ΔΗΜΟΙΟ ΥΡΕΟ

ηνπο ηξαπεδίηεο πεγαίλνπλ ηα δάλεηα ηεο ηξόηθαο
Ούηε έλα επξώ από ηα 110 δηζ. επξώ ηνπ δαλείνπ ηεο ηξόηθαο δελ
πεγαίλεη γηα κηζζνύο θαη ζπληάμεηο
Σνπιάρηζηνλ 404 δηζ. επξώ έρνπλ πιεξσζεί από ην 2000 γηα
ηνθνρξενιπηηθέο δόζεηο, αιιά ην ρξένο είλαη αθόκα 356 δηζ. επξώ
Η απξνθάιππηε ηξνκνθξαηία πνπ έρνπλ εμαπνιχζεη ην «καχξν κέησπν»
ηεο πινπηνθξαηίαο θαη ηα θεξέθσλα πνπ δηαζέηεη ζηα Μέζα Δλεκέξσζεο, γηα
ηε δήζελ θαηαζηξνθή πνπ απεηιεί ηα ιατθά ζηξψκαηα ηεο ρψξαο ε έιιεηςε
ησλ δαλείσλ ηεο ηξφηθαο, έρεη ζηφρν λα θνβίζεη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη λα
εμνπδεηεξψζεη ηηο αληηδξάζεηο
ελάληηα ζηα αληηιατθά κέηξα πνπ
παίξλνληαη θαη - πνιχ πεξηζζφηεξν
- ζε εθείλα πνπ έξρνληαη ην
επφκελν δηάζηεκα, κε ηε λέα
θπβέξλεζε.
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ηε
θηινκνλνπσιηαθή ηνπο πνιηηηθή
ρξεζηκνπνηψληαο
ςεπηηέο
θαη
κπζεχκαηα. Βέβαηα, απηνί είλαη
αδίζηαθηνη θαη εθαξκφδνπλ κηα
πνιηηηθή θαζεκεξηλήο εμφλησζεο
γηα εθαηνκκχξηα εξγαδφκελνπο,
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ελδνηαζκνχο.
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ηελ
νπνία
πξνβάιινπλ αθφκα θαη ηα ςέκαηά
ηνπο, θαίλεηαη φηη πξνθαιεί
εξσηεκαηηθά θαη ακθηζπκίεο, θάπνηνπο ίζσο αθφκα θαη λα ηνπο θινλίδεη.
Η αιήζεηα βέβαηα είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή.
Ούηε έλα επξώ από ηα θνλδύιηα ησλ δαλείσλ ηεο ηξόηθαο δελ
πεγαίλεη γηα ηελ πιεξσκή κηζζώλ θαη ζπληάμεσλ.
Ούηε έλα επξώ απφ ηα δάλεηα ησλ ηξαπεδψλ δελ πεγαίλεη γηα ηε
ρξεκαηνδφηεζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ή νπνηνπδήπνηε θνξέα πνπ λα
ζρεηίδεηαη κε ηελ νηθνλνκηθή ή άιιε ελίζρπζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ
άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.
Οηηδήπνηε δηαθνξεηηθφ απνηειεί παξακχζη, ςέκα νιθήο, απφ ηελ αξρή
κέρξη ην ηέινο.
Τα πεξηβφεηα πνζά πνπ ππνηίζεηαη φηη ...«καο δίλεη» ε ηξφηθα, είλαη δάλεηα
κε απνθιεηζηηθό ζηόρν λα ζηεξηρηνύλ νη ηξάπεδεο, λα εμππεξεηνύληαη,
δειαδή, δάλεηα πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ, πνπ είραλ ζπλάςεη
θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ θαη ηεο ΝΔ. Δίλαη δάλεηα κε επαρζείο φξνπο, ζε
φ,ηη αθνξά ζηηο ζπλζήθεο απνπιεξσκήο, ελψ ζπλνδεχνληαη απφ
ζπγθεθξηκέλεο δεζκεχζεηο, πνπ ζπκθψλεζε ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ. Λφγνο
γίλεηαη γηα ην κλεκφλην, πνπ πξνβιέπεη κέηξα θαη πνιηηηθέο βίαηεο κείσζεο

ησλ ιατθψλ εηζνδεκάησλ, θαηάξγεζε ηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ηνπ
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, πιήξε ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ
ζρέζεσλ, αζξφεο ηδησηηθνπνηήζεηο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο, παξαπέξα
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Υγείαο θαη Παηδείαο θ.ν.θ.

