
II. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΤΗΣ ΕΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Γενικά

Ό  τομέας τής αγροτική: ιίκονομίας άποτελείται άπό τρεις 
κλάδους: τή γεωργία, τά δάση καί τήν αλιεία. Ή  γεωργία εί
ναι ό πιό δασικός κλάδο, του αγροτικού τομέα. Ή  γεωργική 
ταρανωγή Αποτελεί περίπου τό 95 ' λ τού συνόλου τής αγροτι
κή: παραγωγής, ενώ ή δασική καί αλιευτική παραγωγή τό 
υπόλοιπο 5 % .  Η σπουδ«· αητα κατά συνέπεια τού κλάδου 
τίι: είας καί τ >ν δασύ ν άπό άποψη παραγωγής στό συνο-
*' τής άγρ τι ής παρι , >γυ ' ¡να. πάρα πολύ μικρή σι σύγ 

μέ τή ν Αντίστοιχη τη· ^γεω ργία  Γι αιιτό στήτ ίοή 
,πισιι πού κολουθεί θά άοχο ■¡ί'σύμε μό\ τόν κλάδο τ·:ς 
·■ 'ρ·'ό·ς, πού κάλυπτε· σχεδόν τό σύνο/ τή ·;ς

Τ ·< ·· /! ...

. Η άέοη τού αγροτικού τομέα στον λλη'κή οικονομία

Η έλληνική οί ονομά τό σημερινό /ύ ά η ύεής · ' 
δ> μπορώ, . α χαρακ ησιστεί ίίτι καθαρα ,·; ■

καί καθαρά βιομηχ •·*κή. Από ·ό · ».· τα. ,
ερ ίσει τό ιτιχδι τής ύπ ά η ,η ς κ α ισ η ι  ρ·» βρ ται η
, ίδιο ·ΐ|ς ανσ πτυσσόμ νης κονοιυπς . · πρ< ι: ν

... σκλήρωση τής καπιταλιστικά: τη χνάπτυξης Σ >.ύνη τΰ 
διαδικασία κ ίπιταλιστικ ανάπτυξη: ό τομέα τής < ρο 
κης οικονομία, χάνει πρ πευτικά σέ σ ι< τα, 
προχωρεί η αναπτυλη του όιομηχανικου τυμι 

Στά πλαίσια, αυτά παρατηρούμε δτι στά 1931;, ο >,γρ< ιικι ; 
(κυρίως ή γεωργία) τομέας συμμετείχε μέ "‘•2% στο άκαθάρι 
στο εγχώριο προϊόν ενώ ή βιομηχανία μόνο μ< 16 

Στό τέλος τής δεκαετίας 1951-1961, τό ποσοστό τής ο 
γίας επεσε άπό 32% σέ 30% ένώ τής βιομηχανίας ά\ >ηκε 
άπό 16% σέ 26%. Ά π ό  τό 1961 καί μέχρι τό 1974 ή σπουδαι - 
ότητα τού αγροτικού τομέα έχει μειωθεί σημαντικά καί ή συμ
μετοχή της στό ΑΕΠ έπεσε άπό 30% σέ 16,9% ένώ της βιομη
χανίας άνέβηκε άπό 26% σέ πάνω άπό 36%. Δηλαδή συνο
λικά στη περίοδο 1950-1974 παρατηρεϊται πτώση τής συμμε-



τοχής τού αγροτικού τομέα κατά 15 ποσοστιαίες μονάδι 
αντίστοιχα άνοδος τής συμμετοχής τής βιομηχανίας κατ 
Ομως, παρόλο πού ό άγροτικός τομέας χάνει σε σπο 

ότητα καί σήμερα δημιουργεί λιγότερο τού 17% τού ΑΕΓ 
τέχει ακόμη σημαντική θέση στήν οικονομία τής χώρας μ< 

Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τής ΕΣΥΕ κατά τό 1971, 
άγροτικό τομέα άσχολούνταν καί άποζούσε άπό αυτό' 
40% περίπου τού πληθυσμού τής χώρας. Σήμερα ύπολογίζ; 
ότι στόν άγροτικό τομέα άσχολείται τό 34% περίπου τού 
κονομικού ενεργού δυναμικού ’Επιπλέον υπολογίζεται δτ 
50% περίπου τής Αξίας τού συνόλου των εξαγωγών καταλ 
όάνουν τά γεωργικά ποοϊόντα.

3. Τό επίπεδο ανάπτυξης τής έλ/ηνικής γεωργίας «έ ο 
κρίση μέ τό Αντίστοιχο τών χωριίιν τής ΕΟΚ

Παραπάνω είδαμε σύντομα τή θέση καί τήν οίκσνομι 
σπουδαιότητα τής γεωργίας για τήν ίλληνική οικονομία Σ 
συνέχεια, θ '< προσπαθήσουμε νά δούμε τό έπίπεδο άνάπτυ 
τής ελληνικής γεωργίας σέ σύγκριση ύ τό αντίστοιχο των χ< 
α ον τής ΕΟΚ, προκειμένου νά . >ρ >υμ> νά διαπίστωσα·· 
τις ανταγωνιστικές δυνατότητες και έ επέκταση τά πλέον 
κτήματα ή τά μειονεκτήματα άπό μιυ .ενδεχόμενη) > το ο ετ· 
χώρας μας στήν ΕΟΚ

Μερικά από τά κριτήρια πού χρησιμοποιούνται \ ο ι< 
πι »διορισμό τού έπιπέδου άνάπτ .ης είναι:

Γ6 ποσοστό τού οικονομικά ενεργού δυναμικού ποι 
Απασχολείται στόν άγροτικό τομέα σέ συνδυασμό με τό που 
στο συμ τοχής του στό ΛΕΓΙ.

Τό οσοστό συμμετοχής τής κτηνοτροφικής παραγωγής 
στό σύνοκο τής γεωργικής.

Ό  βαθμός εκμηχάνισης σέ συνδυασμό μέ τή χρησιμοποι
ούμενο τοσότητα λιπασμάτων κ.ά

Μέ όάση τά παραπάνω κριτήρια καί μέ τά στοιχεία πού 
περιλααβάνονται. στόν πίνακα 1, παρατηρούμε δτι μέ τήν έλ- 
ληνική γεωργ.α κατά τό 1<)74, άσχολείται τό 34,2% τού οικο
νομικά ένεργυ δυναμικοί δηλ. ένα ποσοστό μεγαλύτερο 
κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες, τού αντίστοιχου τής Ιρλανδίας 
καί κατά  18 ρίπου τής Ιταλίας. Ή  διαφορά αυτή είναι



:όμη μεγαλύτερη σε σύγκριση με τίς υπόλοιπες χώρες καί 
αίτερα τήν Α γγλία  καί τό Βέλγιο. Αντίθετα, ενώ τό ποσο- 
ό τού απασχολούμενου ενεργού δυναμικού είναι τό μεγαλύ- 
>ο, τό ποσοστό συμμετοχής στό ΑΕΓΙ, είναι σχετικά τό μι- 
ότερο. Αύτό φανερώνει ότι ή παραγωγικότητα τών συντε- 
στών τής παραγωγής (κεφάλαιο, γή, έργασία) πού άπασχο- 
ύνται στήν έλληνική γεωργία είναι χαμηλότερη από τήν 
τίστοιχη τών χωρών τής ΕΟΚ.
Η διαφορά αύτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε σύγκριση μέ τήν 
/γλία, Βέλγιο, Δανία, ’Ολλανδία καί σχετικά μικρότερη με 
υπόλοιπες χώρες.
ό ποσοστό συμμετοχής τής κτηνοτροφικής παραγωγής 

>έας, γάλα κτλ.) στό σύνολο τής γεωργικής παραγωγής είναι 
ι. άλλο κριτήριο σύγκρισης τού επιπέδου άνάπτυξης τής γι 
,'ίας. Ι ό μεγαλύτερο ποσοστό κτηνοτροφικής παραγωγής 
> σύνολο τής γεωργικής φανερώνει καί υψηλότερο επίπεδο 
ιπτυξης τής γεωργίας.
Από τά στοιχεία τού πίνακα 2, παρατηρούμε ότι μέ έξαί- 
εη τήν ΙταΛία πού τό ποσοστό της ύπερόαίνει μόνο μέ 9 
ιοστιαϊες μονάδες τό άντίστοιχο τής 'Ελλάδας, γιά τίς ύπύ- 
πες χώρες ή διαφορά αύτή είναι 2-2,5 φορές μεγαλύτερη. 
Γέλος, σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού πίνακα 3, τόσο άπό τήν 
>ψη τού άριθμού τών στρεμμάτων πού άναλογούν σ’ ένα 
κτέρ, όσο καί άπό τήν άποψη τής ποσότητας τών λιπασμό

ν πού χρησιμοποιούνται άνά στρέμμα, ή έλληνική γεωργία 
αι σέ χειρότερη θέση.
Ιαρύλο πού οί άναλογίες γιά τό 1968 σέ σύγκριση μέ τό 

70 δείχνουν μιά βελτίωση, ώστόσο μέ εξαίρεση τήν Ίρλαν- 
καί σέ κάποιο βαθμό τήν ’Ιταλία, ή έλληνική γεωργία άπέ- 
πολύ άπό τό έπίπεδο έκμηχάνισης καί τίς ποσότητες λιπα 
ιτων πού χρησιμοποιούνται στίς υπόλοιπες χώρες της 
)Κ.
νΐέ βάση τά τρία κριτήρια σύγκρισης, τά άποτελέσματα σέ 
ς τίς περιπτώσεις φανερώνουν, πώς τό επίπεδο άνάπτυξης 
έλληνικής γεωργίας είναι χαμηλότερο άπό τό άντίστοιχο 

>ν τών χωρών τής ΕΟΚ. Ή  διαφορά τού επιπέδου άνάπ · 
είναι μικρότερη σέ σύγκριση μέ τήν Ιταλία καί ΙρλανΟία 
μεγαλύτερη μέ τίς ύπόλοιπες χώρες, ιδιαίτερα Αγγλία, 

γιο. Δανία καί Ολλανδία.



Αυτή ή διαφορά έπιπέδου άνάπτυξης προέρχεται άπό μιά 
σειρά Αδυναμίες τής έλληνικής γεωργίας, πού όπωσδήποτε 
στίς χώρες τής ΕΟΚ άντιμετωπίξονται σέ σχετικά μικρότερο 
βαθμό άνάλογα πάντα μέ τό έπίπεδο οικονομικής άνάπτυξης 
τής κάθε χώρας.

4. Βασικά προβλήματα καί αδυναμίες τής έλληνικής γεωρ 
γίας

Ή  ελληνική γεωργία Αντιμετωπίζει μιά σειρά μακροχρόνια 
διαρθρωτικά καί όργανωτικά προβλήματα τόσο στόν τομέα 
τής παραγωγής, όσο καί στόν τομέα τής διάθεσης των άγροτι - 
κών προϊόντων

Τά πιό βασικά άπό αυτά μέ τά όποια θά άσχοληθούμ στήν 
εισήγησή μας είναι:

ία) Η άνιοη κατανομή καί τό μικρό μέγεθος τού γεωργικού 
κλήρου

Έ να άπό τά πιό βασικά προβλήματα τής έλληνικής γεωρ
γίας είναι η πολύ άνιση κατανομή τού γεωργικού κλήρου, τό 
πολύ μικρό μέγεθος του καθώς καί ό κατακερματισμός του σέ 
πολλά καί μικρά κομμάτια γής.

Τό πρόβλημα αυτό βρίσκεται στή ρίζα σχεδόν κάθε ειδικό
τερης Αδυναμίας καί συντελεί στή δημιουργία άντιοικονομι- 
κιϋν συνθηκών Ικμετάλλευσης τής γής.

