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To μυστικό σχέδιο του Σόιμπλε για το Brexit
Ένα εσωτερικό έγγραφο του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και του γερμανικού υπουργείο Οικονομικών με το «μυστικό σχέδιο» για
την επόμενη μέρα του Brexit αναφέρει ότι έχει στα χέρια της η εφημερίδα Handelsblatt
Όπως γράφει η γερμανική εφημερίδα, «ο Σόιμπλε ήταν προετοιμασμένος για το χειρότερο. Από τις 5 τα ξημερώματα πέντε
εμπειρογνώμονες βρίσκονταν ήδη στο υπουργείο Οικονομικών και ανέλυαν το αποτέλεσμα του βρετανικού
δημοψηφίσματος. Λίγη ώρα αργότερα, στο γραφείο του κατέφτασε και ο υπουργός, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με την
καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ, τον αντικαγκελάριο Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
»Το οκτασέλιδο σχέδιο υπό τον τίτλο «Γερμανική στρατηγική αναφορικά με το Brexit» και αναφέρεται στο πώς θα
ενεργήσει η γερμανική κυβέρνηση και τι στάση θα κρατήσει, κατά τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο
διάστημα με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που βγήκε από το συρτάρι…»
Το εν λόγω έγγραφο κάνει λόγο για «εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις εξόδου» σε συντονισμό με την ΕΕ, ωστόσο, όπως
σημειώνει η εφημερίδα πρόκειται για «ένα δύσκολο διαζύγιο» για το οποίο φυσικά «υπάρχει το χρονικό περιθώριο των δύο
ετών που προβλέπεται από το άρθρο 50 της συνθήκης της ΕΕ».
Και συνεχίζει η Handelsblatt: «Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ελπίζει να ξεπεραστεί η περίοδος αυτή των διαπραγματεύσεων
με ομαλό τρόπο» ενώ επικαλούμενη το σχετικό έγγραφο του γερμανικού ΥΠΟΙΚ, γράφει ότι στη συνέχεια «πρέπει να
επιτευχθεί ένα καθεστώς σύνδεσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο θα αποτελεί μία “συνδεδεμένη χώρα – εταίρο”».
Το έγγραφο, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα, εφιστά την προσοχή σε ό,τι αφορά την «πρόσβαση της Βρετανίας στην
ενιαία αγορά της ΕΕ» καθώς «αν η Βρετανία μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέλλον τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής
αγοράς της ΕΕ χωρίς να είναι μέλος της, θα μπορούσαν να προκύψουν ‘μιμητές’. Οπότε θα πρέπει να αποφευχθούν τα
‘παράλογα κίνητρα’ προκειμένου να μην ακολουθήσουν το δρόμο του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλα κράτη – μέλη».
Ως τις πιο «επικίνδυνες χώρες» σε ό,τι αφορά τις «τάσεις μίμησης» η εφημερίδα αναφέρει τη Γαλλία, την Αυστρία, τη
Φινλανδία, την Ολλανδία και την Ουγγαρία.

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

Συνέχεια… Γκρίνσπαν: H Ελλάδα δεν θα μπορέσει να παραμείνει στο ευρώ
Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα μείνει για πολύ ακόμη στο ευρώ εξέφρασε ο τέως διοικητής της
ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ Αλαν Γκρίνσπαν σε δηλώσεις που έκανε σήμερα αναφερόμενος στο Brexit.
Ο Γκρίνσπαν ο οποίος ήταν επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) στο διάστημα 1987-2006
ανέφερε στο CNBC πως το ευρώ είναι το «επείγον πρόβλημα» της κρίσης που προκαλεί η έξοδος της Βρετανίας
από την ΕΕ.
