
  

∆ΡΑΧΜΗ – ΕΥΡΩ: Ο  ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ  ΚΑΙ Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ 

   «Στρατηγικός στόχος» η παραµονή της χώρας στο ευρώ, διακηρύσσουν µνηµονιακοί και 

αντιµνηµονιακοί ευρωπαϊστές, ορισµένοι εκ των οποίων παραπλανούν, ευαγγελιζόµενοι την 

«Ευρώπη των λαών», ώστε οι «εταίροι» να δανείζουν µε ταπεινωτικούς όρους υποταγής στο 

διηνεκές µια χώρα καθηµαγµένη µ’ ένα λαό εξαθλιωµένο. Έτσι νοµίζουν.  

Εύλογα ερωτήµατα 

   Όµως ήδη πολλοί αναρωτιούνται πώς έφτασε η χώρα να ζει µόνο µε δανεικά, ενώ η παραγωγή 

της είναι αποδιαρθρωµένη;  Πώς συσσωρεύθηκε αυτό το ιλιγγιώδες χρέος µέσα σε τόσο βραχύ 

χρονικό διάστηµα; Πώς οι άλλες ισχυρές χώρες της ευρωζώνης είναι καταχρεωµένες και 

ορισµένες , όπως η Ιταλία, αντιµετωπίζουν προβλήµατα δανεισµού; Γιατί η συνταγή της ΕΕ, της 

ΕΚΤ και του ∆ΝΤ, δηλ. της τρόικας, είναι η αφαίµαξη του εισοδήµατος των πολλών και η 

διάλυση  των εργασιακών  και ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων υπέρ των υπερκερδών των 

δανειστών, µε αποτέλεσµα την ύφεση, την ανεργία και τη φτώχεια; Γιατί η κρίση που ξεκίνησε 

το 2008 µε τη χρεοκοπία της αµερικάνικής τράπεζας Lehman brothers επεκτείνεται και βαθαίνει; 

Μια σύντοµη ιστορική αναδροµή 

Το κοινωνικό κράτος 

   Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου οι ισχυρές χώρες του καπιταλιστικού κόσµου 

γνώρισαν µία ραγδαία οικονοµική ανάπτυξη, βασισµένη στην ανοικοδόµηση και στην 

εκβιοµηχάνιση. Στα πλαίσια αυτά το καπιταλιστικό κέρδος προερχόταν αποκλειστικά από την 

παραγωγή, περιορίζοντας έτσι δραστικά την ανεργία και οικοδοµώντας το κοινωνικό κράτος, 

ώστε να διατηρεί τις κοινωνίες τους σε πλήρη ετοιµότητα παραγωγικής συµµετοχής, ενώ 

παράλληλα αντιµετώπιζε ιδεολογικά το αντίπαλο δέος του ανατολικού συνασπισµού.  

   Το πλαίσιο της ανάπτυξης βασίσθηκε στις συµφωνίες του Μπρέττον Γουντς µεταξύ 44 

συµµαχικών χωρών το 1944, που καθόρισαν, µεταξύ άλλων, τη σταθερή ισοτιµία µεταξύ των 

νοµισµάτων τους σε σχέση µε το δολάριο και τη µετατρεψιµότητα µόνο του δολαρίου σε χρυσό, 

τον οποίο είχαν εµπιστευθεί οι εµπόλεµες χώρες στις ΗΠΑ.  

Από τις πετρελαϊκές κρίσεις στον µονεταρισµό 

   Οι ΗΠΑ σταδιακά, λόγω της σταθερής ισοτιµίας του δολαρίου (1 ουγκιά χρυσού µε 35 

δολάρια), άρχισαν να γίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές και να έχουν ελλείµµατα. Ο χρυσός 

διέρρεε, οπότε το 1971 µε απόφαση του Νίξον οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν τη µετατρεψιµότητα του 

δολαρίου σε χρυσό και µαζί µ’ αυτήν το σύστηµα σταθερών συναλλαγµατικών ισοτιµιών του 

Μπρέττον Γουντς, υποτιµώντας το δολάριο. Ακολουθεί η πετρελαϊκή κρίση 1973-74, δηλ. το 

εµπάργκο πετρελαίου των αραβικών χωρών στις ΗΠΑ και στην Ολλανδία, που απροκάλυπτα 

υποστήριζαν το Ισραήλ. Η τιµή του πετρελαίου εκτοξεύθηκε από 3 σε 40 δολάρια το βαρέλι, µε 

