
Β ελληνική οικονομία βρίσκεται σέ κρίση. Τδ 
διαπίστωσε καί ό κ. πρωθυπουργός στήν ομιλία του στά 
έγκαίνια τής Δ.Ε.Θ.
Ποια είναι τά χαρακτηριστικά τής κρίσης αύτής.

*Η πιδ χειροπιαστή έκδήλωση είναι ό πληθωρισμός.
Οι τιμές αύξάνουν συνεχώς. Τό τέλος του χρόνου ή ζωή 
θά έχει άκριβήνει κατά 25% άν δχι 50%:. Χαρακτηριστι
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ΓΙοιά ή έννοια του πληθωρισμοί/.
*0 πολύς κόσμος ταυτίζει τόν πληθωρισμό μέ την αύξη
ση των τιμών. Μπορούμε φυσικά νά μιλάμε έδώ γιά μείω
ση της αγοραστικής αξίας του νομίσματος αντί γιά αύ
ξηση του τιμαρίθμου. Είναι τό ίδιο πράγμα. Λέμε π.χ. 
πώς άπό τό 1974- μέχρι σήμερα οί τιμές διπλασιάστηκαν 
ή πώς ή δραχμή έχασε τό 50% τής αγοραστικής της αξίας, 
δηλαδή ένα χιλιάρικο σημερινό αξίζει όσο ένα πεντακο- 
σάρικο τό 1974. ό ορισμός αυτός καλύπτει κάπως τό φαι#- 
γόμενο άλλά δέν έπαρκεϊ.. Κι αυτό είναι τό σημείο πού θά 
ήθελα νά τονίσω. "Ας υποθέσουμε πώς διπλασιάζονται ό·*· 
λες οί τιμές καί ταυτόχρονα διπλασιάζονται όλα τά ει
σοδήματα. Τότε έχουμε βέβαια αύξηση του γενικού επιπέ
δου των τιμών, άλλά κανένας δέν ενοχλείται άπ’αύτά, 
γωατί μέ τά αυξημένα είσοδήματα μπορούν νά αγοραστούς 
οί ίδιες ποσότητες αγαθών πού αγοράζονταν καί πρίν, 
απλώς τά νούμερα είναι μεγαλύτερα,καί τίποτε άλλο.

Τό φαινόμενο τού πληθωρισμού δέν χαρακτηρίζεται 
άπό τήν απλή αύξηση των τιμών χαρακτηρίζεται καί άπό 
τήν άνισοταχή μεταβολή τιμών καί εισοδημάτων. Δηλαδή 
όταν αύξάνουν οί τιμές δέν αυξάνουν μέ τήν ίδια ταχύτη
τα καί ταυτόχρονα όλα τά είσοδήματα. Αυτό σημαίνεπ 
πώς πολλές κατηγορίες είσοδηματιών δέν έχουν πιά άρκε- 
τές χρηματικές μονάδες γιά ν'αγοράσουν τά ίδια αγαθά 
πού αγόραζαν καί πρίν. 'Από τό σημείο αύτό αρχίζει τό 
πρόβλημα. 'Ωστε ό πληθωρισμός δέν είναι απλώς ή γενική 
αύξηση τών τιμών άλλά ή αύξηση τιμών καί εισοδημάτων 
μέ διαφορετικό ρυθμό.
Ποιές οί συνέπειες τού πληθωρισμού.
Ρ
'Από τόν ορισμό πού δώσαμε φαίνεται καθαρά ποιά είναι 
ή κυριότερη συνέπεια τού πληθωρισμού. 'Αφού ορισμένα 
είσοδήματα αύξάνουν μέ μικρότερη ταχύτητα σέ σχέση μέ 
τί τιμές τών αγαθών αύτό σημαίνει πώς οί αντίστοιχες 
κατηγορίες είσοδηματιών χάνουν αγοραστική δύναμη καί 
;αύτή ή αγοραστική δύναμη πάει στά χέρια τών πωλητών τών 
αγαθών γενικά καί ειδικότερα τών μεγάλων επιχειρήσεων*, 
πού μπορούν νά καθορίζουν σχεδόν άνέξελεγκτα καί όποτε-



^-δήποτε υψηλές τιμές πώλησης τών αγαθών. ΠΟιά είναι τά 
εισοδήματα πού βραδυπορουυ στόν πληθωρισμό; Είναι κυ
ρίως τά εισοδήματα των πάσης φύσεως έργαζομένων καί 
των συνταξιούχων, τά όποια προσδιορίζονται συμβατικά 
καί δέν είναι δυνατό ν ’άναπροσαρμόζονται μέ ευκολία.

*0 πληθωρισμός είναι στήν ουσία γιά τούς έργαζο- 
μένους μηχανισμός αφαίρεσης αγοραστικής δύναμης ή αλ
λιώτικα μηχανισμός εισοδηματικής αναδιανομής πού λει
τουργεί σέ βάρος τους καί υπέρ των πωλητών καί πρό πάντων 
των μεγάλων εμπορικών καί βιομηχανικών έπιχειρήσεων.

ιά άλλη σημαντική επίδραση του πληθωρισμού είναι 
δτι αποθαρρύνει τ&ν άπαταμιευτική διάθεση του κοινοί*, 
καί ζημιώνει τούς άποταμιευτές πού καταθέτουν τά περισ- 
σεύματά τους στίς Τράπεζες. Γιατί όταν οΐ τιμές ανεβαί
νουν μέ ρυθμό π.χ. 25% τό χρόνο καί ό τόκος καταθέσεων 
είναι 15% τότε οι καταθέσεις δχι μόνο δέν παίρνουν στήν 
ούσία τόκο αλλά χάνουν μέσα σ ’ένα χρόνο καί 10% άπό τό 
κεφάλαιο. Κατά τόν τρόπο αυτό μέ τόν πληθωρισμό έξαυε- 
μίζονται σιγά-σιγά οί καταθέσεις τώυ αποταμιευτών.

Στή χώρα μας τό μεγαλύτερο ποσοστό τών καταθέσεων 
προέρχεται άπό μικροαποταμιευτές. ’Από τήν άλλη μεριά 
ή μερίδα του λέοντος άπό τίς τραπεζικές πιστώσεις πού 
χρηματοδοτούνται άπ’τίς αποταμιεύσεις αυτές πηγαίνουν 
στίς πολύ μεγάλες έπιχειρήσεις. ’Αρκεί νά πώ εδώ πώς τό 
20% τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων παίρνει τό 80% τών 
βιομηχανικών πιστώσεων καί πώς τό σύνολο τών όφειλομένων 
πιστώσεων γιά καλλιεργητικά δάνεια πού άφοροΰν εκατοντά
δες χιλιάδες αγροτικές οικογένειες ήταν γιά τό 1978 λι- 
γότερες άπό τίς όφειλόμενες πιστώσεις 10 μεγάλων βιομη
χανικών έπιχειρήσεων, πού έχουν οι περισσότερες οικογε
νειακό χαρακτήρα. ’Επίσης οί πιστώσεις στίς έπιχειρήσεις 
αυτές ήταν πολύ περισσότερες άπό τίς αντίστοιχες πιστώ- 

ις ολοκλήρου του κλάδου τής βιοτεχνίας.
’Αλλά δταν ο ρυθμός του πληθωρισμού ξεπερνά τόν 

τόκο τώυ πιστώσεων αυτό σημαίνει πώς αυτοί πού παίρνουν 
τίς πιστώσεις κερδίζουν τή διαφορά χωρίς υά πληρώνουν 
στήν ούσία τόκους. "Ετσι π.χ. μέ ρυθμό πληθωρισμού 25%'



καί πιστωτικό τόκο 17% ο πιστολήπτης εχει καθαρό κέρδος 
3% μέσα σ’ενα χρόνο χωρίς νά πληρώνει στην πραγματικό
τητα τόκους. Κι'αυτό ξέχωρα άπ’τό πρόσθετο κέρδος πού(εχει από την εκμετάλλευση των πιστώσεων πού πολύ συχνά διαρρέουν σέ κερδοσκοπικές δραστηριότητες. Μέ τόν πλη
θωρισμό οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι καί οι πλούσιοι 
πλουσιότεροι.

Τό συμπέρασμα αυτό ένισχύεται καί άπό τίς ζημίες 
πού ύφίοτανται « 4 άγρότές άπ’τόν πληθωρισμό. Μέ τόν 
πληθωρισμό χειροτερεύει ή θέση τών'άγροτών γιατί τά εί- 
-σοδήματά τους έξαρτώνται άπό τίς τιμές των προϊόντων 
τους πού αυξάνουν μέ μικρή ταχύτητα σε σχέση μέ τίς τι
μές των βιομηχανικών προϊόντων, πού χρησιμοποιούν γιά 
τήν κατανάλωσή τους ή γιά τήν παραγωγή. 

λ Φαίνεται λοιπόν καθαρά ποιος εχει συμφέρον γιά
τή διατήρηση καί χειροτέρευση τής πληθωριστικής διαδι
κασίας. Αυτό προσδιορίζει καί ιόν ταξικό χαρακτήρα του 

{ αγώνα γιά τήν αντιμετώπιση του πληθωρισμού. 'Αποτελεί 
τουλάχιστον αφέλεια νά μιλάμε γιά έθνική συνεργασία 
οτήν αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Ζητάμε δηλαδή νά καθή- 
σουν γύρω άπ’τό ίδιο τραπέζι άνθρωποι πού άποκομίζουν 
τεράστια, κέρδη άπ'τόν πληθωρισμό καί άνθρωποι πού κα- 
ταστρέφονται άπ’αύτόν γιά νά συζητήσουν ολοι μαζί τά σωστά 
άντιπληθωριστικά μέτρα...

υ

‘Η απάντηση στό ερώτημα αυτό δέ μπορεί νά είναι θεω
ρητική καί άφηρημένη άλλά πρέπει ν’άναφέρεααι στό ελλη
νικό πρόβλημα του πληθωρισμού.

Οί έπίσημες κυβερνητικές άπόψεις σχετικά μέ τά 
αίτια του πληθωρισμού είναι κάπως άντιφατικές.

* *0 πληθωρισμός άπ’τήν άποψη τής διεθνούς οίκονο-
 ̂μίας μοιάζει μέ μεταδοτική άρρώ στια πού.μεταδίδεται άπό 
χώρα σέ χώρα μέσω του διεθνούς έμπορίου άλλά ό βαθμός 
προσβολής κάθε χώρας έξαρτάται άπό τήν όργανική της προ- 
διάθεσηί ''Αλλες χώρες κρεββατώνονται κι άλλες τήν περνάνε 
στό πόδι. ‘Επομένως τό πρόβλημα τού πληθωρισμού γιά κά
θε χώρα είναι πρόβλημα έσωτερικό είναι πρόβλημα πού εχει



σχέση μέ τήν κατάσταση της οικονομίας της.
- Καλή διάρθρωση τής οικονομίας περιορίζει έπιπτώσεις 

(πληθωρισμός 9»7% χώρες ΕΟΚ)
- Κακή διάρθρωση πολλαπλασιάζει έπιπτώσεις.
- 'Ισχυρισμοί τής κυβέρνησης μιά έμμεση ομολογία δτι 

ή ελληνική οικονομία κακά διαρθρωμένη
'Αμοιβή εργασίας

'Επιχείρημα Ράλλη : Κατά τήν τελευταία πενταετία (75-80) 
ή μέση αμοιβή των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 159,1% έναντι 
αύξήσεως 98% του τιμάριθμου#1979 ή μέση αμοιβή τής 
εργασίας αυξήθηκε κατά 19,5% έναντι αύξήσεως του τι
μάριθμου σέ μέθα έπίπεδα κατά 19% (Τό 19% του πρωθυ
πουργού δημιουργεί απορίες. Οί αυξήσεις σέ επιχειρήσεις 
κοινής 'φελείας ήταν 15%). %ή· ΘβΚΒίΡτί1 Β Γ " 'ή
παραγωγικότητα αύξήθηκε κατά 234% καί τά ημερομίσθια μ <χ 
*τά-47-3% (Τό προϊόν κατά έργάτη 80% στή βιομηχανία τά 
πραγματικά βιομηχανικά ημερομίσθια αυξήθηκαν κατά 40%).

~Πετρέλαι.ό 'Από τό 1975 εως τό 1978 τό ποσοστό τού έτη- 
σίου πληθωρισμού στήν ‘Ελλάδα ήταν 12% περίπου. Στό ί
διο διάστημα ή μέση, ετήσια ανατίμηση τού πετρελαίου 
ήταν κάτω τού 3%. Τό 79 άπό τό 25% τής αύξησης των τι
μών μόνο τό 4,5% μπορεί νά αποδοθεί στό πετρέλαιο.
Τό 1974 IΜή""ρδΓ(51ϊβυΤ) γιά εισαγωγές πετρε
λαιοειδών αντιπροσωπεύει τά .1 7,7% των συνολικών- είαα- 
γωγών. Στά επόμενα τέσσερα χρόνια ή αντιστοιχία ήταν 
15,5%, 17,8%, 16,1% καί 16,1%, Τό 1979 ήταν 18%. Πού 
βρίσκεται ή καταστροφική συναλλαγματική καί τιμαριθμι
κή επίδραση τού πετρελαίου

ί Αίτια τού Πληθωρισμού είναι ή διεύρυνση τής συνολικής;ζήτησης πέρα άπό τά δρια τής παραγωγικής δυναμικότητας 
τής οικονομίας μέ τή βοήθεια τών τραπεζικών πιστώσεων 
καί μεγάλων δημοσιονομικών έλλειμμάτων. Τόσο οί πιστώ
σεις όσο καί οί δημόσιες δαπάνες διοχετεύονται σέ μή 
παραγωγικές έπενδύσεις. Αίτια τού πληθωρισμού είναι ε
πίσης τά ψηλά κέρδη μονοπωλιακών καί όλιγοπωλι,ακών έ-



-πιχειρήσεων πού διοχετεύονται σε κερδοσκοπικές έπενδύ- 
ίεις.

Άς δούμε κάθε μιά άπό τις αίτιες αυτές χωριστά.
ν£· πυατάσεις αυξάνουν τά τελευταία χρόνια κατά 

23-25% μέ ετήσιο ρυθμό 4πλάσιο του εθνικού εισοδήμα
τος. *Η σχέση ιδίων πρός ξένα κεφάλαιαπού είναι 30 
πρός 70% προωθεί τήν έξέλιξη αυτή, επιτρέπει στις ε
πιχειρήσεις νά απορροφούν άπό τις τράπεζες τρεις φορές 
περισσότερα ξένα κεφάλαια άπό τά δικά τους καί νά τά 
διοχετεύουν σέ εργασίες πού δέν αυξάνουν οπωσδήποτε τήν 
παραγωγικό τη τα.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις πού μέ τόν πληθωρισμό 
έχουν συμφέρον νά δανειοδοτούνται ολο καί περισσότερο 
άπό τό τραπεζικό σύστημα ασκούν γιά τό σκοπό αυτό πολ
λαπλές πιέσεις στίς Τράπεζες γιά τήν παροχή νέων πιστώ
σεων καί τήν ανανέωση πιστωτικών συμβολαίων γιά νά ε
ξοφλήσουν μ ’αυτόν τόν τρόπο πάλαιότερα δάνεια. ’Από 
τά στουχεία τής Νομισματικής Επιτροπής (1*978) προκύπτει 
δτν 15 μεγάλες βιομηχανίες ή τό" 0,4% τώυ επιχειρήσεων 
πού πήραν, -δάνεια πάνω άπό 10 εκ. δρχ. Απορροφούν περασ-- 
σότερο τό 14% τής συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης. 
Παράλληλα οί 92 μεγαλύτερες βιομηχανίες πού αντιπροσω
πεύουν τό 2,5% των παραπάνω έπιχειρήσεων απορρόφησαν τό 
22,8% τής χρηματοδότησης αύτής. ’'Ετσι υπάρχει καί λει
τουργεί ένα σύστημα παγωμένων πιστώσεων πού σέ περιό
δους οικονομικής κρίσης τροφοδοτεί τίς κερδοσκοπικές 
δραστηριότητες καί κατά συνέπεια τόν πληθωρισμό.

