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Η ΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΗ ∆ΙΝΗ ΤΗΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ,  

ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 

 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΦΟΡΙΑΣ 

 

Τον Νοέµβριο του 2009, όταν το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει την κυβέρνηση, ανακα-

λύπτει µε έκπληξη τα καταστροφικά οικονοµικά που άφησε η κυβέρνηση της ∆εξιάς: 

το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν είναι πια στο 6% περίπου του Ακαθάριστου Εθνικού 

Προϊόντος (ΑΕΠ), όπως άφηνε να πιστεύεται η προηγούµενη κυβέρνηση, αλλά της 

τάξης του 12,7%! Με ένα χρέος 129% του ΑΕΠ, το ΠΑΣΟΚ και µαζί του οι χρηµα-

τοπιστωτικές αγορές, δηλαδή, οι ευρωπαϊκές και αµερικανικές τράπεζες, οι ασφαλι-

στικές εταιρείες, τα «αντισταθµιστικά αµοιβαία κεφάλαια (υψηλού κινδύνου)» [hedge 

funds]1 κτλ, συνειδητοποιούν ότι το ελληνικό κράτος βρίσκεται σε κατάσταση δυνη-

τικής χρεωκοπίας. Επιπλέον, αυτές οι χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι απρόθυµες να 

δανείσουν χρήµατα, ακόµη και σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, παρόλο που η Ελλάδα 

αποτελεί µέρος ενός τεράστιου οικονοµικού συνόλου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα 

επιτόκια αρχίζουν να ανεβαίνουν στα ύψη, µέχρι και πάνω από 7%! 

 

Ο Παπανδρέου, λοιπόν, καλεί για βοήθεια τους «Ευρωπαίους αδερφούς» του, και 

ειδικά τους εκπροσώπους της γαλλικής και γερµανικής αστικής τάξης. Η Μέρκελ 

κωφεύει και απαντά µε ένα Nein [«Όχι»]. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ετών 2000-

2007 οι γαλλικές, οι γερµανικές και οι αµερικανικές τράπεζες έσπευδαν να αγορά-

                                                
1 Τα hedge funds (ο όρος αποδίδεται στα ελληνικά ως «αντισταθµιστικά αµοιβαία κεφάλαια (υψηλού 
κινδύνου)») είναι επενδυτικά κεφάλαια που µπορούν να ενσωµατώνουν µια ευρύτερη γκάµα επενδύ-
σεων και χρηµατοοικονοµικών προϊόντων σε σχέση µε άλλα επενδυτικά µοντέλα. Ένα hedge fund εί-
ναι ένα κεφάλαιο ανοικτού ή κλειστού τύπου όπου ένας διαχειριστής επενδύει τα χρήµατα των µερι-
διούχων έναντι κάποιας αµοιβής. Τα hedge funds είναι συνήθως ανοιχτά, δηλαδή ο επενδυτής µπορεί 
να επενδύσει επιπλέον κεφάλαια ή να αποσύρει µέρος του κεφαλαίου του σε συγκεκριµένα χρονικά 
διαστήµατα. Στα ανοιχτού τύπου funds µπορεί οποιοσδήποτε επενδυτής να αποκτήσει µερίδιο, αν και 
τα κατώτατα όρια συµµετοχής είναι ιδιαίτερα υψηλά και µπορεί να ανέρχονται σε εκατοντάδες χιλιά-
δες ευρώ. Στα κλειστού τύπου funds η συµµετοχή των επενδυτών γίνεται βάσει επιλογών του διαχειρι-
στή. Το επιτρεπόµενο είδος των επενδυτών καθορίζεται από τις ρυθµιστικές αρχές της κάθε χώρας. 
(Σ.τ.Μ.) 
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σουν ελληνικά οµόλογα και να δανείσουν στον ελληνικό ιδιωτικό τοµέα. Αυτά ήταν 

τα χρόνια της ευφορίας που ακολούθησαν τη διεθνή κρίση του 2001-2002, η οποία 

είδε, µεταξύ άλλων, τη χρεωκοπία του κράτους της Αργεντινής και την επιβολή στους 

δανειστές του µιας αναδιάρθρωσης χρέους µε ένα σηµαντικό ποσοστό διαγραφής 

(66%). 

 

Τα χρόνια 2000-2007 δεν ήταν ανθηρά για τη βιοµηχανία της Ευρώπης και της 

Βόρειας Αµερικής. Έτσι, η µέση ετήσια αύξηση ήταν 1% για τις ΗΠΑ, 0,5% για τη 

Γαλλία και 0,47% για την Ιαπωνία. Στην Αγγλία και την Ιταλία η ανάπτυξη είχε, στην 

πραγµατικότητα, αρνητικό πρόσηµο και ήταν ετησίως -0,6% και -0,2% αντίστοιχα. 

Μόνο η Γερµανία ήταν εντός παιχνιδιού µε ένα χαµηλό ποσοστό 3%. 

 

Αλλά αυτό δεν είχε καµία σηµασία· οι αστοί ρίχτηκαν ολοταχώς σε υπεργολαβίες 

στην Ασία και ιδιαίτερα στην Κίνα -υπεργολαβίες που επιτρέπουν σε εταιρείες όπως 

η Apple, η οποία δεν παράγει πλέον τίποτα, να κάνει καταπληκτικά κέρδη της τάξης 

του 40%- και στην ξέφρενη κερδοσκοπία κάθε είδους, τόσο στον τοµέα των πρώτων 

υλών (πετρέλαιο, µέταλλα, γεωργικά προϊόντα, κτλ) όσο και στον τοµέα των ακινή-

των (παλιά κλασική µέθοδος) και των δανείων. Εφηύραν χρηµατοοικονοµικά προϊό-

ντα όλο και πιο περίπλοκα και σύνθετα, όπως τα στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου. 

 

Γι’ αυτό και δεν εξετάζουν τα δάνεια, αλλά δανείζουν µε κάθε κόστος. Οτιδήποτε 

θεωρείτο καλό για να βγάλουν λεφτά. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η κερδοσκοπία, σε 

αντίθεση µε ό,τι οι αστοί µας µάς αφήνουν να πιστεύουµε, δεν δηµιουργεί πλούτο: 

είναι ένα παιχνίδι εξαπάτησης, στο οποίο πραγµατοποιείται η µεταφορά του ήδη πα-

ραχθέντος πλούτου από τη µια τσέπη στην άλλη. Η κερδοσκοπία βασίζεται στις ίδιες 

αρχές βάσει των οποίων ασκείται ο εκβιασµός της µαφίας. Η µαφία χρησιµοποιεί βία 

για να αρπάξει τα πλούτη που βρίσκονται στα χέρια των άλλων, ενώ οι κερδοσκόποι 

χρησιµοποιούν τη δύναµη του χρηµατιστηριακού κεφαλαίου και την κρατική προ-

στασία για την εξαπάτηση του λαού. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ενδιαφέρον να διαβάσει κανείς τι πιστεύει η καγκελάριος 

Άνγκελα Μέρκελ για τα στεγαστικά δάνεια υψηλού ρίσκου: «∆ιαπιστώνουµε ότι οι 

πράξεις τιτλοποίησης που έχουν αναπτυχθεί πολύ δυναµικά τα τελευταία χρόνια έχουν 

σίγουρα συµβάλλει στη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης των οικονοµιών µας, αλλά, την 
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ίδια στιγµή, έχουν µεταφέρει τους τραπεζικούς κινδύνους σε πολλούς οικονοµικούς πα-

ράγοντες. Ο καθένας διαπιστώνει ότι οι τελικοί φορείς αυτών των τραπεζικών κινδύ-

νων εντοπίζονται δύσκολα σήµερα και ότι αυτή η άγνοια, από µόνη της αποτελεί παρά-

γοντα αστάθειας». (Les Echos, 20 Αυγούστου 2007). 

 

Αυτό το οποίο η εκπρόσωπος της γερµανικής µεγαλοαστικής τάξης αποκαλεί «χρη-

µατοδότηση της ανάπτυξης των οικονοµιών µας» δεν είναι τίποτα άλλο από την ανά-

πτυξη του παρασιτισµού και εκφράζει τον εξαιρετικά παρασιτικό χαρακτήρα και τη 

σαπίλα στην οποία βρίσκεται ο σύγχρονος καπιταλισµός στο ιµπεριαλιστικό του στά-

διο. 

 

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ 

 

Αλλά ας επιστρέψουµε στην Ελλάδα. ∆ιότι για όποιον ξέρει ανάγνωση η ελληνική 

οικονοµία έδειχνε πολλά σηµάδια πτώχευσης. Και δεν προσβάλουµε τους τραπεζίτες 

και τους ασφαλιστές αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν ανίκανοι και δεν µπόρεσαν να 

τα διαβάσουν. Το εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας ήταν σταθερά ελλειµµατικό και 

χειροτέρευε από χρόνο σε χρόνο: το έλλειµµα από 19 δισεκατοµµύρια το 1999 αυξή-

θηκε σε 66 δισεκατοµµύρια το 2008. Καλύπτεται αργά λόγω της δραµατικής ύφεσης 

που υπέστη η Ελλάδα. Αυτό το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου δεν αντισταθµί-

στηκε από εισροές κεφαλαίων ή εισπράξεις από τον τουρισµό. Αντιθέτως, το έλλειµ-

µα του ισοζυγίου πληρωµών πήρε µια στροφή όλο και περισσότερο καταστροφική. 

Από περίπου 10 δισεκατοµµύρια δολάρια το 2000, το έλλειµµα του ισοζυγίου πλη-

ρωµών αυξάνεται σταθερά, φθάνοντας σε 51 δις ευρώ το 2008! Αυτό αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 7,73% του ΑΕΠ το 2000 και έως 15% το 2008! 

 

 

Σχήµα 1: Εµπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας, σε δις δολάρια (Ο.Ο.Σ.Α.) 
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ΕΛΛΑ∆Α - ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  (CNUCED*) 

 1980 1990 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Σε δις 

δολάρια 

 

-2,21 -3,54 -9,82 -18,23 -29,57 -44,59 -51,31 -35,91 -30,90 -29,68 

Σε % του 

ΑΕΠ 
-4,04 -3,75 -7,73 -7,59 -11,28 -14,62 -15,04 -11,16 -10,26 -13,80 

* CNUCED = Συνέδριο Ηνωµένων Εθνών για το εµπόριο και την ανάπτυξη 

(Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement) 

 

Αλλά το ΑΕΠ, το οποίο απέχει πολύ από το να θεωρείται ένα αξιόπιστο µέτρο της 

οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας µιας χώρας, αυξανόταν µε µέσο ετήσιο ρυθµό 

4,2%. Το ποσοστό αυτό ήταν κατά πολύ υψηλότερο από πολλές χώρες της ∆υτικής 

Ευρώπης ή της Βόρειας Αµερικής. Μέσα στην ατµόσφαιρα της ευφορίας και µε την 

απληστία που χαρακτηρίζει όλους τους αστούς, έσπευσαν να δανείσουν στην Ελλάδα, 

είτε επρόκειτο για επιχειρήσεις είτε για το κράτος. Και οι αστοί δεν µπορούσαν ή δεν 

ήθελαν να πιστέψουν ότι µια νέα κρίση υπερπαραγωγής θα ερχόταν. 

 

Ωστόσο, στα τέλη του 2008 η κρίση, µε ωρολογιακή ακρίβεια, θα χτυπήσει και 

πάλι. Σήµανε συναγερµός και τα κράτη καλούνται να σώσουν το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις, επενδύοντας ειδικά σε µεγάλα έργα. Το 

δόγµα «όσο το δυνατόν λιγότερο κράτος» θα αντικατασταθεί από το δόγµα του «κρα-

τικού καπιταλισµού», που δεν είχε, όµως, ποτέ εξαφανιστεί. Οι κεντρικές τράπεζες θα 

ανοίξουν τις πιστωτικές κάνουλες µε τη µείωση των επιτοκίων και τα ήδη χρεωµένα 

κράτη θα χρεωθούν ακόµη περισσότερο για να σωθεί ο καπιταλισµός και να αποτρα-

πεί η ύφεση µε αποπληθωρισµό, όπως το 1929. Χιλιάδες δισεκατοµµύρια δολάρια 

καταβροχθίζονται, στη συνέχεια, τόσο στην Ευρώπη και στις Ηνωµένες Πολιτείες 

όσο και στην Κίνα.  
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Κράτη που µέχρι τότε είχαν πολύ χαµηλό χρέος, όπως η Ισλανδία, η Ιρλανδία και 

η Ισπανία, βρέθηκαν υπό καθεστώς πτώχευσης. Στριµωγµένα ανάµεσα στα τεράστια 

δάνεια για τη διάσωση των τραπεζών και την τόνωση της οικονοµίας και σε µια από-

τοµη πτώση των φορολογικών εσόδων λόγω της σοβαρής ύφεσης θα βρεθούν υπό 

καθεστώς χρεωκοπίας ή προ των πυλών αυτής. Η Ελλάδα ήταν ήδη χρεωµένη σε µε-

γάλο βαθµό, τόσο σε δηµόσιο όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Επίσης οι ελληνικές τρά-

πεζες είχαν πολύ υψηλές οικονοµικές υποχρεώσεις, ένα µέρος των οποίων ήταν κρα-

τικά οµόλογα ύψους 50 δις ευρώ. Ένα σηµαντικό µέρος αυτών των οικονοµικών υπο-

χρεώσεων δεν ήταν ιδιαίτερα φερέγγυο 2. Αυτό θα σηµατοδοτούσε την έκρηξη. 

 

 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 

Με βάση τα στοιχεία της Eurostat σχεδιάσαµε τις καµπύλες που απεικονίζουν το 

επίπεδο του δηµόσιου χρέους των χωρών αυτών ως ποσοστό του ΑΕΠ τους. Παρατη-

ρούµε ότι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία είχαν χαµηλά επίπεδα 

χρέους, λιγότερο από 40%, πριν από την κρίση. Ακόµα καλύτερα, η Ισπανία και η 

Ιρλανδία βρίσκονταν για πολλά χρόνια σε µια διαδικασία µείωσης του χρέους τους. 

Μόνο η Ιταλία και η Ελλάδα ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες µε ένα επίπεδο χρέους 

ήδη πολύ υψηλό πριν από την κρίση στα τέλη του 2008: 107% για την Ελλάδα και 

103% για την Ιταλία. 

 

 

                                                
2 Για τη διάσωση των ελληνικών τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντάλλαξε τους καλύτε-
ρους τίτλους των ελληνικών τραπεζών έναντι µετρητών. Έτσι σήµερα οι ελληνικές τράπεζες έχουν ένα 
τεράστιο ποσό τίτλων των οποίων η αξία είναι αµφισβητήσιµη και επίσης ένα χρέος στην ΕΚΤ ύψους 
106 δις ευρώ, το οποίο δεν θα µπορέσουν ποτέ να αποπληρώσουν. 
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Σχήµα 2: ∆ηµόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 

 

Μπορούµε να σηµειώσουµε πώς οι καµπύλες κάµπτονται έντονα προς τα πάνω 

από την κρίση και µετά. Μόνο η Ιταλία, η οποία έχει ξεκινήσει µια διαδικασία µείω-

σης του ελλείµµατος του προϋπολογισµού από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, θα 

καταφέρει να αποφύγει τη διολίσθηση του χρέους της, αλλά µε κόστος τη στασιµότη-

τα και την απότοµη πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

Στην πραγµατικότητα, η Ιταλία βρίσκεται σε ύφεση από τις αρχές της δεκαετίας του 

2000: -18,2% το 2011 σε σύγκριση µε τον δείκτη του 2000. 

