
Υπάρχει Παραγωγική Ανασυγκρότηση μέσα στην Ευρωζώνη; 

Η υπογραφή του 3ου μνημονίου ήταν αναπόφευκτή; 

Υπάρχουν 2 ειδών υποστηρικτές της άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλώς υπέγραψε 3o μνημόνιο και δεν βγήκαμε από το 

Ευρώ, οι καλοπροαίρετοι που ισχυρίζονται ότι δεν ήταν δυνατόν να βγούμε από το Ευρώ επειδή δεν είμαστε 

έτοιμοι, οι αντίπαλοι που ισχυρίζονται ότι έπρεπε να διασφαλιστεί ,πάση θυσία, η πορεία της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Η 

πρώτη κατηγορία -που έχει νόημα κάποιος να ασχοληθεί- περιλαμβάνει ποικίλες απόψεις που συγκροτούνται και 

σε κομματικούς σχηματισμούς. 

Ο συλλογισμός της άποψης αυτής σε γενικές γραμμές είναι ο εξής: Η έξοδος της χώρας από την ΟΝΕ και η 

επιστροφή σε εθνικό νόμισμα θα συναντήσει απόλυτη εχθρότητα από τους δανειστές, που θα θέλουν να 

τιμωρήσουν την Ελλάδα, θα διακόψουν εμπορικές συναλλαγές, θα κάνουν εμπάργκο. Την ίδια στιγμή, λένε, το νέο 

νόμισμα δε θα έχει καμία αξία, άρα δε θα μπορούμε να εισάγουμε βασικά είδη, όπως σπόρους, λιπάσματα, 

μηχανήματα, γάλα, φάρμακα, πετρέλαιο, κτλ. . Άρα, καταλήγουν, θα πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί η 

παραγωγή και μετά να βγούμε από το ευρώ, διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε άτακτη χρεοκοπία και θα πεινάσει 

στην κυριολεξία ο λαός. 

Η άποψη αυτή καταφέρνει να φέρνει από την ίδια πλευρά ανθρώπους, κόμματα , συλλογικότητες που έχουν 

αντιδιαμετρικές απόψεις σχεδόν σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Είναι άνθρωποι, αγωνιστές που παραμένουν στον 

ΣΥΡΙΖΑ ή προσπαθούν να δικαιολογήσουν την υπογραφή Τσίπρα. Είναι άνθρωποι που έχουν ανησυχίες τις στις 

οποίες δεν βρίσκουν απάντηση. Είναι η ΧΑ που υποστηρίζει ότι θα είναι καταστροφή η έξοδος από Ευρώ τώρα άρα 

πρώτα θα πρέπει να συγκροτηθεί η παραγωγή, θέση αντεθνική αφού όπως θα αποδειχθεί παρακάτω 

ανασυγκρότηση της παραγωγής δεν μπορεί να υπάρξει εντός ΟΝΕ . Είναι και το ίδιο το ΚΚΕ υποστηρίζοντας ότι η 

έξοδος από το ευρώ θα πλήξει το λαό, αν δεν προηγηθεί εργατική-λαϊκή εξουσία, μια θέση που δυστυχώς αρνείται 

να δώσει απάντηση, στα αναγκαία βήματα σήμερα για έξοδο από την κρίση προς όφελος των εργαζομένων. 

Ένα βασικό στοιχείο που έχει η κρίση στην Ελλάδα, τη χώρα που γεννήθηκε η δημοκρατία, είναι η έλλειψη 

δημοκρατίας. Απόψεις που είναι εκτός της κυρίαρχης αντίληψής, δαιμονοποιούνται, άνθρωποι λοιδορούνται. Ό 

μόνος τρόπος για να προχωρήσει μπροστά η χώρα είναι οι απόψεις που εκφράζονται να τεκμηριώνονται όσο το 

δυνατόν περισσότερο. Μέχρι ώρας και μετά από μεγάλη αναζήτηση δεν βρήκα καμία μελέτη- άποψη – άρθρο που 

να τεκμηριώνει την καταστροφή του λαού έξω από τη ζώνη του ευρώ.  

Επομένως 2 κύρια ερωτήματα πρέπει να απαντηθούν. Το πρώτο είναι εάν μπορεί μέσα στο ευρώ να υπάρξει 

ανασυγκρότηση της παραγωγής σε εθνικό επίπεδο και δεύτερον εάν μπορεί σήμερα η Ελλάδα να αποχωρήσει από 

την Ευρωζώνη και να επιβιώσει. 

Μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση εντός ΟΝΕ; 

Ένα από το πράγματα που ανέδειξε η επτάμηνη παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, είναι ότι η παραμονή 

της χώρας στο ευρώ προϋποθέτει την ύπαρξη μνημονίου και την πιστή τήρηση όλων των υπογεγραμμένων 

δεσμεύσεων. Μη τήρηση σημαίνει μη χρηματοδότηση, άρα οικονομική ασφυξία και μονόδρομος η επιστροφή σε 

εθνικό νόμισμα για να λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας. 

Πριν λοιπόν ερευνήσουμε τις δυνατότητες για ανασυγκρότηση της παραγωγής, είναι απαραίτητο να δούμε τα 

άμεσα οικονομικά μέτρα που ψηφίστηκαν στις 13 Αυγούστου και αποτελούν το 3ο μνημόνιο. 

 Συνέχιση της λιτότητας και αύξηση των φορολογικών και ασφαλιστικών βαρών στα μεσαία και χαμηλά 

στρώματα 

 Αύξηση φορολογίας στους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες 

 Ιδιωτικοποιήσεις, για τη αποπληρωμή του απεχθούς και μη βιώσιμου χρέους και την 

ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών 

 Απαίτηση για πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, για τη χρηματοδότηση του χρέους 



Το 3ο μνημόνιο μειώνει την αγοραστική δύναμη του λαού, πλήττει τη μικρομεσαία αγροτιά, τους 

αυτοαπασχολούμενους και τις μικρές επιχειρήσεις, οδηγεί την οικονομία σε περαιτέρω ύφεση μειώνοντας την 

εσωτερική ζήτηση. 

Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν την επίδραση σε βασικούς δείκτες της οικονομίας, της παρουσίας της 

χώρας στη ζώνη του ευρώ και την αντίδραση μετά το ξέσπασμα της κρίσης το 2008, με την υπογραφή των 2 

μνημονίων 2010 και 2012; 

Η συμβολή της ΟΝΕ στην ανάπτυξη της Βιομηχανίας στην Ελλάδα 

Δε θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι η παρουσία της χώρας στην Ευρωζώνη δε βοήθησε την ελληνική 

βιομηχανία, ίσως μάλιστα να είναι πιο σωστό να πούμε την κατέστρεψε τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση στην 

Ελλάδα. Η είσοδος στο ενιαίο νόμισμα, απετέλεσε επιλογή του 

πιο επιθετικού τμήματος της αστικής τάξης, του τραπεζικού, 

πίσω από το οποίο στρατεύθηκαν και τα υπόλοιπα τμήματά 

της και αυτή η επιλογή είχε δρομολογηθεί μερικά χρόνια πριν 

την επίσημη ένταξη το 2001.  

Τη συμβολή της ΟΝΕ στο ΑΕΠ της χώρας δύσκολα κάποιος 

θα μπορούσε να την παρατηρήσει. Το ΑΕΠ διατήρησε αυξητική 

τροχιά με εξαίρεση την κρίση στις κατασκευές το 2004-2005, 

όπου και κατέρρευσε στην κρίση του 2008 (Διάγραμμα 1). 

Η πρόσβαση σε φτηνή χρηματοδότηση, λόγω Ευρώ, και 

μεγάλη ευκολία στις εισαγωγές προϊόντων και μηχανημάτων 

από το εξωτερικό, είχε μεγάλη επίπτωση –αρνητική- στη 

βιομηχανία, που εντάθηκε από το 2008 και παγιώθηκε με τα 2 

πρώτα μνημόνια. Στην πραγματικότητα ο δείκτης 

βιομηχανικής παραγωγής δεν έχει καμία θετική αντίδραση 

από την παρουσία στην ΟΝΕ και η πορεία του διατηρήθηκε 

σχεδόν σταθερή μέχρι την εμφάνιση της κρίσης του 2008, 

οπότε και κατέρρευσε. (Διάγραμμα 2). 

Τα 2 προηγούμενα μνημόνια, όχι μόνο δεν κατάφεραν να 

συγκρατήσουν την πτώση, αλλά εγγυήθηκαν και την πτωτική 

της τάση. Η δείκτης βιομηχανικής παραγωγής έχασε σε μια 

δεκαετία 35%. 

 

Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά το μείγμα της βιομηχανικής παραγωγής. 

