ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ελληνική οικονοµία µετά
την αξιολόγηση
Κλείσιµο της αξιολόγησης, αύξηση των φόρων, “κόφτης”, νέο κύµα
λιτότητας και συνέχεια στα µνηµόνια. Τι σηµαίνουν όλα αυτά για το
µέλλον της ελληνικής οικονοµίας; Δύο άνθρωποι µε έντονες
απόψεις για την οικονοµία, η Μιράντα Ξαφά και ο Γιάννης Μηλιός,
απαντούν στις ερωτήσεις µας.

Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Η επικεφαλής της E.F. Consulting και ερευνήτρια του
Κέντρου για την Καινοτοµία στη Διεθνή Διακυβέρνηση
(CIGI) Μιράντα Ξαφά και ο πρώην υπεύθυνος οικονοµικού
προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μηλιός µιλούν στο
inside story για την επόµενη µέρα της ελληνικής οικονοµίας.

Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση για τη
µακρόσυρτη διαπραγµάτευση του 2015 και την
καθυστέρηση στο κλείσιµο της αξιολόγησης. Θα
µπορούσαµε να “ποσοτικοποιήσουµε” τις συνέπειες
αυτής της καθυστέρησης στην ελληνική οικονοµία;
Μιράντα Ξαφά: Τα τελευταία µακροοικονοµικά στοιχεία
που δηµοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τη Δευτέρα 30 Μαΐου δείχνουν

ανάγλυφα το βαρύ κόστος που πλήρωσε η ελληνική
οικονοµία λόγω της αβεβαιότητας που προκάλεσε η
“σκληρή διαπραγµάτευση” της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ από τις αρχές του 2015. Οι επενδύσεις πάγωσαν
µέχρι να κλείσει η συµφωνία µε τους πιστωτές τον
περασµένο Αύγουστο, ενώ η αβεβαιότητα συνεχίστηκε
µέχρι να ψηφιστούν τα µέτρα για την πρώτη αξιολόγηση τον
περασµένο µήνα. Η συσσώρευση απλήρωτων υποχρεώσεων
του δηµοσίου προς ιδιώτες προµηθευτές και
φορολογούµενους επιδείνωσε την πιστωτική ασφυξία που
προκάλεσε η επιστροφή στην ύφεση και η αύξηση των
κόκκινων δανείων. Το κλείσιµο των τραπεζών στα τέλη
Ιουνίου 2015 και η επιβολή capital controls έδωσαν τη
χαριστική βολή.
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Γιάννης Μηλιός: Η κυβέρνηση εκλέχθηκε µε βάση ένα
διαφορετικό πρόγραµµα, το οποίο είχε ως βασικό άξονα το
σταµάτηµα της λιτότητας: Αύξηση του κατώτατου µισθού
στα 751 ευρώ το µήνα, επαναφορά των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας
και αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσους εργοδότες
χρησιµοποιούν “µαύρη εργασία” ή γενικότερα παραβιάζουν
την εργατική και ποινική νοµοθεσία σχετικά µε τις
συνθήκες εργασίας, την πληρωµή υπερωριών και την
έκδοση εικονικών τιµολογίων. Το πρόγραµµα αυτό είχε την
υποστήριξη της κοινωνικής πλειοψηφίας των µισθωτών και
των φτωχών, στους οποίους φορτώθηκαν όλα τα βάρη της
παγκόσµιας συστηµικής κρίσης που ξέσπασε το 2008. Η
υποστήριξη αυτή έγινε άλλωστε φανερή από το
δηµοψήφισµα της 5ης Ιουλίου 2015, όταν 61% των
ψηφοφόρων τάχθηκαν εναντίον των πολιτικών λιτότητας.
Όπως όµως έδειξαν τα γεγονότα, η κυβέρνηση είχε εξ αρχής
εγκαταλείψει αυτό το πρόγραµµα και είχε προσανατολιστεί
σε µια στρατηγική “διατήρησης του υπάρχοντος”, δηλαδή
του “µνηµονιακού” οικονοµικού και εργασιακού
καθεστώτος που είχε διαµορφωθεί την περίοδο 2010-14.
Εποµένως χρειαζόταν χρόνο, ώστε να µπορέσει να
“κατασταλάξει” και να “νοµιµοποιηθεί” στη συνείδηση της
κοινωνικής πλειοψηφίας –που προσέβλεπε σε αυτές τις
ανατροπές– ότι η συνέχιση της λιτότητας αποτελεί,
υποτίθεται, “µονόδροµο”. Δύσκολα µπορεί να πει κανείς αν
το κυβερνητικό εγχείρηµα µπορούσε να επιτευχθεί σε
συντοµότερο χρόνο. Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι
ήδη στις 9 Φεβρουαρίου 2015 η κυβέρνηση δήλωνε δια του
Υπουργού Οικονοµικών: «Θα εφαρµόσουµε βαθιές
µεταρρυθµίσεις σε συντονισµό µε τον ΟΟΣΑ [...] Στις
µεταρρυθµίσεις αυτές θα προστεθούν περίπου το 70% των
µεταρρυθµίσεων ή δεσµεύσεων που έχουν ήδη τεθεί στο