 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας και άλλων χωρών, 

όπως η Αργεντινή, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ιταλία, 

είναι το προϊόν της κρίσης του παγκόσµιου καπιταλισµού, η προέλευση της οποίας 

δεν βρίσκεται στην σφαίρα της κυκλοφορίας, ιδιαίτερα της χρηµατιστηριακής, όπως 

πιστεύουν οι αστοί οικονοµολόγοι, αλλά της παραγωγής. Η κρίση έχει τις ρίζες της 

στην καρδιά της συσσώρευσης του κεφαλαίου, εκεί όπου παράγεται η αξία, δηλαδή, 

στη βιοµηχανική και γεωργική παραγωγή, µιας και αυτή είναι καπιταλιστικής φύσης! 

 

Αυτή η κρίση έχει τις ρίζες της στην πτώση του ποσοστού κέρδους που µετα-

φράζεται σε µείωση των ποσοστών της συσσώρευσης κεφαλαίου στον βιοµηχανικό 

κλάδο. Αυτό προκύπτει µε σαφήνεια από τον παρακάτω πίνακα. 
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ΚΥΚΛΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής 

 1950-1973 1973-2007 

ΑΓΓΛΙΑ 3,0% 0,4% 

ΗΠΑ 3,9% 2,4% 

ΓΑΛΛΙΑ 6,2% 1,3% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 7,2% 1,8% 

ΙΤΑΛΙΑ 7,2% 1,2% 

ΡΩΣΙΑ 8,2% -1,2% 

ΙΑΠΩΝΙΑ 8,8% 1,9% 

ΚΙΝΑ 12,7% 11,0% 

Ν. ΚΟΡΕΑ 17,6% 8,0% 

 

Κανονικά ένας κύκλος συσσώρευσης ορίζεται από δύο µέγιστα, ξεκινά από ένα 

ανώτατο σηµείο και φτάνει µέχρι το επόµενο µέγιστο. Σε αυτόν τον πίνακα ως έτος 

εκκίνησης λάβαµε την πρώτη χρονιά µετά τον πόλεµο, όπου φθάσαµε ή υπερβήκαµε 

το ανώτατο προπολεµικό σηµείο. Αυτό δεν είναι πάντα το 1950. Ανάλογα µε τη χώρα 

µπορεί να είναι το 1951 ή το 1953. Το ίδιο ισχύει και για το έτος 1973. Για ορισµένες 

χώρες, όπως η Γαλλία και η Ιταλία το µέγιστο είναι το έτος 1974. Για να απλοποιηθεί 

η παρουσίαση του πίνακα έχουµε τις ίδιες ηµεροµηνίες αφετηρίας και άφιξης, αλλά 

φυσικά για τους υπολογισµούς λάβαµε υπόψη τις καλές χρονιές. Οι χώρες κατατάσ-

σονται κατά σειρά αρχαιότητας του καπιταλισµού. Στην πραγµατικότητα, οι Ηνωµέ-

νες Πολιτείες θα έπρεπε να έχουν ταξινοµηθεί µετά τη Γερµανία. Αλλά η µαζική κα-

ταστροφή του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου ανανέωσε την οργανική σύνθεση του κεφα-

λαίου της Γερµανίας και της Γαλλίας. 

 

Όπως µπορούµε να αντιληφθούµε, όσο πιο νέος είναι ο καπιταλισµός, τόσο πιο 

υψηλός είναι ο ρυθµός ανάπτυξης και, συνεπώς, η συσσώρευση του κεφαλαίου. Με 

την πάροδο του χρόνου τα ποσοστά αυτά µειώνονται πλησιάζοντας το µηδέν. Οι δύο 

διαφορετικές περίοδοι δείχνουν πολύ διαφορετικές αυξήσεις που αντιστοιχούν σε δύο 

διαφορετικές φάσεις της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Η πρώτη φάση, 1950-1973, 

είναι αυτή που ακολουθεί τη µαζική καταστροφή του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, η ο-

ποία επέτρεψε στον παγκόσµιο καπιταλισµό να ξεπεράσει την κρίση του 1929 και να 
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αρχίσει ένα νέο κύκλο συσσώρευσης. Αυτή η φάση συσσώρευσης τερµατίστηκε µε 

την κρίση του 1973. Από το 1973 µπαίνουµε σε µια φάση υπερπαραγωγής, όπου ε-

ναλλάσσονται σύντοµες περίοδοι συσσώρευσης (7 έως 10 χρόνια ή λιγότερο) µε χα-

µηλό ρυθµό συσσώρευσης και κρίσεις υπερπαραγωγής. 

 

Αυτή η χαµηλή συσσώρευση κεφαλαίου που συνοδεύεται από κρίση κάνει ώστε η 

είσπραξη φόρων να είναι ανεπαρκής. Κάτι το οποίο επιδεινώνεται από τα µέτρα οικο-

νοµικής πολιτικής που λαµβάνονται από την αστική τάξη. Σε µια προσπάθεια να α-

ντισταθµιστεί η πτώση του ποσοστού κέρδους και να ωθηθεί η αστική τάξη να επεν-

δύσει τα κράτη µειώνουν τους φόρους για τις µεγάλες επιχειρήσεις, φορολογούν χα-

µηλά το κεφάλαιο, µειώνουν τους άµεσους φόρους της µεγαλοαστικής τάξης και 

πολλαπλασιάζουν τα φορολογικά παραθυράκια προς όφελός του. Όλα αυτά σε συν-

δυασµό µε τις κρίσεις υπερπαραγωγής οδηγούν όλα τα κράτη να χρεώνονται από το 

1973, φθάνοντας σε αστρονοµικά ύψη σήµερα. Ταυτόχρονα, αυτό το έλλειµµα επι-

τρέπει την απορρόφηση σηµαντικού µέρους της υπερπαραγωγής. ∆ιαφορετικά, ο 

καπιταλισµός θα είχε ξαναφτάσει στο 1929 του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

 

Αλλά το κράτος δεν είναι το µόνο που είναι χρεωµένο ως αποτέλεσµα της κρίσης. 

Οι εταιρείες, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και τα νοικοκυριά βρίσκονται χρεωµένα 

και το ιδιωτικό χρέος συχνά ξεπερνά κατά πολύ το δηµόσιο. Θα παρουσιάσουµε µια 

σειρά από καµπύλες που απεικονίζουν το χρέος στις Ηνωµένες Πολιτείες. Οι καµπύ-

λες αυτές έγιναν χρησιµοποιώντας στοιχεία από την Οµοσπονδιακή Τράπεζα των 

ΗΠΑ (FED). Λείπουν στοιχεία που αφορούν τη χρέωση των χρηµατοπιστωτικών ι-

δρυµάτων. Έχουµε προσθέσει έναν πίνακα που αντιπροσωπεύει το χρέος των διαφό-

ρων χωρών ως ποσοστό του ΑΕΠ για το 2010, µε τη χρήση στοιχείων από το περιο-

δικό Τhe Economist. Θα αντιληφθούµε ότι οι χώρες που είναι περισσότερο χρεωµένες 

δεν είναι πάντα αυτές που πιστεύουµε. 
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Σχήµα 3: ∆ηµόσιο και ιδιωτικό χρέος των ΗΠΑ σε δις δολάρια 

 

 

Σύµφωνα µε τον πίνακα, το συνολικό χρέος της Ιαπωνίας το 2010 ήταν 471% του 

ΑΕΠ! Το χρέος της Αγγλίας ήταν 466%, της Ισπανίας 366%! κτλ. Στην Ελλάδα, ό-

πως και στις υπόλοιπες χώρες, το κράτος, οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά και το χρη-

µατοπιστωτικό σύστηµα είναι χρεωµένα. ∆εν έχουµε λεπτοµερή στοιχεία για αυτό το 

χρέος, δεν διαθέτουµε τα οικονοµικά των επιχειρήσεων, έχουµε µόνο το συνολικό 

χρέος των µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, το οποίο έχου-

µε κατανείµει ισοµερώς, κάτι το οποίο στην πραγµατικότητα θα πρέπει σίγουρα να 

είναι διαφορετικό. Όµως, όπως µπορεί να δει κανείς, η Ελλάδα δεν είναι η πιο χρεω-

µένη χώρα. Αυτό που διαφοροποιεί χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισλανδία, η Ιρλανδία ή η 

Ισπανία από χώρες όπως η Ιαπωνία, το Ηνωµένο Βασίλειο, οι Ηνωµένες Πολιτείες ή 

η Γαλλία είναι ότι οι τελευταίες είναι µεγάλα ιµπεριαλιστικά κράτη, ακόµα και αν 

είναι σε παρακµή και δεν έχουν πλέον τη δύναµη του παρελθόντος. Ωστόσο, µπορού-

µε να αντιληφθούµε ότι η κατάσταση στην Ισπανία, λόγω του οικονοµικού και διε-

θνούς της βάρους, είναι σοβαρή: ένα χρέος ίσο µε 366% του ΑΕΠ! 
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∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΧΡΕΟΣ - 2010 

% του ΑΕΠ  (The Economist) 

 Κράτος Μη χρηµα-

τοπιστωτι-

κές επιχει-

ρήσεις 

Νοικοκυ-

ριά 

Χρηµατοπιστωτι-

κό σύστηµα 

ΣΥΝΟ-

ΛΟ 

ΙΑΠΩΝΙΑ 191 90 85 105 471 

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

66 100 100 200 466 

ΙΣΠΑΝΙΑ 57 144 85 80 366 

ΚΟΡΕΑ 22 120 70 110 332 

ΓΑΛΛΙΑ 82 110 40 90 322 

ΙΤΑΛΙΑ 110 80 45 80 315 

ΕΛΒΕΤΙΑ 34 80 110 90 314 

ΗΠΑ 66 80 100 50 296 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 71 70 65 65 286 

ΕΛΛΑ∆Α 145 63 63  270 

ΚΑΝΑ∆ΑΣ 64 55 90 50 259 

ΚΙΝΑ 33 98 7 20 158 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 67 27 28 20 142 

ΙΝ∆ΙΑ 67 38 14 10 129 

ΡΩΣΙΑ 4 40 9 18 71 

 

 

 

Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΙ 

 

Για να εξηγήσουν τη χρεοκοπία του ελληνικού κράτους κάποιοι κατηγόρησαν 

τους Έλληνες
3 ότι ζούσαν πάνω από τις δυνατότητές τους, ότι αρνούνταν να πληρώ-

σουν φόρους, και έτσι προέκυψε το έλλειµµα του κράτους. Γνωρίζουµε τη δήλωση 

                                                
3 Για τους δηµοσιογράφους και τους αστούς προφανώς οι τάξεις δεν υπάρχουν. Οι εργαζόµενοι και οι 
αστοί αποτελούν ένα συνονθύλευµα. Όµως, οι τελευταίοι ζουν σε βάρος των εργαζοµένων και κατέ-
χουν τα µέσα παραγωγής και τα προϊόντα της εργασίας, ενώ οι εργαζόµενοι ζουν µονάχα από την ερ-
γασία τους. Κατά παρόµοιο τρόπο, η αντιαµερικάνικη επιχειρηµατολογία δεν κάνει διάκριση ανάµεσα 
στη µεγάλη βιοµηχανική και οικονοµική αστική τάξη, που καθορίζει τη διεθνή πολιτική των Ηνωµέ-
νων Πολιτειών, και στην εργατική τάξη, που µοχθεί για να κερδίσει το ψωµί της και δεν έχει καµία 
επιρροή, ούτε στην πολιτική οικονοµία ούτε στην διπλωµατία της χώρας «της». 
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της προέδρου του ∆ΝΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, µε την οποία απηύθυνε την προτροπή 

στους Έλληνες «να πληρώνουν φόρους» και η οποία εξέφρασε τη γνώµη του µεγαλύ-

τερου µέρους της ευρωπαϊκής αστικής τάξης. Αυτή η δήλωση λέει πολλά για το επί-

πεδο της ηλιθιότητας και της ατιµίας της άρχουσας τάξης. 

 

Σύµφωνα µε τον Νικόλαο Λέκκα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας φορο-

λογικού ελέγχου (Σ∆ΟΕ) υπό την κυβέρνηση Παπανδρέου, και ο οποίος έδωσε συνέ-

ντευξη στην εφηµερίδα Les Echos στις 21-11-2011, η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα α-

νερχόταν γύρω στα 40 µε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ ετησίως. Το ποσοστό φαίνεται 

υπερβολικό όσον αφορά το πραγµατικό ΑΕΠ. Άλλες πηγές αναφέρουν µεταξύ 10 και 

15 δις ετησίως ή 20 δις ευρώ, ποσό το οποίο είναι τεράστιο για ένα ΑΕΠ της τάξης 

των 230 δις ευρώ. Πάντα στο ίδιο άρθρο µαθαίνουµε πως «εκτιµάται ότι οι καταθέσεις 

των πλουσίων Ελλήνων, τις οποίες διαχειρίζονται ελβετικές τράπεζες, ανέρχονται µετα-

ξύ 150 και 200 δις ευρώ. Η Ελλάδα διαπραγµατεύεται αυτή τη στιγµή µε τις ελβετικές 

αρχές για µια συµφωνία που θα αφορά φορολόγηση όµοια µε εκείνη που ισχύει στη 

Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Μια συµφωνία που θα διατηρήσει το απόρρητο 

της Συνοµοσπονδίας µε αντάλλαγµα την είσπραξη φόρων από τις τοπικές φορολογικές 

αρχές για τις καταθέσεις των Ελλήνων που έχουν τοποθετηθεί στην Ελβετία». Και ο 

Νικόλαος Λέκκας καταλήγει λέγοντας: «Κανείς δεν πληρώνει φόρους στην Ελλάδα. 

Έχουµε καταρτίσει µια αρχική λίστα 720 φυσικών προσώπων που έχουν αποστείλει στο 

εξωτερικό πάνω από 1 εκατοµµύριο ευρώ ο καθένας. Μερικοί εξ' αυτών έχουν στείλει 

µέχρι 150 εκατ. ευρώ» εκτιµά ο Νικόλαος Λέκκας. «Και αυτό προκύπτει από στοιχεία 

που παρέχει η Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας. Από το 2010 έχουµε πρόσβαση σε τρα-

πεζικούς λογαριασµούς». 

 

Όµως, ποιος δεν πληρώνει τους φόρους του; Σε όλες τις χώρες οι εργαζόµενοι 

πληρώνουν τους φόρους τους. Όχι µόνο δεν έχουν την πολυτέλεια να τοποθετήσουν 

στα θησαυροφυλάκια των τραπεζών της Ελβετίας εκατοµµύρια δολάρια, αλλά τα πε-

ρισσότερα από τα έσοδά τους δηλώνονται κατευθείαν στις φορολογικές αρχές. Αυτή 

που δεν πληρώνει τους φόρους τους είναι η αστική τάξη: οι βιοµήχανοι, οι τραπεζίτες, 

οι ιδιοκτήτες γης, τα ελεύθερα επαγγέλµατα, ορισµένοι µεγάλοι αγρότες, κτλ. Μάθα-

µε ότι οι γιατροί της περιοχής του Κολωνακίου, που είναι η πλουσιότερη περιοχή της 

Αθήνας, δήλωναν ετήσιο εισόδηµα «κοντά στον κατώτατο µισθό των εργατών».  
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«Το 2008, τα µέλη των ελεύθερων επαγγελµάτων (γιατροί, δικηγόροι, αρχιτέκτο-

νες) δήλωναν ετήσιο εισόδηµα 10.493 ευρώ, οι επιχειρηµατίες και οι έµποροι κατά 

µέσο όρο 13.236 ευρώ, ενώ οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι 16.123 ευρώ. Για την 

εφορία, οι πιο πλούσιοι είναι οι εργάτες, οι µισθωτοί και οι συνταξιούχοι.» (Niels 

Kadritzke, Le Monde Diplomatique, Μάρτιος 2010). 

