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Ο ESM ξαναρχίζει τη διαδικασία των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος
Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι συνομιλίες για τα
βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα ξαναρχίσουν, αφού "πάγωσαν" στα μέσα Δεκεμβρίου
με αφορμή την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χορηγήσει 13η σύνταξη στους χαμηλοσυνταξιούχους. Σε
ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ντάισελμπλουμ αναφέρει ότι οι πιστωτές συμφώνησαν να συνεχιστούν οι συνομιλίες
αφού έλαβαν την επιστολή του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στην οποία επαναλαμβάνει τη
δέσμευσή του στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας. «Είμαι ευτυχής που συμπεραίνω ότι ανοίξαμε τον
δρόμο (...) για να προχωρήσουμε με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το
χρέος, που θα γίνουν τον Ιανουάριο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η ανακοίνωση του Γ. Ντάισελμπλουμ έγινε
με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο twitter με την επισήμανση: «Τα σημερινά βήματα θα μας επιτρέψουν να
συνεχίσουμε σε έναν θετικό δρόμο για την Ελλάδα».
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EKT: Oι Έλληνες έχασαν το 40% του πλούτου τους λόγω κρίσης
Το 40% του πλούτου τους έχασαν τα ελληνικά νοικοκυριά στα χρόνια της κρίσης σύμφωνα με έρευνα της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, τα στοιχεία της ΕΚΤ έδειξαν ότι ο μέσος
πλούτος των νοικοκυριών έπεσε από τα 108.700 ευρώ το 2009 στα 65.100 ευρώ το 2014. Στην τελευταία της
έρευνα, σε 84.000 νοικοκυριά σε όλη τη νομισματική ένωση, η ΕΚΤ βρήκε ότι ο μέσος καθαρός πλούτος στην
ευρωζώνη μειώθηκε 10% από το 2010 έως το 2014, σε σχέση με τα προ κρίσης επίπεδα, ενώ η ανισότητα
ανάμεσα στους πλούσιους και τους φτωχούς αυξήθηκε σε κάποιους δείκτες. Η ΕΚΤ αναφέρει ότι η ανισότητα
ενισχύθηκε ελαφρά, με τον δείκτη Gini να ανεβαίνει στις 68,5 μονάδες από 68. Σημειώνει ωστόσο ότι η αύξηση
βρίσκεται στα όρια του στατιστικού λάθους. Εν τω μεταξύ, το μέσο εισόδημα για τα νοικοκυριά διολίσθησε το
ίδιο διάστημα από τα 23.500 ευρώ στα 17.600 ευρώ.
Συνέχεια…
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Ενδιαφέρον\/έχουν και τα στοιχεία της ΕΚΤ για τις μεταβολές στις πηγές εισοδήματος των Ελλήνων πολιτών
από το 2009 έως το 2014. Συγκεκριμένα, το 2009 το 54% είχε εισόδημα από μισθωτή εργασία, το 8,4% από
ενοίκια και το 8,1% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Το 2014, το 46,9% είχε εισόδημα από μισθωτή
εργασία, το 5,9% από ενοίκια και το 7,3% από χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Εν μέσω ανησυχιών πως η
αυξανόμενη ανισότητα έχει ενισχύσει τις λαϊκίστικες και τις ευρωσκεπτικιστικές δυνάμεις, η ΕΚΤ ανέφερε πως
η συνολική κατανομή του πλούτου στην ευρωζώνη έχει «στρεβλωθεί» υπέρ των πλουσιότερων. Οι μειούμενες
τιμές των περιουσιακών στοιχείων αποτέλεσαν το μεγαλύτερο πλήγμα για τον πλούτο εκείνη την περίοδο,
καθώς οι πολίτες της ευρωζώνης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στις διακυμάνσεις των τιμών κατοικιών: πάνω
από το 80% του πλούτου των νοικοκυριών είναι σε «ακίνητα περιουσιακά στοιχεία» όπως ιδιοκτησίες. Η
κεντρική τράπεζα ανέφερε πως ο συντελεστής Gini, μια μέτρηση ανισότητας που χρησιμοποιείται συχνά,
ενισχύθηκε στην ευρωζώνη σε 68,5 από 68%, ενώ η έρευνα κατέδειξε ότι το μερίδιο πλούτου που έχει
συγκεντρώσει το κορυφαίο 5% των πιο πλούσιων νοικοκυριών αυξήθηκε σε 37,8 από 37,2%. Σύμφωνα με την
έρευνα, βάσει του συντελεστή Gini, το 100 μεταφράζεται σε απόλυτη ανισότητα και σημαίνει πως ένα
νοικοκυριό κατέχει το σύνολο του πλούτου.
