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Η κρίση γεννά... εκατοµµυριούχους

Λαίλαπα λιτότητας µαίνεται σε όλη την Ευρώπη. Οι

κυβερνήσεις της Γηραιάς Ηπείρου λεηλατούν η µία µετά την άλλη τους µισθούς

των εργαζοµένων, τις συντάξεις των ηλικιωµένων, τα εισοδήµατα των

µικροµεσαίων, τα επιδόµατα κοινωνικής αλληλεγγύης προς τους αδύναµους.

«Εχουµε ελλείµµατα, έχουµε χρέη, απειλούµαστε µε χρεοκοπία» κραυγάζουν

ως δικαιολογία για την επιβολή µέτρων λιτότητας εναντίον του πληθυσµού των

χωρών τους. «Η παγκόσµια οικονοµία σε κρίση» διατυµπανίζουν,

προβάλλοντας τους αριθµούς του ύψους των ελλειµµάτων του

προϋπολογισµού και του δηµόσιου χρέους.

Μόνο που αυτή η «παγκόσµια κρίση» όπως αποδεικνύουν πάλι οι αριθµοί

προκαλώντας αυτή τη φορά σοβαρότατες υποψίες για τους στόχους της

ακολουθούµενης πολιτικής, έχει παράξενα αποτελέσµατα: από τη µια σκληρή

λιτότητα για τις µάζες του πληθυσµού και φυσικά µείωση των εισοδηµάτων τους

και πτώση του βιοτικού τους επιπέδου, από την άλλη... θεαµατική αύξηση του

πλούτου των πλουσίων!

Μπορεί η χρηµατοπιστωτική κρίση να ξεκίνησε το 2008 από τις τράπεζες και

να είχε ως πρώτα θύµατα τους ζάπλουτους και τους πλούσιους, δεν

χρειάστηκαν όµως παρά έναν χρόνο για να ξαναφέρουν τις περιουσίες τους

στα προ της κρίσης επίπεδα!

Περίπου 10,1 εκατοµµύρια ήταν σε όλο τον κόσµο αυτοί που είχαν περιουσία

άνω του ενός εκατοµµυρίου δολαρίων το 2007. Μειώθηκαν δραµατικά σε 8,6

εκατοµµύρια το 2008. Το 2009 όµως εκτινάχθηκαν πάλι στα 10 εκατοµµύρια

άτοµα. Σε 40,7 τρισεκατοµµύρια ανερχόταν συνολικά η περιουσία τους το

2007. Επεσε στα 32,8 τρισ. το 2008, αλλά το 2009 εκτοξεύτηκε πάλι στα 39

τρισεκατοµµύρια δολάρια.

«Οι εκατοµµυριούχοι έδιωξαν την κρίση» πανηγύριζε στους τίτλους σχετικής

ανάλυσής της η γερµανική εφηµερίδα «Φράνκφουρτερ Αλγκεµάινε». Ο τίτλος

άλλης ανάλυσής της µάλιστα µας πληροφορούσε ότι «Η χρηµατική περιουσία

των Γερµανών ανήλθε σε νέα επίπεδα - ρεκόρ µε 4,67 τρισεκατοµµύρια ευρώ»

κατά το 2009. «Οι εκατοµµυριούχοι ευηµερούν ακόµη και στην ύφεση»

έγραφαν πανηγυρικά και οι «Τάιµς της Νέας Υόρκης».

Ακόµη και στους κύκλους των εκατοµµυριούχων όµως αυτή η κρίση και κυρίως

τα µέσα που χρησιµοποίησαν οι κυβερνήσεις για την υπέρβασή της οδήγησαν

σε θεαµατική ενίσχυση των ζάπλουτων. Από τα 10 εκατοµµύρια

εκατοµµυριούχους, µια πολύ µικρή οµάδα 93.000 ατόµων που το καθένα τους

έχει περιουσία τουλάχιστον 30 εκατοµµυρίων δολαρίων και δεν

αντιπροσωπεύει ούτε το 1% του αριθµού των εκατοµµυριούχων, κατέχει το...