Τό έλλειμμα του προϋπολογισμού είναι 100 δισ. 
περίπου τό χρόνο (Τακτικός Προϋπολογισμός, Πρόγραμμα 
Δημοσίων 'Επενδύσεων, Λογαριασμός Καταναλωτικών ’Αγαθών) 
Τό έλλειμμα αυτό τροφοδοτεί πολλές φορές είτε έργα πού 
δέν αυξάνουν τήν παραγωγικότητα είτε επιδοτήσεις καί 
παροχές γιά πολιτικούς λόγους. (’Από 50 δισ. πού ήταν τό 
έλλειμμα του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού τό 1976 
αύξήθηκε στά 77 δισ. τό 1979 καί 63 δισ. τό 1980. Τό 
έλλειμμα αυτό αύξήθηκε μ'ένα μέσο έτήσιο δρο 15% μεταξύ



του 1977 καί 1980 καί χρηματοδοτήθηκε κατά 76% άπό 
πιστώσεις καί έντοκα γραμμάτια τής Τράπεζας τής 'Ελλά
δος καί κατά 23% άπό τόν εξωτερικό δανεισμό).

'Αν καί δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία γιά τά 
κέρδη (ενώ τηρούνται πλήρη στοιχεία γιά τούς μισθούς) 
άπό ενδείξεις προκύπτει ότι οί μεγάλες εμπορικές ε
ταιρείες κυρίως οί είσαγωγικές πραγματοποιούν τά τε
λευταία χρόνια υπέρογκα κέρδη. 'Από πρόχειρη έρευνα 
στούς Ισολογισμούς των ανωνύμων εμπορικών εταιρειών 
πού δημοσιεύονται στίς έφημερίδες παρατηρεί κανείς οτι 
τά κέρδη στίς περισσότερες άπό αυτές κυμαίνονται μεταξύ 
20 καί 120%. Σ’αύτή τήν ένδειξη μπορεί νά στηριχτεί 
ή διαπίστωση οτι ή άνεξέλεκτη κερδοσκοπία του μεγάλου 
εμπορικού κεφαλαίου είναι ένας άπό τούς βασικούς παρά
γοντες πού προκαλεΐ τόν πληθωρισμό στή χώρα.
'Αδελφοί Διαμαντή : 'Απόδοση κεφαλαίου 20%. Μικτά κέρδη 
93 εκ. σε 253 έκ. ίδια κεφάλαια.
ΣΕΑΜΑΝ "Ιδια κεφάλαια 4-96 έκ. (Μακρ. πρ. ύποχ. 393 εκ.) 
κέρδη 102 έκ.
'Αβράς Α.Ε. "Ιδια κεφάλαια 214- έκ. (Μακρ. πρ. ύποχ.
218 έκ.)κέρδη 36 έκ.Ε Γ
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’Εθνικό εισόδημα : *0 ρυθμός αύξησης μειώνεται συνεχώς
νιό νά φθάσει Γ 1/3 το» περόνου Α ούαωω- 
να μέ άλλες εκτιμήσεις νά μηδενισθεΐ.« Η Η Μ Μ Μ Μ Μ Β Μ Η Μ Η Μ Η Η Β Μ Β Μ Η Μ Ν Β Η Η Μ Η Β Η Β Μ Η Β Η ίΗ Μ Η Μ Μ Μ Β Β β ^
Αύξηση 1975-78 μέ μέσο έτήσιο ρυθμό 5,5% 1979 αύξηση 
3,9%, 1963-73 7,7%



ΰΐΰ2θ_εΞεγδύσεων :
επενδύσεις στη βιομηχανία 1963-73 αύξάνονται μέ μέσο 
ρυθμό 18% ενώ τό 1975-78 οι επενδύσεις κινήθησαν_ πτα;τι- 
^ΐά^ητοα^ίάθ^^^όν^^^^^^^ε^τε^^ποτι^^π^τό^φοη-^

έπενδυσεις παγίου κεφαλαίου 1975-78 αύξηση 5,2% κάθε 
χρόνο

1979 " 5%

Οί βραχυχρόνιες συνέπειες αυτής τής μείωσης θά 
έμφανιστοΰν στην παραγωγή καί απασχόληση μέ κάποια χρο
νική υστέρηση. "Ετσι στά έπόμενα χρόνια θά πρέπει νά 
περιμένει κανείς μείωση τής βιομηχανικής παραγωγής καί 
απασχόλησης ίσως δέ καί ανεργία. Μάλιστα τά πρώτα σημά
δια αυτής τής έξέλιξης έχουν ήδη εμφανιστεί : 'Από τό 
1977^ή βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε στηιαντικό έ- 
πιβράδυνση. '0 αυξητικός ρυθμός της έπεσε ραγδαία από 
9.8% τό α'εξάμηνο του 1976 σέ 0,5% τό 1979·. Αλλά ή 
μείωση αυτή τής παραγωγής θά έχει καί μιά άλλη δυόάρεστη 
βραχυχρόνια συνέπεια. 6ά μειώσει τήν προσφορά βιομηχα
νικών προϊόντων στήν αγορά μέ συνέπεια τήν πάρα πέρα 
ύψωση των τιμών καί τήν επιτάχυνση του πληθωρισμού. 
Σοβαρότερες όμως θά είναι οί μακροχρόνιες συνέπειες τής 
επενδυτικής αυτής αδράνειας. 'Επιβραδύνεται ό ρυθμός 
οικονομικής ανάπτυξης καί δέν γίνονται οί αναγκαίες 
διαρθρωτικές αλλαγές στήν οικονομία πού θά τής έπιτρέ- 
ψει ν'άντέξει στόν ανταγωνισμό πού θ'αντιμετώπισει ή 
ελληνική βιομηχανία σέ μιά ενδεχόμενη ένταξη τής χώρας 
στήν Κοινή 'Αγορά.

π̂μοο/ου
υποχρεωτική έμφαση για ανάληψη έκ μέρους επιχει

ρήσεων δαπανών γιά προστασία περιβάλλοντος αντί σέ μη
χανικό εξοπλισμό παραγωγής
υπερβολή έμφαση φορολογικής πολιτικής σέ θέματα δι
καιότερης κατανομής τού εισοδήματος
περιορισμός παρεμβάσεων τής διοίκησης (έλεγχος τιμών) 
"Ομως τά κέρδη είναι ικανοποιητικά - μέση αύξηση τών



\ 0
κερδών των 100 μεγαλύτερων βιομηχανικών έπιχειρήοεων 
152% (ΕΣΣΟ -Πάππας Α.Χ.Ε. 254-%, Χαλυβουργική 168%, 
1%'ενς-1 ’Ηλεκτροτεχνική 160%). ’Από τις 100 μεγαλύτερες 
έπιχειρήσεις 50 παρουσιάζουν μιά άποδοτικότητα. μεγαλύ
τερη τού 10%, 2? άποδοτικότητα τού 20% καί 7 άποδοτι- 
κότητα μεγαλύτερη τού 50%. Τά φορολογικά κίνητρα, οί 
επιδοτήσεις έπιτοκίων καί ο*ί άλλες παραχωρήσεις τού 
κράτους στις επιχειρήσεις ̂ τόΚΓ\ ιτη''μ·εταπολεμ ική περίοδο 
σάν περίτεχνα συγκαλυμμένος μηχανισμός μετατόπισης 
χρήματος άπό τούς άγρ.-έργ. πρός τούς μεγαλοαστούς.



· 1975-78 ’Ιδιωτική κατανάλωση αυξανόταν 
5% (1963-73 7%) 1979 μόνο 3 %

ίΟ περιορισμός του διαθεσίμου εισοδήματος των έργαζο- ένων έχει αναπότρεπτα αρνητικά συνέπειες στό επίπεδο 
ής κατανάλωσης πού με τή σειρά της επιδρά ανασταλτικά 
τήν παραγωγή μέ αποτέλεσμα τήν ύφεση.

Φορολογική κλίμακα μειώνει τό διαθέσιμο εισόδημα.
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"Ελλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 2 δισ. $ πε
ρίπου. ’Ισοζύγιο άδηλων πόρων δεν μπορεί νά καλύψει 
πιά τό έλλειμμα δανεισμός-ξένα κεφάλαια. Τουρκία-έ- 
ξάρτηση πίεση γιά πολιτικές καί οικονομικές παραχωρή
σεις.
Τό ισοζύγιο άδηλων πόρων καί πληρωμών παρ’όλο πού είναι 
πλεονασματικό (άπό 1,7 δισεκ. δολλάρια τό 1974- αυξήθη
κε σέ 3,7 περίπου τό 1979) δέν μπορεί νά καλύψει τό 
εμπορικό έλλειμμα μέ άποτέλεσμα ή διαχρονική διεύρυνση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσων συναλλαγών 
(άπό 1,2 δισ. δολλάρια τό 197^ ξεπέρασε τό 2,3 δισ.$ 
τό 1979) 1980 2,4- δισ. $. Τό έλλειμμα αυτό καλύπτεται
άπό τόν εξωτερικό δανεισμό του δημοσίου καί άπό τήν 
εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων καί τίς καταθέσεις σέ 
συνάλλαγμα τών 'Ελλήνων του έξωτερικού. ‘0 δημόσιος 
δανεισμός άπό 4-74· έκατ, $ πού ήταν τό 1974- έφθασε τά 
530 έκατ. τό 1978 ενώ στήν ίδια περίοδο ή εισροή έπι- 
χειρηματικών κεφαλαίων αυξήθηκε άπό 14-8 έκατ. $ σέ 
326 εκ.καί οί καταθέσεις σέ συνάλλαγμα τών ‘Ελλήνων 
του εξωτερικού άπό 183 έκατ. $ σέ 389 έκατ. "Ετσι τό 
δημόσιο χρέος αυξήθηκε άπό 713,6 έκατ. $ τό 1970 σέ 
3.071 έκατ. τό 1978 καί τό εξωτερικό χρέος τού ιδιωτικού 
τομέα άπό 458 έκατ. σέ 2.148 έκατ.



(1ϊ22ΐίΐέΠ2Π_1Π£_§β2^Π£7^-79 116% έναντι, έλ. φράγκου 50% έναντι δολλαρίου

*Η υποτίμηση της δραχμής επιδιώκεται γιά την προώθηση 
των έξαγωγών (τά προϊόντα μας γίναπαι πιό φτηνά). *Η 
υποτίμηση όμως οδηγεί καί σέ αύξηση της αξίας των ει
σαγωγών (ξοδεύουμε περισσότερο γιά ν'άγοράσουμε τά 
προϊόντα πού θέλουμε]



^Ανεργία. :
Ρεκόρ ανεργίας στήν ΕΟΚ 6.675-000 άνεργοι, 6,1% του 
ενεργού πληθυσμού. Σύμφωνα με τό στατιστικό γραφείο Γ»η ̂  
ή αύξηση της ανεργίας τό καλοκαίρι του 80 σέ ρυθμό τα
χύτερο άπό άλλο χρόνια όφείλεται δχι σέ έποχιακούς αλ
λά σέ ενδογενείς λόγους (Μόντ 8/80).
Σύιιωωνα αέ. έπίρημες.0φα.τιρτικές... (ΟΑΣΔ. ΕΣΥΕ) ό άνεογ ία 
ατύν ‘Ελλάδητ κυαητί.νρ.ταλ ιιεταΕύ 1.7% καί 5.1%. Τά πο- 
σοστά αυτά δεν ανταποκρίνομαι στην πραγματικότητα.
- Δεν συμπεριλαμβάνονται στίς επίσημες στατιστικές α) 
οί νέοι πού εισέρχονται γιά πρώτη φορά στην αγορά εργα
σίας (άπόφοιτοι γυμνασίου καί πανεπιστημίου). Παρ’ολα 
αύτά τό 1979 οί άνεργοι νέοι άντιπροσώπευαν ποσοστό 
65% του συνόλου των άνέργων β) οί υποαπασχολούμενοι 
ιδίως γεωργοί πού θά ήθελαν νά έγκαταλείψουν τή γη, άλ
λα δέν έχουν σχετικές δυνατότητες γ) οί γυναίκες δ) δέν 
εμφανίζονται ώς άνεργοιπολλά άτομα πού έργάζονται εύκαι- 
ριακά η άπασχολουνται σέ δουλειές τού ποδαριού.
*Η άνεον ία ύπολ^^ΙΚεποω. γύρω . στ.ό 5-% τού ενεργού πληθυσμού. 
Οί παράγοντες πού θά όξύνουν τό πρόβλημα της άνεργίας 
στά έπόμενα χρόνια είναι ή συνεχιζομένη άποχή άπό νέες 
επενδύσεις στη μεταποίηση, τά διάφορα άντιπληθωριστικά 
μέτρα πού άρχισαν νά έφαρμόζονται άπό τό 1978, ή άνα- 
διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας -πού θά προκληθεΐ άπό 
την ένταξη της ’Ελλάδας στην ΕΟΚ, ή αύξηση της παραγωγι
κότητας στη γεωργία γιά τόν ίδιο λόγο μέ την παράλληλη 
μείωση τού άγροτικού πληθυσμού, ή έπιτάχυνση των 
συγκεντρώσεων καί συγχωνεύσεων μεταξύ έπιχειρήσεων, ό 
άφανισμός πολλών άπό αύτές λόγω τού κοινοτικού άνταγω- 
νισμού, οί άλλαγές των άνταγωνιστικών δρων σέ παγκόσμια 
κλίμακα καί ό περιορισμός των δυνατοτήτων μετανάστευσης 
στην Δυτική Ευρώπη σάν άποτέλεσμα τής οικονομικής κρίσης.



1  Τ ^ Ι ϊ ϋ ί ϋ ι Β : °ί αναπτυσσόμενες χώρες 
έχουν γίνει ανταγωνιστικές στά παραδοσιακά προϊόντα 
κλωστοφαντουργία- ΕΟΚ θά μπορούν νά έρχονται ελεύθερα 
κατάσταση στην ίδια την ΕΟΚ.
Είδικότερα στίς χώρες της ΕΟΚ, μεταξύ 1972 καί 1977 ή 
παραγωγή κλωστοϋφαντουργικων προϊόντων μειώθηκε κατά 22% 
καί των ετοίμων ενδυμάτων κατά 5%· Μαζί μ ’αύτό παρατηρή
θηκε μιά έντυπωσιακή πτώχευση ένός μεγάλου άριθμοϋ ορια
κών καί μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλωστοϋφαντουργικού 
κλάδου. Συγκεκριμένα κατά τήν περίοδο 1974— 76 έκλεισαν 
περίπου 3.500 τέτοιες επιχειρήσεις. Παράλληλα ή απασχό
ληση στόν παραπάνω κλάδο μειώθηκε κατά 9% μεταξύ 1972 
καί 1977» μέ συνέπεια τήν απόλυση 600.000 έργατών. Δη- 
μιουργήθηκε λοιπόν ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, πού 
ανάγκασε τήνΕΟΚ νά πάρει προστατευτικά μέτρα ενάντια στίς 
εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων άπό τρίτες χώρες.

