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Ή οικονομική κρίση 
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Δ.Π. Καράγιωργα

1. Ό  Στασιμοπληθωρισμός: νέα μορφή κρίσης τοϊι καπιτα
λισμού. ~~~ . " " "  - - -  ■

Ό  καπιταλισμός βρίσκεται έδώ καί κάμποσο χρόνια σέ βαθειά κρίση, ΊΞκ-_ 
δηλα συμπτώματα αύτής τής κρίσης είνα ι ή οικονομική ϋφεση (άνεργία) καί ό 
πληθωρισμός. Τά στατιστικά στοιχεία έπιβεβαιώνουν χωρίς άμφιβολία αύτά τά 
συμπτώματα: Ή  άνεργία στις χώρες τού Ο.Ο.Σ.Α. (περιλαμβάνει τις χώρες τής 
Ευρώπης, τής Βόρειας Α μ ερ ική ς  καί τήν Ιαπωνία) έφτασε τό 1976 στά 15 έκατ. 
άνθρώπους. Ο ί έπενδύσεις μένουν στάσιμες καί σέ πολλές άπό τις χώρες αύτές 
όπως τήν Αγγλ ία , τήν Ιταλία, τό Βέλγιο καί άλλες παρουσιάζουν μείωση τοϋ 
άπόλυτου όγκου τους. Ταυτόχρονα μέ τήν ϋφεση καί άνεργία στίς καπιταλιστι
κές ο ικονομ ίες έχε,ι ξεσπάσει άπό καιρό έντονος πληθωρισμός. Στίς χώρες τοϋ 
Ο.Ο.Σ.Α. οί τ ιμές άνεβαίνουν μέ ρυθμό 9% τό χρόνο καί στήν Ευρώπη ό ρυθμός 
τοϋ πληθωρισμού ξεπεονάει τό 12%.

Ή ταυτόχρονη έμφάνιση ϋφεσης (άνεργίας) καί πληθωρισμού είνα ι μιά 
καινούργια μορφή κρίσης τοϋ καπιταλισμού, πού είνα ι γνωστή μέ τόν όρο 
στασιμοπληθωρισμός. Αύτό τό φαινόμενο όχι μόνο δέν μπορεί νά τό  έρμηνέψει 
ή κρατούσα άναθεωρημένη νεοκλασική θεωρία του Κέϋνς, άλλά λογικά τό 
άποκλείει. Σύμφωνα μέ τή θεωρία αύτή, όταν ή οικονομία ύποφέρει άπό ϋφεση 
σημαίνει ότι έχε ι άργοϋσα παραγωγική δυναμικότητα καί άρα είνα ι λογικά 
άδύνατη ή έκδήλωσπ πληθωρισμού. "Οταν πάλι πάσχει άπό πληθωρισμό σημαί
νει ότι άπασχολοϋνται ολοκληρωτικά τά μέσα παραγωγής καί ή έργατική δύ
ναμη καί άρα είνα ι λογικά άδύνατο νά ύπάρχει ϋφεση καί άνεργία. "Ομως τόν 
τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι οί καπιταλιστικές οικονομ ίες ύποφέρουν ταυτό
χρονα άπό ϋφεση καί πληθωρισμό καί μάλιστα τό φαινόμενο αύτό τε ίνε ι νά 
πάρει μόνιμο χαρακτήρα. Αύτή ή οικονομική κρίση βάζει γιά μιά άκόμη φορά σέ 
σκληρή δοκιμασία τή λογική τής Νεοκλασικής Θεωρίας.
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θεωρία καί πολιτική οικονομική κρίση

Γιά τήν έρμηνεία τού στασιμοπληθωρισμού, τής νέας αυτής μορφής κρίσης πού 
μαστίζει σήμερα τόν καπιταλισμό, χρειάζετα ι νά γ ίνε ι σοβαρή θεωρητική καί 
έμπειρική έρευνα. Μιά έντελώς πρόχειρη έξήγηση πού θά μπορούσε νά δοθεί, 
μέ δύο λόγια, έδώ είνα ι ή παρακάτω: Στή σημερινή φάση τού μονοπωλιακού 
καπιταλισμού, ή πραγματοποίηση ένός ρυθμο,ύ άνάπτυξης τής καπιταλιστικής, 
ο ικονομίας πού νά έξασφαλίζει πλήρη άπασχόληση καί κάποια συνοχή στό 
σύστημα έξαρτάται βασικά άπό τίς άποφάσεις γιά έπενδύσεις τών μεγάλων 
μονοπωλιακών συγκροτημάτων. ’Αντίθετα μέ ό,τι συνέβαινε μέ τήν άνταγωνι- 
στική έπιχείρηση στή φάση τού άνταγωνιστικού καπιταλισμού, ή μονοπωλιακή 
έπιχείρηση σήμερα δέν άποφασίζει νά προχωρήσει σέ ν έες έπενδύσεις άν τό 
κράτος δέν τής έγγυηθεΐ άπό τά πριν σίγουρο ποσοστό κέρδους μέ τούς 
παρακάτω κυρίως τρόπους, α) Ν ’ άφήνει τά μονοπώλια έλεύθερα ν ’ αύξάνουν 
τίς τ ιμές τών προϊόντων τους ώστε νά έξασφαλίζουν τό πασοστό κέρδους πού 
θέλουν γιά νά έπεκτείνουν τήν έπενδυτική τους δραστηριότητα, β) Τό κράτος 
νά προβλέπει διάφορες παραχωρήσεις (έπιδοτήσεις, έπ ιχορηγήσεις, χαμηλό- 
τοκα δάνεια, φορολογικές άπαλλαγές, έργα ύποδομής) ώστε νά έξασφαλίζε ι τό 
ποσοστό κέρδους πού θέλουν κάθε φορά τά μονοπώλια γιά νά παρακινηθούν ν ’ 
άναλάβουν νέες έπενδύσεις καί γ) Τό κράτος νά παρεμβαίνεΤστήν άγορά 
έργασίας γιά νά συγκροτεί τίς αύξήσεις τού έργατικοΰ ήμερομισθίου σέ όρια 
πού δέν θά μείωναν τό ποσοστό κέρδους πού έχουν προαποφασίσει τά μονο
πώλια γιά τ ίς νέες έπενδύσεις πού θά κάνουν. -  1 . “ " ' ν