Σύμφωνα μέ στοιχεία τής άπογραφής τής ΕΣΥΕ κατά τό 
1971, βρέθηκε ότι κάτι περισσότερο άπό τό 79% τού συνόλου 
των κύριων έκμεταλλευτών μοιράζονταν μόνο τό 45% τής 
συνολικής καλλιεργούμενης γεωργικής γής. Έ να  άλλο περίπου 
19,4% μοιράζονταν τό 45.8%, δηλ. κάτι περισσότερο άπό τήν 
παραπάνω συντριπτική πλειοψηφία τών μικροπαραγιυγών, 
ενώ τ< υπόλοιπο 1 % μεσαίοι καί μεγάλοι κτηματίες μοιράζον
ταν 9,5% τής γεωργικής γής.

(6) Τό μικρό μέγεθος τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων καί ό 
κατακερματισμός τον κλήρου

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία τής ίδιας άπογραφής, κατά τό 1971 
(6λ. πίν. 5) τό 79,1% τών γεωργικών έκμεταλλεύσεων ήταν 
πολύ μικρού καί μικρού μεγέθους μέ κάτω άπό 50 στρέμματα
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ή καθεμιά. ’Επίσης, ένα άλλο 19.9% ήταν μικρομεσαίου μεγέ
θους μέ καλλιεργούμενη έκταση άπό 50-100 στρέμματα.

Στις χώρες της ΕΟΚ, τά άντίστοιχα ποσοστά τών πολύ μι
κρών καί μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων ήταν πολύ μι
κρότερα. Μέ έξαίρεση τήν ’Ιταλία πού τό 68,4% ήταν πολύ 
μικρού ή μικρού μεγέθους κάτω τών 50 στρεμμάτων, ή δια
φορά μέ τίς άλλες χώρες τής ΕΟΚ ήταν πολύ μεγαλύτερη, 
όπως φαίνεται άπό τά στοιχεία τού πίνακα 5, πού έχουν 
άμεσα άρνητική έπίόραση πάνω στήν άποτελεσματικότητα καί 
άποόοτικότητα τού συνεταιρισμού-έπιχείρη η.

Ό  συνεταιρισμός-έπιχείρηση πρέπει νά είναι ανταγωνιστι
κός μέ τίς άλλες έπιχειρήσεις τής ιδιωτικής πρωτοόουλίας πού 
λειτουργούν στόν ίδιο τομέα καί ταυτόχρονα, σάν ένωση 
προσώπων, πού άποφασίζουν ισότιμα στή βάση ένα μέλος μία 
ψήφος. Οί έπιχειρηματικές αποφάσεις νά παίρνονται μέ βάση 
τίς δημοκρατικές άρχές όργάνωσης καί λειτουργίας Επίσης, 
η διαφορά φαίνεται άκόμη περισσότερο αν λάβουμε υπόψη 
ότι τό μέσο μέγεθος τού κλήρου στήν Ελλάδα είναι περίπου 
35 στρέμματα, κατακερματισμένα σέ 7 κομαάτια τό καθένα, 
ενώ στήν ΕΟΚ τό άντίστοιχο μέγεθος άνερχόταν σέ 157 
στρέμματα.

Έ να  άλλο βασικό στοιχείο είναι ότι τό 48% περίπου τής 
συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης βρίσκεται σέ ημιορεινές ή 
ορεινές περιοχές.

: >) ’Οργανωτικά προβλήματ-χ -  Γεωργικοί συνεταιρισμοί στην 
Ελλάδα

Οί έκληνες γεωργοί, εκτός άπό τίς παραπάνω άδυναμίες 
αντιμετωπίζουν τεράστια όργανωτικά προβλήματα Κάθε 
προσπάθειά τους νά ούσιαστικοποιήσουν τίς συνεταιριστικές 
τους οργανώσεις άντιμετώπισ τήν έχθρική στάση τού μπι 
ρομεσιτικού κεφαλαίου. Τό κράτος της Δεξιάς ταυτισμένο 

πω; είναι μέ τό έμπορομεσιτικό κεφάλακ καταφέρετα μέ 
εχθρότητα εναντία σέ κάθε όργανωμένη προσπάθεια τών 
άγροτών. μέ άποτέλεσμα οί γεωργικοί συνεταιρισμοί στή χώρα 
μας νά άντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά καί άλλα προ
βλήματα.

Έ τσι, ένώ κατά τό 1975 ύπήρχαν περίπου 7.000 συνέταιρο 
σμοί, μόνο τό 1/5 άπό αύτούς είχε κάποια ούσιαστική έπιχει-



ρηματική δραστηριότητα. Τά 4/5 από αυτούς ύπάρχουν μ 
στα χαρτιά άδρανοποιημένοι, χωρίς καμία έπιχειρημαι 
δράση.

Ενώ στις περισσότερες χώρες τής ΕΟΚ οί γεωργικοί σ 
εταιρισμοί ελέγχουν τό 40-75% τής γεωργικής πίστης, 
χώρα μας τό αντίστοιχο ποσοστό μόλις ξεπερνούσε τό 1 
Επίσης στόν τομέιι τών πωλήσεων οί συνεταιρισμοί στη χε 
μας συμμετέχουν μόνο μέ 7% περίπου γιά τά όπωροκηπευτ 
έναντι 100% στην ’Ολλανδία, 50% στό Βέλγιο κτ> (βλ τ 
6) Βέβαια καί στον τομέα τής μεταποίησης γειοργικών τ< 
όντων. όπως φαίνεται άπό τά στοιχεία τού πίνακα σ ύ κα 
στάση δέν είναι καλύτερη άν συγκριθεϊ μέ τά πολύ μεγάλο 
σοστά στις χώρες τής ΕΟΚ.

5- Ό  χαρακτήρας και οί συνέπειες από τά παραπάνω δι 
θρωτικά προβλήματα τής έλληνικής γεωργίας

Ό πω ς διαπιστώθηκε στήν αρχή τής εισήγησής μας, ή ίλ 
νική γεωργία είναι ή πιό καθυστερημένη άπό τή γεωργία <ν 
τών χωρών τής ΕΟΚ. Αιτία αύτης ιης καθυστέρησης είναι 
τεράστια διαρθρωτικά καί οργανωτικά προβλήματα 
έχουμε ήδη περιγράφει. Τά προβλήματα αύτά έχουν μακ< 
χρόνιο χοοακτήρα και αποτελούν τούς βασικούς παράγι π  
στή διαμόρφωση άντιοικονομικών συνθηκών έκμετάλλ. ■ 
που συνδέονται άμεσα καί άποτελεσματικά μέ μιά σειρά τ 
νομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες, τίς οποία, 
δούμε παρακάτω.

(α) Οικονομικές συνέπειες
Τό μικρέ) μέγεθος τών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τά μικ 

καί σέ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους διασπαρμένα κομμάτι 
γής, μαζί μέ τό χαμηλό επίπεδο οργάνωσης καί τεχνολογικι 
άνάπτυξης τής γειυργικής παραγωγής (χαμηλός βαθμός έκμι 
χάνισης, μειωμένη χρήση λιπασμάτων, έλλειψη δρόμων κτλ 
σέ συνδυασμό μέ τήν έκτατική (σέ αντίθεση μέ τήν έντατικτ 
καλλιέργεια τής γής, έπηρεάζουν άρνητικά τήν άποδοτικότητ 
τής γής καθώς καί τήν παραγωγικότητα τής έργασίας (καί το 
κεφαλαίου, τρακτέρ κτλ). Δυστυχώς στή χώρα μας, λόγω τον 
καθυστερημένου επιπέδου άνάπτυξης τής έρευνας, δέν ύπάρ



χουν στοιχεία γιά τήν παραγωγικότητα τής εργασίας καί του 
κεφαλαίου πού άπασχολούνται στη γεωργία Όμως, άπό τά 
στοιχεία τού πίνακα 4, φαίνεται καθαρά ή μεγάλη αρνητική 
έπίόραση πού 'έχουν οί παραπάνω παράγοντες πάνω στην 
άποδοτικότητα τής γης.

Με εξαίρεση τά ζαχαρότευτλα καί τό ρύζι, οί στρεμματικές 
αποδόσεις γιά τά υπόλοιπα προϊόντα τον πίνακα υπολείπον
ται κατά 30-100% περίπου άπό τίς αντίστοιχες στρεμματικές 
άποδόσεις στίς χώρες τής ΕΟΚ.

Συνέπεια τής μικρότερης άποδοτικότητας καί τής χαμηλής 
παραγωγικότητας τής έργασίας καί τού κεφαλαίου, είνα- ή ·
άσθενής άνταγωνιστική θέση τών πολύ μικρών καί μικρών εκ
μεταλλεύσεων, έναντι τών μεσαίου καί μεγάλου μεγέθους πού 
βρίσκονται στήν Ελλάδα ή στίς χώρες τής ΕΟΚ. Έ τσ ι οί μι
κρές καί πολύ μικρές έκμεταλλι ύσεις, κάτω άπο τήν πίε<;η τού 
άνταγωνιομού τών μεγάλων θά έξαφανιοτούν. Βέβαια οί μι 
κρές εκμεταλλεύσεις επειδή ακριβώς είναι άντιοικονομικες 
πρέπει νά λείψουν.

Δέν είναι αυτό τό πρόβλημα πού πρέπει νά μάς απασχολή
σει εδώ. Εκείνο πού πρέπει να μιις άπασχολήσει είναι τά κοι
νωνικά καί πολιτικά προβλήματα πού δημιουργούντα; σ' αυτή 
τή διαδικασία έξόδου τών μικροαγροτών άπό τή γεωργία.

6. Οί κυινωνικοπολιτικές επιπτώσεις καί ή αγροτική μετανά
στευση
Η άνιση κατανομή τού κλήρου φανερώνει τή μεγάλη οικο

νομική διαφορά πού υπάρχει ανάμεσα στή συντριπτική πλει- 
οψηφία τών μικροαγροτών (80%) καί τούς λίγους μεγαλοκτυ 
ματίες. Συνέπεια αυτής τής διαφοράς είναι ή κοινωνική δια 
φοροποίηση πού επιταχύνεται όλοένα καί περισσότερο στην 
ύπαιθρο, όσο προχωρεί ή καπιταλιστική άνάπτυξη.

Οί πολύ μικροί καί οί μικροί παραγωγοί κάτω άπό τήν πί 
εση τού ανταγωνισμού καί τή σμίκρυνση τού εισοδήματος 
τους, μή όυναμενοι νά άντιμετωπίσουν τόν άνταγων,σμό τών 
μεγάλων, υποχρεώνονται σιγά σιγά, μέ/ή χωρίς τη θέλησή τους 
νά έγκαταλείψουν τη γεωργία, καί νά προστεθούν στή μεγάλη 
μάζα τών άνειδίκευτων εργατών.

Μέ αυτό τόν τρόπο μειώνεται προοδευτικά τό ένεργό δυ\
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μικό πού Απασχολείται στόν άγροτικό τομέα ένώ άντίστοιχα 
μεγαλώνει ό Αριθμός τών έργαζομέναιν οτή βιομηχανία ή καί 
τίς υπηρεσίες.

