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 Οικονομικές συνέπειες (και λίγο αιτίες) της 
κρίσης στην Ελλάδα 
◦ Χρήσιμο να το συνειδητοποιούμε! 

 Με ποιά πολιτική/οικονομική πρόταση 
απαντάμε 



Μας μιλούν για Success Story... 
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 Eurostat: ανεργία 26.7% (Ιανουάριος 2014) 
◦ Υπερδιπλάσια στους νέους (16-24 ετών) 
◦ Μόλις 12% των ανέργων παίρνει επίδομα 
◦ 1,160,000 άνεργοι χωρίς εισόδημα... 

 1.2 εκ εργαζόμενοι πληρώνονται με καθυστέρηση 1-12 
μήνες 

 Μισθοί πείνας  
 ~3 εκ πολίτες χωρίς ασφάλεια υγείας 
 292,000 παιδιά ζουν σε οικογένειες με άνεργους και 

τους 2 γονείς  



 Το χρέος 
2001 2002 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ΚΑΘΑΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΚΕ 132.010 140.056 195.237 191.775 178.719 162.078 151.546 136.663
Εξυπηρέτηση δημοσίου χρέους 23.353 30.183 63.128 78.364 55.373 78.590 83.680 63.700
Σύνολο χρέους κεντρικής κυβέρνησης 155.838 171.020 262.071 298.524 340.286 367.978 305.537 325.900
Σύνολο χρέους στο ΑΕΠ 106.4% 109.2% 112.4% 129.2% 153.2% 176.5% 158,0% 179,0%

Συνολικό χρέος στο Καθαρό Εθνικό 
Διαθέσιμο Εισόδημα 118,0% 122.1% 134.2% 155.7% 190.4% 227,0% 201.6% 238.5%

Εξυπηρέτηση στο  Καθαρό Εθνικό 
Διαθέσιμο Εισόδημα 17.7% 21.6% 32.3% 40.9% 31,00% 48.5% 55.2% 46.6%

 Ανύπαρκτο πρωτογενές πλεόνασμα 
o Έλλειμμα 12.6% το 2014... 

 Η πρόσφατη ‘έξοδος στις αγορές’ 
o Στημένο Δάνειο 2.5 δις με επιτόκιο 5% = ~700 εκ βάρος 

στον ελληνικό λαό 
o Για ποιό λόγο χρειάζεται να ‘βγούμε στις αγορές’; 



 Οι επενδύσεις (δεδομένα του ΟΟΣΑ) 

 Επενδύσεις: 12% του ΑΕΠ (23.3%  το 2000). 164 
στην παγκόσμια κατάταξη... 
o Γενικός ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιοµηχανία:     - 9.3% 
o Γενικός ∆είκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιοµηχανία: -17.5% 
o ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο:          - 8.9% 
o Τελική καταναλωτική δαπάνη (νοικοκυριά-κράτος):    - 6.3% 
o Εξαγωγές:            -  5.6% 

 Δίνη αποπληθωρισμού 
o Ακριβό χρήμα, υψηλό χρέος, ανύπαρκτο εισόδημα 
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Source:  Government Budget for 2012 

  Το 2010, οι 174 πιο 
κερδοφόρες επιχειρήσεις 
δήλωσαν €7.1 δις κέρδη.  
  ...αλλά μετέφεραν 
€11.3 δις στο 
εξωτερικό… 
 Αντίστροφα 
προοδευτικό φορολογικό 
σύστημα 

o €16 εκ φόρο οι 
εφοπλιστές (και αν...) 
o €57 οι ναυτικοί 

 Έμμεσοι φόροι: 40.1% (33% στην Ευρωζώνη) 
 Αύξηση 743% στη φορολογία ακίνητης περιουσίας (2009-
              2014) 



Η σωτηρία του ευρώ και του τραπεζικού συστήματος 
Σε κάθε νοικοκυριό στην  Ευρωζώνη αντιστοιχούν... 