συνέπεια να προκληθεί παγκοσµίως πληθωρισµός και ύφεση. Ο πλούτος είχε συσσωρευθεί στις 

πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και στις εταιρείες πετρελαίου. Οι δυτικές κυβερνήσεις ξεπέρασαν 

σταδιακά την κρίση, αναδιανέµοντας το συσσωρευµένο πλούτο µε πληθωρικό χρήµα, 

αυξάνοντας τις κρατικές δαπάνες, για να τονώσουν την εσωτερική τους ζήτηση, χωρίς όµως να 

επαναφέρουν την παραγωγή και την απασχόληση στα προ της κρίσης επίπεδα. 

   Ανάλογη κρίση ήταν αυτή του 1979, λόγω της διακοπής των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν µε 

την πτώση του Σάχη και την άνοδο των ισλαµιστών. Οι δυτικές χώρες  εν µέσω κρίσεων 

πλήττονται από πληθωρισµό, ανεργία και µείωση της παραγωγής τους. Τα κέρδη του κεφαλαίου, 

λόγω της πτώσης της παραγωγής, µειώθηκαν κι έτσι οι νεοφιλελεύθεροι σταδιακά αποδοµούν 

ιδεολογικά το µοντέλο του κοινωνικού κράτους.  

   Το σηµερινό οικονοµικό συστήµα της παγκοσµιοποίησης θεµελιώθηκε στα µέσα της 10ετίας 

του 1980 στις ΗΠΑ και τη Βρετανία. Με πρόσχηµα την καταπολέµηση του πληθωρισµού, 

εφαρµόσθηκαν οι θεωρίες του µονεταρισµού του Μίλτον Φρίντµαν, που πρεσβεύουν σχηµατικά 
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τη µείωση της κυκλοφορίας του νοµίσµατος µε την πραγµατική µείωση των εισοδηµάτων των 

πολλών και τη συσσώρευση σε λίγους, µε την κατεδάφιση των κεϋνσιανών αντιλήψεων για το 

ρυθµιστικό ρόλο του κράτους. Οι µονεταριστές υποστήριζαν ότι το κράτος κοινωνικής πρόνοιας 

πρέπει σταδιακά να αποσυντεθεί και όλες οι κοινωνικές παροχές να περιέλθουν στον ιδιωτικό 

τοµέα, από την παιδεία και την υγεία µέχρι τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τη σύνταξη. 

Από τη  συναίνεση της  Ουάσιγκτον (1989) στο Μάαστριχτ και στο ευρώ 

   Με τη διάλυση του ανατολικού συνασπισµού και της ΕΣΣ∆ οι νεοφιλελεύθεροι στις ΗΠΑ 

θεώρησαν ότι δεν έχουν πλέον αντίπαλο δέος. Με θεσµικό όργανο τη  Συναίνεση της 

Ουάσιγκτον (όπως αποκαλείται ο συντονισµός του Υπουργείου Οικονοµικών των ΗΠΑ, της 

∆ιεθνούς Τράπεζας και του ∆ΝΤ), αναλαµβάνουν την εξαγωγή του νεοφιλελεύθερου µοντέλου, 

επιβάλλοντας τη λεγόµενη απελευθέρωση της αγοράς, δηλ. την πλήρη ασυδοσία διακίνησης 

ξένων κεφαλαίων, προϊόντων και υπηρεσιών, την περιοριστική δηµοσιονοµική πολιτική, δηλ. την 

περικοπή κάθε κοινωνικής δαπάνης, και τον περιορισµό του ρόλου του κράτους. Το µεγαλύτερο 

µέρος πλέον της  βιοµηχανικής παραγωγής µετατοπίζεται από τις ισχυρές δυτικές χώρες σε χώρες 

χαµηλού κόστους, για την αύξηση των κερδών, ενώ, για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των 

κοινωνιών των δυτικών χωρών, προωθήθηκε ο καταναλωτισµός ως προϋπόθεση δηµόσιου και 

ιδιωτικού υπερδανεισµού, µέσω του γιγαντισµού του τραπεζικού και χρηµατιστηριακού τοµέα.  

   Η ΕΟΚ, µε τη συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992, µε την οποία µετονοµάζεται σε Ε.Ε., µε το 

ευρωσύνταγµα το 2004, τη συνθήκη της Λισαβόνας το 2007 και, τέλος, το 1998-1999 µε την 

ΟΝΕ και την εισαγωγή του ευρώ, στο οποίο προσχωρεί η χώρα µας µε την κυβέρνηση Σηµίτη, 

εναρµονίζεται πλήρως µε τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον. 

