
-Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται ότι θα στηρίξει την "υγιή επιχειρηματικότητα". Ποια
είναι αυτή; Είναι εκ προοιμίου "μη υγιείς" οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται
για τις αποκρατικοποιήσεις τις οποίες καταγγέλλετε; 

Η λέξη «υγιής» μπορεί να έχει πολλές ερμηνείες. Για παράδειγμα για την
τρόικα  εσωτερικού  «υγεία»  σημαίνει  μεγάλο  κέρδος.  Καθόλου  δεν  τους
ενδιαφέρει  ποιο είναι  το επίπεδο των μισθών,  τι  επίδραση θα έχει  στην
κοινωνική συνοχή, τι επίδραση θα έχει στο περιβάλλον μια επένδυση. Εμείς
μιλάμε με άλλους όρους. Μας ενδιαφέρει η κοινωνική ανταποδοτικότητα, η
καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας, ο σεβασμός στο περιβάλλον,
κάτι που ουσιαστικά αποτελεί ανεκτίμητης αξίας επένδυση για το μέλλον.
Για το λόγο αυτό πέρα από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα σέβονται αυτά
τα  κριτήρια  θα  δώσουμε  τη  δυνατότητα  να  αναπτυχθεί  ο  τομέας  της
κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή, θα δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες
να  πάρουν  την  οικονομία  στα  χέρια  τους.  Για  το  δεύτερο  σκέλος  της
ερώτησης  σας,  το  ζήτημα  σε  ό,τι  αφορά  τις  αποκρατικοποιήσεις  δεν
περιορίζεται  μόνο  στον  ορισμό  της  «υγείας»  μιας  επένδυσης.  Μια
αποκρατικοποίηση μπορεί να μην πρέπει να γίνει ακόμη και αν ο ιδιώτης
πληρεί  τα  κριτήρια  που σας  ανέφερα.  Τίθεται  το  ζήτημα  του  ευρύτερου
δημόσιου συμφέροντος.

-Μιλάτε  για  δημόσιες  επενδύσεις  ταχείας  απόδοσης  προκειμένου  να
καταπολεμηθεί η ανεργία. Τι ακριβώς εννοείτε;

Όταν μια  οικονομία  βρίσκεται  στο  ναδίρ  της  ύφεσης,  όπως η  ελληνική,
πρέπει  να υπάρξει  μια  δραστική παρέμβαση από το κράτος για  να  την
αναζωογονήσει. Είναι απολύτως εφικτό να δημιουργηθούν χρηματοδοτικά
σχήματα  επενδύσεων  με  δημόσια  πρωτοβουλία  και  συμμετοχή,  να
εκδοθούν  ομόλογα  εσωτερικού  δανεισμού  όπως  έγινε  στην  Ιρλανδία
(παρότι κανείς δε μιλάει γι’ αυτό) και να γίνουν δημόσια έργα υποδομής τα
οποία να απορροφήσουν άνεργο εργατικό δυναμικό, και να αυξήσουν την
αποδοτικότητα της οικονομίας γενικότερα. Επίσης μπορούν να γίνουν έργα
βελτίωσης  της  καθημερινότητας,  όπως  για  παράδειγμα  βιοκλιματικές
επεμβάσεις μέσα στον αστικό ιστό κ.ά.

-Θα ακυρώσετε το μνημόνιο και θα επαναδιαπραγματευτείτε τη δανειακή
σύμβαση. Δεδομένου ότι η Α. Μέρκελ προηγείται στις δημοσκοπήσεις, τι θα
κάνετε εάν δεν αποδώσει η διαπραγμάτευση; Υπάρχει "σχέδιο Β"; 

Βεβαίως θα ακυρώσουμε το Μνημόνιο. Δεν θα ήταν σοφό εκ μέρους μου
να σας απαντήσω με κάθε λεπτομέρεια στην ερώτησή σας αναφορικά με τη
διαπραγμάτευση  της  δανειακής  σύμβασης.  Όποιος  θέλει  να
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διαπραγματευτεί  δεν  ανοίγει  τα  χαρτιά  του  πριν  κάτσει  στο  τραπέζι.  Το
σίγουρο είναι ότι θα πρόκειται για συγκρουσιακή διαδικασία (όποτε και αν
συμβεί  αυτό).  Για μας το ζήτημα είναι  να σταματήσουν οι  πολιτικές που
ισοπεδώνουν την εργασία, καταργούν το κοινωνικό κράτος, φτωχοποιούν
μεγάλα  τμήματα  του  πληθυσμού.  Αυτή  τη  μάχη  θα  την  κερδίσουμε  αν
έχουμε τον κόσμο ως ενεργητικό παράγοντα να διεκδικεί δυναμικά μαζί μας
την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης πολιτικής. Αυτό που μου κάνει όμως
εντύπωση είναι ότι ενώ το «σχέδιο Α» των Μέρκελ-Σαμαρά έχει αποτύχει
παταγωδώς ποτέ  δεν  ρωτάτε  τον  κύριο  Στουρνάρα αν  έχει  εναλλακτικό
σχέδιο. Γιατί άραγε;

