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1.Το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών
Από το 2004 είχαμε περιγράψει την πορεία της χώρας προς τη χρεοκοπία με μια σειρά άρθρων που είναι
αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΟΑΚΚΕ. Στα άρθρα αυτά υποστηρίξαμε ότι η αιτία της επερχόμενης χρεοκοπίας είναι το επί δεκαετίες σαμποτάρισμα της παραγωγής με αποτέλεσμα ένα μόνιμο και αυξανόμενο έλλειμμα
των τρεχουσών συναλλαγών. Δείξαμε με στοιχεία ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό του αυτό το έλλειμμα διαμορφωνόταν-όπως και σήμερα- κυρίως από ένα τεράστιο εμπορικό έλλειμμα, αποτέλεσμα του βιομηχανικού
σαμποτάζ. Το σαμποτάρισμα της εκπαίδευσης και της έρευνας, του τουρισμού, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών και κάθε παραγωγικής δραστηριότητας συμβάλει στη δημιουργία του ελλείμματος των
τρεχουσών συναλλαγών αλλά η κύρια συμβολή στη δημιουργία του ήταν και συνεχίζει να είναι το βιομηχανικό σαμποτάζ. Αυτό φαίνεται και παρακάτω από τα στοιχεία που δίνουμε
Το έλλειμμα όμως του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών Ι.Τ.Σ, σαν άθροισμα των
συναλλαγών της χώρας με το εξωτερικό,
πλην των λεγόμενων λογαριασμών κεφαλαίου που περιλαμβάνουν τις αγορές και
πωλήσεις περιουσιών, είναι ίσο με το άθροισμα των ελλειμμάτων του δημόσιου
και του ιδιωτικού τομέα. Επομένως αυτό
το επί δεκαετίες μόνιμο και τελευταία πολύ υψηλό έλλειμμα του Ι.Τ.Σ της χώρας
που αύξανε και συνεχίζει να αυξάνει διαρκώς το εξωτερικό χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό που υπολογίζεται ότι έφτασε σήμερα περίπου στα 610 δις ευρώ, μειώνει
την ανταγωνιστικότητα και την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας και αυξάνει τα
επιτόκια. Η μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος « Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
τη Ελλάδoς: Αιτίες ανισορροπιών και προτάσεις πολιτικής» περιγράφει ως εξής τις
επιπτώσεις του ελλείμματος του ΙΤΣ στο
εξωτερικό χρέος της χώρας: «το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οδήγησε σε αύξηση του εξωτερικού χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ από μόλις πάνω από το 40% το
2001 σε περίπου 85% το 2009. Παράλληλα, στο διάστημα αυτό, αυξάνονται
οι πληρωμές τόκων επί του εξωτερικού χρέους και σήμερα αντιπροσωπεύουν πάνω από 5% του ΑΕΠ».
Ενώ οι όροι της χρεοκοπίας είχαν συσσωρευτεί από το 2004, οι σαμποταριστές
Καραμανλής και Παπανδρέου ψευτοΚΚΕ
και ΣΥΝ συνέχισαν το καταστροφικό τους
έργο αφού οι χρηματαγορές δεν αμφισβητούσαν ακόμα τις εγγυήσεις της ΕΕ για
κάθε χώρα, ακόμα και της ήδη από τότε
αντικειμενικά χρεοκοπημένης Ελλάδας. Το
δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος είχε εκτοξευθεί στα ύψη με την μόνιμη και στη συνέχεια εκρηκτική αύξηση του ελλείμματος
των Τρεχουσών Συναλλαγών και των εξόδων του κράτους για τη χρηματοδότηση
της κρατικοφασιστικής γραφειοκρατικής
ακρίδας και των κρατικοολιγαρχών προμηθευτών, καθώς και με την ταυτόχρονη
εξαγορά στην ουσία εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών με άεργες δημόσιες θέσεις.
Δεκάδες χιλιάδες διόριζε στο δημόσιο κάθε έτος ο Καραμανλής. Εκατοντάδες χιλιάδες διορισμούς για ανύπαρκτες δουλειές στο δημόσιο απαιτούσαν το ψευτοΚΚΕ, ο ΣΥΝ και ο Παπανδρέου. Το μόνιμο
έλλειμμα του ΙΤΣ (ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών) που συσσώρευε χρέη επί
δεκαετίες, το 2006 εκτοξεύεται στο 11,1%
του ΑΕΠ. Με την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του ελλείμματος του ΙΤΣ στο ασύλληπτο 14,2% και 14,3 % του ΑΕΠ το 2007
και 2008 αντίστοιχα, που θα πρέπει να
είναι τα μεγαλύτερα στον κόσμο την ίδια
εποχή, η παραγωγική θέση της χώρας εκμηδενίζεται αντικειμενικά, ακόμα και αν
αυτό δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα από τις

