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ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το Κέντρο Προγραμματυσμού καυ Ουκονομυκών Ερευνών 

(ΚΕΠΕ) υδρύθηκε το 1959 ως μυα μυκρη ερευνητυκη μονάδα με 

την επωνυμία "Κέντρον Ουκονομυκών Ερευνών", με βασυκό σκο

πό την επυστημονυκη μελέτη των ουκονομυκών προβλημάτων της 

Ελλάδας, την ενθάρρυνση των ουκονομυκών ερευνών καυ τη συ

νεργασία με άλλα επυστημονυκά υδρύματα. 

Το 1964 το ΚΕΠΕ πήρε τη συμερυνη του ονομασυα καυ 

δυάρθρωση καυ του ανατέθηκαν ou έξης πρόσθετες αρμοδιότη

τες: (α) η κατάρτυση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνυων καυ 

μακροχρόνυων προγραμμάτων ανάπτυξης, η εκπόνηση σχεδίων 

προγραμμάτων περυφερευακης καυ χωροταξυκης ανάπτυξης, κα

θώς καυ προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με τυς 

κατευθυντηρυες γραμμές που καθορίζευ η κυβέρνηση* (β) η 

παρακολούθηση καυ ανάλυση της βραχυπρόθεσμης καυ μεσοπρό

θεσμης εξέλυξης της ελληνυκης ουκοναμίας, καθώς καυ η κα

τάρτυση προτάσεων γυα τη λήψη των κατάλληλων μέτρων' (γ) 

η επυμόρφωση νέων ουκονομολόγων, υδυαίτερα σε θέματα προ-

γραμματυσμού καυ ουκονομυκης ανάπτυξης. 

Το ΚΕΠΕ έχευ αναπτύξευ καυ αναπτύσσευ έντονη δρα-

στηρυότητα σε όλους τους πυο πάνω τομείς. Δυεξάγευ συστη-

ματυκές έρευνες πάνω σε βασυκά θέματα της ελληνυκης ουκο-

νομίας, εκπονεύ σχέδυα προγραμμάτων ανάπτυξης, παρακολου

θεί τυς βραχυχρόνυες εξελύξευς, χορηγεί υποτροφίες γυα με-

ταπτυχυακές σπουδές στην ουκονομυκη επυστήμη καυ τον προ-

γραμματυσμό καυ οργανώνευ δυαλέξευς καυ σεμυνάρυα. 
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Στα πλαυσυα αυτών των δραστηριοτήτων εντάσσεται, καυ 

η δημοσύευση μελετών, που εύναυ αποτέλεσμα έρευνας μελετη

τών του ΚΕΠΕ, καθώς χαυ δυαλέξεων ou οπουες δύνονται από* 

δυαχεχρυμένους επυστη*μονες, που προσκαλούνται, από το Κέν

τρο. 

Το ΚΕΠΕ βρυσχεταυ σε συνεχή*" επυκουνωνύα με αντυστου-

χα επυστημονυκά υδρύματα του εξωτερυχού χαυ ανταλλάσσει, εχ-

δόσευς, όπως χαυ απόψευς χαυ πληροφορίες πάνω σε θέματα 

τρεχουσών ουχονομι,κών εξελίξεων χαυ μεθόδων οι,κονομυκής 

έρευνας, συμβάλλοντας, χαυ με αυτό' τον τρόπο, στην προαγω

γή της ουχονομυχης επυστημης στη χώρα. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η κατάρτυση εθνυκών αναπτυξυακών προγραμμάτων προϋπο

θέτει, μύα εμπερυστατωμένη ανάλυση των δεδομένων καυ μύα ο'σο 

το δυνατό πληρέστερη κατανόηση των προβλημάτων καυ των δυνα

τοτήτων της ελληνικής ουκονομύας. 

Στα πλαύσυα της κατάρτυσης του Πενταετούς Προγράμμα

τος Ανάπτυξης 1983-1987, έγυνε προσπάθευα γυα μύα συστηματυ-

κη παρουσύαση στουχεύων καυ δεδομένων, καθώς καυ γυα τη σύν

ταξη μελετών καυ εκθέσεων πάνω σε τομεύς που δεν έχουν αναλυ-

θεύ καυ μελετηθεύ επαρκώς μέχρυ σήμερα. Ου εργασύες αυτές, 

που εκπονήθηκαν από στελέχη του ΚΕΠΕ καυ επυστημονες της 

Ελλάδας καυ του εξωτερυκου, συμβάλλουν γενυκότερα στην προώ

θηση της ουκονομυκης έρευνας, η οπούα στη χώρα μας εύναυ α

κόμα σχετυκά περυορυσμένη. 

Σκοπός της σευράς αυτής εκδόσεων του ΚΕΠΕ εύναυ η δη-

μοσύευση των εργασυών εκεύνων που κρύνεταυ ότυ έχουν ένα γε-

νυκότερο ενδυαφέρον καυ υποβοηθούν στην καλύτερη κατανόηση 

της προβληματυκης καυ των στόχων που χαρακτήρυσαν την προ-

γραμματυκη δυαδυκασύα. 

' Όπως πάντα σε ανάλογες περυπτώσευς, ου τυχόν απόψευς 

καυ κρύσευς που μπορεύ να εκφράζονταυ αποτελούν προσωπυκη 

γνώμη του συντάκτη η των συντακτών της μελέτης καυ δεν εύναυ 

δεσμευτυκές γυα το ΚΕΠΕ. 

Καθηγη'τρυα ΛΟΥΚΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ 

Επυστημονυκη Δυευθυντρυα 

Κέντρο Προγραμματυσμού 

καυ Ουκονομυκών Ερευνών 
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Η μελέτη αυτή ε'γυνε στα πλαυ'συα της προετουμασυ'ας γυα 

την εκπόνηση του Πενταετου'ς Προγράμματος Ουκονομυκης καυ Κου-

νωνυκης Ανάπτυξης 1983-1987. Στυς αρχυκές σκε'ψευς γυα το Πεν-

ταετε'ς ο ρόλος του δημοσυου τομέα της ουκονομυ'ας παρουσυαζό-

ταν υδυαυ'τερα σημαντυκός, κυρυ'ως απο' την άποψη της πραγματο

ποίησης των Προγραμματυκών Δυακηρΰξεων της Κυβέρνησης γυα τη 

σοουαλυστυκη* αναμόρφωση της ελληνυκης ουκονομυ'ας καυ κουνώντας. 

Η ανάλυση που ακολουθευ επυδυώκευ να συμβάλει, στην υστο-

ρυκη' αυτή' ανάγκη, φωτύζοντας τη σημερυνη προβληματυκη που εμφα

νίζουν OL σχε'σευς του δημοσυου και, υδυωτυκοΰ τομε'α, αλλά καυ 

την μελλοντυκη' δυναμυκη τους κατά την πόρευα του σοσυαλυστυκοΰ 

μετασχηματυσμοΰ της ουκονομυ'ας. 

Αποτελευταυ απο' πε'ντε κεφάλαυα, συγκροτημένα σε μυα ενο'-

τητα. Στο πρώτο εξετάζονταυ ορυσμένες βασυκε'ς ε'ννουες καυ κα-

τηγορυ'ες, που σχετυ'ζονταυ άμεσα με την όλη ανάλυση του θέματος. 

Στο δεύτερο αναλΰονταυ ου κυρυότερες δομε'ς του δημο'συου τομε'α, 

όπως αυτός παρουσυάζεταυ σήμερα. Το τρυ'το κεφάλαυο αναφέρεταυ 

στη σημερυνη προβληματυκη του υδυωτυκοΰ τομε'α. Το τε'ταρτο πρα-

γματεΰεταυ τη δυαλεκτυκη αλληλοσυνδεση δημοσυου καυ υδυωτυκού 

τομε'α. Τε'λος, στο πε'μπτο αναλύεταυ η άμεση καυ η μακροπρο'θεσμη 

δυναμυκη αυτής της αλληλοσΰνδεσης δημοσυου καυ υδυωτυκοΰ τομε'α 

της ουκονομυ'ας, καυ παράλληλα συνοψυζεταυ ολόκληρη η ανάλυση 

που περυε'χευ η παρούσα μελε'τη. 

Γ. Σαμαράς 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΜΕΡΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δημοσυος τομέας, κουνωνυκοπουη'σευς, εθνυκοπουη'σευς , κρατυ-

κοπουήσευς 

1. Το περυεχομενο του ο'ρου_"δημο'συος 1°_ΗΕ
α
·Ε"_

τ
2£ ουκονο-

μυ'ας 

Με τον dp ο: "δημο'συος τομέας" της ουκονομυ'ας εννοού

με ένα σύνολο ουκονομυκω'ν σχέσεων, που άμεσα δεν υπάγονταυ 

στην ατομυκη υδυοκτησύα γυατυ έχουν περάσει στα χέρυα του 

Δημοσυου καυ λευτουργούν κάτω απο' τον έλεγχο του κράτους. 