Στά πλαίσια αυτής τής διαδικασίας, οπήν περίοδο 1961- 
1971, σύμφωνα μέ τίς δύο τελευταίες άπογραφές τής ΕΣΥΕ. 
άπό 1.960 χιλιάδες άτομα πού ήταν ό οικονομικά ένεργός 
πληθυσμός στόν άγροτικό τομέα τό 1961, μειώθηκε σέ 1.330 
χιλιάδες. Δηλαδή μιά έξοδος άπό τή γεωργία 630 χιλιάδων 
άτόμων, οί περισσότεροι άπό τούς όποιους μή μπορώντας νά 
βρουν δουλειά στήν Ελλάδα, πήραν τό γνωστό δρόμο τής 
μετανάστευσης γιά άναζήτηση Απασχόλησης στά ιμπεριαλι
στικά κέντρα τής Βόρεια Αμερικής και της Δυτικής Ευρώπης 
’Έτσι, στήν ίδια περίοδο, πάνω άπό 9X0 χιλιάδες άτομα Αναγ
κάστηκαν νά φύγουν άπό τόν τόπο τους. Ά π ό  αυτούς κάτι 
λιγότερο, από 275 χιλιάδες κατευθύνθηκαν πρός τίς ύπερ- 
ωκεάνειες χώρες ένώ οί υπόλοιποι 605,5 χιλιάδες πρός τά κα
πιταλιστικά κέντρα τής Δυτικής Ευρώπης, μέ κύρια χώρο 
προορισμού τή Δυτική Γερμανία δπου κατευθύνθηκε τό 99Γ/< 
περίπου τού συνόλου (').

Είναι φανερό ότι ή έξοδος τού Αγροτικού πληθυσμού κα: 
στη συνέχεια ή Αγροτική μετανάστευση συνδέονται άμεσο μ, 
τεράστιες οικονομικές, κοινωνικές καί πολιτικές έπιπτώοεις, 
σέ βάρος τής οικονομικής ανάπτυξης καί τής προόδου τού ο 
πού.

Επιπλέον γιά πρώτη φορά στήν έλληνική ιστορία, ή χοίρο 
μας σήμερα Αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα.

7. Ή  έπίδραση τής ένταξης πάνω στήν έξοδο άπό τή γεωργία
καί τήν Αγροτική μετανάστευση
'Η Αγροτική μετανάστευση πρός τά βιομηχανικά καπιταλι

στικά κέντρα, όπως είδαμε. Αποτελεί ιστορικό φαινόμενο. Ή 
εξαγωγή φτηνής εργατικής δύναμης άπό τή χώρα μας πρός τά 
καπιταλιστικά κέντρα γίνεται περίπου μέ τόν ίδιο τρόπο καί 
μέ τήν ίδια ευκολία γιά τήν άστική τάξη όπως καί ή έξαγωγή 
κάθε εμπορεύματος. Αύτό βέβαια συνέβαινε προτού υπάρξει ή

1. Οικονομική άνάπτυΕη ή μετανάστευση στήν Ελλάδα. Μερικές σκέψεις 
γιά τίς αιτίες καί τίς συνέπειες τής μετανάστευσης. Εκδόσεις Κάλβος. σελ. 34.



περίπτωση τής ένταξης τής χώρας μας στήν ΕΟΚ.
Όμως, τί θά συμβεί στό μέλλον; Μέ ποιό τρόπο, σέ ποια 

κατεύθυνση καί σέ ποιό βαθμό θά επηρεάσει ή ένταξη της 
Ελλάδας στήν ΕΟΚ, τήν εργατική μετανάστευση καί ιδια ί
τερα τήν άγροτική;

'Η άπάντηση στά παραπάνω έρωτήματα μόνο υποθετικά 
μπορεί νά δοθεί. ’Αρχικά μέ/ή χωρίς τήν ένταξη, οί μικροπα- 
ραγωγοί μέ τίς μή άνταγωνιστικές έκμεταλλεύσεις καί κάτω 
από τήν πίεση τού μικρού εισοδήματος θά έγκαταλείψουν τή 
γεωργία. Οί μεσαίοι καί μεγάλοι κτηματίες θά μεγαλώσουν 
άκόμη περισσότερο. Μέ τήν ένταξη στήν ΕΟΚ, οί συνθήκες 
ανταγωνισμού άνάμεσα στίς μικρές καί μεγάλες γεωργικές έκ- 
μεταλλεύσεις θά όξυνθούν καί ή πίεση γιά τήν έξοδο τών μι- 
κροπαραγωγών άπό τή γεωργία πρέπει νά άναμένεται δτι θά 
γίνει άκόμη μεγαλύτερη.

Ό μως, σέ πιό βαθμό θά όξυνθεί ό άνταγωνισμός καί πόσο 
θά έπιταχύνει τούς ρυθμούς έξόδου τών μικροπαραγωγών, 
εξαρτάται άπό μιά σειρά παράγοντες πού είναι άκόμη ρευστοί 
καί γ ι’ αυτό είναι δύσκολο νά έκτιμηθεί ή συνολική τους έπί- 
δραση.

Μερικοί άπό τούς πιό βασικούς παράγοντες πού θά έχουν 
θετική ή άρνητική επίδραση είναι:

(α) Οί όροι τής ένταξης

’Από τούς δρους ένταξης καί ιδιαίτερα τό χρονοδιάγραμμα 
πλήρους ένταξης, θά έξαρτηθεί σέ πολύ μεγάλο βαθμό ή αύξηση 
τού άνταγωνισμού. 'Η τακτική τής «έντάξεως άνευ δρων» καί σέ 
σύντομο χρονικό διάστημα, πού δπως είναι γνωστό άκολουθείται 
άπότήκυβέρνηση Καραμανλή, άσφαλώςθάδημιουργήσειβραχυ- 
χρόνια σοβαρά προβλήματα πού θά πρέπει νά έπιτείνουν τήν 
έξοδο τών μικροπαραγωγών. Κάτι τέτοιο θά είχε άμεσες έπιδρά- 
σεις πάνω στίς μικρές κτηνοτροψικές μονάδες καί ‘σέ έπέκταση 
τούς μικροκτηνοτρόφους.

(6) Ή  ελεύθερη μετακίνηση προσώπων

Έ να ς άκόμη παράγοντας πού πιθανόν θά επιταχύνει τήν έξοδο 
τών μικροπαραγωγών άπό τή γεωργία είναι ή άπλούστευση τών 
τυπικών διαδικασιών ή ή άποκαλούμενη «έλεύθερη μετακίνηση 
προσώπων» άνάμεσα στίς χώρες-μέλη τής ΕΟΚ. Ε πίσης τά



μεγι λυτερα Εργατικά, ημερομίσθια καί ή ένοποίηση τού άσφ< 
στικούσυστήματοςτώνέργαζομένωνθάπρέπεινάάναμένετα 
θά επιταχύνουν τούς ρυθμούς έξόδου καί οέ Επέκταση την άγ 
τική καί εργατική μετανάστευση.

(γ) Οί ανάγκες σε εργατικά χέρια των βιομηχανικών κέντι

Αναμφίβολα όμως, παρά τίς τυπικές διευκολύνσεις κ< 
μεγαλύτερα συγκριτικά μεροκάματα, στήν πραγματικόν 
αποφασιστικότερος παράγοντας άπό τόν όποιο ούσιαστικ 
εξαρτηθεί ή άγροτική καί εργατική μετανάστευση, εί · 
κες των βιομηχανικών κέντρων τής καπιταλιστικής Εύρι >, 
εργατικά χέρια.

Τάτελευταίαχρόνια,μέτόένεργειακόπρόβλημακαίτήνοΙ' 
τής κρίσης των καπιταλιστικών οικονομιών, φαίνεται πώς 
οί ανάγκες είναι περιορισμένες. Γιατί οί ίδιες οί βιομτ,να 
χώρες τής Δ. Εύρώπης Αντιμετωπίζουν μεγάλη άνει ία. η 6 
συνεχώς ανεβαίνει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα μέ τά στοιχεία τού Γ 
παϊκ >ύ Γραφείου Στατιστικής2 τής ΕΟΚ τό ποσοστό ν 
(ίνί ρχ ταισέ 5,6%. ένώ άπό πέρυσι οί άνεργοιάνέβηκαν άπ 
έκ. σέ . ,9 έκ. Οί τίσσερεις βιομηχανικές χώρες Δυτ. Γερμ< 
Γαλλία, Αγγλίακαί Ιταλία έχουν πάνω άπό 1 έκ. άνεργους.*( 
εινα. γνωστό, ή Δυτική Γερμανία έχει άρχίσει νά διώχνει 
ξένους έργάτες καί άπό δ,τι φαίνεταιένας άπό τούς όρους 
διαπραγματεύεται είναι ή «έλεύθερη μετακίνηση προσώπων 
νίνει ελεγχόμενη όσον άφοράτή μετακίνηση έργατώνπρός αί

Επίσης θετικά θά έπηρέαζε τήν έξοδο άπό τή γεωργ 
αυξημένη ροή ξένου έπιδοτικού κεφαλαίου στήν Έλ? 
έ.ξαιτίαςτής ένταξης. Είναι ένδεχόμενο μέ τήν ένταξη νά παρ 
ρηθεί μιά ενθάρρυνση τού μικρού—μεσαίου κεφαλαίου, καί 
βαθμό πού θά αυξήσει τή ζήτηση έργασίας νά διευκολύνει 
άπορρόφηση άγροτικού δυναμικού. Τό μεγάλο κεφάλαιο βέ* 
ιιέ/ήχωρίςτήν ένταξη θάσυνεχίσειτούςρυθμούςείσροήςάνά/ 
ιΐ τίς δυνατότητες έπενδύσεων πού θά παρουσιάζονται, δποΓ 

πετρέλαια στό Αιγαίο κτλ.

2. Βήμα. 25-2-1977



(ό) 7 /επιτάχυνση ήμή τής βΐλτίωοηςτών διαρθρωτικών προβλη
μάτων τής ελληνικής γεωργίας

Μιά επιτάχυνση στη βελτίωση των τεράστιων διαρθρωτικών 
προβλημάτων θά έπενεργούσε άνασταλτικάπάνω στήν έξοδο άπό 
τή γεωργία. Βέβαια αύτό θά μπορούσε νά γίνει μέ την προώθηση 
μιάς όρθολογικότερης όργάνωσης σε ολο τό κύκλωμα τής παρα
γωγής καί διάθεσης άγροτικών προϊόντων Αύτο θά είχε σάν 
άποτέλεσμα τή βελτίωση τού εισοδήματος των μεκροαγροτών καί 
έπομένωςτήν άποθάρρυνση τής έξόδου του. Ό μω ς, κάτι τέτοιο θά 
άπαιτούσε την προώθηση τών ομαδικών καλλιεργε ιών, την ουσι
αστική άνάπτυξη τών γεωργικών συνεταιρισμών και ταυτόχρονα 
τόν περιορισμό τής αισχροκέρδειας του έμπορομεσιτικού κεφα
λαίου. Ή  προώθηση τέτοιων σχημάτων, στήν κατάσταση πού 
βρίσκονται οί συνεταιρισμοί καί μέ δεδομένη τήν εχθρική στάση 
τής Δεξιάς, δέν πρέπει νά αναμένεται ότ είναι δυνατή τουλάχι
στον βραχυχρόνια.

'Επίσης πολλά άναμένονται σ’ αυτή την κατεύθυνση άπό τήν 
Κοινή Αγροτική Πολιτική μέ τήν όποια θά ασχοληθούμε π ιό 
άναλυτικά αμέσως παρακάτω.

(ε) Ή  έπίόραση τής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΩ) τής 
ΕΟΚ

Ή  Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι ένα άρκετάεύρυ καί 
πολύπλοκο θέμα. Μιά πλήρης ανάλυση τών επιδράσεων πάνω 
ατούς άγροτικούς τομείς καί σέ έπέκταοη ατούς αγρότες τών 
χωρών-μελών ξεφεύγει άπό τά περιθώρια έκτασης καί χρόνου τής 
εισήγησής μας. Γι' αύτό θά περιοριστούμε σέ μερικά βασικά 
σημεία πού περιέχονται οτίς αναλύσεις τής ίδιας τής επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καί σχετίζονται, μέ τό χαρακτήρα καί 
τήν κατανομή τών δαπανών τήςΚΑΠ, τήν επίδρασή τηςπάνω στίς 
εισοδηματικές διαφορές τών μικρών καί μεγάλων παραγωγών 
κτλ.