Συνέχεια…
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Όπως είπε,/ το ευρώ αρχικά σχεδιάστηκε ως το όχημα που θα οδηγούσε την Ευρώπη από την κατάσταση που
ήταν μεταπολεμικά σε μια «πολιτική ενσωμάτωση» και η ευρωζώνη ουσιαστικά ήταν το όχημα της πολιτικής
αυτής ενοποίησης. «Αυτό αποτυγχάνει. Για παράδειγμα η Ελλάδα είναι πραγματικά σε σοβαρό πρόβλημα. Δεν
θα μπορέσει να παραμείνει στο ευρώ για πολύ ακόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Αλαν Γκρίνσπαν.
Ο πρώην πρόεδρος της Fed δήλωσε πως αυτή είναι η χειρότερη περίοδος που μπορεί να ανακαλέσει στη μνήμη
του. «Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης - θυμηθείτε 19, Οκτωβρίου 1987, όταν ο
Dow μειώθηκε κατά ένα ποσό ρεκόρ 23%. Αυτό έχει διαβρωτική δράση που δεν θα πάει μακριά», είπε.
Κατά τον ίδιο το Brexit δεν είναι το τέλος του συνόλου των προβλημάτων της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

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

Γιούνκερ: Δεν αποκλείονται και άλλα δημοψηφίσματα στην Ευρώπη
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ εκτίμησε σε μια συνέντευξή του που δημοσιεύει
σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild ότι το Βερολίνο θα διαδραματίσει ακόμη πιο «κεντρικό ρόλο» στην ΕΕ
μετά την ψήφο υπέρ του Brexit. «Η Γερμανία θα συνεχίσει να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο, και μάλιστα ακόμη
πιο σημαντικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Γιούνκερ, ενώ η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ ήδη έχει καλέσει
τη Δευτέρα στο Βερολίνο τον πρόεδρο της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Ματέο
Ρέντσι και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Μια συνάντηση των υπουργών
Εξωτερικών των έξι ιδρυτικών κρατών-μελών της ΕΕ (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία,
Λουξεμβούργο) είναι προγραμματισμένο να γίνει σήμερα στο Βερολίνο. Η ΕΕ ασφαλώς δεν είναι τέλεια αλλά
«είναι το καλύτερο που έχουμε για να συγκεντρώνουμε τις χώρες της Ευρώπης στο ίδιο τραπέζι και να κάνουμε
συμβιβασμούς ώστε ο κόσμος να ζει με ειρήνη, ελευθερία και ευημερία», είπε ο Γιούνκερ στη Μπιλτ. Το
Ηνωμένο Βασίλειο θα «μας λείψει σε αυτό το οικογενειακό τραπέζι», πρόσθεσε. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
στάθηκε στην ευθύνη και τη διφορούμενη στάση του πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος υπέβαλε την
παραίτησή του χθες Παρασκευή, μία ημέρα μετά το δημοψήφισμα στο οποίο το 51,9% των ψηφοφόρων
τάχθηκε υπέρ του Brexit, παρότι ο Κάμερον έκανε εκστρατεία για την παραμονή της χώρας του στην ΕΕ.