 

Αλλά σε ποια χώρα η αστική τάξη πληρώνει τους φόρους της; Στη Γαλλία, όπως 

και σε όλες τις άλλες χώρες, από την κρίση του 1974-1975, και µε αυξανόµενο ρυθµό 

από το 2000, οι διαδοχικές κυβερνήσεις συνεχώς µειώνουν τους άµεσους φόρους στα 

υψηλά εισοδήµατα: από 60% η φορολογική εισφορά έχει φτάσει στο 41%. Αν σε αυ-

τό προστεθούν και τα πολλά φορολογικά παραθυράκια, οι φορολογικοί συντελεστές 

της µεγαλοαστικής τάξης είναι πολύ χαµηλότεροι από 41%. Στις ΗΠΑ, ένα από τα 

κράτη µε το πλέον εξισωτικό
4 αναδιανεµητικό φορολογικό σύστηµα µαζί µε το Ηνω-

µένο Βασίλειο µεταξύ 1945 και 1975, η αντίστοιχη φορολογική εισφορά της µεγαλο-

αστικής τάξης από 70%, που ήταν πριν από το 1981, έχει πέσει πλέον στο 30%. Όλη 

αυτή η γενναιοδωρία δεν έχει εµποδίσει τη φοροδιαφυγή, συχνά µε τη συνενοχή της 

δηµόσιας διοίκησης, η οποία ξέρει να «κλείνει τα µάτια». Έτσι η φοροδιαφυγή στις 

Ηνωµένες Πολιτείες ήταν 330 δισεκατοµµύρια δολάρια τον χρόνο, στην Αγγλία 97 

δισεκατοµµύρια λίρες και στη Γαλλία 40 µε 50 δισεκατοµµύρια ευρώ! 

 

Και οι φορολογικές ελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές δεν σταµατούν εδώ. Τα µο-

νοπώλια των µεγάλων εταιρειών, όπως Danone, Carrefour, Total, BP, Shell κτλ., 

πληρώνουν πολύ λίγους φόρους και χαµηλό ΦΠΑ. Μια ολόκληρη γκάµα προσφερο-

µένων δυνατοτήτων, που κυµαίνονται από πολλά φορολογικά παραθυράκια µέχρι 

τους φορολογικούς παραδείσους που ελέγχονται από τέσσερις µεγάλες διεθνείς τρά-

πεζες που έχουν υποκαταστήµατα σε όλες τις µεγάλες πρωτεύουσες. 

 

«Αν ο εταιρικός φόρος είναι επισήµως 33,3%, η πραγµατικότητα είναι διαφορετική. 

Σύµφωνα µε µια µελέτη του Υπουργείου Οικονοµικών, ο σιωπηρός µέσος όρος -που 

υπολογίζεται από το καθαρό λειτουργικό πλεόνασµα- είναι 27,5% για όλες τις εταιρείες. 
                                                
4 Μετά το Β΄ Παγκόσµιο πόλεµο, σε πολλές αγγλοσαξωνικές χώρες εφαρµόστηκε ένα εξισωτικό ανα-
διανεµητικό φορολογικό σύστηµα µε στόχο την ανακατανοµή του εισοδήµατος υπέρ των οικονοµικά 
ασθενέστερων (µέσω οικογενειακών επιδοµάτων και άλλων παροχών). Από τη δεκαετία του ‘70 και 
µετά, µε την επιβράδυνση της συσσώρευσης του κεφαλαίου και τις κρίσης υπερπαραγωγής, στις Ηνω-
µένες Πολιτείες και στην Ευρώπη παρατηρείται ο αντίστροφος µηχανισµός. (Σ.τ.Μ.) 
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Όµως, λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος όλα αλλάζουν: ο συντελεστής εταιρικού φόρου 

για τις µικρές επιχειρήσεις ανέρχεται σε 39,5%, ενώ για τις µεγάλες επιχειρήσεις πέφτει 

στο 18,6%. Αλλά αυτό δεν είναι παρά ένας µέσος όρος. Οι διαφορές γίνονται µεγαλύτε-

ρες όταν περνάµε στην τελευταία δεκάδα του CAC40.5  Όπως και µε τις µεγάλες περι-

ουσίες, το γαλλικό φορολογικό σύστηµα φαίνεται να παρέχει ιδιαίτερες διευκολύνσεις, 

λαµβάνοντας υπόψη τον CAC 40, σχετικά µε τους κανόνες απαλλαγής  κάθε είδους για 

την αποφυγή του φόρου. 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση της Επιτροπής Οικονοµικών, οι εταιρείες του CAC 40 έ-

χουν καταβάλλει ένα σύνολο 13,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ εταιρικών φόρων από το 

2007 έως το 2009. Μετά την αφαίρεση των διαφόρων φορολογικών διευκολύνσεων 

(µεταφορά προηγούµενων ελλειµµάτων, στήριξη της απασχόλησης, κτλ.), το υπόλοιπο 

πέφτει στα 10 δισεκατοµµύρια ευρώ σε τρία χρόνια. Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει τα 

δηµοσιευµένα κέρδη. Κατά την ίδια περίοδο, οι εταιρείες του CAC 40 έχουν συνολικά 

καθαρά κέρδη πάνω από 230 δις Ευρώ». (εφηµερίδα Médiapart της 6ης Ιουλίου 

2010). 

 

Όχι µόνο δεν αποτελεί η Ελλάδα τη µόνη χώρα όπου η αστική τάξη δεν πληρώνει 

τους φόρους της και που γνωρίζει µια σηµαντική φοροδιαφυγή µε τη συνενοχή του 

κράτους, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκπρόσωπος των συµφερόντων της α-

στικής τάξης, αλλά το δράµα που γνωρίζει κυρίως η Ελλάδα δεν είναι µόνο θέµα φό-

ρων. Σε όλες τις µεγάλες χώρες, τα κράτη, οι χρηµατιστηριακές και µη επιχειρήσεις 

και τα νοικοκυριά είναι υπερχρεωµένα. Και αυτή είναι µια διαδικασία η οποία επιδει-

νωνόταν µετά την κρίση του ‘74-75, φτάνοντας σήµερα σε ένα συγκλονιστικό ύψος. 

Οι τράπεζες του Ηνωµένου Βασιλείου, για παράδειγµα, είναι χρεωµένες σε ύψος 

200% του ΑΕΠ! 

 

                                                
5 Ο CAC 40 (γαλλικά: Cotation Assistée en Continu) αποτελεί γαλλικό χρηµατιστηριακό δείκτη ανα-
φοράς. Ο δείκτης αποτελεί ένα µέτρο σταθµισµένης κεφαλαιοποίησης από τις 40 πιο σηµαντικές αξίες 
µεταξύ των 100 υψηλότερων αξιών κεφαλαιοποίησης της αγοράς για το Χρηµατιστήριο του Παρισιού 
(τώρα Euronext του Παρισιού). Είναι ένας από τους κύριους εθνικούς δείκτες του πανευρωπαϊκού 
χρηµατιστηρίου Euronext µαζί µε τον BEL20 των Βρυξελλών, PSI-20 της Λισαβόνας και AEX του 
Άµστερνταµ. (Σ.τ.Μ.) 
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Yπάρχουν µόνο δύο λύσεις για την επίλυση αυτού του προβλήµατος: διαγραφή 

όλων των χρεών –κάτι το οποίο προϋποθέτει την κοµµουνιστική επανάσταση- ή ένας 

τρίτος παγκόσµιος πόλεµος. 

 

 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Αλλά ας πάµε πίσω στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωνε για το 2009 

δηµοσιονοµικό έλλειµµα 6% του ΑΕΠ, όταν την ίδια περίοδο η γαλλική κυβέρνηση 

δηµοσίευε έλλειµµα 7,5%. Εποµένως, η Ελλάδα βρισκόταν κοντά στον µέσο όρο των 

κρατών. Μόνο που, όπως θα µάθουµε αργότερα από ένα άρθρο της εφηµερίδας New 

York Times, η Goldman Sachs6 ήταν αυτή που είχε βοηθήσει την Ελλάδα να «µαγει-

ρέψει» τους λογαριασµούς της και η οποία είχε παίξει συµβουλευτικό ρόλο µέχρι το 

2009. Όταν ο Παπανδρέου έγινε επικεφαλής της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2009, 

µπροστά στο µέγεθος της κατάστασης αποφάσισε να δηµοσιοποιήσει τους λογαρια-

σµούς: ένα αβυσσαλέο έλλειµµα 12,7% και ένα δηµόσιο χρέος 298 δις ευρώ, ή 

112,6% του ΑΕΠ! 

 

Τη συνέχεια την ξέρουµε: επιτόκια στα ύψη, πάνω από 6% για 10ετή δάνεια, κα-

θιστώντας οποιαδήποτε αναχρηµατοδότηση στην αγορά αδύνατη. Ύστερα από πολ-

λές καθυστερήσεις και εντάσεις µεταξύ της γερµανικής και της γαλλικής κυβέρνησης, 

µε την τελευταία µάλιστα να φτάσει στο σηµείο να απειλήσει ότι θα αποχωρήσει από 

την ευρωζώνη αν δεν γινόταν τίποτα, χρειάστηκε να υπάρξει παραίτηση από κάθε 

παρέµβαση, µε τον κίνδυνο η Ελλάδα να κάνει στάση πληρωµών, η οποία θα µπο-

ρούσε να οδηγήσει σε ένα πραγµατικό οικονοµικό τσουνάµι. 

 

Ποια ήταν η κατάσταση εκείνη τη χρονική στιγµή; Όπως είδαµε, εκ µέρους της 

Ελλάδας είχαµε ένα έλλειµµα στον προϋπολογισµό 12,7% του ΑΕΠ και ένα ιδιωτικό 

και δηµόσιο χρέος περίπου 284 µε 300 δις ευρώ. Ποια ήταν η έκθεση των τραπεζών 

στην Ελλάδα; ∆εν έχουµε στοιχεία για το 2009, αλλά η εφηµερίδα Les Echos της 10ης  

                                                
6 Φαίνεται ότι η πρακτική αυτής της επενδυτικής τράπεζας, η οποία είχε προκαλέσει κατακραυγή στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, είναι να ενθαρρύνει τους πελάτες της να στοιχηµατίσουν καταχρηστικά και, στη 
συνέχεια, να επωφελείται από τις απώλειές τους. Στο κυνικό και το απεχθές η αστική τάξη δεν γνωρί-
ζει κανένα όριο. 



 15 

Μαΐου 2011 µας δίνει την εικόνα για το τρίτο τρίµηνο του 2010 σε δισεκατοµµύρια 

δολάρια: 

 

ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΠΑ ΑΓΓΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 

92 δις $ 69 δις $ 43 δις $ 20 δις $ 7 δις $ 

 

Η κατάσταση των τραπεζών δεν επιδεινώθηκε κατ’ ανάγκη από το 2009, µιας και 

ανέλαβαν τη σκυτάλη τα ευρωπαϊκά κράτη και το ∆ΝΤ και σε µικρότερο βαθµό η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η κατάσταση για ορισµένες από αυτές βελτιώθηκε 

κιόλας, όπως οι γερµανικές τράπεζες που πέρασαν στην ΕΚΤ οµόλογα του Ελληνικού 

∆ηµοσίου που είχαν στην κατοχή τους. Ωστόσο, θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη µε 

προσοχή τα στοιχεία αυτά, επειδή οι τραπεζίτες -ακόµα- είναι οι µόνοι που γνωρίζουν 

την πραγµατική κατάσταση των τραπεζών. Η πρόσφατη ανακάλυψη από την ισπανι-

κή αστική τάξη και από την ευρωπαϊκή αστική τάξη της πραγµατικής κατάστασης 

των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων στην Ισπανία είναι άλλο ένα παράδειγµα. Θα 

χρειαζόντουσαν 80 δισεκατοµµύρια για τη διάσωσή τους, ενώ δεν είναι παρά λίγους 

µήνες πριν που είχε διενεργηθεί η ευρωπαϊκή άσκηση προσοµοίωσης κατάστασης 

κρίσης (stress tests) και δεν είχαν εντοπιστεί προβλήµατα, αντιθέτως βρέθηκαν υγιή. 

Ακριβώς όπως οι ιρλανδικές τράπεζες που είχαν κηρυχθεί φερέγγυες από µια σειρά 

stress tests και λίγους µήνες µετά πτώχευσαν! Αχ αυτοί οι αστοί, µας κάνουν πάντα 

να γελάµε. 

 

Σχετικά µε την αξιοπιστία των πληροφοριών που παρέχονται από τις τράπεζες 

παραθέτουµε τα λόγια ενός δηµοσιογράφου της Mediapart στην έκδοση της 16ης Ι-

ουνίου 2011 σχετικά µε τις δηλώσεις της BNP και της Société Générale αναφορικά 

µε τις οικονοµικές υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό κράτος: «Αυτά τα στοιχεία δεν 

φαίνεται να συνδέονται µε τον κίνδυνο που επισηµάνθηκε από την Moody’s. ∆εν αντι-

στοιχούν επίσης µε εκείνα που δηµοσίευσε η Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, η οποία 

µιλάει για µια έκθεση ύψους 15 δις ευρώ για τις γαλλικές τράπεζες. Αυτό σηµαίνει ότι 

περισσότερα από 7 δις ευρώ σε κρατικά οµόλογα µεταφέρθηκαν από µικρές τράπεζες; 

Εκτός αν σηµαίνει ότι οι τίτλοι αποσύρθηκαν από τους ισολογισµούς των τραπεζών για 

να πάνε σε ασφάλειες ζωής ή άλλα ‘ασφαλή’ χρηµατοοικονοµικά προϊόντα για τους 

πελάτες τους. 
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Αυτό το πέπλο της αδιαφάνειας που καλύπτει τις πραγµατικές οικονοµικές υπο-

χρεώσεις των τραπεζών συναντάται παντού, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΚΤ. Σύµ-

φωνα µε ορισµένους, ο ελληνικός κίνδυνος για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα α-

νέρχεται σε 45 δις ευρώ. Η εφηµερίδα Wall Street Journal µιλάει για περισσότερα από 

120 δις ευρώ. Ποιον να πιστέψεις; Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει µια πραγµατικότη-

τα. Παρά την κρίση, παρ' όλες τις υποσχέσεις ρύθµισης και ελέγχου, το ευρωπαϊκό τρα-

πεζικό σύστηµα παραµένει ‘µαύρο κουτί’. Κανείς, συµπεριλαµβανοµένης και της ΕΚΤ, 

δεν φαίνεται να ξέρει πραγµατικά σε τι κατάσταση βρίσκεται». 