Τά μέτρα τής ΚΑΓΙ χωρίζονται σέ δύο βασικές κατηγορίες· Σ ’ 
αυτά μέ τά όποια επιδιώκεται μέ τήν παρέμβαση στήν αγορά ή 
επίλυση βραχυχρόνιων προβλημάτων πού έχουν σχέση μέ τή 
στήριξητώντιμώνκαίτούείσοδήματοςτώνάνροτώνκαίσ αύτάμέ 
τά όποια επιδιώκεται ή βελτίωση αδυναμιών διαρθρωτικού χα 
ρακτήρα, δπω ςτό μεγάλωμα τού μεγέθους τών έκμεταλλεύσε ν



άρδευτικά έργο έργα υποδομής οτή γεωργία, βελτίωση τών 
οργανώσεων παραγωγών κτλ. Οί δαπάνεςγιά την υλοποίηση τών 
παραπάνω μέτρων γίνονται άπότό τμήμα έγγυήσεων καί τό τμήμα 
προσανατολισμού του κοινού ταμείου, τά έσοδα τού όποιου 
προέρχονται κατά μεγάλο μέρος άπό άντισταθμιστικές εισφορές 
σέ διάφορα προϊόντα πού είσάγονται οπήν Κοινότητα άπό χώρες 
πού δεν είναι μέλη

Κατάτάετη 1973, 1974καί 1975 άνήλθαν περίπου στό30-32% 
τού συνόλοι τών δαπανών πού έγιναν άπό τίς κυβερνήσεις τής 
κάθε χώρας-μέλους ατά πλαίσια τής αγροτικής της πολιτικής.

Οί δαπάνες του κοινού ταμείου κατανέμονται 92-95% γιά 
στήριξη τών τιμών διαφόρων π ρ ο ϊιτ ω ν  καί σέ πέκταση εισοδη
ματικές εγγυήσεις καί μόνο 5-8% γιά βελτίωση μακροχρόνιων 
προβλημάτων διαρθρωτικού χαρακτήρα. 
ΑπότήνπαραπάνωκατανομήφαίνεταικαθαράπώςήΚΑΓΤεΙναι 

κατεξοχήν προσανατολισμένη στήν επίλυση βραχυχρόνιων προ 
βλημάτων κοΓ-ονικ*»πολιτικού χαρακτήρα, κα ιολύ λιγότερο 
στήν κατεύθυνση ε πλύσης διαρθρωτικών προβλημάτου

Ή  κατανομή αόν παραπάνω δαπανών κοινοτική* προέλευσης 
άνάμεσα στους χίτες τών χωρών-μελών, γίνεται μέσο έ' ός 
συστήματος στήριξης τών τιμών διαφόρων προϊόντων, καθώς 
επίσης καί με τήν καθιέρωση κινήτρων γιά δημιουργία όργανώ- 
σεων παραγωγών ή συνεταιρισμών κτλ. Πρέπει επίσης νά σημει 
ωθεί πώς ή αξιοποίηση τών πλεονεκτημάτων τής παραπάνω 
μορφής, έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό άπό τό επίπεδο άνάπτυξης 
τών όογανώσεων παραγωγών ή τών γεωργικών συνεταιρισμών 
κτλ

Σύμφωνα μέ στοιχεία τής Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, «κατά τό . 973 τρεις κλάδοι (γεωργικής παραγωγής) μοιρά
στηκαν τό 76 % τών δαπανών: τά προϊόντα γάλακτος μέ 39 %, τά 
δημητριακά (κυρίως σκληρό στάρι) μέ 26% καί τά λίπη καί λάδια 
uf περίπου 10%3. ’Επίσης «κατά τό 1975, τρεις κλάδοι θά 
μυ. , όζοντα*, περίπου τό 60% τών δαπανών: τά προϊόντα γάλα- 
κ·ο . με 25%. τό μοσχαρίσιο καί βοδινό κρέας μέ 19% καί τά 
δημητριακά μέ 14%»4.

V Ή  κατάσταση τής γεωργίας στήν Κοινότητα. Ε τήσια  Εκθεση Ετους 1974,
ιιίρος 1. σελ 33.

4. Η κατάσταση τήςγεωργίαςστήν Κοινότητα. ΈτήσιαΕκθεση Ετους 1975 μέρος
I . οελ. 48-49.
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Απο τα παραπανω στοιχεία φαίνεται πώς τά κυριότερα προϊ

όντα των όποιων στηρίζονται οί τιμές είναι τά γαλακτοκομικά 
προϊόντα, τό σκληρό στάρι, τό κρέας καί σέ μικρότερο βαθμό τά 
λίπη καί τά λάόια (στά όποια περιλαμβάνονται καί τά βιομηχανι
κά), πού σημαίνει πώςούμφωνα μέτήνύπάρχουσα όιάρθρωση τ ής 
παραγωγής οί όλλανόοί κτηνοτρόφυι ώφελήθηκαν περισσότερο 
καθώς καί οί Γάλλοι καί Γερμανοί άπό τά δημητριακά, καί πολύ 
λιγότερο οί ’Ιταλοί μέ τό λάδι.

Στην περίοδο 1964-1974 τόσύνολοτήςβοήθειαςγιάτή στήριξη 
των τιμών καί κατά συνέπεια τού εισοδήματος, έφται τό 1 263.6 
έκ. λογιστικές μονάδες. Από αύτότό ποσό τό 26.2% διοχετεύτηκε 
στη Δυτ. Γερμανία, ένα 20,9% στή Γαλλία καί ένα 31,8%. στην 
Ιταλία.

Είναιδμωςχαρακτηριστικόπώς άπότό σύνολο τής εισοδηματι
κής βοήθειας πρός τήν Ιταλία τό 40,2% άπορροφήθηκε άπό τη 
Βόρεια’Ιταλία, τό 30 % άπότή Κεντρικήκαί μόνοτό25 % άπότούς 
γεωργούς τής Νότιας ’Ιταλίας, πού έχουν τό μικρότερο κατά 
κεφαλή εισόδημα σέ σύγκριση μέ τό αντίστοιχο τών γεωργών τής 
Κεντρικής καί Βόρειας’Ιταλίας καί άκόμη περισσότερο όλων τό»ν 
χωρών-μελων τής ΕΟΚ.

Οί εισοδηματικές διαφορές άνάμεσα στίς πλούσιες καί φτωχές 
περιοχές τής ίδιας χώρας, σύμφωνα μέ στοιχεία τής Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων5 είναι μεγαλύτερη στή 1 αλλία όπου ή 
διαφορά είναι 6 πρός 1 ενώ ά ¿άμεσα στή Βόρεια καί Νότια ’ Iταλία 
είναι 3 πρός 1 (Αύτό δέν σημαίνει πώς οί γεωργοί της Νοτιάς 
Ιταλίας είναι καλύτερα κατ' άνάγκη άπό τούς φτωχότερους 

Γάλλους. Ή  διαφορά αύτή είναι μικρότερηγιάτήν’ Αγγλία καί τη 
Γερμανία.)

Μερικοί άπό τούς παράγοντες πού συντελούν στήν παραπανω 
άνισοκατανομή είναι: ή ποιότητα τού εδάφους, τό κλίμα, καθώς 
επίσης διάφοροι διαρθρωτικοί παράγοντες άπό τούς όποιους ό 
πιό σημαντικός είναι τό μέγεθος γεωργικών έκμεταλλεύσεων.

Έ τσι ή σχέση τού εισοδήματος μιας γεωργικής εκμετάλλευσης 
μεγέθους άπό 50-100 στρέμματα καί μιας μεγάλης άπό 500 
στρέμματα καί πάνω, σύμφωνα μέ στοιχεία τής ίδιας επιτροπής 
είναι 35 πρός 170 μονάδεςτήςϊδιας κλίμακας μέτρησης. Επίσης ή 
Επιτροπή διαπιστώνει ότι «οί φόρμες μέ τά περισσότερα διαρ-

5. Ά π ό  τό ϊόιο: έτος 1975. οελ. 46.



θρωτικά προβλήματα βρίσκονται σέ λιγότερο ευνοούμενες περι
οχές τής Κοινότητας»6.

Ό τύπ ο ς των προϊόντων πού παράγονται καί διάφοροι μηχανι
σμοί τής Κ AII όπως ή κοινή διάρθρωση των τιμών, οί μηχανισμοί 
στήριξης τής άγοράς κτλ., παίζουν πολύ σοβαρό ρόλο στήν 
άνισοκατανρμή τού εισοδήματος Είναι χαρακτηριστικό έπίσης 
οτι τό 1974 ή διαφορά γεωργικού εισοδήματος άνάμεσα στίς 
πλούσιες καί φτωχές περιοχές ήταν 5 πρός 1. 'Η  διαφορά αύτή 
όπως είδαμε παραπάνω έγινε μεγαλύτερη τό 1975, δηλ. 6 πρός 1. 
Βέβαια άν υπήρχαν στοιχεία γιά τή Βόρεια καί Νότια Ιταλία ή 
διαφορά αύ ιή θά πρέπει έπίσης νά μεγαλώνει. Τέλος, ή έπιτροπή 
καταλήγει ότι < ενώ κατά τή διάρκεια των τελευταίων έτών ή 
διαφορά α ι τή έτεινε κατά κάποιον τρόπο νά μικραίνει ύπέρ των 
λιγότερο εύνοουμένων περιοχών, φαίνεται ότι τό άνοιγμα άνά
μεσα σ' αυτά το εισοδήματα σέ πραγματικούς καί χρηματικούς 
όρους νά μ; ζαλώνει»7.

Από τα παραπάνω στοιχεία βγαίνουν μιά σειρά διαφωτιστικά 
συμπεράσματα;

(1) Ό τ ι τή μεγαλύτερη εισοδηματική βοήθεια πού διατίθεται 
μέσα από τ τμήμα εγγυήσεων, παίρνουν οί πιό αναπτυγμένες 
οικονομικά χώρε-. ’Επιπλέον στήν ίδια χώρα ή μεγαλύτερη οικο
νομική βοήί ;u . τορροφάται άπό τις αναπτυγμένες περιοχές μέ 
άποτέλεσμε λ α  φορά εισοδήματος νά μεγαλώνει άντίνά μ ικ ρ α ί
νει. "Ενας άπό τούς παράγοντες πού συντελεί σ’ αύτό είναι καί ή 
Κοινή ’Αγροτική Πολιτική.

(2) Οί ενισχύσεις τής ΚΑΓΙ άπορροφώνται άπό τίς μεγάλες 
γεωργικές επιχειρήσεις καί tíc  γεωργικές βιομηχανίες, όπως 
χαρακτηρι στικά προκύπτει άπότή διαφορά άνάμεσα στή Βόρεια 
καί Νότια Ίτσλί·· ·

(3) Οί χώρες ή οί περιοχές μιάς χώρας μέ περισσότερα διαθρω- 
τικά καί όργανωτικό προβλήματα, όφελούνται λιγότερο άπότήν 
Κοινή ’Αγροτική Πολιτική.

(4) Οίχώρε: στίςόποίεςοί γεωργικοί συνεταιρισμοί καίοί άλλες 
όργανώσειςτών γεωργών είναι περισσότερο άναπτυγμένες έχουν 
τή δυνατότητα νά άξιοπι ούν καλύτερα τή βοήθεια ύπό μορφή 
κ V! τρων πού δίνεται στά πλαίσια τής ΚΑΠ.

6 Aro' τό ίδιο μέρος I. σελ. 47.
7. Από το Γόιο. μέρος I. οελ. 47.



(5) Ή  κατανομή τής βοήθειας κατά 92-95 % γιά εισοδηματικοί 
ένισχύσειςκαίμόνο5-8%γιάβελτίωσηδιαρθρωτικώνπροβλημά- 
των, δείχνει καθαρά δτι τά προβλήματα αυτά δεν πρόκειται νά 
επιλυθούν μέ βοήθεια άπό τήν ΕΟΚ, εκτός βέβαια ειδικής μετά 
χείρισης μέ παροχή μακροχρόνιων χαμηλότοκων δανείων κτλ .

