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Ομπάμα: Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι συνταγή ανάπτυξης
Με μία... «kalispera» στα ελληνικά ξεκίνησε τις κοινές του δηλώσεις με τον Αλέξη Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξιμου
ο Μπαράκ Ομπάμα, μετά τη συνάντηση που είχε τον πρωθυπουργό, επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του για
ελάφρυνση του χρέους, τερματισμό της λιτότητας και στήριξη στην Ελλάδα.
Προλογίζοντας τις κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε πόσο σημαντικό είναι το
γεγονός ότι ο Ομπάμα βρίσκεται στη χώρα μας, συμπεριλαμβάνοντάς την στην αποχαιρετιστήρια περιοδεία του,
πριν εγκαταλείψει το Λευκό Οίκο: «Μια θητεία κατά την οποία άλλαξε η εικόνα των ΗΠΑ στον κόσμο» τόνισε
για να περάσει στο «καυτό» θέμα της οικονομίας
«Η οικονομία δεν αντέχει άλλη λιτότητα. Η ουσιαστική απομείωση του χρέους, και η ένταξη στο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης είναι όσα δικαιούται η Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «η
Ελλάδα και ο ελληνικός λαός βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια αντιμέτωποι με τις πιο σκληρές συνέπειες της
κρίσης. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόγραμμα καταστροφικής λιτότητας που όξυνε αντί να λύσει τα προβλήματα».
«Παρά τις πληγές μας, σήμερα στεκόμαστε όρθιοι», σημείωσε και πρόσθεσε ότι η χώρα έχει επιστρέψει στην
ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία και αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη στις προοπτικές της οικονομίας.
«Η επιμονή της ευρωπαϊκής ηγεσίας στην πολιτική της λιτότητας κρατά τις ευρωπαϊκές ηγεσίες εγκλωβισμένες
στη στασιμότητα, προκαλώντας προβλήματα», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.
Αναφερόμενος στο προσφυγικό είπε: «Επιμένουμε πως ο μονος δρόμος για την αντιμετώπιση του προσφυγικού
είναι ο σεβασμός διεθνους δικαίου, η συνεργασία με τις χώρες διέλευσης και καταγωγής».
Παίρνοντας το λόγο - και αφού είπε «καλησπέρα» στα ελληνικά, ο Μπαράκ Ομπάμα είπε: «Ολοι γνωρίζουμε ότι
ο κόσμος οφείλει τα μέγιστα στην Ελλάδα και στον ελληνικό πολιτισμό. Τα φώτα της φιλοσοφίας και των
επιστημών έχουν τα φώτα τους, εδώ, στην Αθήνα. Υπάρχει μια έκφραση «καλός κ'αγαθός» πρόκειται για έναν
χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από αρετή. Αυτή η έκφραση περιγράφει τις σχέσεις των λαών Ελλάδας και
ΗΠΑ.
Συμπλήρωσε ότι οι ΗΠΑ είναι βαθιά ευγνώμονες έαντι της Ελλάδας και προσωπικά είμαι ευγνώμων σε πολλούς
ομογενείς ελληνοαμερικανούς.
«Αλέξη θέλω να σε ευχαριστήσω για την συνεργασία μας» ειπε αναφερόμενος στον πρωθυπουργό. «Ξέρω ότι τα
πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα γτια οικογένειες, συνταξιούχους ανέργους. Η κρίση δεν εαι αφηρημένη
έννοια ανέντερεψε εκ βάθρων ζωές και καθημερινότητες χιλιάδων ανθρώπων».
«Ο Αλέξης μου περιέγραψε τις μεταρρυθμίσεις που κάνει» συνέχισε.
«Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι συνταγή ανάπτυξης» επανέλαβε ο Μπαράκ Ομπάμα, τονίζοντας ότι οι Ελληνες
πρέπει να δουν βελτίωση στην καθημερινή τους ζωή.