Τό καπιταλιστικό κράτος, βέβαια, δέν έμποδ ίζε ί ούσιαστικά τά μονοπώλια ν' 
άνεβάζουν τίς τ ιμές καί νά προκαλούν έτσι πληθωρισμό. Καί σχεδόν σ’ όλες τ ίς 
χώρες θεσμοθετεί γι' αύτά όλοένα·καί μεγαλύτερες παραχωρήσεις τ ίς  όπο ιες 
καλύπτει μέ φόρους πού μετακυλίονται στίς τιμές, τ ίς αύξάνουν άκόμη περ ισ
σότερο καί έπ ιταχύνουν έτσι τόν πληθωρισμό. Ό μω ς ή ύψωση τών τιμών άπό 
τίς δύο αύτές α ιτ ίες μειώνει τήν άγοραστική δύναμη τού έργατικού ήμερομι- 
σθίου καί προκαλεϊ έντονη τήν άντίδραση τής έργατικής τάξης. ΟΙ έργάτες 
ζητούν αύξηση τού ήμρομισθίου γιά ν' άντιοταθμίσουν τήν άγοραστική δύναμη 
πού χάνουν μέ τό πληθωρισμό. Σέ προγενέστερες περ ιόδους όταν τό έργατ ικό ' 
κίνημα δέν ήταν άρκετό όργανωμένο καί ισχυρό τό κράτος κατόρθωνε νά 
μπλοκάρει αύτές τίς αύξήσεις τού εργατικού μισθού καί τά μονοπώλια έξασφά- 
λιζαν έτσι τό ποσοστό κέρδους πού άπαιτοϋσαν γιά τ ίς  νέες έπενδύσεις μει
ώνοντας τή μερίδα τών έργατών στή διανομή. Σήμερα όμως πού τό έργατικό 
κίνημα είνα ι άρκετά ισχυροποιημένο, κυρίως στην Εύρώπη, τό κράτος δύσκολα 
μπορεί νά μπλοκάρει τίς αύξήσεις πού ζητούν οί έργάτες γιά ν ’ άντιοταθμίσουν 
τήν άγοραστική δύναμη πού χάνουν μέ τό πληθωρισμό. Μέ άπεργ ίες καί άλλες 
μορφές άγώνα τ ίς αύξήσεις αύτές τελικά τ ίς  παίρνουν. ’Αλλά τότε, παρόλο τόν 
πληθωρισμό πού προκαλούν τά μονοπώλια μέ τήν ύψωση τών τιμών καί τό 
κράτος μέ τήν αύξηση τών φόρων δέν καταφέρνουν νά έξασφαλίσουν τό 
ποσοστό κέρδους πού άπαιτοϋν γ ιά  νά κάνουν νέες έπενδύσεις. Στήν προσπά- 
θειά τους νά πετύχουν τό έπιθυμητό αυτό ποσοστό κέρδους τά μονοπώλια 
ρίχνουν τ ίς αύξήσεις τού έργατικού μισθού στίς τ ιμές καί προκαλούν ν έες 
άντιδράσεις καί δ ιεκδ ικήσεις τής έργατικής τάξης γιά αύξήσεις. ’Αρχ ίζε ι λοιπόν 
μιά σπειροειδής πληθωρική διαδ ικασία κερδών-τιμών-μισθών χωρίς ταυτό
χρονα νά γίνοται έπενδύσεις. "Ετσι φτάνουμε σέ μιά κατάσταση στασιμοπλη
θωρισμού. Γίνετα ι φανερό άπό τά παραπάνω ότι τή μορφή αύτή οικονομικής 
κρίσης προκαλεϊ τό μονοπωλιακό κεφάλαιο στή προσπάθειά του ν ’ άναστρέψει 17
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τή διαδικασία διανομής καί ν ’ αύξήσει τή μερίδα του στό Είσόδημα σέ βάρος τής 
έργατικής τάξης καί τών μικροαστικών στρωμάτων τοϋ πληθυσμού.

2. Ή οίκονομική κρίση στήν Ελλάδα.