 

Στην πραγµατικότητα, το τραπεζικό σύστηµα και γενικότερα το χρηµατοπιστωτι-

κό σύστηµα είναι ένα µαύρο κουτί και έτσι θα παραµείνει, παρ’ όλες τις ανακοινώ-

σεις εντυπώσεων των πολιτικών. Εν κατακλείδι, αν λάβουµε υπόψη τα στοιχεία αυτά 

και µερικά άλλα που παρέχονται από τον Τύπο, οι ευρωπαϊκές τράπεζες κατείχαν στα 

µέσα του 2011, 162 δις ευρώ ελληνικού χρέους, εκ των οποίων 52 δις σε κρατικά ο-

µόλογα. Οι γαλλικές και γερµανικές τράπεζες κατείχαν περισσότερο από το 85% ή 

70% επί του συνόλου των τραπεζών, συµπεριλαµβανοµένων και των αµερικανικών. 

 

Όπως βλέπουµε οι γαλλικές τράπεζες ήταν περισσότερο δεσµευµένες από τις γερ-

µανικές και ίσως περισσότερο από ό,τι δείχνουν οι αριθµοί. Εποµένως, είναι κατανο-

ητή η νευρικότητα του Σαρκοζί. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένας αριθµός γαλλικών 

τραπεζών -και αυτό σίγουρα ισχύει και για τις γερµανικές τράπεζες- ελέγχουν ένα 

µέρος των ελληνικών τραπεζών και ως εκ τούτου κατέχουν έµµεσα ένα µέρος των 50 

δις των οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου που κατέχουν οι ελληνικές τράπεζες. 

 

Τέλος, κάτω από την πίεση των γεγονότων, η καγκελάριος Μέρκελ υποχώρησε 

και ετοιµάστηκε ένα σχέδιο στήριξης 110 δις ευρώ. Τέθηκαν, όµως, όροι και οι Έλ-

ληνες θα πρέπει να πληρώσουν (ο δισεκατοµµυριούχος όπως και ο εργάτης, ο δισεκα-

τοµµυριούχος θα χρηµατοδοτήσει τα δωρεάν συσσίτια και ο εργάτης θα δώσει το αί-

µα του για να αποπληρώσει το χρέος και να διατηρηθεί ο δισεκατοµµυριούχος), και 

όλοι συµφωνούν: η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς και η γαλλική κυβέρνηση. 

Η τελευταία έχει επίσης κερδίσει χρήµατα, όπως και άλλες κυβερνήσεις, µε τη χορή-

γηση δανείων προς την Ελλάδα: το γαλλικό κράτος κατέβαλε 9 δισεκατοµµύρια ευρώ 
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το 2011, το οποίο απέφερε 300 εκατ. ευρώ, και οι τόκοι του πρώτου τριµήνου του 

2012 του έχουν ήδη αποφέρει 69 εκατοµµύρια.  

 

Τα µέτρα χωρίζονται σε 3 µέρη: 

 

1. Ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο είναι µια ευκαιρία 

για τις γαλλικές πολυεθνικές, γερµανικές, αγγλικές, κτλ. για να βάλουν χέρι στους 

θησαυρούς της ελληνικής οικονοµίας: στο ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών (η Fraport 

AG έχει ήδη δηλώσει το ενδιαφέρον της και θα ήταν πρόθυµη να αγοράσει µερίδιο 

55%), τις ελληνικές τηλεπικοινωνίες (δηλ. τον ΟΤΕ, για τον οποίο η Deutsche 

Telekom µπορεί να αγοράσει το 40%), το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, την εταιρεία 

διαχείρισης των λιµένων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, την εταιρεία ύδρευσης, 

κτλ. ... 

 

2. Μια άγρια µετωπική επίθεση στο προλεταριάτο: µεταρρύθµιση του συνταξιο-

δοτικού συστήµατος µε την ηλικία συνταξιοδότησης να πηγαίνει στα 65 χρόνια
7 και 

µείωση των καταβληθέντων συντάξεων. Εφεδρεία για 30.000 δηµόσιους υπαλλήλους 

δίνοντάς τους το 60% του εισοδήµατός τους και κατάργηση 15.000 θέσεων σε δηµό-

σιες υπηρεσίες. Μείωση της µισθοδοσίας στον ιδιωτικό τοµέα κατά 25%, συµπερι-

λαµβανοµένης της µείωσης του κατώτατου µισθού κατά 22% και 32% για όσους εί-

ναι κάτω των 25 ετών. Παράλληλα ιδιωτικοποιούν τις δηµόσιες υπηρεσίες ή µειώ-

νουν σηµαντικά την οργανική δοµή τους. Πράγµα που σηµαίνει µια αύξηση της τιµής 

του ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, µεταφορών, υγειονοµικής περίθαλψης, 

κτλ. ... 

 

3. Μια επίθεση εναντίον της µικροαστικής τάξης, µε τη µορφή της απορύθµισης 

και της απελευθέρωσης 136 επαγγελµάτων, από τα ταξί µέχρι τα κέντρα οµορφιάς. Η 

απελευθέρωση της αγοράς οδηγεί αναπόφευκτα στη συγκέντρωση του κεφαλαίου και, 

εποµένως, στην προλεταριοποίηση της µικροαστικής τάξης και του σχηµατισµού µο-

νοπωλίων. Αυτό για µας τους µαρξιστές θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση της 

επανάστασης. Ωστόσο, αυτό δεν µας εµποδίζει να καταγγείλουµε την κτηνώδη µέθο-

                                                
7 Με το νέο πακέτο µέτρων, το οποίο αυτή τη στιγµή είναι υπό διαπραγµάτευση µε την Τρόικα και στη 
συνέχεια θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Βουλή, προβλέπεται αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 
65 στα 67 χρόνια. (Σ.τ.Μ.) 
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δο που χρησιµοποιείται από τον καπιταλισµό για να κοινωνικοποιηθεί αυτό το κοινω-

νικό στρώµα. 

 

Αρκετά γρήγορα, ύστερα από πολλούς αστούς οικονοµολόγους, οι κυβερνήσεις 

θα συνειδητοποιήσουν ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρώσει τα χρέη της. 

Το όλο πρόβληµα είναι η γνώση του τι µέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε να αποφευ-

χθούν αλυσιδωτές αντιδράσεις σε άλλες χώρες που βρίσκονται στα πρόθυρα της στά-

σης πληρωµών και απέναντι σε µια κατάρρευση του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστή-

µατος. 

 

Θα αντιταχθούν δύο στάσεις: η γερµανική κυβέρνηση θα επιλέξει την αναδιάρ-

θρωση του ελληνικού χρέους και κατά συνέπεια τη µείωση της αξίας των τίτλων που 

κατέχουν οι τράπεζες µε την ανταλλαγή των υποτιµηµένων αυτών τίτλων έναντι άλ-

λων πιο µακροπρόθεσµων. Η ΕΚΤ, που υποστηρίζεται από τη γαλλική κυβέρνηση, θα 

αντιταχθεί σθεναρά. Η ΕΚΤ έχει στα θησαυροφυλάκιά της ελληνικά οµόλογα ύψους 

47 δισεκατοµµυρίων και αγόρασε και οµόλογα στη δευτερογενή αγορά σε χαµηλότε-

ρη τιµή (40 δις ευρώ) για να ανακουφίσει τις τράπεζες. Η εξαγορά των οµολόγων στη 

δευτερογενή αγορά -αυτή είναι η αγορά όπου τα διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµα-

τα πωλούν τίτλους που έχουν αγοράσει προηγουµένως από τους δανειολήπτες- πα-

ρουσιάστηκε ως βοήθεια για την ανακούφιση των κρατών που αντιµετωπίζουν δυ-

σκολίες. 

 

Αν και δεν είναι αµελητέα αυτά τα 47 δισεκατοµµύρια, τα οποία αγόρασε 40, δεν 

είναι αυτός ο κύριος λόγος για την έντονη αντίδραση σε οποιαδήποτε υποτίµηση. Ο 

φόβος που κατέλαβε τους ηγέτες της ΕΚΤ, όπως και τη γαλλική κυβέρνηση, ήταν αρ-

χικά η ανησυχία ότι η µερική πτώχευση του ελληνικού κράτους θα έκανε κακό σε 

κράτη όπως η Ισπανία και η Ιταλία, αυξάνοντας τα επιτόκια της πρόσβασης στην α-

γορά, καθιστώντας την όλο και πιο δύσκολη για τα κράτη αυτά, κάτι που, µε τη σειρά 

του, θα οδηγούσε στην κατάρρευση ενός τµήµατος του ευρωπαϊκού τραπεζικού συ-

στήµατος και, συνεπώς, των γαλλικών και γερµανικών τραπεζών που συµµετέχουν σε 

µεγάλο βαθµό στη δανειοδότηση των χωρών αυτών.  

 

Πάνω σε αυτό, παραθέτουµε το σχόλιο από τον Martin Feldstein, πρώην οικονο-

µικού συµβούλου του Ρέηγκαν και καθηγητή Οικονοµικών στο Χάρβαρντ, στην εφη-
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µερίδα Les Echos της 3ης Οκτωβρίου 2011, το οποίο µεταφέρουµε εδώ σχεδόν αυτο-

λεξεί, µιας και είναι ενδιαφέρον και επιβεβαιώνει την άποψή µας. 

 

«Αντιµέτωπη µε µια φαινοµενικά δυσεπίλυτη κατάσταση, η Ελλάδα έχει µόνο µία 

πιθανή έκβαση: να δηλώσει στάση πληρωµών. Και µετά από αυτή την επιλογή, θα πρέ-

πει να υποτιµηθεί τουλάχιστον το 50% της κύριας οφειλής. Το τρέχον σχέδιο της µείω-

σης κατά 20% της αξίας των οµολόγων που κατέχονται από τον ιδιωτικό τοµέα είναι 

µόνο ένα πρώτο βήµα προς αυτό το αποτέλεσµα.  

 

Βγαίνοντας από το ευρώ, η Ελλάδα θα µπορεί να κυκλοφορεί ένα υποτιµηµένο νό-

µισµα για την τόνωση της ζήτησης και για να επιτευχθεί έτσι ένα εµπορικό πλεόνασµα. 

Οι αγορές γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα, η οποία είναι ήδη αφερέγγυα, κάποια 

µέρα, θα πτωχεύσει. Γιατί λοιπόν η Γαλλία και η Γερµανία, προσπαθούν να αποτρέ-

ψουν ή, ακριβέστερα, να καθυστερήσουν το αναπόφευκτο; ∆υο λόγοι το επιβάλλουν. 

 

Πρώτον, οι τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στη Γερµανία και τη 

Γαλλία είναι σε µεγάλο βαθµό εκτεθειµένα στο ελληνικό δηµόσιο χρέος, είτε άµεσα είτε 

µε τη χορήγηση δανείων σε τράπεζες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της ζώνης του 

ευρώ. Καθυστερώντας έτσι την ηµεροµηνία της αθέτησης της συµφωνίας εξόφλησης 

των υποχρεώσεών της, τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στη Γαλλία και τη Γερµανία 

κερδίζουν χρόνο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης, τη µείωση των δεσµεύ-

σεών τους στις ελληνικές τράπεζες και τη µεταφορά ελληνικών οµολόγων στην Ευρω-

παϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

 

Ο κίνδυνος της µετάδοσης µιας ελληνικής χρεοκοπίας, η ανεξέλεγκτη χρεοκοπία  

των άλλων κρατών και η αποσταθεροποίηση των τραπεζικών συστηµάτων τους, ιδιαί-

τερα στην Ισπανία και την Ιταλία, είναι ο δεύτερος και ακόµα πιο σηµαντικός λόγος για 

τον οποίον η γαλλο-γερµανική συµµαχία προσπαθεί να καθυστερήσει την προθεσµία 

διακανονισµού. 

 

Μια αδυναµία εξόφλησης των υποχρεώσεων µιας από αυτές τις µεγάλες οικονοµίες 

θα είχε καταστροφικές συνέπειες για τις τράπεζες και άλλα χρηµατοπιστωτικούς οργα-

νισµούς στη Γαλλία και τη Γερµανία. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί ηγέτες, εποµένως, ελπί-

ζουν ότι θα αποδείξουν πως αν η Ελλάδα µπορεί να αποφύγει την αθέτηση της συµφω-
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νίας εξόφλησης των υποχρεώσεών της, η κατάσταση στην Ιταλία και την Ισπανία είναι 

βιώσιµη. 

 

Αλλά εάν µέσα στις προσεχείς εβδοµάδες δεν γίνει τίποτα για να εµποδίσει την Ελ-

λάδα να δηλώσει αδυναµία εξόφλησης των υποχρεώσεών της, οι χρηµατοπιστωτικές 

αγορές θα οδηγηθούν πιο σίγουρα προς την χρεοκοπία της Ισπανίας και της Ιταλίας. Τα 

επιτόκια που θα πρέπει να καταβάλλουν αυτά τα κράτη θα ανέβουν στα ύψη και τα ε-

θνικά τους χρέη θα αυξηθούν γρήγορα, καθιστώντας τις χώρες αυτές ουσιαστικά σε κα-

τάσταση χρεωκοπίας. Καθυστερώντας κατά δύο έτη την χρεοκοπία της Ελλάδας, οι πο-

λιτικοί ηγέτες της Ευρώπης θέλουν να δώσουν χρόνο στην Ισπανία και την Ιταλία να 

αποδείξουν τη βιωσιµότητα της οικονοµικής τους κατάστασης». 

 

Έτσι, αντί να αντιµετωπίσει το πρόβληµα, αυτό που η ευρωπαϊκή αστική τάξη ε-

πεδίωξε να κάνει ήταν να κερδίσει χρόνο, ελπίζοντας να κάνει τις τράπεζές της ισχυ-

ρότερες και σε θέση να αντιµετωπίσουν την αδυναµία εξόφλησης των υποχρεώσεων 

εκ µέρους της Ελλάδας και ειδικά την πρόληψη της µετάδοσης στην Ισπανία και την 

Ιταλία. Με αυτό τον τρόπο µάλλον επιδείνωσε την κατάσταση. 

 

ΠΩΣ ΝΑ ∆ΙΑΣΩΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

Μια µατιά στο παρακάτω ιστόγραµµα παρουσιάζει ενδιαφέρον από πολλές από-

ψεις, διότι δείχνει το ποσό των απαιτήσεων που κρατούνται από µεµονωµένες τράπε-

ζες σε σχέση µε τρεις χώρες-οφειλέτες σχεδόν σε κατάσταση στάσης πληρωµών. Θα 

έπρεπε να προστεθεί η Ισπανία για να φανεί η πλήρης έκταση του κινδύνου. Αυτές οι 

χώρες δεν µπορούν πλέον να αναχρηµατοδοτηθούν στην αγορά, αλλά πρέπει να κα-

ταφύγουν στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. 
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Σχήµα 4: Έκθεση στις απαιτήσεις από Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία, σε δις 

δολάρια 

 

Σύµφωνα µε την εφηµερίδα Mediapart της 1ης Ιανουαρίου του 2011, «Ένα µόνο 

νούµερο: στο τέλος του 2009 οι απαιτήσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά 

την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία αντιπροσώπευαν λιγότε-

ρο από το 14% του ΑΕΠ της ΕΕ». Αυτό αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό ποσό και ε-

ξηγεί τους φόβους της ΕΚΤ. Όπως µπορούµε να διαπιστώσουµε στο ιστόγραµµα, οι 

απαιτήσεις στην Ευρώπη επικεντρώνονται κυρίως στις γερµανικές, αγγλικές και γαλ-

λικές τράπεζες. Αλλά µόλις το 10% του ΑΕΠ της Γαλλίας αντιστοιχεί σε 193 δις ευ-

ρώ. Ένα τίποτα!  