Απο' τον ορυσμο' αυτό προκύπτευ ο'τυ: 

α . Ou τ ο μ ε υ ς , κλάδου καυ χώρου της ουκονομυ'ας, που μο'-

νο έμμεσα επηρεα'ζονταυ απο' το Δημοσυο, αλλά άμεσα στηρύζον-

ταυ σε σχέσευς ατομυκής υδυοκτησύας, αποτελούν στουχευα ε κ 

τός του δημοσυου τομέα. Γυατυ ο έμμεσος κρατυκο'ς (δημο'συος) 

έλεγχος η επηρεασμο'ς του υδυωτυκου' τομέα δε σημαυνευ επέ

κταση του δημο'συου σε χώρους ή σε Βάρος του υδυωτυκου, α λ 

λά αποτελευ έκφραση του γεγονότος ο'τυ σήμερα η κεφαλαυοκρα-

τυκη' αναπαραγωγή συντελευταυ με'σα σ'ε'να πλε'γμα δημόσυων καυ 

υδυωτυκών σχέσεων που συνδε'ονταυ αδυάρρηκτα μεταξύ τους καυ 

συνεχώς α λ λ η λ ο ε π η ρ ε ά ζ ο ν τ α ι 

β. Σε περυπτωση, όμως, επυβολη'ς άμεσου κρατυκού (δημο'

συου) ελέγχου πα'νω στον υδυωτυκό τομέα (η' σε ορυσμένα μο'-

νο στουχευα τ ο υ ) , έχουμε να κάνουμε με μυα υδυόμορφη επέ

κταση του δημο'συου τομέα της ουκονομυας. Γυατυ έτσυ ο κρα-
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τυκός παρεμβατυσμός δεν παρακυνεύ* μονό, άλλα καυ υποχρεώ

νει, τον υδυωτυκο' τομέα (η μερυκα' στουχευ'α του) να λευτουρ-

γησευ συμφωνά με τυς επυδυώξευς μυας συγκεκρυμένης ουκονο-

μυκη'ς πολύτοκης. Η υδυομορφύα της τε'τουας επέκτασης του 

δημόσυου τομέα έγκευταυ στο γεγονός ότυ ναυ μεν δεν καταρ-

γοΰνταυ ou σχέσευς ατομυκής υδυοκτησύας εκειί ο'που ο έλεγχος 

επυβάλλεταυ άλλα* η λευτουργύα τους ουσυαστυκά υπόκευταυ 

στους μηχανυσμοΰς καυ τα κρυτη'ρυα του δημόσιου τομέα. 

γ . Στο δημόσυο τομε'α της ουκονομύας συγκαταλέγεταυ ο

λόκληρη η δημόσυα περυουσύα. Δηλαδή*: 1) το σύνολο των ου-

κονομυκά χρήσυμων υλυκων στουχεύων του κουνωνυκού" καυ φυ-

συκού πλοΰτου (κτη*ρυα, εδάφη, δρόμου, λυμάν'ι,α, αεροδρόμυα, 

δάση, λύμνες, ποτάμυα, θάλασσες, κλπ.) που ανήκουν στο Δη

μόσυο, ανεξάρτητα αν αυτά βρύσκονταυ στα χέρυα της κεντρυ-

κης εξουσίας η* της Τοπυκής Αυτοδυούκησης . 2) Ou δημόσυες 

επυχευρησευς, ou δυάφορου ουκονομυκού οργανυσμού καυ τα 

υδρυματα. 

δ. Το περυεχόμενο του δημό*συου τομέα της ουκονομύας 

δεν συμπύπτευ με αυτό* που υπονοεύταυ με το νομυκό όρο: 

κρατυκή η* δημό*συα υδυοκτησύα, καυ πολΰ περυσσο'τερο με τον 

ο'ρο "δημόσυες επυχευρή*σευς". Η τα\3τυση των παραπάνω εννουώ*ν 

ευναυ απαράδεκτη (5χυ μόνο γυατύ - ο'πως δευξαμε παραπάνω -

στο δημόσυο τομέα περυλάβαμε καυ τα άμεσα ελεγχόμενα από 

το Δημόσυο στουχευ'α του υδυωτυκού* τομε'α, αλλά καυ γυα τους 

παρακάτω τρευς λόγους: 1) πολλές ουσυαστυκά δημόσυες επυ

χευρησευς (οργανυσμού η' άλλες μονάδες) νομυκά δεν εμφανυ-

ζονταυ ω ς . τ έ τ ο υ ε ς , γυατύ λευτουργούν με βάση τους κανόνες 

υδυωτυκοΰ δυκαύου, 2) σε πολλε'ς δημόσυες ουκονομυκές μονά-
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δες συμμετέχευ καυ το υδυωτυκά κεφάλαυο, καυ αντ ίθετα σε 

πολλές υδυωτυκές ευναυ μέτοχος καυ το Δημόσυο, καυ 3) εκ

τός από τα στουχευα της κρατυκής υδυοκτησύας, ο δημόσυος 

τομε'ας της ουκονομύας περυλαμβάνευ καυ άλλους, σπουδαίας 

σημασίας μηχανυσμούς καυ υδρύματα, όπως ευναυ: ο κρατυκός 

προϋπολογυσμο'ς, μέσα' από τον οπουο "περνά*" μεγάλο μέρος 

του εθνυκού ευσοδήματος, που - όπως θα δούμε - επηρεα'ζευ 

η* ρυθμίζευ ολόκληρη την ουκονομυκη ζωή, καθώς καυ το ευρύ

τατα δημοσυοπουημένο ή ελεγχο'μενο από το κράτος τραπεζυκό 

σύστημα της χώρας, 

ε. Ανάμεσα στο δημόσυο καυ τον ατομυκό -υδυωτυκό τ ο 

μέα της ουκονομίας τοποθετουνταυ ου δυάφορου συνετάupυσμού 

των εργαζομένων στα χωρυά καυ τυς πόλευς. Αυτού δεν ανή

κουν ούτε στον ένα ούτε στον άλλον τομέα. Αποτελούν μυα 

υδυο'μορφη έκφραση της ανάγκης γυα κουνωνυκοποίηση των σχέ

σεων παράγωγης. Απο' τη φύση τους δεν προσφέρονταυ γυα 

συνεργασία με το δημο'συο τομέα καλύτερα απο* ό,τυ ο ατομυ-

κο-υδυωτυκός (κεφαλαυοκράτες rf μυκροεμπορευματοπαραγωγοί). 

Ou συνεταυρυσμου ση'μερα ε ίναυ δυαδεδομένου κυρίως 

στο χωρυό. Μπορούν όμως ν*αναπτυχθούν καυ στυς πόλευς, στυς 

γραμμές πολλών εργαζομένων που τώρα υδυωτεύουν στο χώρο της 

παραγωγής καυ των υπηρεσυών. Καυ μπορούν ν'αγκαλυάσουν δυάφο-

ρους μυκροβυοτέχνες καυ μυκροεμπορευματοπαραγωγούς (ο'πως: 

φωτογράφους, τσαγκάρηδες, ρολογάδες, κουρευς, τ α ξ υ τ ζ ή δ ε ς , 

κλπ.) καυ δυάφορους δυπλωματούχους καυ δυανοούμενους στο 

χώρο των ελεύθερων επαγγελμάτων. Βέβαυα, καυ ου κατά 80% 

περίπου συνεταυρυσμένου αγρότες πρέπευ να ανασυγκροτηθούν 

σε ν έ ε ς βάσευς καυ να περάσουν σε πυο προχωρημένες μορφές 
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συνεταυρυστυκοποίησης, όπως ε ί ν α ι , λ . χ . ou αγροτοβι,ομηχανυ-

κ ο ί συνεταυρυσμοί, ou οποίου αποτελούν μορφή κουνωνυκοποίη-

σης της παραγωγής, έστω και, αν η κυρυότητα της γης ανήκευ 

στον αγρότη. 

ζ. Τ έ λ ο ς , παρατηρούμε ότ ι , στο δημόσυο τομέα της ο ι κ ο 

νομίας δεν ε ί ν α υ δυνατό' να συγκαταλεχθούν ε κ ε ί ν ε ς ou L Ô U J -

τυκε'ς επυχευρήσει,ς ή α'λλες μονα'δες, υδρυματα, οργανυσμοί 

κλπ. του υδυωτυκοΰ κεφαλαίου, ou οποίες γυα δυα*φορους λο'-

γ ο υ ς , συμφώνησαν ( ή υποχρεώθηκαν) να δεχθούν ορυσμένα στου-

χ ε ί α "κουνωνυκοποίησής'' τ ο υ ς , όπως ε ί ν α ι , λ . χ . η δημοκρατυ-

κοποίηση των επι,χει,ρήσεων, η συμμετοχή εργατών στυς δυου-

κήσευς τ ο υ ς , ου κουνωνυκοί έλεγχου καυ οίλλα. 