Στήν Ε λλάδα  ή οίκονομική κρίση ξέσπασε άνοιχτά τό 1973 μέ μιά άπότομη 
αύξηση τών τιμών πού ξεπέρασε τό 30%. Ή  κρίση είνα ι τής 'ίδιας μορφής μ ’ 
αυτή πού έχουν ο ΐ άλλες καπιταλιστικές χώρες, παρουσιάζει όμως όρ ισμένες 
Ιδ ιαιτερότητες πού σχετίζονται μέ τόν έξαρτημένο χαρακτήρα τής έλληνικής 
οίκονομίας. Έ κδηλα  συμπτώματα τής κρίσης ε ίνα ι καί έδώ ό πληθωρισμός καί ή 
ύφεση κυρίως στή βιομηχανία.
Παρακάτω δίνουμε όρισμένα στο ιχεία πού δείχνουν τήν έκταση τής κρίσης καί 
διατυπώνουμε μερ ικές σκέψεις γιά τά αίτ ια καί τ ις  συνέπειές της.
α. *0 πληθωρισμός: Ό  πληθωρισμός πού ξέσπασε τό 1973 συνεχίστηκε όλό- 
κληρη τή μεταδικτατορική περίοδο μέχρι καί σήμερα μέ έντονο ρυθμό. Ά π ό  τό 
Δεκέμβρη τοϋ 1974 μέχρι τόν 'Ιούλη τού 1977 ό τιμάριθμος τοϋ καταναλωτή 
αύξήθηκε κατά 37%. Ά π ό  τά στοιχεία πού ύπάρχουν προκύπτει ότι κάθε χρόνο 
οί τ ιμ ές τών προϊόντων καί ύπηρεσιών πού καταναλώνει τό νοικοκυριό αύξά- 
νουν γύρω στό 13%. Ή  αύξηση αύτή είνα ι μεγαλύτερη άπότή μέση αύξηση τών 
τιμών στίς χώρες τοϋ Ο.Ο.Σ.Α.
Ά π ό  πρόχειρους υπολογισμούς προκύπτει ότι άπό τό 1973 πού άρχισε ό πλη
θωρισμός μέχρι τώρα έχε ι έξανεμ ίσει τή μισή καί παραπάνω αύξηση τοϋ βιομη
χανικού ήμερομισθίου καί τό μεγαλύτερο μέρος τής αύξησης τών άμοιβών καί 
είσοδημάτων πού παίρνουν άλλες κατηγορίες έργαζομένων. 'Εξάλλου ό πλη
θωρισμός φαίνεται ότι έχε ι προκαλέσει καί σοβαρή μετατόπιση πλούτου. 01 
καταθέσεις ταμιευτηρίου καί προθεσμ ίας πού σέ μεγάλο ποσοστό άνήκου ν στά 
μικρά καί μεσαία στρώματα τού πληθυσμού έχουν χάσει άπό τόν πληθωρισμό 
στή περ ίοδο 1973-1976 άξια πού ύπολογίζετα ι πάνω άπό 25 δισεκ. δραχ. Τήν 
άπώλεια αύτή πλούτου τών μικροκαταθετών καρπώνεται τό μεγάλο κεφάλαιο 
πού δανείζετα ι τ ις καταθέσεις άπό τίς τράπεζες.
Έ ρ ευ ν ες  γιά τά αίτια τού πληθωρισμού στή χώρα δέν έχουν γ ίνε ι (ή δέν έχουν 
δημοσιευτεί) άπό τίς κρατικές ύπηρεσ ίες μελετών ή άπό άλλους έρευνητές. 
'Εκείνο  πάντως πού μπορούμε νά πούμε μέ βεβαιότητα είνα ι ότι ό πληθωρι
σμός, πού έχε ι ξεσπάσει τά τελευταία χρόνια, δέν όφείλεται σέ ύπερβολική I 
ζήτηση πού σέ παλα ιότερες περ ιόδους (1948-1956) ήταν ή βασική αίτια τού 
πληθωρισμού στή χώρα. Ά π ό  τά στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι τά στοιχεία 
πού συνθέτουν τήν ένεργό ζήτηση (κατανάλωση, έπένδυση, δημόσιες δαπά
νες) δέν αύξάνονται τά τελευταία χρόνια μέ ρυθμό ταχύτερο άπό προγενεστέ
ρους περιόδους. 'Ορισμένα μάλιστα άπό τά στοιχεία αύτά, όπως είναι οί δημό
σ ιες έπενδύσεις καί οί έπενδύσεις στή βιομηχανία παρουσιάζουν στασιμότητα 
ή καί άπόλυτη μείωση τοϋ όγκου τους. Ά ν  λοιπόν κανείς άποκλείσε ιτήν ύπερ- 
βάλλουσα ζήτηση, θά πρέπει νά άναζητήσει τούς παράγοντες πού προκαλοϋν 
καί προωθούν τόν πληθωρισμό στήν πλευρά τού κέρδους καί τού κόστους.
Ά ν  καί δέν ύπάρχουν στατιστικά στοιχεία γ ιά  τά κέρδη (ένώ τηρούνται πλήρη 
στοιχεία γιά τούς μισθούς) άπό ένδε ίξε ις  προκύπτει ότι ο ί μεγάλες έμπορικές
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έταιρεϊες, κυρίως οί εισαγωγικές, πραγματοποιούν τά τελευταία χρόνια υπέ
ρογκα κέρδη. Ά π ό  πρόχειρη έρευνα ατούς ισολογισμούς των άνωνύμων έμπο- 
ρικών έταιρειών πού δημοσιεύονται στίς έφημερ ίδες παρατηρεί κανείς ότ ι τά 
κέρδη στίς περ ισσότερες άπό αυτές κυμαίνονται μεταξύ 20 καί 120%. Σ' αυτή 
τήν ένδειξη μπορεί νά στηριχτεί ή διαπίστωση δτι ή άνεξέλεκτη κερδοσκοπία" 
το.ΰ μεγάλου έμπορικοΰ κεφαλαίου ε ίνα ι ένας άπό τούς βασικούς παράγοντες 
πού προκαλεΐ τόν πληθωρισμό στη χώρα.
'Εξάλλου, τόν πληθωρισμό προκαλεί ώς ένα βαθμό καί ή μερίδα τού βιομηχανι
κού κεφαλαίου μέ τήν άπεγνωσμένη προσπάθεια πού κάνει γιά νά διατηρήσει 
τά ύψηλά ποσοστά κέρδους πού ε ίχε έξασφαλίσει στό παρελθόν. Πράγματι 
στήν περ ίοδο 1967-1973 ή δικτατορία ε ίχε έξασφαλίσει στό βιομηχανικό κεφά
λαιο ύψηλά ποσοστά κέρδους καί μέ γεννα ιόδωρες παραχωρήσεις σ’ αύτό, 
άλλά κυρίως μέ τήν καθήλωση τού πραγματικού ήμερομισθίου πολύ κάτω άπό 
τήν αύξηση τής παραγωγικότητας. Ένώ  η παραγωγικότητα στή βιομηχανία τήν 
περίοδο 1967-1973 αύξήθηκε κατά 56% τά πραγματικά ήμερομίσθιααύξήθηκαν 
μόνο κατά 31% έπειδή άκριβώς τά ε ίχε μπλοκάρει ή δικτατορία. Σήμερα, λο ι
πόν, οί έργάτες ζητάνε ν' αυξηθεί τό πραγματικό ήμερομίσθιο τουλάχιστο στό 
ποσοστό πού χρειάζετα ι γιά ν ’ άνακτήσουν καί πάλι τό κομμάτι έκείνο άπό τή 
μερίδα τους στό Εισόδημα πού σφετερίστηκαν ο ί βιομήχανοι στή διάρκεια τής 
δικτατορίας. Λύτό βέβαια θά μείωνε τά ύψηλά ποσοστά κέρδους τού βιομηχα