κόμα δεν «γνωρίζουν» τίποτα!!! Ακόμα και σήμερα οι δημοσιογράφοι στο τηλεοπτικό θέατρο αποπροσανατολισμού
του λαού και αθώωσης των προδοτών σαμποταριστών, ρωτούν τάχα τις κομματικές ηγεσίες για το αν ήξεραν ή δεν ήξεραν για την οικονομική κατάσταση της χώρας, για να πάρουν την απάντηση ότι δεν
ήξεραν. Όπως γράφουμε στο άρθρο μας
του Δεκεμβρίου του 2010 «το κράτος χρεχρηματιστηριακές αγορές, αφού τέτοια πε- μένη στους πίνακες αυτούς. Παρά το ότι
οκόπησε από το παραγωγικό σαμπολώρια ελλείμματα δηλώνουν ξεκάθαρα αθροίσαμε ποσά σε τρέχουσες τιμές η κατάζ και όχι από τους δανειστές και
εκμηδενισμό της ανταγωνιστικότητας της θοριστική συμβολή της σαμποταριζόμενης
τους κερδοσκόπους»: «Από τους κραοικονομίας, αδυναμία δηλαδή πληρωμής και φθίνουσας βιομηχανίας στο έλλειμμα
τικούς προϋπολογισμούς φαίνεται ότι το
του εξωτερικού χρέους το οποίο αυξάνο- των τρεχουσών συναλλαγών είναι ξεκάθα2004 το σύνολο των μισθών των δημοσίνταν αλματωδώς εξαιτίας των ελλειμμάτων ρη. Η συμβολή αυτή για το κάθε έτος ξεων υπαλλήλων μαζί και των συντάξεων
δημόσιων και ιδιωτικών που παριστάνει το χωριστά είναι βέβαια και η σωστή. Στο
του δημοσίου ήταν 17,496 δις. Το 2008
ελλειμματικό Ι.Τ.Σ. Η αύξηση των ελλειμ- κέντρο της χρεοκοπίας βρίσκεται το
ήταν 22,871 δις ευρώ. Δηλαδή το κόστος
μάτων δεν οφειλόταν φυσικά σε αυξήσεις σαμποτάρισμα της βιομηχανίας, εποτων δημοσίων υπαλλήλων, αυξήσεις
των εισαγωγών για παραγωγικές επενδύ- μένως και η καταστροφή της εργατικαι κυρίως νέες προσλήψεις σε πέντε
σεις που ναι μεν αυξάνουν πρόσκαιρα τα κής τάξης. Το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ καχρόνια αυξήθηκε κατά περίπου 31%.
ελλείμματα του ΙΤΣ αλλά αποδίδουν αρ- θώς και κάθε τροτσκιστικό εξωκοινοΜόνο το 2008 σε σχέση με το 2007 το
γότερα νέα αξία με την οποία θα πληρω- βουλευτικό παρακλάδι τους χτυκόστος αυξήθηκε από 20,746 δις σε
θούν τα χρέη και θα αυξηθεί και ο κοινω- πώντας τη βιομηχανία εκτός του ότι
22,871 δις δηλαδή κατά 10,24 %. Η κρανικός πλούτος. Οφειλόταν στην μη πα- καταστρέφουν το βιομηχανικό κεφάτική δαπάνη για το ΙΚΑ κλπ ανέβηκε
ραγωγική ιδιωτική και δημόσια κατανάλω- λαιο καταστρέφουν μαζί του και την
από το 2004 μέχρι το 2008 από 7,236
ση που χρηματοδοτούταν με τα χαμηλά εργατική τάξη. Γι’ αυτό εκτός από
δις σε 13,447 δις και το όργιο στα νοεπιτόκια που εξασφάλιζε η συμμετοχή μας προδότες της χώρας είναι πρώτα απ’
σοκομεία και στα φάρμακα συνεχίζεστην ΕΕ.
όλα προδότες της τάξης αυτής.
ται από τις φαιοκόκκινες διακομματικές
Το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών
Αλλά και όταν η χρεοκοπία είχε έλθει,
συμμορίες που καθοδηγεί και συγκαΙΤΣ ως άθροισμα του εμπορικού ισοζυγί- όπως καταγγέλλαμε από το 2004, κυβερλύπτει το ψευτοΚΚΕ και ο ΣΥΝ πλασαου (εμπόριο βιομηχανικών και αγροτικών νήσεις και κομματικές ηγεσίες όχι μόνο δεν
ρισμένοι σε όλα τα συνδικαλιστικά όρπροϊόντων), του ισοζυγίου των υπηρεσιών έκαναν τίποτα για την αντιμετώπισή της
γανα της υγείας. Γι αυτό το βουλώνουν
(τουρισμός, μεταφορές), του ισοζυγίου ει- αλλά πήραν όλα τα μέτρα για να την εξαόλοι και δεν ζητούν διακομματική για τα
σοδημάτων ( εισπράξεις και πληρωμές για σφαλίσουν. Το 1999 το έλλειμμα του ΙΤΣ
σκάνδαλα των νοσοκομείων που ξεπερτόκους, μερίσματα, κέρδη, συντάξεις) και ήταν 7 δις. Δηλαδή 7 δις ήταν το έλλειμμα
νάνε κατά πολύ το Ζήμενς-Ιντρακομ. Να
του ισοζυγίου μεταβιβάσεων ( ευρωπαϊκά του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα μαπροσληφθούν 100.000 νέοι υπάλληλοι»
προγράμματα και εμβάσματα μετανα- ζί και επομένως 7 δις ήταν η συμβολή του
φώναζε ο Τσίπρας στην αρχή της χρεοκοστών), απεικονίζει στο μεγαλύτερό του πο- Ι.Τ.Σ στην αύξηση των δανείων από το επίας. Σε όλους από την άλλη έταζε- και
σοστό το συνολικό οικονομικό αποτέλε- ξωτερικό. Την επόμενη χρονιά στα 7 δις
συνεχίζει να το κάνει-μια θέση στο δημόσμα όλων των παραγωγικών κλάδων. Οι και στα προηγούμενα ελλείμματα και χρέη
σιο η Παπαρρήγα στο καθεστώς της «λαεπόμενοι δύο πίνακες είναι κατασκευασμέ- προστίθενται άλλα 11 δις μέχρι που φτάϊκής εξουσίας», που δεν είναι καν μια «δηνοι από στοιχεία της μελέτης της τράπε- νουμε στο 2005. Από το 2005 μέχρι το
μοσιοϋπαλληλική εξουσία» αλλά μια δικταζας της Ελλάδας, που αναφέραμε, με 2008 το αθροιστικό έλλειμμα του ΙΤΣ
τορία των ανατολικών ιμπεριαλιστικών λαστρογγυλοποιημένα νούμερα χωρίς να χά- γίνεται 106 δις ευρώ και το εξωτερικό
μόγιων κάθε είδους. Την ίδια περίοδο 2003
νεται από την στρογγυλοποίηση η απει- χρέος εκτινάσσεται στα ύψη με την