Ειδικότερα, σε περίπτωση ένταξης τής Ελλάδας στήν ΕΟ ίν, μέ 
βάση τήν ποιοτική άνάλυση πού προηγήθηκε, μπορούμε νά συμ- 
περάνουμε δτι:

(1) Οί δρο ι ένταξης θά επηρεάσουν άνάλογα τήν επιτάχυνση τής 
έξόδου τής συντριπτικής πλειοψηφίας των μ· κροπαραγωγών Η 
τακτική τής άμεσης ένταξης άνευ όρων πού φαίνεται νά άκυλυυ- 
θείταιάπότήνκυβέρνηση Καραμανλή θάέχει τεράστιεςάρνητικές 
επιπτώσεις πάνω σ’ αυτό, δεδομένου δτι ο’ αυτή τήν περίπτωση τά 
προβλήματα πού θά έχει νά αντιμετωπίσει ό έλληνας άγρότης θά 
είναι πολύ περισσότερα άπό δσα θά επιλυθούν (αν έπιλυθούν) μέ 
τήν ένταξη.

(2) Βασικός παράγων στήν επιτάχυνση έξόδου τού άγροτικο 0 
πληθυσμού άπό τή γεωργία καί αύξησης τής άγροτικής μετανά
στευσης είναι ή κατάργηση τών τυπικών εμποδίων διέλευσης των 
συνόρων ή όπως τήν άποκαλούν «ή ελεύθερη μετακίνηση προοώ- 
πων». Βέβαια αύτό θά συμβεί σέ περίπτωση πού δέν μπούν 
περιορισμοί, όπως φαίνεται νά επιδιώκει νά εφαρμόσει ή Δυτ. 
Γερμανία.

(3) Ό  βασικότερος όμως παράγων πού θά επηρεάσει ιην έξοδο 
καί σέ επέκταση τήν άγροτική καί εν γένει τήν εργατική μετανά
στευση είναι οί άνάγκες σέ εργατικά χέρια τών βιομηχανικών 
κέντρωντήςκαπιταλιστικής Ευρώπης.Ό μωςή υφιστάμενη ανερ
γία μαζί μέ τις εθνικές διακρίσεις πρόσληψης «αλλοδαπών πολι
τών τής Ενωμένης Ευρώπης θά έχουν, τουλάχιστο όσο όιαρκει ή 
άνεργίσ στις χώρες αύτές, άνασταλτική επίδραση.

(4) Τέλος, άν λάβουμε υπόψη ότι στά πλαίσια τής Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής τό άνοιγμα στό εισόδημα τών άγροτών τών 

φτωχών περιοχών γίνεται μεγαλύτερο άντί νά μικραίνει καί 
επιπλέον τό γεγονός ότι ή ελληνική γεωργία είναι ή π ιό καθυστε
ρημένη άπό όλες τίς άλλες τών χωρών τής ΕΟΚ με τα μεγαλύτερα 
καί περισσότερα διαρθρωτικά καί όργανωτικά προβλήματα, τό 
γενικό συμπέρασμα πού βγαίνει άπό οικονομική άποψη είναι ότι 
δέν πρέπει νά άναμένονται οικονομικά ώφέλη γιά τη συ\ τριπτική



πλειοψηφίατώνμικροπαραγαιγώνστήχώρα μας.’Αντίθετα Η^τήν 
καπιταλιστική Ανάπτυξη πού θά έπιταχυνθεΐ στη γεωργία, θά 
ώφεληθούν οικονομικά οί ελάχιστοι μεγαλοκτηματίες.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΪΑΑΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γενικές παρατηρήσεις^
Είναι γενικά παραδεκτό πώς ό βιομηχανικός/ίομέας είναι ό 

βασικότερος παράγων στυν οικονομική έξέλιξημιάς χώρας. Συν 
ήθως, ό βαθμός έκβιομηχάχισης μιάς οικονομίας Αποτελεί για τίς 
καπιταλιστικές οικονομίες τό^ κι>ριότερμ δείκτη οικονομική 
Ανάπτυξης.

Τά τελευταία είκοσι χρόνια άπ οτελοίίν σημαντικό σταθμό στην 
εξέλιξη τής παγκόσμιας οίκονομ αοκαί ειδικότερα στόν καπιτα 
λιστικό χώρο, όπου βασικό χαρακτηριστικό είναι οί νέες διασώ
σεις πού έλαβαν οί πολυεθνικές έέοαόκίες με τή διεθνοποίηση τ ι- 
κεφαλαίου πού όδηγούν φυσικά/σέ νέες^εχέσεις δυνάμεων. Γιάτή 
χώρα μας ή περίοδος αύτή θεωρείται ή αρχή εκβιομηχάνισης τή; 
οικονομίας μας όπου, δπωςθάοούμεπαι ιακάτω,παράτίςόρισμέ 
νες Αλλαγές πού έγιναν, εντούτοις δεν έχουν λυθεί βασικά διαρ
θρωτικά προβλήματα πού θά Απελευθέρωναν τίς διαδικασίες 
έκβιομηχάνισης μέ Αποτέλεσμα ό βαθμόςΊέηβιομηχάνισης τή 
έλληνικής οικονομίας νά^ ινα ι πολύ χαμηλός

Ή  πιθανή ένταξη τής ̂ Ελλάδας στήν Εύρωπαϊκή Κοινότητα 
προβάλλει επιτακτικά υην Ανάγκη γιά μιά ανασκόπηση καί δι- 
ερεύνηση τής έλληνικής βιομηχανίας. Γιά \ία Απαντήσουμε στό 
έρώτημα σέ ποιά κατάσταση βρίσκεται σήμερα-φέλληνική βιομη
χανία, ποίές (μ-βυνατότητές της καί ποιές οί Αδυναμίες της, είναι 
σκόπιμο νά δούμε όρισμένα Από τά κύρια χαρακτηριστικά της καί 
τήν έξέλιξη τους κατά τά τελευταία είκοσι χρόνια.

Μεταξη τών χαρακτηριστικών αύτών είναι: Τομέγεθος τών 
μεταποιητικών μονάδων ■ ή κατά κλάδους σύνθεση τών βιομηχα
νικών προϊόντων · ή γεωγραφική συγκέντρωση τής βιομηχανικής 
Ανάπτυξης - οίέξαγωγέςβιομηχανικών προϊόντων · ή Τεχνολογία 
καί ή τεχνολογική έρευνα- ή διείσδυση καί ό ρόλοςρτού ξένου 
κεφαλαμου στήν ελληνική βιομηχανία.



ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΚ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Στή σημερινή του φάση ό διεθνής ιμπεριαλισμός επιδιώκει 
καί χρειάζεται τήν ενοποίηση τής διεθνούς άγοράς, τήν οργά
νωσή της κάτω από τόν έλεγχό του. Γιά νά τό κατορθώσει —, 
χωρίς όμως νά καταφύγει στό πυρηνικό ολοκαύτωμα, πού τό 
φοβάται -  χρειάζεται, δπως είναι ευνόητο, ένα όργανο ισχυρό 
καί ικανό νά οδηγήσει στό ξεπέρασμα τών πολύπλοκων καί 
όξύτιχτων εσωτερικών άντιφάσεων τού συοτήματατος. Ε κ ε ί
νων άκριβώς τών άντιφάσεων πού οδήγησαν στή σημερινή, όχι 
κλασικού (περιοδικού) τύπου, οικονομική κρίση πού τό συγ
κλονίζει από τίς αρχές τής δεκαετίας τού ’70 καί πού συν
οδεύεται από μιά παράλληλη, τό ίδιο όαθιά, κοινωνική, πολί
τικη, πολιτιστική καί ηθική κρίση.

Τό όργανο αυτό, φυοικά, πρέπει νά είναι κατά τό δυνατό 
άτυπο καί αφανές. ’Άτυπο, ώστε νά είναι άπαλλαγμένο άπό 
τις πολλαπλές πιέσεις πού μοιραία συνοδεύουν τήν καθημε
ρινή άσκηση τής πολιτικής εξουσίας σέ εθνικό καί διεθνές 
επίπεδο. Καί άφανές, ώστε νά μήν προσκρούει στίς εύαισθη- 
οιες τών κρατών-μελών τού συστήματος καί νά μήν προκαλεί 
ιίς καχυποψίες τής δημοκρατικής κοινής γνώμης.

Ένα τέτοιο όργανο -  τό τελευταίο μιάς σειράς -  είναι ή 
Τριμερής Διάσκεψη» ή «Τριλατεράλ», όπως Είναι γνωστή 

ατή διεθνή όρολογία. Πρόκειται γιά οργάνωση πού ιδρύθηκε 
τό 1973 όταν ή κρίση είχε πάρει πιά άνησυχητικές διαστάσεις 
- από τόν Νταίιβιντ Ροκφέλερ, πρόεδρο τού Διοικητικού 
Συμοουλίου τής «Τσέιζ Μανχάταν Μπάνκ». Καί μετέχουν σ’ 
αυτί) πολιτικοί άντρες καί ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι άπό 
τίς κυριύτερες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις -  δηλαδή, άτομα πού 
διαχειρίζονται τήν άπό μέρα σέ μέρα πολιτική τών κρατών- 
μελών τού συστήματος. Καθώς καί εκπρόσωποι τής «γνώσης», 
δηλαδή υψηλότατου επιπέδου επιστήμονες ικανοί νά μελετή- 
οουντά προόλήματα τού συστήματος άπό τεχνοκρατική πλευ
ρά. Καί, τέλος, εκπρόσωποι εκείνων πού κρατούν στά χέρια



τους τήν πραγματική δύναμη τού συστήματος, δηλαδή κορυ
φαίοι ήγέτες τού μεγάλου πολυεθνικού κεφαλαίου.

Οί άνθρωποι αύτοί συνέρχονται περιοδικά, χωρίς τήν έν- 
όχληση τής δημοσιότητας καί μακριά άπό τά έμπόδια πού βά
ζουν ή διπλωματία καί ή καθημερινή πολιτική πρακτική, καί 
μελετούν άπό τίς τρεις σκοπιές πού έκπροσωπούν (πολιτική, 
γνώση, παραγωγή) τά μεγάλα προβλήματα τού συστήματος 
Καί, άπαλλαγμένοι άπό πιέσεις καί «έθνικές» δεσμεύσεις, 
επεξεργάζονται προτάσεις γιά μιά ένιαία στρατηγική τού συ
στήματος, καθώς καί γιά τίς τακτικές κινήσεις, πού στά πλαί
σια αύτής τής ένιαίας στρατηγικής, είναι άπαραίτητη γιά τό 
ξεπέρασμα τών έπιμέρους άντιφάσεων τού συστήματος. Προ
τάσεις, πού άκριβώς λόγω τής προέλευσής τους καί τής δικτύ
ωσής τους, μπορούν, αύτή ήταν ήέλπίδα, νά τίς επιβάλλουν 
στις κυβερνήσεις τών κρατών-μελών τού συστήματος.

Εξάλλου, γιά νά μήν μπορεί νά χαρακτηριστεί ή όργάνωση 
σά μιά σαφής προσπάθεια παραμόρφωσης τού «δημοκρατι
κού» χαρακτήρα τού συστήματος, σά μιά παρασυνταγματική 
προσπάθεια «έκ τών έξω» παρεμβάσεων στή χάραξη τής 
στρατηγικής καί τακτικής τών «έθνικών» κυβερνήσεων τών 
κρατών-μελών τού συστήματος, ή «Τριλατεράλ» έχει μιάν 
άπαράβατη όργανωτική γραμμή: τά πολιτικά πρόσωπα πού 
μετέχουν σ’ αύτή, άποχωρούν μόλις καταλάβουν έπίσημο κυ
βερνητικό άξίωμα. Είναι δηλαδή, δλα, πρόσωπα πού άσκού- 
σαν κάποτε ή πού θά άσκήσουν καί πάλι στό μέλλον τήν κυ
βερνητική έξουσία, ποτέ, όμως, πρόσωπα πού κατέχουν έκείνη 
τή στιγμή τήν έξουσία. Παράδειγμα, ό πρόεδρος Κάρτερ, ό 
άντιπρόεδρος Μονταίηλ, ό σημερινός πρωθυπουργός τής Γαλ
λίας κ. Μπάρ καί άλλοι.

