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ESTATU batek bi modu ditu diru-
kutxa bete eta bere egin beharrak
aurrera ateratzeko: zorrarekin
edota zergekin. Jakina, inoiz ez da
bata edo bestea bakarrik, zorrak
zergetan biltzen dena laguntzen
baitu. Orekan da kontua. Estatuei
ez zorpetzea aholkatzen dio auste-
ritatearen diskurtsoak eta gastu
publikoa murriztea. Baina, aldi
berean, diskurtso horrek zergak
jaistea gomendatzen du, jarduera
ekonomikoa piztu eta ekonomia
hazteko modu bakar gisa. Zergak
jaitsi eta zorrik egin ez, berdin diru
gutxiago, berdin murrizketak.

Tarta zatiaren handitzean jar-
tzen da indarra, gero banatu ahal
izateko, eta hori BPGren igoera
da. Baina barne produktua asko
igo behar da, garapenean dauden
herrialde askotan ikusten den
moduan, tarta zati horretatik sek-
tore zabalek gehiago jaso deza-
ten. Europan eta AEBetan azken
hiru hamarkadetan egon den
hazkunde ekonomikotik gehien
dutenak dira tartaren zatirik han-
diena har tu dutenak. Grezia,
Espainia, Irlanda, Portugal… eta
beste neurri batean EBko gaine-
rako estatu gehienei ere hori ger-
tatu zaie azken zortzi urteetan:
ekonomiaren hazkundea jaitsi,
zergak jaitsi, leporaino zorpetu
eta murrizketa politika zorrotza
indarrean jarri.

EBko herrialde batzuei askoz
gehiago eragin die beste batzuei
baino, baina herrialde guztietako
herritarren gehiengoari asko era-
gin dio, funtsean herrialdean abe-
rastasun gutxiago sortu delako eta
berau lehen baino desorekatuago
banatu delako. Kapitalaren erren-
tak etengabe handitzen eta lanare-
nak txikitzen. Nola atera zurrun-
bilotik?

GREZIAN pausatu da une honetan
galderaren zama guztia. Alexis
Tsipras da orain “amets bat baino
gehiago” eta herrialde heleniarra
“nahiaren eta ezinaren borroka
toki ekaitzez betea”. Nola aterako
da enbatatik Syriza? Inork ez daki,
seguruenik ez ametsaren aldekoek
gurako luketen bezain ongi, baina
bai greziar oligarkiak nahiko
lukeena baino hobeto. Sinboloa
izan da bere garaipena eta sinbolo
bere garapena. 

Herritarrak nahi du hobetu,
baina oro har badaki borondaterik
onenarekin ere ezinezkoa dela
denbora laburrean bizi den egoe-
ratik ateratzea. Erraza izan da hiru
urtetan Greziaren zor publikoa
%120tik %170era eramatea, eta
herritarren gehiengoa inoiz pen-
tsatuko ez zen pobrezia neurritara
eramatea. Izugarri nekosoa izango
da lehengo egoerara itzultzea, hori
erakusten digu historiak gehiengo-
aren defentsan eta aberastasuna-
ren banaketan ematen diren atze-
rapausoei buruz.

Tsiprasek esan du orain hasten
dela gerra, baina sikiera lehen
gudua irabazi du: lau hilabete
gehiago zorra ordaintzeko. Lehen
Troikaren esana bete behar ezin-
bestekoa bazen, gaur egun jada ez
da. Tsiprasek ez du jada ura ezpai-
nen lerroan, kokotsera jaitsi zaio
eta ez da gutxi. Utzi egin diote ala
irabazi egin du? Zergatik ez ote
zuen lortu Antoni Samaras aginta-
ri kontserbadoreak? 

Norabide kontua da, apurka eta
gehiengoak irabaziz, ez dago Gre-
ziako egoera irauliko duen beste
modurik. Bertako oligarkia zurru-
patzailean du etsairik handiena
Syrizak, ez EBn, edo Alemania,
baina, ai nola azkartuko litzate-
keen norabide aldaketa Bruselak
soka apur bat laxatuko balu.

Bruselak aurreko Gobernuari
agindutako erreformetan 400.000
lanpostu publiko galdu ziren. Tsi-
prasek lanpostu horietatik 3.500
berrezarri ditu, eta hori ez da Bru-
selaren batere gustukoa izan. Tsi-
prasek Bruselari aurkeztuko diz-
kion neurrien artean dira, esate
baterako, ustelkeriaren aurkako
borroka plana, erregaien eta taba-
ko kontrabandoaren aurkako
borroka neurriak. 6.000 milioi
euro eskuratu nahi ditu horiekin
Atenasek. Zer da hori 2010etik
erreskate kontzeptuan jaso dituen
240.000 milioi eurori buelta ema-
teko? Arnas apur bat besterik ez.
Onartuko al dio Bruselak tarte
hori? 

Greziak 12.000 milioi euro
ordaintzen zuen zorraren intere-
setan 2011n, 2015ean 3.500 milioi
ordaintzen ei ditu interes tasen
jaitsieragatik –Espainiak 600 bat
milioi irabazten ditu urtero inte-
res horietatik– baina hala ere
inoiz ezingo dio aurre egin bere
zor guztiari, honen zati handi bat
kitatzen ez bada. Denek dakite
hori.

Baina murrizketekin jarraituz,
Tsiprasi edozein agintariren jardue-
ra baloratzeko ohiko 100 egunak
ere ez zaizkio uzten. 30 egunera
nahi dira emaitzak. Horregatik
haren arnas ahokada bakoitza sin-
bolo bihurtu da EBn aldaketa nahi
duen herritar bakoitzarentzat.
Duintasunaren sinbolo. n
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Tsiprasen arnasa sinbolo bihurturik

Tsiprasek ez du jada
ura ezpainen lerroan,
kokotsera jaitsi zaio eta
ez da gutxi