Το ευρώ ως όργανο αναδιανοµής του πλούτου 

   Το ευρώ προωθήθηκε από τις ισχυρές κεντροευρωπαϊκές χώρες της ΕΕ µε προεξάρχουσα  τη 

Γερµανία, που έβλεπαν ότι τα εθνικά τους νοµίσµατα, µε αιχµή το µάρκο, µε τις συνεχείς 

ανατιµήσεις τους, δε µπορούσαν να διατηρήσουν τις εξαγωγές τους στη ζώνη της Ε.Ε.  Έτσι το 

κόστος της ανατίµησης το φόρτωσαν στις κοινωνίες των χωρών της ευρωζώνης, που είναι 

λιγότερο ανταγωνιστικές. Παράλληλα οι τραπεζίτες και οι λοιποί τοκογλύφοι έβγαιναν πολλαπλά 

ωφεληµένοι, λόγω της ιδιορρυθµίας της ΟΝΕ να µην υπάρχει µια κεντρική εκδοτική τράπεζα που 

να εγγυάται και να στηρίζει τη σταθερότητα του ευρώ. Όρο που επέβαλαν οι Γερµανοί, για να 

µην επωµισθούν τις ζηµιές από τα ελλείµµατα των χωρών της ευρωζώνης, τα οποία λόγω του 

ευρώ θα ήσαν αναπόφευκτα.  

   Έτσι η ΕΚΤ περιφρουρεί το σκληρό ευρώ, δηλ. πολύ µικρό πληθωρισµό, και δε δανείζει τα 

κράτη της ευρωζώνης, αλλά τις τράπεζες µε επιτόκιο 1%, οι οποίες δανείζουν τα κράτη µε 

επιτόκια 3% έως και 7%!! Για το λόγο αυτό η αναδιανοµή του πλούτου υπέρ των κερδοσκόπων 

είναι θηριώδης, αν αναλογισθεί κάποιος ότι µόνο το 2011 το πρόγραµµα δανεισµού των χωρών 

της ευρωζώνης είναι 814 δισ. Οι χώρες της ευρωζώνης δε δικαιούνται να εκδίδουν εθνικό 

νόµισµα και είναι υποχρεωµένες µόνο µε δανεισµό να χρηµατοδοτούν µέρος των αναγκών τους, 

κυρίως τα δηµοσιονοµικά τους ελλείµµατα. Έτσι σταδιακά οι χώρες της ευρωζώνης έχουν 

αποκτήσει τεράστια χρέη, που όλο και αυξάνονται, πληρώνοντας στους κερδοσκόπους όλο και 

περισσότερους τόκους. 

Η οικονοµική κρίση είναι χειρότερη στις χώρες  της ευρωζώνης 

Η οικονοµική κρίση προέκυψε από την υπερσυσσώρευση πλούτου στους τραπεζίτες και τους 

κερδοσκόπους, λόγω της νεοφιλελεύθερης παγκοσµιοποίησης. Την κρίση σηµατοδότησε η 

χρεοκοπία της αµερικάνικής τράπεζας Lehman brothers το 2008, η οποία είχε πουλήσει 

«φούσκες» σ’ όλο τον κόσµο, µε αποτέλεσµα την πραγµατική ή οιονεί χρεοκοπία των τραπεζών 

των δυτικών χωρών. Και ενώ τραπεζίτες, κερδοσκόποι και γκόλντεν µπόις θησαύρισαν και 

θησαυρίζουν, οι ζηµιές των τραπεζών τους, µε τη συνδροµή των κυβερνήσεων, µετακυλίονται 
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στις κοινωνίες και µάλιστα µε τόκο. Έτσι τα τραπεζικά ελλείµµατα µετατρέπονται σε κρατικά. Οι 

χώρες, όµως, που έχουν µεν τεράστια ελλείµµατα και χρέη, αλλά διατηρούν το εθνικό τους 

νόµισµα, π.χ. ΗΠΑ, Ιαπωνία, Βρετανία, εξυπηρετούν τα χρέη τους και µε πληθωρικό χρήµα, 

αποτρέποντας έτσι τη δράση των κερδοσκόπων. Αντίθετα, στην ευρωζώνη η οικονοµική κρίση 