Η Ελλάδα είναι μέλος ΕΕ τριάντα και πλέον έτη αλλά και της 

ΟΝΕ από το 2001. Όμως πιο νωρίς, από το 1998 προχώρησε σε 

"πρόγραμμα δημοσιονομικής και διαρθρωτικής 

προσαρμογής" για να μπει στην ΟΝΕ (μείωση ελλείματος, 

ιδιωτικοποιήσεις, αλλαγές στο ασφαλιστικό, απορρύθμιση των 

εργασιακών σχέσεων), ένα πρόγραμμα λιτότητας που δεν 

άφησε ανεπηρέαστο το βιομηχανικό δείκτη. Το πρόγραμμα 

αυτό, για να μπούμε στο ευρώ της κυβέρνησης Σημίτη, πίεσε 

κυρίως τους κλάδους παραγωγής (Διάγραμμα 3) κεφαλαιουχικών 

αγαθών (εργαλειομηχανές, μηχανολογικός εξοπλισμός, όπλα, 

δομικά μεταλλικά προϊόντα, όργανα μετρήσεων κτλ.) και 

διαρκών καταναλωτικών αγαθών (έπιπλα, ηλεκτρικές 
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συσκευές, ηλεκτρονικά είδη κτλ.). Η εύκολη δανειοδότηση των επιχειρήσεων στους κλάδους αυτούς, κατάφερε να 

μικρύνει το ρυθμό συρρίκνωσης τη παραγωγής μέχρι το 2008 όπου και χτύπησε η χρηματοπιστωτική κρίση και 

περιορίστηκε δραστικά η χρηματοδότηση. Υπογραφή του 1ου μνημονίου το 2010 και του 2ου το 2012 , οδήγησε στην 

συρρίκνωση όλων των κλάδων. Ο κλάδος των ενδιάμεσων αγαθών (πρώτες ύλες, λιπάσματα, πλαστικά κτλ. ) και 

των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών (τρόφιμα, απορρυπαντικά κτλ.) είχαν σημαντικές απώλειες. Ο κλάδος της 

ενέργειας δεν υπέστη αξιοσημείωτη μεταβολή παρά μονάχα μετά την εφαρμογή του 2ου μνημονίου, κλάδος που 

στο συντριπτικό του ποσοστό ελέγχεται από το Δημόσιο. 

Οι Τομείς της ελληνικής βιομηχανίας ακολούθησαν την ίδια 

πορεία με τον δείκτη βιομηχανικής παραγωγής, εξαίρεση 

αποτέλεσε η παροχή νερού. Η μεταποιητική βιομηχανία 

υπέστη μείωση 40%, ενώ η παραγωγή ενέργειας μειώθηκε 

κατά πολύ, απουσία βιομηχανικής ζήτησης. (Διάγραμμα 4) 

Τόσο στους κλάδους όσο και στους τομείς της βιομηχανίας 

είναι εμφανής ο ρόλος του δημόσιου τομέα. Η δραστική 

μείωση των δημόσιων επενδύσεων και άλλα και του μεγέθους 

του δημόσιου τομέα συμπαρέσυρε τον ιδιωτικό τομέα προς τα 

κάτω. Ταυτόχρονα όμως συσσωρευμένος πλούτος του 

ελληνικού λαού στη μορφή δημόσιων επιχειρήσεων 

(Ύδρευσης, ΔΕΗ, ΕΑΒ, ΟΣΕ, λιμάνια κτλ.,) ήταν ανάχωμα για μια πραγματική καταστροφή της οικονομίας και της 

παραγωγής, χρηματοδοτώντας μέσω πιστώσεων στις καταναλώσεις τις επιχειρήσεις που, αντιμετώπιζαν την κρίση, 

παρέχοντας με αμείωτη ένταση βασικά αγαθά στον πληθυσμό της χώρας. 

Η παρουσίας της Ελλάδας στην ΕΕ και από το 2001 στην ΟΝΕ οδήγησε στην πτώση της ελληνικής βιομηχανίας. 

Τα 2 μνημόνια επέτειναν μια, ήδη καθοδική πορεία. Δεν υπάρχει εξήγηση που να τεκμηριώνει ότι το 3ο μνημόνιο 

δε θα συνεχίσει τη συρρίκνωση του κλάδου. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την έξοδο από τα μνημόνια όσο πιο 

σύντομα γίνεται. 

Βιομηχανία σε παρακμή 

Η παρατεταμένη λιτότητα τα τελευταία 30 και πλέον χρόνια μέσα στην ΕΕ, δεν έφερε την ανάπτυξη της 

βιομηχανίας στην Ελλάδα, αντίθετα τα αποτελέσματα της, σε συνδυασμό με την συμμετοχή στην ΟΝΕ, 

αποδυνάμωσε τη θέση της, και την έκανε έρμαιο των διεθνών οικονομικών συγκυριών. Οι ελληνικές κυβερνήσεις, 

δεσμευμένες στα προγράμματα λιτότητας, ακολουθώντας τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ, δημιούργησαν μια 

αναιμική βιομηχανία, το έλλειμα της ανταγωνιστικότητάς της, φάνηκε στην πρώτη σοβαρή κρίση της Ευρωζώνης, 

τότε που η δανειοδότηση δεν ήταν διαθέσιμη λύση, για να κερδηθεί χρόνος. 