Τά παραπάνω περιοριστικά μέτρα είχαν αρνητικές συ
νέπειες γιά τήν ελληνική κλωστοϋφαντουργία πού δέχτηκε 
ουσιαστικό πλήγμα. Συγκεκριμένα τόν ’Ιούνιο του 78 ή ΕΟΚ 
περιόρισε τίς εισαγωγές της άπό τήν ‘Ελλάδα γιά ορισμένα 
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα καί τίς καθήλωσε στά ποσοστι- 
κά επίπεδα του 1976.

Γιά τήν έλλάδα τό πρόβλημα τής κρίσης καί τής 
αναδιάρθρωσης του κλάδου τής κλωστοϋφαντουργίας είναι πο
λύ σημαντικό, άν υπολογίσουμε δτι ά κλάδος αυτός α
πασχολεί περισσότερο άπό 140.000 άτομα, καλύπτει τό 20% 
τής προστιθεμένης άξίας τής βιομηχανικής παραγωγής καί 
συμβάλλει στή διαμόρφωση του 20% τής συνολικής άξίας τών 
εξαγωγών.



¿¿σοδ^ατ^κέ^άν^σότπτες
'Από εκτιμήσεις πού υπάρχουν προκύπτει ότι.τό 46% του 
πληθυσμού μέ χαμηλά εισοδήματα κάτω άπό 120 χιλ. δραχ, 
τό χρόνο παίρνει μόνο τά 16% τού 'Εθνικού Εισοδήματος. 
Αυτοί είναι οι εργάτες,οί αγρότες καί στρώματα μικροαστών. 
'Από τήν άλλη μεριά τό 8% τού πληθυσμού μέ υψηλά ει
σοδήματα άπό 6^0 χιλ. δρχ. καί πάνω τό χρόνο νέμεται 
τό 30% τού 'Εθνικού Εισοδήματος. Αυτοί είναι οί μεγα- 
λέμποροι, οί βιομήχανοι καί πολλοί τεχνοκράτες. ‘Η με
σαία τάξη πού άπβτελειται άπό τό άλλο 46% τού πληθυσμού 
μέ εισόδημα άπό 120-650 χιλ. δρχ. παίρνει τό 5̂ ·% τού 
'Εθνικού Εισοδήματος. Αυτοί είναι κυρίως έλεύθεροι έπαγ- 
γελματίες (δικηγόροι, μηχανικοί, γιατροί) καί μικροαστοί 
βιοτέχνες καί έμποροι.
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ΕΟΚ- Λάδι - Δηλώσεις Γουίλκινοου γιά κινδύνους άπό 
υπερπαραγωγή ελαιόλαδου 6/80 Οικονομικός Ταχυδρόμος 
" Οι δηλώσεις δμως του κοινοτικού άξιωματούχου πρέπει 
νά τύχουν ιδιαίτερης προσοχής. 'Αποτελούν ίσως τό 
προοίμιο γιά τη μεταβολή των ρυθμίσεων τής ΚΑΠ γιά 
τό ελαιόλαδο. 'Εάν μιά τέτοια μεταβολή πραγματοποιηθεί 
δέν αποκλείεται νά έχει εντελώς αρνητικές επιπτώσεις 
γιά τούς έλληνες παραγωγούς καί τό δημοσιονομικό δφελος 
πού ή χώρα προσδοκά άπό τήν ένταξή μας στήν Κοινότητα. 
περιορισμοί στή /άχαρη : παραγωγή έλλ. ζάχαρης σύμφωνα 
με προδιαγραφές ΕΟΚ 316.800 80% των αναγκών τής κα
τανάλωσης.



7Ενα καλό γιά τήυ κατάσταση πού βρίσκεται ή
«.οικονομία μας σήμερα είναι ή στασιμότητα των_ επενδύσεων« 
Οι 'Ελληνες βιομήχανοι -*ίρρ& ανέκαθεν παρουσιάζουν έγγεν 
ανικανότητα καί αδυναμία ν’άναλάβουν μεγάλες αύτόνομες 
έπενδύσεις σέ νέους κλάδους (εκμετάλλευση μεταλλευμά
των, βιομηχανίες υποπροϊόντων, βιομηχανίες υψηλής τεχνο
λογίας) πού συντελούν στην αναδιάρθρωση τής οικονομίας 
καί εξασφαλίζουν αυτοδύναμη ανάπτυξη. ’Εκείνο πού μπο
ρούν νά κάνουν καί έκαναν σ’δλη τη μεταπολεμική περίο
δο είναι νά έπενδύσουνστούς παραδοσιακούς κλάδους τής 
ελληνικής βιομηχανίας (κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, πο
τά, καπνοβιομηχανία κ.α.) καί μάλιστα μόνο ύστερα άπό 
γενναιόδωρες παραχωρήσεις τού κράτους. Αυτή ακριβώς ή 
ανικανότητα τφν 'Ελλήνων βιομηχάνων είναι ή βασική αι
τία πού οί βιομηχανικές έπενδύσεις παρουσιάζουν σχεδόν 
πάντοτε τάση πρός στασιμότητα. Στή δωδεκαετία 194-9-61 
μένουν στάσιμες στό χαμηλό επίπεδο των 2,5 δισ. δρχ. 
(1,5% τού εθνικού προϊόντος), στήν περίοδο 1967-1974- 
πέφτει 6 αυξητικός τους ρυθμός καί στά τρία τελευταία 
χρόνια μειώνεται ό απόλυτος δγκος τους. Μόνη έξαίρεση 
είναι ή περίοδος 1962-1966 πού τό κράτος ανοίγει διάπλα
τα τίς πόρτες στό ξένο εκμεταλλευτικό κεφάλαιο. Αυτό 
τό κεφάλαιο μέ δικές του ή μέ ελεγχόμενες ελληνικές ε
ταιρείες πραγματοποίησε τίς μεγαλύτερες, πού έγιναν 
μεταπολεμικά, βιομηχανικές επενδύσεις σέ νέους κλάδους 
παραγωγής (αλουμίνιο, πετροχημικά, διυλιστήρια κ.α.). 
"Ετσι σ’αύτή τήν περίοδο οί βιομηχανικές επενδύσεις αύ- 
ξάνουν μ ’ένα ρυθμό υπερβολικά υψηλό πού προσεγγίζει 
τό 30% τό χρόνο. Στήν περίοδο τής δικτατορίας πού ακο
λουθεί πέφτει αλλά όχι χαμηλά , επειδή τό ξένο κεφάλαιο 
περιορίζεται μόνο σέ επεκτάσεις των μεγάλων μονάδων πού 
είχε έγκαταστήσει τά προηγούμενα χρόνια.

’Αλλά γιά νά μπάσουν οί ξένες εταιρείες τεχνολο
γία καί νά έπενδύσουν κεφάλαια στούς νέους αυτούς κλά
δους παραγωγής καί επίσης γιά νά έπενδύσουν οί "Ελληνες 
βιομήχανοι στίς παραδοσιακές βιομηχανίες απαίτησαν άπό 
τό κράτος νά τούς έγγυηθει υψηλά ποσοστά κέρδους μέ



μέτρα πολίτικης ποΰ έρριξαν όλο σχεδόν τό βάρος αυτής 
της εκβιομηχάνισης στις πλάτες της εργατικής τάξης καί 
των μικροαστικών στρωμάτων του πληθυσμού. Σ'ολόκληρη 
τή μεταπολεμική περίοδο οι κυβερνήσεις τής Δεξιάς 
θεσπίζουν ολοένα καί περισσότερο γενναιόδωρες παραχωρή
σεις στό έλληνικό καί ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο (πλήθος 
φορολογικές απαλλαγές, επιδοτήσεις τόκων, έπιχορηγήσεις 
επενδύσεων, επιδοτήσεις ήλεκτρικου ρεύματος κ.ά.). Τούς 
πόρους γι'αυτές τίς παραχωρήσεις οι κυβερνήσεις αύτές 
άποσπούν μέ τό φορολογικό μηχανισμό του κράτους (κυρίως 
μέ τήν έμμεση φορολογία) άπό τήν έργατική τάξη, τήν 
αγροτιά καί τά μικρομεσαια αστικά στρώματα. 'Υπολογί
ζεται ότι τό βάρος άπό τά κάθε λογής "κίνητρα" καί ε
πιδοτήσεις στό μεγάλο κεφάλαιο ξεπερνάει τά 12 δισ. 
δρχ. τό χρόνο ενώ οί έπενδύσεις πού κάνουν οί 'βιομηχα- 
νοι μέ δικά τους κεφάλαια είναι μόνο 8,5 δισ. δρχ. 'Α
κόμη τό κράτος σ’όλη αυτή τήν περίοδο πραγματοποιεί 
ένα τεράστιο όγκο έργων υποδομής πού τά περισσότερα εί
ναι συμπληρωματικά των επενδύσεων πού κάνουν οί βιομή- 
χανοι, καλύπτοντας έτσι ένα μέρος του κόστους παραγωγής 
τους καί αύξάνοντας αντίστοιχα τό ποσοστό κέρδους τους. 
Τό βάρος όμως γι'αύτά τά έργα δέν καλύπτεται άπό τούς 
βιομήχανους πού ιδιοποιούνται τό αυξημένο κέρδος, άλλά 
αυτό τό βάρος κοινωνικοποιείται άπό τό κράτος καί πέφτε 
στό μεγαλύτερο μέρος του στίς πλάτες των εργαζομένων 
μέσω συνεχών αυξήσεων τής έμμεσης φορολογίας. Τέλος τό 
σπουδαιότερο ίσως μέτρο μέ τό όποιο οί κυβερνήσεις τής 
Δεξιάς έγγυήθηκαν υψηλά ποσοστά κέρδους στό έλληνικό 
καί ξένο κεφάλαιο είναι ή συγκράτηση σέ χαμηλά έπίπεδα 
του έργατικου ημερομισθίου. 'Αν εξαιρέσει κανείς μικρά 
χρονικά διαστήματα σ’όλόκληρη τή μεταπολεμική περίοδο 
οί αυξήσεις του εργατικού μισθού ήταν μικρότερες άπό 
τήν αύξηση τής παραγωγικότητας. ΛΑπό τή λήξη του πολέ
μου μέχρι τό 1950 τά εισοδήματα τών έργατών είχαν κυ
ριολεκτικά εξανεμιστεί άπό τόν υπερπληθωρισμό τής πε
ριόδου εκείνης. Στήν περίοδο 1950-1955 τά κατώτατα ό
ρια τών μισθών καί ημερομισθίων αυξάνουν κατά 15% τό 
χρόνο, άλλά ή αύξηση αυτή δέν καλύπτει παρά ένα έντελώς
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ελάχιστο τμήμα από τήν αγοραστική δύναμη πού έχασαν σ’ 
αύτή καί την προηγούμενη περίοδο. Στη δεκαπενταετία 
1961-1975 γιά την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά

/στοιχεία, ή αύξηση τού πραγματικού έργατικού μισθού 
είναι μικρότερη από την αύξηση τής παραγωγικότητας.

Σήμερα ύστερα άπό τίς αλλεπάλληλες αυξήσεις τής 
τιμής τού πετρελαίου καί των πρώτων υλών, οί παραπάνω 
π/χραχωρήσεις πού κάνει τό κράτος δεν φτάνουν γιά νά 
έγγυηθούν στίς ξένες έταιρεΐες τό ποσοστό κέρδους πού 
απαιτούν γιά νά μπάσουν τεχνολογία καί νά επενδύσουν 
κεφάλαιαστή χώρα. Γιά τόν ίδιο λόγο οί "Ελληνες βιομή- 
χανοι δέν αναλαμβάνουν νέες έπενδύσεις στούς παραδοσια
κούς βιομηχανικούς κλάδους. Αυτός φαίνεται νά είναι ό 
βασικότερος λόγος πού εξηγεί τήν έπενδυτική αδράνεια. 
Κάτω άπό αύτές τίς συνθήκες τά ξένα μον<9ώλια απαιτούν 
άπό τό ελληνικό κράτος μεγαλύτερες παραχωρήσεις καί 
αύστηρότερη πολιτική μισθών γιά ν’άναλάβουν μεγάλες 
έπενδύσεις πού μόνο αυτές μπορούν νά βγάλουν τή βιομη
χανία άπό τήν ύφεση. Τά ίδια άπαιτούν καί οί "Ελληνες 
βιομήχανοι γιά νά κάνουν έπενδύσεις στούς παραδοσιακούς

I κλάδους.
Τό παράδειγμα αυτό δείχνει άνάγλυφα δτι τό κράτος 

μας είναι καί έκτεθειμένο καί όργανο ιδιωτικών συμφε
ρόντων. "Ας άναρωτηθούμε πώς φτάσαμε σ’αύτό τό σημείο.



Τό Ευρύτατο αποδεκτό μοντέλο πού θά 6πρ&πε 
¿=£±££. άκολομθ0€/Οί. Λ ανάπτυξη της ελληνικής οίκο- 
ομιας στηριχθηκε πάνω σε τρεις αναμενόμενες διαδι

κασίες;
α) στην ανάπτυξη .καί πτή ν>--αύξηση τιίύ ι, ίδΐΗΐ»ύ 

βάραατ τών τεχνολογικά προηγμένων κλάδων πού θά 
είχαν σάν αποτέλεσμα μιά συνολική αύξηση τής παρα
γωγικότητας (-31 Γ-Γήρωπαίχό- έπ ίπε 6ο=)-,

β) σέ συνδυασμό μ ’αύτή τη διαδικασία μιά ρι
ζική μεταβολή τής διάρθρωσης του έμπορικοΰ ίσοζυ- 
γίου μέ μιά παράλληλη διαδικασία αύξησης των εξα
γωγών καί σχετικής μείωσης των εισαγωγών.

γ) στήν ενσωμάτωση σ’αύτές τίς έξελίξεις του 
ξένου κεφαλαίου.

Καί στους τρεις αύτούς τομείς οι πραγματικές 
εξελίξεις άκολοΰθ<Πΐ3*^τήν αντίθετη ακριβώς κατεύ- 

*..&υνση.
*Η μεγάλη ανισότητα πού υπάρχει στίς ευκαι

ρίες αποδοτικής τοποθέτησης μεταξύ τών π ιό παραγω
γικών τομέων τής οικονομίας καί τών μή παραγωγικών 
παρασιτικών καί μεταπρατικών δραστηριοτήτων, δπου 
πραγματοποιούνται μεγάλα κέρδη μέ εύκολο καί γρήγο- 
ρο τρόπο, εχει συνέπεια τή συγκέντρωση πόρων καί 
δυνάμεων σέ τομείς πού δεν συμβάλλουν στήν ανάπτυξη 
τών παραγωγικών δυνάμεων, δέν καλύπτουν πραγματικές 

■ ανάγκες καί δέν διευρύνουν κάν τίς παραγωγικές δυ- 
[ νατότητες τής οικονομίας.