έως 2008 το δημόσιο χρέος αύξανε από
συμβολή των 106 δις. Μέσα δηλαδή
κόνιση της οικονομικής κατάστασης.
198,741 δις σε 260, 439 δις. Η
σχέση χρεολυσίων και τόΙσοζύγια σε % ποσοστό του ΑΕΠ
κων στο ίδιο διάστημα, όπως φαίνεται από τον προη1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
γούμενο πίνακα, δεν είναι
Εμπορικό
-14,3
-16,1
-14,8
-14,5
-13,2
-13,7
-13,9
-16,6
-18,2
-18
πια καταστροφική, είναι πάΥπηρεσιών
5,8
6,4
6,2
6,9
6,7
8,3
7,8
7,2
7,3
7
νω από δύο προς ένα. Όμως
Εισοδημάτων
-0,5
-0,7
-1,4
-1,3
-2,3
-2,4
-2,9
-3,3
-4
-4,4
πια οι επενδύσεις είναι ελάΜεταβιβάσεων
3,2
2,6
2,6
2,4
2,2
2
1,6
1,6
0,7
1,1
χιστες εξαιτίας του αποχαλι-Ισοζύγιο
νωμένου από τον ΚαραμανΤρεχουσών
-5,8
-7,8
-7,4
-6,5
-6,6
-5,8
-7,4
-11,1
-14,2 -14,3
λή παραγωγικού σαμποτάζ.
Συναλλαγών
Το 2008 οι τόκοι ήταν 11,6 δις
ΑΕΠ
118
136
146
157
171
186
198
213
228
242
μετά τη διόρθωση της Eurostat,
ενώ τα χρεωλύσια ήταν 26,346
δις, με κρατικό έλλειμμα 22,4
Ισοζύγια σε δις ευρώ και σε τρέχουσες τιμές
δις, όπως επίσης το διόρθωETH
ΑΘΡΟΙΣΜΑ σε η Eurostat. Ταυτόχρονα ο
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Καραμανλής έκρυβε τα ελλείμΑΕΠ
1795 δις
118
136
146
157
171
186
198
213
228
242
ματα και φούσκωνε το ΑΕΠ
Eμπορ
-279 δις
-17
-22
-22
-23
-23
-25
-28
-35
-41
-44
για να βγάζει μικρότερα ποσοΥπηρ
127 δις
7
9
9
11
11
15
15
15
17
17
Εισοδ
-0,59
-0,95
-2,04
-2,04
-3,93
-4,46
-5,72
-7,02
-9,12
-10,64
-46,56 δις
στά ελλειμμάτων και χρεών εΜεταβ
3,77
3,53
3,79
3,76
3,76
3,72
3,16
3,4
1,59
2,66
33,19 δις
πί του ΑΕΠ. Έτσι η Eurostat
Ι.Τ.Σ
-7
-11
-11
-10
-11
-11
-15
-24
-32
-35
-166 δις
διόρθωσε το έλλειμμα του
2006 από 8,232 δις σε 12,1
και του 2008 από 14,568 σε 22,4 δις καΗ επερχόμενη χρεοκοπία για την οποία σε τέσσερα χρόνια τα ελλείμματα του
τεβάζοντας ταυτόχρονα και τα ΑΕΠ. Το
έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν τον ψό- ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αυ2009 το έλλειμμα εκτινάχτηκε στα 36,2 δις
φιο κοριό όλες οι ένοχες κομματικές ηγε- ξάνονται κατά 106 δις ευρώ, και οι σασίες, ότι τάχα δεν ήξεραν, είναι αποτυπω- μποταριστικές κομματικές ηγεσίες καóõíÝ÷åéá óôç óåë. 6
θώς και η κυβέρνηση Καραμανλή α-
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2. Το βιομηχανικό έλλειμμα
Στο άρθρο «Οι προδότες σαμποταριστές χρεοκόπησαν τη χώρα. To έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών»
δείξαμε ότι η χρεοκοπία της χώρας οφείλεται σε πρώτο επίπεδο στο μόνιμο και υψηλό ελλειμματικό Ισοζύγιο
Τρεχουσών Συναλλαγών» που διαμορφώνεται κύρια από ένα πελώριο εμπορικό έλλειμμα, αποτέλεσμα του
βιομηχανικού σαμποτάζ. Επειδή το ελλειμματικό ΙΤΣ (Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών) ισούται με το δημόσιο και το ιδιωτικό έλλειμμα, τα συνεχή και αυξανόμενα ελλείμματα του ΙΤΣ αύξαναν το εξωτερικό χρέος, που
σήμερα έχει φτάσει κοντά στα 610 δις (χωρίς το αναλογιστικό έλλειμμα του ΙΚΑ) με αποτέλεσμα τη χρεοκοπία.
Στον πίνακα του ΙΤΣ είδαμε ότι το άθροισμα των ονομαστικών ελλειμμάτων των Τρεχουσών Συναλλαγών από το 1999 μέχρι το 2008 είναι 166 δις
και ότι αυτό διαμορφώνεται καθοριστικά από το πελώριο εμπορικό έλλειμμα που φτάνει στο ίδιο διάστημα
στα 279 δις ευρώ!!! Στο παραγωγικό
αυτό κενό των 279 δις συμβάλλει περισσότερο η βιομηχανία αφού η γεωργία είναι πολύ μικρότερη με ελλείμματα κάτω από τα 2 δις το χρόνο.
Παρακάτω δείχνουμε ότι το βιομηχανικό
παραγωγικό κενό, αποτέλεσμα του σαμποταρίσματος της βιομηχανίας, δεν είναι
αποτέλεσμα μιας λάθος οικονομικής πολιτικής των τελευταίων χρόνων, που πληρώνει σήμερα η χώρα, αλλά ένα διαρκές
έγκλημα από το 1981 που ανέλαβε την
εξουσία ο Παπανδρέου. Επομένως πρόκειται για ένα ιστορικό φαινόμενο. Το
ποσοστό συμμετοχής της βιομηχανίας στο
συνολικό παραγόμενο προϊόν της οικονομίας το 1981 είναι στο φυσιολογικό 20%,
δηλαδή στα ίδια επίπεδα περίπου με των
άλλων υπό ανάπτυξη ευρωπαϊκών χωρών.
Από το 1981 η βιομηχανία συντρίβεται με
σύστημα και το προϊόν της μειώνεται και
φτάνει περίπου στο 12 με 13% όταν οι υπό ανάπτυξη χώρες της ΕΕ-27 εμφανίζουν
ποσοστά που φτάνουν μέχρι και 30 %!
Η απόκλιση είναι πελώρια.
«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει χώρα των υπηρεσιών και της μικρομεσαίας επιχείρησης, γιατί τάχα δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις προηγμένες βιομηχανικές χώρες»
Αυτή ήταν η επίσημη πολιτική του Α. Παπανδρέου από το 1981, που συνεχίζει να
την εφαρμόζει μέχρι σήμερα ο σοσιαλφασισμός και οι πρωθυπουργοί του.

