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                        ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ 

        ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Tο πιο κομβικό, ίσως, ζήτημα για το μέλλον του τόπου είναι η διάλυση της 

παραγωγής, την οποία επιταχύνουν σε τρομακτικό βαθμό οι μνημονιακές πολιτικές. 

Σε αυτό το πρόβλημα οφείλουμε να απαντήσουμε, ως Αριστερά (που δεν πιστεύει 

στο «αόρατο χέρι» της αγοράς), μ' ένα στοχευμένο σχέδιο παραγωγικής 

ανασυγκρότησης του τόπου, με επαρκή χρηματοδότηση και ρευστότητα και με όρους 

ανατροπής των υφιστάμενων παραγωγικών σχέσεων. Κι όταν λέμε στοχευμένο, 

εννοούμε ότι θα πρέπει να έχει πολύ σαφείς κατευθύνσεις, δίνοντας προτεραιότητα σε 

συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και βάζοντας σε δεύτερο πλάνο άλλους τομείς. 

Για τη στόχευση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνδυαστικά διάφορα 

κριτήρια, όπως: τη συμβολή του κάθε κλάδου στο ΑΕΠ, την ανάγκη για επάρκεια σε 

βασικά είδη, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας κ.α. 

Θα φέρω ένα παράδειγμα: Ο πρωτογενής τομέας της χώρας (γεωργία, αλιεία, 

κτηνοτροφία) παράγει περίπου το 3% του ΑΕΠ. Είναι προφανές ότι με αυτό το 

μέγεθος δεν μπορεί, από μόνος του, να παίξει ρόλο βασικού μοχλού ανάπτυξης του 

τόπου. Ένας τέτοιος ρόλος θα ξεπερνούσε τις δυνατότητες και τα όρια του τομέα 

αυτού. Από την άλλη όμως, αποτελεί έναν στρατηγικό τομέα ως προς το πεδίο της 

επάρκειας σε βασικά είδη διατροφής και ως τέτοιος θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σ' ένα δεύτερο πλάνο δεν θα μπορεί να έχει και εξαγωγικό 

προσανατολισμό. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργηθεί μια προγραμματική «πυξίδα», 

ώστε, για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός, η πιστωτική πολιτική και οι φορολογικές 

μας προτάσεις να «κουμπώνουν» με τις κατευθύνσεις αυτές. Κι έτσι να μπορούμε να 

πούμε ότι δεν θα φορολογούνται τα αγροτεμάχια που παράγουν βασικά είδη. 

Διαφορετικά, αν ξεκινάμε από το ειδικό χωρίς να έχουμε αρθρώσει ένα γενικότερο, 

στοχευμένο αναπτυξιακό μοντέλο, οι επεξεργασίες μας θα αιωρούνται σε κενό αέρος 

και θα αθροίζουμε προς φορολόγηση τα χωράφια με τα ακίνητα στο Λονδίνο. 

Ερχόμενοι τώρα στο δια ταύτα της υλοποίησης του σχεδίου παραγωγικής 

ανασυγκρότησης της χώρας, διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έκτακτες 

συνθήκες, με αποτέλεσμα να πρέπει να κινηθούμε με έκτακτα μέτρα και με τρόπο 

που θα τον χαρακτήριζα «αιρετικό». Τι εννοώ με αυτό; 
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Υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να σχεδιάσουμε ένα συνεκτικό και 

στοχευμένο σχέδιο παραγωγής και ανάπτυξης, το οποίο με την σειρά του και σε 

βάθος χρόνου θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας και θα ανόρθωνε τη ρημαγμένη 

ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

Όμως εδώ βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα σκηνικό πρωτοφανούς καταστροφής: Η 

ύφεση έχει φτάσει σωρευτικά στο 25% περίπου, η παραγωγή έχει διαλυθεί, οι 

υποδομές ιδιωτικοποιούνται με ταχύτατους ρυθμούς και η ανεργία έχει φτάσει σε 

ιλλιγγιώδη ύψη: Η Ελλάδα βρίσκεται σε πρώτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ποσοστό 28% (στοιχεία Νοεμβρίου 2013) από 9,7% που ήταν το Σεπτέμβριο του 

2009 ενώ τον ίδιο μήνα τα ποσοστά ανεργίας στις γυναίκες και στους νέους 

ανέρχονταν σε 32,2% και 61,4% αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά είναι απόρροια των 

μνημονιακών πολιτικών που ασκήθηκαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η δε 

πραγματική ανεργία εκτιμάται ότι φτάνει ήδη το 34% και το ύψος της θα ήταν ακόμη 

μεγαλύτερο, αν υπολογίζαμε και την μετανάστευση των νέων στο εξωτερικό, οι 

οποίοι εξαναγκάστηκαν να φύγουν για τον ίδιο λόγο. Μιλάμε δηλαδή για ενάμισι 

εκατομμύριο ανέργους, που αυξάνονται καθημερινά, οδηγώντας την χώρα και την 

οικονομία της στην ερημοποίηση. 