τρέχον µνηµόνιο. Ως γνωστικοί άνθρωποι, δεν είµαστε
αντίθετοι στις µεταρρυθµίσεις αυτές». Είναι προφανές ότι
αν ξεκινάς µια διαπραγµάτευση αποδεχόµενος το 70%, το
πιο πιθανό είναι να καταλήξεις στο 100%. Το µέλλον θα
δείξει κατά πόσον πρόκειται για “νοµιµοποίηση” στη λαϊκή
συνείδηση της άποψης ότι η λιτότητα αποτελεί
“µονόδροµο”, ή απλώς βρισκόµαστε σε µια µεταβατική
περίοδο όπως το 2010, πριν ξεσπάσουν οι µεγάλες
κινητοποιήσεις της περιόδου 2011-12.

Πώς κρίνετε την επιλογή της κυβέρνησης να
προχωρήσει σε αύξηση φόρων και όχι σε µείωση
δαπανών, µε βάση την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται σήµερα η ελληνική οικονοµία;
Μιράντα Ξαφά: Όλες οι οικονοµετρικές µελέτες δείχνουν
ότι οι περικοπές δαπανών είναι πιο αποτελεσµατικό µέσο
µείωσης του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος από τις αυξήσεις
φόρων, διότι επιδρούν πιο άµεσα στο έλλειµµα και είναι
λιγότερο υφεσιακές. Αντί για περικοπές, η κυβέρνηση
φουσκώνει το δηµόσιο επαναπροσλαµβάνοντας τους
απολυµένους της κυβέρνησης Σαµαρά –ακόµη και
επίορκους!– και δηµιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις στο
δηµόσιο για µετακλητούς υπαλλήλους µε αυξηµένες
αποδοχές, καθώς και νέα επίπεδα δηµόσιας διοίκησης –
διοικητικούς γραµµατείς, αναπληρωτές διοικητικούς
γραµµατείς, τοµεακούς γραµµατείς, ειδικούς τοµεακούς
γραµµατείς. Το εξωφρενικό είναι ότι τα νέα επίπεδα
διοίκησης δηµιουργούνται µε πρόσχηµα τη µείωση της
γραφειοκρατίας! Αντί να περικόψουν τις αµυντικές δαπάνες
κατά 400 εκατ. όπως προέβλεπε το µνηµόνιο, η κυβέρνηση
αποφάσισε να δαπανήσει 500 εκ. για αναβάθµιση
αεροπλάνων του ναυτικού. Αυτή η δαπάνη, που έχει σχεδόν
µηδενική προστιθέµενη αξία για την ελληνική οικονοµία, θα
απορροφήσει το σύνολο των πρόσθετων εσόδων που
αναµένονται από την αύξηση της φορολογίας εισοδήµατος
φυσικών και νοµικών προσώπων, ένα κατ’ εξοχήν υφεσιακό
µέτρο που θα πλήξει την απασχόληση.

Ο πρώην υπεύθυνος οικονοµικού προγράµµατος του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μηλιός.

