
Λιτότητας κοί 
ς άνισότητες

Του καθηγητη 
ΣΑΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Α Υ Γ Η

Τ  ΕΛΕΥΤΑΙΑ ή κυβέρνηση
έξήνγειλε πολι.τϊκή λιτό
τητας γιά να περιορίσει 

δπως Ισχυρίζεται τόν πληθω
ρισμό καί νά καλύψει τις άύ- 

| ξημένες αμυντικές δαπάνες 
τής χώρας. 'Όπως δείχνουν, ό
μως· τά πράγματα ή πολιτική 
αυτή υλοποιείται μέ τό μπλο- 
κάρισμα τής αύξησης των έρ- 
γατικών μισθών καί γενικά 
των εισοδημάτων των έργαζο- 
μένων. ’Από τήν άλλη μεριά 
τό μεγάλο έμπορεκό καί διο- | 
μηχανικό κεφάλαιο αυξάνει, ί 
συνεχώς, τά κέρδη του, άφοΒ 
ή μονοπωλιακή του δύναμη 
του έπιτρέπει νά άνεδάζει τις 
τιμές μειώνοντας έτσι τήν ά· 
γοραατική δύναμη τοΰ έργατι- 
κοΰ εισοδήματος.

Μ’ αύτό τό τρόπο ή πολιτική λι 
τότητας κοταλήγει ατό νά ρίχνει

'όλο σχεδόν τό βαράς γ ιά  την κσ 
τσπο>,έμηση τού πληθωρισμού και 
τή κάλυψη τών άμυυτιχών δαπανών 
στις πλάτες τής έργατικής τάξης 
καί άλλων στρωμάτων τού έργαζό 
μενού λαού. X’ αύτή δμως τή τακτι 
κή ο! έρχαζόμενοι αντιδρούν δίκαιο

λαχημένα μέ -άπεργιακούς Αγώνες 
γ ιά  νά βελτι&ισουν τά ήδη πολύ χα 
μηλά εισοδήματα τους.
Χτούς δικαιολογημένους αυτούς βιεκ 
δικητικούς άγώνες τους, ό πραθυ 
πουργάς κ. Καραμανλής άπάντησ». 
προχθές μέ Ιδιαίτερη όργή άφήνον 
τα ς .ν ά  ύπονοηθεί ότι θά χρήσιμο 
ποιήσει Ακόμα καί τόνκαταπιεστικό

μηχανισμό τοΰ κράτους γ ιά  ^νά έ 
φαρμόσει τή πολιτική του. Ό  κ. 
Καραμανλής "σως  ̂νά μή̂  έφθανε ο ’ 
αύτό τό σημείο όργής^ &ν ήταν κα 
λά πληρορορημένος γ ιά  τή κρίσιμη 
κοινωνική καί οικονομική κατάστα
ση στην όποια βρίσκεται ή χώρα.

Καί ίσως νά Αναθεωρούσε τήν πο 
λιτική νά ρίχνει τό βάρος τού πλη 
θωρισμοΰ καί τών αυξημένων άμυν 
τικών δοπτανών οπούς έργαζό μανούς 
&ν ο\ ύπουργοί του καί οί ύπευθυ 
νες ύπηρεσίες μελετών του τόν εί 
χαν πληροφορήσει πάνω σέ δυ6 κρι 
σιμά θέματα: σ) 'Ο τ ι οί αν,σοτη 
τες στή διανομή τού εισοδήματος

στη χώρα μας έχουν γίνει τόσο με 
γάλες πού δεν είναι πιά  άνεκτές ά 
πό τόν έλληνικό λαό καί 6) δτι ό 
πληθωρισμός πού έχει ξεσπάσει τά  
τελευταία χρόνια οφείλεται στό με 
γαλατερό μέρος στή συνεχή διόγκω 
ση τών κερδών. Παρ’ δλο δτι δεν 
είμαι στό διοικητικό μηχανισμό γ ιά  
νά έχω στή διάθεσή μου τό στατι 
στικό Ολικό, θά προσπαθήσω έδώ 
νά παραθέσω μερικές πληροφορίες 
καί σκέψεις πάνω ατά κρίσιμα αύ 
τά  θέματα.