Είναι η ανεργία δηλαδή σήμερα το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, 

το οποίο χρειάζεται άμεση απάντηση και αντιμετώπιση. Τι κάνουμε λοιπόν; Μας λέει 

το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 20 χρόνια, με 

ρυθμούς ανάπτυξης 4-5%, για να δημιουργηθούν 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας και 

να πέσει το ποσοστό ανεργίας στο 10%! Αυτό όμως είναι πολύ απλά αδιανόητο. Δεν 

μπορούμε να θυσιάσουμε δύο γενιές περιμένοντας τα αποτελέσματα της όποιας 

ανάπτυξης. Εδώ χρειάζεται λοιπόν να πάμε κάπως ανορθόδοξα: να σχεδιάσουμε και 

να υλοποιήσουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα-σοκ, το οποίο θα προκαλέσει πτώση 

της ανεργίας σε μονοψήφιο ποσοστό σε ορίζοντα ελάχιστων ετών(φιλόδοξο αλλά 

ρεαλιστικό σχέδιο) σε συνδυασμό με ένα συνεκτικό και στοχευμένο σχέδιο 

παραγωγικής ανασυγκρότησης, το οποίο θα δίνει τις βασικές κατευθύνσεις για την 

απορρόφηση των ανέργων στη δημόσια και κοινωνική σφαίρα της οικονομίας. Διότι 

κανένα πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας δεν μπορεί να έχει θετικά και 

βιώσιμα αποτελέσματα αν δεν υπάρχει εκείνο το σχέδιο που θα ανορθώσει την 

οικονομία, καθιστώντας βιώσιμες τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργούνται. 
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Διαφορετικά αν πηγαίνουμε με την λογική : άνεργοι «ατάκτως ειρημμένοι»  στη 

δημόσια σφαίρα της οικονομίας με αποκλειστικό κριτήριο να τους τοποθετούμε όπου 

γενικά και αόριστα όπου υπάρχουν «ανάγκες» τότε είναι επόμενο να καταλήξουμε σε 

μια σειρά από αδιέξοδα και συνεπώς στην αποτυχία των πολιτικών μας. 

Άρα λοιπόν δεν θα πάμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση και από εκεί σε βάθος 

χρόνου και σταδιακά στην δημιουργία θέσεων εργασίας –που είναι η φυσιολογική 

ροή των πραγμάτων σε μια φυσιολογική περίοδο της οικονομίας-  αλλά στην μαζική , 

εδώ και τώρα, δημιουργία θέσεων απασχόλησης χέρι-χέρι με ένα καλά μελετημένο 

και αποτυπωμένο σχέδιο της ανασυγκρότησης της οικονομίας, ώστε οι θέσεις 

εργασίας να δημιουργούνται εκεί που στοχεύουμε, εκεί όπου θέλουμε να στραφεί η 

οικονομία το επόμενο έτος, την επόμενη δεκαετία, τον επόμενο αιώνα. Διότι ο 

σχεδιασμός μας πρέπει να εκτείνεται σε 3 επίπεδα χρονικά: βραχυπρόθεσμο, 

μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο έχοντας πάντα βέβαια ως όραμα την προοπτική 

για τον σοσιαλισμό. 

Μεθοδολογικά τώρα, πρέπει να μελετήσουμε τι υφίσταται και πάνω σε αυτό να 

«κεντήσουμε» την πρότασή μας. Η πρόταση –στην οποία όμως δεν θα επεκταθώ στα 

πλαίσια αυτής της ομιλίας- είναι να χρησιμοποιήσουμε τις κατηγοριοποιήσεις της 

ΕΛΣΤΑΤ, για τις οποίες υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τις αναλύσεις μας. 

Παραθέτω στη συνέχεια, απλά για να έχουμε μια γενική εικόνα,  τους 10 βασικούς 

κλάδους της ΕΛΣΤΑΤ για την μέτρηση του ΑΕΠ από την πλευρά της παραγωγής, 

καθώς και τη συμβολή του κάθε κλάδου στο ΑΕΠ της χώρας σε τρέχουσες τιμές και 

εκατομμύρια ευρώ: 

ΚΛΑΔΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ (2012) 

Γεωργία, δασοκομία και αλιεία   5751 εκ. Ευρώ 

Ορυχεία και λατομεία, μεταποίηση, 

ενέργεια, παροχή νερού, επεξεργασία 

λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων, 

εξυγίανση 

24404 εκ. Ευρώ 

Κατασκευές 3616 εκ. Ευρώ 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευές 

οχημάτων και μοτοσικλετών, μεταφορά 

39801 εκ. Ευρώ 
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και αποθήκευση, υπηρεσίες παροχής 

καταλύματος και υπηρεσίες εστίασης  

Eνημέρωση και επικοινωνία  8309 εκ. Ευρώ 

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 

δραστηριότητες  

8326 εκ. Ευρώ 

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας  28456 εκ. Ευρώ 

Επαγγελματικές, επιστημονικές και 

τεχνικές δραστηριότητες, διοικητικές και 

υποστηρικτικές δραστηριότητες  

8227 εκ. Ευρώ 

Δημόσια διοίκηση και άμυνα, 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, 

εκπαίδευση, δραστηριότητες σχετικές με 

την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική 

μέριμνα  

35520 εκ. Ευρώ 

Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία, 

επισκευές ειδών νοικοκυριού και άλλες 

υπηρεσίες  

8110 εκ. Ευρώ 

Σύνολο 170521 εκ. Ευρώ 

 

Φόροι μείον επιδοτήσεις στα προϊόντα 23227 εκ. Ευρώ 

 

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν 193748 εκ. Ευρώ 

 

Πάνω σε αυτήν την «εικόνα» πρέπει να χτίσουμε τη δικιά μας πρόταση, παίρνοντας 

υπόψη μας τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που έχει, λόγω μεγέθους 

,κάθε κλάδος, την ανάγκη για αυτοδυναμία σε βασικά είδη, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας, τον διεθνή καταμερισμό εργασίας κτλ. 

