Φτώχεια και κατανάλωση
Συντάχθηκε απο τον/την Βαγγελης Αθανασιου
Σάββατο, 26 Ιανουάριος 2013 13:36 -

Το τρίτο τρίμηνο του 2012 υπήρξε μείωση στα εισοδήματα των νοικοκυριών κατά 4 δισ.
ευρώ από τις μειώσεις στους μισθούς και από τους φόρους.

Αυτά τα χρήματα έλειψαν βέβαια και από την αγορά που με τη σειρά τους άφησαν
ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες, στα ταμεία και στην εφορία.

Πως πιστεύει η κυβέρνηση ότι μπορεί να συνεχίσει με αυτό τον τρόπο για να διορθωθεί η
οικονομία;

Το 2013 θα αφαιρεθούν από την αγορά ακόμη 5-6 δισ. ευρώ, σκεφτείτε πως θα είναι η
κατάσταση τα Χριστούγεννα του 2013.

Η κυβέρνηση το πιο πιθανό ανά τρίμηνο θα πανηγυρίζει για τους αριθμούς που θα
πετυχαίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Ο πόλεμος όμως στην ελεύθερη αγορά θα έχει νέα πάρα πολλά θύματα προς κάθε
κατεύθυνση. Επιχειρήσεις θα κλείσουν με ότι αυτό συνεπάγεται για τους επιχειρηματίες
(κατάσχεση, δικαστήρια, διώξεις, φυλάκιση) μεγαλύτερη ανεργία για τους εργαζόμενους.

Η κατανάλωση το 2013 θα μειωθεί κατά 6,1% συμπαρασύροντας μαζί της προς τα κάτω
κάθε ρανίδα ανάπτυξης.
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Το μοντέλο που στηριζόταν η Ελληνική οικονομία δηλαδή τροφοδοσία μέσω της
κατανάλωσης που σηματοδοτείται από δάνεια άλλαξε μόνο στο ότι κόπηκαν τα δανεικά.

Νέα παραγωγική διαδικασία δεν έχει δρομολογηθεί από κανέναν κι όλες οι μεταρρυθμίσεις
παραμένουν στα συρτάρια.

Δεν είναι μακριά οι ημερομηνίες για τις δόσεις και οι ισχυρές αντιστάσεις που υπάρχουν
έχουν «μαζέψει» μεγάλο όγκο από μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν.

Η κυβέρνηση θα δεχτεί τη μεγαλύτερη πίεση από ισχυρές ομάδες και από αυτές τις
εξελίξεις θα κριθεί η επιτυχία του προγράμματος. Ή θα αρχίσουν και πάλι να κόβουν
μισθούς και συντάξεις. Όμως μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργήσει εκτεταμένη κοινωνική
αναταραχή με απρόβλεπτες συνέπειες για τη διατήρηση της κυβέρνηση.

Ένα πρώτο τέστ των αστοχιών της είναι οι απεργίες στα Μέσα μεταφοράς και οι
γενικότερες απεργίες που ετοιμάζονται από τους συνδικαλιστές των διαφόρων κλάδων στο
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η καθημερινότητα όμως δεν παλεύεται πλέον με τρόπους που ξέραμε. Η φτώχια δυστυχώς
έχει τους δικούς της νόμους και επιβάλλει τον δικό της τρόπο διαβίωσης.
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