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Στο Μάαστριχτ το τέλος της κοινής πορείας ΕΕ και Μ. Βρετανίας;
Είκοσι πέντε χρόνια μετά την υπογραφή της ιστορικής συνθήκης του Μάαστριχτ, οι τοπικές αρχές προσκάλεσαν
τη Βρετανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιστρέψουν στην πόλη αυτή της Ολλανδίας για να διαπραγματευτούν
εκεί την έξοδο της πρώτης από την ΕΕ. "Θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε
να πραγματοποιήσουν τις διαπραγματεύσεις για το Brexit στο Μάαστριχτ. Προσκάλεσα και τις δύο πλευρές να
έρθουν εδώ", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κυβερνήτης της επαρχίας του Λυμβούργου, Τέο Μπόβενς, πέντε
ημέρες μετά το δημοψήφισμα στο οποίο οι Βρετανοί τάχθηκαν υπέρ της αποχώρησης. Ο Μπόβενς απηύθυνε
αυτήν την πρόσκληση με την ευκαιρία της παρουσίασης του προγράμματος "Σας καλεί η Ευρώπη! 25η Επέτειος
της Συνθήκης του Μάαστριχτ". Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η επίσημη ονομασία της,
υπογράφηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1992. Το βασικό θέμα του προγράμματος αυτού, που θα ξεκινήσει στις 9
Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει ένα χρόνο, είναι ο διάλογος για το μέλλον της Ευρώπης. "Είκοσι πέντε χρόνια μετά
την υπογραφή της συνθήκης του Μάαστριχτ, μπορούμε να ξανανάψουμε τη φλόγα της ενωμένης Ευρώπης", είπε
η δήμαρχος της πόλης, η Ανεμαρί Πεν-τε Στράκε. "Από τη βάση στην κορυφή, μέσω των γενεών που αποτελούν
τη σημερινή Ευρώπη".
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Μοσκοβισί: Η Ελλάδα είναι πλέον χώρα που μπορείς να εμπιστευτείς
Ο Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων εκτιμά ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη θα έρθει κατά το δεύτερο εξάμηνο 2016 και θα επιταχυνθεί
το 2017. Η Ελλάδα είναι πλέον χώρα που μπορείς να εμπιστευτείς δήλωσε σε ομάδα Ελλήνων δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες ο επίτροπος
Οικονομικών Υποθέσεων Πιέρ Μοσκοβισί, εκτιμώντας παράλληλα ότι η επιστροφή στην ανάπτυξη θα έρθει κατά το δεύτερο εξάμηνο
2016 και θα επιταχυνθεί το 2017.
Ο λόγος είναι ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις ενώ επιστρέφει η εμπιστοσύνη, με αποτέλεσμα να αλλάζει το κλίμα. Η Ελλάδα είναι μια
χώρα που ξανακερδίζει εμπιστοσύνη, είπε ο κ. Μοσκοβισί.
Προανήγγειλε επίσης ότι θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα σε επίσκεψή του στην Αθήνα κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο
του Ιουλίου.
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Νωρίτερα σήμερα
εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τη μη αλλαγή των στόχων που τίθενται για το
πρωτογενές πλεόνασμα.
Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση που διατυπώνεται περί αλλαγής του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα
σε επίπεδα χαμηλότερα του 3,5% του ΑΕΠ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «κανένας δεν θέλει να αλλάξει το
πρόγραμμα, δεν θέλω να δημιουργώ νέες προσδοκίες».
Ο ίδιος πάντως εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μετά την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί να εμπιστευτεί και
εμφανίστηκε βέβαιος ότι η χώρα θα γυρίσει σελίδα.
Αναφερόμενος στα περσινά γεγονότα είπε ότι «Τόσο εγώ, όσο και ο πρόεδρος Γιούνκερ πάντα στεκόμασταν στο
πλάι του ελληνικού λαού. Ποτέ δεν δεχτήκαμε την ιδέα ενός Grexit».
Επιπλέον, αναφερόμενος στις συνέπειες του Brexit στην ευρωζώνη, υποστήριξε ότι «H ευρωζώνη είναι στέρεα»
ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι η Ελλάδα το πρόβλημα στην ευρωζώνη.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μπ. Ομπάμα: Η Ελλάδα θα βγει πιο δυνατή από τις δοκιμασίες
Ο ελληνικός λαός, παρά τις εξαιρετικές προκλήσεις των τελευταίων ετών, αντιμετωπίζει με αξιοθαύμαστη αντοχή και
επιμονή τις αντιξοότητες, ενώ την ίδια στιγμή προσφέρει γενναιόδωρα ανθρωπιστική βοήθεια σε πρόσφυγες και
μετανάστες που αναζητούν την ελευθερία από τις διώξεις και τη βία, ανέφερε ο Πρόεδρος Ομπάμα, αποδεχόμενος τα
διαπιστευτήρια του νέου πρέσβη της Ελλάδας στην Ουάσιγκτον, Χάρη Λαλάκου, σε σύντομη τελετή στο Λευκό Οίκο.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ προσβλέπουν στη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της
ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε όλους τους τομείς, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο των ΗΠΑ για
την ειρήνη, τη σταθερότητα και τη δημοκρατία στην Ευρώπη, αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο.