Τίθεται τώρα το ερώτημα το που θα βρεθούν οι οικονομικοί πόροι για να 

χρηματοδοτηθεί ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο ταχύτατης πτώσης της ανεργίας και 

παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου. 
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Που θα βρούμε τα λεφτά; 

                 Χρηματοδότηση παραγωγικής ανασυγκρότησης-πόροι 

Ένα στοχευμένο και ρηξικέλευθο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης χρειάζεται 

οπωσδήποτε επαρκή χρηματοδότηση και ρευστότητα.  

Πρώτη πηγή χρηματοδότησης: διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του 

χρέους και εθνικοποιήσεις:  

Το κάθε κράτος μπορεί νόμιμα –ως ελεύθερη και χωρίς προϋποθέσεις, εξωτερικές και 

εσωτερικές, έκφραση, πραγμάτωση και αυτοπροστασία της Εθνικής του Κυριαρχίας- 

να κατάσχει (σε περίπτωση παράνομων πράξεων), να απαλλοτριώσει, ή  να 

εθνικοποιήσει, ημεδαπές και αλλοδαπές, κρατικές και ιδιωτικές,  ιδιοκτησίες και 

επενδύσεις στην εδαφική του επικράτεια, με αναγκαστικά κύριο και πρωταρχικό 

σκοπό την διασφάλιση και προστασία της Εθνικής του Κυριαρχίας και γενικότερα 

του Δημοσίου του Συμφέροντος (νοουμένου εδώ και με την δευτερεύουσα 

οικονομική, αλλά κυρίως με την πρωταρχική έννοια του, ήτοι αυτή της Εθνικής του 

Κυριαρχίας), με ή χωρίς αποζημίωση των πρώην ιδιοκτητών (Συντ. 1,17,106).  

 

Ως «επενδύσεις» εδώ νοούνται αδιακρίτως και ισότιμα, οι βιομηχανικές επενδύσεις, 

οι επενδύσεις εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου (concession agreements), αλλά και 

επενδύσεις (δανειακών) κεφαλαίων, ήτοι χρηματικά δάνεια με την  μορφή ομολόγων, 

εντόκων γραμματείων κλπ. Τα δικαιώματα αυτά προστασίας της Εθνικής Κυριαρχίας 

και Εθνικού Συμφέροντος, έχουν ενσωματωθεί στο διεθνές δίκαιο τυπικά από το 

1962 (βλ. βιβλ. Works in the UN Comission on Permanent Soevereignty over Natural 

Resources & Resolution 1804 (XVII) by the UN General Assembly on 14-12-1962) κι 

αποτελούν μια τροποποίηση του «δόγματος Calvo» (Calvo`s doctrine), το οποίο 

εισηγήθηκε ο Αργεντίνος δικαστής Calvo το 1868  (στον κολοφώνα της 

αποικιοκρατικής εκμετάλλευσης του τρίτου κόσμου από της ευρωπαϊκές κυρίως 

αποικιοκρατικές χώρες).  

 

Σύμφωνα με το δόγμα αυτό, όταν μια ξένη επένδυση (βιομηχανική ή δανειακή-

κεφαλαιακή με την μορφή δανείων και ομολόγων), διακρατική (με την μορφή 

διεθνών συνθηκών), η μεταξύ κράτους και ιδιωτών επενδυτών (με την μορφή 

συμβολαίων), δημιουργήσει, στην χώρα λειτουργίας της, συνθήκες άνισης και αήθους 
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οικονομικής εκμετάλλευσης του ντόπιου πληθυσμού υπέρ της, ή του κράτους 

καταγωγής της - οδηγώντας αναγκαστικά και στην συνακόλουθη απώλεια της 

Εθνικής Κυριαρχίας της χώρας λειτουργίας της υπέρ του κράτους καταγωγής της, ή   

υπέρ της επένδυσης της ίδιας!- τότε το κράτος λειτουργίας της έχει το νόμιμο 

δικαίωμα να άρει την ανισότητα αυτή με οποιοδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης 

και της εθνικοποιήσεώς της «επένδυσης»  για λόγους «Εθνικού Συμφέροντος» 

(public utility), με την καταβολή (nationalization), ή όχι (expropriation) αποζημίωσης 

στον ιδιοκτήτη της επένδυσης.   

 

Το «Εθνικό Συμφέρον» εδώ εννοιολογικά ταυτίζεται –σύμφωνα με όσα προείπαμε – 

κυρίως με την διασφάλιση, αλλά και την έκφραση της Εθνικής Κυριαρχίας του 

κράτους λειτουργίας της «επένδυσης».  