Φυσυκά τα στουχεία αυτοί αποτελούν σοβαρές μεταρρυθ-

μ ί σ ε υ ς , άλλα μόνα τους δε μεταβάλλουν τον υδυωτυκό-καπυτα-

λυστυκό χαρακτήρα των επυχευρήσεων, οργανυσμών, κ.α. Εξάλ

λ ο υ , τέτουου ε ί δ ο υ ς κουνωνυκοποίηση χρευάζεταυ να γ ί ν ε υ 

και, στο δημόσυο τ ο μ έ α , γ υ α τ ί οΰτε ε κ ε ί υπάρχευ δημοκρατυ-

κοποίηση, συμμετοχή ή έλεγχος των εργαζομένων, κλπ. , άλλα 

α ν τ ί θ ε τ α - όπως ομολογείται , από όλους - κυρυαρχεί η γρα

φ ε ι ο κ ρ α τ ί α . Τέτουες μεταρρυθμίσε ις επυβαλλεταυ να γ ί ν ο υ ν 

παντοΰ, γ υ α τ ί αποτελούν σπουδαία βήματα εκδημοκρατισμού 

των ουκονομυκών σχε'σων' δεν πρέπευ όμως να νομίζουμε ο'τυ 

αυτές υσοδυναμοΰν με την επιστημονική έννουα καυ το π ε ρ ι ε 

χόμενο της κουνωνυκοποίησης των σχέσεων παραγωγής. 

2. Το επυστημονυκό περυεχόμενο_της κουνωνυκοποίησης 

Δεν ε ί ν α υ τυχαία η σύγχυση που υπάρχευ γΰρω από το 

περίπλοκο πρόβλημα των κουνωνυκοπουήσεων. Με την ε υ ρ ε ί α 
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έννουά της η κουνωνυκοπούηση δεν αφορά μόνο τυς ουκονομυ-

κές σχέσευς, άλλα όλες τυς πλευρές κυ εκδηλώσευς της κου-

νωνυκής ζωής. Άρα, σφάλλουν σοβαρά όσου συρρυκνώνουν το 

περυεχόμενό της τόσο πολυ',ωστε να την ταυτυ'ζουν με ορυσμένες, 

ε'στω καυ σημαντυκές αλλαγές η' μεταρρυθμυσευς, σαν κυ αυτε'ς 

που αναφέραμε λύγο παραπάνω. 

Στην κουνωνυολογυκή φυλολογύα συχνά παρατηρούμε ότυ 

μερυκού ταυτίζουν την κουνωνυκοπούηση με τυς εθνυκοπουήσευς 

η τυς Μραιυκοπουήσευς. Άλλου» όμως, αντιπαραθέτουν την 

κουνωνυκοπούηση στην εθνυκοπούηση η κρατυκοπούηση η* α ν τ υ -

θετα. Αξυζευ, λουπόν, ν 'αναπτύξουμε εδώ τη δυκή μας άποψη 

περυορυζόμενου αττο ουκονομυκό περυεχόμενο των επύμαχων κα

τηγοριών. 

Από ουκονομυκή άποψη κουνωνυκοπούηση σημαύνευ: κα

τάργηση της ατομυκής υδυοκτησύας τουλάχυστο στα βασυκά μ έ 

σα παραγωγές καυ στο φυσυκό πλούτο καυ αντυκατάστασή ττις 

από την κουνωνυκή υδυοκτησύα> με τρόπο που: α) η παραγωγή* 

να γύνευ πυο αποδοτυκή σε σχέση με την ατομυκή υδυοκτησύα, 

καυ 3) τα αποτελέσματα της παραγωγής να τα υδυοπουεύταυ η 

κουνωνύα συμφωνά με τυς κάθε φορά πυο υσοδύκαυες αρχές κα

τανομής καυ δυανομης. 

Σύμφωνα με τον ορυσμό μας η κουνωνυκοπούηση εύναυ 

το α ν τ ί θ ε τ ο της υδυωτυκοπούησης. Επομένως, όσο πυο πολύ 

δυευρΰνεταυ καυ βαθαύνευ η κουνωνυχοπούηση των με'σων παρα

γωγής χαυ του φυσυκού πλοΰτου σε μυα χώρα, τόσο περυσσότε-

ρο πρέπευ να περυορύζονταυ ου σχέσευς καυ ου δυνατότητες 

υδυωτυκοπούησής τ ο υ ς . Καυ το α ν τ ί θ ε τ ο . Αυτό' όμως σημαύνευ 
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πως ο όρος: "κουνωνυκοπουημένος καπυταλυσμός" α π ο τ ε λ ε ί 

τουλάχυστο σχήμα οξύμωρο καυ σύνθημα απατηλό'. 

Από τον ορυσμό προκύπτουν δϋ*ο κατά' τη γνω'μη μας πο

λύ" σπουδαία αξυώματα: 1) Η κουνωνυκοπούηση, υστορυκά, θα 

δυκαυωθειί μο'νον εφο'σον δώσει, τη δυνατότητα ανώτερης από πρυν 

αποδοτικότητας (παραγωγυκότητας) της ανθρώπινης (κουνωνυκής) 

εργασίας. 2) Ou υσοδυκαυες αρχές κοι,νωνυκής υδυοπουησης ( κ α 

τανομής και, δυανομής) των αποτελεσμάτων της εργασυας αποτε

λούν υστορυκή1 κατηγορυα, γυαυτό καυ το συγκεκρυμε'νο περυε-

χόμενό τους αλλάζει , στα δυάφορα στάδυα της κουνωνυκής ε ξ έ -

λ υ ξ η ς , σύμφωνα με τι,ς συγκεκρυμένες κάθε φορά αλλαγές στο 

σύνολο των ουκονομι,κών καυ κοι,νωνυκων σχέσεων. 

3. Κουνωνυκοπούηση καυ_εθνυκοπο£ηση 

Συχνά, στη θέση της κουνωνυκοπουησης, χρησυμοπουειί-

ταυ ο όρος: εθνυκοπουηση. Εθνικοποίηση, από οι,κονομυκη' πλευ

ρά, σημαυνευ κατά λ έ ξ η : πέρασμα των μέσων παραγωγής στα χ έ -

ρυα του έθνους. Αλλά η εθνυκοπο'υηση, αυτή καθεαυτή, ευναυ 

δυνατό να μην ανταποκρίνεται, στυς ουσυαστυκές αξυώσευς της 

κουνωνυκοπούησης (ανώτερη παραγωγυκότητα, κουνωνυκή δυκαυο-

σύνη). Επομένως: α) η κουνωνυκοποιίηση ευναυ έννουα ( κ α τ η γ ο -

ρυα) πολύ ευρύτερη από την εθν ικοποίηση, καυ $) η εθνυκο-

πουηση εύναυ δυνατό ν'αποδευχθεύ απλή καρικατούρα της κου-

νωνυκοποΐησης. 

Πολύ περισσότερο οσχύευ το παραπάνω, όταν η εθνυκο-

πούηση ορυσμένων μέσων παραγωγής γ έ ν ε τ α ι , στα πλαιίσυα του 

καπι,ταλυστυκού καθεστώτος. Τ ό τ ε , όχυ το έθνος αλλά ουσυα-

στυκά η αστι,κή τάξη ορύζευ τον τρόπο αξυοπούησης των ε θ ν υ -

- 24 -



κοπουημένων πραγμάτων. Στην περυπτωση αυτή', ο όρος " ε θ ν ι 

κοποίηση" χάνευ το πραγματυκό νόημα του καυ στην ουσυ'α ση-

μαυ'νευ "ταξυκοπου*ηση", μυα καυ τα εθνυκοπουημένα υλυκά μ έ 

σα τα νέμεταυ η αστυκη' τάξη συλλογυκά, όχυ όμως καυ " α δ ε λ -

φυκά", αφού από τη μυα προτάσσονταυ τα μονοπώλυα καυ από 

την άλλη ο κάθε καπυταλυστη'ς προσπαθεί ν'αρποΓξευ τόσα, ό 

σα δεν . . . "ντρέπεταυ" η' δεν . . . "πυάνευ" ο νο'μος. 

Όπως βλέπουμε, η εθνυκοπουηση μπορευ - κάτω από ο-

ρυσμένες κουνωνυκές συνθήκες - να γυνευ με'σο αποτελεσματυ-

κότερης κεφαλαυοκρατυκη*ς εκμετάλλευσης, ακόμα καυ δυσφήμη

σης των υδεωδών του σοσυαλυσμοΰ. Ου εθνυκοπουήσευς που έ -

γυναν μεταπολεμυκά στη χώρα μας (καυ σε άλλες κεφαλαυοκρα-

τυκές χώρες) υ'σως να θορύβησαν η* δυσαρέστησαν πολλοΰς θυα-

σώτες του καπυταλυσμου (γυαυτοΰς η* οπουαδήποτε "εθνυκοπου*η-

ση" σημαυνευ αμφυσβη'τηση της "αθανασυας" του καπυταλυσμου, 

καυ σ'αυτο' δεν έχουν καυ τόσο ά δ υ κ ο ) , αλλά παρόλα αυτά' μ ε 

τατράπηκαν σε πηγή* πρόσθετων κεφαλαυοκρατυκών κερδών, σε 

μνρμευα γραφευοκρατυκη'ς πυσωδρόμησης, κλπ. Καυ έγυνε αυτό 

γυατυ' ου εθνυκοπουη'σευς πραγματοπουήθηκαν στό όνομα της 

δυάσωσης κυ ενυσχυσης του μονοπωλυακοΰ καπυταλυσμου. Ευ'ναυ 

γνωστό ότυ σε καυ'ρυες θέσευς των εθνυκοπουημένων μονάδων 

τοποθετήθηκαν κεφαλαυοκράτες η' γνωστού αντυδραστυκου', που 

κυρυο μέλημα τους η*ταν η συμπυεση των αποδοχών των εργαζο

μένων καυ η εξυπηρέτηση του υδυωτυκοϋ* κεφαλαυ'ου, γυα να 

δυσφημυζεταυ καυ έτσυ η υδέα του σοσυαλυσμού" (που τη θ έ 

λουν συνώνυμο τέτουων εθνυκοπουησεων) καυ να εξυμνευταυ η 

ανωτερότητα της κεφαλαυοκρατυκη'ς υδυοκτησυας καυ πρωτοβου

λ ί α ς . 
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Επομένως, εύναυ ευνόητη η απέχθευα που νυώθουν ou 

λαϋκές μάζες της χωράς μας γυα ... εθνυκοπουήσευς αυτοΰ 

του είδους. Kau υ*σως κυ αυτό το περυστατυκό να παιίζευ σπου

δαίο ρολό στην επυμονή του ΠΑΣΟΚ στον ο'ρο: κουνωνυκοπουηση. 