 

Οι τράπεζες έχουν πολύ µικρό ποσό σε καθαρά µετρητά, µεταξύ 2 και 3% περίπου, 

ενώ τα υπόλοιπα αποτελούνται από όλα τα είδη χρεογράφων, οµόλογα, µετοχές, κ.λπ., 

που σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα άλλο από απαιτήσεις. Ως αποτέλεσµα της 

κρίσης, οι εταιρείες, στις οποίες τηρούνται οι κινητές αξίες, χρεοκοπούν, οι µετοχές 

καταρρέουν, τα νοικοκυριά δεν µπορούν πλέον να πληρώσουν τα χρέη τους και το 

χειρότερο τα κράτη χρεοκοπούν και όλος αυτός ο χάρτινος πύργος καταρρέει. 

 

Οι τράπεζες που έχουν τις περισσότερες οικονοµικές υποχρεώσεις είναι κυρίως οι 

γερµανικές και οι βρετανικές, στο ίδιο περίπου επίπεδο µε αντίστοιχα 249 και 243 
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δισεκατοµµύρια αµερικανικά δολάρια, ακολουθούµενες από τις αµερικανικές µε 193 

δις ευρώ, ακολουθούν οι γαλλικές τράπεζες (153 δις ευρώ) και τέλος οι ισπανικές 

τράπεζες οι οποίες επίσης, συµµετέχουν σε µεγάλο βαθµό, µιας και κατέχουν αφερέγ-

γυες απαιτήσεις στον τοµέα των ακινήτων τουλάχιστον 80 δις ευρώ. Γι 'αυτό βάζουµε 

την Ισπανία στην ίδια κλίµακα µε την Ελλάδα και την Ιρλανδία. Η Ισπανία είναι σί-

γουρα σε χειρότερη θέση από την Πορτογαλία. 

 

Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό που αξίζει να σηµειωθεί είναι ότι το δηµό-

σιο έλλειµµα είναι χαµηλό σε σύγκριση µε το συνολικό έλλειµµα, το οποίο περιλαµ-

βάνει τα ιδιωτικά ελλείµµατα. Το συνολικό δηµόσιο έλλειµµα που κατέχουν οι τρά-

πεζες και στις τρεις χώρες ανέρχεται στα 92 δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ το συνολικό 

έλλειµµα είναι ισοδύναµο µε 1.022 δισεκατοµµύρια. Αυτή η αφαίρεση δίνει 930 δι-

σεκατοµµύρια για το ιδιωτικό έλλειµµα! Η αναλογία είναι 1 προς 10. Το ιδιωτικό 

χρέος είναι συνήθως πολύ µεγαλύτερο από το δηµόσιο χρέος. Ωστόσο, το δηµόσιο 

χρέος ως επί το πλείστον κατέχεται από τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιο-

δοτικά ταµεία. Με βάση τα στοιχεία της Eurostat, η αναλογία είναι 1 προς 2, αλλά αν 

προσθέσουµε το χρέος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων τότε ο λόγος γίνεται σί-

γουρα 1 προς 3.  

 

Παραθέτουµε µια σειρά από καµπύλες που αντιπροσωπεύουν το ιδιωτικό χρέος, 

δυστυχώς χωρίς το χρέος των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

 

 

Σχήµα 5: Ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 
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Συγκρίνοντας αυτές τις καµπύλες µε αυτή του δηµοσίου χρέους µπορούµε να 

δούµε αµέσως την αλλαγή της κλίµακας: το δηµόσιο χρέος είναι από 0 έως 180%, 

ενώ το ύψος του ιδιωτικού χρέους ανεβαίνει στο 350%. Οι πιο χρεωµένες χώρες είναι 

η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ισπανία. Το χρέος της Ιταλίας και της Ελλάδας είναι 

περίπου ίσο µε το ήµισυ των άλλων τριών. Η κρίση προκάλεσε απότοµη αύξηση του 

ιδιωτικού χρέους στην Ιρλανδία (η αναλογία αυτή θα πάει από 189% που ήταν το 

2007 σε 293% το 2010), ενώ αντιθέτως για τις υπόλοιπες δεν υπάρχει πραγµατικά 

σηµαντική αλλαγή, εκτός από το ότι µετά την ύφεση, από το 2009, το χρέος τείνει να 

ακολουθήσει µια οριζόντια γραµµή, αλλά αυτό δεν µειώνεται καθόλου. Υπάρχει µια 

εξαίρεση σε αυτόν τον πίνακα: το ελληνικό ιδιωτικό χρέος είναι χαµηλότερο από το 

δηµόσιο. Αυτό ήταν εξ' ίσου µοιρασµένο στο µέγιστο των δύο ετών της κρίσης 2008 

και 2009, αλλά στη συνέχεια το δηµόσιο χρέος εκρήγνυται. Στον πίνακα παρουσιάζο-

νται οι αριθµοί: 

 

 

ΕΛΛΑ∆Α : Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

∆ηµόσιο 

χρέος 

94,0 103,4 103,7 101,7 97,4 98,6 100,0 106,1 107,4 113,0 129,4 145,0 165,3 

Ιδιωτικό 

χρέος 

49,3 58,0 64,8 68,1 71,8 78,3 89,9 97,7 107,2 119,0 122,4 125,2 125,0 

 

Αυτό που έχει σηµασία δεν είναι τόσο το ύψος του χρέους όσο η δυνατότητα α-

ποπληρωµής του. Στην Αργεντινή, όταν κηρύχτηκε χρεωκοπία, ο λόγος του χρέους 

ήταν µόλις το 30% του ΑΕΠ και η Ισπανία έχει τώρα ένα δηµόσιο χρέος περίπου 

70%, αλλά θα µπορούσε να φθάσει το 79% στα τέλη του 2012. Το χρέος της Γαλλίας 

για παράδειγµα, είναι περίπου 86% και σίγουρα θα υπερβεί το 90% στο τέλος του 

2012! Η ικανότητα αποπληρωµής καθορίζεται από την οικονοµική ισχύ της χώρας, το 

εµπορικό της ισοζύγιο και το ισοζύγιο πληρωµών και για το κράτος καθορίζεται από 

την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού του. Αλλά για την Ελλάδα, όπως και για την 

Ισπανία, το έλλειµµα του προϋπολογισµού ήταν ακόµη µεγάλο και παραµένει σηµα-
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ντικό. Αντιθέτως, η Ιταλία έχει ένα τεράστιο δηµόσιο χρέος, αλλά ένα χαµηλό δηµο-

σιονοµικό έλλειµµα, 3,9% του ΑΕΠ το 2011, έναντι λίγο πάνω από 5% στη Γαλλία, 

για παράδειγµα. 

 

Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη, το οποίο διαφοροποιεί τον δηµό-

σιο από τον ιδιωτικό τοµέα, είναι ότι ο τελευταίος βλέπει εν γένει τα χρέη του να 

µειώνονται σε περιόδους ύφεσης λόγω της πτώχευσης και της εκκαθάρισης των επι-

χειρήσεων. Τα περιουσιακά στοιχεία και τα ακίνητα κατάσχονται για να πληρωθούν 

οι πιστωτές. Για τα νοικοκυριά, όταν δεν µπορούν πλέον να πληρώσουν, οι περιουσί-

ες τους κατάσχονται και γίνεται αυτόµατα αφαίµαξη των εισοδηµάτων τους, και στη 

συνέχεια µπορούν να βρεθούν στον δρόµο. Τα κράτη, αντιθέτως, δεν µπορούµε να τα 

αρπάξουµε από το λαιµό. 

 

Εάν ένα κράτος όπως η Ελλάδα δηλώσει στάση πληρωµών και επιστρέψει στο ε-

θνικό νόµισµα δεν θα υπάρξει µόνο αδυναµία εξόφλησης των υποχρεώσεών του, αλ-

λά εκ των πραγµάτων και οι ιδιωτικοί λογαριασµοί µε την επιστροφή σε εθνικό νόµι-

σµα θα υποτιµηθούν 50 έως 70%. Αυτό εξηγεί τους φόβους της ευρωπαϊκής αστικής 

τάξης που βρίσκεται στη µέγγενη της κρίσης του ευρωπαϊκού και παγκόσµιου καπι-

ταλισµού, η οποία, αρχής γενοµένης από την παραγωγή, µε την πτώση του ποσοστού 

κέρδους, τώρα επηρεάζει το χρηµατιστηριακό κεφάλαιο. 

 

Αλλά εάν µεγάλα τµήµατα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος καταρρεύ-

σουν, ο καπιταλισµός στο σύνολό του καταρρέει. Η συσσώρευση του κεφαλαίου δεν 

µπορεί να επιτευχθεί χωρίς το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Χωρίς αυτό η παραγωγή, 

µε τη σειρά της, θα γινόταν σύντοµη, επειδή κανείς δεν θα µπορούσε να αντέξει οικο-

νοµικά χωρίς επαρκή µέσα πληρωµής: ούτε ο καπιταλιστής που πρέπει να προπληρώ-

νει τους µισθούς και την αγορά πρώτων υλών πριν ακόµη λάβει την τιµή πώλησης 

των αγαθών που παρήχθησαν στον προηγούµενο κύκλο παραγωγής, ούτε ο έµπορος 

που πρέπει να αγοράσει τα προϊόντα του πριν την πώλησή τους κτλ. Θα φτάναµε 

γρήγορα σε κατάσταση υπερπαραγωγής, η παραγωγή θα σταµατούσε και όλο το σύ-

στηµα θα παρέλυε. 

 

Ένα άλλο σηµείο που αξίζει να σηµειωθεί για να ολοκληρωθεί αυτή η εικόνα και 

να κατανοήσουµε το νήµα των γεγονότων είναι το εξής: η ΕΚΤ και η γαλλική κυβέρ-
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νηση δεν ήταν οι µόνες που αντιτίθεντο σε οποιαδήποτε µερική δήλωση της αθέτησης 

πληρωµής εκ µέρους της Ελλάδας. Η ίδια η ελληνική κυβέρνηση εξέφρασε την αντί-

θεσή της αποφασιστικά, γιατί, όπως έχουµε τονίσει, οι ελληνικές τράπεζες συµµετέ-

χουν σε µεγάλο βαθµό στον δανεισµό προς το κράτος µε 50 δις ευρώ. Η ελληνική α-

στική τάξη προτιµά να στύψει τον λαό και κυρίως το προλεταριάτο από το να δει την 

καταστροφή του χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος και την παράλυση της συνολι-

κής λειτουργίας της παραγωγής. 

 

Στο τέλος του 2011 έγινε φανερό σε όλους ότι η κατάσταση είχε γίνει ανεξέλε-

γκτη: από 300 δις ευρώ, το ελληνικό χρέος ανήλθε στα 350 δισεκατοµµύρια και άγγι-

ζε γοργά το 150% του ΑΕΠ!  

 

Υπό την πίεση των γεγονότων η ΕΚΤ, η γαλλική κυβέρνηση και οι Έλληνες κυ-

βερνώντες έπρεπε να κάνουν το αυτονόητο και να αποδεχθούν τους όρους της Μέρ-

κελ. Χωρίς κήρυξη χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους και χωρίς εµφανείς δεσµεύ-

σεις προς τους ιδιωτικούς δανειστές οργανώθηκε ένα κούρεµα του ελληνικού χρέους 

µε ειδικές ρυθµίσεις και προσαρµοσµένο να προσελκύσει τις ευρωπαϊκές τράπεζες, 

κυρίως τις γαλλικές και τις γερµανικές. Εκ µέρους της γερµανικής πλευράς το κούρε-

µα παρουσιάστηκε ως τιµωρία για τους χρηµατοδότες που είχαν δανείσει απερίσκε-

πτα. 

 

Η ΛΥΣΗ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ 

 

Ύστερα από µήνες διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κυβερνήσεων, της ΕΚΤ και 

του ∆ΝΤ, και στη συνέχεια µαζί µε τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που κατείχαν το 

χρέος του ελληνικού κράτους, η «µείωση» του ελληνικού χρέους οργανώθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2012. ∆εν γνωρίζουµε τις λεπτοµέρειες της διαπραγµάτευσης, ούτε 

τη µέθοδο υπολογισµού που χρησιµοποιήθηκε, εξάλλου οι πληροφορίες που προέρ-

χονται από τον Τύπο είναι αρκετά αντιφατικές. Ωστόσο, χρησιµοποιώντας στοιχεία 

της Eurostat καθώς και ορισµένες πληροφορίες που µοιάζουν αξιόπιστες, µπορούµε 

να σχηµατίσουµε µια αρκετά ρεαλιστική εικόνα.  

 

Από την Eurostat γνωρίζουµε ότι στις αρχές του 2012 το δηµόσιο χρέος ανερχό-

ταν σε 355 δις ευρώ και ότι από την άλλη πλευρά η ΕΚΤ κατείχε αξίες για ένα αρχικό 
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ποσό 47 δις ευρώ, και αυτό που συναντούµε συχνά στον Τύπο είναι ότι από τα 110 

δις που είχαν υποσχεθεί από την Ευρώπη χρησιµοποιήθηκαν µόνο 73 δισεκατοµµύρια. 

Αυτό σηµαίνει ότι αφαιρώντας από τα 355 δις την αξία των τίτλων που κατέχει η 

ΕΚΤ και το ποσό που έβαλε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότη-

τας έχουµε 235 δις που κατέχονται από ιδιωτικούς οργανισµούς. Στο ποσό αυτό ε-

φαρµόστηκε µια υποτίµηση της τάξης του 53,5%, µε αποτέλεσµα η υποτίµηση από 

126 δις ευρώ να µειώνει την αξία των οµολόγων έως 109 ή 107 δις ευρώ σύµφωνα µε 

τον Τύπο ή τουλάχιστον λιγότερο από όσο συχνά αναφέρεται. Η ΕΚΤ, από την πλευ-

ρά της, δέχεται απλόχερα να ανταλλάξει τις υποχρεώσεις των 47 δις ευρώ που κατέ-

χει µε αυτή των 40 δις που είχε πληρώσει, αλλά µε κανένα τρόπο να διαγράψει το τε-

λευταίο ποσό. Κάτι το οποίο φέρνει το χρέος στα 220 δισεκατοµµυρίων ευρώ. 

 

Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται σε έναν πίνακα που δείχνει την κατανοµή του 

χρέους µεταξύ των διαφορετικών οργανισµών πριν και µετά την επέµβαση. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΣΕ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ 

 ΧΡΕΟΣ EKT Ευρωπαϊκό  

Ταµείο  

Χρηµατοπιστωτι-

κής  

Σταθερότητας 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

Πριν 355 47 73 235 

Μετά 220 40 73 107 

 

Στον παρακάτω πίνακα παραθέτουµε ό,τι γνωρίζουµε για την κατανοµή του ιδιω-

τικού χρέους. 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ  

Σε δις ευρώ 

Ευρωπαϊκές  

τράπεζες 

Ελληνικές 

 τράπεζες 

Άλλοι ελληνικοί  

οργανισµοί 

Άλλα 

52 50 30 103 
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Οι « άλλοι ελληνικοί οργανισµοί» είναι κυρίως τα συνταξιοδοτικά ταµεία που κα-

τέχουν 21 δισεκατοµµύρια σε οµόλογα. Το κούρεµα δεν θα είναι χωρίς προβλήµατα 

γι’ αυτά και µόνο δύο συνταξιοδοτικά ταµεία αρνήθηκαν να συµµετάσχουν στις δια-

πραγµατεύσεις. Όταν λέµε «άλλα» εννοούµε τις ασφαλιστικές εταιρείες, συνταξιοδο-

τικά ταµεία, τράπεζες της Βορείου Αµερικής και τα αντισταθµιστικά αµοιβαία κεφά-

λαια (υψηλού κινδύνου). Σε ένα άρθρο στον Τύπο διαβάσαµε ότι οι ευρωπαϊκές α-

σφαλιστικές εταιρείες κατείχαν 20 δις ευρώ. Αυτό που ισχύει πραγµατικά, είναι αδύ-

νατο να το γνωρίζουµε. 