"Ετσι αντί νά αναπτυχθεί βιομηχανικά ή χώρα 
^)έπεκτάθη(φ(.ν οι μεταπρατικές δραστηριότητες, οί ύπη- 
'ρεσίες γενικά καί τό εμπόριο είδικώτερα. *0 τομέας 
τών υπηρεσιών συμμετέχει στό άκαθάριστο έθνικό 
προϊόν μέ 32% περίπου. Τό ποσοστό τούτο φτάνει σέ 
ποσοστό πού συναντάμε στίς αναπτυγμένες βιομηχανι
κές κοινωνίες. ’Αλλά ή ανάπτυξη τών χωρών αυτών 
βασίστηκε πρώτα στή βιομηχανία πού δημιούργησε μέ 
τή σειρά της τίς προϋποθέσεις ανάπτυξης τού τριτο-
γενή τομέα.



Τ.6- -κύρΐΐΟ; =τή·ς···ιτεριό£ρ -ζΙμο. -τη ι
ημαντικό τμήμα των πόρων πού ήταν διαθέσιμοι γιά 

.· τή συσσώρευση παραγωγικού κεφαλαίου κατευθύνθηκαν 
καί δεσμεύτηκαν στον τομέα της κατοικίας, μέ σ όχο 
όχι μόνο την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών άλλα καί 
την κερδοσκοπία. "Ετσι 30,6% της συνολικής επενδυ
τικής δραστηριότητος ή 4-3,3% τών ίδιωτικών έπενδύ- 
σεων κατευθύνθηκε σ’ολη την περίοδο (1951-75) στην 
κατασκευή κατοικιών. ‘0 τομέας τής βιομηχανίας ά- 
πορρόφησε αντίστοιχα μόλις τό 14,1% τών συνολικών 
επενδύσεων καί ό αγροτικός τομέας τό 11,3%.

Τ Γ  ’Επειδή ή οικονομική δραστηριότητα έγινε κύ
ριος μοχλός τής ανάπτυξης σημαντικό τμήμα του παρα
γωγικού δυναμικού τής μεταποίησης βρίσκεται σέ στε
νή έξάρτηση μέαύτή. Οί κατασκευές απορροφούν τό 
53% τής παραγωγής ξύλου, τό 95% τών μή μεταλλικών 
όρυκτών, τό 60% τών προϊόντων μετάλλου, τό 54% τών 
ηλεκτρικών μηχανών καί τό 47% τών πλαστικών προϊόντων.

Ρ Τ  συμπληρωματικός χαρακτήρας μεταξύ βιομηχανίας καί 
κατασκευών έχει σάν συνέπεια νά δυσχεραίνει μιά πολι
τική πού θά έπιδίωκε τή σχετική "ανεξαρτητοποίηση" 
τής βιομηχανικής άπό τήν οικονομική δραστηριότητα.
*Η στενή έξάρτηση τών δύο αύτών τομέων οδηγεί στήν 
αδυναμία νά προωθηθεί ή έπέκταση τής βιομηχανικής 
παραγωγής, χωρίς ταυτόχρονα νά χρειάζεται νά ένισχύε- 
ται ή δραστηριότητα του οικοδομικού τομέα, πού ε
λάχιστα συμβάλλει στή βελτίωση τού επιπέδου άνάπτυ-

ίξης τών παραγωγικών δυνάμεων καί τής ανταγωνιστικότητας τής οικονομίας.

"  ¿ Μ η ^ ι ι τ ι υ ό ί .  η !  ί τ ? \  '  7 γ  ι ς  ώ Α η τ Γ Π Μ Γ Γ ι υ

ώ^=έξςς^)τό εγχώριο κεφάλαιο κατευθύνθηκε έκτος άπό 
τίς κατασκευές πρός τήν ελαφριά βιομηχανία, δηλ. τήν 
παραγωγή παραδοσιακών καταναλωτικών προϊόντων μέ τυ
ποποιημένη τεχνολογία καί παραγωγικές μεθόδους (τρό
φιμα, ποτά, κλωστοϋφαντουργικά, οικοδομικά υλικά). 
Τοποθετήσεις στούς κλάδους αυτούς δέν απαιτούσαν ί-~ 
διαίτερες γνώσεις, υψηλά κεφάλαια καί άπέφεραν παρ’δ-



-λα αυτά άπέφεραυ σύντομα κέρδη. "Ετσι οι κλάδοι πα
ραγωγής καταναλωτικών αγαθών (είδη διατροφής, ποτά, 
καπνός, υφαντικά είδη, είδη ένδύσεως καί ύποδήσεως) 
κάλυπταν τό 1978 τό 48% περίπου της παραγωγής καί 
απορροφούσαν τό 37% των έπενδύσεων. Επίσης τό.ΤΜ', £-ττ ι γ ;·=ΜΓ·ρήθ Γ <,·?',■ έ?̂ δηλ Μ4^ως
•γ-ιά συγκεκριμένες περιπτώσ-ε-ι·̂·· παραδοσιακών.βιομηχα
ν ιών, π-ού εμφανίζουν— *κι ™,ί,,χ&ρη Κι»»*|ΐ ι....... η
όλ-ιη̂ πωλ ιαηόγαρακ'ί4ρα.

*Η περιωρισμένη συσσώρευση κεφαλαίου στη βιο
μηχανία στηρίχτηκε στην εισαγωγή ξένης τεχνολογίας 
καί δέν συνδέθηκε μέ ενδογενή παραγωγή τεχνολογίας» 
άλλά μέ κατανάλωση (χρησιμοποίηση) τεχνολογίας πού 
αγοράζεται ή είσάγεται μέσο των αμέσων έπενδύσεων. 
"Ετσι, δμως ή επενδυτική δραστηριότητα δέν συνδέθηκε 
μέ τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας κατασκευής μηχανών, 
πού αποτελεί βασική προϋπόθεση γιά κάθε προσπάθεια 
σχετικά αυτοδύναμης καί δυναμικής μορφής εκβιομηχάνι
σης. *Η συμμετοχή του κλάδου αύτου στή μεταποιητική 
παραγωγή (άκαθάριστη αξία παραγωγής τής μείζονος βιο
μηχανίας) ήταν τό 1973 1,9% έναντι 2,0% τό 1963 μέ 
αποτέλεσμα ή χώρα νά είναι τελείως έξαρτωμένη γιά 
τόν μηχανικό της έξοπλισμό.Γ Γενικά, ή συσσώρευση κεφαλαίου στή μεταποίηση
παρέμεινε στή μεταπολεμική περίοδο σέ πολύ χαμηλό 
επίπεδο. ‘Η έξέταση τών άντιστοί χων μεγεθών σέ μιά 
σειρά άλλες αναπτυγμένες ή καί αναπτυσσόμενες χώρες 
δείχνει δτι ή 'Ελλάδα στήν περίοδο 1963-1972 κατέχει 
τήν πρώτη θέση ως πρός τή συγκέντρωςηέπενδύσεων στίς 
κατοικίες καί τήν τελευταία στον τομέα τών επενδύ
σεων μηχανικού έξοπλισμου. Μεταξύ 1960-1976 οί επενδύ
σεις στή μεταποίηση αντιπροσώπευαν τή μικρότερη ανα
λογία σέ σχέση μέ τό ’Ακαθάριστο 'Εγχώριο Προϊόν,άπό 
δ,τι σέ δλες τίς άλλες χώρες του ΟΟΣΑ.

ί
Τό συμπέρασμα είναι δτι παρά τίς έπιδιώξεις 
τών κυβερνήσεων τής Δεξιάς ή διαδικασία συσσώρευσης 
στό βιομηχανικό τομέα δέν έχει αποκτήσει μιά ενδογενής



δυναμική. Δεν υπάρχουν σήμερα μηχανισμοί πού νά έ- 
ξασφαλιζουν τήν αυτόματη μεταφορά ενός έπαρκούς τμή
ματος διαθεσίμων πόρων πρός τόν βιομηχανικό τομέα 
ή τή γεωργία. 'Επιπρόσθετα σημαντικό τμήμα του κόστους 
τής βιομηχανικής παραγωγής προσδιορίζεται σήμερα άπό 
εξωγενείς παράγοντες πού δεν βρίσκονται σε καμμιάσυ- 
νάρτηση με τήν εγχώρια, παραγωγική διαδικασία, άσκώντας 
έτσι καθοριστική επίδραση στό βαθμό άνταγωνιστικό-
τητας τής οικονομίας.______________________________ _

‘Η προσπάθεια ν'αυξηθούν οί εξαγωγές καί νά 
μειωθούν οί εισαγωγές σέ τρόπο ώστε τό ισοζύγιο πλη
ρωμών νά είναι θετικό γιά τή χώρα κατέληξε σέ πατα
γώδη αποτυχία. Τούτο γιατί ή προσπάθεια αυτή

α) στηρίχτηκε σέ υπερβολικό βαθμό στήν πραγμα
τοποίηση ξένων αμέσων επενδύσεων,

β) στηρίχτηκε ολοκληρωτικά σχεδόν στήν εισα
γωγή ξένης τεχνολογίας, συνδέθηκε δηλ. μέ τήν προμή
θεια των απαραιτήτων μηχανημάτων καί εξοπλισμού, 
άλλά καί ένδιαμέσων προϊόντων άπό εισαγωγές,

γ) συμβάδισε μέ τή συνεχή μείωση τής δασμολο
γικής προστασίας (στά πλαίσια στής Συμφωνίας Συνδέ- 
σεως) των βιομηχανιών, πού δεν είχαν άκόμα ιδρυθεί 
στήν 'Ελλάδα καί

δ) συνδυάστηκε μέ πρόσθετες δασμολογικές απαλ
λαγές γιά τήν εισαγωγή μεγάλου άριθμού προϊόντωνΛ 
αλλά άπό τά όποια παράγονταν καί άλλα δχι στή χώρα, 
μέ σκοπό τή μείωση τού κόστους καί τήνένίσχυση τής 
ανταγωνιστικότητας τών εξαγωγών τελικών προϊόντων, 
στά όποια ένσωματώνονταν τά ένδιάμεσα αυτά είσαγόμε- 
να. Αυτά τά στοιχεία όμως πού συνέθεταν τήν πολιτική 
γιά τήν προώθηση τών έξαγωγών είχαν αντιφατικό χα
ρακτήρα όσο άφορα τό σκοπό αυτό. *Η μετάβαση δηλ. 
άπό τήν έξωστρεφή εκβιομηχάνιση έπιδιώχθηκε μέ τρόπο 
πού άπό τή μιά μεριά βελτίωνε τίς προϋποθέσεις γιά 
έξαγωγές καί πού πράγματι οδήγησε σέ σημαντική αύξη
ση καί μεταβολή στή σύνθεσή τους, άλλά πού ταυτόχρο
να άναπαρήγε, μακροπρόθεσμα τίς συνθήκες άνισορροπίας -



στό ισοζύγιο, άφού δημιουργούσε δομές τέτοιες, οπού 
ή αύξηση των έξαγωγών στηριζόταν στην παράλληλη διεύ
ρυνση των εισαγωγών καί συνεπώς αδυνατούσε νά πετύχει 

4 τή μείωση της ανισότητας τού ισοζυγίου,κάί τελικά τη 
μείωση της έξωτερικής εξάρτησης της οικονομίας άπό τή 
ροή ξένων κεφαλαίων, δανειακών ή έπενδυτικών. "Ετσι 
τό άνοιγμα στό έμπορικό ισοζύγιο άπό 296 εκ. δολλ. τό 
1960 πέρασε σέ 888 έκ. τό 1969 καί σέ 4360 εκ. τό 
1978. Σάν ποσοστό τού 'Ακαθαρίστου 'Εθνικού Εισοδήμα
τος τό έλλειμμα αυτό έφθασε τό 16,8 % τό 1977 έναντι 
11,4% τό 1969 καί 9»3% τό 1960. Παράλληλα οι υποχρεώ
σεις τής οικονομίας σέ συνάλλαγμα, πού τό 1965 άνέρχο- 
ταν σέ 803 έκ. δολλ. ή 14,9% τού 'Ακαθαρίστου 'Εθνικού 
Εισοδήματος, έφτασαν σέ 2024 έκ. τό 1970 καί σέ 7^51 
έκ. τό 1977 ή 23>0% καί 32,1% άντίστοιχα (Πιν.3).

Τό κύριο δηλ. χαρακτηριστικό τής οικονομίας πού 
δημιουργήθηκε είναι δτι κάθε αύξηση τής εγχώριας πα
ραγωγής καί τού έθνικού εισοδήματος στηριζόταν σέ ση
μαντικό βαθμό στή διεύρυνση τού έλλείμματος τού ισο
ζυγίου καί στήν κάλυψη του άπό εξωτερικά δανειακά ή 
επενδυτικά κεφάλαια, καθώς καί άλλες κατηγορίες μετα
φοράς κεφαλαίων (εμβάσματα,κεφάλαια γιά τήν άγορά ά- 
κινήτων καί γής).

Οί κυβερνήσεις τής Δεξιάς γιά ν'άντιμετωπίσουν 
τό πρόβλημα τού έλλείμματος τού έμπορικού ίσοζυγίου 
τής χώρας στηρίχτηκαν στις εισπράξεις άπό τόν τουρισμό 
τή ναυτιλία καί τά μεταναστευτικά έμβάσματα. Γιά χρό
νια οί λεγόμενοι άδηλοι πόροι κάλυπταν τό έλλειμμα 
τού εμπορικού ισοζυγίου. "Ομως καί στό σημείο αυτό ή 
πολιτική της άποδείχτηκε κοντόφθαλμη. ‘Η αύξηση τού 
εισοδήματος άπό τήν άπλή μεταφορά πόρων άπό τό εξωτε
ρικό δέν συνδυάστηκε μέ μιά "άνάλογη" άνάπτυξη των 
έγχωρίων παραγωγικών δυνατοτήτων τής οικονομίας. "Ετσι 
ή διεύρυνση των εισοδημάτων πού προκλήθηκε άπό τή 
διαδικασία αυτή χρηματοδότησε σέ μεγάλο βαθμό τή συ
νεχή διεύρυνση των καταναλωτικών δαπανών. Παράλληλα 
δμως πρός τήν ένίσχυση τού καταναλωτικού χαρακτήρα τής



οικονομίας, ή αΰξηοη των εισοδημάτων συνοδεύτηκε άπό 
μιά μετατόπιση της καταναλωτικής ζήτησης άπό τά παρα
δοσιακά προϊόντα σε αγαθά καί υπηρεσίες πολυτελείας 
(στην τροφή, ένδυση, τρόπο ψυχαγωγίας, μετακίνηση, 
έξοπλισμό κατοικίας κ.ά.) πού είτε είσάγονται άπό τό 
έξωτερικό είτε οδήγησαν στή διεύρυνση τής παραγωγής 
καταναλωτικών αγαθών μέ ψηλό κόστος. Σημειώθηκε δηλ, 
μιά μεταβολή των καταναλωτικών προτύπων τής οικονομίας 
καί μάλιστα κατά τρόπο πού μπορεί νά θεωρηθεί άμετά- 
κλητος καί πού ασκεί έτσι πολλαπλές περιοριστικές ε
πιδράσεις στή διαμόρφωση τής παραγωγής, στήν έπιλογή 
τεχνολογίας καί κυρίως στίς δυνατότητες άναπροσανατο- 
λισμοΰ τής οίκονομικήο πολιτικτίσ.___________ ________ _1 ‘Η προσπάθεια βιομηχανικής ανάπτυξης τής χώρας 

μέ τή βοήθεια ξένου επενδυτικού κεφαλαίου, τέλος, ά- 
πέτυχε καί αυτή.
Οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι προσανατολισμέ

νες πρός τήν εγχώρια αγορά. *Η πραγματοποίηση ορισμέ
νων έξαγωγών άπό τίς έπιχειρήσεις πού έγκαταστάθηκαν 
μπορεί νά συνέβαλε στή διεύρυνση των εξαιρετικά περιο
ρισμένων βιομηχανικών έξαγωγών, ωστόσο δέν αναιρεί 
τδ βασικά έσωστρεφή χαρακτήρα τών έπενδύσεων αυτών.
Τό 1976 άπό τίς 100 ξένες επιχειρήσεις μόνο 24 πραγμα
τοποιούσαν άξιες λόγου εξαγωγές. Τά φάσμα τών έξαγωγών 
ήταν έξαιρετικά περιορισμένο καί άν οι πολυεθνικές 
έπιχειρήσεις συμμετέχουν έστω καί μέ ποσοστό 2,6% 
στίς έξαγωγές βιομηχανικών ειδών αύτό οφείλεται μόνο 
στό άλουμίνιο.