Να πνηνπο πιεξώλεη ε ηξόηθα
Οη ίδηνη νη αξηζκνί, ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνπλ θπβέξλεζε θαη
ηξφηθα ζηα θείκελα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, κηιάλε απφ κφλα ηνπο:
Η ηξφηθα, απφ ην δάλεην ησλ 110 δηζ. επξψ, έρεη εθηακηεχζεη κέρξη ζηηγκήο
5 δφζεηο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 65 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ.
Τελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν, ην 2010 θαη θέηνο κέρξη ην Σεπηέκβξε, ε
θπβέξλεζε έρεη πιεξψζεη πξνο ηνπο ηξαπεδίηεο ηφθνπο θαη ρξενιχζηα πνπ
ήδε μεπεξλνχλ ηα 75 δηζ. επξψ.
Αξα, ηα 65 δηζ. επξώ ηνπ δαλείνπ ηεο ηξόηθαο πήγαλ θαηεπζείαλ ζηα
ηακεία ησλ ηξαπεδώλ, ελώ ε θπβέξλεζε Παπαλδξένπ καδί κε απηά
έδσζε αθόκα 10 δηζ. επξώ, πνπ άξπαμε, κε ηελ πνιηηηθή ηνπ κλεκνλίνπ,
από ηνπο εξγαδόκελνπο.
Καη ην κπζηηθφ ηεο 6εο δφζεο ην γλσξίδνπλ ηψξα νη πάληεο. Η ηξφηθα
επέιεμε θαη θαζπζηεξεί ηελ εθηακίεπζή ηεο, επεηδή είλαη ε κφλε δφζε απφ ηηο
δψδεθα πνπ δελ πξννξίδεηαη γηα ηελ απεπζείαο πιεξσκή θξαηηθψλ
νκνιφγσλ.
Απηά σο απάληεζε ζηα ςέκαηα πνπ ζεξβίξνπλ δηάθνξνη καθηφδνη ηεο
πξνπαγάλδαο γηα λα ηξνκάμνπλ ηνλ θφζκν. Γηα λα μέξνπκε θαη λα
ζπλεηδεηνπνηνχκε, θαη κε βάζε ηνπο αξηζκνχο, φηη νχηε έλα επξψ απφ ηα
δάλεηα ηεο ηξφηθαο δελ πεγαίλεη γηα ηε κηζζνδνζία ή ηηο ζπληάμεηο, αιιά
ζπκβαίλεη αθξηβψο ην αληίζεην. Σθαγηάδνληαη νη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο θαη
αθπξψλνληαη ιατθέο θαηαθηήζεηο δεθαεηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαηίζεληαη
δηζεθαηνκκχξηα ζην βσκφ ηεο δηάζσζεο ησλ ηξαπεδψλ.

Ελα παξάδεηγκα
Τα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην κέξνο ηνπ θνηλσληθνχ πινχηνπ, πνπ
θαηαβξνρζίδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο γηα λα πιεξσζνχλ ηα ρξέε πνπ πξνθαιεί
ζηελ θνηλσλία ε θηινκνλνπσιηαθή πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, θέξλνπλ ίιηγγν.
Μαδί, φκσο, θαη αηειείσηε αγαλάρηεζε γηα ην κέγεζνο ηεο ιεειαζίαο πνπ
πθίζηαληαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, γηα λα πινπηίδνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ κεγάινπ
θεθαιαίνπ, είηε κηιάκε γηα ηηο ηξάπεδεο, είηε αλαθεξφκαζηε ζηηο βηνκεραλίεο,
είηε ζε άιιεο νκάδεο κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο.