«Το ΔΝΤ είπε ότι η ελάφρυνση χρέους είναι ζωτικής σημασίας και εγώ θα παροτρύνω προς αυτή την
κατεύθυνση» ανέφερε. «Ολοι θέλουν ο ελληνικός λαός να ευημερεί είναι καλό για την ΕΕ, τις ΗΠΑ και εν τέλει
για τον κόσμο».
«Αλέξη επίσης σ' ευχαριστώ για την ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και μετανάστες» ανέφερε ακόμη ο κ.
Ομπάμα.
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Η νίκη του Τραμπ ευνοεί μια τουλάχιστον ελληνική μετοχή
Στην επίσκεψη Ομπάμα στην Αθήνα και στον αντιαμερικανισμό που υπάρχει σε ορισμένες τουλάχιστον ομάδες
αναφέρεται η FAZ. Η SZ και η Handelsblatt αναφέρονται στη μικρή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Για
αιφνιδιαστική ανάπτυξη στην Ελλάδα κάνει λόγο στις οικονομικές της σελίδες η Süddeutsche Zeitung και
σημειώνει: «Η ελληνική οικονομία ανέκαμψε σημαντικά το περασμένο καλοκαίρι. Από τον Ιούλιο μέχρι το
Σεπτέμβριο αυξήθηκε το ΑΕΠ κατά 0,5% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο όπως ανακοίνωσε την
Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ. Έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες της Ελλάδας να παρουσιάσει μια μικρή ανάπτυξη το
2016 εκτιμούν οικονομολόγοι. ‘Θα μπορούσε να υπάρχει ένα μικρό θετικό πρόσημο στο τέλος του χρόνου’
δηλώνει ο ειδικός της Berenberg Κάρστεν Χέσε. Και κάτι τέτοιο κατά την γνώμη θα συνέβαινε για δεύτερη
μέσα σε εννέα χρόνια»…Επιπλέον, σημειώνει η εφημερίδα, η βελτιωμένη κατάσταση ρευστότητας των
εταιρειών συμβάλλει στην ανάπτυξη.
Στο ίδιο θέμα αναφέρεται και η οικονομική εφημερίδα του Ντίσελντορφ Handelsblatt, η οποία κάνει λόγο για
μια πορεία της οικονομίας για γερά νεύρα. Η εφημερίδα γράφει: «Οι ελληνικές μετοχές τα προηγούμενα χρόνια
της κρίσης προσέφεραν λίγες χαρές στους επενδυτές. Αλλά τώρα τουλάχιστον όσον αφορά τα μακροοικονομικά
στοιχεία διαγράφεται μια αλλαγή, η οποία θα μπορούσε να φέρει νέο αέρα και στο χρηματιστήριο της Αθήνας.
Η οικονομία αρχίζει και πάλι να ανακάμπτει και το εδώ και πολύ καιρό στάσιμο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων
σημειώνει επιτέλους προόδους. Για Grexit δεν κάνει κανείς πλέον λόγο και ακόμα και η νίκη του Τραμπ θα
μπορούσε να βοηθήσει τουλάχιστον μια ελληνική μετοχή».
Και η εφημερίδα εξηγεί: «Ένα τοίχος στα σύνορα με το Μεξικό. Ακόμα δεν ξέρει κανείς εάν ο μελλοντικός
Πρόεδρος θα υλοποιήσει τις προεκλογικές του υποσχέσεις αλλά το σχέδιο εξάπτει ήδη τη φαντασία των
επενδυτών στην Αθήνα. Η μετοχή του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιμέντων, Τitan, αυξήθηκε μετά τις
αμερικανικές εκλογές πάνω από 8%. Καμία άλλη ελληνική μετοχή δεν επωφελήθηκε περισσότερο από τη νίκη
του Τραμπ. Με τη θυγατρική του Titan America η επιχείρηση βρίσκεται σε καλό δρόμο εάν ο νέος Πρόεδρος
υλοποιήσει το πρόγραμμα υποδομών και οι αναλυτές συνιστούν την αγορά της μετοχής».