Οι έξωτερικές δηλ. συναλλαγές τών ξένων έπι- 
χειρήσεων πού έγκαταστάθηκαν στή χώρα, έπηρεάστηκαν 
άπό τόν πολυεθνικό τους χαρακτήρα. Οι περισσότερες 
άπό τίς μεγάλες, άλλά καί πολλές μικρές ή μέ άσήμαντο 
μέγεθος ξένες έπιχειρήσεις περιόρισαν τή δραστηριότη
τα τους ηνΛ !Γ.Γ:λ̂ ττ̂ Τ.η··-η .. ·ής ττΊη-ιιντ,.Γ. , μΓ^
θ-ύβς; στή συναρμολόγηση ή καί άπλώς στή συσκευασία τών 
προϊόντων πού εισάγουν άπό τό πολυεθνικό τους συγκρό
τημα. *Η θέση δηλ. πού πήραν οι θυγατρικές μονάδες τών "



Γπολυεθνικών έπιχειρήσεων στήυ παραγωγική διαδικασία 
τής χώρας καί ό χαρακτήρας των έπιχειρηματικών τους 
στόχων, πέρα άπό τίς επιπτώσεις στό ισοζύγιο πληρω
μών, έπηρέασαν έπίσης αρνητικά τήν ολοκλήρωση του 
βιομηχανικού τομέα. Ευνόησαν τήν οριζόντια καί όχι τήν 
κάθετη ανάπτυξη καί λειτούργησαν άνασχετικά στήν α
νάπτυξη των ένδοκλαδικών καί διακλαδικών διασυνδέσεων 
στήν οικονομία καί ιδίως στή βιομηχανία πού είναι ά- 
παοαίτητεσ γιά μιά ολοκληρωμένη επέκταση♦

_nαια--ειναυ η αίτια τής συνολική« εοτυχί« τήί

Μετά τό τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου καί τήν 
ολοκληρωτική έπικράτηση τής Δεξιάς οί κυβερνήσες τής 
Δεξιάς έπέβαλαν στή χώρα οικονομική πορεία μέ μοναδι
κό γνώμονα τήν ένίσχυση των κυριάρχων συμφερόντων- 
τής οικονομικής ολιγαρχίας καί του ξένου παράγοντα- καί 
τή διατήρηση^ τής ύπάρχουσας οικονομικής καί κοινωνικήςΟιατηρηστι της υπαρχ 
κατάστασης.1 to πρώτο ά/ ι w Ύ  < J /"TOpCLQCQ OtlyTijQ Γ)Τ(Χν Γ] 0(

πό τα κυρία χαρακτηριστι της
Χη, εραγμαμμ και

ή ανάθεση στους ιδιώτες έπιχειρηματίες τής πρωτοβουλίας 
νά φρον-τίσουν γιά τήν οικονομική ανάπτυξη του τόπου«.

Οί κυβερνήσεις τής Δεξιάς δεν έπεδιώξαν τή δημι
ουργία ένός αποτελεσματικού κρατικού μηχανισμού, πού 
θά διαδραμάτιζε καθοριστικό ρόλο στήν άναπτυξιακή δια
δικασία καί θά προωθούσε τήν παραγωγική συσσώρευση κε
φαλαίου, τήν ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δραστηριοτή
των σύμφωνα μέ τίς ανάγκες τής χώρας /ιήν τεχνολογική 
α ν ά π τ υ ξ η (¡ενικά ό ρόλος τού κράτους έξαντλήθηκε 
στή δημιουργία γενικότερων συνθηκών πού ήταν απαραίτη
τες γιά τή λειτουργία τής οικονομίας (υποδομή, νομισμα
τική σταθερότητα, κλίμα έμπιστοσύνης) καί πού θά δη
μιουργούσαν συνθήκες άποδοτικότητας ικανές νά κινητο- 
τό ιδιωτικό κεφάλαιο γιά τήν ανάληψη παραγωγικής δραστη
ριότητας. Τά όρια δηλ. τής κρατικής λειτουργίας προσδιο
ρίστηκαν A PRIORI στούς τομείς πού δέν έθιγαν τήν άπο- 
δοτικότητα τού ιδιωτικού κεφαλαίου, χωρίς νά λαμβά-



-νονται υπόψη οι στόχοι πού έπρεπε νά επιτευχθούν καί 
οί ανάγκες καί δομές τής οικονομίας. ''Ετσ//βίσυσσώρευ- 
ση κεφαλαίου καί γενικότερα ή διαδικασία ανάπτυξης των 
παραγωγικών δυνάμεων άφέθηκαν έτσι στό μηχανισμό καί 
την έπιρροή των δυνάμεων τής αγοράς. κρατικός 
προγραμματισμός παρά τά επί μέρους θεωρητικά προγράμμα 
τα πού συντάχθηκαν σέ καμιά περίοδο δέν άποτέλεσε ένα 
πλαίσιο αναφοράς, μέσα στό όποιο θά πραγματοποιόταν 
μέ αποφασιστικότητα καί σαφή προσανατολισμό ή κρατική 
πολιτική. "Οταν ή ιδιωτική πρωτοβουλία δέν προσανατο
λιζόταν πρός παραγωγικές δραστηριότητες, τό συμπέρασμα, 
πού μονίμως προέκυπτε γιά τίς κυβερνήσεις τής Δεξιάς 
ήταν ότι τό θεσμικό πλαίσιο καί οί έξωτερικές συνθήκες 
ήταν άκατάλληλα·καί κατά συνέπεια ή οικονομική πολιτι
κή έπρεπε νά άποβλέψει στή δημιουργία ακόμα π ιό καταλ
λήλων συνθηκών. Τούτο σήμαινε πάντα τήν υποβοήθηση 
των ιδιωτών επιχειρηματιών τή θέσμιση νέων κινήτρων 
καί γενικά επιδοτήσεων, πού βελτίωναν τά κέρδη τους σέ 
βάρος τού κοινωνικού συνόλου

ίΤό κράτος παράλειψε συστηματικά νά άναλάβει τό 
ίδιο την προώθηση τής συσσώρευσης κεφαλαίου ρ^ή υε,τα- 
ποίηση. Παρ’όλη τήν επενδυτική άνεπάρκε ια̂ σ̂τ'ον τομεο^'^ 
αυτό, τό κράτος δέν προχώρησε στή δημιουργία νέων βιο
μηχανικών δραστηριοτήτων πού θά μπορούσαν είτε νά κα- 
λύψουν σημαντικές ανάγκες τής έσωτερικής ζήτησης είτε 
νά άξιοποιήσουν τήν παραγωγή άλλων τομέων ή βιομηχανι
κών κλάδων, μέ στόχο τή διεθνή αγορά, είτε νά ένισχύ- 
σουν τή δυναμική τής εκβιομηχάνισης. Μέ εξαίρεση τήν 
περίοδο τού 1959-63, όπου ή κρίση στή διαδικασία 
εκβιομηχάνισης λειτούργησε σά μέσο πίεσης, ώστε οί 
κρατικές έπενδύσεις νά καλύψουν γύρω στό 23% κατά μέσο 
όρο τού συνόλου τών έπενδύσεων στόν τομέα αύτό, έκτοτε 
ή κρατική συμμετοχήστή συσσώρευση κεφαλαίου στό μετα
ποιητικό τομέα σχεδόν εκμηδενίστηκε, καλύπτοντας μεταξύ 
1964-75 τό 1,4% τού συνόλου τών έπενδύσεων παγίου κεφα
λαίου. Τό κράτος προσανατόλισε τά 2/3 τών έπενδύσεων του 
(66,1%) ή τό 30,4% τών συνολικών έπενδύσεων στή δημιουργία



υποδομής (ενέργεια, μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, μέ 
σκοπό τή δημιουργία "έξωτερικών οικονομιών*' πού, 
βελτιώνοντας την άποδοτικότητα των ιδιωτικών έπενδύ- 
σεων, θά έπέτρεπαν ώστε ή συσσώρευση κεφαλαίου στους 
παραγωγικούς, άλλα ταυτόχρονα προσοδοφόρους τομείς νά 
στηρίζεται στούς ιδιώτες έπιχειρηματίεςΛ

'Η έζάρτηση άπό τίς ΗΗΑ στην πρώΐη μεταπολεμική 
περίοδο δέν περιοριζόταν μόνο στόν πολιτικό άλλα έ- 
πεκτεινόταν καί στόν οικονομικό χώρο, ή άκριβώς επειδή 
^κυρϊαρχοΰσε στό πολιτικό έπίπεδο, προσδιόρισε καί τίς 
έπιλογές στόν? οικονομικό τομέα. Μέσο τής ΑΜΑΰ ή άμερι- 
κανική πολιτική έλεγχε καί προσδιόριζε άμεσα όλες τίς 
βασικές οικονομικές άποφάσεις γιά άρκετό διάστημα.
Οί έπιλογές τής περιόδου 1948-53 όταν άκόμα ή οικονο
μία ήταν άδιαμόρφωτη, είχαν καθοριστική σημασία,γιατί 
έβαλαν σέ κίνηση μηχανισμούς καί δημιούργησαν δομές 
πού επηρέασαν δλο τόν προσανατολισμό τής οικονομίας, 
ένώ ταυτόχρονα προσδιόριζαν καί τά περιθώρια ελευθε
ρίας τής οικονομικής πολιτικής.^Βασ>κά στοιχεία άπό 
τήν άποψη αυτή ήταν τά εξής: αοο ¿(ί

α) ό προσανατολισμός τής οικονομίας πρός τήν
κατεύθυνση κυρίως τής αγροτικής άνάπτυζής ή τής ά-
<ν ιένων τομέων τών υπηρεσιών, Ως βάση για
τήν άποψη αυτή προβλήθηκε τό έπιχείρημα δτι ή χώρα, λόΓ 
γω του μικρού μεγέθους της,του άγροτικου χαρακτήρα τής 
οικονομίας της, τής στενότητας κεφαλαίου καί τής φτη
νής έργατικής δύναμης, διέθετε συγκριτικά πλεονεκτήμα
τα στήν άγροτική παραγωγή. *Αντιθε“τα ότό χώρό“τής βιο
μηχανίας τά συγκριτικά πλεονεκτήματα βρίσκονταν άπό 
τήν πλευρά τών άναπτυγμένων χωρών, τόν άνταγωνισμό 
τών οποίων δέν θά μπορούσε ή ‘Ελλάδα ν’άντιμετωπίσει. 
’Ακόμα ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας θά οδηγούσε λόγω 
του μεγέθους τής άγοράς σέ μονοπωλιακές καταστάσεις, 
"καί τούτο δέν άνέχεται ή ’Αμερικανική Κυβέρνησις ου
δέ ή άμερικανική κοινή γνώμη**.

’Ακόμη καί τά περιορισμένα έλληνικά σχέδια γιά 
τήν ενίσχυση του βιομηχανικού τομέα μέ ορισμένες βασι-



-κές μονάδες συνήντησαν μεγάλη αντίδραση, δπου παρου
σιάστηκαν, προκειμένου γιά την έκτέλεσή τους νά χρη
σιμοποιηθεί ένα τμήμα των χρημάτων της βοήθειας 
ΜΑΙϊεΗΑΙΧ.

Παρόμοιες απόψεις επηρέασαν τίς έξελίζεις ως 
τά τέλη τής δεκαετίας 1950-60 περίπου.

Οί καπιταλιστικές χώρες τής Δύσης πίεσαν γιά 
τό άνοιγμα τής χωράς στό διεθνές έ'μπόριο καί τήν 
ένσωμάτωσή της στη διεθνή αγορά. *Η λογική τής έπιβο- 
λής αυτής ήταν δτι ή απελευθέρωση του έζωτερικοϋ 
εμπορίου θά έπέτρεπε στή χώρα τήν έξειδίκευση καί τή 
μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεο
νεκτημάτων της. Τά έλλείμματα πού θά δημ ιουργουνταν 
στό ισοζύγιο, θά καλύπτονταν μέ τήν εισροή ξένου ε
πενδυτικού κεφαλαίου, πού ακόμα θά συμπλήρωνε τή συσ
σώρευση εγχωρίου κεφαλαίου καί θά ένίσχυε έτσι τόν 
παραγωγικό τομέα καί τίς έξαγωγικές δυνατότητες τής 
οίκονομ ίας.

’Η τέτοια ’'ανοικτή" πολιτική έξασφάλιζε ση
μαντικά προνομιακή θέση στό ξένο κεφάλαιο καί σήμαινε 
μεγαλύτερο άνοιγμα τής έγχώριας αγοράς στά ξένα έπι- 
χειρηματικά συμφέροντα καί τίς πολυεθνικές έπιχειρή- 
σεις, πού μέσο των αμέσων επενδύσεων μπορούσαν νά 
διασφαλίσουν καί νά ένισχύσουν τήν ισχυρή θέση τους 
στήν ελληνική αγορά. ‘Η πολιτική αυτή ευνοήθηκε καί 
[ό τίς εγχώριες δυνάμεις πού έπηρέαζαν τόν μηχανισμό 

των επιλογών στήν άκονομία. *Η εισροή του ξένου κεφα
λαίου έπέτρεπε τ*Μ*#όχρτ>να στό ελληνικό κεφάλαιονά ε
ξακολουθήσει νά προσανατολίζεται πρός τίς παραδοσιακές 
μεταπρατικές, κερδοσκοπικές ή άλλες άντιπαραγωγικές, 
αλλά ιδιαίτερα αποδοτικές δραστηριότητες.
Ιέ άλλα λόγια τό σχήμα αυτό έξυπηρετούσε τή διπλή λει
τουργία, αφενός νά ένισχύσει τή διεθνοποίηση των κατα
ναλωτικών καί παραγωγικών δομών τής οικονομίας καί τό 
ρόλο του ξένου κεφαλαίου καί τεχνολογίας καί αφετέρου 
νά μήν έξαναγκάσει τήν έγχώρια επιχειρηματική τάξη 
νά θυσιάσει έστω τμήμα τών συμφερόντων της στόν τριγο- 
γενή τομέα καί νά μετατοπίσει σημαντικό τμήμα τών πόρων



VΓ

πού έλεγχε πρός τή βιομηχανία. , ̂  , »0 '
Τό άνοιγμά τής έλληνικής άγορας ^υυοδΓύ-^Ε- ¿ττΑ 

μείωση των δασμών. ’Ανταποκρίθηκε έτσι ή 'Ελλάδα 
στη βασική επιδίωξη των καπιταλιστικών χωρών τής Δύσης 
γιά ελεύθερη ανάπτυξη του εμπορίου καί κατάργηση των 
εμποδίων στην εισαγωγή των προϊόντων τους.
, *Η δομή του εξωτερικού δασμολογίου διαμορφώθηκε
από τίς κυβερνήσεις τής Δεξιάς αέ συνεννόηση με τήν 
εγχώρια όλιγαρχία σε τρόπο ώστε οί παραδοσιακοί κλάδοι 
(έριουργία, υφαντικά, υποδήματα, ενδύματα, έπιπλα, χαρτί 
δέρματα) απολαμβάνουν υψηλή δασμολογική προστασία, ενώ 
οί τεχνολογικά π ιό σύγχρονοι κλάδοι καί οί κλάδοι πού 
βρίσκονται ακόμη σε καθυστέρηση απολαμβάνουν πολύ χαμη
λότερη ή μηδαμινή προστασία.