Όσο σωστή είναι η παραπάνω διαπίστωση, άλλο τόσο σωστό είναι και το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια 

ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα. Παρά τη συρρίκνωση των 

παραγόμενων αξιών και όγκων, έχει ένα πλήρες φάσμα 

παραγόμενων αγαθών, που ξεκινάνε από καρφίτσες και 

απορρυπαντικά και φτάνουν σε τηλεκατευθυνόμενα βλήματα 

και πυροσβεστικά οχήματα. Στη χώρα υπάρχει τεχνογνωσία, 

υπάρχει το επιστημονικοτεχνικό προσωπικό για να παράγει 

προϊόντα με σύγχρονες μεθόδους, υψηλής προστιθέμενης 

αξίας. Οι δείκτες βιομηχανικής παραγωγής πέρα από μείωση 

του όγκου λόγο των 2 μνημονίων δείχνουν ταυτόχρονα το ύψος 

των δυνατοτήτων παραγωγής μόλις πριν από έξι χρόνια για την 

κάλυψη τόσο εγχώριων αναγκών όσο και μέρος εξαγωγών.  

Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή εκείνο το 

επίπεδο για να παράγει πολύ υψηλής τεχνολογίας προϊόντα(αεροπλάνα, αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα κτλ.), 
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προϊόντα δηλαδή που απαιτείται ένας ολόκληρος μηχανισμός που ξεκινά από ερευνητικά κέντρα, αγορές πατεντών, 

μακροχρόνιες δοκιμές και πειράματα και καταλήγει σε αυτόματες εργαλειομηχανές υπερύψηλής ακρίβειας και 

αυτό δεν μπορεί να γίνει σε 5 χρόνια. Υπάρχει όμως η δυνατότητα, σήμερα, ο λαός που ζει στη χώρα να έχει όλα 

τα αγαθά που σήμερα θεωρούνται αναγκαία (χημικά, τρόφιμα, λιπάσματα, μηχανήματα). Είναι χαρακτηριστικό 

ότι ακόμη και μέσα στην κρίση, η παραγωγή τροφίμων δεν υπέστη ουσιαστική μεταβολή, ενώ η 

φαρμακοβιομηχανία γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη διάγραμμά (Διάγραμμα 5). 

Ενδεικτικά, μόνο για τα αζωτούχα λιπάσματα όπως φαίνεται παρακάτω (Διάγραμμα 6). αξίζει να δούμε τόσο την 

παραγωγική δυνατότητα των μονάδων που φαίνεται το 2011 αλλά ακόμη περισσότερο ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα 

παράγει περισσότερα λιπάσματα από όσα καταναλώνει. Τέλος για να απαντηθεί και η μπούρδα της Σ.Βούλτεψης 

περί για τα χαρτιά υγείας, παρακάτω (Διάγραμμα 7). τεκμηριώνει ότι από τα σουπερμάρκετ μπορεί να λείψει το μαύρο 

χαβιάρι αλλά στην Ελλάδα υπάρχει απόλυτη επάρκεια χαρτιού υγείας για να χρησιμοποιεί όσο θέλει. 

 

 

 

 

 

 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο  

Οι υπέρμαχοι της άποψης για παραμονή στο ευρώ, χρησιμοποιούν ως επιχείρημα το ελλειμματικό ισοζύγιο 

εξωτερικού εμπορίου, λέγοντας ότι εάν βγούμε από το ευρώ δεν θα μπορούμε να εισάγουμε προϊόντα, αφού το 

νέο νόμισμα δε θα έχει κανένα αντίκρισμα στις διεθνής αγορές. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από πιο πριν. Η 

είσοδος της Ελλάδας στην ΟΝΕ συνδυάστηκε με την 

μείωση των δεικτών βιομηχανικής παραγωγής 

(έλλειψη ανταγωνιστικότητας, υψηλότερος 

πληθωρισμός σε σχέση με τη Γερμανία κτλ.). Η 

μείωση της εσωτερικής παραγωγής προϊόντων και 

η δυνατότητα από κτήσης αντίστοιχων προϊόντων 

από το εξωτερικό, οδήγησε στην αύξηση του 

εμπορικού ελλείματος πάνω από 60δις € το 2008. 