 

Σε κάθε περίπτωση, το καταβλητέο και το ύψος της αποζημίωσης θα κριθεί και θα 

καθοριστεί αποκλειστικά από τα δικαστήρια του κράτους λειτουργίας της 

«επένδυσης» και με βάση τις οικονομικές συνθήκες και ανάγκες του ντόπιου 

πληθυσμού. Η εφαρμογή (υλοποίηση) του δόγματος Calvo, συνιστά ταυτόχρονα, την 

έκφραση (άσκηση) και την αυτοπροστασία της Εθνικής Κυριαρχίας του κράτους 

λειτουργίας της επένδυσης.  

 

Μάλιστα-σύμφωνα με το ίδιο αυτό «δόγμα» και όπως είπαμε ήδη- η δικαστική 

αρμοδιότητα για τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα στην διαδικασία εθνικοποίησης 

της «επένδυσης», ανήκουν αποκλειστικά στον κράτος υποδοχής και λειτουργίας της 

επένδυσης, το κυρίαρχο νομικό πλαίσιο και τα δικαστήρια του οποίου θα 

καθορίσουν, κυρίαρχα, το περιεχόμενο, την αναγκαιότητα της εθνικοποίησης, την 

αντικειμενική αλήθεια του κινδύνου του Εθνικού Συμφέροντος του λαού από την 

λειτουργία της επένδυσης στην επικράτειά του και τελικά την νομιμότητα της 

εθνικοποίησης, καθώς και την καταβολή ή όχι αποζημίωσης στον πρώην ιδιοκτήτη 

της.  

 

Η εκδίκαση της υπόθεσης της εθνικοποίησης στο δικαστήρια του αλλοδαπού 

κράτους-επενδυτή και σύμφωνα με το δικό του δίκαιο, αποκλείεται. Το «δόγμα 

Calvo» έτσι, στερεί τις ξένες (κρατικές και ιδιωτικές) επενδύσεις από την 

«διπλωματική ασυλία» και την «νόμιμη» στρατιωτική των προστασία από το 
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ισχυρότερο κράτος-επενδυτή. Το «δόγμα Calvo» συνιστά συνεπώς μια μορφή 

«δικαστικού εθνικισμού».  

 

Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται και διασφαλίζεται διεθνώς, η δίκαιη κατανομή 

του πλούτου με όρους αμοιβαίου σεβασμού, ισότητας και δικαιοσύνης μεταξύ των 

κρατών και των λαών των και αποκλείεται η συνέχιση και επαναφορά της δουλείας –

με  άλλη μορφή- και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.  

 

Το «δόγμα» Calvo, ήταν η πρώτη αντίδραση του Δικαίου κατά της άγριας και 

απάνθρωπη εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο στις αποικιοκρατούμενες χώρες 

από τους ευρωπαίους δυνάστες αποικιοκράτες του 19ου αι.   

 

Έκτοτε το δόγμα αυτό, συμπεριελήφθη σε όλα τα συντάγματα των κρατών της Ν. 

Αμερικής και κατέστη μέρος και του Διεθνούς Δικαίου από το 1962 με τις 

προαναφερόμενες συνθήκες: Works in the UN Comission on Permanent Soevereignty 

over Natural Resources & Resolution 1804 (XVII) by the UN General Assembly on 

14-12-1962.  

 

Οι αρχές του «δόγματος Calvo» ενσωματώθηκαν στο άρθρο 106, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 28 παρ.1 του Ελληνικού Συντάγματος. Η αναγκαστική ισχύ των παραπάνω 

αρχών του «δόγματος Calvo» στα πλαίσια του Διεθνούς και Εθνικού Δικαίου για την 

ακύρωση των Διεθνών Συνθηκών και η δέσμευση των  αντισυμβαλλομένων μερών 

της Δανειακής Σύμβασης της «ελληνικής κυβέρνησης και της Τρόικας», για τον 

σεβασμό και την εφαρμογή των σχετικών δικαστικών αποφάσεων, συνομολογείται 

στο άρθρο 6 παρ.6α,β, της Σύμβασης (του κεφ: Αποπληρωμή, Πρόωρη Αποπληρωμή, 

Υποχρεωτική Αποπληρωμή και Ακύρωση).  

 

Στο «δόγμα Calvo» και στην  συναφή παραπάνω συνθήκη του Διεθνούς Δικαίου 

στηρίχθηκαν οι 10άδες των νόμιμων εθνικοποιήσεων κατά διάφορων, ευρωπαϊκών 

κυρίως, αποικιοκρατικών εταιρειών και επιχειρήσεων που λειτουργούσαν σε 

αποικιοκρατούμενες χώρες του τρίτου κόσμου και οι οποίες λυμαίνονταν τον ντόπιο 

πλούτο σε συνθήκες ανθρώπινης δουλείας και εξευτελισμού του ντόπιου λαού.  