νικού κεφαλαίου άν οί βιομήχανοι άφηναν σταθερές τ ις τιμές. Οί β ιομήχανοι 
λοιπόν, προκειμένου νά διατηρήσουν,άμείωτα τά ύψηλά ποσοστά κέρδους, σέ 
κάθε αύξηση τού ήμερομισθίου ύψώνουν τ ίς  τ ιμές καί προκαλοΰν έτσι πληθω
ρισμό.
Τέλος, ένας άλλος παράγοντας πού συντελεί στόν πληθωρισμό σχετίζετα ι μέ 
τήν αύξηση τού κόστους πού προκαλούν οί ύψωμένες τιμές τών είσαγομένων 
πρώτων ύλών καί άλλων έμπορευμάιων. Ά π ό  στοιχεία πού ύπάρχουν προκύ
πτει άτι ή μέση άξια τών είσαγομένων άνέβηκε κατά 19% τό 1975, κατά 12% τό 
1976 καί κατά 14% τό πρώτο τρίμηνο τού 1977. Μπορούμε, λοιπόν, νά πούμε άτι 
ώς ένα βαθμό ό πληθωρισμός στή χώρα μας είνα ι είσαγόμενος καί σχετίζετα ι μέ 
τή μεγάλη έξάρτηση τής έλληνικκής ο ικονομίας άπό τ ίς  ξένες άγορές.
β. Ή  οίκονομική στασιμότητα: Ταυτόχρονα μέ τόν πληθωρισμό, βασικό σύμ
πτωμα τής κρίσης πού μαστίζει τή χώρα είνα ι ή στασιμότητα στούς δυναμικούς 
κυρίως κλάδους τής οίκονομίας δπως είνα ι ή βιομηχανία. Οί β ιομηχανικές 
επενδύσεις, πού είνα ι ό σημαντικότερος παράγοντας διαρθρωτικών άλλαγών 
γιά τήν άνάπτυξη τής χώρας παρουσιάζουν τήν τελευταία τριετία δχι άπλώς 
στασιμότητα άλλά σοβαρή μείωση τού όγκου τους. Συγκεκριμένα οί βιομηχανι
κές έπενδύσεις μειώθηκαν κατά 12,4% τό 1974, κατά 4% τό 1976 καί γιά 
ολόκληρο τό 1977 προβλέπεται ότι δέν θά ξεπεράσουν τό έπ ίπεδο τού 1976.
Οί βραχυχρόνιες συνέπειες αύτής τής μείωσης θά έμφανιστοϋν στήν παρα
γωγή καί άπασχόληση μέ κάποια χρονική ύστέρηση. 'Έτσι στά έπόμενα χρόνια 
θά πρέπει νά περ ιμένει κανείς μείωση τής βιομηχανικής παραγωγής καί άπα- 
σχόλησης ίσως δέ καί άνεργία. Μάλιστα τα πρώτα σημάδια σύτής τής έξέλ ιξης 
έχουν ήδη έμφανιστεί: Στό πρώτο έξάμηνο τού 1977 ή βιομηχανική παραγωγή 
παρουσίασε σημαντική έπιθράδυνση. Ό  αύξητικός ρυθμός της έπεσε ραγδαία 
άπό 9,8% τό α' έξάμηνο τού 1976 σέ 1,4% τό α' έξάμηνο τού 1977. Ά λ λά  ή 
μείωση αύτή τής παραγωγής θά έχε ι καί μιά άλλη δυσάρεστη βραχυχρόνια
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συνέπεια. Θά μειώσει τήν προσφορά βιομηχανικών προϊόντων στήν άγορά μέ 
συνέπεια τήν πάρα πέρα ύψωση τών τιμών καί τήν έπιτάχυνση τού πληθωρι
σμού. Σοβαρότερες όμως, θά είνα ι ο ί μακροχρόνιες συνέπειες τής έπενδυτικής 
αύτής άδράνειας. 'Επ ιβραδύνετα ι ό ρυθμός ο ικονομ ικής άνάπτυξης καί δέν 
γ ίνοντα ι οί άναγκα ΐες δ ιαρθρωτικές άλλαγές στήν οίκονομία πού θά τής έπι- 
τρέψει ν ’ άντέξε ι στόν άνταγωνισμό πού θ·' άντιμετωπίσει ή έλληνική βιομηχα
νία σέ μιά ένδεχόμενη ένταξη τής χώρας στήν Κοινή Άγορά.
Γιά νά έξηγήσουμε αύτή τή σοβαρή ύφεση στή βιομηχανία, θά πρέπει νά 
έξετάσουμε πρώτα γ ιατί δέν κάνουν έπενδύσεις ο ί "Ελληνες βιομήχανοι καί 
δεύτερο γιατί τό ξένο κεφάλαιο έχ ε ι άναστείλει τά τελευταία χρόνια τήν είσ- 
βολή του στή χώρα.
Οί "Ελληνες βιομήχανοι άπό άνέκαθεν παρουσιάζουν έγγενή άνικανότητα καί 
άδυναμία ν' άναλάβουν μεγάλες αύτόνομες έπενδύσεις σέ νέους κλάδους 
(έκμετάλλευση μεταλλευμάτων, β ιομηχανίες ύποπροϊόντων, βιομηχανίες 
ύψηλής τεχνολογίας) πού συντελούν στήν άναδιάρθρωση τής ο ικονομίας καί 
έξασφαλίζουν αύτοδύναμη άνάπτυξη. 'Εκείνο  πού μπορούν νά κάνουν καί 
έκαναν σ’ όλη τή μεταπολεμική περ ίοδο είνα ι νά έπενδύσουν στούς παραδοσι
ακούς κλάδους τής έλληνικής βιομηχανίας (κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα- 
ποτά, καπνοβιομηχανία κ.ά.) καί μάλιστα μόνο ύστερα άπό γεννα ιόδωρες 
παραχωρήσεις τού κράτους. Αύτή άκριβώς ή άνικανότητα τών 'Ελλήνων βιομη- 
χάνων ε ίνα ι ή βασική αιτία πού οί β ιομηχανικές έπενδύσεις παρουσιάζουν 
σχεδόν πάντοτε τάση πρός στασιμότητα. Στή δωδεκαετία 1949-1961 μένουν 
στάσιμες στό χαμηλό έπ ίπεδο τών 2,5 δισ. δραχ. (1,5% τού έθνικοΰ προϊόντος), 
στήν περίοδο 1967-1974 πέφτει ό αύξητικός τους ρυθμός καί στά τρία τελευ 
ταία χρόνια μειώνεται ό άπόλυτος όγκος τους. Μόνη έξαίρεση ε ίνα ι ή περ ίοδος 
1962-1966 πού τό κράτος άνο ίγει διάπλατα τ ίς πόρτες στό ξένο έκμεταλλευτικό 
κεφάλαιο. Αύτό τό κεφάλαιο μέ δ ικές του ή μέ έλεγχόμενες έλλην ικές έται- 
ρ ε ϊες πραγματοποίησε τ ίς  μεγαλύτερες, πού έγιναν μεταπολεμικά, β ιομηχανι
κές έπενδύσεις σέ νέους κλάδους παραγωγής (άλουμίνιο, πετροχημικά, διϋλι- 
στήρια κ.ά.). 'Έτσι σ' αύτή τήν περ ίοδο οί β ιομηχανικές έπενδύσεις αύξάνουν μ’ 
ένα ρυθμό ύπερβολικά ύψηλό πού προσεγγίζει τό 30% τό χρόνο. Στήν περίοδο 
τής δικτατορίας πού άκολουθεϊ, ό ρυθμός πέφτει, άλλά όχι χαμηλά, έπειδή τό 
ξένο κεφάλαιο περ ιορ ίζετα ι μόνο σέ έπεκτάσεις τών μεγάλων μονάδων πού 
ε ίχε έγκαταστήσει τά προηγούμενα χρόνια.