Άνεμος αντιαμερικανισμού στην Αθήνα
Στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Μπάρακ Ομπάμα αναφέρεται δημοσίευμα της Frankfurter Allgmeine
Zeitung, το οποίο έχει τον τίτλο «Ανεπιθύμητος». Η εφημερίδα γράφει: «Αμερικανοί Πρόεδροι επισκέπτονται
σπάνια την Ελλάδα αλλά όταν την επισκέπτονται για ένα πράγμα μπορούν να είναι σίγουροι: για τον
αντιαμερικανικό άνεμο που θα πνεύσει. Το ίδιο θα συμβεί και την Τρίτη όταν ο Μπάρακ Ομπάμα για πρώτη
και τελευταία φορά κατά τη διάρκεια της θητείας του θα έχει συνομιλίες στην Αθήνα. Το συνδικάτο ΠΑΜΕ
που πρόσκειται στο ΚΚΕ, και είναι ιδιαίτερα ισχυρό στον Πειραιά (ή τουλάχιστον ήταν πριν έρθουν οι Κινέζοι
επενδυτές και εφαρμόσουν σκληρές καπιταλιστικές μεθόδους που μετέφεραν από τη Λαϊκή Δημοκρατία)
κάλεσε σε διαδηλώσεις εναντίον του Ομπάμα και του οικοδεσπότη του Αλέξη Τσίπρα».
Επιπλέον, η εφημερίδα αναφέρεται στους Πυρήνες της Φωτιάς, οι οποίοι κάλεσαν «την ημέρα της επίσκεψης
του Ομπάμα ‘σε επιθέσεις και συγκρούσεις’ καθώς και σε ‘σαμποτάζ’. Ζήτησαν η μέρα αυτή να γίνει ένα
αξέχαστο γεγονός και η επίσκεψή Ομπάμα ‘ένα οργανωμένο κίνημα για την κατάρρευση της κρατικής
εξουσίας'».
Deutsche Welle
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"Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο για Brexit", σύμφωνα με τη διαρροή εγγράφου
Η βρετανική κυβέρνηση δεν έχει κάποιο συνολικό σχέδιο για έξοδο της χώρας από την ΕΕ (Brexit) και το υπουργικό
συμβούλιο δεν αναμένεται να καταλήξει στην διαπραγματευτική στρατηγική που θα ακολουθήσει για τους επόμενους έξι
μήνες εξαιτίας διαφωνιών στους κόλπους της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι, όπως προκύπτει από τη διαρροή εγγράφου που
περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας Times και το οποίο είδε το BBC.
Στο ίδιο υπόμνημα αναφέρεται ότι το Whitehall επεξεργάζεται 500 μελέτες που σχετίζονται με το Brexit κι ενδεχομένως να
χρειαστεί η πρόσληψη 30.000 επιπλέον δημοσίων υπαλλήλων.
Το υπόμνημα, το οποίο διέρρευσε και το οποίο είχε επεξεργαστεί σύμβουλος ο οποίος δεν κατονομάζεται, για την προεδρία
της κυβέρνησης και έχει ημερομηνία 7 Νοεμβρίου, τιτλοφορείται "Ενημέρωση για το Brexit". Υπαινίσσεται ότι θα
χρειαστεί ένα ακόμη εξάμηνο προτού η κυβέρνηση αποφασίσει ακριβώς τι θέλει να επιτύχει με την έξοδο της χώρας από
την ΕΕ ή προτού συμφωνήσει στο ποιές θα είναι οι προτεραιότητες.
Επίσης ασκεί κριτική εις βάρος της Μέι, η οποία "καταλήγει σε αποφάσεις και λεπτομέρειες ώστε να διευθετεί η ίδια το
ζήτημα"--μία προσέγγιση που περιγράφεται ως "απίθανο να αποδειχτεί βιώσιμη".