 

Στο νομικό αυτό πλαίσιο στηρίχθηκε επίσης και η άρνηση αποπληρωμής των 
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εξωτερικών δανείων από την κυβέρνηση του Ι. Μεταξά το 1934, η οποία δικαιώθηκε 

με  την ιστορική απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου αρ. 78/15-06-1934 καθώς και η 

άρνηση της Αργεντινής το 2003 της αποπληρωμής των εξωτερικών της χρεών και  η 

οποία (Αργεντινή) δικαιώθηκε επίσης με την από 8 Μαΐου 2007 απόφαση του 

Γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου για το ίδιο θέμα.  Και τέλος, στο νομικό 

αυτό καθεστώς στηρίχθηκε και η νομιμότητα της δημοψηφισματικής απόφασης του 

Ισλανδικού λαού να αρνηθεί την αποπληρωμή των εξωτερικών του χρεών το 

καλοκαίρι του 2009, χωρίς καμία συνέπεια. 

Άρα λοιπόν, υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο για εθνικοποιήσεις και διαγραφή χρέους. 

 

Ποσά από διαγραφή χρέους: 

Στην πληρωμή χρεολυσίων και τόκων του δημοσίου χρέους της χώρας κατευθύνθηκε 

η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων που έλαβε μέχρι τώρα η Ελλάδα από το 

μηχανισμό στήριξης, ενώ ελάχιστα ήταν τα κεφάλαια που διατέθηκαν για την κάλυψη 

άλλων χρηματοδοτικών αναγκών. 

Από τα 209 δισ. ευρώ που έχουν εκταμιευτεί μέχρι τώρα, από Ευρωζώνη και ΔΝΤ 

έχουν διατεθεί: 

* 60 δισ. ευρώ, για πληρωμές χρεολυσίων (2010 - 2013). 

* 48 δισ. ευρώ για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 

* 35 δισ. ευρώ, που διατέθηκαν με το πρώτο PSI του Μαρτίου 2012 στους κατόχους 

ομολόγων, ως κίνητρο προκειμένου να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή των 

ομολόγων. 

* 11 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την προαγορά των ομολόγων με το PSI+ του 

Δεκεμβρίου 2012. 

* 40 δισ. ευρώ διατέθηκαν για πληρωμές τόκων (από Μάιο 2010 έως Ιούνιο 2013). 

* 15 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την κάλυψη άλλων δαπανών του προϋπολογισμού, εκ 

των οποίων και κατά προτεραιότητα εξοφλήθηκαν οφειλές στρατιωτικών 
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εξοπλισμών, ενώ ένα τμήμα τους κάλυψε λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού, 

κυρίως το έτος 2010. 

Άρα σε 4 χρόνια πληρώσαμε 100 δις ευρώ σε τοκοχρεολύσια, δηλ. χοντρικά 25 δις το 

έτος. Με μια διαγραφή συνεπώς του μεγαλύτερου μέρους του χρέους θα 

εξοικονομούσαμε δεκάδες δις ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε σε μεγάλο βαθμό να τα 

κατευθύνουμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση. 

Η προτεραιότητα της τρόικας για την κάλυψη των δαπανών εξυπηρέτησης του 

δημοσίου χρέους έχει διπλό στόχο. Αφενός την αποτροπή της άτακτης χρεοκοπίας 

που θα οδηγούσε σε κατάρρευση την ευρωζώνη, αφετέρου την άσκηση πίεσης προς 

την ελληνική κυβέρνηση να περικόψει τις δαπάνες, ώστε να καλύπτει τις πρωτογενείς 

δαπάνες (λειτουργικές, μισθοί συντάξεις, επιχορηγήσεις) με τα έσοδα του 

προϋπολογισμού. Δηλαδή, στόχος των δανειστών δεν είναι η κάλυψη ελλειμμάτων 

που προκύπτουν από λειτουργικές δαπάνες του κράτους, αλλά οι πληρωμές 

χρεολυσίων και τόκων. Μάλιστα, επέβαλαν οι συγκεκριμένες πληρωμές να γίνονται 

απευθείας από τον ειδικό λογαριασμό που έχει συσταθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

στον οποίο κατατίθενται τα ποσά των δόσεων και αποπληρώνονται απευθείας τα 

χρεολύσια, απαγορεύοντας στην κυβέρνηση να λάβει κονδύλια για άλλες 

δραστηριότητες. Στον ίδιο λογαριασμό κατατίθενται τα έσοδα των 

αποκρατικοποιήσεων (όταν υπάρχουν) και το 30% του πλεονάσματος των εσόδων, τα 

οποία επίσης η κυβέρνηση δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για άλλο σκοπό πλην της 

πληρωμής χρεολυσίων. 

