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Ο αριθμός των επιχειρηματιών που παίρνουν τις εταιρείες τους με
«ελαφριά πηδηματάκια» και τις μετακομίζουν σε άλλες χώρες
(μαζί και τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς), αυξάνεται διαρ-
κώς.1

Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα από το Βήμα2 για το φαινόμενο
μεταφοράς της έδρας ελληνικών επιχειρήσεων στη γείτονα
Βουλγαρία. Διόλου πρωτότυπη πρακτική των αφεντικών προκει-
μένου να πετύχουν συμπίεση του κόστους, εκμεταλλευόμενοι
νομοθετικά και φορολογικά προνόμια, αλλά κυρίως αναζητών-
τας φτηνότερα εργατικά χέρια. Μετά από μια γρήγορη αναζή-
τηση στο διαδίκτυο παρατηρήσαμε ότι σύσσωμα τα καθεστωτικά
μέσα έχουν αναπαράξει στο κοντινό παρελθόν αντίστοιχες ει-
δήσεις. Το αριστερό tvxs, η έγκριτη Καθημερινή και το λαϊκίστικο
newsbomb έσπευσαν να μας ενημερώσουν. Ως γνήσιοι εκφρα-
στές των συμφερόντων μικρών και μεγάλων αφεντικών φαίνεται
να συμφωνούν σε ένα πράγμα· η ελληνική οικονομία πλήττεται
και εμείς πρέπει να νοιαστούμε ή ακόμα καλύτερα να κάνουμε
κάτι γι’ αυτό. Ποιοι εμείς βέβαια δεν μας λένε. 

FIRST THINGS FIRST

01/01/2007 και η Βουλγαρία με τη Ρουμανία αποτελούν πλέον
κράτη μέλη της ένωσης. Από τους κάθε λογής νεοφιλελέ, με-
νουμευρώπη απολογητές της ένωσης και υμνητές της οι-
κονομίας της αγοράς, η ένταξή τους θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως αναμενόμενη εξέλιξη. Άλλωστε τα
κριτήρια προσχώρησης πληρούνταν (βλέπε «greek
statistics»). Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση προχω-
ράει ένα βήμα μπροστά, η δημοκρατία θριαμ-
βεύει, το ευρωπαϊκό οικοδόμημα γιγαντώνεται
και τα ρέστα. Στο μεταξύ τα ελληνούτσικα αφεν-
τικά τρίβουν τα χέρια τους. 

Εμείς από την άλλη, αναγνωρίζουμε μια εξαιρετικά βο-
λική συγκυρία για το εγχώριο κεφάλαιο. Πάνω στο ξέσπα-
σμα της κρίσης δημιουργείται μια διέξοδος, έστω και προσωρινή,
για αρκετά αφεντικά. Με μάτια στραμμένα στις ευκαιρίες που
ανοίγονται μπροστά τους, βλέπουν ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Ενα
μάτσο υποτιμημένες οικονομίες προς εκμετάλλευση βρίσκονται,
άλλωστε, σε αναμονή για ένταξη στην ένωση· Αλβανία, Μακε-
δονία, Σερβία, Μαυροβούνιο. Σου λέει, κάπως θα την σκαπου-
λάρουμε και πάλι.

ΟΜΟΡΦΕΣ ΜΠΙΖΝΕΣ, ΟΜΟΡΦΑ ΦΕΥΓΟΥΝΕ

Κάθε μετανάστευση κεφαλαίου στον καπιταλισμό είναι μετανά-
στευση προς αναζήτηση φτηνότερης εργατικής δύναμης. Με
αυτό το σκεπτικό βέβαια θα έπρεπε να μεταφέρουν όλοι την
έδρα τους στο Βιετνάμ ή το Μπαγκλαντές, πληρώνοντας απ’ την
άλλη το πικρό αντάλλαγμα των υψηλών εξόδων μεταφοράς. Γιατί
όμως να κάνουν κάτι τέτοιο από τη στιγμή που η ΕΕ υπόσχεται: 

απαλλαγμένη από δασμούς μετακίνηση εμπορευμάτων, μισθούς
το πολύ 350 ευρώ, χαμηλές εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές,
εγγύτητα στις αγορές ενδιαφέροντος, ένα τραπεζικό σύστημα
που ψοφάει να δανείζει και κάμποσες ζεστές επιδοτισούλες.3

Όπως προαναφέρθηκε τ’ αφεντικά κοιτάζουν έξω. Αλλά πρώτα
και κύρια θέλουν να ελέγχουν την κατάσταση εντός. Για το λόγο
αυτό δε χαραμίζουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα. Τι κα-
λύτερο από την χρήση του business run ως εργαλείο υποτίμη-
σης. Άσε που κανά αφεντικό μπορεί να μας κάνει τη χάρη να
μείνει και να χρησιμοποιήσει την αφήγηση-κλάψα του βασανι-
σμένου από το κράτος επιχειρηματία. Και ποιος θα πληρώσει τα
σπασμένα; Η εργατική τάξη φυσικά. Η ενδεχόμενη μεταφορά
των επιχειρήσεων αποτελεί άλλο ένα επιχείρημα στη φαρέτρα
των αφεντικών. Μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατά το δο-
κούν προκειμένου να πειθαρχήσουν εργάτες, να κόψουν μισθούς
ή να εντατικοποιήσουν την παραγωγή. Ωστόσο, τα αφεντικά πα-
ρότι τους έχει δοθεί το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και να

δίνουν τους μισούς μισθούς από ότι έδιναν πριν δέκα χρό-
νια, δεν είναι ικανοποιημένα ακόμα με τα κέρδη τους.

Όχι μόνο λόγω της κρίσης αλλά και εξαιτίας της ευ-
καιρίας που τους δίνει η κατάσταση του ταξικού
ανταγωνισμού. Φεύγοντας μας λένε πως δεν
έχουμε υποτιμηθεί ακόμα αρκετά. Ας γίνει πρώτα
αυτό και βλέπουν μετά αν θα ξαναέρθουν…

Το ελληνικό κράτος, ως συλλογικός εκφραστής των
αφεντικών, πέρα από την ακατανίκητη επιθυμία που

έχει από την ίδρυσή του για διεύρυνση των γεωγραφι-
κών του συνόρων, έχει στον πυρήνα του τη συνεχή, απρό-

σκοπτη, διαρκή επίθεση στην εργατική του τάξη. Και ξέρει πολύ
καλά πώς πρέπει να την αντιμετωπίζει και τι θέλει· φθηνά ερ-
γατικά χέρια. Να δουλεύουμε όλο και πιο φθηνά με απώτερο
σκοπό την απαξίωση της εργατικής μας δύναμης. Από την
πλευρά μας, εναντιωνόμαστε σε αυτές τις κινήσεις, γιατί σε τε-
λική ανάλυση εκεί κρίνεται η διασφάλιση της υλικής και δια-
νοητικής μας επιβίωσης.
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