Ο Πρόεδρος Ομπάμα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα βγει πιο δυνατή από τις δοκιμασίες. Δεν παρέλειψε επίσης
να αναφερθεί στην κληρονομιά της αρχαίας Ελλάδας, τα ιδανικά της οποίας ενέπνευσαν τις ιδρυτικές αρχές της
Αμερικανικής Δημοκρατίας, καθώς και τη σπουδαία συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας τόσο στην πρόοδο και
εξέλιξη της αμερικανικής κοινωνίας, όσο και στη διαμόρφωση των άρρηκτων δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας.
Κατά την προσφώνησή του, ο πρέσβης Χάρης Λαλάκος, αφού μετέφερε τους θερμούς χαιρετισμούς του Προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας και του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, επισήμανε τους ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς που
συνδέουν τις δύο χώρες και χαρακτηρίζονται από μακρόχρονη φιλία, στρατηγική συνεργασία, συμμαχία και αλληλεγγύη.
Πρόσθεσε ότι οι δύο λαοί έχουν εμπνευστεί από τα σπουδαία πεπραγμένα του καθενός, στην πορεία τους για Ελευθερία και
Ανεξαρτησία. Η υπεράσπιση των κοινών αυτών αξιών και ιδανικών, τις έχουν οδηγήσει σε κοινούς αγώνες, προκειμένου
να τις υπερασπιστούν. Διαρκή συνδετικό παράγοντα φιλίας μεταξύ των δύο λαών αποτελεί η άκρως επιτυχημένη και
διαχρονικά δυναμική παρουσία της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, τα μέλη της οποίας ενσαρκώνουν τα σταθερά θεμέλια
των σχέσεών μας. Αναφερόμενος στις σύγχρονες πολυδιάστατες προκλήσεις της εποχής, ο κ. Λαλάκος εστιάζοντας στις
επιπτώσεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, μετέφερε τις ευχαριστίες της Ελληνικής Κυβέρνησης για την σταθερή
στήριξη που επέδειξαν οι ΗΠΑ και ο ίδιος ο Πρόεδρος Ομπάμα προσωπικά, κατά την περίοδο των σημαντικών
προκλήσεων που η χώρα μας βρέθηκε αντιμέτωπη. Διαβεβαίωσε επίσης τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι η Ελλάδα σταδιακά
ανακάμπτει οικονομικά και οι επίπονες θυσίες του ελληνικού λαού δεν θα αποδειχθούν μάταιες. Ο Έλληνας Πρέσβης
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παραμένει πάντοτε πυλώνας σταθερότητας στη στρατηγικά ευαίσθητη περιοχή της Μεσογείου
και των Βαλκανίων. Μάλιστα, αντιμετωπίζοντας τη συνεχιζόμενη προσφυγική κρίση, η Ελληνική Κυβέρνηση έθεσε εξ
αρχής ως γνώμονα την ανθρωπιστική διάσταση του δραματικού αυτού ζητήματος, εκτιμώντας, εν προκειμένω, την
οικονομική και τεχνική συνδρομή των ΗΠΑ.