Από την ανάλυση των στοιχείων των δανείων της τρόικας προκύπτει η ανακύκλωση 

του ελληνικού χρέους και η αναποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που έγιναν 

μέχρι τώρα. Ενδεικτικό είναι πως με το PSI του Μαρτίου του 2012 επιτεύχθηκε 

μείωση του χρέους κατά 106 δισ. ευρώ, αλλά η Ελλάδα έλαβε νέα δάνεια από το 

μηχανισμό ύψους 109 δισ. ευρώ (η σύμβαση προβλέπει 130 δισ. ευρώ), με 

αποτέλεσμα το χρέος να παραμένει στο ύψος του. Συγκεκριμένα, ο λόγος του χρέους 

προς το ΑΕΠ το 2011 ήταν 170,3% το 2012 με τα PSI μειώθηκε σε 156,9%, αλλά με 

τα νέα δάνεια του μηχανισμού το 2013 αυξήθηκε στο 175,2%, πάνω δηλαδή και από 

το επίπεδο του 2011, προ PSI! Παράλληλα, με τη χρήση των δανείων του μηχανισμού 

για την πληρωμή του 100% των χρεολυσίων και με τα δύο PSI οδηγηθήκαμε σε 
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αναδιάρθρωση του χρέους, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία του χρέους πέρασε από 

τα χέρια ιδιωτών στα χέρια των κρατών της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ. 

Άρα λοιπόν με μια διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους θα εξασφαλίζαμε 

ετήσια ποσά της τάξης των 15-20 δις ευρώ ετησίως, υπολογίζοντας μια διαγραφή 

χρέους κατά τουλάχιστον 60% και άνω. 

 

Τράπεζες-ρευστότητα-εθνικοποίηση τραπεζών 

Δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικός έλεγχος στις τράπεζες που λειτουργούν με 

δημόσιο χρήμα. Δημόσια ιδιοκτησία ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος δηλαδή. 

Η ρευστότητα των τραπεζών μπορεί και πρέπει να κατευθυνθεί στην παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας, καθώς ανάπτυξη χωρίς ρευστότητα δεν μπορεί να 

υπάρξει. 

Με την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, που έγινε με δημόσιο χρήμα, 

επιβαρύνοντας το δημόσιο χρέος με περίπου 50 δις, το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, βρέθηκε να αποτελεί τον βασικό μέτοχο 

των τεσσάρων συστημικών τραπεζών. Από τα 50 δις, με τα οποία επιβαρύνθηκε το 

δημόσιο χρέος για τη διάσωση των τραπεζών, 25,5 δις αποτελούν το κόστος της καθαυτό 

ανακεφαλαιοποίησης, ενώ άλλα περίπου 15 δις χρησιμοποιήθηκαν στις περιπτώσεις 

εξυγίανσης τραπεζών, που μεταβιβάστηκαν στις συστημικές ή απορροφήθηκαν από 

αυτές. Το διαθέσιμο υπόλοιπο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι 8,7 

δις, τα οποία προορίζονται για νέες ανάγκες σταθεροποίησης του τραπεζικού 

συστήματος. 

Άρα δεν μένει παρά να κάνουμε το αυτονόητο: να περάσει σε δημόσιο έλεγχο η δημόσια 

ιδιοκτησία! 

Όπως έχουν μέχρι σήμερα τα δεδομένα, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρά τη γενναία 

κεφαλαιακή ενίσχυση, που έχει λάβει από το Ελληνικό Δημόσιο, έχει πολύ 

περιορισμένες δυνατότητες για παροχή ρευστότητας και επαρκή χρηματοδότηση προς 

την οικονομία. 

Κατ’ αρχάς, η καταθετική βάση είναι της τάξης των 160 δις και τα κεφάλαια από την 

ανακεφαλαιοποίηση 30 δις (συμπεριλαμβανομένης τόσο της συμμετοχής του ΤΧΣ 25,5 

δις, όσο και της ιδιωτικής συμμετοχής περίπου 4,5 δις). Την ίδια στιγμή, τα κόκκινα 

δάνεια έχουν ήδη ανέλθει σε  75 δις περίπου, ενώ αν συμπεριληφθούν οι εμφανιζόμενες 
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ως ενήμερες αναδιαρθρώσεις, που όμως στην πραγματικότητα δεν εξυπηρετούνται, 

ενδεχομένως να ξεπεράσουν τα 80 δις. Δηλαδή, τα κόκκινα δάνεια αντιστοιχούν περίπου 

στο 50% των καταθέσεων και είναι 150% πάνω από την ανακεφαλαιοποίηση! 

Επιπλέον, οι προοπτικές των τραπεζών εξαρτώνται άμεσα από την εξέλιξη της 

οικονομίας της χώρας, που δεν πρόκειται να ανακάμψει, όσο συνεχίζεται η πολιτική της 

σκληρής δημοσιονομικής λιτότητας. Γι’ αυτό η παροχή ρευστότητας στην πραγματική 

οικονομία εξαρτάται άμεσα και έμμεσα από την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων 

πολιτικών λιτότητας. 