Η ΟΑΚΚΕ επί δύο δεκαετίες καταγγέλλει και εμποδίζει όσο μπορεί με τους αγώνες της τη συστηματική καταστροφή των
παραγωγικών δυνάμεων από το σοσιαλφασισμό και τους πρωθυπουργούς του,
όπως καταγγέλλει τα σχέδιά τους να πα-

ραδώσουν τη χώρα εξασθενημένη μειονεκτική και καχεκτική, χωρίς να μπορεί να
αντισταθεί, στο ρωσοκινέζικο σοσιαλιμπεριαλιστικό άξονα. Ακριβώς τη «διάσωση»
της χώρας από αυτούς ζητά από την πρώτη ημέρα της χρεοκοπίας μέχρι και σήμε-

ρα ο Παπανδρέου και όλες οι κομματικές
ηγεσίες.
Το παραγωγικό κενό της βιομηχανίας
Το παραγωγικό κενό της βιομηχανίας αποτυπώνεται στα παρακάτω στοιχεία της
Eurostat του διπλανού πίνακα.

Από την National Reporting to the
Fourteenth & Fifteenth Sessions of the
COMMISSION for SUSTAINABLE
DEVELOPMENT of the UNITED
Πρ οστ ιθ έμ εν η α ξία α πό τ η ν β ιο μη χαν ία σ ε % π οσο στ ό ( συ μπ ερι λ α μβ α ν ό με ν ης τ ης
NATIONS (UNCSD 14 UNCSD 15)
εν έρ γ ε ια ς εκ τ ό ς κ ατ ασ κε υέ ς κα ι ορυ χε ία ) στ ο σύ ν ολ ο τ η ς πα ρα γ ό με ν ης π ρο στ ιθ έμ εν ης
του ΟΟΣΑ βλέπουμε ότι το ποσοαξί ας από όλ η τ ην ο ικον ομ ία
στό της προστιθέμενης αξίας της
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
βιομηχανίας ( μεταποίηση συν ενέργεια, όχι κατασκευές) στο σύνολο
ΕΕ -27
22,4
22,4
21,7
21,1
20,5
20,3
20,2
20,3
20,2
19,8
της προστιθέμενης αξίας της οικοΤσεχία
31,8
31,6
31,5
30,5
29,5
32,1
31,6
31,9
32
31
νομίας το 1970 ήταν 20,4% και το
1986 21%. Το ίδιο κείμενο δίνει το
Δανία
20,4
21,3
20,6
20,4
19,6
19,4
20,1
20,4
20
20,3
2001 για την Ελλάδα 14% και για
τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ 23%.
Γερμανία
24,8
25,1
24,9
24,6
24,5
25,1
25,2
25,9
26,4
25,6
Από τον πίνακα φαίνεται ότι η ΕλΕσθονία
21,3
22
22,5
22,5
22,7
21,9
21,5
21
20,7
20,5
λάδα και η Κύπρος, οι δύο ρωσόφιλες χώρες, εμφανίζουν μια τεράστια
Ιρλανδία
35,8
34,3
33,4
34
30,3
27,3
25
23,8
24
23,8
απόκλιση από όλες τις χώρες αλΕλλάδα
13,9
13,2
13,3
12,5
12,3
12,9
12,7
12,4
13
λά και από το μέσο όρο της ΕΕ27. Ο μέσος όρος της προστιθέμεΙσπανία
21,3
20,9
20,3
19,5
19
18,5
18,2
17,8
17,3
17
νης αξίας της βιομηχανίας στην ΕΕΙταλία
23,8
23,4
22,8
22,4
21,4
21,2
20,9
21,1
21,4
20,8
27 είναι περίπου 1,6 φορές μεγαλύτερος
από τον Ελληνικό! Δηλαδή
Κύπρος
12,4
12,2
11,8
11,9
11,7
11,7
11,3
10,3
9,9
9,4
η ελληνική βιομηχανική παραγωγή
Ουγγαρία
26,7
26,6
25,6
24,6
24,8
25,5
25,3
25,4
25,2
24,9
παρουσιάζει τεράστιο έλλειμμα σε
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ-27
Αυστρία
23
23,3
23,2
22,6
22,2
22,2
22,4
22,8
23,2
23,2
πράγμα που δεν ισχύει για καμιά
χώρα πλην της Κύπρου. Μάλιστα
Πολωνία
24,6
24
22,5
22,3
23,7
25,2
24,7
24,7
24,5
24,3
παρατηρούμε από τον πίνακα ότι οι
Πορτογαλία
21,4
20,4
19,9
19,5
19,1
18,6
18,1
18,2
18,1
17,3
αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες
έχουν
αισθητά μεγαλύτερο μερίδιο
Ρουμανία
27,9
29
29,4
30
27,8
27,9
28,1
27,8
27,5
25,8
στη βιομηχανία από ότι οι ανεπτυγΣλοβενία
29
29,1
29,3
28,8
28,9
28,3
27,4
27,2
26,7
25,5
μένες. Η ελληνική βιομηχανική παραγωγή
θα έπρεπε επομένως να είΦιλανδία
28
28,4
28,1
27,5
27
26,3
25,8
26,8
26,8
25
ναι αρκετά πάνω από το μέσο όρο
Σουηδία
24,5
24,5
23,6
23,3
23
23,2
23,3
23,2
22,9
21,6
της ΕΕ-27, ας πούμε κοντά στο 24%

Το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών
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ευρώ!»
Μετά την ανάληψη της κυβέρνησης ο Παπανδρέου φρόντισε αμέσως να θορυβεί συστηματικά τις χρηματιστηριακές αγορές με
το κείμενο περί κινδύνου τραπεζικής χρεοκοπίας που ανάρτησε σε άσχετο χρόνο
η Τράπεζα της Ελλάδος, με τις διαρροές
για προσπάθεια δανειοδότησης της χώρας από την Κίνα, με την απόρριψη της
πρότασης της Γερμανίας για διακριτικό
διευρωπαϊκό τραπεζικό δανεισμό της Ελλάδας, με τις συζητήσεις του Παπανδρέου με την ειδικευμένη τράπεζα των κρατικών χρεοκοπιών Λαζάρ, για άμεσο κίνδυνο χρεωκοπίας και έτσι να ανεβάζει στα
ύψη τα επιτόκια δανεισμού επιταχύνοντας
τη χρεωκοπία που υποτίθεται ήθελε να
αποφύγει. Σε μια πρώτη περίοδο μάλιστα
ο προβοκάτορας αυτός ανήγγειλε αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς,
εφαρμόζοντας τάχα το πρόγραμμά του,
και όταν η χώρα μπήκε στο δρόμο της αναγνώρισης της αδήλωτης χρεοκοπίας της
από τις αγορές έκπληκτος τάχα καταγγέλλει τους «διεθνείς κερδοσκόπους» μαζί
με το ψευτοΚΚΕ τον ΣΥΝ το φασιστικό
ΛΑΟΣ και τον Σαμαρά και αναγγέλλει ότι
θα μαζέψει τα λεφτά που υπάρχουν και
που δεν είναι προφανώς καταγεγραμμένα
στους λογαριασμούς της οικονομίας, άρα