'Η «Τριλατεράλ» έκανε ως τώρα μιά σειρά προτάσεις, πού 
αφορούν σέ βασικά προβλήματα τού συστήματος καί πού ή 
έχουν ήδη έφαρμοστεί ή έφαρμόζονται σταδιακά άπό διάφο
ρες κυβερνήσεις τού καπιταλιστικού κόσμου. Πρωτεύουσα 
θέση άνάμεσα σ’ αύτές κατέχει ή εισήγηση πού άφορά τίς ίδιες 
τίς δημοκρατικές δομές τών δυτικών χωρών, εισήγηση πού 
υπογραμμίζει δτι «υπάρχουν δρια πέρα άπό τά όποια γίνεται 
άνεπιθύμητη ή άνάπτυξη τής δημοκρατίας», δτι «άποτελεϊ 
λόγο σοβαρής άνησυχίας ή έμφάνιση, δίπλα στό μεγάλο κεφά
λαιο, δλο καί πιό πολλών τάξεων καί κοινωνικών όμάδων πού



βασικά μέ τήν Κοινή 'Αγροτική Πολιτική, πού είναι ύποχο 
ωτική γιά τά κράτη-μέλη. Ή  ΚΑΠ δεν καλύπτει τό σύνολο τ 
εθνικής άγροτικής πολιτικής κάθε χώρας, ή όποια συνεχί 
νά υπάρχει. Ό μω ς, προσδιορίζει τίς βασικές κατευθυντήο 
επιλογές τής οικονομικής, όργανωτικής κτλ. άνάπτυξης τ 
άγροτικού τομέα κάθε χώρας, πάνω στις όποιες ή έθν 
άγροτική πολιτική πρέπει άναγκαστικά vex προσαρμόζι 
Καί άπό αυτή τήν άποψη ή έξαρτημένη άνάπτυξη παίρνει < 
γανικό λειτουργικά χαρακτήρα. Χάνει σέ κάποιο βαθμό άκ< 
καί θεσμικά τόν έθνικό της χαρακτήρα.

Πρέπει έπίσης νά τονιστεί πώς ή νέα μορφή έξαρτημέ 
άνάπτυξης δέ συνεπάγεται αλλαγή προσανατολισμού τής 
χρι σήμερα οικονομικής άνάπτυξης. Δεδομένου οτι τό κοι 
τικης προέλευσης κεφάλαιο (βλ. Βόρειο—Δυτικό—Εύρωπαί 
κυριαρχείται άκόμη άπό τό άντίστοιχο άμερικανικής κατα 
γής καί εντάσσεται στά ίδια πλαίσια ιμπεριαλιστικής έπέ> 
σης.

’Επιπλέον, μέ δεδομένη τή διατήρηση τής ήγεμονικής θ; 
τού αμερικανικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, στά πλαίσια 
ένδοίμπεριαλιστικών άντιθέσεων, καί τή δυνατότητα δ ιαπ 

μάτευσης τών όρων επένδυσης τού ξένου κεφαλαίοει όπ< 
δήποτε προέλευσης καί καταγωγής, γίνεται φανερό π< 
προσανατολισμός τής οικονομικής έξάρτησης δέ διαφορχ 
είται μέ τήν ένταξη στήν ΕΟΚ. Ό μω ς, ταυτόχρονα, συνε
τά ι μιά σειρά άπό οικονομικές καί πολιτικές έπιπτώσει 
οποίες θά άναφερθούμε άμέσως.

Οί επιπτώσεις άπό καθαρά οικονομική άποψη έχουν 
θεί μέ σχετική λεπτομέρεια στό οικονομικό μέρος τής ό
σης. Έ δώ  θά άναφερθούμε μόνο στά γενικά συμπεράι 
πού προκύψαν άπό αύτή.

Ειδικότερα, μέ τήν ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων, καί 
τή δυνατότητα διαπραγμάτευσης τών δρων επενδύσεων, 
ενδεχόμενο ότι θά δημιουργηθούν συνθήκες όξύτερου 
γωνισμού άνάμεσα στό έλληνικό μικρομεσαϊο καί τό μ 
κεφάλαιο άπό τή μιά μεριά, καί τό μεγάλο ξένο μονοπω. 
κεφάλαιο άπό τήν άλλη, μέ άποτέλεσμα:

(α) Τήν επιτάχυνση τής διαδικασίας συγκεντροποίηοι 
κεφαλαίου καί άπορρόφηση τού μικρομεσαίου άπό τό \ 
καί ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο.



(6) Την επιτάχυνση τής επέκτασης καί ολοκλήρωσης τού 
ελέγχου τών πιό βασικών κλάόων τής οικονομίας, άπό το ξένο 
μονοπωλιακό κεφάλαιο (κοινοτικό ή καί άμερικάνικο).

(γ) Τή μεγαλύτερη δυνατότητα μεταφοράς έπικίνδυνων γιά 
τή μόλυνση τού περιβάλλοντος, βιομηχανιών τύπου Σεβέζο 
άπό τά δυτικοευρωπαϊκά βιομηχανικά κέντρα πρύς την περι
φέρεια.

(ό) Τήν κυριαρχία τού μονοπωλιακού κεφαλαίου καί τών 
πολυεθνικών έπιχειρήσεων πάνω στήν ελληνική οικονομία.

(ε) Τήν έπιτάχυνση τής καπιταλιστικής άνάπτυξης τής ελλη
νικής γεωργίας με όλες τις επιπτώσεις πού άναφέρονται στήν 
έπιμέρους άνάλυση καί, τέλος,

(στ) Τή χρησιμοποίηση μακροχρόνια τής χώρας μας σάν 
ύποϊμπεριαλιστικού υποσταθμού στό χώρο τής Μέσης Ανα
τολής καί κύρια τής Βόρειας ’Αφρικής.

Οί παραπάνω οικονομικές επιπτώσεις θά έπρεπε νέε αναμέ
νονται μέ ή χωρίς τήν ένταξη στήν ΕΟΚ. Χωρίς νά θέλουμε νά 
τις εξομοιώσουμε οτή λεπτομέρεια τους, πιστεύουμε πώς ποι
οτικά τά βασικά τους χαρακτηριστικά, ώς πρός τή γενική κα
τεύθυνση τών μελλοντικών εξελίξεων, δέ διαφέρουν Γι' αύτό 
καί στήν οικονομική ανάλυση, τά κοινωνικά προβλήματα πού 
δημιουργούνται έξετάζονται περισσότερο σέ σχέση μέ τήν επι- 
τάχυνση τού χρόνου διαμόρφωσής τους, σάν αποτέλεσμα τής 
ένταξης. Ό μω ς, χωρίς νά παραγνωρίζουμε τή σημασία των 
παραπάνω οικονομικών έπιπτώσεων καί τήν επίδρασή τους 
πάνω στό λαϊκό κίνημα, τό πρόβλημα μιάς απόφασης υπέρ ή 
κατά τής ένταξης έχει καθαρά καί κύρια πολιτικό χαρακτήρα, 
δεδομένου ότι ή πολιτική εξάρτησης παίρνει επίσημα θεσμική 
καί λειτουργική μορφή μέ τήν Κοινή Αγροτική Πολιτική στα 
πλαίσια τής ΕΟΚ.

Επιπλέον, ένω άπό τή μιά μεριά έπεκτει νεταε ή πολιτικο- 
στρατιωτική έξάρτηση στά άμερικανονατοϊκά πλαίσια καί 
διασφαλίζεται τό κοινωνικοπολιτικό καθεστώς, από τήν άλ
λη, διαμορφώνονται συνθήκες από τίς όποιες άπορρέουν 
περισσότερες δυνατότητες κοινωνικού καί πολιτικού έλεγχου 
άπό τήν άρχουσα τάξη καί τίς ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της 
Βόρειας ’Αμερικής καί τής Δυτ. Εύρώπης. Ό μω ς, αυτό δι ν 
είναι ανεξάρτητο από τήν κατάσταση και τίς δυνατότητες 
συνεργασίας τού έργατικού καί γενικότερα τού αριστερού κι



νήματος στη χώρα μας καί στίς χώρες τής ΕΟΚ. Γι’ αύτό κι 
μιά υπεύθυνη πολιτική άπόφαση είναι σύνθετη καί δέν μπορι 
νά έχει άπλώς τό χαρακτήρα ένός όχι ή ναί στήν ένταξη.

'Η επέκταση τής πολιτικοστρατιωτικής έξάρτησης έκφράζε 
ται ειδικότερα μέ τήν έπανένταξη τής χώρας μας στό ΝΑΤ( 
καί τή λογική τού άτλαντισμού, άπό τήν όποία, όπως είνο 
γνωστό, διέπονται τά δυτικοευρωπαϊκά ιμπεριαλιστικά κέν 
τρα. Συνέπεια αυτής τής λογικής είναι καί τό γεγονός ότι 
ένταξη ή μή στήν ΕΟΚ συναρτάται μέ τό έθνικό θέμα τού Α 
γαίου καί τής Κύπρου καί σέ έπέκταση μέ τήν έπίλυση τή 
κρίσης πού έχει δημιουργηθεί στή νοτιοανατολική πτέρυγ< 
τού ΝΑΤΟ

Ά π ό  τήν πλευρά τών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων τής ΕΟΚ 
ή προσπάθεια όργανικής ένταξης τής χώρας μας στούς κόλ 
πους της δέν πρέπει νά έξετάζεται τόσο άπ’ τά οικονομικά 
όφέλη πού θά προκύψουν γι’ αυτήν μέ τήν ένταξη μιάς άγορά 
πού έτσι καί άλλιώς τήν έλέγχουν καί μπορούν νά τήν έλέ 
ξουν περισσότερο. Α λλά πρέπει νά έξετάζεται σέ σχέση μέ τά 
πολιτικά όφέλη πού θά προκύψουν, μέ τή διασφάλιση μιάς 
στρατιωτικοπολιτικής ισορροπίας στήν άνατολική Μεσόγειο 
καί τή Μέση Ανατολή. 'Όμως, ή διασφάλιση μιάς στρατιωτε 
κοπολιτικής ισορροπίας στήν εύθραστη περιοχή τής άνατολ. 
κής Μεσογείου, συνδέεται άμεσα μέ τή διασφάλιση τού κοινω- 
νικοπολιτικού καθεστώτος στή χώρα μας καί τήν Τουρκία.

Αύτό έπιδιώκεται σέ δύο κατευθύνσεις:
(α) Μέ τήν έπιδίωξη έξεύρεσης μιάς πολιτικής λύσης τής 

κρίσης τού Αιγαίου καί τής Κύπρου σέ νατοϊκά πλαίσια καί 
άποφυγής μιάς ένδεχόμενης στρατιωτικής ρήξης πού, μέ δεδο
μένο τό συσχετισμό τών κοινωνικών καί πολιτικών δυ άμεων 
στήν Τουρκία καί τήν Ελλάδα, θά μπορούσε νά έχει όνεξέ- 
λεγκτες καί άπρόοπτες έξελίξεις γιά τό κοινωνικό καθεστώς 
τών δύο χωρών.

(β) Μέ τήν όργανική ένταξη (Κοινή ’Αγροτική Πολιτική) 
καί τή δημιουργία τών κατάλληλων μηχανισμών θεσμικού- 
διοικητικού (αυταρχικό κράτος) καί οικονομικού χαρακτήρα 
πού άποτελούν τίς άπαραίτητες προϋποθέσεις κοινωνικού καί 
πολιτικού έλέγχου τών λαϊκών δυνάμεων.