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DB: Η ώρα που θα ρίξει ο Ντράγκι λεφτά με το ελικόπτερο μπορεί και να πλησιάζει …
Αν και η κόντρα γερμανών αξιωματούχων τραπεζών με την ΕΚΤ, για το ζήτημα της νομισματικής χαλάρωσης, καλά κρατεί, ανοιχτό
αφήνει το ενδεχόμενο για τη ρίψη χρημάτων με το ελικόπτερο από τις κεντρικές τράπεζες ο γενικός διευθυντής της Deutsche Bank, Jim
Reid. Ειδικότερα, ο γενικός διευθυντής της γερμανικής τράπεζας, η οποία προσφάτως βρέθηκε σε νέα ιστορικά χαμηλά, σε κείμενό του
εξηγεί τα «οφέλη» από τα 7 χρόνια μηδενικών και αρνητικών επιτοκίων και της ποσοτικής χαλάρωσης. Ενδεικτικά αναφέρει τα εξής:
Τα ωστικά κύματα και οι συνέπειες που έχουν να κάνουν με το Brexit θα αντηχούν για χρόνια. Είναι ίσως συγκρατημένο να πω ότι οι
περισσότεροι στις χρηματοπιστωτικές αγορές λυπούνται για την απόφασή του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ε.Ε., αλλά
θα πρέπει να σεβαστούμε τις δυνάμεις που μας έχουν ωθήσει προς αυτό που ήταν πάντα ένα αναπόφευκτο πολιτικό ατύχημα που κάποια
στιγμή θα συνέβαινε. Δεν ήμουν σίγουρος για το αν το δημοψήφισμα για το Brexit ήταν το σημαντικότερο, αλλά ήμουν αρκετά
πεπεισμένος ότι κάποιο ερχόταν και αυτό δεν είναι πιθανότατα το τελευταίο. Η Ισπανία χθες ξεκίνησε ένα νέο κύκλο εθνικών εκλογών
μεταξύ των 5 μεγαλύτερων οικονομιών της ευρωζώνης (Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία) κατά τους επόμενους 18
μήνες περίπου, χωρίς να ξεχνάμε τις ΗΠΑ το Νοέμβριο. Βάλτε και την κρίσιμη ψηφοφορία για τη μεταρρύθμιση της Γερουσίας στην
Ιταλία τον Οκτώβριο και έχετε πολλές ευκαιρίες για εξέγερση εναντίον του κατεστημένου, που δεν έχει καταφέρει να παράξει αρκετά
ικανοποιητική ανάπτυξη για τους χαμηλόμισθους/χαμηλής ειδίκευσης εργαζομένους, ώστε να αντισταθμίσει τις δυνάμεις της
παγκοσμιοποίησης και της μετανάστευσης. Αξίζει να κοιτάξει κανείς στο πως μοιράστηκαν οι ψήφοι στο δημοψήφισμα του Ηνωμένου
Βασιλείου για να πάρει κανείς μία ιδέα για το πως φτάσαμε στο τελικό αποτέλεσμα. Από την άποψη των κοινωνικο-οικονομικών
ομάδων, υπέρ της παραμονής ψήφισαν το 57% της ανώτερης και μεσαίας τάξης (επαγγελματίες/διευθυντές κλπ.), το 49% των
εργαζομένων κατώτερη μεσαίας τάξης (θέσεις γραφείου ή κατώτερες διαχείρισης/διοικητικές), το 36% του ειδικευμένου εργατικού
δυναμικού (εργατική τάξη) και το 36% των ημιειδικευμένων ή ανειδίκευτων εργατών (χαμηλότερου επιπέδου εργαζόμενοι ή
συνταξιούχοι). Έτσι δεν υπάρχει καμία διαφυγή από το γεγονός ότι όλο αυτό πρόκειται για έναν ταξικό πόλεμο. Είτε είναι η
παγκοσμιοποίηση, η μετανάστευση, η ανισότητα, η κακή οικονομική ανάπτυξη ή ένας συνδυασμός όλων αυτών, είναι αρκετά σαφές από
αυτό και άλλα κινήματα κατά του κατεστημένου ότι το status quo δεν μπορεί να διαρκέσει σε μια δημοκρατία. Τελικά θα έχετε μια
αντίδραση. Αυτό είναι μία τέτοιο μεγάλη αντίδραση και δεδομένου ότι ο ρυθμός ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις τελευταία
ήταν ικανοποιητικός, θα ήταν περίεργο αν η πίεση δεν συνέχιζε να διογκώνεται αλλού, όπου η ανάπτυξη ήταν χαμηλότερη για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να δούμε είναι ότι η φυσική κατάσταση της Ευρώπης είναι να αλλάζει
διαχρονικά μέσα στην ιστορία. Πριν από λίγους μήνες είδα ένα βίντεο από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που δείχνει τα συνεχώς
μεταβαλλόμενα σύνορα της Ευρώπης από το έτος 1000 μ.Χ. Είναι καταπληκτικό για βλέπει κανείς τη συνεχή μετατόπιση στα όρια, τα
κράτη και τις χώρες. Με την επιβολή τεχνητών ευρωπαϊκών συνόρων σε μια ήπειρο που η φυσική της κατάσταση είναι η αλλαγή είναι
πιθανό να δημιουργηθούν πιέσεις με έναν τρόπο παρόμοιο με εκείνο των τεκτονικών πλακών, ώστε όταν μετατοπίζονται είναι πιθανό να
κάνουν μία μεγάλη κίνηση. Αν κάποιος θέλει να ψάξει για θετικά είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή της οικονομικής πολιτικής
