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Κίνητρα, διαφθορείς και διεφθαρμένοι, ο κίνδυνος του
εισαγόμενου πληθωρισμού, τα εναλλακτικά σενάρια της Ευρωζώνης,
καθώς επίσης η ευκαιρία με το μικρότερο ρίσκο, απέναντι στις
επερχόμενες απειλές.
«Εγώ δεν ισχυρίζομαι πως κάνω κάτι για εσάς, ενώ εσείς
συνεχίζετε να προσποιείστε ότι, το κίνητρο σας είναι να
προσφέρετε σε εμένα. Τέτοιοι ισχυρισμοί δεν έχουν καμία σχέση
με τα ανθρώπινα κίνητρα – είναι μέρος της δουλικής νοοτροπίας,
η οποία κατασκευάσθηκε πολύ έντεχνα από την προπαγάνδα της
εξουσίας».
Ίσως τα παραπάνω «διαμορφωμένα» λόγια του μεγάλου γερμανού
φιλόσοφου (F.Nietzsche), ο οποίος είχε μεταξύ άλλων σωστά
επισημάνει ότι, η Γερμανία θα μπορούσε να εξανθρωπιστεί μόνο
μέσα από την Ευρωπαϊκή της διάσταση, να ακούγονται πολύ
προκλητικά – ενδεχομένως αταίριαστα με τη σημερινή
πραγματικότητα. Εν τούτοις, οι ισχυρισμοί που ορθά αναφέρει,
συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από όλες τις σύγχρονες μορφές
εξουσίας, οι οποίες σχεδόν πάντοτε ανακοινώνουν ότι, οι
πράξεις τους έχουν στόχο το καλό των εξουσιαζόμενων (για
παράδειγμα, η Ευρώπη των Πολιτών της, οι θυσίες που
απαιτούνται από το λαό για τη δική του δήθεν ευημερία,
η
«ανιδιοτέλεια» των κομμάτων, η προθυμία να μας δανείσουν
ενυπόθηκα οι «εταίροι» μας με επιτόκιο 5% συν έξοδα συν 2% για
ενδεχόμενη μη έγκαιρη εξυπηρέτηση του δανείου – τόκοι
υπερημερίας – κλπ).
Εάν εμβαθύνει όμως κανείς περισσότερο, δεν μπορεί παρά να
διακρίνει εντελώς διαφορετικά κίνητρα, από αυτά που του
«παρουσιάζονται» κάθε φορά – είτε από τους εν ενεργεία
πολιτικούς, είτε από τις πολυεθνικές, είτε από ολόκληρες χώρες
(όπως η Γερμανία), είτε από τον οποιονδήποτε «υπέρμαχο» της

δικής του ευημερίας (ΔΝΤ κλπ).
Ανεξάρτητα τώρα από τα αληθινά κίνητρα της εκάστοτε εξουσίας
θεωρούμε ότι, οι μεγαλύτερες απειλές για το «σύστημα» σήμερα
είναι αφενός μεν η διαπλοκή και η διαφθορά (έννοιες
αλληλένδετες), αφετέρου δε η τεράστια φοροαποφυγήτων διαφόρων
πολυεθνικών θηρίων (επίσης, οι συνεχείς προσπάθειες ορισμένων,
αμετανόητα επεκτατικών χωρών, να ηγηθούν αυταρχικά,
εκμεταλλευόμενες τις αδυναμίες των άλλων – τα σφάλματα και τις
παραλείψεις τους). Πολύ λιγότερο λοιπόν η «πολυδιαφημιζόμενη»
φοροδιαφυγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως επίσης των
«υδραυλικών» και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών, όσο και αν
δεν συνηγορούμε υπέρ της.
Η μεν πρώτη, η διαπλοκή και η διαφθορά δηλαδή, υπολογίζεται
διεθνώς κατά μέσον όρο στο 8% του ΑΕΠ (περί τα19 δις € για
την Ελλάδα), ενώ η δεύτερη, η νόμιμη φοροδιαφυγή, τουλάχιστον
στο 10% του ΑΕΠ (24 δις € για την Ελλάδα). Όπως φαίνεται
λοιπόν από τους αριθμούς, εάν καταφέρναμε να καταπολεμήσουμε
επιτυχώς τις δύο αυτές, θανατηφόρες για το κοινωνικό κράτος,
«οικονομικές πανδημίες», η χώρα μας, όπως και πολλές άλλες,
όχι μόνο δεν θα είχε ελλείμματα αλλά, αντίθετα, σημαντικά
πλεονάσματα– τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να λειτουργήσουν
αφαιρετικά στο δημόσιο χρέος και προσθετικά στο κοινωνικό
κράτος που σήμερα φαίνεται δυστυχώς να υποχωρεί
«ακατάπαυστα».
Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα αυξημένο βέβαια στις
αποβιομηχανοποιημένες, στις «εισαγωγικές» καλύτερα Οικονομίες,
όπως η Ελληνική – αφού τα «κέρδη» της φοροαποφυγής, σε
αντίθεση με τη φοροδιαφυγή των μικρομεσαίων, δεν δαπανώνται
στο εσωτερικό, αυξάνοντας τουλάχιστον την εγχώρια κατανάλωση
(ΑΕΠ), αλλά συνήθως εξάγονται, προς τα κράτη-έδρα των
πολυεθνικών.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι, στον κλάδο των τροφίμων, σχεδόν το
75% των πωλουμένων προϊόντων είναι εισαγόμενα, προερχόμενα από
5-10 ξένες εταιρείες, ενώ οι κρατικές προμήθειες, οι

εξοπλισμοί και τα δημόσια έργα, αναλαμβάνονται κυρίως από τις
πολυεθνικές (οι οποίες κατέχουν την «τέχνη» του χρηματισμού,
έχοντας, με τη βοήθεια της φοροαποφυγής, τα μέσα), για να
καταλάβουμε τη «δυναμική» αυτών των μεγεθών για τα δημόσια
οικονομικά της χώρας μας (όπως και πολλών άλλων χωρών).
Φυσικά, οι πολυεθνικές ενισχύονται παράλληλα από τα κράτη, στα
οποία έχουν την έδρα τους, εκμεταλλευόμενες όλα τα, θεμιτά και
αθέμιτα, μέσα που τίθενται «αφειδώς» στη διάθεση τους – λόγω
του ότι «εισάγουν» εκεί τα κέρδη, από τις διεθνείς τους
δραστηριότητες.
Διαβάστε όλο το άρθρο του κ. Βασίλη Βιλιάρδου, σε μορφή
pdf, πατώντας εδώ.
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