Μέτρα-ταφόπλακα της υπεσχηµένης διαπραγµάτευσης
Πριν τις εκλογές του Ιουνίου, τα τρία κόµµατα τα οποία σήµερα συγκυβερνούν
υπόσχονταν την επαναδιαπραγµάτευση της πιο βάναυσης δανειακής συµφωνίας
στα χρονικά του προηγµένου καπιταλισµού.
Σε περίοδο πόλωσης είναι σωστό να προσπαθούµε να θεµελιώνουµε τον µεταξύ
µας διάλογο εξ αρχής, ξεκινώντας µε σηµεία στα οποία συµφωνούµε όλοι. Έστω
ότι πιστεύουµε πως ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ εννοούσαν αυτό που έλεγαν περί
επαναδιαπραγµάτευσης.
Ένας τέτοιος κοινός τόπος από τον οποίο µπορεί να ξανα ξεκινήσει πολιτισµένα
ο δηµόσιος διάλογος είναι η συνειδητοποίηση πως για να µπορέσει η ελληνική
κυβέρνηση να διαπραγµατευτεί σοβαρά µε τους ευρωπαίους εταίρους µας την
αλλαγή της Μνηµονιακής «λογικής» που πνίγει την χώρα, είναι απαραίτητο να
µην φοβάται ότι µια διαπραγµατευτική αποτυχία θα την φέρει στο σηµείο (σε
περίπτωση που δεν λάβει την επόµενη «δόση») να αδυνατεί να καταβάλει
µισθούς, συντάξεις, να πληρώνει τον ΟΤΕ και την ΔΕΗ των δηµόσιων
υπηρεσιών κλπ. Πράγµατι, όπως θυµάστε, αυτή ήταν, από τον Μάιο του 2010
(αρχής γενοµένης µε τον κ. Παπακωνσταντίνου), η δικαιολογία των κυβερνώντων
για το γεγονός ότι ό,τι µέτρα τους ζητούσε η τρόικα εκείνοι τελικά ενέδιδαν.
Περιληπτικά, το επιχείρηµά τους ήταν: «Με πρωτογενές έλλειµµα δεν µπορείς να
διαπραγµατευτείς!» (Σηµ. το πρωτογενές έλλειµµα εκµηδενίζεται όταν τα
φορολογικά έσοδα του κράτους αρκούν για να κάνει το δηµόσιο όλες τις
πληρωµές του πλην των τοκοχρεωλησίων στους πιστωτές του.)
Έστω ότι συµφωνούµε σε αυτό (παρόλο που θεωρώ ότι ακόµα και µε
πρωτογενές έλλειµµα διατηρείς την ευχέρεια να διαπραγµατευτείς εφόσον το
κόστος µιας αποτυχηµένης διαπραγµάτευσης είναι µεγαλύτερο για τους εταίρους
σου από ότι για εσένα). Τι θα σήµαινε µια τέτοια συµφωνία µεταξύ κυβερνητικών
και ηµών της αντίπερα όχθης επ’ αυτού; Θα σήµαινε ότι συµφωνούµε πως,
δεδοµένης της ανάλγητης απαιτητικότητας της τρόικας για µέτρα τα οποία
δολοφονούν την αγελάδα που θα πρέπει να παράξει το πολυπόθητο γάλα, το
εθνικό µας συµφέρον, και καθήκον, επιβάλει να κάνουµε ό,τι µπορούµε ώστε να
εκµηδενιστεί το γρηγορότερο το πρωτογενές έλλειµµα του δηµοσίου ώστε η
κυβέρνηση να αποκτήσει την διαπραγµατευτική ισχύ που της λείπει σήµερα. Να
µπορεί, µε άλλα λόγια, να πει όχι στην επόµενη δόση (αν δε ικανοποιηθούν
κάποιοι κοινώς συµπεφωνηµένοι όροι της ελληνικής πλευράς) χωρίς να αγωνιά
για το που θα βρει χρήµα για να καλύψει τις υποχρεώσεις του δηµοσίου στους
έλληνες πολίτες. Να φοβάται, δηλαδή, πιο πολύ η τρόικα την µη καταβολή της
δόσης απ’ ότι η ελληνική κυβέρνηση, καθώς στην περίπτωση που δεν έχουµε
πρωτογενές έλλειµα η µη-απόδοση της δόσης θα σηµάνει πως οι µόνοι που δεν
θα αποπληρωθούν από το ελληνικό δηµόσιο θα είναι η ΕΚΤ και οι πιστωτές τους
οποίους εκπροσωπεί η τρόικα.