σύντομα σε όλο τον κόσμο. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα και πολλές από τις
οικονομίες μέσα σε αυτό είναι «χαλασμένες». Λοιπόν, ένα τέτοιο σοκ θα μπορούσε τελικά να επιταχύνει τις καλύτερες πολιτικές για την
αντιμετώπισή του προβλήματος. Όπως έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν θα θέλαμε αυτή η πολιτική να είναι πιο δημιουργική, με
το χρέος να καταστρέφεται, αλλά ρεαλιστικά το χάος είναι πολύ μεγάλο για να διορθωθεί με αυτόν τον τρόπο, χωρίς υφεσιακές
συνθήκες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σχέδιο ανάπτυξης και παρά τα προφανή προβλήματα και ηθικά ερωτήματα, η ρίψη χρημάτων με το
ελικόπτερο αξίζει τον κίνδυνο. Οτιδήποτε φέρνει χρήματα δημοσιονομικά στην οικονομία (πληρώνονται με την εκτύπωση χρήματος)
σίγουρα θα πρέπει να μεροληπτεί υπέρ εκείνων που στερούνται εξαιτίας των τρεχουσών πολιτικών. Το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης κατευθύνει τα χρήματα σε θεσμούς του κατεστημένου. Πιστεύουμε ότι το Brexit θα επιταχύνει τελικά τη ρίψη χρημάτων με
το ελικόπτερο και κανείς δεν ξέρει, ίσως μια νέα κυβέρνηση στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να αναγκαστούν να ξοδέψει περισσότερα και
θα δούμε τη χώρα ως μία από τις πρώτες που θα υιοθετήσει το μέτρο.
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O Τζορτζ Σόρος στοιχημάτισε 100 εκατομμύρια ευρώ κατά της Deutsche Bank και κέρδισε
O θρύλος των επενδυτών Τζορτζ Σόρος επέστησε προ ημερών την προσοχή των επενδυτών για ενδεχόμενη
τραπεζική κρίση. Και μετά, εν μέσω της θύελλας του Brexit, στοιχημάτισε 100 εκατομμύρια ευρώ κατά της
Deutsche Bank και κέρδισε.
Η Deutsche Bank έχει ένα νέο πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ο πιο πονηρός επενδυτής στον κόσμο κάθεται
στο σβέρκο του μεγάλου γερμανικού τραπεζιτικού ιδρύματος. Ο Σόρος κέρδισε ποντάροντας όχι στην επιτυχία
της Deutsche Bank, αλλά στην αποτυχία της.
Εν μέσω της θύελλας του Brexit στοιχημάτισε 100 εκατομμύρια ευρώ στην πτώση της μετοχής της. Η
χρηματιστηριακή
 εταιρεία Soros Fund Management LLC πούλησε περί τα επτά εκατομμύρια μετοχές τις
οποίες είχε προηγουμένως δανειστεί. Στην περίπτωση των ακάλυπτων πωλήσεων ο επενδυτής ποντάρει στο ότι
η τιμή θα πέσει μετά την πώληση και μετά θα τις συγκεντρώσει σε καλύτερη τιμή και θα τις επιστρέψει.
Ο Σόρος με τo στοίχημα αυτό κατά της Deutsche Bank της οποίας η μετοχή έχασε το 23% της αξίας της τις
περασμένες δύο μέρες, κέρδισε σχεδόν 10 εκατομμύρια ευρώ.

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

Β. Σόιμπλε: Μη αναστρέψιμη η απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την ΕΕ
H απόφαση της Βρετανίας να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μη αναστρέψιμη και το Λονδίνο
θα πρέπει να υποβάλει το επίσημο αίτημά του προκειμένου να εγκαταλείψει την Ένωση σύντομα, διεμήνυσε ο
υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
«Δεν νομίζω ότι η απόφαση της Βρετανίας να εξέλθει από την ΕΕ είναι αναστρέψιμη» τόνισε ο Γερμανός
υπουργός \κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας που εκφώνησε στην πόλη Κινζελσάου της νότιας Γερμανίας, ενώ
πρόσθεσε ότι θα ήταν «τίμιο» η Βρετανία να καταθέσει το επίσημο αίτημα αποχώρησης από την ΕΕ σύντομα.
Ο Σόιμπλε υπογράμμισε ότι προς το παρόν δεν έχει καταγραφθεί χάος στις χρηματοπιστωτικές αγορές μετά την
απόφαση για το Brexit, αλλά η γερμανική κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την
κατάσταση.
«Είναι κρίσιμης σημασίας τώρα να ενεργήσουμε με σύνεση και προσοχή με στόχο να διατηρήσουμε τις ζημίες
σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο επίπεδο» σημείωσε ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας.
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