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Συνάντηση Τσακαλώτου-Βελκουλέσκου για την έκθεση του ΔΝΤ
Συνάντηση με την επικεφαλής του κλιμακίου του ΔΝΤ, Ντέλια Βελκουλέσκου, είχε το πρωί της Δευτέρας στο
υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος. Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, η συνάντηση,
που διήρκησε περίπου 1,5 ώρα, ήταν «εισαγωγική» και αφορούσε στα στοιχεία που συλλέγει το Ταμείο για την
έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Ενδέχεται δε, να υπάρξει μια ακόμη συνάντηση κατά το κλείσιμο της
διαδικασίας αυτής. Το κλιμάκιο του ΔΝΤ έχει παραμείνει στην Αθήνα (οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής πλευράς
των θεσμών έχουν αποχωρήσει από την περασμένη Παρασκευή), προκειμένου να συλλέξει στοιχεία για την
ελληνική οικονομία, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του Ταμείου για όλα τα κράτη εκτός προγράμματος
(έκθεση 'Αρθρου 4). Για την Ελλάδα, το ΔΝΤ συνέτασσε τη συγκεκριμένη έκθεση έως το 2010 και εν συνεχεία
για μια ακόμη φορά, το 2013. Η δημοσίευση της έκθεσης αναμένεται τον προσεχή Νοέμβριο και κατά πάσα
πιθανότητα θα αποτελέσει και τη βάση για την Έκθεση Βιωσιμότητας (DSA) που θα συντάξει το ΔΝΤ για το
ελληνικό χρέος.
Σημειώνεται ότι στην Αθήνα παραμένει το επιτελείο της εκπροσώπου του ΔΝΤ στο κουαρτέτο Ντέλια
Βελκουλέσκου, προκειμένου να εξετάσει όλα τα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και να προχωρήσει σε έκθεση
αξιολόγησης, βάσει των όσων προβλέπονται στο άρθρο 4 του καταστατικού του Ταμείου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ΔΝΤ αποδίδει μεγάλη σημασία στην αξιολόγηση αυτή και, όπως δήλωσε την
περασμένη εβδομάδα ο κ. Ράις, άλλη η διαπραγμάτευση που γίνεται στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM στο οποίο το ΔΝΤ δεν μετέχει ακόμη μέσω χρηματοδότησης, όπως έσπευσε να επαναλάβει για μια ακόμη φοράκαι άλλη η διαδικασία για την αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας.
Πρακτικά, μέσα στις επόμενες ημέρες τα στελέχη του ΔΝΤ θα συλλέξουν στοιχεία που θα τους επιτρέψουν να
καταλήξουν σε συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας, όχι μόνο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα αλλά και σε
μεσομακροπρόθεσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες η έκθεση που θα συνταχθεί θα αξιοποιηθεί επίσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η
αναθεωρημένη έκθεση του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους, κάτι που τοποθετείται χρονικά μέσα
στον Νοέμβριο.
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Μείωση 40-50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων ως το 2019 «βλέπει» η Citigroup
Σύμφωνα με το Bloomberg, μείωση έως και το 50% των μη εξυπηρετούμενων δανείων «βλέπει» η Citigroup
έως το τέλος του 2019. Πιο συγκεκριμένα, οι αναλυτές της Citi, αναφέρουν πώς η μείωση της τάξης του 40%50% για τις ελληνικές τράπεζες εκτιμά ότι θα γίνει σε τρία στάδια, αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης, διαγραφής
και πώλησης. Για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περιμένει μείωση 35%-40%. Αναφορικά με την
κερδοφορία των τραπεζών εκτιμά ότι οι προοπτικές παραμένουν δύσκολες, αφού το 8%-15% των καθαρών
εσόδων από τόκους των ελληνικών τραπεζών, προέρχονται από την εκκαθάριση των NPLs, τα οποία μπορεί να
μειωθούν όσο διαγράφονται αυτά τα NPLs. Η Citigroup σημειώνει επίσης ότι αναμένει καταλύτες για να
προχωρήσει σε επαναξιολόγηση, όπως η επιτυχημένη κατάληξη της δεύτερης αξιολόγησης από τους θεσμούς,
και την σταθεροποίηση ή την βελτίωση του πολιτικού περιβάλλοντος.
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Ερημη χώρα θα είναι το 2050 η Ελλάδα
Το 2050 ο πληθυσμός της Ελλάδας υπολογίζεται πως θα είναι από 8,3 έως 10 εκατομμύρια, δηλαδή μειωμένος
κατά 800.000 έως 2,5 εκατομμύρια σε σχέση με σήμερα! Η Ελλάδα το 2050 απειλείται να είναι μια χώρα
μεσηλίκων και γερόντων, καθώς το 2050 οι άνω των 65 ετών κάτοικοί της θα είναι σχεδόν ο ένας στους τρεις
(30-33% από 21% που είναι σήμερα και 7% το 1951!). Οι κάτω των 14 ετών θα είναι μόλις 12-14,8%, από 15%
που είναι φέτος και 28% το 1951.