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«Φαύλος κύκλος» η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
Δεν φαίνεται να υπάρχει η προοπτική ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
όσο οι αξιολογήσεις καθυστερούν και το Βερολίνο μπλοκάρει την προώθηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για
το χρέος.
Η εδώ και καιρό εκκρεμούσα Έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους από την ΕΚΤ, παρότι - όπως είχε
δηλώσει ο κ. Ντράγκι - θα συνταχθεί "ανεξάρτητα” (σ.σ. από τις εκτιμήσεις των εκτός Ε.Ε. θεσμών), εν τούτοις
δεν αναμένεται να συνταχθεί σύντομα. Οι αρχικές εκτιμήσεις που ήθελαν την Έκθεση να παρουσιάζεται τον
Σεπτέμβριο συνδέονταν με την προοπτική ολοκλήρωσης της Α αξιολόγησης στα τέλη του Α εξαμήνου του 2016
και την ταχεία ολοκλήρωση της Β αξιολόγησης..
Η καθυστέρηση της α' αξιολόγησης μέχρι τον Σεπτέμβριο, η ανοικτή εκκρεμότητα της β' αξιολόγησης και η
άρνηση του Βερολίνου να δρομολογήσει την συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, διαμορφώνουν
ένα αρνητικό ορίζοντα όσον αφορά τις προσδοκίες της κυβέρνησης για ένταξη της Ελλάδας στο QE, γεγονός
που βάζει εμπόδια στην ελεύθερη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές.
Χωρίς τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, το ΔΝΤ δεν συζητά την επιστροφή του στο ελληνικό πρόγραμμα
με χρηματοδοτική συμμετοχή όπως έχουν ψηφίσει ως προϋπόθεση για το τρίτο πρόγραμμα ορισμένα
ευρωπαϊκά κοινοβούλια.
Όμως αυτό ακριβώς είναι που δεν δέχεται προς το παρόν να συζητήσει το Βερολίνο και ειδικά ο κ. Σόιμπλε που
παράλληλα δεν βλέπει ως "απώλεια” την καθυστέρηση της β' αξιολόγησης.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βάιντμαν: Η Bundesbank επαναπάτρισε φέτος περισσότερο χρυσό από ό,τι προγραμμάτιζε
Όταν ξέσπασε η κρίση στην ευρωζώνη, πολλοί Γερμανοί εκφράστηκαν υπέρ του επαναπατρισμού των
αποθεμάτων της Bundesbank σε χρυσό (3.381 τόνοι) και της φύλαξής τους εντός της χώρας. Ορισμένοι μάλιστα
είχαν αμφισβητήσει αν ο χρυσός υπάρχει πραγματικά ακόμη, εξωθώντας το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό
ίδρυμα να δημοσιοποιήσει μια μακροσκελή λίστα με τις λεπτομέρειες για το αποθεματικό του το 2015.
Η Bundesbank, η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, επαναπάτρισε φέτος μεγαλύτερο μέρος των
αποθεμάτων χρυσού της χώρας από ό,τι σχεδίαζε, καθώς κινείται για την επάνοδο στη χώρα του μισού και
πλέον αποθέματός της, δήλωσε ο πρόεδρος της Γενς Βάιντμαν στην εφημερίδα Bild.
Το απόθεμα χρυσού της Γερμανίας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του κόσμου.