βρίσκονται στα σεντούκια των κεφαλαιοκρατών. Η κρατικοφασιστική γραφειοκρατία οργιάζει πάνω στο σώμα της κατεστραμμένης χώρας ζητώντας αυξήσεις και
απίστευτες παροχές, όπως π. χ η ΟΛΜΕ
που ζητούσε και συνεχίζει σήμερα να ζητάει 1400 ευρώ κατώτατο μισθό δηλαδή
αύξηση 25% καθώς και ένα σωρό άλλα
προνόμια που ανεβάζουν το κόστος της
μέτρια αποδοτικής δραστηριότητας της
πολύ πάνω από το 25%!!
Από το 2009 τον Οκτώβριο που ανέλαβε την εξουσία ο προβοκάτορας βομβαρδίζει την οικονομία, με δεξί του χέρι την
κρυφοσυνασπισμαία Μπιρμπίλη, μέσα σε
ένα όργιο σαμποταρίσματος των παραγωγικών δυνάμεων και ιδιαίτερα της βιομηχανίας. Σε μια σειρά άρθρων περιγράφουμε αυτό το όργιο. Αλλά αν θέλει κανείς να
δει το συνολικό αποτέλεσμα του σαμποταρίσματος αυτό φαίνεται από το σύνολο
των επενδύσεων, ξένων και ντόπιων που
είναι μηδενικές, όταν δεκάδες δισεκατομμύρια επενδύσεων ακυρώνονται ασταμάτητα, επενδύσεις που θα μείωναν τα ελλείμματα του Ι.Τ.Σ. Κατάρρευση των επενδύσεων, μείωση πάνω από 18% το 2010 βρίσκει η Τράπεζα της Ελλάδος στην « Νομισματική Πολιτική 2010-2011» επισημαίνοντας ότι « είναι σαφές πλέον ότι έχουν
περιοριστεί αισθητά οι παραγωγικές δυνατότητες» . Το ΙΟΒΕ με μελέτη του δια-

πιστώνει: «Μείωση της τάξεως του -9,2%
καταγράφεται το 2010 στις επενδυτικές
δαπάνες στο σύνολο του τομέα της μεταποίησης, ενώ κοντά στο -10% προβλέπεται η μείωση επενδύσεων για το
2011! Πριν την υπογραφή του Μνημονίου, υπήρχε πρόβλεψη αύξησης επενδύσεων κατά 6,8%...».
Η απαγόρευση κάθε επένδυσης εκτός
από εκείνες, που περισσότερη αξία ρουφάνε και λιγότερη προσφέρουν, των κρατικών ανατολικών ολιγαρχών και του νεοναζιστικού άξονα Ρωσίας Κίνας και Ιράν
συνοδεύεται με την υπερφορολόγηση
των επιχειρήσεων που φτάνει μέχρι
και το 58%. Έτσι μαζεύει το κράτος όλο
το χρήμα από τους ιδιώτες και ακυρώνονται αναγκαστικά και οι όποιες επενδύσεις θα ξέφευγαν από το σαμποτάζ, δηλαδή οι μικρότερες. Βλέπουμε εδώ την
τρομακτική διαφορά με τους αστούς μη
πράκτορες μιας ξένης δύναμης της επίσης
χρεωκοπημένης -για άλλους όμως λόγουςΙρλανδίας. Αυτή συγκρούεται με όλη την
ΕΕ και κυρίως με τη Γερμανία για να κρατήσει χαμηλά, στο 12,5% τον φορολογικό
συντελεστή των επιχειρήσεων ακριβώς για
να βγει από την χρεωκοπία. Και εδώ σύσσωμο το πολιτικό σύστημα των προβοκατόρων και πρακτόρων αρχηγών συναινεί ή
σιωπά για αυτό το έγκλημα. Αυτή η στοχευμένη υπερφορολόγηση αποτελεί συ-

νειδητό σαμποτάρισμα της παραγωγής.
Ο Σαμαράς, ο Καρατζαφέρης, ο Παπανδρέου ακόμα και ο σαμποταριστής Κουβέλης, ακόμα και ο βομβαρδιστής της βιομηχανίας ΣΥΝ ψελλίζουν λεξούλες για επενδύσεις. Εξαπατούν το λαό. Η χώρα
μπορεί να ζήσει μόνο αν ο λαός με ένα
πατριωτικό και δημοκρατικό κίνημα διώξει τους σαμποταριστές από την πολιτική
και την συνδικαλιστική εξουσία. Αυτό βέβαια δεν είναι μια καθόλου εύκολη υπόθεση γιατί πρόκειται στη μορφή για ένα
δημοκρατικό κίνημα, δηλαδή στα συνθήματα και τα βασικά του αιτήματα. Στην
ουσία όμως, δηλαδή από την άποψη των
κοινωνικών δυνάμεων που θα συμμετέχουν
ηγετικά σε αυτό, αν υπάρξει, θα πρόκειται για ένα λαϊκό επαναστατικό κίνημα με
πυρήνα του το βιομηχανικό προλεταριάτο
που έχει απομείνει στη χώρα. Και ένα τέτοιο προλεταριάτο δεν θα μείνει μόνο στα
αστοδημοκρατικά αιτήματα. Όχι γιατί το
επιδιώκει αυτό σώνει και καλά αλλά γιατί
δεν θα μπορεί αλλιώς, γιατί η βιομηχανική αστική τάξη θα τρέμει να συγκρουστεί
με τους σαμποταριστές και τότε το προλεταριάτο θα αναγκάζεται να παίρνει
μέτρα εργατικού ελέγχου στο χώρο
δουλειάς και μέτρα πελώριας πολιτικής
πίεσης και πολιτικής οργάνωσης του λαού στην κεντρική πολιτική σκηνή.
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του συνόλου της προστιθέμενης αξίας σε
όλη την οικονομία, ενώ είναι κοντά στο 13%!
Το εμπορικό έλλειμμα
Η αποβιομηχάνιση έχει σαν αποτέλεσμα
την τεράστια αύξηση του εμπορικού ελλείμματος όπως φαίνεται στον παρακάτω
πίνακα. Τα στοιχεία έχουν παρθεί από τον
ΟΠΕ, ( Οργανισμό Εξαγωγών). Οι διαφορές στο εμπορικό έλλειμμα του παρακάτω πίνακα από τα στοιχεία της ΤτΕ οφείλονται στις διαφορετικές πηγές συλλογής
στατιστικών στοιχείων και στις διορθώσεις.
Σαν παράδειγμα υπάρχουν οι εθνικολογιστικές στατιστικές που διαφέρουν από αυτές της Τράπεζας της Ελλάδος. Σε κάθε
περίπτωση οι διαφορές στα στατιστικά
στοιχεία δεν εμποδίζουν την εξαγωγή των
γενικών συμπερασμάτων για τις τάσεις της
οικονομίας.