01 εισοδηματικές Ανισότητες στή 
χώρα μας έχουν μεγαλώσει τόσο 
πολύ, ώστε νά μη γίνεται π ιά  άνε 
κτή Από τό κοινωνικό σύνολο ή κα 
τάσταση αύτή διανομής του είσοδή 
ματος. ’Από έκτιμήσεις πού έκανα, 
βασισμένες σέ ο/τοιχεία τών οίκογ* 
νειακών προϋπολογισμών, προκύ
πτει τό έξης όδυνηρά Αποτέλεσμα:

Τό 46% του πληθυσμού μέ χαμηλά 
είσοδήμαια κάτω άπό 110 χιλ. 1 
δρχ. παίρνει μόνο τό 15% τού έθνι 
κοΰ ¿ίάοδήματος. Αύτοί είναι οί έρ 
γάτες, οί αγρότες καί άλλα στρώ 
ματα εργαζομένων. Ά πό  τήν άλλη I 
μεριά τό 10% τού πληθυσμού μέ | 
υψηλά εισοδήματα άπό 500 χιλ. ' 
δρχ. καί πάνω νέμεται το 30% τού 
εθνικού εισοδήματος. Αύτοί είναι οί 
μεγαλέμπρροι, οί βιομήχανοι καί 
πολλοί τεχνοκράτες. Ή  μεσαία τά  
ξη πού αποτελεί τό 45,3% τού πλη 
θυσμοΰ μέ εισόδημα άπό 110— 500 
χιλ. δρχ. παίρνει τό 53% τού είσο 
δήματος. Αύτοί είναι κυρίως μικρέμ 
ποροι, διοτέχνες καί άλλοι μικροα 
στο!.

Οί έντονες αύτές ανισότητες έ 
χουν φτάσει σέ κοινωνικά άπσράδε 
κτες καταστάσεις.

Ή  μεγάλη πλειοψηφία του έλλη ■ 
νικού λαού δέν θεωρεί παραδεκτό 
καί σύμφωνο μέ κάθε έννοια κοινω ί 
νίκης δικαιοσύνης τό 10?ό τού πλη 
θυσμοΰ πού ο'υγκροτεΐται άπό |5εγα 
λοκεψαλαιούχους καί μεγαλεμπό- 
ρους νά νέμεται τό 30% τού έθνι 
κοΰ εισοδήματος ένώ τό 46% τού 
πληθυσμού πού άποτελεΐται άπό 
εργαζόμενους νά παίρνει μόνο το 
15%. Σ τις έντονες αυτές εισόδημα 
τικές άνισότητες μάς έχει φτάσει: 
ή εισοδηματική πολιτική πού άκο'· 
λούθησαν δλες σχεδόν οί κυβερνή
σεις μεταπολεμικά καί ή άντεργατ! 
κή πολιτική τής δικτατορίας. Ά ν  
έξαιρέσει κανείς μικρά χρονικά δία 
στήματα, σ ’ όλόκληρη την μεταπο 
λεμική περίοδο οί αυξήσεις τών 
πραγματικών μισθών καί ήμερομι- 
σθίων ήσαν μικρότερες άπό τήν αΰ 
ξηση τής παραγωγικότητας.

Μετά τή λήξη τού πολέμου μέχρι 
τό 1950 τά  εισοδήματα τών έργα 
ζομένκν είχαν κυριολεκτικά έξανειιι 
σθεϊ άπό τόν υπερπληθωρισμό τής 
περιόδου έκείνης. Ο! κατά 15% ε
τήσια αύξηση τών κατωτάτων μι
σθών καί ημερομισθίων τήν περίοδο 
1950 —  55 δέν καλύπτει παρά 
ένά έντελώς έλάχιστο τμήμα τής 
Αγοραστικής δύναμης που έχασαν 
οί έργσζόμενοι άπό τόν πληθωρι
σμό αυτής καί τής προηγούμενης 
περιόδου.

Στην δεκαπενταετία 1962 —
I 76. ή αύξηση του πραγματικού ώ- 
| ρομισθίου είναι μικρότερη κατά 35% 
ί άπό τήν αύξηση τής παραγωγικο
ί π ίτας στή βιομηχανία. Στή διάρ- 
1 κεια τής δικτατορίας τά πράγματα 
ί είναι χειρότερα: .’Ενώ ή παραγωγι
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κόπγτα τής εργασίας άτήν περίο
δο 67 —  73 αυξήθηκε κατά 80%, 
τά  πραγματικά ημερομίσθια αυξή
θηκαν μόνον κατά 45%. Ά π ό  τήν 
ά\λη μερ'.ά «τά φορολογικά κίνη
τρα* οί επιδοτήσεις τών επιτοκίων 
καί πλήθος άλλων παραχωρήσεων 
τού κράτους στις επιχειρήσεις, λει 
τούργησαν όλη τή μεταπολεμική πε 
ρίοδο σάν ένας περίτεχνα συγχεκα 
λυμένος μηχανισμός μετατόπισης 
εισοδήματος άπό τούς εργάτες, 
τούς αγρότες καί τούς μικροαστούς 
στή μερίδα τοΰ μεγάλου κεφαλαίου.