35,5% του συνολικού πλούτου των εκατοµµυριούχων - δηλαδή 13,8

τρισεκατοµµύρια δολάρια.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αδρές γραµµές τόσο ο αριθµός των

εκατοµµυριούχων όσο και η συνολική περιουσία τους συγκλίνουν στα ίδια

νούµερα ανάµεσα στους τρεις οικονοµικούς πόλους του πλανήτη - τις ΗΠΑ, την

Ευρώπη και την Ασία.

Στις ΗΠΑ οι εκατοµµυριούχοι ανέρχονται σε 3,1 εκατοµµύρια, στην Ευρώπη σε

3 και στην Ασία επίσης σε 3. Η περιουσία των Αµερικανών αυτών είναι 10,7

τρισ. δολάρια, των Ευρωπαίων 9,5 τρισ. και των Ασιατών 9,7 τρισ.

Χωριστή περίπτωση υπερπλουσίων αποτελεί η Λατινική Αµερική, όπου εκεί

πολύ λιγότεροι εκατοµµυριούχοι, ούτε καν 500.000, έχουν συνολική περιουσία

6,7 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων. Τέτοια ανισότητα στη συγκέντρωση πλούτου

δεν υπάρχει ούτε καν στους σεΐχηδες της Μέσης Ανατολής, όπου 400.000

Μεσανατολίτες εκατοµµυριούχοι έχουν συνολική περιουσία «µόλις» 1,5

τρισεκατοµµυρίου δολαρίων!

Απροσδόκητη διαπίστωση είναι ότι κατά µέσο όρο οι Αφρικανοί

εκατοµµυριούχοι είναι πλουσιότεροι από τους... Αραβες σεΐχηδες! Οντως, οι

100.000 Αφρικανοί εκατοµµυριούχοι έχουν συνολική περιουσία 1
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τρισεκατοµµύριο δολάρια, άρα κατά µέσο όρο δυόµισι φορές περισσότερα

κατά άτοµο από τους Αραβες εκατοµµυριούχους!

Κατά εθνικότητα, τους πιο πολλούς εκατοµµυριούχους (2,86 εκ.) τους έχουν οι

ΗΠΑ. Ακολουθούν οι Γιαπωνέζοι (1,65 εκ.) και οι Γερµανοί (861.000) µε τους

Κινέζους (477.000) τους Βρετανούς (448.000) και τους Γάλλους (383.000)

αισθητά πίσω.

Αποκαλυπτικό

Κάτω το ΑΕΠ, πάνω ο πλούτος!

Μειώθηκε το παγκόσµιο ΑΕΠ το 2009 κατά 2% και µάλιστα στη Γερµανία, τη

Βρετανία και την Ιαπωνία η πτώση ξεπέρασε το 5%. Πώς γίνεται όµως, ενώ

ολόκληρος ο κόσµος φτωχαίνει, την ίδια χρονιά η περιουσία των

εκατοµµυριούχων να αυξάνεται κατά 19% σε απόλυτα µεγέθη; Μόνο µέσω µιας

ανακατανοµής του κοινωνικού πλούτου σε τεράστια κλίµακα. Σε απλά ελληνικά

δηλαδή οι κυβερνήσεις πήραν τρισεκατοµµύρια δολάρια από τους φτωχούς και

µέσω των µέτρων που εφάρµοσαν τα έδωσαν στους πλούσιους! Τώρα λοιπόν

που οι πλούσιοι αύξησαν τις περιουσίες τους, οι κυβερνήσεις εξαπέλυσαν το

2010 πανευρωπαϊκή επίθεση λεηλασίας µισθών και συντάξεων για να

µαζέψουν τα λεφτά που έδωσαν στους πλούσιους.
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