"Δεν πρόκειται για μία κυβερνητική έκθεση και δεν αναγνωρίζουμε τους ισχυρισμούς που περιέχει το υπόμνημα. Έχουμε
επικεντρωθεί στο να προχωρήσουμε στο Brexit και να επιτύχουμε", δήλωσε κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ωστόσο, ο πολιτικός συντάκτης του BBC Κρις Μέισον, ο οποίος είδε το έγγραφο, δήλωσε ότι αυτό υποδηλώνει πόσο
"σύνθετη, ανησυχητική και γεμάτη προκλήσεις θα είναι η διαδικασία της εξόδου".
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Η μεγάλη σημασία που έχει η Ελλάδα για τις ΗΠΑ
Η Αθήνα είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Ο Ομπάμα θα αξιοποιήσει κατά φαινόμενα την πόλη αυτή ως σκηνικό για να
εκφωνήσει μια πολιτική ομιλία-ορόσημο, η οποία θα αποτελεί την πολιτική του κληρονομιά. Η ομιλία του αυτή
ερμηνεύεται και ως μήνυμα προς τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο στις 20
Ιανουαρίου
Στο τελευταίο του ταξίδι στην Ευρώπη ο Αμερικανός Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα, εκτός από τη Γερμανία, θα επισκεφθεί
και την Ελλάδα, διότι έχει συμβολική και γεωπολιτική σημασία, σύμφωνα με το dpa-AFX (Οικονομικό σκέλος του
Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων -στο οποίο συμμετέχει και το Αυστριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΑ- και
απευθύνεται στον τραπεζιτικό και εν γένει οικονομικό κόσμο και τα ΜΜΕ).
Η Αθήνα είναι το λίκνο της δημοκρατίας. Ο Ομπάμα θα αξιοποιήσει κατά φαινόμενα την πόλη αυτή ως σκηνικό για να
εκφωνήσει μια πολιτική ομιλία-ορόσημο, η οποία θα αποτελεί την πολιτική του κληρονομιά. Η ομιλία του αυτή
ερμηνεύεται και ως μήνυμα προς τον διάδοχό του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα εγκατασταθεί στον Λευκό Οίκο στις 20
Ιανουαρίου.
Ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά στην Ουάσινγκτον, η Αθήνα είναι για την παγκόσμια δύναμη ΗΠΑ σημαντική, διότι η
Ελλάδα παίζει έναν σημαντικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο ως προπύργιο του ΝΑΤΟ, ως γέφυρα του Ισραήλ προς την
Ευρώπη και ως στρατιωτική βάση. Οι ΗΠΑ διατηρούν στη Σούδα της Κρήτης μια κεντρική αεροπορική και ναυτική
βάση.
Η στρατιωτική σημασία της Ελλάδας μεγάλωσε από τότε που η Τουρκία υπό τον Ερντογάν έχει γίνει απρόβλεπτη. Η
Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί την αποσταθεροποίηση της Ν.Α. πτέρυγας του ΝΑΤΟ διότι οι γειτνιάζουσες περιοχές της
Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής έχουν γίνει εγγενώς δραματικά συγκρουσιακές.
Σημαντικό για τις ΗΠΑ είναι επίσης ένας δημοκρατικά κυβερνώμενος και οικονομικά υγιής άξονας Ισραήλ-ΚύπρουΕλλάδας, ο οποίος να καλύπτει τα νώτα του Ισραήλ. Γι αυτό δεν επιτρέπεται από τη σκοπιά των ΗΠΑ να καταρρεύσει
οικονομικά η Ελλάδα.
