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Αντιμέτωπημε μία προσφυγική κρίση βρίσκεται η λατινική Αμερική μετά την κατάρρευση της
οικονομίας της Βενεζουέλας. Ο αριθμός των κατοίκων που εγκαταλείπουν την χώρα, συνεχώς
αυξάνεται μετά και την απόφαση του Νικολάς Μαδούρο να προχωρήσει στην υποτίμηση του
μπολίβαρ κατά 96% και στη σύνδεσή του με το κρυπτονόμισμα Petro.
Ηκίνηση αυτή, σύμφωνα με την κυβέρνηση, θεωρήθηκε απαραίτητη για την αντιμετώπιση του
πληθωρισμού την ίδια ώρα βέβαια που οι αναλυτές εκτιμούν πως η χώρα θα οδηγηθεί στο
απόλυτο χάος.
Χιλιάδεςπολίτες που έχουν σπεύσει στα σύνορα της χώρας προκειμένου να την εγκαταλείψουν,
έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με την εχθρότητα των γειτονικών χωρών.
Σύμφωναμε εκτιμήσεις του στρατού και όπως μεταδίδει το BBC, την Κυριακή περίπου 800
μετανάστες της Βενεζουέλας έφτασαν στην πολιτεία Ροραϊμά η οποία βρίσκεται στο βορειότερο
άκρο της Βραζιλίας. Ο αριθμός των προσφύγων είναι αυξημένος κατά 300 άτομα σε σχέση με τον
μέσο αριθμό που καταφθάνει καθημερινά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Σάββατο αρκετοί
μετανάστες δέχτηκαν επίθεση από θυμωμένους κατοίκους της συγκεκριμένης πολιτείας μετά από
αναφορές πως μετανάστες από την Βενεζουέλα είχαν επιτεθεί σε έναν ιδιοκτήτη εστιατορίου.
Εκατοντάδεςείναι και οι πολίτες, σύμφωνα με το BBC που έχουν ταξιδέψει έως την Κολομβία και
τον Ισημερινό ενώ αρκετοί κατευθύνονται προς τα νότια και συγκεκριμένα προς Περού και Χιλή.
Το Σάββατο το Εκουαδόρ ανακοίνωσε νέους περιορισμούς για τους πρόσφυγες γεγονός που
προκάλεσε τον εγκλωβισμό τους στα σύνορα με την Κολομβία.
Τατελευταία τρία χρόνια περίπου 3.000 κάτοικοι της Βενεζουέλας περνούν καθημερινά στην
Κολομβία ενώ η χώρα έχει βρει προσωρινή κατοικία σε περίπου 800.000 άτομα. Το Περού,
σύμφωνα με το BBC, ανακοίνωσε πως μόνο την περασμένη εβδομάδα 20.000 κάτοικοι της
Βενεζουέλας πέρασαν στη χώρα.
Τοδιεθνές νομισματικό ταμείο είχε προβλέψει ότι ο πληθωρισμός της Βενεζουέλας θα φτάσει το
1.000.000% αυτή τη χρονιά. Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες της αντιπολίτευσης, οι τιμές
διπλασιάζονται κατά μέσο όρο κάθε 26 ημέρες.

Ταδραστικά μέτρα που προανήγγειλε ο Μαδούρο θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα Τρίτη καθώς η
Δευτέρα ήταν αργία για την χώρα. Τώρα το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην αντίδραση των
τραπεζών οι οποίες θα ξανανοίξουν σήμερα.
Σχετικάμε το νόμισμα ο Νικολάς Μαδούρο έκοψε πέντε μηδενικά από το παλιό, του έδωσε νέο
όνομα και τώρα θα κυκλοφορήσουν 8 νέα χαρτονομίσματα και δύο νέα νομίσματα.
Εκτόςαπό το νέο νόμισμα ο κατώτατος μισθός σύμφωνα με τον Μαδούρο θα αυξηθεί κατά 34
φορές. Με βάση την τιμή του σημερινού μπολίβαρ, το κατώτατο εισόδημα θα περάσει από τα 5,2
εκατ. στα 180 εκατ. (περίπου 28 δολάρια).
Ηκυβέρνηση πιστεύει πως τα νέα οικονομικά μέτρα θα περιορίσουν τον υπερπληθωρισμό της
χώρας ωστόσο οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως η εκτύπωση νέων χαρτονομισμάτων περισσότερο
θα επιδεινώσει τον πληθωρισμό παρά θα τον περιορίσει.
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