Ενα δυστοπικό πολύ κοντινό μέλλον, μια Ερημη Χώρα με άδεια σχολεία και χώρους εργασίας, προβλέπει η νέα
έρευνα-σοκ για τις δημογραφικές προοπτικές της χώρας, που διεξήγαγε ο ερευνητικός οργανισμός διαΝΕΟσις
και παρουσιάζει σήμερα η «Κ».
Η έρευνα επεξεργάστηκε οκτώ διαφορετικά σενάρια, τα οποία όλα υπολογίζουν μεγάλη μείωση του πληθυσμού.
Το πιο αισιόδοξο μιλά για συρρίκνωση κατά 800.000 άτομα, με αυξανόμενη γήρανση της ελληνικής κοινωνίας.
Η διάμεσος ηλικία (δηλαδή η ηλικία όπου οι μεγαλύτεροι αυτής είναι ίσοι σε αριθμό με τους μικρότερους), θα
φτάσει το 2050 τα 49-52 έτη, από 44 που είναι σήμερα και 26 το 1951. «Ο πενηντάρης θα είναι ο νέος της
εποχής», που έλεγε και το τραγούδι, αλλά το χαμόγελο είναι πλέον πικρό... Τα παιδιά σχολικής ηλικίας (από 3
μέχρι 17 ετών) θα μειωθούν από 1,6 εκατ. σήμερα σε 1,4 εκατ. (αισιόδοξο σενάριο) έως 1 εκατ. (απαισιόδοξο
σενάριο) το 2050. Ο πραγματικός οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα σημειώσει καθίζηση και θα μειωθεί κατά
1-1,7 εκατ. άτομα, από 4,7 εκατ. σήμερα στα 3-3,7 εκατ. το 2050! Πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι θα μπορούν να
εργαστούν για να καλύψουν τις ανάγκες μιας ολόκληρης χώρας.
Η συγκλονιστική έρευνα της διαΝΕΟσις προβάλλει στο μέλλον τάσεις που ήδη εκφράζονται. Την 1η
Ιανουαρίου του 2015 ο πληθυσμός της Ελλάδας ήταν 10,8 εκατομμύρια, λιγότερος κατά 300.000 από τα 11,1
εκατ. το 2011. Για πρώτη φορά μετά το 1951 οι κάτοικοι της χώρας μειώνονται. Η κρίση πλήττει τη χώρα ως
μια βόμβα νετρονίων, που εξαϋλώνει τους κατοίκους, ακόμα κι αν οι κατοικίες παραμένουν στη θέση τους (για
να πληρώνουν ΕΝΦΙΑ).
Συνέχεια…
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Τρεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταβολή του πληθυσμού: Οι γεννήσεις, οι θάνατοι και η
μετανάστευση. Υπάρχουν δύο ισοζύγια: Το φυσικό (γεννήσεις-θάνατοι) και το μεταναστευτικό (είσοδοι-έξοδοι).
Σήμερα και τα δύο αυτά ισοζύγια έχουν αρνητικό πρόσημο. Οι γεννήσεις μειώνονται, ενώ η υποβάθμιση του
επιπέδου ζωής και της δημόσιας Υγείας αυξάνει τους πρόωρους θανάτους. Ταυτόχρονα, υπάρχει μεγάλη
μετανάστευση νέων κυρίως Ελλήνων καθώς και αλλοδαπών που βρίσκονταν στη χώρα μας, ενώ λόγω της
οικονομικής κρίσης –και παρά τις προσφυγικές ροές– η προσέλκυση νέων μεταναστών εκτιμάται πως θα είναι
χαμηλή.
Η έρευνα της διαΝΕΟσις, η οποία διεξήχθη από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Βύρωνα Κοτζαμάνη, θέτει στη συζήτηση νέα
κρίσιμα δεδομένα και εγείρει πιεστικά ερωτήματα...