Καί στίς δύο περιπτώσεις ή έπιδίωξη αύτή άποτελεΐ ταυτό
χρονα καί έπιδίωξη τής άρχουσας τάξης τής Ελλάδας (καί τής
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Τουρκίας). Γι’ αυτό καί άπό τίς δύο πλευρές, Έλλάδας-ΕΟΚ, 
σέ κάθε ευκαιρία τονίζεται ότι μέ τήν ένταξη θά έπιτευχθέί ή 
διασφάλιση τού κοινωνικού καθεστώτος τής άστικής δημο
κρατίας. Καί εμείς προσθέτουμε δτι ταυτόχρονα θά διασφαλι
στεί ή οικονομική καί πολιτική κυριαρχία τής άρχουσας τάξης 
καί τών πολιτικών της έκπροσωπήσεων πάνω στήν έργατική 
τάξη καί τίς λαϊκές δυνάμεις.

Συμπερασματικά, είναι δυνατό νά υποστηριχτεί ή άποψη 
πώς με τήν ένταξη επιτυγχάνεται όργανωτικότερη καί στενό
τερη συνεργασία τής έλληνικής άρχουσας τάξης μέ τίς άντί- 
στοιχες τών χωρών τής ΕΟΚ σέ δλα τά επίπεδα — οικονομικό, 
πολιτικό, στρατιωτικό — καί σέ έπέκταση δημιουργούνται 
περισσότερες δυνατότητες διασφάλισης τού κοινωνικού καθε
στώτος, τής άστικής δημοκρατίας.

Ά π ό  τήν άλλη μεριά, οί δυνατότητες αύιές δεν είναι ανε
ξάρτητες άπό τίς άδυναμίες πού παρουσιάζει τό αριστερό κί
νημα στή χώρα μας καί στίς χώρες τής ΕΟΚ Γιατί, θά ή τ α ν  
τουλάχιστον άντιδιαλεκτική καί έξω άπό τή μαρξιστική μέ
θοδο άνάλυσης, κάθε άποψη πού θά υποστήριζε δτι μέ :ήν 
ένταξη στήν ΕΟΚ, έπιτυγχάνεται όργανωτικότερη και στενό
τερη συνεργασία τού διεθνούς κεφαλαίου ένώ άντίθετα, δέ 
δημιουργούνται παρόμοιες δυνατότητες γιά τήν εργατική τάξη 
καί τό άριστερό κίνημα γενικότερα.

Τό πρόβλημα έπομένως δέν είναι άν θά όημιουργηθούν ή 
όχι τέτοιες δυνατότητες. Α λλά, τό γεγονός δτι τό έργατικό κί 
νήμα είναι διασπασμένο, πού σημαίνει άδυναμία άξιοποίησης 
τών όποιων δυνατοτήτων μέ άποτέλεσμα τήν άκόμη παραπέρα 
διεύρυνση τών δυνατοτήτων τής άρχουσας τάξητ

Ειδικότερα, τό πρόβλημα βρίσκεται στό γεγονός δτι ένώ ή 
άρχουσα τάξη άκολουθεΐ τούς άντικειμενικούς νόμους συνερ
γασίας τού διεθνούς κεφαλαίου, άντίθετα τό διεθνές έργατικό 
κίνημα περιορίζεται όλοένα καί περισσότερο σέ έθνικά πλαί
σια καί έπιλέγει τόν εθνικό δρόμο γιά τό σοσιαλισμό. Ό μ ω ς 
άκόμα παραπέρα, τό πρόβλημα δέν είναι ό έθνικός ή μή δρό 
μος γιά τό σοσιαλισμό. Α λλά  τό δτι ό έθνικός δρόμος ταυτίζε
ται μέ τήν έγκατάλειψη τής άρχής τού προλεταριακού διεθνι
σμού, σάν άποτέλεσμα τής αυτονομίας τών κομμουνιστικών 
κομμάτων άπό τήν κομμουνιστική μητρόπολη.

Πάνω σ’ αύτή τή βάση πρέπει νά άναζητηθεί ή έρμηνεία της
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διαμετρικά άντίθετης θέσης τον ΚΚΓ (όχι στην ένταξη) καί 
του ΚΚΕ (έσ.) (ναί στην ένταξη) καί όχι στην οίκονομιστική 
αντιπαράθεση των πλεονεκτημάτιον ή μειονεκτημάτων άπό 
την ένταξη. "Ομως, τό άν άναφερόμαστε στίς παραπάνω θέ
σεις είναι καί γιά έναν άλλο λύγο. Ότι όηλαόή ή διάσπαση 
τής Αριστερός στη χωρά μας κάνει άκόμη πιό δύσκολη τή συ
νεργασία του εργατικού κινήματος με τά αντίστοιχα των χωρών 
της ΕΟΚ και ιδιαίτερα μέ τό γαλλικό τό ιταλικό κίνημα καί 
τά άλλα κινήματα των χωρούν τής ανατολικής Μεσογείου 
(Ισπανίας. Πορτογαλίας κτλ.) που όπως φαίνεται, δέ θά 
άποφύγουν τήν ένταξή τους.

Μέ όάση τήν ανάλυσή πού προηγήθηκε, γίνεται αντιληπτό 
ότι ή ένταξη τής Ελλάδας στήν ΕΟΚ στρέφεται εναντίον τού 
λαού καί τού τόπου. Γιατί ή ένταξη στήν ΕΟΚ θά μπορούσε 
νά μήν άποτελέσει επιτυχία τής άρχουσας τάξης καί τής Δεξι
άς. άν τό εργατικό κίνημα καί γενικότερα οί προοδευτικές δυ
νάμεις ήταν δυνατό νά καθοδηγούνται ενιαία άπό μιά ενω
μένη Αριστερά στή χώρα μας καί παραπέρα μέ τά άντίστοιχα 
κινήματα στίς χώρες τής ΕΟΚ καί τής ανατολικής Μεσογείου. 
Επομένως, ή επιτυχία τής Δεξιάς δέν Οφείλεται μόνο στήν έν

ταξη ιελλά καί στήν άδυναμία τού αριστερού κινήματος νά τήν 
εμποδίσει, καί στή συνέχεια νά παλέψει άποτελεσματικά γιά 
τήν υλοποίηση τών πολιτικιάν καί διεκδικητικών στόχων πού 
θά προκύψουν άπό τά νέα δεδομένα πού θά δημιουργήσει ή 
ένταξη.

Πρέπει κάποτε νά μάθουμε νά μή βλέπουμε μόνο τίς ευθύ
νες τής Δεξιάς, άλλά καί τίς δικές μας, καί νά λέμε τά σύκα 
σύκα καί τή σκάφη σκάφη. Κλείνοντας τήν εισήγηση.ή ειση
γητική όμάδα δέχεται ότι ή ένταξη στήν ΕΟΚ άποτελει επι
τυχία τής Δεξιάς πού όμως σέ μεγάλο βαθμό οφείλεται στίς 
αδυναμίες τού άριστερού κινήματος στή χώρα μας.

Γι’ αυτό, γιά τή Σοσιαλιστική Πορεία, ή ενότητα καί ή ανα
νέωση τής Αριστερός παραμένει ό βασικός της στόχος. Γιατί 
μόνο μέ τήν ένότητα καί τήν ανανέωση θά γίνει δυνατό όχι 
μόνο νά μή χαρίζονται επιτυχίες στή Δεξιά άλλά νά κερδίζον
ται νίκες γιά τό λαϊκό κίνημα.

Μέ βάση τήν όλη συλλογιστική τής εισήγησης γίνεται φα
νερό πώς ή θέση τής Σ.ΓΕ είναι «όχι στήν ένταξη στήν ΕΟΚ».



Γι’ αυτό ή Σ.Π. θά προσπαθήσει μέ όλες πμ τίς δυνάμεις νά 
ενημερώσει καί κινητοποιήσει τόν έλλφΗ'/ε* . ο γιά νά απο
τρέψει τήν ένταξη. '

III. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΙΟΥ ΑΑΪΚΟΥ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ

Ή  εκτίμηση πώς ή ένταξη τής Έλλάόας στήν Κοινή ’Αγορά 
είναι Ασύμφορη οικονομικά καί πολιτικά καί ή διαπίστωση 
δτι ή ένταξή μας είναι μιά επιτυχία τής άρχουσας τάξης γιά 
μιά οργανική σύνδεση μέ τά μητροπολιτικά κέντρα τού καπι
ταλισμού -  επιτυχία πού οφείλεται κατά ένα μέρος στίς άόυ- 
ναμίες τού ίδιου τού λαϊκού κινήματος μάς υποχρεώνει νά 
Ασχοληθούμε μέ ένα άλλο έρώτημα: Τί πρέπει νά κάνουμε 
μετά τήν ένταξη;

Πρέπει νά παραμείνουμε παθητικοί άπέναντι οτήν ανά
πτυξη τού καπιταλισμού πού οργανώνεται πάνω σέ νέες βά
σεις γιά μακροχρόνια επιβίωση καί στόν όποιο όλο καί περισ
σότερο θά είναι δύσκολο νά άντισταθούμε; "Η αντίθετα, πρέ
πει νά κινηθούμε όσο τό δυνατό γρηγορότερα καί νά συντονί
σουμε τόν άγώνα μας μέ τίς σοσιαλιστικές δυνάμεις τής Ευ
ρώπης;

Ή  Σ.Π. πιστεύει πώς πρέπει νά ξεκινήσουμε τόν άγώνα 
αμέσως μέ πρώτο βήμα τή διατύπωσητιυν γι , ικών κατευθύν
σεων πού πρέπει νά ακολουθήσει τό λαϊκό κίνημα μέσα στίς 
καινούριες συνθήκες πού δημιουργούνται καί μέ Αντικειμε
νικό στόχο τή θεμελίωση μιάς σοσιαλιστικής Ευρώπης. Μι
λούμε γιά γενικές κατευθύνσεις μόνο γιατί είναι νωρίς ακόμη 
γιά χάραξη στρατηγικής καί τακτικής τού λαϊκού κινήματε ς.

Ό  άγώνας πρέπει βασικά νά άποσκοπεϊ στή δημιουργία 
τών συνθηκών εκείνων πού θά επιτρέψουν τή ρήξη μέ τόν κα
πιταλισμό τόσο σέ επίπεδο μιάς χώρας όσο καί όλης τής Ευ
ρώπης Κάτι τέτοιο προϋποθέτει συντονισμό γιά κοινή δράση 
τών πολιτικών κινημάτων καί των εργαζομένων σέ ευρωπαϊκή 
κλίμακα. Δέν πρέπει νά βασιστούμε στήν αυθόρμητη σύμ
πτωση όλων τών κινημάτων πού σήμερα βρίσκοντ: σέ αντί
θεση μέ τίς επιπτώσεις τής ΕΟΚ τών ίμπεριαλιστ <ών δυνά-



μεων. Ό  συντονισμός αυτός πρέπει νά γίνει τόσο στό πολιτικό 
όσο καί στό συνδικαλιστικό επίπεδο,

Στό πολιτικό επίπεδο είναι άπαραίτητη ή συμφωνία μεταξύ 
των άριστερών σοσιαλιστικών δυνάμεων γιά κοινή δράση 
Πρέπει πρώτα άπ' δλα νά γίνει πλήρης ένημέρωση γιά τή δομή 
εξουσίας σέ κάθε χώρα. Στή συνέχεια πρέπει νά υπάρχει συ
νεχής πληροφόρηση καί άνταλλαγή άπόψεων γιά τίς συνέπειες 
κάθε άπόφασης πού παίρνεται στό πλαίσιι τής Κοινής Αγο
ράς γιά νά είναι δυνατή ή άντιμετώπισή της άπό τίς λαϊκές 
δυνάμεις

Πρέπει, μέ λίγα λόγια, οί πολιτικές όργανώσεις νά δυόσουν 
στόν πόθο γιά σοσιαλιστική Ευρώπη περιεχόμεν καί νά τόν 
μετατρέψουν σ’ ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο γιά ένα ρι
ζικό μετασχηματισμό τών πολιτικών, οικονομικών καί πολιτι
στικών δομών.