επιδεινώνεται και βαθαίνει, επειδή οι χώρες και δανείζονται από τις τράπεζές τους και τις 

χρηµατοδοτούν µε τα δανεικά, αυξάνοντας ραγδαία τα ελλείµµατά τους. Τα επιτόκια δανεισµού 

σε ευρώ αποτελούν αντικείµενο τραπεζικής κερδοσκοπίας, µε αποτέλεσµα οι κυβερνήσεις, 

υπακούοντας στους όρους της Γερµανίας και των τραπεζιτών που εκπροσωπούνται από την Ε.Ε., 

να επιβάλλουν αιµατηρά µέτρα λιτότητας εις βάρος των λαών τους, ώστε να πληρώνουν 

απρόσκοπτα τα τραπεζικά τοκογλυφικά κέρδη, προκαλώντας έτσι µεγαλύτερη υπερσυγκέντρωση 

πλούτου. Τώρα µάλιστα αρχίζουν να αναθέτουν τη διακυβέρνηση των χωρών στους ίδιους τους 

τραπεζίτες, παραµερίζοντας εθνικά συντάγµατα και δηµοκρατικούς θεσµούς. 

   Η Γερµανία, ανακαλώντας τις απεχθείς ιστορικές της καταβολές, προσδοκά, κοντόφθαλµα, να 

ηγεµονεύσει χωρίς τη Γαλλία. Με καλβινιστική και ρατσιστική λογική, ζητεί την τιµωρία των 

«απείθαρχων» χωρών µε αδιανόητα µέτρα εξαθλίωσης και εξευτελισµού, µε δηλώσεις υποταγής 

και αποδοχή της λεηλασίας του πλούτου τους. Αυτή η πολιτική, όµως, έχει άµεσο αντίκτυπο στη 

γερµανική οικονοµία, επειδή η παρούσα κρίση πλήττει ήδη τις εξαγωγές της στις χώρες της 

ευρωζώνης και  υπονοµεύει ραγδαία  το ευρώ, πράγµα που σηµατοδοτεί την ηµεροµηνία λήξης 

του. 

Η Ελλάδα 

   Η χώρα µας είχε ήδη πρόβληµα µη βιώσιµου χρέους, εξ αιτίας της συµµετοχής της στην ΕΟΚ-

Ε.Ε., πριν δηλ. από την ένταξή της στην ΟΝΕ το 2001 (150 δισ. ευρώ χρέος τότε). Από το 1981 

σταδιακά οι κυβερνήσεις της, υλοποιώντας τις κοινοτικές ντιρεκτίβες, συνέβαλαν στην 

καταστροφή της παραγωγικής της δοµής, αγροτικής, βιοµηχανικής, βιοτεχνικής (θάψιµο 

αγροτικών προϊόντων, καταστροφή αλιευτικών σκαφών, ποσόστωση-πλαφόν παραγωγής στο 

γάλα, το χάλυβα, το βαµβάκι κ.λπ.). Έτσι η χώρα δανειζόταν από τότε, ακόµη και για την 

εισαγωγή καταναλωτικών αγαθών που θα µπορούσαν να παράγονται εδώ, µε συνέπεια ο 

δανεισµός να βαίνει αυξανόµενος, καθώς και η ανεργία και η µείωση των δηµοσίων εσόδων και 

των ασφαλιστικών εισφορών.  

   Με το σκληρό ευρώ η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία. Ο ρυθµός δανεισµού σχεδόν 

τριπλασιάστηκε. Ακόµη και ο τουριστικός τοµέας έγινε µη ανταγωνιστικός, ενώ οι κυβερνήσεις, 

λόγω του εύκολου δανεισµού, αύξησαν υπέρµετρα τη δηµόσια σπατάλη για αντιπαραγωγικές 

δραστηριότητες. Με το µνηµόνιο, που έφερε την κατάσταση της κοινωνίας και της οικονοµίας σε 

θανατηφόρο αδιέξοδο, έχει επιβληθεί ξένη κατοχή, που παραβιάζει το σύνταγµα και τους 

δηµοκρατικούς θεσµούς. Ο ελληνικός λαός καλείται για µια ακόµη φορά ν’ αγωνιστεί για την 

απελευθέρωσή του µε βάση το ακροτελεύτιο άρθρο του συντάγµατος.  

