρου για τις Διατλαντικές Σχέσεις του Πανεπιστημίου «Johns Hopkins» στην
Ουάσιγκτον και πρώην αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «η ιδέα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν ο “σπιούνος” των ΗΠΑ στο Συμβούλιο της ΕΕ
αποτελούσε ένα είδος δυσφήμισης και για τις δύο χώρες».
«Η επιφυλακτικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου προς την ΕΕ για τόσα πολλά χρόνια μείωσε σταδιακά και την επιρροή τους στην Ένωση», ισχυρίζεται ο
Χάμιλτον και \προσθέτει, «Όλο και περισσότερο, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν διαπιστώσει ότι εάν θέλουν να γίνει κάτι στην Ευρώπη πρέπει να
συνεργαστούν με τη δύναμη που ξέρει πώς να δουλεύει μέσα στην ΕΕ και αυτή», τονίζει,«δεν είναι άλλη από την Γερμανία!»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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