Μία αλαγθαία παξέλζεζε. Μαο ιέλε φηη ηα ειιείκκαηα θαη ην ρξένο είλαη
δήζελ απνηέιεζκα ηεο ...«θνηλσληθήο πνιηηηθήο», ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ
ζπληάμεσλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ θαη άιια ζπλαθή. Ψέκα είλαη θη απηφ,
γηαηί θξχβνπλ ηελ νπζία, ηελ πεγή ηεο πξφθιεζεο ησλ ειιεηκκάησλ θαη ηνπ
ρξένπο. Δλα απιφ παξάδεηγκα: Οη πάληεο απνδέρνληαη (πψο άξαγε ζα
κπνξνχζαλ λα δηαζηξέςνπλ θαη απηή ηελ αιήζεηα...) φηη ε πξνεγνχκελε
δεθαεηία ήηαλ ε πεξίνδνο πνπ νη επηρεηξήζεηο παξνπζίαζαλ θαζαξά θέξδε
κπζηθψλ δηαζηάζεσλ, ηα νπνία μεπέξαζαλ θάζε ηζηνξηθφ πξνεγνχκελν.
Κνηηάμηε, φκσο, ηη έγηλε κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο, κε
βάζε ηελ θεξδνθνξία πνπ είραλ ην 2000, ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 40,6% ζηα

έζνδα ηνπ Γεκνζίνπ απφ θφξνπο εηζνδήκαηνο. Παξά ηε ζπλερή αχμεζε ησλ
θεξδψλ ηνπο, πνπ απνγεηψζεθαλ ζε επίπεδα πνπ δχζθνια ππνινγίδνληαη, ε
ζπκκεηνρή ζηα θνξνινγηθά έζνδα ζπλερψο, θαη επί ΠΑΣΟΚ θαη επί ΝΓ,
κεηψλεηαη. Τν απνηέιεζκα ήηαλ ην 2010 λα ζπκκεηέρνπλ κε πνζνζηφ κφιηο
22% ζηα έζνδα απφ θφξν εηζνδήκαηνο. Απηή ε επηινγή, ε επηινγή ησλ
θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη ησλ θνξναπαιιαγψλ, πξνθαιεί ηα
ειιείκκαηα, ηα ειιείκκαηα νδεγνχλ ζην δαλεηζκφ θη ν δαλεηζκφο, καδί κε ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θεξδψλ ησλ ηξαπεδψλ, νδεγεί ζηελ ππεξρξέσζε ηνπ
αζηηθνχ θξάηνπο.

Απξνθάιππηε ιεειαζία
Γη' απηά ηα δάλεηα πνπ παίξλνπλ νη ελαιιαζζφκελεο θπβεξλήζεηο ησλ δχν
θνκκάησλ, αιιά θη απηά πνπ ζα ζπλάςεη ηψξα ε «λέα» θπβέξλεζε
ζπλεξγαζίαο, νη εξγαδφκελνη θαη ηα άιια ιατθά ζηξψκαηα πιεξψλνπλ φιν θαη
κεγαιχηεξν θνκκάηη απφ ηνλ παξαγφκελν πινχην. Πφζα αθξηβψο πνζά έρνπλ
εηζπξαρζεί, κε ηελ θπξηνιεμία ηνπ φξνπ, θαλείο δελ είλαη ζε ζέζε λα βεβαηψζεη
κε αθξίβεηα, κηα θαη πνιιέο θνξέο ηα δάλεηα δελ εθηακηεχνληαη θαλ, αθνχ
πξφθεηηαη γηα δάλεηα εμφθιεζεο παιαηφηεξσλ δαλείσλ. Καη κε δεδνκέλν φηη ν
νπζηαζηηθφο δηαρεηξηζηήο ηνπ θξαηηθνχ ρξένπο είλαη νη ίδηεο νη ηξάπεδεο,
...ηξέρα γχξεπε. Δθείλν πνπ απνηειεί αθιφλεηε βεβαηφηεηα θαη απνδεηθλχεηαη
θαη κε αξηζκνχο, είλαη φηη ην Γεκφζην πιεξψλεη φιν θαη πεξηζζφηεξα
δηζεθαηνκκχξηα γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ ρξένπο, ην ρξένο φκσο ζπλερψο
δηνγθψλεηαη.