dpa-AFX (Οικονομικό σκέλος του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων -στο οποίο συμμετέχει και το Αυστριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων ΑΝΑ- και απευθύνεται στον τραπεζιτικό και εν γένει οικονομικό κόσμο και τα ΜΜΕ)
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Οι Γερμανοί αγοράζουν μαζικά χρυσό
Σε εποχές κρίσεων ο χρυσός θεωρείται από πολλούς «σίγουρο λιμάνι». Εδώ και μήνες η ζήτηση στη Γερμανία
βρίσκεται στα ύψη. Ακόμα και πολλοί ιδιώτες στρέφονται πλέον στην αγορά χρυσού. Τα τελευταία χρόνια
διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος στρέφεται όλo και περισσότερο στην αγοροπωλησία χρυσού, αναφέρει
χαρακτηριστικά ο Όλιβερ Χόισουχ, επικεφαλής εμπορίου ευγενών μετάλλων στην μεγαλύτερη ευρωπαϊκή
εταιρία αγοροπωλησίας
χρυσού Degussa προσθέτοντας: «Το δημοψήφισμα υπέρ του Brexit και οι αμερικανικές

εκλογές έδωσαν νέα ώθηση στην αγορά χρυσού, με τον Οκτώβριο να είναι "μήνας Τραμπ". Στο παρελθόν
πιστεύαμε ότι οι πελάτες μας είναι συνήθως εύποροι που έχουν περάσει τα πενήντα. Όμως οι πελάτες μας
ξεκινούν από μικροεπενδυτές, που αγοράζουν ασημένια νομίσματα και φθάνουν μέχρι τους ευκατάστατους
πελάτες».
Η επένδυση σε χρυσό θεωρείται ασφαλές λιμάνι σε δύσκολους καιρούς. Όποιος αγοράζει χρυσό γνωρίζει καλά
ότι θα διατηρήσει την αξία του στο μέλλον. Οι έμποροι χρυσού δεν κουράζονται να επαναλαμβάνουν στους
πελάτες τους ότι ο χρυσός είναι το αρχαιότερο μέσο συναλλαγής, μιας και υπάρχει στην αγορά εδώ και 4.000
χρόνια. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί ότι τα αποθέματα χρυσού είναι πεπερασμένα. Υπολογίζεται ότι διεθνώς
υπάρχουν περίπου 180.000 τόνοι χρυσού.
Σε ανοδική τροχιά η αξία του χρυσού
Η ζήτηση χρυσού βρίσκεται στα ύψη, μιας και τα τραπεζικά επιτόκια κυμαίνονται εδώ και καιρό σε μηδενικό
επίπεδο. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του ιδιωτικού γερμανικού Πανεπιστημίου Στάινμπαϊς περίπου το 25%
των Γερμανών επένδυσε την τελευταία διετία σε χρυσό. Κατά μέσο όρο ιδιώτες δαπάνησαν 4.200 ευρώ σε
χρυσό, ανεβάζοντας φέτος την ποσότητα του χρυσού που ανήκει σε γερμανικά νοικοκυριά σε ύψος ρεκόρ 8.672
τόνων.
Το συμπέρασμα των δημοσκοπήσεων των τελευταίων ετών είναι σαφές. Όσοι αγοράσουν χρυσό είναι
πεπεισμένοι ότι επενδύουν μακροπρόθεσμα σε μια σταθερή αξία. Στην δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου
Στάινμπαϊς το 93% του αντιπροσωπευτικού δείγματος θεωρεί το ευγενές μέταλλο «σίγουρο λιμάνι». Την ίδια
στιγμή το 90% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια η αξία του χρυσού θα αυξηθεί. Μια
προσδοκία δικαιολογημένη. Οι ειδικοί πρώτων υλών αναμένουν μέχρι τα τέλη της χρονιάς ότι η τιμή ανά
ουγγιά (περίπου 31 γραμμάρια) θα φθάσει τα 1.250 ευρώ και μέχρι το τέλος του 2017 τα 1.450 ευρώ! Οι
αναλυτές της γερμανικής Commerzbank εκτιμούν ότι η τιμή του χρυσού θα ξαναπάρει την ανιούσα το 2017.
Θεωρούν ότι σε αυτό συνηγορούν η επεκτακτική νομισματική πολιτική των κυριότερων κεντρικών τραπεζών,
η γενικότερη αβεβαιότητα λόγω των κρίσιμων εκλογικών αναμετρήσεων στην Ευρώπη, αλλά και οι διάφορες
γεωπολιτικές
\ εστίες κρίσεων ανά τον κόσμο.
Deutsche Welle
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