(Διάγραμμα 8). Τα 2 μνημόνια που οδήγησαν στη 

συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, στο κλείσιμο 

των εκτεθειμένων εταιριών σε δάνεια, καθώς και 

στην έλλειψη ρευστότητας, πίεσαν την 

εναπομένουσα ελληνική βιομηχανία στην 

αναζήτησης νεών αγορών στο εξωτερικό. Το γεγονός αυτό, βελτίωσε το εμπορικό ισοζύγιο σε σημείο που τον Ιούλιο 

15’ να είναι μόλις -1,47δις€ (συμπεριλαμβανομένου των πετρελαιοειδών). 

Ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε ακόμη είναι ότι, οι εισαγωγές μιας χώρας πληρώνονται με τις 

εξαγωγές της και δεν χρειάζεται να έχει συναλλαγματικό απόθεμα για αυτό. Δεν απαιτείται δηλαδή μια χώρα να 

κατέχει εξαρχής σε 25δις € για να κάνει εισαγωγές πρώτων υλών. Προφανώς και δε θα πραγματοποιεί τις εμπορικές 

της συναλλαγές σε νέο νόμισμα, όπως δεν έκανε τις εισαγωγές σε δραχμές. Οι εμπορικές συναλλαγές γίνονται 

σχεδόν αποκλειστικά σε ισχυρά αποταμιευτικά παγκόσμια νομίσματα, δολάρια κυρίως και ευρώ και αυτό ισχύει 

για όλες τις χώρες του κόσμου. 
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Η έξοδος από την ΟΝΕ της Ελλάδας δε θα δημιουργήσει καμία καταστροφή, οι εισαγωγές σίγουρα σε πρώτη 

φάση θα περιοριστούν λόγο του υποτιμημένου νέου νομίσματος και οι εξαγωγές θα γίνονται κανονικά. Φυσικά, θα 

χρειαστούν μέτρα στήριξης των εισαγωγών με προτεραιότητα τις άμεσες κοινωνικές ανάγκες και σε συνδυασμό με 

τη λογική κινήτρων στην εγχώρια βιομηχανία και την άρση της λιτότητας η κατάσταση αυτή θα βελτιωθεί και θα 

υπάρχει ταυτόχρονη ανάπτυξη του ΑΕΠ. Αν συνδυαστεί αυτό με μια αναμενόμενη άνοδο του τουρισμού, οι 

επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι πολύ θετικές και άμεσα, δημιουργώντας παράλληλα συναλλαγματικό απόθεμα. 

Υπάρχει όμως ένα ακόμη μεγαλύτερο ερώτημα που χρήζει απάντησης. « Εάν βγούμε από το ευρώ και 

κηρύξουμε Στάση Πληρωμών στο εξωτερικό χρέος, δε θα διακόψουν τις εμπορικές συναλλαγές τους μαζί μας;» 

Το ερώτημα αυτό έχει πραγματική βάση και δεν αντιστοιχεί απάντηση τύπου «οι καπιταλιστές θα μας 

πουλήσουν το σκοινί που θα τους κρεμάσουμε». Είναι αλήθεια ότι στο βαθμό που υπάρξει μια Αριστερή κυβέρνηση 

που θα προχωρήσει σε στάση πληρωμών και ανατροπή όλου του υφιστάμενου οικονομικού και εργασιακού τοπίο, 

και θα επιδιώκει το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό της κοινωνίας, η αστική τάξη των δανειστών κυρίως θα 

προσπαθήσει να την συντρίψει. Η πιθανότητα και μόνο να πετύχει το πείραμα της Αριστεράς στην καρδιά του 

Δυτικού κόσμου είναι ικανή να τρομοκρατήσει την ΕΕ αλλά και τη Μέκκα του καπιταλισμού τις ΗΠΑ. Όμως, δε θα 

πρέπει να ξεχνάμε τις ενδοιμπεριαλιστικές αντιθέσεις τη στιγμή μάλιστα που οξύνονται σε τόσο μεγάλο βαθμό. 

Είναι απίθανο και τα 193 κράτη του πλανήτη να κάνουν εμπάργκο στην Ελλάδα επειδή αμφισβητεί ένα χρέος που 

έχει οδηγήσει σε κοινωνικό όλεθρο. 

Είναι όμως, λίγο πολύ αναμενόμενο χώρες τις ΕΕ να προχωρήσουν σε 

μια σειρά επιθετικών εμπορικών κινήσεων, θέτοντας περιορισμούς στις 

ελεύθερες συναλλαγές, πράγμα βέβαια που καταστρατηγεί την ελεύθερη 

διακίνηση εμπορευμάτων και κεφαλαίου εντός ΕΕ. Αξίζει όμως να δούμε 

ποιο είναι το εξαγωγικό προφίλ της Ελλάδας, τόσο για τις χώρες που 

εισάγουμε όσο και για τις χώρες που εξάγουμε προϊόντα και υπηρεσίες. 