Έ ξ  άλλου ό φορολογικός μηχα
νισμός τής χώρας αντί νά αμβλύ
νει τ ις  εισοδηματικές άνισότητες, 
δπως συμβαίνει στις περισσότερες 
χώρες τοΰ κόσμου, αντίθετα, τ ις  
κάνει π ιό  έντονες. Ά π ό  μιά οικο
νομετρική εκτίμηση πού έκανα τε
λευταία, προκύπτει ότι τό συνολιέό 
φορολογικό βάρος (άμεσοι καί έμ
μεσοι φόροι) πού πέφτει στις πλά 
τες του πληθυσμού μέ χαμηλά είσο 
δήματα, φτάνει τό 32%, τοΰ ττληθυ 
σμοΰ μέ μεσαία εισοδήματα τό 
26%, καί τοΰ πληθυσμού μέ υψηλά 
εισοδήματα τό 29%.

'Ε τσ ι ψτάσαμέ σήμερα σέ κοινω 
νικά απαράδεκτες εισοδηματικές ά 
νισότητες.

Ά ν  ό κ. Καραμανλής είχε αύτή 
τήν πληροφόρηση, δέν θά μπορού
σε παρά νά παραδεχτεί δτι είναι 
άπάλυτα δικαιολογημένη ή άντίδρα 
ση τού συνόλου τών εργατών σ ’ αύ 
τή  τήν κοινωνικά Απαράδεκτη κα
τάσταση διανομής καί δέν θά εφτά 
νε τόσο εύκολα στό συμπέρασμα 
δτι οί απεργίες όφείλονται δήθεν 
«σέ ύποπτες μειοψηφίες». Θά έβγα 
ζε πιστεύω τό συμπέρασμα δτ, τέ
τοιες άνισότητες στή διανομή του 
εισοδήματος είναι φυσικό νά έγ\λεί 
ουν κινδύνους όξυνσης τής ταξικής 
πάλης, πού ενδεχομένως θά μπο
ρούσαν νά φτάσουν μέχρι απειλής 
τής συνοχής του συστήματος.

Ή  Κυβέρνηση θά πρέπει νά ξέ
ρει δτι σέ παρόμοιες περιπτώσεις 
στις κεφαλαιοκρατικές χώρες τής 
Δύσης, όταν ή ταξική πάλη όξύνε- 
τα ι, έπειδή ο! εισοδηματικές άνισό 
τητες ξεπερνούν τά  κοινωνικώς ανε
κτά όρια, τό κράτος ενεργεί βρα
χυχρόνια σέ βάρος τών συμφερόν
των τών διαφόρων μερίδων τού με
γάλου κεφαλαίου καί σέ όφελος 
τών εργαζομένων προκειμένου νά 
διαφυλάξει μακροχρόνια τή συνοχή 

'κάί ένότητα τού συστήματος καί έ 
πομένως τά μακροχρόνια συμφέρον 
τα  όλόκληόης τής μεγαλοαστικής
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τάξης. ‘Η Κυβέρνηση λοιπόν σ ' αύ 
τή ακριβώς τή φάση θά έπρεπε νά 
άχολουθήση o:ùtô το παράδειγμα 
αν θέλει νά διατηρήσει τή συνοχή 
τού συστήματος.

Έξ άλλου, ό κ. Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσέως θά πρέπει νά πληρο
φορήσει ότι 6 πληθωρισμός πού έ
χει ξεσπάσει τελευταία στή χώρα 
μας, δέν οφείλεται στην υπερβολική 
ζήτηση kai μάλιστα τών έργαζομέ 
νων, ώστε νά θέλει νά τή συγκρατή 
σει ή κα! νά την περικόψει. Κύρι
ος παράγοντας πού προωθεί αστό 
το  πληθωρισμό, είναι ή συνεχής 
διόγκωση τών κερδών. *0 πληδωρι 
σμός κερδών μαζ! μέ τήν ανεργία 
είναι τα  κύρια συμπτώματα τής δι
εθνούς οικονομικής κρίσης πού έ
χει ξεσπάσει εδώ κα! μερικά χρό
νιά στις Δυτικές Χώρες.