 

Μετά το τέλος αυτής της «επιχείρησης» η Ελλάδα βρίσκεται µε ένα «µειωµένο» 

χρέος 220 δις ευρώ, αλλά επειδή σε αυτό προστίθεται ένα νέο δάνειο 130 δις από την 

Ευρώπη, θα επιστρέψουµε στο σηµείο εκκίνησης: 

220 + 130 = 350! 

 

Η Ελλάδα βρίσκεται, εποµένως, το ίδιο χρεωµένη όπως και πριν από την «επιχεί-

ρηση». Κατά συνέπεια, ποιο είναι το νόηµα αυτής της αναδιάρθρωσης; Είναι πολύ 

σαφές: η µεταβίβαση του κινδύνου από τη σφαίρα του ιδιωτικού στο δηµόσιο. Σε πε-

ρίπτωση αδυναµίας πληρωµής των υποχρεώσεων της Ελλάδας ο κίνδυνος θα είναι 

µειωµένος για τις τράπεζες και θα είναι οι ευρωπαϊκές χώρες αυτές που θα αναλά-

βουν το κόστος, δηλαδή, σε τελική ανάλυση, το ευρωπαϊκό προλεταριάτο. Αυτό είναι 

που αποκαλούν κοινωνικοποίηση του χρέους. Αυτό έκαναν και στην Ιρλανδία και την 

Ισπανία, όπου µεταφέρθηκε το σύνολο ή µέρος των χρεών των τραπεζών στον δηµό-

σιο τοµέα. Εξ' ου και η ξαφνική αύξηση του χρέους των κρατών αυτών.  

 

Ορίστε η ανάλυση που έκανε η εφηµερίδα Les Echos (φιλελεύθερου προσανατο-

λισµού) µε ένα άρθρο της Isabelle Couet της 12ης Μαρτίου 2012: «Η επιτυχία της 

επιχείρησης διαγραφής του χρέους µεταξύ της Αθήνας και των ιδιωτών δανειστών θα 

θέσει τους επίσηµους δανειστές στο προσκήνιο. ‘Το ελληνικό χρέος θα περάσει από 

ιδιωτικά σε δηµόσια χέρια, δηλαδή στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρω-

παϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητα, και την 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα’, εξηγεί ο Ιωάννης Σώκος της BNP Paribas. Σύµφω-

να µε τον ίδιο, το µερίδιο του χρέους που κατέχεται από τον δηµόσιο τοµέα θα αυξηθεί 

σε 75% στις αρχές του 2015 (όταν το νέο σχέδιο στήριξης θα έχει τελειώσει), έναντι 
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35% που είναι σήµερα (λίγο πριν από την ανταλλαγή των τίτλων). Ο ευρωπαϊκός µηχα-

νισµός στήριξης θα είναι ο κατ' εξοχήν δανειστής της Αθήνας, µε το ποσό των 167 δις 

ευρώ. Τα νέα οµόλογα του Ελληνικού ∆ηµοσίου που αποδίδονται στους επενδυτές σή-

µερα δεν θα αντιπροσωπεύουν παρά ένα 18% του χρέους το 2015». 

 

Είναι σαφές, ότι ο σκοπός της επιχείρησης ήταν να µεταφέρει το βάρος του ελλη-

νικού χρέους και του κινδύνου στις «πλάτες» των κρατών και, συνεπώς, τελικά στο 

προλεταριάτο, το οποίο θα πληρώσει τον λογαριασµό σε περίπτωση αδυναµίας απο-

πληρωµής του χρέους.  

 

 

ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ Ή ΛΕΗΛΑΣΙΑ; 

 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό. Υπάρχουν πολλά σηµεία προς σχολιασµό σχετικά µε 

αυτή την «επιχείρηση». Κατ' αρχήν, σε αντάλλαγµα των υποτιµηµένων παλιών οµό-

λογων, οι τράπεζες και λοιποί έλαβαν 30 δις βραχυπρόθεσµων οµολόγων από το Ευ-

ρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και το υπόλοιπο (δηλ. 107 δις 

µείον 30) 77 δις ευρώ σε νέα ελληνικά οµόλογα διάρκειας 30 ετών µε επιτόκια που 

θα πρέπει να καταβληθούν σύµφωνα µε το εξής πρωτόκολλο: τα 3 πρώτα χρόνια οι 

δανειστές θα λάβουν τόκους µε επιτόκιο 2% , τα επόµενα 5 χρόνια µε 3% και µε επι-

τόκιο 4,3% για τα 22 έτη που αποµένουν, το οποίο µας δίνει (αν όλα εξελιχθούν µε 

βάση αυτό το σενάριο, το οποίο, όπως θα δούµε, απέχει πολύ από την πραγµατικότη-

τα): 

 

77 δις €  X 0,02   για 3  έτη    

77 δις €  X 0,03   για 5  έτη      

77 δις €  X 0,043 για 22 έτη     

ΣΥΝΟΛΟ                                

= 

= 

= 

=   

4,62 δις € 

      11,55 δις € 

      72,84 δις € 

      89,01 δις € 

 

 

Ύστερα από 30 χρόνια το ελληνικό κράτος θα πρέπει να έχει πληρώσει 89 δις ευ-

ρώ, δηλ. περισσότερα από το αρχικό δάνειο, το οποίο φυσικά στο τέλος των 30 ετών, 

θα πρέπει επίσης να πληρωθεί. Ως εκ τούτου, το συνολικό κόστος της συναλλαγής: 
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166 δις ευρώ! Αλλά το ξεσκέπασµα του ελληνικού κράτους και οι κοµπίνες δεν στα-

µατούν εδώ. 

 

Τι χρειάζονται τα 130 δις ευρώ επιπλέον δανεισµού; Πέντε δις θα χρησιµοποιη-

θούν για την πληρωµή των οφειλοµένων τόκων, ενώ 30 δις θα πρέπει να καταβλη-

θούν απευθείας στο Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας σε αντάλ-

λαγµα των παλιών οµολόγων, αλλά στην προκειµένη περίπτωση δεν είναι 130 δις που 

έχουν διαγραφεί, αλλά µόνο 100. Στη συνέχεια, 23 δις θα καταβληθούν απευθείας 

στις τράπεζες για την αναδιάρθρωση των κεφαλαίων τους, το οποίο µπορεί να αυξη-

θεί σε 50 δις ευρώ. Οπότε αντί των 50 δις ευρώ που όφειλε στις τράπεζες πριν την 

αναδιάρθρωση, τώρα το ελληνικό κράτος βρίσκεται µε 75 δις: τα 25 προκύπτουν από 

το κούρεµα που οφείλει στις ελληνικές τράπεζες καθώς και άλλα 50 προς το Ευρωπα-

ϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Αποµένουν 45 δις στην κατοχή του 

µέχρι το 2015, σύµφωνα µε το σχέδιο στήριξης, όταν χάρη σε αυτό το ισχυρό φάρµα-

κο ο ασθενής θα πρέπει ως εκ θαύµατος να έχει θεραπευτεί.  

 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, το ελληνικό κράτος µετά την κρίση του 

2009 µειώνει σταθερά το πρωτογενές έλλειµµα του προϋπολογισµού του, δηλαδή το 

έλλειµµα πριν από την προσθήκη των τόκων που καταβάλλονται, αλλά, αντιθέτως, οι 

τόκοι αυξάνονται. Παρακάτω έχουµε έναν πίνακα µε στοιχεία από το 2007. 

 

Έλλειµµα του ελληνικού κρατικού προϋπολογισµού  

σε δισεκατοµµύρια ευρώ 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Πρωτογενές 

έλλειµµα 

-4,467 -11,149 -24,651 -11,658 -3,788 

Τόκοι -10,680 -11,940 -11,920 -13,210 -16,000 

Συνολικό  

έλλειµµα  

-15,151 -23,086 -36,566 -24,463 -19,788 

 

Οι πληρωµές τόκων αυξήθηκαν σταθερά από περίπου 12 δις το 2009 σε 16 δις το 

2011, ενώ το πρωτογενές έλλειµµα µειώθηκε από τα 24 στα 3,7 δις ευρώ. Έτσι, το 
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συνολικό έλλειµµα, µετά την αύξηση των καταβαλλόµενων τόκων, εξακολουθεί να 

είναι σηµαντικό, ακόµα και αν το πρωτογενές έλλειµµα µειώνεται και πλησιάζει το 

µηδέν. Αυτό γίνεται χειρότερο µε τη συρρίκνωση του ΑΕΠ λόγω της ύφεσης και το 

έλλειµµα δεν παραµένει µόνο σηµαντικό, αλλά µπορεί να αυξηθεί. 

 

Ένα ενδιαφέρον σηµείο αφορά την αναχρηµατοδότηση των τραπεζών. Το ελληνι-

κό κράτος σε αντάλλαγµα για τα 50 δις που θα πληρώσει στις τράπεζες θα λάβει µε-

τοχές, θα καταστεί εποµένως µέτοχος των ανακεφαλαιοποιηµένων τραπεζών, αλλά 

αυτές οι µετοχές θα είναι κοινές µετοχές, δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν θα µπορεί 

να πει τίποτα στις ελληνικές τράπεζες, για τις οποίες θα χρεωθεί σε µεγάλο βαθµό! 

 

Οι αστοί της Τρόικας µπορούν πάντα να πουν ότι το κράτος θα πάρει τόκους γι’ 

αυτές τις µετοχές, ωστόσο είναι αυτό που θα χρεωθεί τα 50 δις ευρώ για τη διάσωση 

των τραπεζών και είναι, προφανώς, το ελληνικό προλεταριάτο αυτό που θα πληρώσει 

τον λογαριασµό. 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ελληνική κυβέρνηση συµφωνεί µε όλες αυτές τις ανο-

ησίες και η διάσωση των τραπεζών ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδεχθεί 

την «αναδιάρθρωση». 

 

ΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΑ-

ΣΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡ∆ΗΘΕΙ ΧΡΟΝΟΣ 

 

Εν κατακλείδι, σχετικά µε την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους που οργανώ-

θηκε από την Ευρώπη να τι µας λέει ο Mitu Gulati, καθηγητής ∆ικαίου, ο οποίος έθε-

σε τις βάσεις για τη διαγραφή του ελληνικού χρέους και ο οποίος έδωσε συνέντευξη 

στην εφηµερίδα Les Echos της 29ης Μαΐου, 2012:  

«Παρακολουθήσατε από την αρχή το σχέδιο της προτεινόµενης αναδιάρθρωσης του 

ελληνικού χρέους τον Απρίλιο του 2010. Ποιες είναι οι σκέψεις σας σχετικά µε την ε-

φαρµογή της; 
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Ο Lee Buccheit και τα επιτελεία της εταιρείας Cleary Gottlieb8 και της τράπεζας 

Lazard, που συµβούλευσαν την Αθήνα σχετικά µε αυτή την ‘επιχείρηση’ έκαναν εξαιρε-

τική δουλειά. Ωστόσο, µας λυπεί το γεγονός ότι πήρε τόσο καιρό για να συνειδητοποιη-

θεί η ανάγκη για αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Η διαδικασία ξεκίνησε από τα 

µέσα του 2010. Παραµένω πεπεισµένος ότι οι αγορές θα µπορούσαν να είχαν καταλά-

βει ότι µια τέτοια επιχείρηση εκείνη τη στιγµή θα µπορούσε να αποτρέψει µια επιδείνω-

ση της κρίσης στη ζώνη του ευρώ. Το πιο σηµαντικό, θα είχαν εξοικονοµηθεί επιπλέον 

έξοδα από πλευράς των κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ και θα απαιτούσε λιγότερα 

µέτρα λιτότητας για τους Έλληνες. Αλλά η ΕΚΤ ήταν εντελώς αντίθετη µε την ιδέα της 

αναδιάρθρωσης, φοβούµενη τη µόλυνση. Εκ των υστέρων µπορούµε να σκεφτούµε ότι 

αυτή η άρνηση να ενεργήσει εγκαίρως αποτέλεσε την πηγή της µόλυνσης. Ένας άλλος 

επιβαρυντικός παράγοντας: η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε σαφώς κανέναν έλεγχο πά-

νω στη διαδικασία. Αλλά συνήθως, όταν µια χώρα αντιµετωπίζει σοβαρή κρίση, απο-

φασίζει να σταµατήσει να πληρώνει τους δανειστές της και στη συνέχεια ξεκινά µια δι-

απραγµάτευση. Με τον τρόπο αυτό, οι δανειστές έχουν το κίνητρο να επιτευχθεί σύντο-

µα συµφωνία, ώστε να πληρωθούν. Στην περίπτωση της Ελλάδας, συνέβη το αντίθετο. 

Η Ελλάδα βρισκόταν σε διαπραγµατεύσεις, ενώ εξακολουθούσε να πληρώνει τους δα-

νειστές, οι οποίοι είχαν συµφέρον να καθυστερούν τις συνοµιλίες. Για την Αθήνα αυτό 

αντιπροσώπευε ένα κόστος 60 έως 80 δις ευρώ. Η κυβέρνηση θα µπορούσε να χρησι-

µοποιήσει καλύτερα αυτά τα χρήµατα σήµερα. Επιπλέον, η ιδέα ότι οι δανειστές  θα έ-

πρεπε να συµµετέχουν ‘εθελοντικά’ στη διαγραφή του χρέους -ιδέα που υπερασπίστηκαν 

εδώ και µήνες οι ηγέτες της ΕΕ- δεν έχει νόηµα, γιατί πώς µπορούµε να είµαστε βέβαιοι 

ότι µια τράπεζα που θα αποδεχόταν αρχικά ότι θα αντάλλασσε τις µετοχές της δεν θα 

µπορούσε κάλλιστα να τις πουλήσει προηγουµένως σε ένα αντισταθµιστικό αµοιβαίο 

κεφάλαιο (hedge fund);». 

 

Να πώς η Ελλάδα εξαπατήθηκε από την Τρόικα. Εξήντα έως ογδόντα δις ευρώ 

δεν είναι τίποτα! Η λεγόµενη βοήθεια από την Ευρώπη και το ∆ΝΤ µπορεί να συνο-

ψιστεί στα εξής: λεηλασίες, απάτες και κτηνώδης επίθεση στο ελληνικό προλεταριά-

το και τη µικροαστική τάξη. Η Ευρώπη στηρίζει την Ελλάδα, όπως το σχοινί στηρίζει 

τον κρεµασµένο. 