Ξένες
Επενδύσεις
2004 σε δις

που ένα μέρος τους θα επανεπενδύονταν αναγκαστικά
και θα εξασφάλιζαν την δυναμική της αναπαραγωγής
54
του βιομηχανικού κεφαλαί30
ου σε μια ανώτερη επιστη42
μονικοτεχνολογική και αντα50
γωνιστική σφαίρα. Επειδή η
55
βιομηχανία είναι η ατμομη33
χανή της παραγωγής θα α68
παιτούσε και την ανάπτυξη
49
όλων των υπόλοιπων πα62
ραγωγικών δυνάμεων και
8
πρώτα απ’ όλα της πιο
ποιοτικά κρίσιμης σήμερα
παραγωγικής δύναμης, της θετικήςτεχνικής πρακτικής εκπαίδευσης και
της επιστημονικοτεχνικής έρευνας.
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στις βιομηχανίες με δέκα και πάνω άτομα, η αναλογία μισθών και συνολικής παραγόμενη
πρόσθετης αξίας είναι το 2003 ίση με
4.175.405.691/11.289.707.075= 0, 4. Αν
υποθέσουμε την παραγωγή του 2003 με
ποσοστό συμμετοχής στο συνολικά παραγόμενο προϊόν της βιομηχανίας σε όλη
την οικονομία να είναι το χαμένο 24%, και
επιπλέον ότι όλη η βιομηχανία εμφανίζει
αναλογία μισθών και πρόσθετης αξίας αυτή της βιομηχανίας με δέκα άτομα και πάνω προσωπικό, τότε οι χαμένοι μισθοί
που αντιστοιχούν στη χαμένη αξία
των 17,07 δις είναι 6,828 δις ευρώ. Το
υπόλοιπο μοιράζεται κεφάλαιο και
κράτος. Με ίδιες υποθέσεις οι χαμένες θέσεις εργασίας είναι πάνω από
200 χιλιάδες σε σύνολο θέσεων εργασίας σε όλη τη βιομηχανία πλην των
κατασκευών ίσο με 416.345 !!.
Με οποιεσδήποτε λογικές υποθέσεις οι
επιπτώσεις στους μισθούς στην εργασία
και στο σύνολο της οικονομίας είναι τεράστιες.

Το πρώτο που έκανε ο Α. Παπανδρέου,
όταν ανέλαβε την εξουσία το 1981, ήταν
να σαμποτάρει τη βιομηχανία, τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής, που κινητοποιεί
όλους τους κλάδους της, από την αγροτική οικονομία, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, τις κατασκευές και τις υπηρεσίες μέχρι την έρευνα και την εκπαίδευση. Το
1975, όπως φαίνεται από τον πίνακα, το
άθροισμα της γεωργικής παραγωγής και
της βιομηχανίας (συμπεριλαμβανομένων
και των κατασκευών, ακόμα και των κατοικιών και των μικρομάγαζων μεταποίησης) στο σύνολο της παραγωγής είναι
42,9% και το 1980 44,7%. Η γεωργία καταλαμβάνει πολύ υψηλό ποσοστό σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Η μεταποίηση μαζί με τον ηλεκτρισμό φωταέριο και ύδρευση, η καθαρή δηλαδή βιομηχανία και η βιοτεχνία, όπως φαίνεται και στον πίνακα,
συνεισφέρουν στη συνολική διάρθρωση της παραγωγής σε ψηλά ποσοστά. Το 1980 η βιομηχανία εκτός από
τις κατασκευές και τα ορυχεία είναι στο
19,4 % της παραγωγής και με την αποβιομηχάνιση φτάνει το 2000 στο
12.9 % !!! Από τότε, όπως είδαμε, οι
σαμποταριστές κατάντησαν τη χώρα
στο στατιστικό βιομηχανικό χάρτη της
ΕΕ ένα λεκέ.
Η ελάχιστη συμβολή των ορυχείων-λατομείων μειώνεται και οι κατασκευές μειώνονται από το 9,6% στο 6,9%. Το γεωργικό ισοζύγιο ενώ ήταν ελαφρά πλεονασματικό πριν το 1981 εμφανίζει ελλείμματα μετά το 1981 με πολλαπλάσια μείωση του
παραγόμενου προϊόντος σε σχέση με τις
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η σταδιακή
συρρίκνωση της βιομηχανίας και της γεωργίας εμφανίζεται σαν αύξηση των υπηρεσιών που από το 1980 αυξάνονται αλματωδώς από το 55,3 % το 1980 έως το
72,3 % το 2000.