Δλδεηθηηθφο είλαη ν πίλαθαο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδεηαη, πξψηνλ, ε πνξεία
δηακφξθσζεο ηνπ ρξένπο θαη, δεχηεξνλ, ηα ηνθνρξενιχζηα πνπ πιεξψλνληαη
ρξφλν ην ρξφλν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηε ρξνληά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
επξψ, ην 2001, ην θξαηηθφ ρξένο ήηαλ 151,8 δηζ. επξψ. Δθηνηε θαη κέρξη
ζήκεξα, έρνπλ πιεξσζεί ηφθνη θαη ρξενιχζηα χςνπο 381,5 δηζ. επξψ, αιιά ην
ρξένο έρεη πάεη ήδε ζηα 356,5 δηζ. επξψ.
Γηα λα έρνπκε έλα κέηξν ζχγθξηζεο, λα πνχκε φηη νη δαπάλεο ηνπ
Γεκνζίνπ γηα κηζζνχο θαη ζπληάμεηο σρξηνχλ κπξνζηά ζηα δηζεθαηνκκχξηα
πνπ πάλε γηα ηνθνρξενιπηηθέο δφζεηο. Τν 2011, γηα παξάδεηγκα, ην ζχλνιν
ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο, νη πιεξσκέο ηνθνρξενιπζίσλ γηα
ηνλ καθξνπξφζεζκν θαη γηα ηνλ βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ, αλακέλεηαη λα
θηάζνπλ ηα 65,5 δηζ. επξψ. Αθφκα θαη αλ αθαηξέζνπκε ηνλ βξαρππξφζεζκν
δαλεηζκφ, ηα ζρεηηθά πνζά είλαη ηεο ηάμεο ησλ 47,5 δηζ. επξψ. Τελ ίδηα
ζηηγκή, ηε ζηηγκή πνπ νη ηξαπεδίηεο ελζπιαθψλνπλ ηνπιάρηζηνλ 47,5 δηζ.
κέζα ζε κηα ρξνληά, ηελ ίδηα ρξνληά, ην 2011:
Τν ζπλνιηθφ θνλδχιη γηα ηε κηζζνδνζία φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ
νιφθιεξνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ζπληαμηνδόηεζε φισλ ησλ
ζπληαμηνχρσλ ηνπ Γεκνζίνπ, ην εηζφδεκα δειαδή, πεξίπνπ 1,2 εθαηνκκπξίσλ
αλζξψπσλ, ήηαλ 19,8 δηζ. επξψ.
Τα θνλδχιηα πνπ δίλνληαη πξνο ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, γηα ηα νπνία
πνιιά ιέγνληαη θαη θαηαγγέιινληαη γηα ...ζπαηάιεο, είλαη θη απηά θαζεισκέλα
ζε απαξάδεθηα επίπεδα. Τν ζχλνιν ησλ ιεγφκελσλ επηρνξεγήζεσλ, πνπ
είλαη κέξνο απφ απηά πνπ ρξσζηάλε νη θπβεξλψληεο ζηα Τακεία, είλαη κφιηο
11 δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Καη λα ζεκεηψζνπκε φηη εδψ πεξηιακβάλνληαη θαη
ηα θεξαηηάηηθα πνπ πιεξψλεη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ππνρξεψζεηο

πνπ έρνπλ αλαιάβεη νη θπβεξλήζεηο έλαληη πνιπεζληθψλ, ζην πιαίζην ησλ
ηδησηηθνπνηήζεσλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν ΟΤΔ.