Ά λ λά  γιά νά μπάσουν ο ί ξένες έτα ιρε ϊες τεχνολογία καί νά έπενδύσουν κεφά
λαια στούς νέους αύτούς κλάδους παραγωγής καί έπ ίσης γιά νά έπενδύσουν οί 
"Ελληνες βιομήχανοι στίς παραδοσιακές βιομηχανίες άπαίτησαν άπό τό κράτος 
νά τούς έγγυηθεϊ ύψηλά ποσοστά κέρδους μέ μέτρα πολιτικής πού έρριξαν όλο 
σχεδόν τό βάρος αύτής τής έκβιομηχάνισης στίς πλάτες τής έργατικής τάξης 
καί τών μικροαστικών στρωμάτων τού πληθυσμού. Σ ’ όλόκληρη τή μεταπολε
μική περίοδο οί κυβερνήσεις τής Δ εξιάς θεσπίζουν ολοένα καί περισσότερο 
γεννα ιόδωρες παραχωρήσεις στό έλληνικό καί ξένο μονοπωλιακό κεφά
λαιο.(πλήθος φορολογικές άπαλλαγές, έπ ιδοτήσεις τόκων, έπ ιχορηγήσεις 
έπενδύσεων, έπ ιδοτήσεις ήλεκτρικοϋ ρεύματος κ.ά. ). Τούς πόρους γι' αύτές 
τ ίς παραχωρήσεις οί κυβερνήσεις αύτές άποσποϋν μέ τό φορολογικό μηχανι
σμό τού κράτους (κυρίως μέ τήν έμμεση φορολογία) άπό τήν έργατική τάξη, τήν 
άγροτιά καί τά μικρομεσαϊα άστικά στρώματα. 'Υπολογίζετα ι ότι τό βάρος άπό