Σύμφωνα με την κατανομή των χωρών στις Εισαγωγές για το 2014 όπως 

φαίνεται στο παραπάνω 

γράφημα (Διάγραμμα 9), η 

Ελλάδα εισάγει από ένα 

μεγάλο εύρος χωρών. Οι 

εισαγωγές, είναι από χώρες στην πλειοψηφία τους εκτός Ευρωζώνης 

ενώ ακόμη και οι χώρες τις Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 

χρέους (Ιταλία, Ισπανία), είναι μάλλον απίθανο να συμφωνήσουν σε 

διακοπή εμπορικών σχέσεων με την Ελλάδα. 

Στις εξαγωγές(Διάγραμμα 10). μάλιστα η πλειοψηφία των αξιών είναι 

σε χώρες εκτός ευρωζώνης, χωρίς να προσμετράτε η Ρωσία που έχει 

προχωρήσει σε εμπάργκο εισαγωγών από τις χώρες της ΕΕ, για την 

Ουκρανία. 

Δε θα είναι λάθος να ισχυριστούμε ότι ακόμη και σε δυσμενές πολιτικά διεθνές περιβάλλον, η Ελλάδα δεν θα 

διακόψει ούτε τις εισαγωγές τις, ούτε τις εξαγωγές τις, ειδικά τις τελευταίες θα τις αυξήσει με ένα υποτιμημένο 

νόμισμα. 

 

Αποτυχία της αστικής τάξης και η αναγκαιότητα αλλαγής μοντέλου παραγωγής 

Η επιλογή της αστικής τάξης για είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ αποτελεί μνημειώδης στιγμή αποτυχίας της και 

ως τέτοια θα καταγραφεί στην ιστορία. Η ιδέα ότι εάν μια χαλαρή οικονομικά θα μπει σε ένα σκληρό νόμισμα και 

θα αναγκαστεί να πειθαρχήσει στους κανόνες και να έχει την ανάπτυξη του σκληρού πυρήνα, ήταν καταστροφική. 

Η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ και μετέπειτά στην ΟΝΕ, δημιούργησε τους όρους για μια ανελέητη επίθεση στα 

Διάγραμμα 9. πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Διάγραμμα 10. πηγή ΕΛΣΤΑΤ 



λαϊκά στρώματα μέσω των πολιτικών λιτότητας, μείωσης μισθών που ένα από τα αποτελέσματα ήταν η μείωση της 

εσωτερικής ζήτησης. Η παρουσία στην ΟΝΕ επέφερε συρρίκνωση της βιομηχανίας και την αύξηση των υπηρεσιών 

όπου οι ελαστικές μορφές απασχόλησης μπορούσαν με μεγαλύτερη ευκολία να υλοποιηθούν. Η εκχώρηση 

δικαιωμάτων κυρίαρχου κράτους (εκδοτικό προνόμιο, επιδοτήσεις κτλ.) στην ΕΕ και την ΟΝΕ και σε τελική ανάλυση 

στον ηγεμόνα που λέγεται Γερμανία, είναι στάση δουλοπρεπής.  

Με την εκδήλωση της κρίσης η προσπάθεια για πλήρη και άνευ όρων παράδοση της χώρας στους πιστωτές με 

μόνο αντάλλαγμα την παραμονή στο Ευρώ, και κατ’ επέκταση πολιτική προστασία από τη λαϊκή αντίδραση και 

συγκρότηση, δείχνει και τα όρια της ελληνικής αστικής τάξης να προτάσσει ένα ηγεμονικό σχέδιο για το σύνολο 

της χώρας, καταλήγοντας τελικά να φεύγει σαν τα ποντίκια από καράβι που βουλιάζει. Η ανεργία εκτινάχτηκε, η 

χώρα έγινε αποικία χρέους ενώ όλος ο πλούτος του ελληνικού λαού ξεπουλιέται στα ντόπια και ξένα όρνεα 

(δημόσιες επιχειρήσεις, υποδομές, αμυντική βιομηχανία, δάση, νησάκια παραλίες). 

Τα 2 μνημόνια που έχουν ψηφιστεί έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές στην ελληνική παραγωγή που μόνο με πόλεμο 

θα μπορούσαν να συγκριθούν. Το 3ο μνημόνιο δε θα δημιουργήσει τις συνθήκες ανάκαμψης που φαντάζονται 

ορισμένοι, αντίθετα θα πλήξει και τον κλάδο της αγροτικής παραγωγής ακόμη περισσότερο. 