‘Η μορφή αυτή τής δασμολογικής προστασίας έδωσε 
τή δυνατότητα στούς παραδοσιακούς κλάδους τής βιομηχα
νίας νά αναπτυχθούν σέ βαθμό πού νά αποτελούν σήμερα τό 
βασικό τμήμα τής έγχωρίας έπιχειρηματικής δραστηριότη
τας στό βιομηχανικό τομέα. 'Αντίθετα ό χαμηλός βαθμός 
προστασίας τών τεχνολογικά π ιό συγχρόνων βιομηχανικών 
κλάδων είχε σάν συνέπεια ή ανάληψη εγχωρίων παραγωγικών 
δραστηριοτήτων σ'αυτούς νά γίνεϋαι σχεδόν απαγορευτική 
π.χ. μηχανές, ήλεκτρικές μηχανές, μεταφορικό υλικό, 
χημικά) καί νά αποθαρρύνεται ή είσοδος στήν αγορά νέων 
έπιχειρήσεων, πού θά στηρίζονταν στίς έλληνικές έπιχει- 
ρηματικές δυνάμεις. Μέ εξαίρεση τίς βιομηχανικές μονά
δες πού προϋπήρχαν καί πού διέθεταν μιά βάση πού έπέτρε- 
πε τήν επέκτασή τους σέ νέες δραστηριότητες, αλλά πάντως 
συγγενείς πρός αυτές πού ήδη ασκούσαν, ή δημιουργία 
νέων έπιχειρήσεων σέ τεχνολογικά προηγμένους κλάδους, 
άπό έλληνικές έπιχε ιρηματικές δυνάμεις υπήρξε έξαιρετικά 
περιορισμένη.

Τά στοιχεία αυτά ήσκησαν δμως καθοριστική έπίδρα- 
ση καί στή θέση τής χώρας στό διεθνή καταμερισμό τής 
έργασίας: Οί έλληνικές έξαγωγές χαρακτηρίζονται ακόμα 
άπό τήν κυριαρχία τών παραδοσιακών προϊόντων, τό χαμηλό 
βαθμό προστιθεμένης άξίας(τής οποίας τό μεγάλο μέρος 
είναι τό έργατικό κόστος) καί τήν υψηλή περιεκτικότητα



τους σέ είσαγόμενα ένδιάμεσα προϊόντα. Ειδικότερα ή 
κατηγορία τών αγροτικών ειδών (τρόφιμα-ποτά-καπνός) 
αντιπροσωπεύει τό 32,6% των συνολικών εξαγωγών, οι 
πρώτες ύλες (βαθμβάκι, ακατέργαστα δέρματα κ.λ.π.) 
τό 5)0% καί τά όρυκτά -μεταλλεύματα τό 5)2% δηλ. συ
νολικά 43% περίπου (1977). *Από τίς βιομηχανικές ε
ξαγωγές άλλα 39)5% του συνόλου τών έξαγωγών είναι 
προϊόντα τών παραδοσιακών, μέσης ή χαμηλής τεχνολογίας 
κλάδων (κλωστοϋφαντουργικά 1 7)7%) τσιμέντα-οίκοδ μικά 
υλικά 6,4% γουναρικά-δέρματα κ.λ.π. 5)8% είδη άπό 
μέταλλο 4,2% διάφορα 7)4%.[ Τό αποτέλεσμα της έξέλιξης αυτής ήταν οτι τά 

προϊόντα πάνω στά όποια σήμερα στηρίζονται οί έλληνι- 
κές εξαγωγές δέν είναι ανταγωνιστικά. Τά κλωστοϋφαντουρ
γικά προϊόντα τών χωρών τής 'Αφρικής καί τής 'Ασίας π.χ 

πουλιώνται φτηνότερα στίς Δυτικοευρωπαϊκές αγορές γιατί 
τά εργατικά χέρια έκεΐ κοστίζουν λιγώτερο άπ’ό,τι στην 
‘Ελλάδα.

*Η ενσωμάτωση στη διεθνή αγορά επηρέασε ση
μαντικά τίς τεχνολογικές δομές τής οικονομίας^ γιατί 
άπό τή μιά ένίσχυε τή δημιουργία προτύπων ζήτησης, 
γιά τήν κάλυψη τών οποίων έπρεπε νά χρησιμοποιηθεί εί- 
σαγόμενη τεχνολογία έντάσεως κεφαλαίου, ενώ παράλληλα 
πίεζε καί γιά τή δημιουργία τεχνολογικά συγχρόνων βιο
μηχανικών μονάδων. *Η διεύρυνση δηλ. τής αγοράς πού 
προκαλουσαν οί συνεχώς αυξανόμενες εισαγωγές δημιούργη
σε καταναλωτικά πρότυπα συγγενή μέ τά δυτικοευρωπαϊκά.
Γιά νά μπορεί όμως ή εγχώρια παραγωγή νά προσφέρει 
προϊόντα του ίδιου χαρακτήρα ή κοινωνικής απήχησης μέ 
τά είσαγόμενα, έπρεπε αναγκαστικά νά χρησιμοποιήσει 
αντίστοιχες είσαγόμενες τεχνολογικές μεθόδους. *Η έ- 
ξάρτηση όμως τής παραγωγικής διαδικασίας άπό τήν είσα- 
γόμενη τεχνολογία, χωρίς όποιαδήποτε προσπάθεια άνάπτυ- 
ξης τών έγχωρίων τεχνολογικών δυνατοτήτων είχε σάν ά- 
ποτέλεσμα : τήν άποθάρρυνση τής άνάπτυξης τής εγχώριας 
τεχνολογίας καί τήν υποκίνηση τών εισαγωγών, δεδομένου 
ότι ή χρησιμοποίηση ξένων τεχνολογικών μεθόδων συνδυά
ζεται μέ τή χρησιμοποίηση είσαγομένων πρώτων υλών, ένδιά-



-μέσων προϊόντων ή κεφαλαιουχικών αγαθών άπό την ε
ταιρεία πού θά χρησιμοποιήσει την τεχνολογία.

Τέλος καθώς οί τεχνολογικές συμφωνίες πού 
στήριξαν τόν έκσυγχρονισμό καί τήν ανάπτυξη πολλών 
εγχωρίων έπιχειρήσεων συνδέθηκαν σέ πολλές περιπτώ
σεις μέ περιοριστικές ρήτρες όσο άφορά τήν έξαγωγική 
τους δραστηριότητα (ποσότητες εξαγωγών, τιμές ή γεωγρα
φικός προσανατολισμός τών εξαγωγών) ή χρησιμοποίηση 
του μέσου αυτού καθόριζε ταυτόχρονα καί τά όρια τών ε
παγωγικών δυνατοτήτων στίς περιπτώσεις πού άφορϋσε.

2  / Τό τρίτο χαρακτηριστικό τής ελληνικής έξέλιξης
-τϊναι οτι τό κράτος παρενέβη συνεχώς στή λειτουργία 
;ου μηχανισμού τής αγοράς γιάνά έξασφαλίσει στούς ί- 
>ιώτες επιχειρηματίες τά κέρδη πού δέν μπορούσαν οί 
ίδιοι νά αποκτήσουν. *Ενώ σύμφωνα μέ τίς θεωρητικές 
< ρχές τού καπιταλιστικού συστήματος ή δυνατότητα πραγμα
τοποίησης κέρδους είναι τό κριτήριο άν θά πρέπει νά έ- 
ιιβιώσει μιά έπιχείρηση ή νά κλείσει, στήν 'Ελλάδα τό 
ιριτήριο αύτό δέν εφαρμόστηκε γιά ΐίολλές έπιχειρήσεις 
ουνδεδεμένες μέ τούς μηχανισμούς τής Δεξιάς. ’Επιβιώ- 
σαν καί κέρδισαν όσοι εξασφάλισαν τήν κρατική ύποστή- 
ριξη.

Γιά τήν στήριξη τής ελληνικής έπενδυτικής δραστη
ριότητας στό βιομηχανικό τομέα τό κράτος χρηματοδότη
σε άμεσα ή έμμεσα ένα αλο καί μεγαλύτερο ποσοστό τών 
ιδιωτικών επενδύσεων. ‘Η συσσώρευση δηλ. έγχωρίου κε
φαλαίου στή βιομηχανία συνδέεται μέ τήν προοδευτική 
παραχώρηση όλο καί περισσοτέρων κινήτρων μέ διάφορες 
μορφές π.χ. φορολογικές απαλλαγές, ευνοϊκά επιτόκια 
χρηματοδότησης, δασμολογικές απαλλαγές, απαλλαγές γιά 
τήν καταβολή εισφορών στό ΙΚΑ κ.λ.π. πού συνιστούν 
άμεσες ή έμμεσες μορφές έπιδοτήσεων. Οί έπιδοτήσεις 
αυτές αντιστοιχούν στό 35% τού συνόλου τών βιομηχανι
κών έπενδύσεων στήν περίδο 1961-1975*

*Η έκταση τών φορολογικών απαλλαγών πού αποτε
λεί μία μόνιμη μορφή έπιδοτήσεων. Μεταξύ 1966-1975 
τά κέρδη τών βιομηχανικών έταιρειών πού έξαιρέθησαν 
άπό τή φορολογία έφτασαν άπό 321 εκ. 6ρχ. τό 1966 σέ
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5324 εκ. τό 19 75· * *0 φόρος άπό τόυ όποιο απαλλάχτηκαν 
αυτά τά κέρδη σημείωσε συνεχή αύξηση καί έφτασε τό 
1975 τά 2 δισεκ. δρχ. περίπου. Άπό τή σύγκριση μετα
ξύ του φόρου πού πράγματι καταβλήθηκε γιά τά μή δια- 
νεμηθέντα κέρδη καί τής έπιδότησης αυτής προκύπτει 
καί ή σημασία τής τελευταίας γιά τό βιομηχανικό το
μέα. Ή  αναλογία φόρου/έπιδότησης ήταν γιά όλη τήν 
περίοδο 1966-75 1 ;3»52 δηλ. ό φόρος άπό τόν όποιο ά- 
παλλάσσονταν οί επιχειρήσεις ήταν 3,5 φορές περισσό-
τερης άπό πμιτΑμ π  η Λ ή-τ^Ί Μπττητβάλλουν.

Μπορούμε νά συνοφίσουιιε όλες τίς παραπάνω πα
ρατηρήσεις σε μια γενικωτερη παρατήρηση :

Αιτία του κακού είναι ή έπιβολή στήν ‘Ελλάδα 
του χωρίς περιορισμούς καπιταλιστικού συστήματος καί 
ή ένταξη τής χώρας στή διεθνή καπιταλιστική άγορά.

Στήν καπιταλιστική οικονομία ίσχύει ή άρχή 
τής μεγιστοποίησης του κέρδους έπικρατει καί έπιβάλ- 
λεται όποιος πραγματοποιεί τά μεγαλύτερα κέρδη. Σέ 
μιά περιφερειακή οίκονομία^όπως ή ελληνικήςτά μεγάλα 
κέρδη δέν μπορούν νά πραγματοποιηθούν σέ τομείς όπου 
παράγουν οί ίδιες οί προηγμένες χώρες* Τ ά  ντόπια 
προϊόντα δέν μπορούν νά άνταγωνιστουν τά φτηνότερα 
καί καλύτερα ξένα, δέν δίνουν κέρδη καί δέν παράγονται.
*Η άπλή αυτή διαπίστωση εξηγεί γιατί παρά τίς τόσες 
προσπάθειες των αρμοδίων δέν μπόρεσε ν'άνταπτυχθουν 
βιομηχανίες πού νά εξασφαλίζουν τή βιομηχανική υποδομή 
τής χώρας. Κέρδη σέ μιά περιφερειακή οίκονομί α μπο
ρούν νά πραγματοποιηθούν πρώτα άπ’όλα μέ τό εισαγωγικό 
εμπόριο, τήν άντιπροσώπευση τών ξένων έπιχειρήσεων, 
τή κερδοσκοπία. Μπορεί έπίσης νά πραγματοποιηθούν μέ 
εργασίες πού έκμεταλλεύονται ό,τι είναι φτηνό στό τό
πο καί φτηνά είναι σέ μιά ύποανάπτυκτη οικονομία κυ
ρίως τά έργατικά χέρια.

*Η κρίση πού περνάει^^^οίκονομία εκτός άπό^τό 
συγκυριακό της χαρακτήρα είναι κυρίως συνέπεια του 
τρόπου πού άναπτύχθηκε* τής πολιτικής πού ακολούθησε'
ή Δεξιά* τής ενσωμάτωσης τής χώρας στο διεθνές καπι
ταλιστικό σύστημα.
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'Η σημαντική άνοδος διαφόρων μεγεθών οικονομι
κής καί κοινωνικής ευημερίας δέν αντιστοιχεί καί δεν 
στηρίζεται σέ μιά ανάλογη ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων, γιατί αυτή ή ανάπτυξη των παραγωγικών δυ
νάμεων στό βαθμό πού πραγματοποιήθηκε :
-δ-έν είναι ενδογενής,
-^δέν έμφανίζει χαρακτήρα μονιμότητας καί δυναμισμού,
- συνδέθηκε μέ μεγάλη σπατάλη κοινωνικών καί οικονομι

κών πόρων καί
- δέν συνδέθηκε μέ τήν ανάπτυξη τομέων πού θά έπέτρε- 
παν στή χώρα, μέσα άπό μιά διαδοχική μεταβολή τής θέ
σης της στό διεθνή καταμερισμό τής έργασίας, νά πετύ- 
χει μιά λιγότερο ανισομερή ανάπτυξη των έξωτερικων 
οικονομικών σχέσεων.

“ΊΓ '11 κυρερνηση για ν αντιμετώπισει τήν οικονομική
κρίση έχει έξαγγείλει κατά καιρούς σειρά άπό μέτρα, 
δπως τόν περιορισμό των εισαγωγών,τόν έλεγχο των τιμών 
ή τόν περιορισμό τών αυξήσεων τών μισθών. "Ολα τά μέτρα 
αυτά έχουν βραχυχρόνιο χαρακτήρα. Κάί κανένα δέν άντι- 
μετωπίζει τή βασική αιτία τής κρίσης τά διαρθρωτικά 
προβλήματα τής οικονομίας.