«Φέραμε πίσω στη Γερμανία ξανά πολύ περισσότερο χρυσό το 2016 από ό,τι σχεδιαζόταν αρχικά. Πλέον,
σχεδόν το μισό απόθεμα χρυσού βρίσκεται στη Γερμανία», είπε ο Βάιντμαν στη Bild, σύμφωνα με την
περίληψη άρθρου της εφημερίδας, το οποίο δημοσιεύεται σήμερα, που αναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο της
εφημερίδας.
Όταν ξέσπασε η κρίση στην ευρωζώνη, πολλοί Γερμανοί εκφράστηκαν υπέρ του επαναπατρισμού των
αποθεμάτων της Bundesbank σε χρυσό (3.381 τόνοι) και της φύλαξής τους εντός της χώρας. Ορισμένοι μάλιστα
είχαν αμφισβητήσει αν ο χρυσός υπάρχει πραγματικά ακόμη, εξωθώντας το ομοσπονδιακό κεντρικό πιστωτικό
ίδρυμα να δημοσιοποιήσει μια μακροσκελή λίστα με τις λεπτομέρειες για το αποθεματικό του το 2015.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εντός της Γερμανίας φυλάσσονται σήμερα περίπου 1.600 τόνοι χρυσού και η
ποσότητα αυτή αναμένεται να αυξηθεί στους 1.700 τόνους ως το 2020.
Η Bundesbank θα «έχει ολοκληρώσει τη σχεδιαζόμενη μετακίνηση συντομότερα» του προβλεπόμενου, φέρεται
να είπε ο Βάιντμαν στην εφημερίδα.
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Τερέζα Μέι: Έκκληση για ενότητα και για έναν νέο διεθνή ρόλο της Βρετανίας
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι απηύθυνε σήμερα έκκληση για ενότητα το 2017 στους συμπατριώτες, έπειτα από μια
χρονιά διχασμού ο οποίος έγινε εμφανής από το δημοψήφισμα για το Brexit, στο πρώτο χριστουγεννιάτικο μήνυμά της.
Η Μέι δήλωσε ότι η Βρετανία χρειάζεται ενότητα και ότι πρέπει να διαμορφώσει έναν νέο διεθνή ρόλο με αφορμή την έξοδό της από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεσμεύτηκε επίσης να υπερασπιστεί την ελευθερία όλων των θρησκειών, σύμφωνα με το BBC.
Κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος τον Ιούνιο, το 52% των Βρετανών ψηφοφόρων τάχθηκε υπέρ της αποχώρησης της χώρας από
την ΕΕ, μια απόφαση που προκάλεσε μεγάλο διχασμό μεταξύ των υποστηρικτών του Brexit και των αντιτιθεμένων σε αυτό. Οι
αμφισβητήσεις που επικράτησαν την περίοδο μετά το δημοψήφισμα συνεχίστηκαν μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Η πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να ξεκινήσει τον Μάρτιο την επίσημη διαδικασία για την έξοδο από την ΕΕ, η οποία μπορεί να
διαρκέσει έως δύο χρόνια.
Την ώρα που οι οικογένειες ενώνονται για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, "είναι σημαντικό και για εμάς να
ενωθούμε ως χώρα", δήλωσε. "Την ώρα που εγκαταλείπουμε την ΕΕ, πρέπει να αδράξουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία για να
οικοδομήσουμε έναν νέο τολμηρό ρόλο στον κόσμο και να ενώσουμε τη χώρα μας ενώ προχωράμε προς το μέλλον. Και μαζί με τους
διεθνείς εταίρους μας, οφείλουμε να εργαστούμε από κοινού για την προώθηση του εμπορίου, την αύξηση της ευημερίας και την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο".
Η Μέι είχε δηλώσει την Τρίτη ότι προβλέπει να διαπραγματευτεί το Brexit και τις μελλοντικές σχέσεις της Βρετανίας με την ΕΕ έως το
2019 και ότι στη συνέχεια μπορεί να χρειαστεί να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος. Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας αναμένεται να
αποφασίσει τον Ιανουάριο αν είναι απαραίτητη η έγκριση του κοινοβουλίου προκειμένου η Μέι να ενεργοποιήσει το 'Αρθρο 50 της
Συνθήκης της Λισαβόνας και να αρχίσει τις διαπραγματεύσεις αποχώρησης από την ΕΕ.