"Εχει βρεθεί άπό μελέτες ότι ο! 
μεγάλες πολυεθνικές έταιρίες συν
αρτούν τις επενδύσεις τους άπό τις 
υψηλές τιμές, πού τούς διασφαλί
ζουν μγάλα περιθώρια κέρδους. Ε 
κείνο πού κάνουν, είναι νά διευρύ
νουν συνεχώς τά περιθώρια κέρδους, 
άνεδάζοντας τις τιμές μέ τήν μονο 
πωλιακή δύναμη που διαθέτουν. "Ε 
τσι προκαλοΰν πληθωρισμό.

Τέτοια μορφή πληθωρισμού έχου 
με κα! έμείς στή χώρα μας. Είναι 
κοινό μυστικό στις υπηρεσίες μέ- 
λετών τής Κυβέρνησης ότι ή διόγ
κωση τών Κερδών κυρίως τοΰ μεγά 
λου εμπορικού κεφαλαίου είναι ό 
κύριος προωθητικός παράγοντας 
τού πληθωρισμού πού μαστίζει τή 
χώρα μας. "Αν κα! δέν υπάρχουν 
στοιχεία γ ια  τά  κέρδη (ένώ τηρούν 
ται πλήρη στατιστικά στοιχεία για 
τούς μισθούς) άπό ενδείξεις προκύ 
πτει ότι ο! μεγάλες έταιρίες πραγ
ματοποιούν ύπέρογκα κέρδη. 'Αρ
κεί νά ρίξει κανείς μιά ματιά στους 
Ισολογισμούς τών ανωνύμων έταιρι 
ών πού δημοσιεύονται - στ!ς έφημερί 
δες γ ια  νά διαπιστώσει ότι τά  κέρ 
δη πολλών άπό αυτές κυμαίνονται 
μεταξύ 20 μέ 120%.

"Αν λοιπόν ή Κυβέρνηση, κα! ι
διαίτερα ό κ. Καραμανλής είχε αύ 
τές τ ις  πληροφορίες, ίσως νά άναθε 
ωρούσε ριζικά τήν πολιτική λιτότη 
τας πού ακολουθεί γιά τήν καταπο
λέμηση τού πληθωρισμού καί τήν 
κάλυψη τών αυξημένων άμυντικών 
δαπανών.

Θά μπορούσαμε νά Αναφέρουμε 
έδώ ένδε.κτικά τά πλαίόιά πολιτι
κής π ίύ  Sic έπρεπε νά χαράξει ή Κυ 
δέρνηαη, άν θέλει νά μήν όξύνει πα 
ραπέρα τ!ς κοινωνικές άντ;θέσεις

κα! τήν οικονομική κρίση πόύ περνά 
ει ό Τύπος.

Π ρ ώ τ ο ν :  Γιά τήν καταπο
λέμηση τού πληθωρισμού, ή πολ,τι 
κή τής Κυβέρνησης θά πρέπει νά 
στραφεί στα βασικά α ίτια  πού τόν. 
προκαλοΰν. Καί ούτά είναι τά  υ
πέρογκα κέρδη τού μεγάλου 6ιθμη 
χανικοΰ κα! κυρίως εμπορικού κεφα 
λαίου κα! ο! διοικητικές αυξήσεις 
τιμών άπό τις  μονοπωλιακές κα! 6- 
λιγοπωλιακές επιχειρήσεις.

‘Η επιβολή ένός ύφηλοΰ φόρου 6 
περκανονικών κερδών (δηλ. κερδών 
πάνω άπό τήν λογική απόδοση τού 
8 —  12%) κατά τό πρότυπο τού 
φόρου πού είχε έπιδληθεί στην ’Αγ
γλία  αμέσως μετά τόν πόλεμο και 
ό αυστηρός έλεγχος τής δύναμης 
τών μονοπωλίων κα! όλιγοπωλίων 
νά καθαρίζουν αυτόνομα τις τιμές, 
τού πληθωρισμού πού μαστίζει σή
μερα τή χώρα.