Γιάννης Μηλιός: Αυτό που εµφανίζετε µέσω της ερώτησής
σας ως “δίληµµα” δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα. Η αποδοχή από την κυβέρνηση του στόχου
για πρωτογενές πλεόνασµα 3,5% του ΑΕΠ το 2018,
σηµαίνει αποδοχή µιας πολιτικής µεγάλων περικοπών στις
δαπάνες. Περικοπών κυρίως στο κοινωνικό κράτος, εφόσον
δεν διαφαίνεται καµιά διάθεση για δραστική µείωση των
στρατιωτικών δαπανών και γενικότερα των µηχανισµών
καταστολής. Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση
στηρίζεται στο έδαφος των περικοπών της πενταετίας 201015, τις οποίες µάλιστα θα “βαθύνει” για να πετύχει
πρωτογενές πλεόνασµα του κρατικού προϋπολογισµού 3,5%
του ΑΕΠ. Πέραν τούτου, από τη µακροοικονοµική θεωρία
είναι γνωστό ότι η µείωση της ζήτησης λόγω περικοπής
δαπανών –όπως και λόγω µείωσης της αγοραστικής
δύναµης των χαµηλών εισοδηµάτων, τα οποία
κατευθύνονται σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν στην κατανάλωση–
έχει εντονότερα υφεσιακά αποτελέσµατα από την αύξηση
των φόρων. Επιπλέον, µια αύξηση των άµεσων φόρων στα

ψηλά εισοδήµατα µειώνει λιγότερο τη ζήτηση από ό,τι µια
αύξηση των φόρων στα χαµηλά εισοδήµατα. Πλήττει όµως
τους “έχοντες και κατέχοντες”, των οποίων τις απόψεις
κυρίως προβάλλουν τα “καθεστωτικά” λεγόµενα µέσα
ενηµέρωσης.

Θεωρείτε πιθανό να ενεργοποιηθεί ο µηχανισµός
δηµοσιονοµικής διόρθωσης ή θα µπορούσε να
αποφευχθεί µέσω της επίτευξης των δηµοσιονοµικών
στόχων που έχει συµφωνήσει η Αθήνα µε τους
δανειστές;
Μιράντα Ξαφά: Θεωρώ σχεδόν βέβαιη την ενεργοποίηση
του µηχανισµού, εφόσον το ΔΝΤ υπολογίζει ότι απαιτούνται
πρόσθετα µέτρα ύψους 1,8 δις ευρώ, πέρα από αυτά που ήδη
ψηφίστηκαν, για να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούς
πλεονάσµατος 3,5% του ΑΕΠ το 2018 που η κυβέρνηση
συµφώνησε µε τους Ευρωπαίους εταίρους. Ήδη υπάρχει
τρύπα στα έσοδα άνω των 200 εκ. ευρώ το πρώτο
τετράµηνο του έτους. Επειδή το πολιτικό κόστος
ενεργοποίησης του µηχανισµού θα είναι µεγάλο, δεν
αποκλείεται η κυβέρνηση να πάρει µέτρα µόλις διαπιστωθεί
απόκλιση από τους στόχους, χωρίς δηλαδή να περιµένει τα
τελικά στοιχεία της Eurostat τον Απρίλιο του επόµενου
έτους. Τραγικό λάθος θα είναι να ξαναπάρει εισπρακτικά
µέτρα αντί για περικοπές δαπανών. Ο κόφτης δαπανών
πρέπει να γίνει µόνιµος µηχανισµός δηµοσιονοµικής
διόρθωσης. Αν υπήρχε το 2007 δεν θα είχαν εκτοξευθεί οι
κρατικές δαπάνες στη στρατόσφαιρα τα δύο επόµενα
χρόνια.
Γιάννης Μηλιός: Το αποτέλεσµα θα είναι σε κάθε
περίπτωση περίπου το ίδιο. Τα µέτρα που ψήφισε η
κυβέρνηση στοχεύουν σε δηµοσιονοµικό πλεόνασµα 3,5%
του ΑΕΠ. Αν χρειαστούν πρόσθετα µέτρα µέσω του
“µηχανισµού” θα είναι και πάλι για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος, είτε γιατί κάποιες από τις σχεδιασθείσες περικοπές
δεν έγιναν, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Ακόµη, δεν
ισχύει ο ισχυρισµός ότι ο µέσος όρος των δηµόσιων
δαπανών είναι ψηλός, καθώς η δηµόσια κατανάλωση στην
Ελλάδα µειώθηκε στο διάστηµα 2011-2015 περισσότερο
από 15% και σήµερα βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα

των χωρών-µελών της Ζώνης του Ευρώ. Αν λάβουµε
µάλιστα υπόψη το γεγονός των διογκωµένων στρατιωτικών
δαπανών, προκύπτει ανάγλυφα η πραγµατικότητα των
αναιµικών για ευρωπαϊκή χώρα και διαρκώς
συρρικνούµενων κοινωνικών δαπανών.