Ωραία, έστω ότι όλοι µας συµφωνούµε: Νυν υπέρ πάντων η εξάλειψη του
πρωτογενούς ελλείµµατος. Τι πρέπει να γίνει ώστε να εκµηδενιστεί το
πρωτογενές έλλειµµα του ελληνικού κράτους; Η απάντηση απλή: Χρειαζόµαστε
µέτρα (µειώσεις δαπανών συν αυξήσεις εσόδων) της τάξης των 2 δις. Μάλιστα,
για να αντιστραφεί η κοινωνική αδικία και να ελαχιστοποιηθεί η µείωση της
ζήτησης, προτείνω τα µέτρα αυτά των 2 δις να προέλθουν χωρίς αύξηση φόρων
αλλά µε µείωση των µισθών και συντάξεων του δηµοσίου από πάνω προς τα
κάτω.
Αντί όµως για µέτρα 2 δις τέτοιου είδους, η κυβέρνηση (υπό την πίεση της
τρόικας) επιβάλει οριζόντια µέτρα 13,5 δις, εκ των οποίων τα 7 µε 8 δις θα
επιβληθούν εντός των επόµενων 12 µηνών, την ώρα δηλαδή που η κοινωνική
οικονοµία µας βρίσκεται στα πρόθυρα του θανάτου.
Νοµίζετε πως αν τα µέτρα «εξοικονόµησης» για το 2013 ανέλθουν στα 7 δις, θα
παραχθεί µεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασµα (από ό,τι αν είχαν περιοριστεί στα
2 δις); Σε καµία περίπτωση! Σύµφωνα µε ερευνητές του ΔΝΤ, τα µέτρα αυτά θα
επιφέρουν µείωση του ΑΕΠ κατά 20 δις µε αποτέλεσµα την µείωση των
φορολογικών εσόδων κατά τουλάχιστον 9 δις – κάτι που θα καθυστερήσει πολύ
περισσότερο την δηµιουργία του πρωτογενούς πλεονάσµατος που όλοι
θεωρούµε προαπαιτούµενο για µια σοβαρή διαπραγµάτευση.
Περιληπτικά, η τρόικα µας επιβάλει 7 ή 8 δις περικοπές εντός του 2013. Αν τις
αποδεχθούµε, όπως θέλει η κυβέρνηση (συµπεριλαµβανοµένης και της ΔΗΜΑΡ
που δεν έχει αντίρρηση σε αυτά τα νούµερα – αλλά κρύβεται πίσω από το φύλλο
συκής εργασιακών νόµων που έχουν πάψει να εφαρµόζονται εδώ και καιρό), ο
εκµηδενισµός του πρωτογενούς πλεονάσµατος θα καθυστερήσει τουλάχιστον
έναν χρόνο. Όσο καθυστερεί αυτός ο εκµηδενισµός, η κυβέρνηση µπορεί να
ισχυρίζεται ότι δεν µπορεί να διαπραγµατευτεί (ελέω πρωτογενούς ελλείµµατος).
Αν όµως η κυβέρνηση ήθελε πραγµατικά να διαπραγµατευτεί θα έπρεπε να
περιοριστεί σε µέτρα 2 δις, χωρίς την σύµφωνη γνώµη της τρόικας, να πετύχει
εντός 4 εβδοµάδων πρωτογενές πλεόνασµα και, τότε πλέον, να πει στην τρόικα:
«Αν δεν θέλετε να πάρουµε την δόση, εµείς δεν έχουµε πρόβληµα. Το πρόβληµα
θα το έχει η ΕΚΤ που δεν θα την αποπληρώσουµε στην ώρα της έως ότου εσείς
µας παρουσιάσετε ένα πρόγραµµα προσαρµογής το οποίο να είναι λογικό και να
έχει πιθανότητες επιτυχίας χωρίς να εξαφανίζει από προσώπου γης τον ελληνικό
λαό.»
Δεν το κάνουν όµως. Οι κυβερνώντες ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ προτιµούν, όπως
είναι προφανές, να παίζουν το χαρτί του υποδειγµατικού κρατούµενου. Μόνο
που οι δεσµοφύλακες δεν θα τους χαριστούν. Άλλωστε κανείς δεσµοφύλακας δεν
εκτιµά τον λακέ κρατούµενο, όσο και να προσπαθούν να εξαφανίσουν κάθε ίχνος
ανεξαρτησίας και αυτοσεβασµού από όλους τους κρατούµενους που τελούν υπό
την δική τους επίβλεψη και κυριαρχία.

