
Παραμζνουν τεράςτιεσ οι ςυνζπειεσ τησ κρίςησ ςτην Ελλάδα 

Η μελζτη Bertelsmann 

 

Οι ςυνζπειεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ εξακολουκοφν να πλιττουν ςοβαρά τισ χϊρεσ του 

ευρωπαϊκοφ νότου, μεταξφ των οποίων και τθν Ελλάδα, διαπιςτϊνει νζα μελζτθ του 

Ιδρφματοσ Bertelsmann, κροφοντασ τον κϊδωνα του κινδφνου για τθν αυξανόμενθ 

κοινωνικι ανιςότθτα ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ. 

Τα προβλιματα «οξφνκθκαν εν μζρει δραματικά» τα τελευταία δφο χρόνια, επιςθμαίνεται 

ςτθ ςχετικι ζρευνα, θ οποία δθμοςιεφκθκε ςιμερα και εςτιάηει ςτισ μελλοντικζσ 

προοπτικζσ 41 χωρϊν που Οργανιςμοφ Οικονομικισ Συνεργαςίασ και Ανάπτυξθσ (ΟΟΣΑ) και 

τθσ Ε.Ε. 

Καλφτερεσ «επιδόςεισ» ςτθ ςχετικι αξιολόγθςθ, ςθμειϊνουν οι Σκανδιναβικζσ χϊρεσ, με 

πρωτοπόρο τθ Σουθδία, ενϊ ακολουκοφν θ Ελβετία και θ Γερμανία. Ωςτόςο, ακόμθ και οι 

ιςχυρζσ χϊρεσ του ευρωπαϊκοφ βορρά αρχίηουν να εμφανίηουν ςθμάδια αςτάκειασ. Η 

οικονομία τθσ Νορβθγίασ πλιττεται από τισ πτωτικζσ τιμζσ του πετρελαίου, ενϊ το 

αυξθμζνο προςφυγικό ρεφμα φζρνει τθ Σουθδία ςτα όρια των δυνατοτιτων υποδοχισ νζων 

μεταναςτϊν. 

O «εθνικιςτικόσ λαϊκιςμόσ» προελαφνει 

Πολφ ςοβαρότερα προβλιματα διακρίνονται πάντωσ, ςτισ νότιεσ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ. 

Όπωσ διαπιςτϊνεται ςτθν ζρευνα, οι ςυνζπειεσ τθσ χρθματοοικονομικισ κρίςθσ και θ 

λιτότθτα που επιβλικθκε επί ςειρά ετϊν, «παραμζνουν ακόμθ τεράςτιεσ». Η μελζτθ 

υπογραμμίηει ότι τα ποςοςτά των χρόνια ανζργων και θ παιδικι φτϊχεια κυμαίνονται ςε 

διψιφιο αρικμό. Συγκεκριμζνα, τα παιδιά που ηουν κάτω από το όριο τθσ φτϊχειασ ςτθν 

Ιςπανία ανζρχονται ςε ποςοςτό 23%, ενϊ ανάλογο είναι και το ποςοςτό ςτθν Ελλάδα. Και 

ςτισ δφο χϊρεσ άλλωςτε, ςχεδόν οι μιςοί νζοι είναι άνεργοι. 

Η μελζτθ του γερμανικοφ ιδρφματοσ ςτθλιτεφει τθν αδυναμία των βιομθχανικϊν χωρϊν να 

επιλφςουν τα υπάρχοντα προβλιματα. Όπωσ επιςθμαίνεται, ζχουν ςκλθρφνει τα μζτωπα 

ςτθν Ε.Ε. εξαιτίασ τθσ μεγαλφτερθσ μετακίνθςθσ προςφφγων μετά τον Β' Παγκόςμιο 

Πόλεμο. «Το εγχείρθμα τθσ ευρωπαϊκισ ολοκλιρωςθσ κινδυνεφει να αποτφχει», 

προειδοποιεί το Ίδρυμα Bertelsmann, επιςθμαίνοντασ ότι ςε πολλά κράτθ τθσ Ε.Ε. και του 

ΟΟΣΑ ο «εκνικιςτικόσ λαϊκιςμόσ» προελαφνει. Αυτά τα κινιματα κζτουν «τα μεμονωμζνα 

εκνικά ςυμφζρονται πάνω από τον ςτόχο τθσ εξεφρεςθσ κοινϊν διεκνϊν λφςεων για τα 

προβλιματα», καταλιγει θ μελζτθ. 

 

Πθγι: Ναυτεμπορικι 

 