Καταδίκη η παραµονή στο ευρώ 

   Ήδη έχει τεθεί το πρόβληµα αν είναι δυνατή η παραµονή της χώρας στο ευρώ. «Στρατηγική 

επιλογή» είναι το ευρώ, διακηρύσσουν οι υποτακτικοί της Ε.Ε., προς όφελος αποκλειστικά  των 

ξένων και των τραπεζιτών τους.   

   Για να  παραµείνει η χώρα στο ευρώ, όσο κούρεµα του χρέους κι αν γίνει, θα πρέπει να 

δανείζεται στο διηνεκές και να καταστεί ο ελληνικός λαός υποταγµένος δούλος. Ο Σ. Ροµπόλης, 

επιστηµονικός διευθυντής του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, αναφερόµενος στο παραγωγικό µοντέλο της 

χώρας, είπε ότι δεν είναι απλώς στρεβλό, αλλά στηµένο µε τέτοιον τρόπο που ζει από τα δανεικά 

και παράγει συνεχώς ελλείµµατα, τα οποία «ακόµη κι αν µηδενιστούν, ως εκ θαύµατος, τα χρέη 

και τα ελλείµµατα, µέσα σε µία δεκαετία η χώρα θα έχει και πάλι τα ίδια δηµοσιονοµικά 
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προβλήµατα» (Ελευθεροτυπία 17-10-2010). Με το ευρώ, όσο υπάρχει, η Ελλάδα είναι 

καταδικασµένη. 

Εθνικό νόµισµα µε παραµονή στην Ε.Ε. είναι λύση αδιέξοδη 

   Τώρα πολλοί µιλάνε για την επαναφορά του εθνικού µας νοµίσµατος (π.χ. δραχµή), µε 

«κούρεµα» του χρέους, χωρίς την αποχώρηση από την Ε.Ε. Έτσι, όµως, ενώ η χώρα θα µπορεί να 

χρηµατοδοτεί µε δραχµές που εκδίδει τις εσωτερικές της ανάγκες  (π.χ. µισθούς, συντάξεις κ.λπ.), 

θα υφίσταται συνεχή διαρροή κεφαλαίων και δε θα µπορεί να επενδύσει για την ανασύσταση της 

παραγωγικής της δοµής, λόγω των κανόνων της Ε.Ε. για την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και 

προϊόντων. ∆ε θα µπορεί να ελέγχει τη διακίνηση του συναλλάγµατος και την εσωτερική αγορά 

της. Χωρίς σηµαντική ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής, όµως, ο εξωτερικός δανεισµός θα 

συνεχίζεται αµείωτος και πολύ σύντοµα η χώρα θα φθάσει και πάλι στη σηµερινή τραγική 

κατάσταση, όπως ακριβώς περιέγραψε ο Σ. Ροµπόλης. 

Όρος επιβίωσης και ανάπτυξης η αποχώρηση από την ΕΕ και το ευρώ 

   Η ανάταξη της οικονοµίας µας, µετά τον όλεθρο της Ε.Ε., του ευρώ, των µνηµονίων και της 

ξένης κατοχής, δεν είναι µια εύκολη υπόθεση. Η αποχώρηση από την Ε.Ε. και η επαναφορά του 

εθνικού νοµίσµατος είναι προϋπόθεση για ν’ αποκτήσει η χώρα αξιόλογη παραγωγή, που (µεταξύ 

άλλων) θα εξασφαλίσει και τη διατροφή στον ελληνικό λαό, κάτι που σήµερα της απαγορεύεται.  

   Οι αρχικές δυσκολίες  αυτού του εγχειρήµατος προέρχονται από µία αναπόφευκτη υποτίµηση 

του εθνικού νοµίσµατος και από τον αρχικό αποκλεισµό της χώρας από τις «αγορές», ως 

συνέπεια της αναστολής εξυπηρέτησης του δυσθεώρητου χρέους. Η υποτίµηση θα κάνει τη χώρα 

πιο ανταγωνιστική, αλλά θα γίνουν ακριβότερα τα εισαγόµενα προϊόντα.  Το βάρος, όµως, θα το 

επωµισθούν πλέον όλοι κι όχι µόνο οι πιο αδύνατοι, όπως τώρα. Αποτέλεσµα της υποτίµησης θα 

είναι επίσης σε πρώτη φάση ο πληθωρισµός, κυρίως λόγω των εισαγοµένων, σε ύψος αντίστοιχο 

µε αυτόν που είχαµε προ της εισαγωγής του ευρώ. Ο πληθωρισµός, άλλωστε, είναι 

χαρακτηριστικό στοιχείο των χωρών µε εθνικό νόµισµα, όταν αντιµετωπίζουν παγκόσµιες 

κρίσεις µε υποτίµηση και έκδοση πληθωρικού νοµίσµατος.      