Στό συνδικαλιστικό έπίπεδο πρέπει οί διεκδικητικοί άγώνες 
νά προσαρμοστούν με τή δεδομένη λειτουργία τών πολυεθνι
κών επιχειρήσεων πράγμα πού σημαίνει συντονισμό τού 
άγώνα σέ ευρύτερη κλίμακα. Καί τούτο γιατί δταν μιά έπιχεί 
ρηση είναι ένα τμή ¿α μιάς πολυεθνικής, μιά άπεργία π.χ. σέ 
μιά χώρα δέν είναι αποτελεσματικά Πρέπει νά γίνει προσπά
θεια γιά τήν άνάπτυξη τών δεσμών μεταξύ τών όργανώσεων 
τού εργατικού κινήματος γιά νά ξεμπλοκαριστούν άπό τα 
έθνικά πλαίσια π< ύ λειτουργούν σήμερα καί νά μπορέσουν νά 
έφαρμόσουν μιά στρατηγική σέ ετ’ιρωπαϊκή κλίμακα.



'Α π α σ χο λο ύμ ενο ς  π λ η θ υ σ μ ό ς  στον ά γ ρ ο τ ικ ό  το μ έα  κ α ί  σ υ μ μ ε το χ ή  α τό  Α Ε Π
κ α τά  τό  1964

α/α Χώρες ΕΟΚ 9 'Απασχολούμενος Συμμετοχή
Πληθυσμός % Στό ΑΕΠ

1. Δυτ. Γερμανία 7,8 3,5
2. Γαλλία 11,9 6,5
3. Ιταλία 16,3 9.9
4. 'Ολλανδία 6,6 5,8
5. Βέλγιο 3,9 4,2
6. Λουξεμβούργο 9,5 4,2
7. ’Αγγλία 2,9 3,0
8. Δανία 9,4 9,0
9. ’Ιρλανδία 25,1 19,0

10. Ελλάδα 34,2 16,9
11. Τουρκία 63,4 27,0
12. 'Ισπανία 26,5 11,9
13. Πορτογαλία 28,8 14,6

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Σ χετικ ή  κ α τα ν ο μ ή  τή ς  γ εω ρ γ ικ ή ς  π α ρ α γ ω γ ή ς  α νά μ εσ α  σ τή ν  κ τη ν ο τρ ο φ ικ ή  κ α ί

τή  φ υ τ ικ ή

α/α Χώρες ΕΟΚ 9 Κτηνοτροφική 
Παραγωγή %

Φυτική 
Παραγωγή %

Σύνολο 
Γ εωργικής 

Παραγωγής

1. Δυτ. Γερμανία 68,9 31,1 100
2. Γαλλία 55,1 44,9 100
3. 'Ιταλία 37,7 62,3 100
4. 'Ολλανδία . 67,2 32,8 100
5. Βέλγιο 64,5 36,5 100
6. Λουξεμβούργο 78,1 21,9 100
7. 'Αγγλία 63,9 36,1 100
8. Δανία 72,3 27,7 100
9. Ιρλανδία - - -

10. Ελλάδα* 29,0 66,7 95,7

Δέν περιλαμβάνει τή βασική καί άλιευτική παραγωγή.



Βήμα» 25.2.77
Σέ ί’ίρο: ρεκόρ ή άνεργία στίς χώρες τή: κοινής άγοράς

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (24 2 ΜΗΝ Γ1ΡΑΚΤ.) Ή  Εύριίιπη τόιν 9 Ρχπ σήμερα περί
που 5,9 έκατομύρια άνεργους, ποσοστό πού αναλογεί στό 5,6% τού έργατικοΰ 
της δυναμικού, άνακοίνωοε τό Ευρωπαϊκό Γραφείο Στατιστικής. Πρόκειται 
γιά τό μεγαλύτερο ποσοστό άνεργίας πού σημειώθηκε κατά τήν τελευταία ει
κοσαετία.

Σύμφωνα με τις ιελευταίες στατιστικές ο άριθμός τών άνεργων στίς χώρες- 
μέλη τής ΕΟΚ αυξήθηκε από 5,5 έκατ στό τέλος Δεκ. '76 σέ 5,9 έκατ. μέχρι 
τέλους ’¡αν 77. Σέ σχέση μέ τόν Δεκ. '76 ό άριθμός τών άνεργων αυξήθηκε 
τό\ Ιον κατά 17% στή Δανία, 15% στη Δ. Γερμανία, 9% οτήν Ιταλία, 6% 
οτή Βρετανία, 4% στην 'Ολλανδία 5% στή Γαλλία. 2% στην Ιρλανδία καί 
1 % στό Βέλγιο

Σέ 4 ευρωπαϊκές χώρες ό άριθμός των άνεργων ξεπερνά τό 1 έκατ ( 1.068 
στή Γαλλία, ! .240 στή Λ Γερμανία, 1.526 στήν 'Ιταλία καί 1 448 οτή Βρετα
νία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Α ρ ιθ μ ό ς  τρ α κ τό η  κ α ί  α ρ ιθ μ ό ς  υ τρ ιμ μ ά τω ν  ;ηη  ί»νιλαγοϋν σ έ  ενα  τ ρ α χ η υ  

σ τίς  χώ ρ ι τή ς  Ε Ο Κ  κ α ί σ τή ν  Έ λΧειόη κ α ι τη /96/ί-/972 (ή

α/α  Χώρες ΕΟΚ 9 Σέ χιλιάδες 
’Αριθμός 
τρακτέρ

Στρέμματα 
άνά τρακτέρ

Λίπασμα
kg/στρέμμα

1968 1972 1968 1970 1968/691972/73
1 Δντ. Γερμανό'. 1293,0 1394 <· · 54 33,7 43,7
2. Γαλλία 1110,0 1280 190 157 20,4 28,6
3. Ιταλία 542,8 657,3 280 231 7.6 15,2
4 Ολλανδία 134.6 160.0 68 54 62.2 74.4
5. Βέλγιο 81,0 85,4 109 95 53.6 60,0
6. Λουξεμβούργο 7,9 8.2 86 79 ~ 20,4(·)
7. Αγγλία 353.7 450.0 204 157 - 10.2(*)
8. Λ ανία 175.9 170.5 154 151 16,8 23.8
9. Ιρλανδία!* - - 476 500 10.4(·)

10. ι λλάδα 59.7 70.5 650 561 7.8 8,8
1 1 Ισπανία 204,4 282,4 1002 725 -5,2 5,6
12. Πορτογαλία 18.3 32,1 2388 1791 4.2 4,0
13. Τουρκία 84.3 1 15.4 3155 2164 1,4 2,6

!. Αβδελίδης. Η αγροτική οικονομία καί ή προοπτική άνάπτυξής της
ί*. Στοίχε», άπύ τό Eurostat 1974.



χ<· χρ,ηχά ηίναχαί σρίεμΜάίων αΛοόόοιων ιη : χώψ, γ* 

Στάρι ΚιιΌό'·

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
, τη :  Ε Ο Κ  9 χα ί σ τη ν  Έ Χ λά6α . ' Ετος ¡974 Κ*,'στρ#μμα

α/α Χώρι' -
Πατώ» ^ Γ ά ' -  ‘Λραχί·.; <**ασ^Μ.οΦο<ιόλ1α Αραπο- 

1Ηη λκ ,  ίν - Εξρή χλωρά οίχι
αγελάδα

1 Λ. Γερμανία 476 423 402
2. Γαλλία 468 368 310
3. Ιταλία 117 250 196
4 Ολλανδία 573 430 500
* Βέλνιο 521 468 377

Λονί-ιΐιβοόργο 320 312 300
7 Αγγλία 496 412 376

·■··* Λ«νί > ··#>*. ; 387
9. Ιρλανδία *3 3 398 260

10. Έλλαδα V- *.?

5890 3110 3906 270

327 8320 2370 3415 360

425 4760 1600 2900 107
6220 3940 4520 364
5300 3630 357

λ . 3250 - ~
3110 3160 4057 356

.^70° 2710 .1018 402
_2. $ ινο 2780

500 5660 1343 1200 ;:70

213 961
148 743 458<*)
140 697 538(·)
262 ' 1040

• ¡3 . 636 **52*ν*ί



Κ α τα ν ο μ ή  τώ ν  γεω ρ γ ικ ώ ν  έκ μ ε τα λ λ εν σ εω ν  κ α τά  τά ξ η  μ ε γ έ θ ο υ ς  % τω ν χι· ρών 
μ ελώ ν  τ ή ς 'Ε Ο Κ  τό  1970

Τάξη μεγέθους έκμεταλλεύσεων σέ στρ.

Χώρες 1-49 50-99 100-199 200-499 500
καί πάνω

σύνολο

Δυτ. Γερμανία 37,5 22,5 24.7 14,5 1,8 100.0
Γαλλία 22,9 17,6 25,0 26,0 8,5 100,0
’Ιταλία 68,4 17,8 8,4 3,7 1.7 100,0
’Ολλανδία 25,9 23,9 31,7 17,0 1.5 100.0
Βέλγιο 33,9 25,3 25,7 13,1 2.0 100,0
Λουξεμβούργο 21,3 14,3 22,3 37.8 4.3 100 ·

ΕΟΚ τών 6 46,4 18,9 17.9 13.1 3,7 100,1

’Αγγλία 18,9 14.6 18,9 24.3 23.3 100,0
’Ιρλανδία 17,9 20,1 30,2 23,3 7,5 100,0
Δανία 9,4 21,4 31,4 31.7 6,2 100.0

ΕΟΚ τών 9 42.6 28.8 18,9 14,7 5.0 100.0

Ελλάδα
Ά πογραφή ’71 79,1 15,8 4,1 0,9 0,1 100,0



Π ο σ ο σ τό  δ α σ ικ ώ ν  γεω ρ γικ ώ ν  π ρ ο ϊό ν τω ν  π ο ύ  π ο ν λή θ η κ α ν  μέσω  σνν/μώ ν τό  1974 σ τ ις  χώ ρ ες  τή ς  Κ ο ινό τη τα ς  τώ ν 9 κα ι
σ τη ν  'Ε λλάδα

Προϊόντα Γερμαν. Γαλλία Ιταλία Όλλανδ. Βέλγιο Λουξεμ. ’Αγγλία Ίρλαν. Δανία 'Ελλάδα

Δημητριακά 50 70 15 70 14-20 70-75 12 22 40
Κρέας χοιρινό 24 25-35 3 27 13 5 35 91
Βοδιν.-μοσχαρ. 21 15 5 26 - 9 36 58
Ζ α χ α ρ ό τε υ τλ α 0 13 10 63 0 0 0 87
Γ άλα 73 42 35 90 65 90 0 83
Σ υν. φρούτων 70-75 40 46 95 35 30-35 16 16 55-60 7,9
Λαχανικ. 44-50 30 5 100 50 10 18 50 9,6

20 25 5 25 0 20 17 3 58 3.S
Πουλερικά 25 43 10 10

•ν Ημ .---------

2 30 32

Πη : Εκτιμήσεις τής έπ ιροπήι μι? βάση ά στοιχεία »■ ι ,ιέχονται άπό τα κράτη-μέλη 
Παρατηρήσεις: ΟΙ αριθμοί είναι έκτιμήσεις και Ιχουν στρογγυλοποιηθεϊ 

Α έν  ν τάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
1 η: The Agricultural Situation in the Community 1975 Rep n . pan IU-ANEX P 342