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Βάιντμαν: Η ΕΚΤ πάσχει από σύγκρουση συμφερόντων
Η ΕΚΤ πάσχει από μία σύγκρουση συμφερόντων εξαιτίας της διπλής ευθύνης που έχει επωμισθεί και ως
διαμορφωτής της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και ταυτόχρονα ως εποπτικός μηχανισμός των
τραπεζών, δήλωσε ένας από τους κύριους υπεύθυνους για τη χάραξη της πολιτικής του κεντρικού ευρωπαϊκού
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος Γενς Βάιντμαν. «Ως εποπτικός μηχανισμός των τραπεζών, θα μπορούσε να
αντιμετωπίσει δυσκολία για τηρήσει σκληρή στάση απέναντι σε μία τράπεζα, ή να την περιορίσει όταν
γνωρίζει, πως εξαιτίας των μέτρων της νομισματικής της πολιτικής, αυτή είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της»,
τονίζει ο Βάιντμαν σε δηλώσεις του στην γερμανική εφημερίδα Ζιντόϊτσε Τσάιτουνγκ και σε άλλα ευρωπαϊκά
φύλλα. Όπως τονίζει η γερμανική εφημερίδα, ο Βάιντμαν τάσσεται υπέρ του να εγκαταλείψει η ΕΚΤ την
ευθύνη της τραπεζικής εποπτείας. Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, ο Βάιντμαν, που είναι επίσης
επικεφαλής της γερμανικής Μπούντεσμπανκ, δήλωσε πως η ΕΚΤ «δεν δύναται να επιλύσει όλα τα
προβλήματα, προσθέτοντας πως τα επιτόκια δανεισμού «επ’ ουδενί» δεν θα πρέπει να παραμείνουν σε τόσο
χαμηλά επίπεδο, καθώς δεν υφίσταται πλέον ανάγκη να εξασφαλισθεί πως οι τιμές θα παραμείνουν σταθερές.
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Η Ρωσία ξεμένει από ρευστό
Ύστερα από σχεδόν δύο χρόνια ύφεσης, το ταμείο της χώρας για χρήση σε περίπτωση ανάγκης έχει μειωθεί στα
33,2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών. Τον Σεπτέμβριο του 2014, πριν
την κατάρρευση
 των τιμών του πετρελαίου, βρισκόταν στα 91,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Και η κατάσταση χειροτερεύει. Οι αναλυτές αναμένουν περαιτέρω μείωση του ρευστού του ταμείου έκτακτης
ανάγκης στα 15 δισεκατομμύρια μέχρι το τέλος του έτους, και μηδενισμό τους αργότερα.
«Με τους τρέχοντες ρυθμούς μείωσης, το ταμείο θα πάψει να έχει πόρους στα μέσα του 2017, ή κάποιους μήνες
αργότερα» επισημαίνει ο Αντρέι Σνάιντερ, επικεφαλής οικονομολόγος στο Institute of International Finance.
Το ταμείο σκοπό έχει να συνεισφέρει στον εθνικό προϋπολογισμό σε περιόδους μείωσης των εσόδων από
πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Ο κρατικός προϋπολογισμός της Ρωσίας για το 2016 βασίζεται στην υπόθεση ότι η χώρα θα μπορούσε να
πουλά το πετρέλαιό της για 50 δολάρια το βαρέλι.
Όμως, η μέση τιμή του πετρελαίου τους πρώτους οχτώ μήνες του έτους κινήθηκε κάτω απ’ τα 43 δολάρια το
βαρέλι. Το πετρέλαιο, πλέον, παρέχει μόλις το 37% των κρατικών εσόδων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό πριν από
δύο χρόνια ήταν 50% περίπου.
Η μείωση αυτή σημαίνει ότι η ρωσική κυβέρνηση είναι αναγκασμένη να στρέφεται στο ταμείο έκτακτης
ανάγκης ξανά και ξανά. Και η κυβέρνηση έχει υπονοήσει ότι όταν εξαλειφθούν τα αποθέματα αυτού του
ταμείου, ίσως στραφεί στο ταμείο πρόνοιας, το οποίο διαθέτει πάνω από 70 δισεκατομμύρια δολάρια. Βέβαια,
αυτό το ταμείο δεν έχει στόχο την κάλυψη της κάθε «τρύπας» που προκύπτει στον προϋπολογισμό, αλλά τη
χρηματοδότηση μελλοντικών συντάξεων και μεγάλων επενδυτικών προγραμμάτων.
Η πτώση των τιμών του πετρελαίου έχει πλήξει τη Ρωσία σε μια περίοδο όπου ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα
εξαιτίας των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί από τις δυτικές χώρες σε σχέση με τον ρόλο της χώρας στην κρίση
της Ουκρανίας.
Στα πλαίσια των κυρώσεων, οι σημαντικότερες εταιρείες της Ρωσίας έχουν αποκοπεί από την ευρωπαϊκή
χρηματοδότηση, η εισαγωγή συγκεκριμένων προϊόντων έχει απαγορευθεί, και τα περιουσιακά στοιχεία
ανώτερων αξιωματούχων έχουν «παγώσει».
Η Ρωσία απάντησε στις κυρώσεις αυτές επιβάλλοντας περιορισμούς στα τρόφιμα που προέρχονται απ’ την
Ευρώπη. Αυτό προκάλεσε «πονοκέφαλο» στους Ευρωπαίους αγρότες αλλά οδήγησε και σε αύξηση τον
πληθωρισμό
\ στη Ρωσία.
Fortune
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