Όπως αποδεικνύεται από όλα τα στοιχεία της βιομηχανικής παραγωγής της χώρας, η Ελλάδα είναι μια 

ανεπτυγμένη καπιταλιστική χώρα, αυτό σημαίνει ότι παρόλη την καταστροφή που συνέβη λόγω των μνημονίων, 

διατηρεί μια ικανοποιητική παραγωγή. Η ύφεση δεν θα συμβαίνει επ’ άπειρον και η εσωτερική αγορά θα 

ισορροπήσει σε κάποιο πολύ χαμηλό σημείο. Το γεγονός αυτό ίσως δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης, μικρή 

μείωση της ανεργίας, η οποία όμως θα είναι αναιμική, χωρίς θεαματικά αποτελέσματα και επιρρεπής στην 

οποιαδήποτε οικονομική αλλαγή. Και κάτι ακόμη, δεν θα μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε ενίσχυση της 

βιομηχανικής ή αγροτικής παραγωγής μέσα στο καθεστώς χρέους, των μνημονίων και κατ’ επέκταση μέσα στη 

ζώνη του ευρώ. Απλώς δεν γίνεται και ο λόγος είναι πολύ απλός, όσο υπάρχει μόνιμος μηχανισμός αξιολόγησης 

τύπου «τρόικα» που ελέγχει την εφαρμογή των μέτρων, δεν επιτρέπει οποιαδήποτε απόκλιση από τους 

οικονομικούς στόχους, απαιτεί συμπίεση του δημόσιου τομέα και πρωτογενή πλεονάσματα για την αποπληρωμή 

του μη βιώσιμου και επαχθούς χρέους. 

Στο διπλανό γράφημα (Διάγραμμα 11). παρουσιάζεται η 

εξέλιξη της ανεργία την τελευταία 15ετία. Φαίνεται καθαρά 

η επίπτωση του 1ου μνημονίου και του 2ου μνημονίου. Δε θα 

πρέπει να ξεγελάσει η μείωση της ανεργίας στους νέους15-

29 μετά το 2013, ότι τάχα οφείλεται στην ανάκαμψη της 

χώρας λόγο μνημονίων. Συμβαίνει το αντίθετο, το εργατικό 

δυναμικό νέων 15-29 μειώθηκε από 929χιλ το 2012 σε 

818,5χιλ πρώτο τρίμηνο του 2015 και το εργατικό δυναμικό 

των 90χιλιάδων νέων που «λείπει», είναι νέοι που 

μεταναστεύουν από τη χώρα. 

Είναι λάθος να ισχυριστεί κάποιος, ότι αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι μια νέα δυναμική και σοβαρή αστική 

τάξη που θα μας βγάλει από το ευρώ και θα ευημερήσουν όλοι οι πολίτες. Τη χρυσή δεκαετία μέχρι το 2008, με 

τεράστιες δυνατότητες χρηματοδότησης είχε ρυθμό απορρόφησης εργατικού δυναμικού 60 χιλιάδες /έτος και με 

σκληρούς όρους εργασιακής εκμετάλλευσης. Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει ότι η απορρόφηση 1,272 εκ. 

ανέργων θα πάρει περίπου 20 χρόνια. Μάλιστα για να συμβεί αυτό θα πρέπει να συντριβούν τα εργατικά 

δικαιώματα και οι λαϊκές κατακτήσεις. Η οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και συνεχίζει να εκδηλώνεται είναι 

βαθιά ταξική και η κατάληξη θα είναι ή ένας θρίαμβος του νεοφιλελευθερισμού ή μια μεγάλη νίκη των δυνάμεων 

της εργασίας και δε θα πρέπει να αμφιβάλει κανείς ότι η αστική τάξη θέλει να βγει από την κρίση ρίχνοντας όλο το 

βάρος στις πλάτες των εργαζομένων. 

 

 

Διάγραμμα 11. πηγή ΕΛΣΤΑΤ 



Απαιτείται άμεση στάση πληρωμών, ακύρωση των μνημονίων και παραγωγική ανασυγκρότηση 

Η ακύρωση των μνημονίων, με ταυτόχρονη παύση πληρωμών στο εξωτερικό χρέος και επιστροφή σε εθνικό 

νόμισμα είναι το πρώτο βήμα. Η ανασυγκρότηση της παραγωγής δε θα γίνει σε 1 χρόνο ούτε σε 2, απαιτείται σχέδιο 

το οποίο δεν θα είναι εγκεφαλικό κατασκεύασμα και θα αξιοποιεί όλες τις μελέτες και την εμπειρία των 

παραγωγικών τάξεων, των εργατικών ινστιτούτων, των σωματείων, τις άμεσες λαϊκές ανάγκες και τη νέα θέση της 

στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας και την ιδιαίτερη θέση της ως Ευρωπαϊκής χώρας στη λεκάνη της 

Μεσογείου. 