-Μιλάτε για ένα σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστημα. Θα αυξήσετε τους
φόρους  στις  επιχειρήσεις;  Στα  φυσικά  πρόσωπα από κάποιο  ποσό και
πάνω; 

Ακόμη και η Κύπρος αναγκάστηκε να αυξήσει τη φορολογία του κεφαλαίου,
γιατί με τη φορολογία του κεφαλαίου κοντά στο μηδέν τα πάντα κινδυνεύουν
να  διαλυθούν.  Εμείς  θα  εφαρμόσουμε  αυτό  που  λέει  το  Σύνταγμα.  Ο
καθένας θα συνεισφέρει ανάλογα με τις φοροδοτικές του ικανότητες. Δεν
μπορεί,  π.χ.,  οι  εφοπλιστές στο σύνολο τους να πληρώνουν λιγότερους
φόρους από τους χαμηλόμισθους. Κάποια στιγμή ο παραλογισμός με την
εύνοια υπέρ των πλουσίων πρέπει να τελειώσει. Μεταξύ άλλων είναι και μια
από τις σημαντικές αιτίες της κρίσης. Δεν «τα φάγαμε μαζί» που έλεγε ο
πρώην υπουργός και νυν σχολιαστής, έφαγαν πολύ οι πλούσιοι. Έχουμε
παρουσιάσει  δημόσια  τους  άξονας  της  φορολογικής  πολιτικής  που  θα
ακολουθήσουμε. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να μιλήσουμε για κάποιο
ακριβές ποσό, διότι το μοντέλο είναι δυναμικό και όταν θα αναλάβουμε οι
λεπτομέρειες  θα καθοριστούν από το δημοσιονομικό περιβάλλον εκείνης
της στιγμής.

-Το ΑΚΕΛ λέει ευθέως ότι ακύρωση του κυπριακού μνημονίου μπορεί να
σημαίνει  έξοδο από την ευρωζώνη.  Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει  το  αντίθετο.
Ποιος λέει την αλήθεια; 

Δεν  τίθεται  ζήτημα  αλήθειας  και  ψέματος,  τίθεται  ζήτημα  πολιτικής
στρατηγικής  και  βούλησης.  Εμείς  ακολουθούμε  μια  πολιτική  προς  το
συμφέρον των εργαζόμενων τάξεων. Στο βαθμό που η έξοδος από το ευρώ
θα  σημάνει  επιπλέον  υποτίμηση  της  εργασιακής  δύναμης,  όπως
παραδέχεται άλλωστε και το ΑΚΕΛ στην έκθεσή του, είμαστε εναντίον αυτής
της πρότασης.

-Δεσμεύεστε για επανακρατικοποιήσεις. Στα σχέδιά σας περιλαμβάνεται και
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η ΔΕΗ, εφόσον ιδιωτικοποιηθεί, ο ΟΠΑΠ και το λιμάνι του Πειραιά;

Καμία ιδιωτικοποίηση δεν  πρέπει  να θεωρείται  δεδομένη.  Όπως πολλές
φορές έχουμε πει, όταν θα αναλάβουμε την κυβέρνηση θα εξετάσουμε μια
σειρά από παράγοντες: Τις εργασιακές σχέσεις, την τιμολογιακή πολιτική
του ιδιώτη, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, το δημοσιονομικό συμφέρον (αν
θα κέρδιζε  περισσότερο το Δημόσιο επανακτώντας την επιχείρηση) κλπ.
Δεν έχουμε άγχος με τις νομικές μορφές. Το ζήτημα είναι ότι σε περιβάλλον
δημοσιονομικού  στραγγαλισμού,  το  ξεπούλημα  επιτείνει  και  το
δημοσιονομικό πρόβλημα του κράτους και  την ύφεση. Επίσης οι  ιδιώτες
από όσο ξέρουμε και στον ΟΠΑΠ και στη ΔΕΗ θα προβούν σε απολύσεις
γιατί δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την αύξηση της ανεργίας, παρά μόνο
για το κέρδος τους. Πέρα όμως από όλα αυτά, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι θα
ελέγξουμε και τη νομιμότητα όλων των διαδικασιών αυτών των πωλήσεων,
όπως εξάλλου και κάθε σύμβασης του δημοσίου με τους προμηθευτές του.
Σε περίπτωση παρανομιών, ποινικές ευθύνες δεν έχει μόνο εκείνος που
πουλάει, αλλά και εκείνος που αγοράζει.
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