τά κάθε λογής «κίνητρα» καί έπ ιδοτήσεις ατό μεγάλο κεφάλαιο ξεπερνάει τά 12 
δια. δραχ. τά χρόνο ένώ ο ί έπενδύσεις πού κάνουν οί β ιομήχανοι μέ δικά τους 
κεφάλαια είνα ι μόνο 8,5 δια. δραχ. 'Ακόμη, τά κράτος σ' δλη αύτή τήν περίοδο 
πραγματοποιεί ένα τεράστιο όγκο έργων ύποδομής πού τά περισσότερα είνα ι 
συμπληρωματικά των έπενδύσεων πού κάνουν ο ί βιομήχανοι, καλύπτοντας 
έτσι ένα μέρος τού κόστους παραγωγής τους καί αύξάνοτας άντίστοιχα τό 
ποσοστό κέρδους τους. Τό βάρος όμως γιαυτά τά έργα δέν καλύπτεται άπό 
τούς βιομηχάνους, πού ίδ ιοπο ιοϋντα ιτό αύξημένο κέρδος, άλλά αύτό τό βάρος 
κοινωνικοποιείτα ι άπό τό κράτος καί πέφτει στό μεγαλύτερο μέρος του στις 
πλάτες των έργαζομένων μέσω συνεχών αύξήσεων τής έμμεσης φορολογίας. 
Τέλος, τό σπουδαιότερο, ίσως, μέτρο μέ τό όποΤο οί κυβερνήσεις τής Δ εξ ιά ς 
έγγυήθηκαν ύψηλά ποσοστά κέρδους στό έλληνικό καί ξένο κεφάλαιο ε ίνα ι ή 
συγκράτηση σέ χαμηλά έπίπεδα τού έργατικοϋ ήμερομισθίου. "Αν έξα ιρέσε ι 
κανείς μικρά χρονικά διαστήματα, σ’ όλόκληρη τή μεταπολεμική περ ίοδο οί 
αύξήσεις τού έργατικοϋ μισθού ήταν μ ικρότερες άπό τήν αύξηση τής παραγω
γικότητας. 'Από τή λήξη τού πολέμου μέχρ ιτό  1950 τά εισοδήματα τών έργατών 
είχαν κυριολεκτικά έξανεμ ιστει άπό τόν ύπερπληθωρισμό τής περιόδου έκεί- 
νης. Στήν περίοδο 1950-1955 τά κατώτατα όρια τών μισθών καί ήμερομισθίων 
αύξάνουν κατά 15% τό χρόνο, άλλά ή αύξηση αύτή δέν καλύπτει παρά ένα 
έντελώς έλάχιστο' τμήμα άπό τήν άγοραστική δύναμη πού έχασαν σ' αύτή καί 
τήν προηγούμενη περίοδο. Στή δεκαπενταετία  1961-1974, γ ιά  τήν όποια ύπάρ- 
χουν δ ιαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, ή αύξηση τού πραγματικού έργατικοϋ 
μισθού είνα ι μικρότερη άπό τήν αύξηση τής παραγωγικότητας.
Σήμερα, ύστερα άπό τίς άλλεπάλληλες αύξήσεις τής τιμής τού πετρελαίου καί 
τών πρώτων ύλών, οί παραπάνω παραχωρήσεις πού κάνει τό κράτος δέν φτά
νουν γιά νά έγγυηθούν στις ξένες έτα ιρε ΐες τό ποσοστό κέρδους πού άπαιτούν 
γιά νά μπάσουν τεχνολογία καί νά έπενδύσουν κεφάλαια στήν χώρα. Γιά τόν 
ίδ ιο λόγο οί "Ελληνες βιομήχανοι δέν άναλαμβάνουν ν έες  έπενδύσεις στούς 
παραδοσιακούς βιομηχανικούς κλάδους. Αύτός φαίνεται νά ε ίνα ι ό βασικότε
ρος λόγος πού έξηγεί τήν έπενδυτική άδράνεια. Κάτω άπό αύτές τ ίς συνθήκες 
τά ξένα μονοπώλια άπαιτούν άπό τό έλληνικό κράτος μεγαλύτερες παραχωρή
σεις καί αύσΓηρότερη πολιτική μισθών γιά ν' άναλάβουν μεγάλες έπενδύσεις 
πού μόνο αύτές μπορούν νά βγάλουν.τή βιομηχανία άπό τήν ύφεση. Τά 'ίδια 
άπαιτούν καί οί Έ λληνες  βιομήχανοι γιά νά κάνουν έπενδύσεις στούς παραδο
σ ιακούς κλάδους. Θά πρέπει έδώ νά σημειωθεί ότι δέν είνα ι τό ζήτημα τής 
έγγύησης ύψηλοϋ ποσοστού κέρδους ό μόνος λόγος τής έπενδυτικής άδρά- 
νειας. Υπάρχουν  καί μερ ικο ί συγκυριακοί λόγοι: Ή  έπιφυλακτικότητα καί άβε
βαιότητα πού δημιουργεί στούς β ιομηχάνους ή άναμονή ένταξης τής χώρας 
στήν Κοινή ’Αγορά είνα ι ένας σοβαρός λόγος. Ε π ίσ η ς  ή τεταμένη κατάσταση 
στό ΑίγαΊο καί τήν Κύπρο. Τέλος ή πολιτική συγκράτησης τών εισοδημάτων τών 
μεγάλων στρωμάτων τού πληθυσμού πού έφαρμόζε.ι ή κυβέρνηση έχε ι δημι
ουργήσει κυρίως στούς Έ λληνες  βιομηχάνους δυσμενείς προσδοκίες γιά τήν 
έξέλ ιξη τής ζήτησης τών προϊόντων τους.

3. Ή οίκονομική πολιτική τής κυβέρνησης Καραμανλή.

Μπροστά σ ’ αύτή τήν κατάσταση ή μεταδικτατορική Κυβέρνηση Καραμανλή 
προσπάθησε νά μεθοδέψει τήν άντιμετώπιση τής ο ίκονομ ικής κρίσης μέ μέτρα



πού νά ρίχνουν τό βάρος στήν έργατική τάξη, τούς άγρότες καί άλλα μικρο
αστικά στρώματα τού πληθυσμού.

' '  ΤΙρώταάπ* όλα δταν άνέλαθε τήν έξουσία άναγνώρισε καί διατήρησε τό καθε- 
: < στώς τών προκλητικά μεγάλων παραχωρήσεων καί προνομίων πού είχε δόσει ή 

^δικτατορία στό έλληνικό καί ξένο κεφάλαιο. Δέν μπόρεσε δμως παρά τούς 
έκβιασμούς τών βιομηχάνων (άπεργία έπενδύσεων) νά προχωρήσει σέ μεγαλύ
τερες παραχωρήσεις καί προνόμια κυρίως γιά δυό λόγους: Πρώτο, γ ιατί ή 
κάλυψη τών αύξημένων παροχών στό μεγάλο κεφάλαιο θ ’ άπαιτοϋσε σημαντική 
αύξηση τού φορολογικού βάρους τής έργατικής τάξης καί τών μικρομεσαίων 

' -·; 'μ ερ ίδω ν  τής άστικής τάξης πού ήδη έχουν ύπέρμετρα έπ ιβαρυνθεϊ μέ φόρους 
γιά τήν κάλυψη τών αυξημένων άμυντικών δαπανών, καί δεύτερο γιατί άμέσως 
μετά τή δικτατορία ή άντίδραση τού έλληνικοϋ λαού γιά τήν προνομιακή μετα- 

:· - χείρηση τού μεγάλου κεφαλαίου ήταν έντονη.