Αν καυ πρέπευ να υπογραμμυστευ' ότυ γυα ένα κύνημα κουνωνυ-

χη'ς αλλαγές, σαν κυ αυτό* που επαγγέλλεται, το ΠΑΣΟΚ, έχουν 

σημασυα αυτές ou εθνυκοπουήσευς, έστω κυ αν έγυναν έτσι, 

ο'πως έγυναν, γυατύ αντυκευμενυκά απέσπασαν μέρος της παρα-

δοσυακής ατομυκής κεφαλαυοκρατυκής υδυοκτησυ*ας. Ακόμα καυ 

επιί Δεξυάς η εκμετάλλευση των εθνυκοπουημένων γυνο'ταν ανα-

γκαστυκά μόνο συλλογυκά (γυαυτό, όπου υπάρχει, ένας, ε'στω 

καυ υποτυπώδης, κουνωνυκός έλεγχος, ou εθνυκοπουήσευς δεν 

μπορούν να τεθούν αναφανδόν στη δυάθεση οποιουδήποτε χεφα-

λαυοκράτη). Mua πραγματυκά λαϋκή εξουσία, όμως, τα βρύσκευ 

έτουμα γυα να στηρυχθευ στυς προσπάθευές της γυα Βαθύτερες 

κουνωνυκές αλλαγές. 

Ωστόσο, στα μάτυα των λαϋκών μαζών ευ*ναυ δυνατό να 

χρεωκο,ιήσευ καυ η υδέα της κουνωνυκοπου'ησης, σε περυπτωση 

που χάσευ έμπρακτα - με τον καυρό - το Βαθύ αντυκεφαλαυο-

κρατυκό χαρακτήρα της. Η ορολογύα αυτή* έχευ η'δη υποστευ' 

ανεπανο'ρθωτη φθορά στην πολυτυκή φυλολογύα καυ στην πρακτυ-

κή γνωστών σοσυαλδημοκρατυκών κυνημάτων. Το ΠΑΣΟΚ, ΒέΒαυα, 

έχευ δυαχωρυΌευ τη θέση του από τα κυνηματα αυτά. Αλλά, δεν 

πρέπευ τα άμεσα μέτρα μεταρρυθμίσεων να ταυτύζονταυ με την 

επυστημονυκη έννουα καυ ερμήνευα της κουνωνυκοπου'ησης. 

Υπαρχευ μεγάλη δυαφορά ανάμεσα στους κουνωνυκούς 

ελέγχους ,στην εκπροσώπηση,στυς δυουκήσευς κλπ. καυ στην ου-

συαστυκή κουνωνυκοπούηση των μέσων καυ σχέσεων παραγωγής. 
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Αυτέ'ς ou σπουδαίες μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ι ς δεν μπορούν να σημαύνουν 

βαθυά κουνωνυχοποιίηση, αν δεν έχουν προχωρησευ σε τε'τουα 

έκταση Mat Βάθος, που να καταργούν τα χυρυότερα βάθρα του 

χαπυταλυστυχού συστήματος ή , τουλάχυστο, να το περυορυζουν 

σε χώρους χαυ κλάδους που δεν καθορίζουν τ η συνολυχτί πό

ρευα της ουκονομυας, Η χρεωκοπύα των αστυκών εθνυκοπουη*-

σεων οφευλεταυ στο γεγονός ο'τυ απέβλεπαν ακρυβώς στην κα

ταστρατήγηση αυτού του υστορυκού καθήκοντος. 

KL ας μη μας δυαφεύγευ καυ το γεγονο'ς ο'τυ θεωρητοκα 

ει,'ναυ δυνατόν αυτό το οστορυκό καθήκον να πραγματοπουηθευ 

καυ μέσα απο' ουσυαστυκες εθνυκοπουήσευς, ou οποίες - σαν 

γ ν ή σ ι ε ς που θα εύναυ - σχεδόν θα τ α υ τ ί ζ ο ν τ α ι , με το-περυε-

χόμενο των πραγματυκών κουνωνυκοπουήσεων. Kau, α ν τ ί θ ε τ α , 

ou oυσLaστLκε'ς κoLvωvLκoπoLήσεL·ς avτL·κεLμεvL·κά εLvaL δυνα

τό' να προσδίδουν πραγματυκό πεpLεχóμεvo σ ^ ς εθvLκoπoLήσεLς. 

Επομένως, με βάση αυτή τη θ ε ω ρ η ^ κ ή πpoσέγγLση του 

ζητήματος OL δύο παραπάνω έvvoLες δεν πpε'πεL ν ' α ν ^ π α ρ α τ ί -

θεvτaL·. Η αν^παράθεσή τους - όπως δ ε ί ξ α μ ε - εLvaL προϊόν 

μL·aς συγκεχρυμ^νης πρακτυκτίς, μέσα σε opLσμέvες κoLvωvLκές 

συνθήκες. Αυτή η πρακτυκή μπορεί ÓXL μόνο να τLς α ν ^ π α ρ α -

θ έ σ ε L , αλλά κaL να εξευτελL /σεL τη μ La ή την άλλη ή ακόμα 

xaL ^ ς δύο μ α ζ ί . 

Ka*TL τέτουο όμως aπoκλεL'ετaL σε περίπτωση ouoLaoTL-

κη'ς κoLvωvLκoπoίησης ή εθvLκoπoίησης,. OL τ έ τ o L ε ς εθvLκo-

πoLήσεLς μπορεί να εvLσχΰoυv την πορεία κoLvωvLκoπoL'ησης, 

η οποία γεvLκά ε'χεL πολύ ευρύτερο περυεχόμενο από τLς εθvL-

κoπoLήσεLς. Η δLάκpL·ση αυτών των δύο κaτηγopL·ώv γLvετaL 
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στα πλαύσυα της δυαλεκτυκής ενότητας που μπορευ* να έχουν 

σε συνθήκες μετάβασης στο σοσυαλυσμό. Η επισήμανση της 

άρρηκτης σχέσης καυ των διαφορών ανάμεσα σ 'αυτές τυς κα

τηγορίες έχευ εξαυρετυκή σημασύα από άποψη επυστημονυκής 

ακρυβολογυ'ας, αλλά καυ χάραξης άμεσων καυ απώτερων καθηκόν

των στην υστορυκή πορεία προς την "Κουνωνυκή Δυκαυοσύνη" 

καυ τελυκά προς την "Κουνωνυκή Απελευθέρωση" που επαγγέλ-

λεταυ το ΠΑΣΟΚ . 

4-, Κουνωνυκοπουήσευς καυ κρατυκοπουήσευς 

Θεωρητυκά, (5χυ μόνον ου εθνυκοπουήσευς, αλλά καυ ου 

κρατυκοπουήσευς μπορευ* ν 'αποτελούν μορφές κουνωνυκοπούησης. 

Στα προηγούμενα έγυνε λόγος γυα δυάφορες βαθμίδες κουνωνυ-

κοπου'ησης. Σε κάθε υστορυκή βαθμυδα αντυστουχούν καυ ανά

λογες μορφές \5παρξης ή εκδηλώσευς των δυαδυκασυών κουνων.υ-

κοπου*ησης. Η πορεία προς την πλήρη κουνωνυκή απελευθέρωση 

ευναυ μυα αέναη πόρευα εξανθρωπυσμοΰ των κουνωνυκων (καυ υ-

δυαύτερα των ουκονομυκών) σχέσεων καυ σημαίνευ συνεχή περά

σματα από κατώτερες σε ανώτερες βαθμίδες καυ πουότητες κου-

νωνυκοπου'ησης. 