Τό πρόβλημα τής οικονομικής άνάπτυξης δέν άντι- 
μετωπίζεται μιά μακρόπνοη στρατηγική πού μέ άλλη- 
λένδετες καί διαδοχικές διαρθρωτικές μεταβολές θά πε
τύχε ι τήν άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί τήν ά
νοδο του βιοτικού επιπέδου καί παράλληλα θά ενισχύει- χήν 
αυτοδυναμία καί τήν δυναμικότητα τής οίκονομίας./Οικο
νομικό πρόβλημα συρρικνώνεται στήν άντιμετώπιση τού 
πληθωρισμού καί τών ελλειμμάτων τού ισοζυγίου καί στήν 
πραγματοποίηση ύψηλών ρυθμών αύξησης τού εθνικού εισο
δήματος.

Τό πρόβλημα τού ισοζυγίου ενδιαφέρει άμεσα τήν 
κυβέρνηση γιατί ό περιορισμός τών εισαγωγών οδηγεί σέ 
ένταση τών πληθωριστικών πιέσεων, σέ περιορισμό τής κα
τανάλωσης, άλλά καί τής έπενδυτικής καί παραγωγικής 
δραστηριότητας, άφού ολόκληρος ό κεφαλαιουχικός έξο- 
πλισμός καί σημαντικό τμήμα τών ενδιαμέσων προϊόντων 
,γιά τήν παραγωγή είσάγονταν. Οι οικονομικές αυτές συ-



-νεπειες συνοδεύονται άπό εξίσου σημαντικές κοινωνικές 
καί πολιτικές επιπτώσεις. *Η επιδίωξη γιά υψηλούς 
ρυθμούς αύξησης του εθνικού εισοδήματος άσχετά άπό 
τόν τρόπο πού έπιτυχάνονται οι ρυθμοί αυτοί σκοπό έχει 
νά εξασφαλίσει τη διατήρηση τής κοινωνικής καί πολιτικής 
ισορροπίας δεδομένου ότι, όταν τά είσοδήματα αυξάνουν, 
τό πρόβλημα τής διανομής μπαίνει σέ δεύτερη μοίρα καί 
δέν τίθενται προβλήματα διαφορετικών επιλογών, ώς πρός 
τόν τρόπο ανάπτυξης καί έκβιομηχάνίσης.

‘Η κυβερνητική πολιτική λοιπόν στηρίζεται σέ 
μέτρα βραχυπροθέσμου χαρακτήρα, πού αδυνατούν νά οδη
γήσουν σ’ένα μετασχηματισμό τών δομών καί νά εξασφαλί
σουν τό ξεπέρασμα τών προβλημάτων. Αυτό εξηγεί καί για
τί τά κυβερνητικά μέτρα είναι πολλές φορές αντιφατικά. 
Παρ’όλο τόν πληθωρισμό π.χ. οι έπιδοτήσεις αποκτούν 
ένα όλο καί σημαντικότερο βάρος γιά τήν πραγματοποίηση 
τών επενδύσεων σέ μιά προσπάθεια νά ξεπερασθει ή πολι
τικά επικίνδυνη οικονομική στασιμότητα. 'Η οικοδομική 
δραστηριότητα μιά περιορίζεται γιάε*α«ί τό
στόχο τής συγκέντρωσης παραγωγικών πόρων σέ αναπτυξια
κούς τομείς καί μιά προωθείται γιατί είναι ό κύριος 
μοχλός τής ελληνικής οικονομίας.

Μέχρι σήμερα τά μέτρα τής ελληνικής κυβέρνησης 
μπορούσαν νά συγκαλύπτουν γιά τό πολύ κοινό τήν πραγμα
τική κατάσταση, δημιουργούσαν ίσως τήν έντύπωση μιας 
κάποιας ευεξίας τής οικονομίας όπως οί κορτιζόνες πού 
χορηγούνται σ’έναν βαρειά άρρωστο. Σήμερα όμως ή διεθνής 
κρίση θά έχει αναπόφευκτα σά συνέπεια καί τήν υποχώρη
ση τής ελληνικής οικονομίας. Μέ τή Δεξιά στήν έξουσία 
ή υποχώρηση, ό μαρασμός τής οικονομίας δέν θά έκδηλωθή 
στόν οίκονομικά_τομέα μέ μείωση τών κερδών. Θά έκδηλω- 
θεΐ στό έπι τών κοινωνικών καί εισοδηματικών κατα-
κτήσεων. Χαμηλώτερα είσοδήματα σέ όλους γιά νά έξασφα- 
λισθουν μεγαλύτερα κέρδη. Λιγώτερες κοινωνικές παροχές 
γιά νά έξασφαλισθουν τά χρήματα πού απαιτούνται γιά 
κίνητρα καί φορολογικές διευκολύνσεις πρός τούς βιομή- 
χανους.
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Τό ξεπέρασμα τής σημερινής κρίσης προϋποθέτει 

μιά νέα οικονομική πολιτική, μιά αναδιάρθρωση στον 
τομέα τής παραγωγής άλλα καί τής κατανάλωσης, εναν ά- 
ναπροσδιορισμό των στόχων καί των μέσων, τό μετασχημα
τισμό των κρατικών λειτουργιών καί, φυσικά ενα νέο συσχε
τισμό κοινωνικών καί πολίτικων δυνάμεων, πού θά κάνει 
τίς έπιλογές καί θά τίς μετατρέψει σέ ενέργειες.

Γιά νά ξεπεράσει ή έλληνική οικονομία τήν κρί
ση καί νά άποκτήσει ή έλληνική άνάπτυξη αυτοδύναμο 
χαρακτήρα καί δυναμισμό, πρέπει ή συσσώρευση κεφαλαίου 
στούς πιό παραγωγικούς τομείς καί ίδίως στή βιομηχανία 
άφενός νά πάρει διαστάσεις πολύ πιό σημαντικές άπό ό,τι 
στήν περίοδο πού πέρασε# καί άφετέρου νά κατευθυνθεΐ 

* σε τομείς πού θά συμβάλλουν στήν όργανική διασύνδεση 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων, στήν έμβάθυνση τής παρα
γωγικής διαδικασίας, καθώς κάί σέ τομείς πού θά παρου
σιάζουν σχετικά ευνοϊκές προοπτικές άνάπτυξης στή βάση 
κριτηρίων πού θά λαμβάνουν υπόψη τά δυναμικά συγκριτικά 
πλεονεκτήματα τής οικονομίας.ί *Η προσπάθεια αυτή δέν μπορεί νά γίνει ούτε μέ 

τή βοήθεια του μηχανισμού τής άγοράς ούτε μέ τά μέσα 
πού παρέχει τό σημερινό κοινωνικό οίκονομικό σύστημα. 
Χρειάζεται:
α) ό δημοκρατικός προγραμματισμός τής οικονο

μίας. Προγραμματισμός σημαίνει δτι ή κατανομή των διαθε
σίμων πόρων δέν θά γίνεται πιά άναρχικά, δέν θά γίνεται 
μέ βάση τό κριτήριο πού προκύπτουν τά περισσότερα κέρδη.

1 Θά γίνεται άντίθετα σχεδιασμένα μέ κριτήριο πώς προκύπτει 
τό μεγαλύτερο κοινωνικό δφελος. Σκοπός του θά είναι ή 
μεταφορά πόρων άπό τούς πιό προσοδοφόρους τομείς, πού 
δμως άπό κοινωνικοοικονομική άποψη είναι οί λιγότερο πα
ραγωγικοί, δπως άπό τίς κατοικίες, τό έμπόριο άλλά καί 
άπό ορισμένη κατανάλωση πρός τή βιομηχανία, τή γεωργία, 
τά ορυχεία μεταλλεία, ή ορισμένους τιμεις των ύπηρε-Ισιών. Γιατί ή άνάπτυξη αυτών τών τομέων βελτιώνει τήν παραγωγικότητα καί άνταγωνιστικότητα τής οικονομίας,
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Γ μείωνει τήν εξάρτηση της άπό τό έξωτερικό καί βελτιώ
νει τις προϋποθέσεις γιά μιά πιδ αυτοδύναμη ανάπτυξη.
'0 προγραμματισμός πρέπει νά είναι δημοκρατικός. Αυτό 
σημαίνει λαϊκή συμμετοχή τόσο στή σύνταξη του άναπτυ- 
ξιακου προγράμματος καί τή λήψη αποφάσεων γιά τήν κα
τανομή αναπτυξιακών πόρων δσο καί στήν εκτέλεση του 
προγράμματος αύτού (αναπτυξιακές επιτροπές βάσης).

β) "Ενα δεύτερο απαραίτητο βήμα είναι ή επέκταση 
του δημόσιου τομέα. ’Επέκταση του δημόσιου τομέα σημαί- 
νει κοινωνικοποίηση των βασικών κλάδων τής παραγωγής 
(Τράπεζες-’Ασφάλειες-Μαζικές Μεταφορές καί ’Επικοινω
νίες- 'Ενέργεια-'Επιχειρήσεις Κοινής ’Οφελείας- Μεγάλο 
έξαγωγικό καί εισαγωγικό εμπόριο- μεγάλες επιχειρήσεις 
εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου- τά ναυπηγεία- ή 
βιομηχανία χάλυβος,τσιμέντων, λιπασμάτων καθώς καί οί 
επιχειρήσεις πού αφορούν τήν εθνική άμυνα καί τά φαρμα- 
κα) καί ανάπτυξη μέ βάση τίς κοινωνικοποιημένες έπιχει- 
ρήσεις τής αναγκαίας βιομηχανικής υποδομής. *Η έπέκταση 
αύτή όχι μόνο θά χαρίσει στό κράτος τήν ανεξαρτησία του 
απέναντι στά ιδιωτικά συμφέροντα αλλά θά έπιτρέψει τήν 
πραγματοποίηση των επενδύσεων πού θά κάνουν τή χώρα 
λιγώτερο τρωτή σέ καταστάσεις κρίσης.

ύ )„. "Η α έ ν ο ι σήμερα ανάπτυξη. ε ίχ ε -π ο λ λ α Λ λ ές ά ν .ισ ς-  
ΙΏ,τες δχι μόνο σάν άποτέλεσαα αλλά σάν κίνητρο,. ‘Η έ- 
ξασφάλιση ιδιαίτερης μεταχείρισης, ή παραχώρηση ειδικών 
προνομίων, ή παγιοποίηση καθεστώτος έξαιρέσεων πρός Ο
φελος όλίγων καί είς βάρος τών πολλών ύπήρξαν μέτρα γιά 
νά δημιουργήσουν καί νά συντηρήσουν τά συμφέροντα έκεΐ- 
να πού προασπίζονται τό κράτος τής δεξιάς. Τό πρόγραμμα 
ανάπτυξης τής χώρας πρέπει νά βασίζεται στη μείωση τών 
Ι̂ ν ισοτήτων. Μείωση τών ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, 
πληθυσμιακών |Χ2)̂ άδων, μέ ένίσχυση τών προσπαθειών στόν 
κοινωνικό τομέα ώστε νά παρέχεται σέ δλους χωρίς διάκρι
ση ύγεία, παιδεία, πολιτιστικά αγαθά, ώστε οί δημόσιες 
υπηρεσίες νά συμπαραστέκονται κατά τόν ίδιο τρόπο σέ 
κάθε πολίτη.
'Ας πάρουμε σάν παράδειγμα τό φορολογικό σύστημα.



Τό έλληνικό φορολογικό σύοτημα παραμένει ου
σιαστικά άνισο. 'Από τήν έξέταση της διαχρονικής έξέ- 
λιξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προκύπτει 
ότι ή φορολογία αυτή δεν είναι στήν πραγματικότητα 
τόσο προοδευτική, όσο αποβλέπει ή νομοθετημένη κλίμα
κα του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων. *Η άνιση 
κατανομή του φορολογικού βάρους μεταξύ των διαφόρων 
εισοδηματικών ομάδων οδηγεί σέ μιά υπέρμετρη φορολογι
κή επιβάρυνση τών χαμηλών εισοδηματικών τάξεων, ιδιαί
τερα εκείνων πού δέν 'έχουν δυνατότητες φοροδιαφυγής 
καί σηκώνουν μάλιστα τό μεγαλύτερο βάρος από τούς έμμε
σους φόρους. Τά απολογιστικά στοιχεία του φόρου εισο
δήματος φυσικών προσώπων δείχνουν πος οί μισθωτοί εί
ναι εκείνοι πού συμβάλλουν περισσότερο άπό κάθε άλλο 
στό σχετικό φόρο. "Ετσι ή έλλειψη πραγματικής προδευ- 
τικότητας στή φορολογία φυσικών προσώπων οδηγεί α
ναγκαστικά σέ μιά δυσανάλογη σχέση άμεσων- έμμεσων 
φόρων καί σέ άνιση κατανομή του διαθεσίμου εθνικού εί- 
σοδήματος.

‘Η σχέση αυτή άμεσων-έμμεσων φόρων, τοποθετεί 
τήν 'Ελλάδα σέ θέση χειρότερη άπό τίς άλλες χώρες. 
Συγκεκριμένα στήν 'Ελλάδα οι άμεσοι φόροι αντιπροσω
πεύουν τό 28% καί οί έμμεσοι τό 72% τών συνολικών φο
ρολογικών έσόδων, ένώ στή Γαλλία ή σχέσηαύτή διαμορφώ
νεται θ'ένα 37% άμεσων φόρων πρός 63% έμμεσων στήν 
’Ιταλία οί φόροι είναι 41% άμεσοι καί 65% έμμεσοι, 
στή Σουηδία 61%· άμεσοι καί 39% έμμεσοι.

Γιά νά καταστεί δικαιότερη ή κατανομή του έθνικου 
εισοδήματος χρειάζεται μεταξύ άλλων :
-αναπροσαρμογή τών συντελεστών τής φορολογικής κλίμα
κας μέ στόχο τήν έλάφρυνση τών κατωτέρων εισοδηματικών 
κλιμακίων,
-τή μείωση του φορολογικού εισοδήματος άπό τό καταβαλ
λόμενο μίσθωμα γιά κείνους πού δέ διαθέτουν κατοικία 
μέ αντίστοιχη μεταχείριση του τεκμαρτού εισοδήματος 
άπό ιδιοκατοίκηση,
-τήν κατάργηση τών άμαχήτων τεκμηρίων πού οδηγούν σέ
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φορολόγηση πλασματικών εισοδημάτων ενώ αφήνουν άθικτη 
τη φοροδιαφυγή του μεγάλου κεφαλαίου,
-τήν κατάργηση τής φορολόγησης των συντάξεων,
-τή ριζική τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

δ) Καμμιά προσπάθεια δεν πρόκειται νά καρποφορή
σει άν δεν συνοδεύεται άπό ένα νέο σύστημα περιωεοεια- 
κής όργάνωσης πού θά έζασφαλίζει τήν δσο τό δυνατόν 
μεγαλύτερη συμμετοχή του πληθυσμού οτή λήψη των αποφά
σεων καί τή λήψη των αποφάσεων γρήγορα, χωρίς γραφειο
κρατικά εμπόδια, στό τόπο πού πρόκειται νά έφαρμοοθούν.