   Ο αποκλεισµός από τις τοκογλυφικές «αγορές», αντίθετα, δεν είναι πρόβληµα, επειδή για τον 

εξωτερικό δανεισµό η χώρα θα µπορεί να στραφεί αλλού. Οι εγχώριες καταθέσεις και τα 

αποθεµατικά των ασφαλιστικών ταµείων, αφού µετατραπούν, φυσικά, σε εγχώριο νόµισµα, δε θα 

θιγούν µια και οι περισσότερες τράπεζες θα πρέπει να εθνικοποιηθούν ή να τελούν υπό αυστηρό 

κρατικό έλεγχο και θα µπορούν να δανεισθούν από το κράτος. Η εισαγωγή κεφαλαίων θα 

ελέγχεται ως προς την προέλευση (µαύρο χρήµα, φοροδιαφυγή κ.λπ.) και θα επενδύεται µε 

κρατικό έλεγχο.   

Η αναγκαία πολιτική 

    Ο ελληνικός λαός πρέπει µε δηµοψήφισµα ν’ αποφασίσει την αποχώρηση από την Ε.Ε. και το 

ευρώ της και την επαναφορά του εθνικού νοµίσµατος. Η Βουλή ν’  αποφασίσει την κατάργηση 

των µνηµονίων, για να πληρώνουµε µόνο αυτά που πράγµατι χρωστάµε και όποτε µπορούµε. Να 

εθνικοποιήσουµε το µεγαλύτερο τµήµα του τραπεζικού συστήµατος και να απαγορεύσουµε την 

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων. Με δανεισµό από την εκδοτική τράπεζα (Τράπεζα της Ελλάδας) 

κι ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα, που να επιβαρύνει τους πλουσιότερους και ν’ αποτρέπει τη 

φοροδιαφυγή και την εισφοροδιαφυγή, µπορούµε για 2 περίπου χρόνια να χρηµατοδοτούµε τις 

εσωτερικές µας ανάγκες (µισθούς, συντάξεις, πρόνοια, έργα, προµήθειες κ.λπ.), προωθώντας τη 

ζήτηση, µέχρις ότου αποκτήσουµε παραγωγή και έσοδα που θα ανακουφίσουν την οικονοµία 

µας. Θα πρέπει να χρηµατοδοτήσουµε άµεσα την επανασύσταση της παραγωγικής µας δοµής, µε 

έµφαση σε πρώτη φάση στην ταχεία ανάπτυξη του αγροτικού και του τουριστικού τοµέα. Να 

προωθήσουµε εφαρµογές υψηλής τεχνολογίας µε το υψηλής στάθµης επιστηµονικό δυναµικό 

που διαθέτουµε, να ενισχύσουµε και να προστατεύσουµε κάθε εγχώρια παραγωγική 
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δραστηριότητα. Αυτό µπορεί να γίνει (αν χρειάζεται) µε την επιβολή δασµών στα ξένα προϊόντα 

που ανταγωνίζονται τα ελληνικά, µε επιδότηση της παραγωγής και των εξαγωγών, µε 

εξασφάλιση αγορών στο εξωτερικό µε διµερείς εµπορικές (και όχι µόνο) συµφωνίες µε άλλες 

χώρες µε βάση το αµοιβαίο όφελος κ.λπ. Σε πρώτη φάση, οπότε δε θα έχουν εξασφαλισθεί πόροι 

από τις εξαγωγές και τους άδηλους πόρους, ο  απαιτούµενος εξωτερικός δανεισµός για εισαγωγές 

αγαθών που δεν παράγονται εδώ µπορεί να προέρχεται από την οµογένεια και από διµερείς 

συµφωνίες µε χώρες που δε θέτουν τους επαχθείς όρους των µνηµονίων. Τέλος να εφαρµοσθούν 

οι πολιτικές που προτείνονται στο άρθρο «οι προτάσεις του ΑΣΚΕ για την έξοδο από το 

µνηµόνιο» (φύλλο 136 της «Ενηµέρωσης», Νοέµβριος 2010) και στην προκήρυξη του Μαΐου 

2011. 
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