Γυατί να μην ευναυ δυνατό - σε μυα δοσμένη υστορυκή 

βαθμυδα - ου κρατυκοπουήσευς ορυσμένου περυεχομένου να εκ

φράζουν πραγματυκή κουνωνυκοπούηση των ουκονομυκο-κουνωνυ-

κων σχέσεων; Το ερώτημα ευναυ εντελώς δυκαυολογημένο όχυ 

1« Βλ. Προγραμματυκές δηλώσευς της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Ιΐρα-
κτυκά της Βουλής (στην πρώτη παράγραφο του επύσημου κευμέ-
ν ο υ ) . 
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μο'νο θεωρητυκά, αλλά καυ πρακτυκά. Υπάρχευ μυα ορυσμένη 

υστορυκή πευρα από τυς σοσυαλυστυκές χώρες στυς οποίες η 

κουνωνυκοπου'ηση με'χρυ τώρα συντελέστηκε με τη δημυουργυα 

νέων μορφών υδυοκτησύας. Στα βασυκά μέσα παραγωγής υπάρχευ 

η κρατυκή καυ συνετάupυστυκή (ομαδυκή) υδυοκτησύα. Τα δ ε υ 

τερεύοντα μέσα παραγωγής βρύσκονταυ σε ατομυκή, εταυρυκή 

( ή συντροφυκή) υδυοκτησυ'α καυ σε σχετυκά περυορυσμένη έ χ -

ταση. Παρά την υ*παρξη όμως ατομυκής ή εταυρυκη'ς υδυοκτη

σύας, το γενυκό ουκονομυκό κλυ'μα που κυρυαρχειί αποκλεύευ 

(η' περυορυ'ζευ στο ελα'χυστο) τυς δυνατότητες εκμετάλλευσης 

ανθρώπου από άνθρωπο, γ υ α υ τ ό , ακόμα καυ αυτές ou μορφε*ς υ-

δυοκτησυας λευτουργούν στα πλαύσυα της συνεχούς πορεύας 

προς την χουνώνυκοπου'ηση των σχέσεων παραγωγής. 

Φυσυκά, δεν υσχυρυζόμαστε ότυ αυτές ειίναυ ou ανωΥε-

ρες καυ μοναδυκές μορφές κουνωνυκοπούησης. Όχυ μόνο γυατυ* 

κανευ'ς δεν ξέρευ τυ μορφές μας επυφυλάσσευ το μ έ λ λ ο ν , όταν 

η κουνωνώχ θα περάσευ σε νε'ες πουότητες, αλλά καυ γυατυ* καυ 

στη σημερυνή περυΌδο δεν αποκλεύεταυ - θεωρητυκά καυ πρα-

κτυκά - να εμφανυσθούν καυ άλλες μορφές πέρα από αυτε'ς που 

αναφέραμε παραπάνω. Εξοίλλου καυ αυτές ou μορφές πέρασαν καυ 

περνούν απ<5 πολλές φάσευς ε ξ έ λ υ ξ η ς , κατά τυς οπούες έγυναν 

σημαντυκές τροποπουήσευς του περυεχομένου τους καυ του συ~ 

γκεκρυμε'νου τρο'που λευτουργυ'ας τ ο υ ς . Ευ'ναυ γνωστό* λ , χ , ότυ 

στυς σοσυαλυστυκές χώρες κατα3άλλονταυ σ υ ν ε χ ε ί ς προσπάθευες 

ώστε: α ) ου δυάφορες κρατυκές (δημόσυες) ουκονομυκές μονά

δ ε ς , οργανυσμο υ, οργανώσευς, υδρύματα, κλπ. να καταφέρουν 

να λευτουργήσουν όσο το δυνατόν περυσσότερο ως επυχευρή-

σευς των ύδυων των εργαζομένων καυ $) ου συνεταυρυσμου* -
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υδυαύ*τερα ου αγροτυκού - ν'αποκτήσουν όλο καυ πυο έντονα χ α -

ρακτηρυστυκά επυχεύρησης. 

Δεν υπάρχευ τυποτα το πυο φυσυκό από μυα συνεχή πό

ρευα αλλαγών σε συνθήκες αδυάκοπης εξέλυξης των παραγωγυκών 

δυνάμεων, ο κουνωνυκός χαρακτήρας των οπουων αναπότρεπτα 

καυ νομοτελευακά συνεχώς ενυσχόεταυ καυ απαυτεύ όλο καυ υ 

ψηλότερες $αθμυ'δες κουνωνυκοπούησης των ήδη κουνωνυκοπουη-

μένων κατά $άση σχέσεων παραγωγής. 

Πάντως, η πευρα των σοσυαλυστυκών χωρών δειίχνευ ότυ 

ou κρατυκοπουήσευς δεν εύναυ καταρχήν το αντύθετο της κου

νωνυκοπούησης αλλά κάτι, παραπάνω: στο σημερυνό στάδυο ε ξ έ 

λυξης ou κρατυκοπουήσευς μπορεύ ν 'αποτελοϋν μυα απο* τυς 

αναγκαύες καυ πυο σημαντυκές μορφές έκφρασης κουνωνυκοπούη-

σης, ο'ταν αυτε'ς δε γύνονταυ γυα όφελος των κεφαλαυοκρατυχών 

σχέσεων. Σε συνθήκες κεφαλαυοκρατυχής ουκονομύας ου κρατυ-

κοπουήσευς δε σημαίνουν - δεν εύναυ δυνατό να σημαίνουν -

πραγματυχή κουνωνυκοπούηση. Άλλο θέμα εύναυ το γεγονός ότυ 

ακόμα χαυ τέτουες κρατυκοπουήσευς δεν πρέπευ να μας αφήνουν 

αδυάφορους, γυατύ* ο έστω καυ σε χαπυταλυστυκή 3άση κρατυκο-

πουημένος τομέας εύναυ χάτυ άλλο από αυτόν της ατομυκής 

κεφαλαυοκρατυκής υδυοκτησύας. Καυ η δυαφορά αυτή γύ*νεταυ 

πυο αυσθητή όταν υπάρχευ μυα εξουσύα, που προσανατολύζεταυ 

(στα σοβαρά) προς το σοσυαλυσμό* Σε τέτουες συνθήκες, τόσο 

ou προηγούμενες, όσο καυ ου τυχόν ν έ ε ς κρατυκοπουήσευς α 

ποκτούν νέο χουνωνυκοουκονομυκό περυεχόμενο, που αντυκευ-

μενυκά εναρμονυζεταυ με τυς δυαδυκασύες χουνωνυχοπούησης. 
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5. Συμπεράσματα 

Η θεωρητυκή ανάλυση των αλληλοσχέσεων ανάμεσα στην 

κουνωνυκοπου'ηση, εθνυκοπούηση, κρατυκοπού"ηση καυ - ενμέ-

ρευ - συνεταυρυστυχοπου'ηση, έδευξε ο*τυ ου παραπάνω κατηγο-

ρυες μόνο χάτω απο' ορυσμένους όρους αλληλοαποκλεύΌνταυ,ενώ 

κάτω απο' άλλους αλληλοενυσχΰονταυ. Την κουνωνυκοπούηση ευ*-

ναύ δυνατό" να την εκφράζουν θαυμάσυα ou εθνυκοπουήσευς καυ 

χρατυχοπουήσευς ακόμα καυ η συνεταυρυστυκοπουηση, ou δυάφο-

ρου ουσυαστυκου* κουνωνυκού έλεγχου, ou συμμέτοχες των εργα

ζομένων, κλπ. σε συνθήκες ουσυαστυκών σοσυαλυστυκών αλλαγών. 

Στον καπυταλυσμο' ου εθνυκοπουήσευς καυ κρατυκοπουή-

σευς ενυσχΰουν τυς συλλογυκές κεφαλαυοκρατυκές σχέσευς, ο 

χ υ όμως καυ την χουνωνυκοπούηση των σχάσεων παραγωγής. Πολ-

λε'ς κατο'νομα μορφές κουνωνυκοπουησης (όπως: λ . χ . η παρου-

συ'α ανήμπορων εκπροσώπων των εργατών στυς δυουχήσευς των 

καπυταλυστυκών επυχευρήσεων, ο έλεγχος των επυχευρήσεων 

αυτών απο* ελεγχόμενα απο' το κεφάλαυο συνδυκάτα, η πώληση 

ορυσμένων μετοχών στους ε ρ γ ά τ ε ς , κλπ.) στην ουσύα δεν μπο

ρούν να έχουν καμυά σχε'ση με την επυστημονυκά εννοούμενη 

κουνωνυκοπου'ηση, αν δεν οδηγοΰν, ούτε τώρα οΰτε στο μέλ

λ ο ν , στην αλλαγή των ήδη μονοπωλυοπουημε'νων κεφαλαυοκρατυ-

κών σχέσεων, που αποτελούν ο'χυ μο*νο άρνηση, αλλά ακρυβώς 

το αντυ'θετο της κουνωνυχοπούησης. 