Το σαμποτάρισμα της βιομηχανίας
από το 1981

Το επιχείρημα ότι υπεύθυνη για την
αποβιομηχάνιση είναι η γραφειοκρατία

Εξαγωγές ως % Εξαγωγές ως %
εισαγωγών 2004 του ΑΕΠ 2004

Εσθονία

3.030

72

Λετονία

1.754

70

Λιθουανία

2.509

64

Μάλτα

1.170

82

Ουγγαρία

16.022

99

Πολωνία

29.470

101

Σλοβακία

9.394

101

Σλοβενία

3.045

91

Τσεχία

25.675

94

Ελλάδα

4.759

30

Μια εκτίμηση του παραγωγικού κενού

Συνεχίζουμε με μια εκτίμηση του παραγωγικού κενού που δηλώνει το πελώριο
αυτό εμπορικό έλλειμμα υποθέτοντας ότι
προέρχεται αποκλειστικά από τη
βιομηχανία. Η προσέγγιση είναι καΕμπορικό
λή γιατί το εμπορικό έλλειμμα των
Εισαγωγές Εξαγωγές
Έτη
Έλλειμμα σε
σε εκατ
σε εκατ
αγροτικών προϊόντων είναι κοντά
εκατ
στα 2 δις.
1999
28659
10392
18267
Από
την Ελληνική Στατιστική Αρ2000
36261
12726
23535
χή παίρνουμε, σαν παράδειγμα για
2001
31813
11629
20184
το 2003, το άθροισμα της προστι2002
33062
10946
22116
θέμενης αξίας όλης της βιομηχανί2003
40300
12007
28293
ας εκτός από τις κατασκευές. Αυ2004
42392
12344
30048
τό το άθροισμα είναι: 11,289 +
2005
44236
14118
30118
4,621+2,643 = 18,55 δις ευρώ. Αυ2006
50729
16559
34170
τή είναι η προστιθέμενη αξία της βιο2007
55690
17137
38553
μηχανίας το 2003 με ποσοστό συμ2008
60966
17440
43526
μετοχής της στην συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας το 2003
2009
48087
14393
33694
ίσο με 12,5
%, όπως
δείχν ει ο
πρώτος πίν ακας των
προστιθέμενων αξιών. Επομένως η
προστιθέμενη αξία όλης
της οικονομίας το 2003
ή τ α ν
18,553.100/
12,5= 148,4
δις ευρώ. Η
προστιθέμενη αξία
της βιομηχανίας στη χώρα μας,
Μέσα σε 11 χρόνια το εμπορικό έλ- υπολογισμένη με το
λειμμα σε τρέχουσες τιμές φτάνει στο λογικό 24% που είχαασύλληπτο νούμερο των 322 δις ευ- με υποθέσει, αν δηλαρώ που είναι περίπου το δημόσιο δή αυτή αναπτύσσοχρέος το 2010 !!!! Τα εφτά έτη από το νταν φυσιολογικά, δη2003 μέχρι το 2009 το εμπορικό έλλειμ- λαδή στο μέσο όρο
μα είναι ίσο με 238 δις ευρώ όταν το της ΕΕ, δηλαδή χωρίς
ΑΕΠ το 2008 είναι 242 δις ευρώ!!! Αυ- σαμποτάζ, θα έπρεπε
τά τα ποσά εμφανίζονται ως κρατικό να ήταν 20.148,4/100=
και ιδιωτικό έλλειμμα και συνεισφέ- 35,62 δις ευρώ ενώ
ρουν στο συνολικό χρέος της χώρας στην πραγματικότητα
κρατικό και ιδιωτικό που υπολογίζε- ήταν 18,55 δις ευρώ.
ται ότι φτάνει σήμερα γύρω στα 610 Δηλαδή το παραγωγιδις ευρώ.
κό κενό, με αυτή την
Ο παρακάτω πίνακας από το «Επιχει- λογική υπόθεση του
ρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικό- 24%, βγαίνει για το
τητας Ελλάδος και νέων χωρών 2007- 2003 ίσο με 35,62-18,55
2013» είναι αποκαλυπτικός για την εξαγω- = 17,07 δις ευρώ. Αυγική θέση της χώρας το 2004 όπου η βιο- τή είναι η χαμένη προμηχανική πρόσθετη αξία ήταν 12,3%. Η στιθέμενη αξία λόγω
εικόνα είναι βέβαια ίδια και για τα άλλα του σαμποτάζ σε σύχρόνια αφού το ποσοστό της δεν άλλαξε νολο της προστιθέμεουσιαστικά.
νης 18,553 δις ευρώ
που πραγματοποιήθηΗ Ελ λ ά δα μ ε εισ αγ ωγ ές π ερ ίπ ου
κε το 2003. Σχεδόν ίση
τ ριπ λ άσιες από τ ι ς εξαγ ω γ ές κα ι με
με την παραγμένη!!!!
πο σο στ ό ε ξα γ ωγ ών σ τ ο 8% τ ου Α ΕΠ
είν αι 1 05 η σ τ η δ ιεθν ή κα τ άτ α ξη
Πρόκειται για χαμένους μισθούς θέσεις
εργασίας φόρους και
κέρδη του κεφαλαίου
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Ο παρακάτω πίνακας παρμένος από την
έκδοση της τράπεζας της Ελλάδος « Οικονομικές επιδόσεις και προοπτικές
της Ελλάδος» δίνει τη διάρθρωση της παραγωγής και των επενδύσεων από το 1970
έως το 2000.

