
ΑΘΗΝΑ  28°C ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  26°C από metereologos.gr Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014

Γκότσης Χαράλαμπος  

TweetTweet 1 1 email εκτύπωση   

 

Λιτότητα χωρίς τέλος, ανεργία χωρίς
όρια!
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  12/05/2013 05:45

 

Η πολιτική της σκληρής λιτότητας µετράει τα συντρίµµια της. Από την αρχή της κρίσης το
2008 ο αριθµός των ανέργων στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 10 εκατ. προσεγγίζοντας τα 27
εκατ. άτοµα, δηλαδή το 12% του ενεργού πληθυσµού. Χώρες όπως η Ελλάδα και η Ισπανία
καταγράφουν δραµατικά ρεκόρ της τάξεως του 27%-30% µέσα στον χρόνο, ενώ ακολουθεί
και η Πορτογαλία µε 17,5%. Στους νέους κάτω των 25 ετών η κατάσταση είναι εφιαλτική.

Τραγικότερο και από το πρόβληµα το ίδιο είναι το γεγονός ότι οι φορείς των πολιτικών
αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ενωση δεν ασχολούνται µε το θέµα. Μοναδικό τους µέληµα
είναι η τιθάσευση της κρίσης χρέους, µε µηδαµινά άλλωστε αποτελέσµατα. Με την
περιοριστική πολιτική που επέβαλαν σε όλες σχεδόν τις χώρες, το χρέος στην Ευρώπη, αντί
να µειωθεί, αυξήθηκε κατά 13%.

Είναι απορίας άξιον πώς βασικοί µακροοικονοµικοί συσχετισµοί δεν λαµβάνονται υπ' όψιν,
για παράδειγµα, στους υπολογισµούς των προβλέψεων που ήθελαν την ανεργία στην Ευρώπη
το 2012 να επιστρέφει στο 9,6% αντί του 12% όπως εξελίχθηκε. Εύλογα διερωτάται κανείς αν
όλα όσα συµβαίνουν είναι τυχαία ή αποτελούν συνειδητή επιλογή µιας συντηρητικής,
νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που αποσκοπεί στη συρρίκνωση, αν όχι στην κατεδάφιση, του
κοινωνικού κράτους. Στην αρχή ο λανθασµένος πολλαπλασιαστής του κ. Μπλανσάρντ (ΔΝΤ),
προσφάτως η παραδοχή λάθους στο Excel του γκουρού των κρίσεων κ. Ρογκόφ (Χάρβαρντ),
οδήγησαν σε µια συνταγή λιτότητας µε καταστροφικές συνέπειες.

Ολα τα µεγέθη δείχνουν ότι το νεοκλασικής έµπνευσης οικονοµικό µοντέλο που εφαρµόστηκε
έχει αποτύχει πλήρως. ΑΕΠ, δηµόσιο χρέος και ανεργία επιδεινώνονται συνεχώς. Παρ' όλα
αυτά συνεχίζεται η εφαρµογή της ίδιας πολιτικής. Ο ισχυρισµός της Ανγκελα Μέρκελ ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική πολιτική είναι αστήρικτος και πολιτικά και οικονοµικά. Πολιτικά αφού
ακυρώνει την ίδια την πολιτική λειτουργία που σκοπός της είναι να επεξεργάζεται
εναλλακτικές λύσεις και οικονοµικά επειδή προτάσεις υπάρχουν αλλά η διάθεση να
συζητηθούν και να υλοποιηθούν λείπει.
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Der Spiegel:Το Βερολίνο αλλάζει πλεύση από τη συνταγή λιτότητας 
Υψηλότερο από ποτέ στο 12,2% το ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη  
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Τίτλος σχολίου *

Γράψτε το σχόλιό σας*
(έως 700 χαρακτήρες)

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Υπάρχει άµεση ανάγκη στροφής της οικονοµικής πολιτικής στην κατεύθυνση ρύθµισης των
αγορών, της αναδιανοµής των εισοδηµάτων, αλλά και της ακύρωσης των πολιτικών
λιτότητας. Βασικά στοιχεία µιας αλλαγής πλεύσης θα πρέπει να αποτελούν:

1. Χαλάρωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής και χρονική της επέκταση.

2. Ενοποίηση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος. Διαχωρισµός επενδυτικών και
εµπορικών τραπεζών, αυστηρή εποπτεία από ΕΚΤ, φορολόγηση των χρηµατοπιστωτικών
υπηρεσιών.

3. Στοχευµένη επεκτατική νοµισµατική πολιτική της ΕΚΤ µε σκοπό τη µείωση του κόστους
αναχρηµατοδότησης κρατών, επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

4. Ενεργός πολιτική απασχόλησης, κυρίως για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας για τους
νέους.
Αποτέλεσµα αυτής της πολιτικής θα είναι η σταθεροποίηση της οικονοµίας, η αναστροφή του
επενδυτικού κλίµατος που δηµιουργεί απασχόληση και η δηµιουργία προϋποθέσεων για µια
µακροπρόθεσµη αποµείωση των χρεών.

Ο κ. Χαράλαµπος Γκότσης είναι καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς.
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