Ωστόσο, (5μως, ου υ'δυες αυτές μορφές ευ'ναυ δυνατό* ν ' 

αποτελέσουν στουχεύα μυας πορευας προς ουσυαστυκότερες δυα-

δυκασυες κουνωνυκοπουησης των σχέσεων παραγωγής, εφόσον 

εφαρμόζονταυ στα πλαυ'συα μυας στρατηγυκής περάσματος στο 

σοσυαλυσμο'. Άλλωστε, η λέξη κουνωνυκοπου'ηση δεν εύναυ πα-
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pd απόδοση στην ελληνυχή* της λέξης σοσυαλυστυκοπου'ηση. Η 

λεχτϋχη* αυτή* ταΰτυση των διίο εκφρα*σεων χςίνευ πυο κατανοη

τό" το σοσυαλυστι,κο' περϋεχόμενο της κουνωνυκοποιίησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Σχεδόν σε όλες τυς χώρες του κόσμου έχευ δυαμορφω-

θευ ένας λυ'γο ή πολύ σημαντυκός δημο'συος τομέας της ουκο-

νομύας. Ο σχηματισμός του προήλθε από τυς εθνυκοπουη*σευς, 

κρατυκοπουη*σευς, κρατυκές ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς , επέκταση άμεσων κρα-

τυκών ελέγχων καυ παρεμ$ατυσμών, κλπ. Στυς καπυταλυστυκές 

χώρες η επε'κταση του δημόσυου τομέα της ουκονομίας αποτε

λ ε ί - όπως σωστοί τ ο ν ί ζ ε υ και. η Νεολαία του ΠΑΣΟΚ σε μυα 

παλαυότερη, πολύ* προσεγμε'νη τοποθέτηση της - "απόδευξη πως 

το καπυταλυστυκά καθεστώς πάσχει, από ε γ γ ε ν ε ί ς α δ υ ν α μ ί ε ς , 
1 

που προσπαθεί? να θεραπεύσευ . . . . . 

Στυς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς 5-6 δεκαετυ'ες αυτε'ς ou ε γ γ ε ν ε ί ς α

δυναμίες του καπυταλυσμού εκφράσθηκαν στη Βαθμυαία συνύ-

φανση κράτους καυ μονοπωλίων σ 'έναν ενυαίο μηχανυσμό λ ε ι 

τουργίας της κεφαλαυοκρατυκη'ς ουκονομίας. Αυτή* την πουοτυ-

κά νέα κατάσταση την ονομάζουμε κρατυκομονοπωλυακό καπυτα-

λυσμό. Πολλά ουσυαστυκά στουχεία αυτού του ορυσμοΰ - κατά 

τη γνώμη μας - συμπίπτουν, από άποψη περυεχομένου καυ τρό

που ανάλυσης, με αυτά που έχουν αναπτυχθεί στο γνωστό έργο 
2 

του Α»Γ. Παπανδρέου:"Πατερναλυστυκός Καπυταλυσμός" . 

1. Βλ. "Θέσευς της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ με την ευκαιρία μυας δη-
μοσυογραφυκης έρευνας",Τα_Νέα 19.1.1977. 

2. Α.Γ. Παπανδρέου, "Πατερναλυστυκός_Καπυταλυομός", Αθήνα, 
1975. 
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1. Η αναγκαυότητα του_δημόσυου τομέα 

Φρονούμε ότι, η συνύφανση κράτους και, μονοπωλίων α

ποτελεί ύστατη προσπάθει,α προσαρμογές των καπι,ταλυστι,κών 

σχε'σεων στ υ ς απαι,τη'σευς των σύγχρονων παράγωγο κων δυνάμεων. 

Η ουκονομι,κή υστορυα δευχνευ ότυ ο καπυταλι,σμός πέρασε α 

πό πολλε'ς φά*σευς εξέλυξης, που συντελέσθηκε σε σχετυκά σύν

τομα ι,στορυκά δυαστήματα. Η πλαστικότητα και, υκανο'τητα των 

κεφαλαυοκρατι,κων σχάσεων γι,α σχετυκα γρήγορες μορφυκε'ς αλ

λαγές τελυκα* ανάγεται, στο ότυ οι, σχέσευς αυτε'ς υποκυνησαν 

τι,ς παραγωγυκε'ς δυνα'μευς σε πολύ πυο γρήγορη ανάπτυξη απ' 

ο'σο ou προκαπυταλυστυκου' ει,κσνομυκοιί σχηματυσμού*. Αλλα' α

κριβώς γ ι , 'αυτό ο κεφαλαυοκρατυκός τρόπος παραγωγής ξεπερά

στηκε σε συντομότερο υστορυκο' δυάστημα απ* ό,τι, ou προηγού

μενου, ύπως π . χ . ο φεουδαρχυκός. Στον καπυταλυστυκο' τρόπο 

παράγωγης η νομοτελευακή αλληλουχία μεταξύ* παραγωγυκων δ υ -

να'μεων καυ σχέσεων παραγωγής πέρασε πολύ γρήγορα απο' τη 

φάση της αρμονύας (στην περύοδο της ανόδου του καπυταλυ-

σμού) στη φάση του ανταγωνυσμού. Γυατι,' ου δυαδοχυκε'ς προ

σαρμογές των σχε'σεων του στυς αναπτυσσόμενες παραγωγυκές 

δυνάμευς εύχαν κύρυο σκοπό' τη δυατήρηση της εκμετάλλευτυ-

κής ουσυας τ ο υ , η οπου'α στην εποχή μας εμφανίζεται, ο'χυ μό

νον ηθυκά απαρα'δεκτη, αλλά καυ ουκονομυκά αναχρονυστυκή. 

Η απλή μονοπωλυακή μορφή κύνησης του καπυταλυσμού 

αποδευχθηκε ξεπερασμε'νη. Ou μονοπωλυακές σχε'σευς φέρνουν 

μέσα τους τυς προϋποθέσευς και, την αναγκαυότητα δημυουρ-

γυας κρατυκομονοπωλυακω\> σχέσεων. Αλλά στο κρατυκομονοπω-

λυακό σύστημα ενσωματώνονται, κατανάγκην καυ πολλά στουχευ*α 

δημόσυας ουκονομυας, που δεν ευ'ναυ οργανυκοΓ συστατυκά του 
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καπυταλυσμοΰ, γυατυ αυτο'ς από τη φΰση του ευναυ υδυωτυκός. 

(Στο θεωρητυκό σύστημα του Κευνς τα στουχευα αυτά* θεωροΰν-

ταυ ως εξωγενή'). 

Αλλα το υδυο το γεγονός της ενσωμάτωσης τέτουων στου-

χέυών αποτελευ' - αντυκευμενυκά - θα λέγαμε χευροπυαστή α-

πο'δευξη του υστορυκου* ξεπεράσματος του κεφαλαυοκρατυκου* 

συστήματος με καθαρά υδυωτυκό χαρακτήρα, του οπουου ou σω-

ρευμε'νες ανυπέρβλητες αντυθε'σευς καυ προβλήματα θε'τουν υπό 

αμφυσβητηση την υδυα τη βυωσυμο'τητά του. Εδω* μποροΰμε να 

παρατηρήσουμε ότυ με τυς παραπάνω δυαπυστώσευς εμφανυ'ζεταυ 

υ'σως πυο κατανοητό* ολο'κληρο το θεωρητυκό" και, πρακτυκο' έργο 

του Κέυνς και, της σχολής του, που απε'3λεπε στη θεράπευα 

του Μεγάλου Ασθενούς, του κεφαλαυοκρατυκοΰ συστήματος. 

Σαν κυρυότερα στουχευα, που παρά φΰσυν ενσωματώνον

ται, με φυσυκή ανάγκη στον κόσμο του υδυωτυκο-καπυταλυστυ-

κου* συστήματος θεωροΰνταυ απο πολλοΰς τα παρακάτω: 

ου κρατυκοπουήσευς ή εθνυκοπουήσευς ουκονομυκών ε-

πυχευρήσεων ή άλλων ουκονομυκών μονάδων καυ οργανυ-

σμών, 

η δημυουργυ*α - με δημόσυες επενδύ"σευς ·- κρατυκών 

(δημόσυων) επυχευρήσεων, κ λ π . , 

η επε'κταση της κρατυκής υδυοκτησυ'ας καυ ουκονομυας 

σε σημαντυκούς τομευ'ς της εθνυκής ουκονομυας καυ 

του φυσυκοΰ πλοιίτου, 

η απορρο'φηση μυας τεράστυας μερυ'δας του εθνυκού ε ι 

σοδήματος απο' τον κρατυκο' προϋπολογυσμό, 

η συνδυασμε'νη με το τεράστυο κρατυκό προϋπολογυσμό' 

πολυτυκή ευσοδημάτων, φόρων, επενδΰσεων, κρατυκών 
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αγορών καυ παραγγελυών, κουνωνυκών παροχών, κλπ., 

η επυ'σης σχετυζο'μενη με τον προϋπολογυσμό" νομυσμα-

τ υ κ ή , πυστωτυκή καυ χρηματοδοτυκη' πολυτυκή, 

ου δυάφορου υπο'λουπου κρατυκοιί παρεμβατυσμού" στους 

χώρους τυμών, εξωτερυκού" εμπορίου, δυεθνοΰς κυνησης 

κεφαλαυων, συναλλάγματος καυ πολλών οίλλων μηχανυσμών 

του ουκονομυκού συστήματος. 