■ - Παράλληλα ή Κυβέρνηση Καραμανλή προσπάθησε μέ δ ιάφορες μεθοδεύσεις
νά μπλοκάρει τήν αύξηση τού έργατικοΰ μισθού καί τών άγροτικών είσοδημά- 
των (τιμές άγροτικών προϊόντων). Επ ικαλέστηκε τήν άνάγκη έφαρμογής πολι
τικής λιτότητας γ ιά  τήν καταπολέμηση τού πληθωρισμού καί τήν κάλυψη τών 
αύξημένων άμυντικών δαπανών καί έφτασε σέ πολλές περιπτώσεις στό σημείο 
νά χρησιμοποιήσει καί αύτόν άκόμη τόν καταπιεστικό μηχανισμό τού κράτους 
(άστυνομία-δικαστήρια) γιά νά σταματήσει τούς δ ιεκδ ικητικούς άγώνες τής

- '  - -έργατ ική ς τάξης καί τών άγροτών. ’Αλλά όπως είπαμε στήν άρχή ή άντεργατική
• -πολιτική τής δικτατορίας είχε καθηλώσει τό έργατικό ήμερομίσθιο σέ άπαρά-

- τ ; δεκτά χαμηλά έπίπεδα. Στή διάρκεια τής δικτατορίας ή προσαρμογή τού πραγ-
- - ματικοϋ ήμερομισθίου ήταν κατά 25 έκατοστια ϊες μονάδες μικρότερη άπό τήν

αύξηση τής παραγωγικότητας μέ συνέπεια νά μειωθεί σημαντικά ή μερίδα τών 
- -  έργατών στή διανομή τού εισοδήματος. "Ετσι μετά τή δικτατορία ή έργατική 

τάξη άπαλλαγμένη κάπως άπό τήν άστυνομική καταπίεση καί τρομοκρατία
—  άρχισε νά δ ιεκδ ικε ϊ τουλάχιστον τό κομμάτι έκεϊνο άπό τή μερίδα της πού είχε 

-: - - -σφετεριστεί τό μεγάλο κεφάλαιο στή διάρκεια τής δικτατορίας. Ή  άντίδραση 
' ; τής κυβέρνησης Καραμανλή σ ’ αύτό τό αϊτημα ήταν τόσο έντονη πού παρόλους

τούς σκληρούς άπεργιακούς άγώνες ή έργατική τάξη δέν κατόρθωσε ν ’ άνα-
- κτήσει όλόκληρη τήν άπώλεια τού είσοδήματός της. Στήν περίοδο 1974-1976 τό

• πραγματικό ήμερομίσθιο αύξήθηκε βέβαια κατά 12 ποσοστια ίες μονάδες πάνω
■ -  άπό τήν αύξηση τής παραγωγικότητας (αύξηση πραγματικού ήμερομισθίου

'24%, αύξηση παραγωγικότητας 12%) δέν κάλυψε όμως τήν άπώλεια τού έργα- 
τικοϋ είσοδήματος τής περιόδου 1967-1973 πού όπως είπαμε φτάνει τό 25%. 
"Αν λάβει κανείς ύπόψη ότι ό τιμάριθμος άνεβα ίνει μέ ρυθμό 13%, οί έργάτες 
πρέπει νά πάρουν αύξηση γύρω στό 25% γιά νά άνακτήσουν τουλάχιστον τή 
μερίδα πού είχαν στή διανομή τού είσοδήματος πριν άπό τή δικτατορία.

- ε ’Από τά παραπάνω βγαίνει ότι ή Κυβέρνηση Καραμανλή, παρόλο ότι ήθελε, δέν 
μπόρεσε νά κάνει μεγαλύτερες παραχωρήσεις στό κεφάλαιο ούτε νά καθηλώ-

- σει τά έργατικά μεροκάματα ώστε νά διασφαλίσει τά ύψηλά ποσοστά κέρδους 
πού άπαιτούσαν τά μονοπώλια γιά νά κάνουν ν έες  έπενδύσεις. "Ετσι ή έπενδυ- 
τική άδράνεια συνεχίζεται. Ή  Κυβέρνηση Καραμανλή προσπάθησε καί μ’ ένα 
άλλο τρόπο ν ’ άντιμετωπίσει τήν έπενδυτική αύτή άδράνεια τών βιομηχάνων: 
Σύστησε ένα φορέα (ΕΛΕΜΒΕ) στόν όποιο συμμετέχει τό τραπεζιτικό κεφάλαιο

_____κα ί τό κράτος, γιά ν ’ άναλάβει μεγάλες έπενδύσεις στήν έκμετάλλευση τού
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όρυκτοϋ πλούτου τής χώρας καί σέ άλλους βασικούς κλάδους ατούς όποιους οί 
Ιδιώτες έπ ιχειρηματίες άδυνατοϋν νά έπενδύσουν. Ή  άντίδραση τής μερ ίδας 
τού βιομηχανικού κεφαλαίου σ’ αύτή τήν ένέργεια  τής Κυβέρνησης ήταν όξύ- 
τατη καί άνάγκασε μάλιστα κυβερνητικό παράγοντα νά δηλώσει οτι οί βιομηχα
ν ικές μονάδες πού θά ίδρυθοϋν άπό τήν ΕΛΕΜ ΒΕ θά παραχωρηθοϋν στούς 
Ιδιώτες έπ ιχειρηματίες, τακτική πού ε ίχε άκολουθήσει ή 'Ιαπωνία στά πρώτα 
στάδια τής βιομηχανικής της άνάπτυξης. Ύ στερα  άπ ’ αύτή τήν άντίδραση ή 
ΕΛΕΜ ΒΕ έμεινε στά χαρτιά.
Έ τσ ι στά τρία χρόνια πού πέρασαν ή Κυβέρνηση Καραμανλή δέν μπόρεσε νά 
βγάλει τήν οίκονομία άπό τήν κρίση ή τουλάχιστον νά έλαχιστοποιήσει τ ίς  
σύνέπειές της. Τούτο είνα ι άποτέλεσμα τής έλλειψης προγραμματισμού καί 
άναπτυξιακής πολιτικής. Ό λο  τό βάρος δόθηκε στήν άντιμετώπιση τών βραχυ
χρονίων έξελίξεων, ένώ παραμελήθηκαν διαρθρωτικά καί μακροχρόνια προ
βλήματα τής οίκονομίας. ’Απόδειξη άποτελεί τό γεγονός άτ ιγ ιά  νά τονώσει τήν 
έσωτερική ζήτηση κατέφυγε στόν οικοδομικό τομέα ένώ γιά τήν προώθηση τών 
παραγωγικών έπενδύσεων περιορίστηκε άπλώς σέ ήμίμετρα, πού τ ίς περ ισσό
τερες φορές έξανεμίσθηκαν, χωρίς κανένα θετικό άποτέλεσμα. Έ ν  τώ μεταξύ 
δμως οί π ιέσ εις τού μεγάλου κεφαλαίου στήν Κυβέρνηση γιά μεγαλύτερες 
παραχιορήσεις καί αύστηρή πολιτική στόν έργατικό μισθό έντείνονται. Μέ τήν 
άποχή άπό τίς έπενδύσεις καί τήν ύψωση τών τιμών τό μονοπωλιακό κεφάλαιο 
βουλιάζει τήν οίκονομία σέ όλοένα βαθύτερη κρίση. Ό μω ς ή Κυβέρνηση παρά 
τ ίς προθέσεις της (δηλώσεις Παπαληγούρα γιά νέο σχέδιο κινήτρων) δέν μπο
ρεί πριν άπό τ ίς έκλογές νά έφαρμόσει τήν παραπάνω πολιτική πού θέλε ι τό 
μεγάλο κεφάλαιο γ ιατί θά άποκαλυφθεϊ ό άντιλα ϊκός χαρακτήρας της καί θά 
χάσει σημαντικό μέρος άπό τά μικροαστικά στρώματα. Ή  άντιμετώπιση λοιπόν 
τής οικονομικής κρίσης μέ άντιλαϊκά μέτρα ε ίνα ι ένας άπό τούς λόγους πού ή 
Κυβέρνηση έπ ισπεύδει τ ίς έκλογές.