Κεντρικό ρόλο στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της 

ανασύνταξης της ελληνικής οικονομίας θα παίξει βέβαια και το αναγκαίο κούρεμα των 

δανείων των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί 

βαρύτατα από την κρίση: 

-«Νέα σεισάχθεια». Πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας για τη 

θεσμοθέτηση και την εποπτεία της εφαρμογής ενός απλού, 

αποτελεσματικού, διαφανούς και κοινωνικά δίκαιου προγράμματος 

ανακούφισης από την υπερχέωση των νοικοκυριών, των μικρών 

επιχειρήσεων και των αγροτών, με βάση καθορισμένες ελάχιστες δαπάνες 

διαβίωσης και με έλεγχο για την κάθε περίπτωση χωριστά, έτσι ώστε η 

εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων να γίνεται από το 

περίσσευμα και όχι από το υστέρημα του οικογενειακού εισοδήματος, 

δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των πιο αδύναμων και όσων έχουν 

πληγεί από την κρίση, προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και 

της κοινωνικής συνοχής της χώρας. Ταυτόχρονα, σημαντικά είναι τα οφέλη, 

που θα προκύψουν για την εξυγίανση των τραπεζών αλλά και για την 

σταθεροποίηση της αγοράς των ακινήτων, δημιουργώντας συνθήκες 

οικονομικής ανάκαμψης, χωρίς να υπάρξουν πρόσθετες ανάγκες 

ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εντός του φορέα αυτού θα 

δημιουργηθεί ξεχωριστός τομέας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα 

κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, όπως απαιτείται για το πρόγραμμα 

παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. 

 

Επιπλέον πρέπει να δημιουργηθεί: Δημόσια Αναπτυξιακή Τράπεζα 

(επενδυτική τράπεζα δημοσίου συμφέροντος) για την προώθηση 
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αναπτυξιακών έργων του προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης 

της χώρας, που θα αξιοποιεί αποτελεσματικά και με διαφάνεια τα διαθέσιμα 

κονδύλια. 

- Τράπεζα ειδικού σκοπού για την χρηματοδότηση των μικρών και 

πολύ μικρών επιχειρήσεων 

 

Φορολογία-Δίκαιο φορολογικό σύστημα-Αύξηση εσόδων από την 

φοροδιαφυγή των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και των 

μεγαλοφοροφυγάδων  

 

Η φορολογική πολιτική στην Ελλάδα, από την μεταπολίτευση έως και σήμερα, 

αποτέλεσε πεδίο άσκησης έντονα ταξικών πολιτικών. Η ταξικότητα της 

φορολογικής πολιτικής, συνίσταται στην όλο και δυσμενέστερη φορολόγηση των 

λαϊκών στρωμάτων (με αποκορύφωμα τη μνημονιακή φορολόγηση πλέον, ακόμα και 

αυτών που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχιας καθώς και των ανέργων) και την 

παράλληλη δημιουργία ενός πλέγματος φοροαπαλλαγών και χαριστικών εξαιρέσεων, 

του ευρύτερου συντελεστή Κεφάλαιο (όλα τα εισοδήματα εκτός της 

μισθωτής εργασίας) και ειδικότερα για το μεγάλο κεφάλαιο, που είχε ως αποτέλεσμα 

τη συστηματική και διαχρονική απώλεια τεράστιων ποσών φόρου. 

Η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα είναι περίπου διπλάσια του μέσου 

όρου των χωρών της Ευρωζώνης, αγγίζοντας το 25% περίπου(13% ο μέσος όρος 

ευρωζώνης), με τη μερίδα του λέοντος να την κατέχουν οι μεγαλοφοροφυγάδες, οι 

πολύ μεγάλες εταιρείες και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, έτσι όπως είναι διαρθρωμένο το φορολογικό σύστημα, στα πλαίσια της 

επίσημης οικονομίας δίνει έμφαση στην εξοντωτική φορολόγηση των φτωχών και 

μεσαίων στρωμάτων και στην υποφορολόγηση των «εχόντων και κατεχόντων» 

Στο πλαίσιο αυτό τα χρήματα που θα χρηματοδοτήσουν την παραγωγική 

ανασυγκρότηση της χώρας θα βρεθούν από: 

 

 

εταφορά του φορολογικού βάρους από τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα 

στα μεγάλα και υψηλά εισοδήματα και περιουσίες. 

Συγκεκριμένα, τα παραπάνω θα υλοποιηθούν με τους κάτωθι τρόπους: 
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-Φορολογία επιχειρήσεων: Άμεσος στόχος στο πεδίο της φορολογίας των 

επιχειρήσεων, αποτελεί η αύξηση των φορολογικών εσόδων στο ύψος του μέσου 

όρου της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό του 2013 τα έσοδα από 

Νομικά Πρόσωπα θα κινηθούν στα 1,6 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 0,8% του ΑΕΠ, όταν ο 

μέσος όρος της ευρωζώνης είναι 2,3% του ΑΕΠ. Επίσης, στην 

περίοδο 2000-2010, η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση των φορολογικών της 

εσόδων από επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών, με 

μείωση της τάξεως των 1,7 μονάδων του ΑΕΠ, ενώ ο πραγματικός φορολογικός 

συντελεστής στο συντελεστή Κεφάλαιο (όλα τα εισοδήματα πλην αυτών που 

παράγονται από τη μισθωτή εργασία) βρίσκονταν πάντα, περίπου στο 50% του μέσου 

όρου της Ε.Ε) 

Οι βασικοί άξονες των αλλαγών στη φορολογία των επιχειρήσεων είναι: 

-Αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

-Επανεξέταση των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας. Το μεγάλο διεθνές 

σκάνδαλο στις μέρες μας δεν είναι η διπλή φορολόγηση των κερδών, αλλά η διπλή 

αποφυγή φορολόγησης κερδών (η μη φορολόγηση κερδών δηλαδή σε καμία χώρα) 

και η φορολόγηση των κερδών που αποδίδονται στις μητρικές εταιρίες, με πολύ 

χαμηλούς συντελεστές. 

- Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές με εταιρίες που 

εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (off shore εταιρίες) και σε χώρες με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ο στόχος είναι η, με οικονομικούς όρους, 

πλήρης και απόλυτη απαγόρευση των συναλλαγών με εταιρίες που εδρεύουν σε 

φορολογικούς παραδείσους και η αποκάλυψη και ο έλεγχος των 

εικονικών τριγωνικών συναλλαγών με εταιρίες που εδρεύουν σε χώρες με 

προνομιακό φορολογικό καθεστώς. 

-Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου και του ελεγκτικού έργου στο πεδίο 

των ενδοομιλικών συναλλαγών των πολυεθνικών επιχειρήσεων (το διαρκές 

σκάνδαλο με υπερτιμολογήσεις εισαγωγών, υποτιμολογήσεις εξαγωγών, εικονικά 

έξοδα για royalties και άυλα πάγια στοιχεία, εικονικά έξοδα τόκων για αποπληρωμή 

εικονικών δανείων από εταιρίες του ίδιου ομίλου κτλ). Ο στόχος είναι η εφαρμογή 

κανόνων στις ενδοομιλικές συναλλαγές που θα είναι πρακτικοί και εφαρμόσιμοι, 

αποτελεσματικοί στην αποτροπή απόκρυψης κερδών, και 

επαληθεύσιμοι από τις ελεγκτικές διαδικασίες των φορολογικών αρχών. 
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-Κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, 

επενδύσεις μέσω Fast Track, κίνητρα επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων) και των 

προκλητικών φοροαπαλλαγών, που μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα ευνοϊκού 

φορολογικού καθεστώτος, με αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρου. 

-Ειδικοί, αυξημένοι φορολογικοί συντελεστές για τις Τράπεζες. 

Φορολογία φυσικών προσώπων: εκ βάθρων αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, ώστε 

να φορολογούνται κατά κύριο λόγο οι έχοντες.  

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ: Εκτός από την καταπολέμηση της 

φοροδιαφυγής στο εσωτερικό της χώρας πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες και 

στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. 

 

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ 

Είναι σε γνώση μας το δυσμενέστατο διεθνές φορολογικό πλαίσιο και οι δεσμεύσεις 

που έχει αναλάβει η χώρα (στο πλαίσιο της Ε.Ε, του ΟΟΣΑ κτλ). Αυτή ακριβώς η 

γνώση, είναι που μας δεσμεύει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την αλλαγή των 

δυσμενών φορολογικών πολιτικών, που εφαρμόζονται συνέπεια αυτών των διεθνών 

συμβάσεων και να συγκρουστούμε με τα μέτρα που ευνοούν την διεθνοποιημένη 

φοροδιαφυγή και την μεταφορά κερδών, που ενώ 

παράγονται στην χώρα καταφεύγουν (με τη βοήθεια αυτών των διεθνών συμβάσεων) 

σε φορολογικούς παραδείσους. 

Η σύλληψη της φοροδιαφυγής, λοιπόν, απαιτεί έναν συνδυασμό ενεργειών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ο έλεγχος των ενδοομιλικών συναλλαγών, ο έλεγχος 

των συναλλαγών με off shore εταιρείες, ο έλεγχος της κίνησης αδήλωτων κεφαλαίων, 

δεν μπορεί να επιτευχθεί πλήρως με ενέργειες, εντός ενός μόνο κράτους. Το διεθνές 

θεσμικό πλαίσιο σε αυτόν το τομέα, σκοπίμως, είναι πολύ αδύνατο. Τα δεδομένα 

πρόσφατης απάντησης του Ευρωκοινοβουλίου, αποκαλύπτουν ότι το Ελληνικό 

κράτος έχει αφήσει στο απυρόβλητο τις ενδοομιλικές συναλλαγές των πολυεθνικών 

εταιρειών, ενώ παραμένει θεατής στις διεργασίες που αυτή την περίοδο συμβαίνουν 

στην Ευρώπη στα θέματα της διεθνούς φοροδιαφυγής. 
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Επίλογος 

 

Κλείνοντας, οφείλουμε να τονίσουμε ότι πέρα απ’ όσα περιγράψαμε παραπάνω το 

ζήτημα της χρηματοδότησης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας θα κριθεί, 

επί της ουσίας, στις διαπραγματεύσεις που θα κάνει μια αυριανή κυβέρνηση της 

Αριστεράς με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον διεθνή παράγοντα. Διότι η 

πραγματικότητα είναι ότι στο ασφυκτικό πλαίσιο της Ευρωζώνης και της ΕΕ οι 

παραπάνω προτάσεις θα βρουν σοβαρότατα εμπόδια στην υλοποίησή τους. Μόνο 

λοιπόν μια διαπραγμάτευση εφ’ όλης της ύλης, που δεν  θα απορρίπτει το «όπλο» της 

σύγκρουσης και της ρήξης μπορεί να καταστήσει ρεαλιστικό το - τόσο αναγκαίο για 

το παρόν και το μέλλον αυτού του τόπου- σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.  