Θα θέλαμε να προσθέσουμε σ'αυτά καυ τον υδυο τον 

κρατυκο' προγραμματυσμο', υδυαύτερα εκευνες τυς μορφές τ ο υ , 

που καυ με νομυκή"-δυουκητυκή δύναμη επυδυώκουν να επυβα'-

λουν σχεδυασμένη ουκονομυκή δραστηρυότητα σ'ένα αναρχυκο' 

στην ουσυα σύστημα, ό*πως ευναυ το καπυταλυστυκο'. Όλα α υ 

τ ά , βέβαυα,ξεφεύγουν σε ουσυαστυκά σημεία από* τα κλασυκοί 

πλαύσυα των κεφάλαυοκρατυκών σχέσεων, αλλά αυτή* η υδυο'μορ-

φη υπέρβαση των πλαυσυων αυτών συντελευ'ταυ (υποκευμενυκ-α') 

στο ο'νομα της δυάσωσής τους καυ δυατήρησής τους στη ζωή, 

παρά τα γηρατυά τ ο υ ς . 

Ευναυ φανερό' ο'τυ πρόκευταυ γυα μυα σοβαρή αντυνο-

μύ"α, την οπουα αποκαλΰπτουν πολλού' ευδυκού", όπως καυ ο Α. 

Παπανδρέου στο προαναφερθέν βυβλυ*ο τ ο υ , έπου ο'λα αυτά' τα 

αφύσυκα γυα τον καπυταλυσμό* στουχεύα αποκαλοΰνταυ πατερνα-

λυστυκες σχεσευς, που αποτελούν επέκταση πέρα απο" τα σ"ρυα 

του συστήματος, επέκταση που πηγάζευ απο' τους νομούς κύνη-

σης του όλου συστήματος. 

Φυσυκά, αυτή η επέκταση πέρα απο" τα έρυά του ή -

όπως θα λέγαμε εμεύς - αυτέ το υδυέμορφο υστορυκο* ξεπέρα

σμα χ ο υ , δε σημαυνευ μυα έστω καυ αμυδρή ε'ναρξη σοσυαλυστυ-

κοπουησης του συστήματος αυτού", γυατυ*: 
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α. Τα τεράστυα μέσα που συγκεντρώνονται, στα χέρυα του 

κράτους τύθενταυ στην υπηρεσύα του κεφαλαύου όχυ μο

νό γυατύ* αυτά' χρησυμοπουουνταυ γυα τη Βελτίωση γενυκα' των 

σχέσεων απομΰζησης κέρδους (στην πρώτη γραμμή μονοπωλυα-

κ ο ΰ ) , αλλά καυ γυατυ το μεγάλο με'ρος της υπεραξυας του σχημα-

ζ ε τ α υ μέσα στον υ'δυο τον κρατυκό τομε'α απορροφάται, από το 

υδυωτυκό, καυ υδυαύτερα από το μονοπωλυακό κεφάλαυο. 

β. Παρά την αύξηση του ουκονομυκοΰ ρόλου του κράτους, 

η ουκονομυα εξακολουθεί να ευναυ στη βάση της υδυωτυκο-

καπυταλυστυκή\ 0 κρατυκός τομέας ε'χευ α υ ξ η θ ε ί καυ αναπτύΌ-

σεταυ μόνο στο βαθμό που ευναυ αναγκαίος γυα τη δυατήρηση 

στη ζωή του μονοπωλυακου καπυταλυστυκοΰ συστήματος.. Mua 

ανα'πτυξη' του πέρα από το σημεύο αυτό' εύναυ αδόνατη, γυατύ 

εύναυ ασυμβίβαστη με την αποστολή' του κρατυκομονοπωλυακού 

καπυταλυσμου*. 

γ . Στυς συνθήκες της κρατυκομονοπωλυακής ουκονομύας 

δρουν όλου ου χαρακτηρυστυκού γυα τον καπυταλυσμό α ν τ υ κ ε υ -

μενυκού νόμου, αν καυ ου συνθήκες δράσης τους δυαφέρουν 

από εκευνες που υπήρχαν παλυότερα. 

1 
Σε οίλλες εκτενευς αναλϋ*σευς μας έχουμε αποδεύ*ξευ 

ότυ ου κρατυκομονοπωλυακε'ς σχέσευς που εκφράζευ ο δημόσυος 

τομε'ας δεν εύναυ σε θέση να δαμάσουν τυς αντυθέσευς του 

καπυταλυστυκοΰ συστήματος« Η κρύση της τελευταύας δ ε κ α ε -

τυ'ας προσέδωσε νε'α δύναμη σ'αυτή τη δυαπυστωση. Καυ γυα τη 

χώρα μας υσχΰευ η δυαπυστωση ο'τυ η εσωτερυκή αντυφατυκότη-

1 . Γ, Σαμαρά, Κράτος καυ Κεφοίλαυο στην Ελλάδα, Αθήνα, 
1982,. 
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τα του κρατυκομονοπωλυακοΰ συστήματος εξηγευ'ταυ πρυν απ' 

όλα με την αλλοπρο'σαλλη υστορυκή αποστολή τ ο υ , δηλαδή με 

το γεγονο'ς ότυ το σΰστημα αυτό' καλευ'ταυ από τη μυα να δυα-

σώσευ τον καπυταλυστυκό τρόπο παραγωγής, κυ απ<5 την άλλη 

η δυάσωση α υ τ ή ' ν α πραγματοποιηθεί/ με τρόπους καυ μορφές 

που αντυκευμενυκά τον υποσκάπτουν. 

Ευδυκά γυα τη χωρά μ α ς , αυτή' η αντυφατυκότητα ο ξ ΰ -

νεταυ ακόμα πυο πολΰ, γυατυ' ο ελληνυκός καπυταλυσμός σ τ η -

ρύζεταυ σε σχετυκά χαμηλό' επυ'πεδο παραγωγυκών δυνάμεων 

καυ ευ\>αυ στενά εξαρτημε'νος. Αλλα' ακριβώς γ υ ' α υ τ ό η συντη-

ρητυκότητά του γύνεταυ ακόμα πυο δυσβάστακτη καυ η ανάγκη 

υπε'ρ$ασής του ακόμα πυο επυτακτυκή. Από υστορυκή σκοπυά, 

λουπόν η κρατυκομονοπωλυακή μεταμόρφωση του ελληνυκού καπυ-

ταλυσμοϋ* ευ'ναυ ταυτόχρονα το κΰκνευο άσμα τ ο υ , άλλα' α ν τ υ -

κευμενυκά καυ το προου'μυο μυας νομοτελευακα' επερχόμενης 

νέας κουνωνυκής μορφής. 

2. Μακροουκονομυκες αλληλοσχέσευς καυ δημόσυος_τομέας 

Το γεγονός καυ μόνο ότυ ο δημο'συος τομέας υφυ*σταταυ 

σήμερα σε όλες σχεδόν τυς χώρες καυ ότυ παντού* αναθέτουν 

σ'αυτόν σπουδαία ουκονομυκά καθήκοντα καυ λευτουργι ίες, επυ-

Βεβαυώνευ το νομοτελευακό χαρακτήρα τ ο υ . Κάθε νομοτελευακό 

φαυνόμενο εύναυ αυτυατο', δηλαδή έχευ αντυκευμενυκές αυτυ'ες 

που το προκαλοόν. Στην περυ'πτωση του δημόσυου τομέα πρόκευ-

ταυ γυα αυτυ'ες που δρουν σε παγκόσμυα κλυμακα, φυσυκά μέσα 

από σωρευ*α υδυαυτεροτήτων καυ υδυομορφυών κατά χώρες. 

Αν κάνουμε αφαύρεση αυτών των υδυομορφυών, το'τε πα

ρατηρούμε ότυ η αναγκαυότητα του δημο*συου τομέα προκαλευ'ταυ 
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από ένα σΰνολο-βασυκών αυτυών που σχετυζονταυ πρυν απ'όλα 

με το συνεχώς αυξανο'μενο ρόλο των μακροουκονομυκών αλληλο-

σχέσεων στην ουκονομυκή ζωή κάθε χωράς» Ou μακροουκονομυ-

κές αυτές αλληλοσχέσευς εύναυ ενσωματωμένες στη δομή μυας 

δοσμένης ουκονομύας καυ η ύπαρξη τους δυαπυστώνεταυ τόσο 

απο' την άποψη των εσωτερυκών λευτουργυών, όσο καυ από την 

πλευρά* των πολυδιάστατων δυεθνών ουκονομυκών προεκτάσεων, 

που έ χ ε υ , καυ των επυδράσεων που δέχεταυ σήμερα κάθε εθνυ-

κή ουκονομύα, υδυαυ'τερα ου κατεξοχήν ανουκτου* τύπου, όπως 

ευναυ καυ η ελληνυκή. Φυσυκά, ου εσωτερυκές καυ εξωτερυκές 

μακροουκονομυκε'ς σχέσευς της ελληνυκής (καυ κάθε άλλης) ου

κονομύας εύναυ αδυάρρηκτα συνυφασμένες σε μύα δυαλεκτυκή 

ενότητα. 