Η άποψη που υποστηρίζει ότι το παραγωγικό κενό είναι αποτέλεσμα της δρά-
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2. Το βιομηχανικό έλλειμμα
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σης του πολυπλόκαμου τέρατος της γραφειοκρατίας που λειτουργεί αδρανειακά
συσπειρωμένη στα συμφέροντά της, χωρίς πολιτικό δόλο, είναι λάθος και μόνο
από το γεγονός ότι όλα τα ελλείμματα που
δημιουργούν το χρέος και τα αυξημένα επιτόκια, τη χρεοκοπία, έχουν εγκατασταθεί μόνιμα, επί δεκαετίες, και επομένως
δεν πρόκειται , όπως είπαμε, για ένα «στιγμιαίο» ολίσθημα μιας πρόσκαιρης λάθος
οικονομικής πολιτικής αλλά για ένα ιστορικό φαινόμενο. Η αυταπάτη περί κυρίως ευθυνόμενης για την αποεπένδυση γραφειοκρατίας κωδικοποιείται μάλιστα από
τους υποστηρικτές της και στο γνωστό παράδειγμα των χιλιάδων καταμετρημένων υπογραφών που απαιτεί μια επένδυση! Η
πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική.
Το γραφειοκρατικό σαμποτάζ είναι
πολιτικά καθοδηγούμενο μέρος του
γενικότερου σαμποτάζ της οικονομίας. Τα 20 δις των έτοιμων επενδύσεων, αυτών που ήταν έτοιμες να ξεκινήσουν, όπως
είχε αναγγείλει η υπουργός οικονομίας
στην αρχή αυτή εδώ της διακυβέρνησης,
έμειναν στα συρτάρια. Και αυτό δεν το
έκανε καμιά γραφειοκρατία αλλά ο Παπανδρέου με την υποστήριξη όλων των υπόλοιπων πολιτικών ηγεσιών. Ο Σαμαράς
όμως και το ΛΑΟΣ, που δεν έχουν ρωτήσει ακόμα τι έγιναν αυτές οι επενδύσεις,
συνεχίζουν να σπεκουλάρουν με λεξούλες
περί επενδύσεων, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ,
ακόμα και ο Παπανδρέου, και ο οποιοσδήποτε ανάλογα με τις ανάγκες της στιγμής. Δεν υπάρχει ούτε μία σαμποταρισμένη επένδυση που να είναι αυτόνομο αποκλειστικά έργο της δήθεν αδρανειακής
δράσης αυτής της γραφειοκρατίας. Αυτό
το έχουμε αποδείξει μέσα από τόσα άρθρα στη Ν. Ανατολή. Αντίθετα οι επενδύσεις των ανατολικών κρατικών ολιγαρχών
δεν εμποδίζονται από καμιά γραφειοκρατία. Ποιες επενδύσεις των Μπόμπολα, Μυτιληναίου, Γερμανού, Βγενόπουλου, Κόκκαλη κλπ εμποδίστηκαν και ποιες ματαιώθηκαν από την γραφειοκρατία; Καμιά! Όταν πρόκειται για επενδύσεις του ανατολικού κεφαλαίου πόσες υπογραφές αυτής
της γραφειοκρατίας, που λειτουργεί τάχα
αδρανειακά στον κόσμο της, από τις εκατοντάδες ή χιλιάδες εκείνες που χρειάζονται στην πραγματικότητα για μια επένδυση, είναι παράνομες, δηλαδή σε αντίθεση με τη θεωρία της αδρανειακής κίνησης της γραφειοκρατίας; Δηλαδή σαν παράδειγμα πόσοι γραφειοκράτες υπέγραψαν παράνομα να πουληθούν τα μεταλλεία Κασσάνδρας στον Μπόμπολα με τί-

μημα 11 εκατ ευρώ ενώ η ΕΕ τα εκτίμησε
στα 408 εκατ;. Μήπως ένας ή και δύο ή
μήπως δεκάδες ή και εκατοντάδες; Αυτή
είναι αδρανειακή λειτουργία της γραφειοκρατίας ή κατευθυνόμενη; Και την κατεύθυνση την δίνει η γραφειοκρατία ή οι πολιτικοί της νόμιμοι ή παρακρατικοί αλλά
πραγματικοί πολιτικοί προϊστάμενοι. Πόσοι γραφειοκράτες μπλοκάρουν τα μεταλλεία χρυσού στη Θράκη; Κανείς πια γιατί
όλοι υπέγραψαν και μένει μόνο η Μπιρμπίλη που δεν υπογράφει. Ποια γραφειοκρατία ακύρωσε την επένδυση στη Μονή
Τοπλού. Η επένδυση ακυρώθηκε από το
ΣτΕ γιατί η περιβαλλοντική μελέτη δεν είχε λάβει υπόψη της το χωροταξικό σχέδιο… που δεν υπάρχει! Η επένδυση στα
φωροβολταικά Κοζάνης ήταν έτοιμη προς
υπογραφή και μάλιστα ο Παπανδρέου είχε ανακοινώσει και τις λεπτομέρειες της
τελετής υπογραφής και μετά ακυρώθηκε.
Τα αιολικά πάρκα είχαν έτοιμο χωροταξικό που ακυρώθηκε από την Μπιρμπίλη
ακυρώνοντας έτσι και όλες τις επενδύσεις.
Το χωροταξικό για τον τουρισμό το ίδιο. Οι
δεξαμενές στα Χανιά το ίδιο. Οι δρόμοι της
Αττικής τα καμένα και το δίκτυο των μεγάλων δρόμων το ίδιο. Στον τελευταίο χιονιά
που δίπλωσαν νταλίκες στο δρόμο που εισπράττει τα διόδια η εταιρεία που κατασκευάζει την στρατηγική για τη χώρα Ιωνία οδό, ο Μαγκριώτης τους απειλούσε ότι
θα τους καταστρέψει. Όταν δίνουν τα τυχερά παιγνίδια στον Μπόμπολα ακόμα
προχθές, δεν υπήρχε κανένα ζήτημα γραφειοκρατίας ούτε στον ΟΤΕ ούτε και στην
Ολυμπιακή. Οι ίδιοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έχουν ξεσηκωθεί με την προκλητική
κρυφοσινασπισμαία Μπιρμπίλη που βομβαρδίζει την οικονομία. Η συνειδητή διακομματική πολιτική με την υποστήριξη του
Κρεμλίνου που οδήγησε στη χρεοκοπία τη
χώρα είναι έργο αυτής της γραφειοκρατίας; Η γραφειοκρατία ανέβασε το έλλειμμα των τρεχουσών συναλλαγών από το
2005 μέχρι το 2008 κατά 106 δις; Η γραφειοκρατία έχει εγκαταστήσει το μόνιμα ελλειμματικό Ισοζύγιο των Τρεχουσών Συναλλαγών ΙΤΣ, την αιτία δηλαδή της χρεοκοπίας, που αυξήθηκε εκρηκτικά από το
2000; Η γραφειοκρατία κατέστρεψε τη βιομηχανία από το 1981; Όχι βέβαια. O κατάλογος των ερωτημάτων είναι μεγάλος. Τα
στοιχεία υπάρχουν.
Η αναγνώριση του σαμποτάζ είναι προσχώρηση στον δημοκρατικό, πατριωτικό,
αντισοσιαλιμπεριαλιστικό αγώνα του λαού και της εργατικής τάξης που δεν θα
αργήσει να αναπτυχθεί μπροστά στις προκλήσεις της επαναστατικής εποχής που
έρχεται.
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