«Όταν καταφέρεσαι από τη Δευτέρα ως το Σάββατο εναντίον της Ευρώπης, είναι δύσκολο να περάσεις για
θερμός Ευρωπαίος την Κυριακή», ανέφερε επιτιμητικά ο Γιούνκερ, για τον οποίο οι Βρυξέλλες δεν φέρουν
«καμία ευθύνη» για το αποτέλεσμα της διαδικασίας που επιθυμούσε ο Κάμερον «και όχι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, η Κομισιόν ή το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Τι σημαίνει το Brexit για την ελληνική κρίση - Ανάλυση από Deutsche Welle
Ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχει το Brexit στο ελληνικό πρόβλημα, κάνει η Deutsche Welle λίγες ώρες μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οπως τονίζεται στην ανάλυση:
Στο Βερολίνο επικρατεί έντονη κινητικότητα. Η μια σύσκεψη ακολουθεί την άλλη. Κάθε φορά με διαφορετική σύνθεση: η
καγκελάριος Μέρκελ με τις ηγεσίες των ΚΟ και σημαντικούς υπουργούς, κατόπιν οι ΚΟ των Χριστιανοδημοκρατών και
Σοσιαλδημοκρατών, ενώ συνεχώς γίνονται άτυπες συναντήσεις. Στο δε κτήριο του Ράιχσταγκ η Ολομέλεια της
Γερμανικής Βουλής φαίνεται να συνεδριάζει κανονικά ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Στην
πραγματικότητα όμως οι σκέψεις όλων περιστρέφονται γύρω από το ερώτημα τι θα συμβεί από δω και πέρα. Σε κάθε
περίπτωση πρωταρχικός στόχος του Βερολίνου είναι η διατήρηση της ενότητας της ΕΕ και ο περιορισμός της επιρροής
των ευρωσκεπτικιστικών δυνάμεων στα κράτη μέλη. Η γερμανική απάντηση στις φυγόκεντρες δυνάμεις είναι η ολοένα
μεγαλύτερη σύγκλιση εντός της ΕΕ. Αυτό τουλάχιστον ήταν το πνεύμα της δήλωσης της γερμανίδας καγκελαρίου σήμερα
από το Βερολίνο. Δεδομένου ότι η βρετανική απόφαση συνιστά τομή για την ΕΕ, η Άγκελα Μέρκελ κάλεσε όλες τις
πλευρές να τηρήσουν ηρεμία και να λάβουν τις αποφάσεις τους με «ιστορική συνείδηση».
To Brexit είναι μια αφύπνιση
Γεγονός είναι πάντως είναι ότι κανείς δεν περίμενε στα σοβαρά αυτή την απόφαση των Βρετανών, όπως παραδέχονται με
αφοπλιστική ειλικρίνεια εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Μιλώντας στη Deutsche Welle ο πρόεδρος των Πρασίνων Τζεμ
Έζντεμιρ δηλώνει ότι κανείς αυτή στιγμή δεν διαθέτει κάποιο σχέδιο για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και κανείς δεν είναι σε θέση να δώσει απαντήσεις για τις συνέπειες του Brexit. Εξ ου
και το ξάφνιασμά του στην ερώτηση ποιες θα είναι οι συνέπειες της βρετανικής εξόδου για το ελληνικό πρόβλημα.
Όπως απαντά ο Τζεμ Έζντεμιρ, για την άνοδο των λαϊκιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη συνέβαλε αποφασιστικά η
πολιτική που ακολουθείται στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. Σε πολλούς ευρωπαίους πολίτες έχει δημιουργηθεί η αίσθηση
ότι η ΕΕ δεν είναι ένα εγχείρημα για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ευημερία. Σε ό,τι
αφορά ειδικότερα την ελληνική κρίση ο κ. Έζντεμιρ εκτιμά ότι: «Είναι προφανές ότι δεν αρκεί να επενδύεις μόνο στη
λιτότητα και σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που αδιαμφισβήτητα είναι αναγκαίες. Στο τέλος της ημέρας χρειάζεται και
η ανάπτυξη, θα πρέπει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση η Ευρώπη θα καταρρεύσει. Η
υψηλή ανεργία των νέων στη νότια Ευρώπη συνιστά πρόβλημα και για τη Γερμανία. Εάν οι άνθρωποι δεν δουν ελπίδα
στην Ευρώπη θα στραφούν στον εθνικισμό. Το αποτέλεσμα στη Μ. Βρετανία μπορεί να χρησιμεύσει για όλους μας ως μια
αφύπνιση για βασικές αλλαγές.»
«Το πρόβλημα της Ελλάδας σχετίζεται με το χρέος»
Βασικές αλλαγές θέλει και ο βουλευτής και κορυφαίο στέλεχος των βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών Χανς Πέτερ Ουλ.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της Deutsche Welle το μέλος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων διαχωρίζει την
περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας από αυτή της Ελλάδας.