                                                
8 Η Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP είναι µια διεθνής δικηγορική εταιρεία µε έδρα στη Νέα 
Υόρκη. Η εταιρεία διαθέτει σήµερα γραφεία στην Ουάσιγκτον, το Χονγκ Κονγκ, το Πεκίνο, το Λονδί-
νο, τη Ρώµη, το Μιλάνο, το Βρυξέλλες, τη Μόσχα, τη Φρανκφούρτη, την Κολωνία, το Παρίσι, το 
Μπουένος Άιρες, το Σάο Πάολο και το Αµπού Ντάµπι. (Σ.τ.Μ.) 
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Όλα αυτά τα δρακόντεια µέτρα θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να τη γλυτώσει επι-

τέλους; Ούτε κατά διάνοια! Το µόνο αποτέλεσµα αυτών των µέτρων λιτότητας είναι 

το βάθεµα της ύφεσης και, κατά συνέπεια, η αύξηση του ελλείµµατος, και, στη συνέ-

χεια, η βύθιση στη δυστυχία ενός τµήµατος του ελληνικού πληθυσµού. Το σχέδιο της 

Τρόικας είναι εντελώς ανεδαφικό και το ξέρει. 

 

Να τι σκέφτονται οικονοµολόγοι που είναι εκπρόσωποι του φιλελευθερισµού. Η 

Isabelle Couet, στην εφηµερίδα Les Echos της 12ης Μαρτίου 2012 δήλωσε τα εξής: 

«‘Η πιθανότητα µιας νέας προσπάθειας των δανειστών της Αθήνας µέσα σε λίγα χρόνια 

είναι υψηλή. Στο πλαίσιο αυτό, η δηµοσίευση του ΑΕΠ την Παρασκευή ήταν ένας θλι-

βερός οιωνός. Η οικονοµική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 7,5% το 2011 ... ενώ 

στην πρώτη έκθεσή της, η Τρόικα (ΕΕ, ∆ΝΤ και ΕΚΤ) προέβλεπε συρρίκνωση κατά 

2,6%’. ‘Οι εκτιµήσεις µιας µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης είναι υπερβολικά αισιόδοξες, 

επιµένει ο Jacques Cailloux της RBS9. Αναµένουµε αύξηση της τάξεως του 2,5% από 

το 2015, ενώ η Τρόικα υπολογίζει 4%’. Άλλη µια µη ρεαλιστική υπόθεση, σύµφωνα µε 

τον οικονοµολόγο, αφορά το πρωτογενές πλεόνασµα (το δηµοσιονοµικό ισοζύγιο εξαι-

ρουµένων των τόκων του χρέους). ‘Το σενάριο ενός µέσου πρωτογενούς πλεονάσµατος 

4,5% µεταξύ 2014 και 2020 δεν στέκει.’. Χωρίς περαιτέρω οικονοµική ενίσχυση το ε-

πίπεδο του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ θα φθάσει στο 160% το 2020, σύµφωνα µε τον 

Jacques Cailloux’». 

 

Επίσης, ο Jacques Cailloux, επικεφαλής οικονοµολόγος της RΒS, στη συνέντευξή 

του στην εφηµερίδα Les Echos της 22ας Φεβρουαρίου του 2012 αναφέρει τα εξής: 

«Επιπλέον, οι παραδοχές που έγιναν από την Τρόικα για την πορεία του ελληνικού δη-

µόσιου χρέους µου φαίνονται υπερβολικά αισιόδοξες. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η δη-

µιουργία ενός πραγµατικού ‘Σχεδίου Μάρσαλ’, ας πούµε 100 δις ευρώ παραγωγικών 

επενδύσεων στη χώρα, θα επέτρεπε να λυθούν γρήγορα τα οικονοµικά προβλήµατα της 

χώρας. Συγκεκριµένα, η συµφωνία του Eurogroup µπορεί να δώσει λίγη πίστωση χρό-

νου και να αποφευχθεί µια άτακτη χρεοκοπία της χώρας. 

 

                                                
9 Royal Bank of Scotland.  
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Κατά τη γνώµη σας, δεν είναι λοιπόν βέβαιο ότι το ελληνικό χρέος µπορεί να 

επανέλθει στο 120% του ΑΕΠ το 2020, όπως προβλέπεται στη συµφωνία; 

 

Σίγουρα. Το βασικό σενάριο της Τρόικας προβλέπει µεταξύ 2014 και 2019 ένα πο-

σοστό ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ κοντά στο 3% ετησίως. Αυτό µου φαίνεται υπερ-

βολικά αισιόδοξο. Επιπλέον, αυτό το σενάριο λαµβάνει υπόψη την απελευθέρωση, κατά 

την ίδια περίοδο, ενός πρωτογενούς πλεονάσµατος του προϋπολογισµού άνω των 4 πο-

σοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ. Μια απόδοση που είναι δύσκολο να επιτευχθεί σε και-

ρούς δηµοσιονοµικής λιτότητας και διαρθρωτικής προσαρµογής. Σε αυτό προστίθεται 

το ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να µειώσει κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες τις διαρθρωτι-

κές δηµόσιες δαπάνες, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια είναι σχεδόν αµετάβλητες και βρί-

σκονται µέχρι σήµερα λίγο πάνω από το 42% του ΑΕΠ της χώρας». 

 

Και το άρθρο του Jean Marc Vittori, πάντα στην εφηµερίδα Les Echos, στο φύλλο 

της 22ας Φεβρουαρίου 2012, αναφέρει: «το δηµόσιο χρέος στην Ελλάδα ελαφραίνει 

µόνο κατά ένα τέταρτο. Παραµένει πολύ υψηλό σε σχέση µε τα µέσα που διαθέτει η χώ-

ρα. Στη συνέχεια θα χρειαστούν περισσότερα χρήµατα από ό,τι αναµενόταν για την α-

νακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις  θα αποφέ-

ρουν ακόµα λιγότερα από το ήδη αναθεωρηµένο προς τα κάτω νούµερο. Και εντέλει η 

ανάπτυξη δεν έρχεται στην Ελλάδα. Οι εµπειρογνώµονες της Επιτροπής σχεδιάζουν την 

επιστροφή της ανάπτυξης το 2014 ύστερα από µια πτώση της οικονοµικής δραστηριότη-

τας πολύ πιο σοβαρή από ό,τι αναµενόταν. Η υπόθεση της ανάπτυξης του 3% από το 

2015 δεν φαίνεται ρεαλιστική. Η Τρόικα των επίσηµων δανειστών (ΕΕ, ∆ΝΤ και ΕΚΤ) 

καθιστά σαφές σε εµπιστευτική έκθεσή της: υπάρχει µια ανοικτή ‘θεµελιώδης ένταση’ 

µεταξύ της µείωσης του ελλείµµατος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της 

χώρας. Γιατί η βελτίωση αυτή περνά µέσα από χαµηλότερους µισθούς και χαµηλές τι-

µές, πράγµα που θα αυξήσει αναπόφευκτα το βάρος του χρέους σε σχέση µε το ΑΕΠ. 

 

Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δελεαστικό να συµπεράνουµε τη µαταιότητα αυτών 

των κινήσεων διάσωσης που δεν θα έχουν αποτέλεσµα. Τίποτα δεν θα µπορούσε να εί-

ναι περισσότερο λανθασµένο. Για αυτή τη µακρά, επίπονη και χαοτική διαδικασία η 

Ευρώπη κερδίζει κάτι ανεκτίµητο: χρόνο. Χρόνο για τους ιδιωτικούς δανειστές στην 

προοπτική να χάσουν σχεδόν όλα τα χρήµατα που απερίσκεπτα έχουν επενδύσει στην 



 34 

Ελλάδα. Χρόνο για τις τράπεζες να απορροφήσουν το σοκ συσσωρεύοντας τρίµηνο ανά 

τρίµηνο τις προµήθειες επί των ελληνικών δανείων…». 

 

Υποτίµηση της σοβαρότητας της κρίσης, υπερεκτίµηση της ανάπτυξης µεταξύ 

2014 και 2020 και τις δυνατότητες που έχει ένα πρωτογενές πλεόνασµα για να απο-

πληρώσει το χρέος. Όλα αυτά είναι ανοησίες. Για ποιο λόγο τελικά όλα αυτά τα δεινά 

που θέλουν να επιβάλλουν στον ελληνικό λαό; Για να εξοικονοµηθεί χρόνος και να 

αποφευχθεί µια έκρηξη του ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος; Αλλά σε 

καµία περίπτωση κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αποφευχθεί. 

 

ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ «ΤΟΥ ΚΛΩΤΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΠΑ-

ΤΣΟΥ»  

 
Για να αντιληφθούµε τη σοβαρότητα της ύφεσης στην Ελλάδα αρκεί να κοιτά-

ξουµε κατά πρόσωπο τα στοιχεία που αφορούν τη βιοµηχανική παραγωγή. Παρακάτω 

παρουσιάζουµε την καµπύλη που απεικονίζει την αύξηση της βιοµηχανικής παραγω-

γής από το 2000. Για να τη σχεδιάσουµε αντλήσαµε στοιχεία από τους δείκτες της 

βιοµηχανικής παραγωγής που δίνει ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών (ΟΗΕ). 

 

Σχήµα 6: Ετήσια αύξηση της ελληνικής βιοµηχανικής παραγωγής 2001-2011 

 

Από αυτά τα στοιχεία φαίνεται ότι η βιοµηχανική παραγωγή, σε σχέση µε το 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-10,0

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

-1,8

0,8
1,6

0,6

-1,7

0,9
2,3

-4,1

-9,4

-5,8

-8,5

INCREMENTS ANNUELS DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE GREC
2001-2011



 35 

µάξιµουµ του 2007, ήταν χαµηλότερη κατά 13% το 2009, κατά 25% το 2011 και 

µπορεί κανείς να προβλέψει ότι θα είναι χαµηλότερη από 34% το 2012. Η δραµατι-

κή πτώση της βιοµηχανικής παραγωγής φαίνεται στο ΑΕΠ, ακόµα κι αν εν µέρει 

παρουσιάζεται αυξηµένη από αυτό το είδος της λογιστικής.  

 

Σχήµα 7: Ετήσια αύξηση του ΑΕΠ (1999-2010) για Αργεντινή, Ελλάδα και Ισλανδία 

 

Η Ελλάδα δεν είναι η µόνη χώρα που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση. Η Ισπανία, 

η Πορτογαλία και η Ιρλανδία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Σε σχέση µε το µά-

ξιµουµ του 2007, στην Πορτογαλία η βιοµηχανική παραγωγή µειώθηκε κατά 13% 

το 2009, και ύστερα από µια ανάκαµψη το 2010 πέρασε στο -13% το 2011. Μια 

προβολή της τάσης δίνει -15% για το 2012. Στην Ισπανία η κατάσταση είναι πολύ 

χειρότερη και πολύ κοντά σε αυτήν της Ελλάδας: το 2009 -22%, το 2011 -23% και 

αναµφίβολα -25% το 2012. Στην Ιρλανδία η κατάσταση στην αρχή φαίνεται καλύ-

τερη: το 2009 -6,6%, το 2011 +0,6% και για το 2012 η προβολή δίνει +0,5%. 

 

Εξάλλου, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία, δίπλα σε ένα δηµόσιο χρέος 

που αυξάνεται παρ' όλες τις αυστηρότερες προϋποθέσεις, έχουν ένα τεράστιο ιδιω-

τικό χρέος. Στην Ισπανία τα τελευταία στοιχεία που έχουµε, και τα οποία χρονολο-

γούνται από το 2010, δείχνουν ένα ύψος ιδιωτικού χρέους στο 224% του ΑΕΠ. Για 

την Πορτογαλία έχουµε το ίδιο ύψος. Στην Ιρλανδία το 2010 ανεβαίνει στο 293%. 

Ιλιγγιώδες!  
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Όσον αφορά την ανεργία, στην Ισπανία είναι σχεδόν 25% του ενεργού πληθυ-

σµού και πάνω από 22% στην Ελλάδα. 

 

Απέναντι σε αυτήν την καταστροφική κατάσταση ποια είναι η λύση της ευρωπαϊ-

κής αστικής τάξης; Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καταπιέζοντας το προλεταριά-

το. Αυτό σηµαίνει ότι η «αγορά εργασίας» αποκτά µεγαλύτερη ευελιξία, επιτρέπο-

ντας στους εργοδότες να απολύουν εργαζοµένους χωρίς αποζηµίωση ή µε περιορι-

σµένη αποζηµίωση και χωρίς προσφυγή στη δικαιοσύνη και γενικεύοντας τις συµβά-

σεις ορισµένου χρόνου. Σηµαίνει δηλαδή ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να είναι «του 

κλώτσου και του µπάτσου». Προσλαµβάνονται όταν χρειάζεται και απολύονται όταν 

µειώνεται η δραστηριότητα. 

 

Αυτό ισχύει ήδη για ένα τµήµα του προλεταριάτου, αλλά αυτοί οι επισφαλείς ερ-

γαζόµενοι σήµερα είναι περίπου 10% έως 20% των εργαζοµένων. Η αστική τάξη και 

οι υπηρέτες της θα επεκτείνουν την αρχή αυτή, εάν είναι δυνατόν, σε όλους τους ερ-

γαζόµενους. Σύµφωνα µε αυτά που λένε είναι θέµα «δικαιοσύνης». Ως εκ τούτου γι' 

αυτούς η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία, όπου γίνεται προσπάθεια να εφαρµο-

στεί αυτή η οικονοµική πολιτική, αποτελούν εργαστήριο δοκιµών. Πολλά άρθρα α-

σχολούνται µε την ευελιξία της αγοράς εργασίας, την ανάγκη να αρθούν οι δυσκαµ-

ψίες, κτλ. Αυτό υποστηρίζουν σύσσωµα η ΕΚΤ και η κυρία Μέρκελ όταν λέει ότι 

µπορούµε να ξαναζωντανέψουµε την οικονοµία απλά µε την αναδιάρθρωση της αγο-

ράς εργασίας. 

 

Προς επιβεβαίωση της πρόθεσής τους αναφέρουµε ένα απόσπασµα από έναν οι-

κονοµολόγο που εκφράζει αυτό ακριβώς που σκέφτονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Πρό-

κειται για το άρθρο µε τίτλο «Απασχόληση: Είναι πλέον καιρός να δράσουµε», γραµ-

µένο από τον Éric le Boucher, που µπορεί να το βρει κανείς στο Slate.fr. Σε αυτό το 

άρθρο, αφού έχει θίξει την ανάγκη εκπαίδευσης για ένα εξειδικευµένο εργατικό δυ-

ναµικό, ασχολείται, στη συνέχεια, µε την ύπαρξη µιας διπλής αγοράς εργασίας: 

 

«∆ιπλή» αγορά εργασίας 

Το δεύτερο µέρος επικεντρώνεται στην ίδια την αγορά εργασίας. Σε πολλές ευρωπα-

ϊκές χώρες, ιδίως στο Νότο, η αγορά εργασίας κατανέµεται σε µόνιµες θέσεις εργασίας 

και αβέβαιες, κάτι το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την ‘αύξηση των ανισοτήτων που δη-
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µιουργούνται στο σχολικό σύστηµα’, όπως αποκαλύπτουν τέσσερις οικονοµολόγοι ειδι-

κευµένοι σε θέµατα εργασίας στο βιβλίο τους, La machine à trier: comment la France 

divise sa jeunesse (‘Ο µηχανισµός διαλογής: πώς η Γαλλία διαιρεί τη νεολαία της’). 