(Open Europe, June 2011)… 

€535 ελληνικού 
χρέους το 2010… 

€1,450 το 2014… 
(τα νούμερα διαφέρουν λίγο 
γιατί μεσολάβησε το PSI ) 



 Καταβαράθρωση των μισθών - Κατάργηση συλλογικών 
συμβάσεων – αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους 

Μαζί με ιδιωτικοποιήσεις των πάντων, fast-track 
επενδύσεις, εργοδοτική ασυδοσία 

Σκανδαλώδεις νομοθετικές ρυθμίσεις 
 



 Πολιτικές με πρωτοφανή στήριξη από το 
διεθνές κεφάλαιο 

 Ολοκληρωτική ανατροπή στις σχέσεις 
κεφαλαίου-εργασίας 
◦ Πόσο χαμηλά μπορεί να πέσει το λαϊκό εισόδημα; 
◦ Κερδοφορία (του μεγάλου κεφαλαίου) μέσω 

καταστροφικής εκμετάλλευσης. 

 Ο ελληνικός λαός βρίσκεται στα 
πρόθυρα μιας καταστροφής 

  που δεν έχει όρια 
  με μια μνημονιακή ‘τάξη’ που βάζει πλάτες 
  και σύσσωμο το ευρωπαϊκό κεφάλαιο να στηρίζει 



 Σε λίγα χρόνια η Ελλάδα δε θα θυμίζει τίποτα από 
το 2009. Είτε με το δικό τους είτε με το δικό μας 
τρόπο. 

 Δεν διαμαρτυρόμαστε – δεν απαιτούμε αλλά 
παίρνουμε και δημιουργούμε 

 Κρίσιμο για την οικονομία: 
◦ Ποιός παράγει και τί παράγει; 
◦ Δεν αρκεί η αύξηση στο μισθό – πρέπει να πάρουμε την 

παραγωγή στα χέρια μας 

 Κρίσιμο για κράτος: 
◦ Τί είναι και ποιός είναι ο ρόλος του; 
◦ Δε ζητάμε απλά επιδόματα – παίρνουμε την παιδεία, 

την υγεία και την πρόνοια στα χέρια μας 
 
 



 Το κρίσιμο παραμένει η εξουσία. Ανάγκη για 
άμεσο πολιτικό πρόγραμμα 
◦ Νόμισμα: έξοδο από το ευρώ για την απόκτηση της 

έξουσίας άσκησης νομισματικής πολιτικής 
◦ Ευρωπαϊκή Ένωση: έξοδο για την απόκτηση πολιτικής 

και οικονομικής εξουσίας 
◦ Χρέος (δημόσιο και ιδιωτικό): πλήρης και μονομερής 

διαγραφή για την απόκτηση οικονομικής εξουσίας 
◦ Τραπεζικό σύστημα: κρατικοποίηση και εκ βάθρων 

ανασυγκρότηση με κριτήριο την ενίσχυση της 
πραγματικής οικονομίας 

◦ Κράτος: εκκαθάριση από το μνημονιακό συρφετό 
συμβούλων. Ανασυγκρότηση προς όφελος της 
κοινωνίας με λαϊκό-εργατικό έλεγχο 
 
 
 
 



 Το κρίσιμο παραμένει η εξουσία. Ανάγκη για άμεσο 
πολιτικό πρόγραμμα 

◦ Επιχειρήσεις κομβικής σημασίας: κοινωνικοποίηση με εργατικό 
έλεγχο και σαφή κεντρικό σχεδιασμό 

◦ Ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα: 

 Κεντρικός σχεδιασμός στην ανάπτυξη τομέων απαραίτητων για 
την εδραίωση της λαϊκής εξουσίας 

 Ενίσχυση της εργατικής-λαϊκής αυτοδιαχείρησης στην οικονομία 

 Όμως: η κρίση δεν είναι ‘ελληνική’ και η λύση δε θα είναι 
αυστηρά ‘ελληνική’ 
◦ Θέλουμε να αποτελέσει εφαλτήριο συνολικών αλλαγών 

◦ Γιατί θέλουμε την πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
συνεργασία των λαών της Ευρώπης (σε αντίθεση με την ΕΕ...) 
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