«Κανένας λογικά σκεπτόμενος Έλληνας δεν θέτει θέμα εξόδου της Ελλάδας από την ΕΕ», τονίζει ο κ. Ουλ. Το πρόβλημα
της Ελλάδας σχετίζεται με το χρέος. Ως τώρα έχουν γίνει αρκετά για να μειωθούν τα βάρη, για τα επόμενα χρόνια, η χώρα
δεν θα πληρώνει τόκους. Το ζητούμενο τώρα είναι σύμφωνα με τον κ. Ούλ ότι: «Θα πρέπει οι θεμελιώδεις Ευρωπαϊκές
Συνθήκες να μην είναι μόνο για τους καλούς καιρούς αλλά θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για όλες τις εποχές. Όλα τα
κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει από κοινού να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια. Οι Συνθήκες θα πρέπει να αλλάξουν και
μαζί
με
την
Ελλάδα.»
Και το κόμμα «Η Αριστερά» ξαφνιάστηκε από το αποτέλεσμα του βρετανικού δημοψηφίσματος. Αναφορικά με τις
συνέπειές του η πρόεδρος της ΚΟ Σάρα Βάγκενκνεχτ τονίζει ότι προκειμένου να διατηρηθεί η ενότητα της ΕΕ θα πρέπει
το κεντρικό μέλημα της γερμανικής κυβέρνησης να είναι η αλλαγή πλεύσης. Η κ. Βάγκενκνεχτ δηλώνει στη Deutsche
Welle:
«To Brexit δείχνει τη μεγάλη κρίση εμπιστοσύνης εντός της ΕΕ λόγω της πολιτικής που ακολουθεί. Ειδικά στην
περίπτωση της Ελλάδας βλέπουμε μια χώρα που έχει αντιμετωπισθεί με τον χειρότερο τρόπο από ευρωπαϊκούς θεσμούς,
που έχει εξαναγκασθεί να ακολουθήσει μια πορεία που αύξησε ραγδαία την φτώχεια, που γονάτισε την οικονομία. Σαφώς
θα πρέπει τώρα όλοι να προβληματιστούν στην ΕΕ κατά πόσο θέλουν να συνεχίσουν να ακολουθούν αυτό το δρόμο που θα
σήμαινε και επιπλέον μείωση της εμπιστοσύνης και πίστης και που θα αύξανε την αντίδραση του κόσμου.
Το σωστό θα ήταν μια αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής στο σύνολό της θέτοντας ως μέτρο κοινωνικά κριτήρια. Μια
τέτοια αλλαγή θα ήταν σίγουρα προς όφελος της Ελλάδας αλλά και προπαντός ολόκληρης της Ευρώπης.”
Deutsche Welle
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BlackRock: Οι 5 σοβαρές εξελίξεις που έρχονται σύντομα … μετά το BREXIT
Το αποτέλεσμα 52% - 48% στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου για να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) θα έχει μακροχρόνιες συνέπειες για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τον
κόσμο γενικότερα, σχολιάζει σε άρθρο του στο blog της BlackRock o παγκόσμιος επικεφαλής επενδυτικής
στρατηγικής, Richar Turnill. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο οίκος της Blackrock ήταν ίσως αυτός ο οποίος είχε
προειδοποιήσει περισσότερο για τις πιθανότητες ενός BREXIT και το τι θα επιφέρει αυτό στις παγκόσμιες
αγορές. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι είχε προχωρήσει σε ρευστοποιήσεις θέσεων παγκοσμίως, όπως και
στην Ελλάδα (πχ Alpha Bank – σύμφωνα με επίσημη γνωστοποίηση).
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Richar Turnill, με το βρετανό πρωθυπουργό David Cameron να αναμένεται ότι
θα εγκαταλείψει τη θέση του τον Οκτώβριο, πιστεύουμε ότι άλλοι ευρωπαίοι ηγέτες θα επικεντρωθούν στην
απόκρουση των λαϊκιστικών κινημάτων σε όλη την ήπειρο, προκαλώντας περαιτέρω πολιτική και οικονομική
αβεβαιότητα.