Τέλος χρειάζεται ώς προϋπόθεση εκδημοκρατισμού 
τής κοινωνίας ή Βελτίωση τού βιοτικού έπιπέδου των 
έργαώοΐ-ΐένων. Τό πρώτο άπό τά αναγκαία μέτρα αυτά είναι 
ή αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμογή τών αμοιβών των 
εργαζομένων καί τών συνταξιούχων πού θά άποσκοπει στήν 
έλαχιστοποίηση τών ζημιών άπ’τδν πληθωρισμό. Γιά τήν
τιμαριθμική αυτή .αναπροσαρμογή είναι αναγκαίο νά χρησι-

α * . * ■ # * * ? / ,  0 . ,  , ,μοποιηθει*, γιατί ο σημερινό τιμάριθμος καταναλωτή δεν
έκφράζει τήν πραγματικότητα.

"Ομως όπως είπαμε τό μέτρο αυτό άπό μόνο του 
δέν άρκει γιά τήν εξασφάλιση τού πραγματικού εισοδήμα
τος τών εργαζομένων. Πρέπει νά συμπληρωθειμέ αποτελεσμα
τικό έλεγχο τιμών καί κερδών γιά νά σπάσει ή πληθωριστι
κή σπείρα μισθών-τιμών-κερδών καί νά αποκτήσει έτσι ου
σιαστική έννοια ή τιμαριθμική αναπροσαρμογή τών ονομαστι
κών αμοιβών. ‘0 έλεγχος τιμών καί κερδών προϋποθέτει 
κατάλληλη καί επιστημονικά επανδρωμένη υπηρεσία κοστολό
γησης τών αγαθών καθώς επίσης καί μηχανισμό άγορανομικής 
έποπτείας. Σήμερα δέν υπάρχουν οί αναγκαίες προϋποθέσεις 
γιά τήν έφαρμογή ένός τέτοιου έλέγχου καί γι'αύτδ τά 
μέτρα πού εξαγγέλλονται κάθε φορά δέν καταλήγουν πουθε
νά.

"Ενα τρίτο μέτρο γιά τήν προστασία τού πραγματικού 
εισοδήματος τών άστενεστέρων τάξεων ειν αι ή τιμαριθμο
ποίηση τής φορολογικής κλίμακας σέ τρόπο πού νά αποκλείει



την έπιβολή μεγαλύτερης φορολογίας στό ίδιο η καί 
μικρότερο πραγματικό εισόδημα όπως γίνεται σήμερα, λόγφ 
τής προοδευτικότητας των φορολογικών συντελεστών. "Ετσι 
οί έργαζόμενοι στη προσπάθεια τους νά γλυτώσουν άπ’τή 
Σκύλλα του πληθωρισμού πέφτουν στη Χάρυβδη του φορολογι
κού συστήματος.
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-0* ■ <*£χμές τής προσπάθειάρ αητό ποέπει. λοιπόν νά 
είναιόπαοκοατικόο παονοαααατ^όα^υ^ικοπο^ηση , με ίφΟη 
των ανισοτήτων νέα περιφερειακή όργάνωση^ίελτίωση
τή,ς οικονομικής θέσης των έργαζομένων. Μέσα στά πλαίσια 
αυτά θά πρέπει είδικώτερα νά ένδιαφερθοϋμε :

α) Γιά τή δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οί 
ξένες άμεσες επενδύσεις νά σταματήσουν νά αποτελούν κρί
σιμο μέγεθος γιά τή βιομηχανική ανάπτυξη καί ιδίως τήν 
ανάπτυξη των τεχνολογικά πιό προηγμένων κλάδων.
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β) Την βελτίωση των εγχωρίων τεχνολογικών δυ
νατοτήτων καί την προοδευτική μείωση τής τεχνολογικής 
έζάρτησης τής χώρας, πού στρέφει σημαντικότατο τμή
μα τής συνολικής ζήτησης πρός τό έξωτε ρικό, περιο
ρίζει τίς έξαγωγικές δυνατότητες καί τή διεθνή αντα
γωνιστικότητα τής οικονομίας καί ενισχύει τόν ξένο 
έλεγχο σέ κρίσιμα μεγέθη γιά τή λειτουργία τής οικο
νομίας.

γ) Τή μείωση ή τουλάχιστον τή μεταβολή του ρόλου 
των επιδοτήσεων καί κινήτρων μέ τίς διάφορες μορφές 
του γιά τήν αναπτυξιακή διαδικασία. "Οταν δίνεται 
ανέλεγκτα ή επιδότηση δέν ασκεί προστατευτική καί α
ναπτυξιακή λειτουργία γιά συγκεκριμένες παραγωγικές 
δραστηριότητες αλλά οδηγεί στή μεταφορά εισοδήματος 
καί στή συντήρηση έξίσου παρασιτικών μή παραγωγικών 
δραστηριοτήτων. Γι’αύτό τά κίνητρα δέν πρέπει νά είναι 
ενιαία άλλά νά παρέχωνται μέ βάση τό συγκεκριμένο 
πρόγραμμα εγκατάστασης, επένδυσης, παραγωγής, είσαγω- 
γών-έξαγωγών, απασχόλησης ( δεσμευμένες τιμές).

δ) Τή δημιουργία μιας σειράς νέων βιομηχανιών 
γιά ενδιάμεσα προϊόντα πού θά καλύψουν παραγωγικά 
κενά καί θά έπιτρέψουν έτσι μιά έμβάθυνση τής βιομηχα
νικής παραγωγής. *Η βελτίωση τών διακλαδικών καί 
ένδοκλαδικών διασυνδέσεων παραγωγής καί ιδίως τών κά
θετων, θά έπιτρέψει ακόμα τήν ενίσχυση τής οργανικής 
ενοποίησης του βιομηχανικού τομέα καί τής οικονομίας 
γενικότερα, *0 δυναμικός χαρακτήρας τής εκβιομηχάνισης 
έξαρτάται άμεσα άπό τό βαθμό στόν όποιο ή χώρα πετυ
χαίνει νά αναπτύξει τίς παραγωγικές της δυνάμεις σέ 
σημείο ώστε οί διασυνδέσεις μεταξύ τών διαφόρων παραγω
γικών δραστηριοτήτων νά είναι στενές.

ε) Τή διαμόρφωση μιας πολιτικής πού θά προσδιο
ρίζει τίς κρίσιμες γιά τόν προσανατολισμό του παραγω
γικού δυναμικού τής οικονομίας έπιλογές καί ένέργειες. 
Τό μικρό μέγεθος τής χώρας καί ή περιορισμένη εσωτερική 
αγορά δέν επιτρέπουν τήν πολυτέλεια ολοκλήρου του 
φάσματος παραγωγής προϊόντων πού ζητούνται. Τό βασικό



πρόβλημα είναι νά προσδιοριστούν : Παραγωγικές δραστη
ριότητες πού θά αποβλέπουν απλώς στην κάλυψη της εγχώ
ριας ζήτησης σέ ανταγωνιστικές τιμές, ποσότητες καί 
ποιότητες.

Παραγωγικές δραστηριότητες πού θά αποβλέπουν 
δχι μόνο στην κάλυψη έγχωρ.ίων αναγκών, αλλά καί στην 
εξαγωγή ενός μεγάλου τμήματος τής παραγωγής. *0 τύπος 
τής έπιχείρησης πού είναι βασικά προσανατολισμένος στήν 
έγχώρια αγορά καί εξάγει ενα μικρό σχετικά τμήμα τής 
παραγωγής καί επομένως έχει μέγεθος προσαρμοσμένο σ’ 
αυτές τίς συνθήκες, είναι αδύνατο νά επιτρέψει μιά 
εύρείας κλίμακας έξαγωγική έπέκταση τής οικονομίας.
Τόσο ή ανταγωνιστικότητα τής βιομηχανίας δσο καί ο
λόκληρης τής οικονομίας καί ή μείωση συνεπώς τών ανι
σοτήτων στό ισοζύγιο πληρωμών, μπορούν ν’αντιμετωπιστούν 
μέ τή δημιουργία μεγάλων παραγωγικών μονάδων, έξειδικευ- 
μένων σέ ορισμένους τομείς τής παραγωγής, ικανών ν’ά- 
ναλάβουν καί έξαγωγική δράση καί ν’άνταποκριθουν στή 
ζήτηση μεγάλων αγορών. 'Ιδίως ή ζήτηση πού προέρχεται 
άπό τίς ευρωπαϊκές χώρες εμφανίζει ένα ελάχιστο μέγεθος 
πού αν δέν υπάρχει δυνατότητα νά καλυφθεί άπό τήν πλευ
ρά τής προσφοράς , δέν πραγματοποιείται κάν ή έξαγωγή. 
‘Η έλληνική βιομηχανία σήμερα, λόγψ του μικρού μέσου 
μεγέθους τών μονάδων της, δέν έχει πετύχει νά καλύψει 
τομείς δπου σημειώνεται ικανοποιητική ζήτηση γιά προϊ
όντα πού παράγει, έπειδή δέν είναι σέ θέση νά. τά προσφέ
ρει σέ ποσότητες καί σέ άπαίτούμενο χρονικό διάστημα 
πού νά ικανοποιούν τίς απαιτήσεις ,τής ζήτησης πού εκδη
λώνουν εύρωπαϊκοί εισαγωγικοί οίκοι.

*Η χώρα πρέπει νά στρέψει τήν προσοχή της κυρίως 
πρός τήν ανάπτυξη προϊόντων πού θά ένσωματώνουν μέση 
ή υψηλή τεχνολογία. *Η προσέγγιση του έγχωρίου κόστους 
ζωής στό επίπεδο τών δυτικοευρωπαϊκών χωρών σημαίνει 
καί μείωση τών πλεονεκτημάτων πού θά πρόσφερε μιά έξει- 
δίκευση σέ τυποποιημένα προϊόντα έντάσεως ανειδίκευτης 
εργασίας. 'Αντίθετα, ή παρουσία άξιολόγου επιστημονικού 
δυναμικού, σέ συνδυασμό μέ τήν κατάλληλη διαμόρφωση τής 
τεχνικής έκπαίδευσης καί τήν οργάνωση καί ενίσχυση τής



ερευνάς, είναι προϋποθέσεις πού επιτρέπουν μιά πολι
τική πρός την κατεύθυνση ανάπτυξη μέσης καί υψηλής 
τεχνολογίας.
Τή βασική αυτή πολιτική θά στηρίξουν καί άλλα μέρη 
δπως:
-ή άναδιάρθρωση του πιστωτικού συστήματος,
-ή άλλαγή του φορολογικού συστήματος (κατάργηση έμμέ- 
σων φόρων σέ είδη εύρείας καταναλώσεως, εισαγωγή 
φόρου προστιθεμένης άξίας, φόρος περιουσίας γιά τίς 
μεγάλες περιουσίες καί γιά τή μεταβίβαση περιουσιακών 
στοιχείων),

-καταπολέμηση των ύπερτιμολογήσεων των εισαγωγών καί 
τών ύποτιμολογήσεων τών εξαγωγών,

-ή άλλαγή του συστήματος κινήτρων,
-ή άναδιάρθρωση τών κρατικών δαπανών.

’Ακρογωνιαίος λίθος κάθε οικονομικής πολιτικής 
πρέπει νά είναι καί ή άνάπτυξη του άγροτικου τομέα. 
Πρέπει νά προωθηθεί ή δημιουργία άγροτοβιομηχανικών 
συνεταιρισμών γιά νά σμίξει τό εργοστάσιο μέ τό χωράφι 
καί νά δημιουργηθουν έτσι οί προϋποθέσεις γιά μιά θεα
ματική άνοδο τής παραγωγικότητας. ’’Ετσι μόνο θά περάσει 
ό έλεγχος τής παραγωγής καί έμπορίας τών προϊόντων 
στούς ίδιους τούς άγρότες καί θά τεθεί τέρμα στήν 
εκμετάλλευση τών άγροτών άπό τούς μεσάζοντες καί εμπο
ρομεσίτες. ‘Η αύξηση τής παραγωγικότητας στή γεωργία 
θά άπαιτήσει άκόμη πέρα άπό τή βασική αυτή θεσμική άλ
λαγή καί ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα γιά 
τήν άνάπτυξη καί ολοκλήρωση τής υποδομής τής άγροτικής 
μας οικονομίας (οδικό δίκτυο, άρδευτικά έργα κ.λ.π.).

Χρειάζοται έπίσης άμεσα μέτρα γιά τήν προστασία 
του πραγματικού εισοδήματος του άγρότη. Θά εφαρμόσει 
γι'αύτό μιά νέα πολιτική τιμών. Οί τιμές τών άγροτικών 
προϊόντων θά έξαγγέλονται νωρίς, θά καλύπτουν τό κόστος 
τής παραγωγής καί θά άφήνουν ένα λογικό περιθώριο 
κέρδουςί *Η άλλαγή δπως διαγράφηκε δέν μπορεί νά συντε- 

λεσθεΐ σέ μιά μέρα. Ούτε θά είναι άποτέλεσμα άπλώς καί 
μόνο άποφάσεων μιας κυβέρνησης πού θά θελήσει νά έφαρμό-



-σει τό παραπάνω τιρόγραμμα. Οι μεγάλες αδυναμίες της 
οικονομίας μας, ή έλλειψη βιομηχανικής υποδομής, ή 
καθυστέρηση τής γεωργίας, ή δυοανάλογη 4„άπτυξη Χο0
τομέα των υπηρεσιών, ή γραφειοκρατική δημόσια διοί
κηση είναι αποτέλεσμα σωρευμένων λανθασμένων επιλο
γών πολλών δεκαετιών καί δέν μπορούν νά ξεπεραστουν 
ύντομα.

*Η αλλαγή χρειάζεται χρόνο, προϋποθέτει μελέτη, 
χεδίασμό, δουλειά, κινητοποίηση καί θέληση του λαού 
ά ξεπεράσει τά εμπόδια πού θά ορθώνουν μπροστά του 
ά κατεστημένα συμφέροντα. 'Η αλλαγή θά είναι μιά 
ακριά πορεία μέ κρίσεις, πισωγυρίσματα, αντιξοότητες 
έ ενα κλίμα ισχυρών αντιδράσεων.

Τόν αγώνα αυτό πρέπει νά τόν δώσουμε γιατί δέν 
πάρχει άλλος δρόμος. Καμμιά κυβέρνηση τής Δεξιάς δέν 
ίναι σέ θέση νά βελτιώσει ουσιαστικά τήν κατάσταση, 
ά όποιαδήποτε μέτρα της θά επιφέρουν μόνο οριακές άλ- 
αγές. *Η σημερινή οικονομική κρίση μάς υποδεικνύει 
5τι χρειάζεται ενα άλλο σύστημα όργάνωσης καί λει
τουργίας τής κοινωνίας μας, οτι χρειάζονται νέες έπι- 
ογές γιά μιά κοινωνική ανάπτυξη διαφορετικής μορφής 
από εκείνη πού ακολουθήθηκε μέχρι σήμερα, οτι είναι 
αναγκαία‘ή δημοκρατική έξέλιξη τής κοινωνίας μας, 6 
οσιαλιστικός μετασχηματισμός ώστε νά δημιουργήσουμε 
ίς προϋποθέσεις γιά μιά σταθερή πορεία τής 'Ελλάδας 
ρός ανώτερες μορφές κοινωνικής όργάνωσης καί δημιουρ- 
ίας.

(εθνική ανεξαρτησία -λαϊκή κυριαρχία- κοινωνική άπε 
λευθέρωση- δημοκρατική διαδικασία)