Μετά από έξι χρόνια µνηµονίων, ο δηµόσιος διάλογος
επικεντρώνεται στη µακρόσυρτη διαπραγµάτευση µε
τους δανειστές και λιγότερο σε θέµατα ζωτικής
σηµασίας όπως ο αναπτυξιακός νόµος. Ποιοι θα
µπορούσαν να είναι οι “πυλώνες” της οικονοµικής
πολιτικής που θα επέτρεπαν την πρόσβαση της
ελληνικής οικονοµίας στις αγορές και την επιστροφή
της στην ανάπτυξη;

Η επικεφαλής της E.F. Consulting και ερευνήτρια του Κέντρου για την Καινοτοµία στη Διεθνή
Διακυβέρνηση (CIGI) Μιράντα Ξαφά. [Τάκης Διαµαντόπουλος]

Μιράντα Ξαφά: Η ανάπτυξη δεν πρόκειται να προέλθει

από αναπτυξιακούς νόµους και επιδοτήσεις. Μόνη λύση στο
πρόβληµα της ανεργίας και της χαµηλής παραγωγικότητας
της ελληνικής οικονοµίας είναι οι ξένες επενδύσεις,
δεδοµένου ότι οι εγχώριοι πόροι δεν επαρκούν για την
χρηµατοδότηση των τεράστιων επενδύσεων που χρειάζεται
η χώρα για να απορροφηθεί το λιµνάζον εργατικό δυναµικό
και να αναδιαρθρωθεί η παραγωγική βάση. Όµως η Ελλάδα
δεν θα µπορέσει να γίνει πόλος έλξης επενδύσεων αν δεν
βελτιωθεί αισθητά η κατάταξή της στους παγκόσµιους
δείκτες ανταγωνιστικότητας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να
απλοποιηθεί και να βελτιωθεί σηµαντικά το θεσµικό πλαίσιο
που διέπει τις επενδύσεις, την αδειοδότηση των
επιχειρήσεων, τη φορολογική νοµοθεσία, και τη λειτουργία
του Δηµοσίου και της Δικαιοσύνης. Πέραν από τη µείωση
του συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων, πρώτη
προτεραιότητα είναι τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις
(accelerated depreciation), το σταθερό φορολογικό
περιβάλλον, και η µείωση του ενεργειακού κόστους. Η
κυβέρνηση µοίρασε απλόχερα διαβεβαιώσεις για τη
βελτίωση του επενδυτικού κλίµατος στην Ελλάδα χωρίς να
έχει κάνει κανένα απολύτως βήµα προς αυτή την
κατεύθυνση.
Γιάννης Μηλιός: Το ουσιαστικό ζήτηµα είναι να δούµε
προς όφελος ποίων θα λάβει χώρα η ανάπτυξη. Οι πολιτικές
που αδιάλειπτα ακολουθούν οι ελληνικές και ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις από το 2010 και µετά, στοχεύουν να
µετακυλίσουν τις επιπτώσεις της βαθιάς συστηµικής κρίσης
που ξέσπασε το 2008 στις πλάτες της κοινωνικής
πλειοψηφίας. Πρόκειται για πολιτικές που προωθούν τα
(οικονοµικά, κοινωνικά, πολιτικά) συµφέροντα ορισµένων
κοινωνικών οµάδων, σε αντίθεση µε άλλες. Οι οικονοµικές
κρίσεις εκδηλώνονται µε τη µείωση των λαϊκών
εισοδηµάτων αλλά και της κερδοφορίας του
επιχειρηµατικού (καπιταλιστικού) κόσµου. Η λιτότητα
αποτελεί µια στρατηγική για την αύξηση και πάλι του
ποσοστού κέρδους του κεφαλαίου: Μειώνει το κόστος
εργασίας του ιδιωτικού τοµέα, αυξάνει τα κέρδη ανά µονάδα
κόστους (εργασίας) και ως εκ τούτου αυξάνει το ποσοστό
κέρδους. Συµπληρώνεται από θεσµικές αλλαγές που
ενισχύουν αφενός την κινητικότητα και τον ανταγωνισµό
των κεφαλαίων και αφετέρου την ισχύ των διευθυντών στο