 σημαντικές εξελίξεις από αυτή την ιστορική απόφαση.
Βλέπουμε πέντε
1. Η διαδικασία εξόδου δεν θα είναι εύκολη.
Πιστεύουμε ότι η αποχώρηση της Βρετανίας από την Ε.Ε. θα είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία,
καθώς οι υπάλληλοι ταξινομούν τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ε.Ε.
Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να επιτύχει νέες εμπορικές συμφωνίες με την Ε.Ε. και με τον υπόλοιπο κόσμο.
Οι προκύπτουσες πιθανές απώλειες στις εξαγωγές υπηρεσιών και επενδυτικών ροών κατά πάσα πιθανότητα θα
συντρίψουν οποιαδήποτε οφέλη από τις χαμηλότερες πληρωμές προς την Ε.Ε.
2. Η ανεξαρτησία της Σκωτίας επιστρέφει στο τραπέζι.
Η αποχώρηση του πρωθυπουργού Cameron θέτει τις βάσεις για αλλαγή ηγεσίας εντός του καλοκαιριού στο
κόμμα των Συντηρητικών, που κυριαρχείται από τους υποστηρικτές του «Φεύγουμε».
Αυτό θα μπορούσε να στήσει ένα σκηνικό μεταβλητότητας ενόσω εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για την
έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε. και για ακόμη μία προσπάθεια από τη Σκωτία για ανεξαρτητοποίηση.
3. Είναι πιθανή μία αποδυνάμωση του ευρώ με την πάροδο του χρόνου.
Βλέπουμε, επίσης, πίεση στις ευρωπαϊκές μετοχές, στις πιστωτικές αγορές και στα ομόλογα της περιφέρειας.
Πιστεύουμε ότι η πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς θα περιοριστεί, καθώς τα κρατικά ομόλογα υψηλής
ποιότητας καταγράφουν πολύ μεγάλη ζήτηση στο σημερινό κόσμο των χαμηλών επιτοκίων.
4. Η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) θα αντιδράσει αναλόγως.
Πιστεύουμε ότι η πρώτη προτεραιότητα της θα είναι να παρέχει την αναγκαία ρευστότητα για την πρόληψη
τυχόν πιέσεων στην αγορά. Το μέγεθος και η μεταβλητότητα της υποχώρησης της βρετανικής στερλίνας κατά
πάσα
πιθανότητα
θα
υπαγορεύσει
τις
περαιτέρω
αντιδράσεις.
Ακόμη περισσότερο, περιμένουμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα μειώσει το επιτόκιό της από το 0,5% στο 0
σύντομα, επιλέγοντας να επιστρέψει στην ποσοτική χαλάρωση, αντί να πιέσει τα επιτόκιά της σε αρνητικό
έδαφος.
5. Οι παγκόσμιες επιπτώσεις ποικίλλουν.
Ενώ το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος πιθανότατα θα οδηγήσει σε πτώση των παγκόσμιων μετοχών και
των άλλων\ περιουσιακών στοιχείων κινδύνου, μπορούμε να δούμε ότι οι αδιάκριτες πωλήσεις δυνητικά θα
ανοίξουν
το
δρόμο
για
ευκαιρίες.
Οι αμερικανικές και οι ασιατικές αγορές επηρεάζονται μόνο οριακά από τη βρετανική έξοδο από την Ε.Ε. και
υποστηρίζονται από ένα συνδυασμό χαλαρής νομισματικής πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης.
Μια υποχώρηση του βρετανικού νομίσματος θα ωφελήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις με κέρδη από το εξωτερικό,
αλλά οι εγχώριοι τομείς, όπως οι κατασκευαστικές εταιρείες κατοικιών, το λιανικό εμπόριο και οι
χρηματοοικονομικές εταιρείες φαίνονται ευάλωτες.
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Τα Διαγράμματα της Ημέρας
Stocks in Italy and Spain suffered their WORST crashes ever on Friday (12%)

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

What happened on the global markets on Friday;
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