 

Αυτή η ‘διπλή’ αγορά εργασίας είναι άδικη και αναποτελεσµατική. Λόγω του ότι η 

λήξη µιας σύµβασης αορίστου χρόνου10  είναι πάντα περίπλοκη από νοµικής απόψεως, 

οι εταιρείες συνεχίζουν να κάνουν λόγο για συµβάσεις ορισµένου χρόνου11 για την α-

ντιµετώπιση των διακυµάνσεων της οικονοµικής τους δραστηριότητας. 

 

Πολλοί άνθρωποι, κυρίως οι νέοι ‘στρέφοντα’ σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου όλο 

και πιο βραχύβιας διάρκειας και ένας στους δύο γράφεται στο ταµείο ανεργίας. Ο ΟΟ-

ΣΑ σηµειώνει: ‘Σε δέκα χώρες το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι µεταξύ 

10 και 25% µε υψηλό ποσοστό των νέων και των γυναικών. Πριν από την κρίση στη 

Γαλλία και κυρίως στην Ισπανία σχεδόν το 55% των απασχολούµενων νέων (15-24 

ετών) εργαζόταν µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου ή είχε προσωρινή απασχόληση’.  

 

‘Η προσφυγή σε συµβάσεις ορισµένου χρόνου διογκώνει τα ποσοστά ανεργίας και, 

παρεµπιπτόντως, τις δαπάνες για την ασφάλιση των ανέργων’, σηµειώνουν οι τέσσερις 

οικονοµολόγοι, οι οποίοι τάσσονται υπέρ µιας ενιαίας σύµβασης εργασίας. 

 

Η κρίση χρέους, που στερεί από τις κυβερνήσεις τα µέσα και τις εµποδίζει να ανοί-

γουν τα ταµεία τους, χωρίς να υπολογίζουµε τα επιδόµατα ανεργίας, καθιστά ακόµη πιο 

αναγκαίες τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας». 

Η αστική κοινωνία δεν έχει πια τα µέσα να χρηµατοδοτήσει µια διογκούµενη µά-

ζα ανέργων και για να ενισχύσει τη συσσώρευση κεφαλαίου θα πρέπει να αυξήσει το 

ποσοστό κέρδους έτσι ώστε να αντισταθµίσει την αναπόφευκτη πτωτική του τάση. 

Και γι’ αυτό δεν υπάρχει παρά µόνο µία λύση: αύξηση του ποσοστού της υπεραξίας, 

µε τη µείωση των µισθών, τη µείωση του κόστους των απολύσεων, ώστε να γίνονται 

                                                
10 Σύµβαση αορίστου χρόνου. Πρόκειται για µια σύµβαση που δεν έχει χρονικό όριο και δεν µπορεί να 
καταγγελθεί από τον εργοδότη, εκτός από ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον εργατικό 
κώδικα, όπως αποδεδειγµένο επαγγελµατικό παράπτωµα, ή απόλυση µε οικονοµική αποζηµίωση. 
 
11 Σύµβαση ορισµένου χρόνου. Πρόκειται για µια σύµβαση που µπορεί να έχει διάρκεια µερικές ώρες 
ή περισσότερους µήνες. Μετά από αυτό το χρονικό διάστηµα η σύµβαση παύει αυτοδικαίως και ο ερ-
γαζόµενος είναι άνεργος. 
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απολύσεις όταν χρειάζεται και προσλήψεις όταν η εταιρεία χρειάζεται εργατικό δυ-

ναµικό. Και να αντικατασταθούν οι κλαδικές συµβάσεις από εταιρικές συµβάσεις. 

 

Η έκκληση για ανάπτυξη του Μόντι και του Κάµερον τον Φεβρουάριο του 2012 

ευθυγραµµίζεται πλήρως µε τα συγκεκριµένα µέτρα οικονοµικής πολιτικής. Στην ε-

φηµερίδα Les Échos της 21/02/2012 διαβάζουµε: «Σε 10 µέρες, στη νέα ευρωπαϊκή 

σύνοδο κορυφής των αρχηγών κρατών, µερικές χώρες προτίθενται να αποχωρήσουν 

από τον ρυθµό που υπαγορεύεται από το γαλλογερµανικό δίδυµο. Ο Βρετανός πρωθυ-

πουργός, Ντέιβιντ Κάµερον, ο Ιταλός οµόλογός του, Μάριο Μόντι, και δέκα άλλοι Ευ-

ρωπαίοι ηγέτες έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρό-

ζο απαιτώντας µέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Οι προτάσεις είναι 

κατ’ ουσία φιλελεύθερες: µείωση των κρατικών ενισχύσεων για την υποστήριξη των 

τραπεζών, δραστική ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας ή πλήρης απελευθέρωση του 

τοµέα της ενέργειας µέχρι το 2014. Παρίσι και Βερολίνο αρνήθηκαν να συµµετάσχουν 

στην πρωτοβουλία».  

 

Το ότι το Παρίσι και το Βερολίνο δεν θέλησαν να συµµετάσχουν ως δίδυµο δεν 

είναι λόγω διαφωνίας σχετικά µε τα µέτρα που παρουσιάστηκαν, αλλά επειδή στη 

λυκοσυµµαχία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όλα είναι υπόθεση ισχύος. 

 

Επίσης, πάντα στην ίδια εφηµερίδα Les Echos της 29ης Μαΐου 2012, διαβάζουµε: 

«Η Γερµανία θέλει να προτείνει στους εταίρους της τη µεταρρύθµιση της αγοράς εργα-

σίας τους µέσω πιο ευέλικτων όρων απόλυσης και µέσω της προώθησης θέσεων εργα-

σίας χαµηλής εξειδίκευσης µε µείωση των επιβαρύνσεων. Το Βερολίνο θέλει επίσης να 

εξάγει ένα διπλό µοντέλο εκπαίδευσης που προωθεί τη µάθηση και προστατεύει έτσι 

τους νέους από τη µαζική ανεργία που παρατηρείται στην Ισπανία, για παράδειγµα». 

Αυτές είναι οι προτάσεις της καγκελαρίου Άνγκελας Μέρκελ για να αναζωογονήσει 

την οικονοµία. 

 

Είναι σαφέστατο! Από το 1974 ο καπιταλισµός διανύει την τέταρτη παγκόσµια 

ύφεσή του και οι αδίστακτοι αστοί είναι έτοιµοι για όλα προκειµένου να σώσουν το 

οικονοµικό τους σύστηµα και τα ταξικά τους προνόµια. Σήµερα δεν διστάζουν να 

σπρώξουν µε κυνικό τρόπο στη µιζέρια µεγάλα τµήµατα του ελληνικού, ισπανικού, 
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πορτογαλικού και ιρλανδικού προλεταριάτου, αύριο θα έρθει η σειρά του ιταλικού 

προλεταριάτου, του γαλλικού και του γερµανικού.  

 

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ 

 

Πολλές θυσίες απαιτούνται από το προλεταριάτο των χωρών αυτών για λογαρια-

σµό µιας µελλοντικής ανάκαµψης. Ακόµη κι αν έρθει µια οικονοµική ανάκαµψη, κάτι 

το οποίο φαίνεται πολύ απίθανο, θα είναι βραχύβια. Οι κύκλοι διαρκούν 7 έως 10 

χρόνια και µερικές φορές λιγότερο, µόλις 5. Ο τελευταίος κύκλος έληξε το 2007, ο 

τρέχων κύκλος θα τελειώσει γύρω στο 2014-2017, αλλά ίσως και νωρίτερα. 

 

Όπως αναφέραµε στην αρχή αυτού του άρθρου, η ανάπτυξη της βιοµηχανικής πα-

ραγωγής ήταν πολύ χαµηλή µεταξύ 2000 και 2007 ή ακόµα και αρνητική για την Αγ-

γλία και την Ιταλία. Σήµερα δε, µετά την µικρή ανάκαµψη του 2010-2011, είµαστε 

µακριά από το µάξιµουµ του 2007 (2000 για την Αγγλία και την Ιταλία). Ως εκ τού-

του µπορούµε να περιµένουµε την άφιξη µιας νέας ύφεσης χωρίς καµία πραγµατική 

οικονοµική ανάκαµψη στο µεσοδιάστηµα. 

 

Η Ευρώπη βρίσκεται επισήµως εκ νέου σε ύφεση και σε παγκόσµιο επίπεδο βλέ-

πουµε µια σηµαντική επιβράδυνση της συσσώρευσης κεφαλαίου, σηµάδι της άφιξης 

µιας νέας κρίσης υπερπαραγωγής µαζί µε µια σοβαρή κρίση του χρηµατιστηριακού 

κεφαλαίου. 

 

Προς τι λοιπόν όλες αυτές οι θυσίες; Το ισπανικό και ιρλανδικό κράτος, τα οποία 

είχαν επωφεληθεί από τον προηγούµενο κύκλο για να εξοφλήσουν το χρέος, βρίσκο-

νται υπερχρεωµένα και κοντά σε καθεστώς χρεοκοπίας. Η κρίση που θα έρθει, και 

αυτή τη φορά θα έρθει µε µεγάλη πιθανότητα από την Κίνα, θα είναι τροµερή. Αυτή 

τη φορά, τα κράτη δεν θα µπορούν πλέον να καταφύγουν σε δανεισµό για να την α-

ποφύγουν. 

 

Η αστική τάξη θέλει να σας κάνει να δώσετε το αίµα σας για να σωθεί το σύστηµα 

παραγωγής, αλλά τι συµφέρον έχετε να θυσιαστείτε και να ζήσετε σαν τα σκυλιά για 

να διατηρηθεί αυτό το σύστηµα παραγωγής που βασίζεται στην εκµετάλλευση της 
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µισθωτής εργασίας και που έχει επιζήσει µέχρι σήµερα αποκλειστικά χάρη στους δύο 

παγκόσµιους πολέµους; 

 

Ο καπιταλισµός έχει εκπληρώσει τον ιστορικό του ρόλο: την ανάπτυξη της οικο-

νοµικής βάσης της κοµµουνιστικής κοινωνίας µε την αντικατάσταση της κατακερµα-

τισµένης παραγωγής της µικροαστικής τάξης (των µικρών γεωργών και των βιοτε-

χνών) µε τη συγκεντρωµένη παραγωγή και τη βαριά βιοµηχανία. 

 

Φθάνοντας στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο ο καπιταλισµός µπήκε σε κατάσταση 

αποσύνθεσης και µπορεί να επιβιώσει µόνο µέσα από παγκόσµιους πολέµους που ε-

πιτρέπουν, ύστερα από τροµερές καταστροφές και θανάτους, να ξεκινήσει ένας νέος 

κύκλος. Ο κύκλος της «Ένδοξης Τριακονταετίας»12 έχει οριστικά τελειώσει και ο-

δεύουµε προς µια νέα παγκόσµια αντιπαράθεση µε προάγγελους όλα όσα γίνονται 

στη Μέση και την Άπω Ανατολή. 

 

Οι µισθωτοί εργαζόµενοι αποτελούν σήµερα τη συντριπτική πλειοψηφία του ερ-

γατικού δυναµικού. Ωστόσο, µεγάλα τµήµατα έχουν «ενστερνιστεί την αστική ιδεο-

λογία» µε την κατοχή αποθεµάτων που τους δίνουν ένα µικροαστικό πνεύµα και τους 

κάνουν διστακτικούς και ανίκανους να είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα. Αυτό αποτελεί 

και τη βάση της κοινωνικής σταθερότητας. 

 

Κύριοι αστοί, είστε έτοιµοι να τους κάνετε να δώσουν το αίµα τους, να τους α-

φαιρέσετε τα αποθέµατά τους. Πολύ καλά! Αλλά στη συνέχεια να είστε προετοιµα-

σµένοι για ό,τι θα σας συµβεί, όπως αυτά που έκαναν στην εποχή τους οι «αβράκω-

τοι»13 στην αριστοκρατία. 

                                                
12 Η «Ένδοξη Τριακονταετία» είναι η περίοδος της ισχυρής οικονοµικής ανάπτυξης που βιώνει µεταξύ 
1945 και 1973 η συντριπτική πλειοψηφία των αναπτυγµένων χωρών, κυρίως µέλη του ΟΟΣΑ. Ο όρος 
διατυπώθηκε από τον Jean Fourastié το 1979 ως µια υπενθύµιση των τριών ένδοξων επαναστατικών 
ηµερών 27, 28 και 29 του Ιουλίου του 1830, µε την πτώση του Καρόλου του 10ου. Η «Ένδοξη Τρια-
κονταετία» ήταν µια πιο ήρεµη επανάσταση, αλλά περιλαµβάνει οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές 
που σηµατοδότησαν το πέρασµα της Ευρώπης, σαράντα χρόνια µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες, στην 
καταναλωτική κοινωνία. (Σ.τ.Μ.) 
 
13  Κατά την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 ο χαρακτηρισµός «αβράκωτοι» («sans 
culottes») δόθηκε περιφρονητικά από τους αριστοκράτες στους φτωχούς καταπιεσµένους εργαζόµε-
νους των πόλεων, πλανόδιους πωλητές, µικροτεχνίτες, βιοτέχνες, ανέργους, ζητιάνους κ.ά. οι οποίοι 
διαµαρτύρονταν για το παλαιό καθεστώς φορώντας µακριά παντελόνια και όχι τα παντελόνια της αρι-
στοκρατίας, σύµβολο του παλαιού καθεστώτος. (Σ.τ.Μ.) 
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Ο καπιταλισµός έχει εκπληρώσει τον ιστορικό του ρόλο, o οποίος έγκειται στην 

κοινωνικοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων. Με την ολοκλήρωση αυτού του έργου 

ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής είναι πια παρωχηµένος και αντιδραστικός. Επί-

σης, οδηγεί στην οπισθοδρόµηση της ανθρωπότητας και στην καταστροφή της φύσης. 

Όπως ο Κρόνος καταβρόχθιζε τα παιδιά του, έτσι και ο καπιταλισµός δεν µπορεί να 

διατηρηθεί παρά µονάχα µέσω τροµερών παγκοσµίων πολέµων και της καταστροφής 

των παραγωγικών δυνάµεων, δηλ. της µαζικής καταστροφής του σταθερού και µετα-

βλητού κεφαλαίου,14 έτσι ώστε να µπορέσει να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος συσσώ-

ρευσης. Η αστική τάξη, η επιβίωση της οποίας συνδέεται µε αυτόν τον τρόπο παρα-

γωγής, έγινε µια τάξη όχι µόνο αντιδραστική αλλά παρασιτική και άχρηστη. 

 

Το προλεταριάτο, που ζει από τη δουλειά του και όχι πάνω στις πλάτες των άλλων, 

συµβάλλει στη λειτουργία ολόκληρης της κοινωνίας παράγοντας όλο τον πλούτο. ∆εν 

έχει τίποτα να χάσει παρά µονάχα τις αλυσίδες του!  

 

Ακούτε Έλληνες και Ισπανοί σύντροφοι ή όπου αλλού; ∆εν υπάρχει εναλλακτική 

λύση πέρα από την επανάσταση. Οποιαδήποτε άλλη θέση είναι σκέτη απάτη! 
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14 Σύµφωνα µε τη µαρξιστική θεωρία, το σταθερό κεφάλαιο αντιστοιχεί στην αξία των πρώτων υλών 
και των µηχανηµάτων που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και το 
µεταβλητό κεφάλαιο αντιστοιχεί στους µισθούς που καταβάλλονται στους εργαζόµενους. Η κατα-
στροφή του µεταβλητού κεφαλαίου σηµαίνει ως εκ τούτου τη σφαγή του προλεταριάτου. 