Οηαλ νη δπλάκεηο ηνπ «καχξνπ κεηψπνπ» δηαξξεγλχνπλ ηα ηκάηηά ηνπο
αμηψλνληαο φιν θαη κεγαιχηεξε κείσζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ελλννχλ έλα
θαη κνλαδηθφ πξάγκα: Μειώζηε ακόμα πεπιζζόηεπο ηοςρ μιζθούρ και ηιρ
ζςνηάξειρ, ζηαμαηήζηε ηιρ επισοπηγήζειρ ηων αζθαλιζηικών ηαμείων,
καηαπγήζηε ηη σπημαηοδόηηζη ηηρ Τοπικήρ Αςηοδιοίκηζηρ, επειδή μόνο
έηζι είναι δςναηόν να ζςνεσιζηεί κανονικά η αππόζκοπηη πληπωμή ηων
δόζεων πος ππέπει να πληπώνονηαι ππορ ηοςρ νηόπιοςρ και ξένοςρ
ηπαπεζίηερ και γιαηί μόνο με αςηόν ηον ηπόπο μποπεί να εξαζθαλιζηεί η
σπημαηοδόηηζη ηων άλλων ημημάηων ηηρ οικονομικήρ ολιγαπσίαρ. Οια
ηα άιια είλαη θηνξηηνχξεο.
Οζν ε θνηλσλία ζηξνβηιίδεηαη γχξσ απφ ηηο απνλελνεκέλεο πξνζπάζεηεο
ηεο άξρνπζαο ηάμεο λα αληηκεησπίζεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, κεηαθέξνληαο ηα
βάξε θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα αδηέμνδα γηα ηα
ιατθά ζηξψκαηα ζα πιεζαίλνπλ. Η δηέμνδνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ ήδε
απεηινχληαη κε καδηθή θαη αλεμέιεγθηε πηψρεπζε, θηλείηαη ζε εληειψο
δηαθνξεηηθή θαηεχζπλζε. Αλ κηιήζνπκε γη' απηή κε βάζε φια ηα παξαπάλσ
ζηνηρεία, είλαη νινθάλεξν φηη ην πξψην, ην πιένλ απαξαίηεην, ην ζηνηρεηψδεο
βήκα πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη λα απαιιαγεί ε θνηλσλία καο απφ φια απηά ηα
ηξσθηηθά, πνπ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιινλ ηξφπν θαηαβξνρζίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ
πινχην. Οη ηεξάζηηνη πφξνη πνπ, ειέσ ΔΔ θαη θεθαιαηνθξαηηθήο εμνπζίαο,
απνζπνχλ κεξηθέο ρηιηάδεο εθπξφζσπνη ηνπ θεθαιαίνπ, αλήθνπλ ζην ιαφ.
Τα δεθάδεο θαη εθαηνληάδεο δηζεθαηνκκχξηα επξψ πνπ πξνζπνξίδνληαη,
δελ είλαη ηα ραξηνλνκίζκαηα πνπ εθδίδεη ε ΔΚΤ. Δίλαη πφξνη θαη εθεδξείεο,
είλαη πινχηνο παξαγσγηθφο, είλαη ε εξγαζία εθαηνκκπξίσλ εξγαδνκέλσλ, πνπ
ζηα ρέξηα κηαο άιιεο, εξγαηηθήο, εμνπζίαο, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε ζεξκαγηά
γηα ηελ νηθνδφκεζε κηαο θνηλσλίαο πνπ, ιπηξσκέλε απφ ηα ζαπξφθπηα, ζα
ζέζεη σο απνθιεηζηηθφ ηεο ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ιανχ.
Απφ απηή ηελ άπνςε ην ζχλζεκα - πξφηαζε γηα άκεζε έμνδν απφ ηελ ΔΔ
θαη κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, απφ κηα ιατθή εμνπζία, είλαη ζηελ πξψηε
γξακκή ηεο επηθαηξφηεηαο.
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