Δ ε ύ τ ε ρ ο ν :  Γιά τή χρήμα 
τοδότηση τών αυξημένων αμυντικών 
δαπανών ή Κυβέρνηση θά πρέπει 
νά ρίξει τό βάρος στ!ς ανώτερες 
εισοδηματικές τάξεις πού μπορούν 
άνετα νά τό σηκώσουν. Ό  πληθυ
σμός μέ χαμηλά εισοδήματα δέν 
μπορεί νά άντέξει καί έπομένοτς νά 
ανεχθεί π ια  άλλα βάρη. Ή  άπορρό 
φηση εσόδων άπό  τις άνώτερες εί 
σοδηματικές τάξεις γιά  τή χρήμα 
τοδότηση τών αυξημένων άμυντικών 
δαπανών απαιτεί ριζικές φορολογι
κές μεταρρυθμίσεις:

Κατάργηση όλων τών φορολογι
κών παραχωρήσεων κα! προνομίων 
πού έχουν θεσπισθεϊ δήθεν χάριν 
τής οικονομικής ανάπτυξης. ’Επιβο 
λή ουσιαστικού φόρου περιουσίας 
μέ προοδευτικό συντελεστή πού θά 
κυμαίνεται άπό 0,5 μέχρι 2,5% γ ιά  
•τις περιουσίες άπό 4 έκατ. κα! ά 
,νω. ’Επιβολή ένός υψηλού φόρου 
στην αυτόματη αύξηση τής υπερα

ξίας τού κεψαλα ίου. Αυστηρά μέ
τρα γ ιά  τή σύλληψη τής φορολογη
τέας ύλης πού διαφεύγει. Τά μετρά 
αυτά θά επιτρέψουν τήν είσπραξη : 
φορολογικών έσόδων, αρκετών γιά  
νά καλύψουν τά  ¿Αλείμματα τού 
προπουπολογισμού πού ·. προκαλοΰν ή 
οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες. 
Αυτά ακριβώς τά  έλλείμματα είναι 
μιά α ιτία  τοΰ πληθωρισμού πού, 
γ ιά  νά τήν αντισταθμίσει ή Κυδέρ- . 
νηση εφαρμόζει τήν πολιτική τού μ 
μπλοκαρίσματος τής αύξήσεως τών 
μισθών κα! ήμερομισθίων κα! Ετσι ■> 
έμμεσα ρίχνει τό βάρος τών άμυν- ; 
τικών δαπανών στις πλάτες τών ή 
έργαζόμένων.

Τ ρ ί τ ο ν :  Ή  Κυβέρνηση, τέ ; 
λος, πρέπει νά λάβει ριζικά μετρά - 
αναδιανομής τοΰ εΙσοδήματος* μιά 
κα! είδαμε δτι οί εισοδηματικές ά  ; 
νισότητες έχουν φτάσει σέ κοινώνι 
κά απαράδεκτο σημείο κα! εγκλεί
ουν κινδύνους απειλής τής συνοχής 
τού κοινωνικού συστήματος. >

Πέρα άπό τή χρησιμοποίηση δη 
μοσιονομικών μέτρων αναδιανομής 
(αύξηση τού αφορολόγητου όρίου, 
αύξηση τών παροχών κοινωνικής ά 
σφσλίσεως κλπ.), τό 6σσικό μέτρο 
γ ιά  τήν άμβλυνση τών εισοδηματι
κών ανισοτήτων είναι ή προσαρμο
γή τών μισθών κα! ήμερομισθίωυ. 
Τά πραγματικά έργατικά ήμερομί- 
σθια πρέπεΙ νά αυξηθούν τουλάχι- . 
στον κατά τό ποσοστόν πού έχα
σαν οί εργάτες ατά δέκα τελευταία 
χρόνια, όταν τά  πραγματικά τους ! 
ήμερομίσθια αύξάνονταν λιγότερο 
άπό τήν αύξηση τής πσραγωγικότη 
τας. Αυτή ή απώλεια, όπως είδα
με, παραπάνω, υπερβαίνει τά 30%. 
Μόνο έτσι οί εργαζόμενοι θά ανα
κτήσουν τουλάχιστον τή μέρίδα 
πού είχαν στή διανομή τού είσοδη 
ματος κα! 6ά άμβλυνθούν μέχρι έ
να βαθμό οί έντονες εισοδηματικές 
ανισότητες πού απειλούν τή συνοχή 
τού εισοδήματος.
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