4. Μερικές Προτάσεις.

Στήν οίκονομική πολιτική τής Δεξιάς, θά μπορούσε ν ’ άντιπαρατεθεί μιά πολι
τική πού θά έβγαζε τήν οίκονομία άπό τήν κρίση καί θά προωθούσε τήν άνά- 
πτυξη χωρίς νά φορτώνει μεγάλα βάρη στό λαό γιά νά καρπώνεται ύψηλά κέρδη 
τό μεγάλο κεφάλαιο. Ή  έναλλακτική αύτή πολιτική είνα ι άπλώς συγκυριακή 
(δέν σκοπεύει ν ’ άλλάξει δομές) καί ε ίνα ι έφικτή μέσα στά πλαίσια τού σημερι
νού κοινωνικού σχηματισμού. ΟΙ γεν ικές κατευθύνσεις αύτής τής πολιτικής 
είνα ι ο ί παρακάτω:

α. Γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη:
Δέν είνα ι λογικό οί έπενδύσεις στή βιομηχανία, στόν πιό δυναμικό κλάδο τής 
ο ίκονομ ίας ν ’ άφήνονται μοιρολατρικά στίς δ ιαθέσεις μερικών έλλήνων καί 
ξένων Ιδιωτών. Ή  βιομηχανική άνάπτυξη δέν είνα ι ύπόθεση τών βιομηχάνων. 
Ε ίνα ι ύπόθεση τού λαού. Γιά άντικειμεν ικούς καθαρά λόγους τά ίδ ιω τικό κεφά
λαιο, έλληνικό καί ξένο, δέν μπορεί νά βγάλει τήν οίκονομία άπό τήν κρίση καί 
νά προωθήσει.τή βιομηχανική άνάπτυξη. ΟΙ λόγοι ε ίνα ι κυρίως δύο: Πρώτο γ ιατί 
οί έλληνες βιομήχανοι έχουν άποδειχτεί άνίκανοι νά προχωρήσουν σέ μεγάλες
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έπενδύσεις σέ νέους κλάδους παραγωγής καί δεύτερο, γιατί στή σημερινή 
κρίση τού καπιταλισμού τό ξένο κεφάλαιο δέν έχε ι τ ις προσδοκίες των υψηλών 
κερδών πού άπαιτεί γ ιά ν ’ άναλάβει μεγάλες έπενδύσεις στήν βιομηχανία. 
'Απλώς 0ά έκθ ιάζει συνεχώς γιά περισσότερα προνόμια. Κάτω λοιπόν άπό αυτές 
τ ίς συνθήκες, ή κάλυψη τού μεγάλου έπενδυτικοΰ κενού πού θά έβγαζε τήν 
οικονομία άπό τήν κρίση καί θά προωθούσε τή βιομηχανική άνάπτυξη μπορεί νά 
γ ίνε ι μόνο άπό τό κράτος πού δέν βάζει στόχο τήν πραγματοποίηση ύψηλών 
κερδών.
Τό κράτος θά πρέπει νά προχωρήσει στήν ίδρυση μεγάλων αύτόνομων δημο
σίων έπιχειρήσεων πού θά άναλάθουν έπενδύσεις γιά τήν έκμετάλλευση τού 
ορυκτού πλούτου τής χώρας καί σέ β ιομηχανικούς κλάδους κρίσιμης σημασίας 
γιά τήν οικονομική άνάπτυξη στούς όποιους οί έλληνες βιομήχανοι άδυνατούν 
ή άδιαφορούν νά κάνουν έπενδύσεις. Θά μπορούσε βέβαια γιαυτό τό σκοπό νά 
ένεργοποιηθεί ή ΕΛΕΜ ΒΕ, άλλά μέ τήν προϋπόθεση ότι οί β ιομηχανικές μονά
δες πού θά δημιουργηθούν άπ ’ αύτό τόν φορέα μέ τά άποταμιευτικά πλεονά
σματα καί άλλες θυσ ίες τού λαού θά υπαχθούν στό Δημόσιο καί δέν θά έκχωρη- 
θούν γιά κερδοσκοπία σέ Ιδιώτες. Ή  βασική αυτή πολιτική θά πρέπει νά πλαισι
ωθεί καί μέ μιά σειρά άλλα μέτρα όπως άπό δ ιεθνε ίς μειοδοτικούς διαγωνι
σμούς γιά τήν άγορά σύγχρονης τεχνολογίας, αυστηρούς περιορισμούς στις 
είσαγωγές ειδών πολυτελείας γ ιά  έξοικονόμηση συναλλάγματος πού χρε ιάζε
τα ι γιά εισαγωγή μηχανικού έξοπλισμού, κρατικούς έλέγχους στό πιστωτικό 
σύστημα γιά νά μή διοχετεύοντα ι άπό τίς τράπεζες τά άποταμιευτικά πλεονά
σματα τού λαού σέ άντιπαραγωγικές καί έμπορομεσ ιτικές δραστηριότητες κ.ά.
β. Γιά τόν πληθωρισμό: Γιά τήν καταπολέμηση τού πληθωρισμού ή πολιτική θά 
πρέπει νά στραφεί στά βασικά αίτια πού τόν προκαλούν. Καί αύτά όπως είδαμε 
ε ίνα ι τά ύπέρογκα κέρδη τού μεγάλου έμπορικού κεφαλαίου καί οί δ ιο ικητικές 
αύξήσεις τιμών άπό τίς μονοπωλιακές καί όλιγοπωλιακές έπ ιχειρήσεις.
Ή  έπιβολή ένός φόρου ύπερκανονικών κερδών (δηλ. κερδών πάνω άπό μιά 
λογική άπόδοση 8-12%) κατά τό πρότυπο τού φόρου πού είχε έπ ιβληθεί στήν 
’Αγγλία άμέσως μετά τόν πόλεμο, ό αύστηρός έλεγχος τής δύναμης τών μονο
πωλίων νά καθορίζουν αύτόνομα τ ίς τ ιμές καί ή περικοπή τών πιστώσεων γιά τ ίς 
έμπορομεσ ιτικές δραστηριότητες άποτελοϋν μερικά μέτρα γιά τήν καταπολέ
μηση τού πληθωρισμού πού μαστίζει σήμερα τή χώρα.
γ. Γιά τή διανομή: Τό μπλοκάρισμα τής αύξησης τού έργατικού ήμερομισθίου σ' 
όλη τή μεταπολεμική περίοδο, ή άποδειγμένη έκμετάλλευση τής άγροτιάς άπό 
τό έμπορικό καί βιομηχανικό κεφάλαιο, ή ύπέρμετρη φορολογική έπιβάρυνση 
(άμεση καί έμμεση) τών στρωμάτων τού πληθυσμού μέ χαμηλά είσοδήματα 
(φτάνει τό 30%), ή μετάθεση μέσω τού πληθωρισμού εισοδημάτων άπό τούς 
έργαζομένους στό μεγάλο κεφάλαιο, ο ί γεννα ιόδωρες κρατικές παραχωρήσεις 
στά μονοπώλια καί άλλα, έχουν όδήγήσει σέ μεγάλες εισοδηματικές άνισότη- 
τες πού είνα ι κοινωνικά άπαράδεκτες. Ά π ό  έκτιμήσεις πού έκανα προκύπτει ότι 
τό 46% τού πληθυσμού μέ χαμηλά είσοδήματα κάτω άπό 120 χιλ. δραχ. τό 
χρόνο παίρνει μόνο τά 16% τού 'Εθνικού Εισοδήματος. Αύτοί είνα ι οί εργάτες, 
οί άγρότες καί στρώματα μικροαστών. Ά π ό  τήν άλλη μεριά τό 8% τού πληθυ
σμού μέ υψηλά είσοδήματα άπό 650 χιλ. δρχ. καί πάνω τό χρόνο νέμετα ι τό 30% 
τού 'Εθνικού Εισοδήματος. Αύτοί είνα ι οί μεγαλέμποροι, οί βιομήχανοι καί 
πολλοί τεχνοκράτες. Ή  μεσαία τάξη πού άποτελεΐτα ι άπό τό άλλο 46% τού
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πληθυσμού μέ εΙσόδημα άπό 120-650 χιλ. δρχ. πα ίρνει τό 54% τού ’Εθνικού 
Εισοδήματος. Αυτοί είνα ι κυρίως έλεύθερο ι έπαγγελματίες (δικηγόροι, μηχα
νικοί, γιατροί) καί μ ικροαστοί β ιοτέχνες καί έμποροι.
Ή  παραπάνω κοινωνικά άπαράδεκτη κατάσταση διανομής έπ ιβάλλει νά_χρησι
μοποιηθούν δλα τά μέτρα πού δ ιαθέτε ι ό σημερινός δημοσιονομικός μηχανι
σμός γιά τήν άπάμβλυση των εισοδηματικών άνισοτήτων. Ή  άναδιανομή τού 
εισοδήματος έπ ιβάλλεται άκόμη στή σημερινή συγκυρία γιά νά ένισχύσει τή 
ζήτηση των μεγάλων στρωμάτων τού πληθυσμού βασικού παράγοντα γιά τήν 
άνάκαμψη τής β ιομηχανικής παραγωγής.
Ό  φορολογικός μηχανισμός είνα ι ένα άπό τά βασικά μέσα πού δ ιαθέτε ι τό 
σύστημα γ ι’ άναδιανομή τού εισοδήματος. Ό  μηχανισμός αυτός έτσι όπως είνα ι 
σήμερα διαρθρωμένος άντί νά άμθλύνει τ ίς ε ισοδηματικές άνισότητες, όπως 
συμβαίνει στίς περ ισσότερες χώρες τού κόσμου, άντιθετα τ ίς κάνει πιό έντο
νες. Ά π ό  μιά έκτίμηση πού έκανα προκύπτει ότι τό συνολικό φορολογικό βάρος 
(άμεσοι καί έμμεσοι φόροι) πού πέφτει στίς πλάτες τού πληθυσμού μέ χαμηλά 
εισοδήματα φτάνει τό 32%, τού πληθυσμού μέ μεσαία είσοδήματα τό 26% καί 
τού πληθυσμού μέ υψηλά είσοδήματα τό 29%. Χρειάζετα ι λοιπόν ριζική άνα- 
μόρφωση τού φορολογικού συστήυατος. Σέ πρώτη φάση θά μπορούσαν νά 
γίνουν μεταρρυθμίσεις πού θά αύξαναν τό φορολογικό βάρος τών μεγάλων 
εισοδημάτων κυρίως τού κεφαλαίου καί θά μείωναν τή φορολογική έπιθάρυνση 
τών έργαζομένων. ’ Ενδεικτικά άναφέρουμε: α) ’Επιβολή ουσιαστικού φόρου 
περιουσίας μέ προοδευτικό συντελεστή πού θά κυμαίνεται άπό 0,5 μέχρι 2,5% 
γιά τίς περ ιουσ ίες άπό 4 έκατ. καί πάνω, β) Επ ιβολή  υψηλού φόρου στήν 
αύτόματη ύπερτίμηση τής περιουσίας, γ) Κατάργηση όλων τών φορολογικών 
παραχωρήσεων καί προνομίων στό μεγάλο κεφάλαιο,δ) Αύστηρά μέτρα γιά τή 
σύλληψη τής φορολογητέας ύλης πού διαφεύγει. Γιά τήν έλάφρυνση τής φο
ρολογικής έπιβάρυνσης τών έργαζομένων θά μπορούσαν σέ πρώτη φάση νά 
γίνουν οί έξής φορολογικές τροποποιήσεις: α) Αύξηση τού άφορολόγητου 
ορίου γιά τος έργαζόμενους μέ μικρά εισοδήματα καί έφαρμογή συστήματος 
αυτόματης τιμαριθμ ικής προσαρμογής, β) Αύξηση τού άπαλλασσόμενου όρίου 
εισοδήματος άπό έργασία άπό 45 χιλ. δρχ. πού είνα ι σήμερα σέ 100 χιλ. δρχ. καί 
έφαρμογή καί έδώ αυτόματης τιμαριθμ ικής προσαρμογής, γ) Αύξηση τών κοι
νωνικών παροχών γιά κοινωνική άσφάλιση. Αύτά είνα ι μερικά άμεσα μέτρα. 
’Αλλά ή φορολογία χρειάζετα ι ριζική άναμόρφωση γιά ν ’ άλλάξει ή σχέση 
μεταξύ άμεσων καί έμμέσων φόρων.
’Αλλά τό βασικότερο μέτρο γιά τήν άναδιανομή είναι ή άναπροσαρμογή τού 
έργατικού ήμερομισθίου καί ή αύξηση τών έπιδοτήσεων στούς άγρότες. Αυτή 
τή στιγμή τά έργατικά ήμερομίσθια θά πρέπει ν ’ αύξηθοϋν τουλάχιστον κατά τό 
ποσοστόν πού έχασαν οί έργάτες στά δέκα τελευταία χρόνια, όταν τά πραγμα
τικά τους ήμερομίσθια αύξάνονταν λιγότερο άπό τήν αύξηση τής παραγωγικό
τητας. Αύτή ή άπώλεια, όπως είδαμε παραπάνω, ύπερβα ίνε ιτό  25%. Μόνο έτσι 
οί έργαζόμενοι θά άνακτήσουν τουλάχιστον τή μερίδα πού είχαν στή διανομή 
τού εισοδήματος καί θά άμθλυνθούν μέχρι ένα βαθμό ο ί έντονες εισοδηματι
κές άνισότητες. _ -
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