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Παραπαίει η τουρκική οικονομία
Η απόπειρα πραξικοπήματος και οι βομβιστικές ενέργειες «γονατίζουν» την τουρκική οικονομία. Μεγαλύτερη
επίπτωση η δραματική μείωση του τουρισμού. Μόλις 2,7% ανάπτυξη προβλέπει ο οίκος Moody's για την
επόμενη τριετία.
Για τον Χασάν Σελαμέτ, ιδιοκτήτη μικρού κοσμηματοπωλείου στο παζάρι της Κωνσταντινούπολης, είναι
πρωτόγνωρη η κατάσταση όπως διαμορφώθηκε μετά την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο. Λίγες μέρες
μετά οι τουρίστες άρχισαν ξαφνικά να μειώνονται. Κατανοώ τους επισκέπτες που δεν θέλουν πια να
επισκεφθούν την Κωνσταντινούπολη μετά τα όσα έγιναν εδώ, λέει ο τούρκος έμπορος και τονίζει: «Οι δουλειές
έχουν μειωθείδραματικά. Αν συγκρίνω με πέρυσι διαπιστώνω μείωση που αγγίζει, σύμφωνα με συντηρητική
προσέγγιση, το 80% ή ακόμα και το 90%».
Το 13% του τουρκικού ΑΕΠ προέρχεται από τον τουρισμό. Για την τρέχουσα χρονιά υπολογίζεται ότι ο τζίρος
έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 40%. Η τουρκική οικονομία παραπαίει. Για πρώτη φορά από το 2009
συρρικνώθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2016 κατά 1,8% σε σχέση με πέρυσι. Ο οίκος αξιολόγησης Moody's εκτιμά
ότι οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί την επόμενη τριετία μόλις κατά 2,7%, τιμή σαφέστατα χαμηλότερη
από την μέση ανάπτυξη 5,5% την τετραετία 2010 – 2014.
Κατάρρευση τουρισμού, μείωση επενδύσεων
Τον τούρκο οικονομολόγο Εγκέ Γιαζγκάν, καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μπιλγκί της Κωνσταντινούπολης,
απασχολεί κυρίως η μείωση στις άμεσες ξένες επενδύσεις κατά 50% το πρώτο εξάμηνο του 2016. Στο
μικρόφωνο της DW υπογραμμίζει τη σημασία της ΕΕ ως εμπορικού εταίρου της Τουρκίας: «Η Ευρώπη είναι η
σημαντικότερη αγορά για τις τουρκικές εξαγωγές. Παράλληλα η χώρα μας εξαρτάται από τις ξένες επενδύσεις,
διότι από τη μία διαπιστώνεται στην Τουρκία μεγάλη έλλειψη επενδύσεων και από την άλλη είναι υπερβολικά
χαμηλό το ποσοστό αποταμίευσης».
«Βουτιά» ξένων επενδύσεων, ιστορικά χαμηλή ισοτιμία της τουρκικής λίρας, περιορισμός των εξαγωγών και
κατάρρευση της τουριστικής κίνησης. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας Μεχμέτ Σίμσεκ θεωρεί
ότι στην διέξοδο από την οικονομική κρίση θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο η προεδρική δημοκρατία που
έχει δρομολογήσει ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν: «Την μεγαλύτερη ανασφάλεια προκαλεί η ανησυχία για την
πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Θεωρώ ότι η προεδρική δημοκρατία θα αποκαταστήσει την σταθερότητα
στην Τουρκία. Από τη μια θα ενισχυθεί η εκτελεστική εξουσία γιατί ανεξάρτητα από τους συσχετισμούς
δυνάμεων στο κοινοβούλιο ο πρόεδρος θα κυβερνά για μια πενταετία. Και από την άλλη πλευρά καταργώντας
το όριο του 10% για την είσοδο ενός κόμματος στη Βουλή διασφαλίζεται μια πιο δίκαιη εκπροσώπηση όλων
των πληθυσμιακών ομάδων στο κοινοβούλιο».
Ντάνιελ Χάινριχ / Στέφανος Γεωργακόπουλος
Deutsche Welle
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