εσωτερικό της επιχείρησης και των κατόχων
χρηµατοπιστωτικών τίτλων στο εσωτερικό της
κοινωνίας. Όµως, ό,τι αποτελεί (εργασιακό) κόστος για το
κεφάλαιο, συνιστά το εισόδηµα για την κοινωνική
πλειοψηφία των µισθωτών εργαζοµένων, δηλαδή ζήτηµα
διατήρησης ορισµένου βιοτικού επιπέδου. Αυτό αφορά και
το κοινωνικό κράτος, οι υπηρεσίες του οποίου εκτός του ότι
αποτελούν κόστος για τους φορολογούµενους, συνιστούν
σηµαντική µορφή έµµεσου, “κοινωνικού µισθού”.
Γίνεται έτσι φανερό ότι η λιτότητα αποτελεί µια ταξική
στρατηγική που εξυπηρετεί µε αποκλειστικό τρόπο τα
συµφέροντα του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζοµένων,
συνταξιούχων, αυτοαπασχολούµενων, ανέργων αλλά και
των κοινωνικά αδύναµων οµάδων. Μακροπρόθεσµος
στόχος της είναι να διαµορφώσει και να επιβάλει ένα
µοντέλο εργασιακών σχέσεων µε συρρικνωµένα δικαιώµατα
και λιγότερες κοινωνικές παροχές για τους εργαζόµενους, µε
χαµηλότερους και “ευέλικτους” µισθούς και µε εκµηδένιση
της διαπραγµατευτικής δύναµης των µισθωτών απέναντι
στους εργοδότες και τις οργανώσεις τους. Η λιτότητα οδηγεί
βεβαίως σε οικονοµική ύφεση. Αλλά η ύφεση ασκεί πίεση
σε κάθε ιδιώτη επιχειρηµατία, στην κατεύθυνση µείωσης
όλων των δαπανών του. Ωθείται στο να επιχειρήσει να
παγιώσει υψηλά ποσοστά κέρδους µέσα από τη µείωση των
µισθών, την εντατικοποίηση της εργασιακής διαδικασίας,
ακόµα και την παραβίαση εργασιακών κανονισµών και την
καταπάτηση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ.
Στην προοπτική των συµφερόντων του µεγάλου κεφαλαίου,
η ύφεση επιτρέπει να τεθεί σε κίνηση µια “διαδικασία
δηµιουργικής καταστροφής”. Πρόκειται για την αναδιανοµή
του εισοδήµατος και της εξουσίας προς όφελος του
κεφαλαίου µε παράλληλη συγκέντρωση πλούτου. Μικρές
και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις, ιδίως στο λιανικό
εµπόριο, “εκκαθαρίζονται” από τις µεγάλες επιχειρήσεις και
από εµπορικά κέντρα. Η διαδικασία “δηµιουργικής
καταστροφής” δηµιουργεί έτσι τις προϋποθέσεις για το
ξεπέρασµα της καπιταλιστικής κρίσης, για ένα νέο ανοδικό
κύκλο κεφαλαιακής συσσώρευσης: Μέσα από την
ανάκαµψη της κερδοφορίας και τη συγκέντρωσησυγκεντροποίηση του κεφαλαίου, µέσα από την

“απελευθέρωση” του κεφαλαίου από τα «δεσµά» των
εργασιακών δικαιωµάτων και των µέτρων κοινωνικής
προστασίας που κατακτήθηκαν από την εργατική τάξη στο
παρελθόν, µε τους αγώνες της. Η στρατηγική αυτή έχει τη
δική της ορθολογικότητα, η οποία δεν είναι εντελώς
προφανής µε µια πρώτη µατιά. Αντιλαµβάνεται την κρίση
ως ευκαιρία για µια ιστορική αλλαγή των συσχετισµών
δύναµης προς όφελος της καπιταλιστικής εξουσίας,
υπάγοντας τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στις απαιτήσεις της
απρόσκοπτης λειτουργίας των χρηµατοπιστωτικών αγορών.