Την Ελλάδα δε θα την σώσει καμία χώρα μεσσίας από το εξωτερικό, παρά μόνο ό ίδιος ο λαός που ζει, εργάζεται 

μοχθεί και αγαπά αυτόν τον τόπο και θα πρέπει να έχει το λόγο για το που τι παράγει και ποιος καρπώνεται τον 

παραγόμενο πλούτο. Αντίθετα η Ελλάδα είναι ικανή να σώσει ολόκληρη την Ευρώπη, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 

ριζοσπαστικών αγώνων στις υπόλοιπες χώρες που θα απελευθερώσουν τους λαούς της Ευρώπης από τα δεσμά της 

ΕΕ.  

Κάθε μέρα που περνάει μέσα στο σιδερένιο κλουβί του Ευρώ δυσχεραίνει τη θέση του λαού για κοινωνική 

απελευθέρωση. Σήμερα η χώρα και πρέπει και μπορεί να βγει από το ευρώ και να προχωρήσει σε πρόγραμμα 

παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Άξονες αυτής της προσπάθειας για την αναγέννηση της χώρας θα πρέπει να είναι: 

 Ανάκτηση του ελέγχου των δημόσιων υποδομών της χώρας και των στρατηγικών τομέων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, 

ΕΒΟ, αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. ) 

 Δημιουργία Τράπεζας Βιομηχανικής Ανασυγκρότησης, υπό καθεστώς δημοσίου ελέγχου με πλήρη 

διαφάνειας στις κεφαλαιακές ροές. 

 Δημόσιες επενδύσεις, για τη στήριξη της βιομηχανίας και της αγροτικής παραγωγής 

 Κεντρικός σχεδιασμός στους στρατηγικούς τομείς της παραγωγής. 

 Κίνητρα για ανασυγκρότηση βιομηχανίας και μεταποίησης, για παραγωγή υψηλής ποιότητας και 

προστιθέμενης αξίας προϊόντων. 

 Εγγύηση από το κράτος στις εισαγωγές πρώτων υλών με προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των λαϊκών 

αναγκών. 

 Κατάσχεση των εργοστασιακών μονάδων που το κλείνουν οι εργοδότες, από το δημόσιο και ένταξή του 

στον στρατηγικό κεντρικό σχεδιασμό. 

 Αξιοποίηση, εγκαταλελειμμένων από τους εργοδότες, εργοστασίων από νέους επιστήμονες σε 

συνεταιριστική βάση. 

 Κίνητρα για εκσυγχρονισμό μονάδων παραγωγής και μεταποίησης. 

 Υπογραφή διακρατικών εμπορικών συμβάσεων με τις χώρες της μεσογείου και του υπόλοιπου κόσμου. 

 Δημοκρατική λειτουργία της παραγωγής των δημόσιων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή των 

εργοστασιακών σωματείων. 

 Απαγόρευση του lockout, επαναφορά των εργασιακών σχέσεων και θεσμοθέτηση μέτρων προστασίας 

των λαϊκών στρωμάτων από πιθανά φαινόμενα κερδοσκοπίας (διατίμηση βασικών αγαθών κτλ.) 

Αυτοί οι άξονες είναι ικανοί να μειώσουν ταχύτατα την ανεργία, να φέρουν πίσω στη χώρα το πιο άρτια 

καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό. Η ανασυγκρότηση της παραγωγής σε συνδυασμό με σταδιακή αύξηση των 

μισθών θα οδηγήσει σε αύξηση της εσωτερικής ζήτησης και περαιτέρω ανάπτυξης της βιομηχανίας. Η δημοκρατική 

οργάνωση της παραγωγής και η εξάλειψή την εκμετάλλευσης σε ορισμένους χώρους δουλειάς στην αρχή, θα 

δημιουργούν όρους χειραφέτησης, αμφισβήτηση της κυρίαρχης ιδεολογίας, αύξησης της παραγωγικότητας και θα 

δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας με ένα μοντέλο ανώτερο, οικονομικά παραγωγικότερο και κοινωνικά 

δικαιότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα, στην κατεύθυνση του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας. 

Μιχάλης Αποστόλου 

μέλος της Πρωτοβουλίας των 1000 

και της Λαϊκής Ενότητας Βύρωνα 


