Grækernes fødevareindtagelse
faldet
med
27
procent
samtidig med,
at kreditorer bliver fede på
profit fra bail-out
20. juli, 2017 – En rapport, udfærdiget af Bank of Greece –
den græske nationalbank – afslørede, at den græske befolknings
indtagelse af fødevarer er faldet med 27 % siden 2010, da
bail-out begyndte. Samtidig rapporterer Deutsche Bundesbank –
den tyske centralbank – at den har tjent profitter på over
€1,5 mia. fra den græske bail-out! Den græske nationalbanks
rapport er i sandhed chokerende. Alt imens grækere har mindre
mad at spise, er deres disponible indkomst kollapset med 40 %,
ødelagt af arbejdsløshed, højere skatter og nedskæringer i
pensioner og lønninger. Nettoindkomsten kollapsede med 26 % i
takt med, at folks opsparinger faldt dramatisk mellem 2009 og
2014. Kun 13,5 % af de adspurgte kunne sige, at deres indkomst
var større end deres udgifter, sammenlignet med 21 % i 2009.
Og samtidig med, at grækerne spænder livremmen ind, så bliver
landets internationale kreditorer federe af store profitter.
Ifølge den tyske avis Süddeutsche Zeitung, og som det
rapporteres i Protothema, indikerer statistikker fra det tyske
Finansministerium, at Tyskland har tjent €1,34 mia. i
profitter på lån til Grækenland siden 2009. Disse profitter
inkluderer €393 mio., som den tyske regerings Kreditanstalt
für Wiederaufbau tjente på rentebetalinger på et €15,2 mia.
stort lån, det udstedte til Athen i 2010. Den første plan for
Eurozonens bankers opkøb af græsk statsgæld indbragte
Bundesbank en profit på €952 mio.
Man havde aftalt, at disse profitter ville blive returneret

til Grækenland, men, iflg. Protothema, blev aftalen
suspenderet i 2015, da den Syriza-ledede regering kom til
magten, tilsyneladende som en form for straf. Dette blev endda
rapporteret i den franske finansavis, Les Echos.
På trods af den kendsgerning, at Athen har overholdt alle
kreditorernes krav, er hverken aftalen om returnering af
renterne på gælden blevet genoprettet, ligesom den lovede
gældssanering heller ikke har materialiseret sig, primært pga.
Berlins politik, og især finansminister Wolfgang Schäubles
politik.
Foto: På dette foto står folk i kø for at komme ind i en
gymnastiksal for at få et gratis julemåltid for de hjemløse og
fattige i Athen, 25. dec., 2014. Og, som det ses af billedet,
omfatter dette altså også børn.