Συχνά αναφερόµαστε σε άλλες χώρες που µπήκαν σε
µνηµόνιο µετά την Ελλάδα, αλλά κατάφεραν να βγουν
από την κρίση. Τι διαφορετικό έκαναν και πέτυχαν σε
σχέση µε την Ελλάδα; Το φαινόµενο οφείλεται
εξ ολοκλήρου στις αστοχίες της ελληνικής πολιτικής
τάξης ή συνδέεται και µε τη φύση της ελληνικής
κρίσης;
Μιράντα Ξαφά: Οι άλλες χώρες της Ευρωζώνης που
βρέθηκαν σε καθεστώς µνηµονίου κατανόησαν πλήρως τα
αίτια της κρίσης και την ανάγκη να επιτευχθεί πολιτική
συναίνεση για να ξεπεραστεί, και έτσι τα µνηµονικά µέτρα
εγκρίθηκαν µε τη στήριξη της αξιωµατικής αντιπολίτευσης.
Αντίθετα εδώ ακόµα συζητάµε αν η κρίση έφερε τα
µνηµόνια ή τα µνηµόνια την κρίση, ενώ σε όλη τη
µνηµονιακή περίοδο η αντιπολίτευση υποσχόταν εύκολες
εναλλακτικές λύσεις και καταψήφιζε τα µέτρα. Καµία
κυβέρνηση δεν έχει εξηγήσει καθαρά τα αίτια της κρίσης
και τους λόγους που καθιστούν τα µέτρα του µνηµονίου
απαραίτητα. Ούτε έχει ζητήσει κανείς συγγνώµη για τα λάθη
και τις παραλείψεις του παρελθόντος. Ακόµα και σήµερα,
ύστερα από έξι χρόνια µνηµονίων, οι κυβερνήσεις
προσπαθούν να αποφύγουν το πολιτικό κόστος επιβολής
δυσάρεστων µέτρων σε οµάδες συµφερόντων που ασκούν
πίεση για την συντήρηση καταχρηστικών συντεχνιακών και
συνδικαλιστικών προνοµίων.
Γιάννης Μηλιός: Με µνηµόνιο ή χωρίς µνηµόνιο οι χώρες
της Ευρώπης και ιδίως της Ζώνης του Ευρώ εξακολουθούν
να µαστίζονται από την οικονοµική κρίση. Από το 2010 και
µετά παρατηρούνται πολύ χαµηλές επιδόσεις όσον αφορά

τους περισσότερους ζωτικής σηµασίας δείκτες της
οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης: Η ανεργία στην ΕΕ
και την Ευρωζώνη έχει αυξηθεί µετά τη χρηµατοπιστωτική
κατάρρευση του 2008 περισσότερο απ’ ό,τι στις άλλες
περιοχές του αναπτυγµένου καπιταλιστικού κόσµου,
παραµένοντας πάνω από το 11% (σε σύγκριση µε 5,0% στις
ΗΠΑ και 3,3% στην Ιαπωνία), παρά την όποια ήπια
βελτίωση µετά το 2013. Οι ρυθµοί µεγέθυνσης του ΑΕΠ
παραµένουν γύρω στο 0,5% (σε σύγκριση µε 3,5% στις
ΗΠΑ). Ο πληθωρισµός (Εναρµονισµένος Δείκτης Τιµών
Καταναλωτή) προσέλαβε σχεδόν µηδενικές τιµές στην
Ευρωζώνη το 2015 (0,2% έναντι στόχου 2%), παγιδεύοντας
τις επενδύσεις και την µεγέθυνση. Τελευταίο αλλά όχι
λιγότερο σηµαντικό, η κρίση δηµόσιου χρέους στην
Eυρωζώνη δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί µε τις µεθόδους
που υπονοεί η στρατηγική της λιτότητας, δηλαδή αύξηση
των πρωτογενών πλεονασµάτων και των εσόδων από
ιδιωτικοποιήσεις. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ στις
χώρες-µέλη της ΕΖ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, και αυτό
συµβαίνει κυρίως για τις υψηλότερα χρεωµένες χώρες όπως
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, το Βέλγιο, η
Ισπανία και η Γαλλία. Με µια ακόµα και µικρή αύξηση των
επιτοκίων, το δηµόσιο χρέος της Ζώνης του Ευρώ θα πάψει
να είναι διατηρήσιµο. Για να διατυπώσουµε τα παραπάνω
µε διαφορετικό τρόπο, η διαδικασία της “δηµιουργικής
καταστροφής” απέχει ακόµα πολύ από να επιτύχει τους
στόχους της. Πέραν τούτου, είναι µια διαδικασία ασταθής,
που ανά πάσα στιγµή µπορεί να ανατραπεί από την
κινητοποίηση του κόσµου της εργασίας. Το αποδεικνύουν
πέρα από πάσα αµφιβολία οι συνεχιζόµενοι επί πάνω από
τρεις µήνες αγώνες της νεολαίας και των εργαζοµένων στη
Γαλλία.