Από την άποψη εσωτερυκών λευτουργυών της ουκονομύας, 

ως κυρυότερες μακροουκονομυκές σχέσευς καυ δυαδυκασύες, ου 

οπούες επυβάλλουν τη δυαμόρφωση ενός σχετυκά ευρέος δημό-

συου τομέα καυ την ανάθεση σ'αυτόν εξέχοντος η ακόμα καυ 

καθορυστλκοΰ ουκονομυκου ρόλου, θα μπορούσαν ν'αναφερθούν 

κυρίως ou ακόλουθες: 

η αντυκευμενυκη ανάγκη γρήγορων αναδυαρθρώσεων της 

ουκονομύας, όπως αυτή επυβάλλεταυ σε συνθήκες ορμη-

τυκής ανάπτυξης των παραγωγυκών δυνάμεων καυ των 

κουνωνυκών σχέσεων, 

ο αναγκαυος εκσυγχρονυσμός του τεχνολογυκού εξοπλυ-

σμού, του συστήματος οργάνωσης καυ δυεύθυνσης της 

1 . Κάτυ ανάλογο τονύσθηκε στο λόγο που εκφώνησε ο πρωθυ
πουργός Α, Παπανδρέου στη Δυεθνή Έκθεση Θεσσαλονύκης στυς 
11.9.1982. 
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ουκονομύας, καυ η δημυουργυ*α νέων κατάλληλων μηχα

νισμών λευτουργύας τ η ς , 

η ουκοδομηση μυας υκανοπουητυκής εγχώρυας 3άσης δη-

μυουργύας καυ παραγωγής τεχνολογύας καυ η βαθμυαυα 

μείωση της σχεδόν ολοκληρωτυκής εξάρτησης της ουκο-

νομυας, 

η δημυουργύα συστήματος επυστημονυκών ερευνών, πευ-

ραματυσμών κυ εφαρμογών της σύγχρονης τεχνολογυας, 

η ανάγκη δημυουργυας και, ανα'πτυξης της υποδομής της 

εθνυκής ουκονομύας, υδυαυτερα από* άποψη ε ν έ ρ γ ε υ α ς , 

μεταφορών, ουκονομυκών έφεδρευών καυ άλλων βασυκών 

στουχειίων τ η ς , 

η δ ιευρυμένη αναπαραγωγή της εθνυκής εργατυκής δ ύ 

ναμης, εξασφαλίζοντας σύγχρονη σΰνθεση της επαγγελ-

ματυκη'ς κατάρτυσής τ η ς , 

τε 'λος, η προστασύα του περιβάλλοντος, η μακροπρόθε

σμη δυερεύνηση των φυσυκών πόρων της χώρας, η ανακά

λυψη καυ ουκονομυκή χρησυμοπούηση νέων φυσυκών δυνά

μεων, πηγών ενέργευας καυ πρώτων υλών. 

Περνώντας στυς εξωτερυκές σχέσευς καυ δυασυνδέσευς · 

της ουκονομυας θά λέγαμε ο*τυ ευ*ναυ εξ αντυκευμε'νου μακροου-

κονομυκοΰ χαρακτήρα, σχεδόν χωρυς καμυά εξαύρεση. Δεν ευ*ναυ 

άλλωστε τυχαύο ότυ σε ύλες περυ'που τυς χώρες που δόθηκε κά-

πουα σημασυα στον ουκονομυκό ρόλο του κράτους, ο δημόσυος 

τομέας επεκτάθηκε πρυν απ'όλα σε χώρους δυεθνών ουκονομυκών 

σχέσεων, όπως ευ\>αυ η κρατυκοπου'ηση του εξωτερυκοΰ εμπορυ'ου, 

ο άμεσος κρατυκο'ς έλεγχος καυ η δυαχευ'ρυση των συναλλαγματυ-

κών σχέσεων, της κυ'νησης κεφαλαυ'ων, των δυακρατυκών επενδύ-

- 40 -



σεων και, εξευδυκειίσεων της παραγωγές, καυ άλλου. Σε τέ-

τουους χοίρους η απουσία του Δημοσίου καυ η (έστω λύγο-πο-

λυ' ελεγχομένη) αποκλευστι,κη' ή σχεδόν αποκλευστυκή δράση 

της υδυωτυκη'ς πρωτοβουλίας σημαύνευ στέρηση της εθνυκής 

ουκονομυας από πολλε'ς δυνατότητες ορθολογυκο'τερης ένταξης 

της στο διεθνή καταμερυσμό εργασύας. 

Αλλά, στην εξέταση της ανάγκης προώθησης καυ καθο-

ρυστυκής προβολής του δημόσυου τομέα θα επανε'λθουμε στο 

πέμπτο (τελευταίο) κεφάλαυο της παρούσας μελέτης» Εδώ θε

λήσαμε να υπογραμμίσουμε μο'νο τυς κυρυότερες αυτυες γυα 

τη δυεύρυνση του δημόσυου τομέα της ουκονομυας, καυ πρώτα 

από όλες το νομοτελευακό ρόλο που εκπληρώνουν ou μακροουκο-

νομυκε'ς αλληλουχίες καυ δυασυνδέσευς της εθνυκής αναπαρα

γωγής στην εμφάνυση καυ ανα'πτυξη του δημόσυου τομε'α. 

Φυσυκά ο τομε'ας αυτός δε διαμορφώθηκε μονομυάς. Η 

ουκονομυκη δράση του κράτους εμφανίστηκε στην Ελλάδα από 

παλυά , όπως άλλωστε καυ σε πολλές άλλες χω'ρες της Ν.Α, 

Ευρώπης. Από τον περασμένο μα'λυστα αυώνα εμφανίσθηκε με 

ευδυκό βάρος μεγαλΰτερο από ό,τυ αντυκευμενυκα' θα δυκαυο-

λογοόσαν ou τότε καπυταλυστυκές σχέσευς. Το σχετυκά υπερ-
,2 

βολυκό ευδυκο' βάρος πολλοί ευδυκού το αποδύδουν: 

1. Στ, Μπαμπανάση, Ιδυομορφυες στην ουκονομυκη ανάπτυξη 

Ι2Ε_ΐίΐ_5^Β^ΞΠ^2_^
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 Ελλάδα, Δυδακτορυκη δϋατρυ-

βή7~Βο"ϋδαπέστη ,~Ϊ98Ϊ7 

2. Μπέλα Κάνταρ, "Ιδυομορφυες ανάπτυξης των χωρών της Ν.Α. 
Ευρώπης". Περυοδυκό "Γκαζντασαγκ", Βουδαπέστη, Φλεβάρης 
1976. 

_ 41 _ 



στο σύνολο των απαυτήσεων που προβάλλει η υστορυκα* 

αργοπορημε'νη ανα*πτυξη, οπότε - λόγω των στενών ο

ρίων της καπυταλυστυκής ανα'πτυξης - το αναγκαίο γυα 

την επίσπευση της πορείας κεφάλαιο μπορεί να δημυουρ-

γ η θ ε ί με αναγκαστυκή συσσώρευση, δηλαδή* με συμπίεση 

του επυπέδου ζωής των λαϋκών μαζών, με το πνίξυμο 

των εργατυκών κυνημα*των γυα υψηλο'τερο μεροκάματο 

καυ άλλα, πολλοί, που όλα μαζυ επέβαλαν την πλατύτε

ρη ουκονομυκή ανάπτυξη του κρα*τους. 

στην εξάρτηση της χώρας, μυα καυ ou συνεχείς ευσροές 

ξένων κεφαλαίων καυ υδίως ο εξωτερυκο'ς δανευσμο'ς, 

υποχρέωσε το κρα*τος να καταπυαστεί σχετυκα* νωρυ'ς με 

τον άμεσο ή έμμεσο χευρυσμο* πολλών ουκονομυκών πράγμα* 

των, σε σχε'ση με τη χρησυμοποίηση του ευσρέοντος δα-

νευακου κεφαλαίου, άλλα* καυ τη δυασφα*λυση της αποπλη

ρωμής τ ο υ . Γυ'αυτό απο' νωρίς το κρα*τος στρα*φηκε στη 

δημυουργία μερυκών έργων υποδομής, (πολλές φορές σαν 

απλό' συμπλήρωμα των ξένων επενδύσεων κεφαλαίου), στην 

εξασφα*λυση απαιτουμένου νομυκοΰ συστήματος καυ σε 

ά λ λ α . 

στην όξυνση των εσωτερυκών αντυθέσεων, που σ χ ε τ ί ζ ο ν 

ταν το*σο με την εξά*ρτηση όσο καυ με το δυφορούμενο 

αστυκοτσυφλυκα*δυκο χαρακτήρα της καθυστερημένης ου-

κονομυ'ας. Αντυκευμενυκά αυτή η όξυνση γεννοΰσε την 

ανάγκη ευρΰτερης ουκονομυκής παρέμβασης του ελληνυ-· 

κού* κρα*τους. 

Ωστο'αο, όμως, στον αυώνα μ α ς , καυ υδυαυ'τερα στην πε

ρίοδο του μεσοπολέμου, άρχυσε να δυαμορφώνεταυ μυα' πουοτυκα* 
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νε'α κατάσταση, η οπουα μετά* το δε\5τερο παγκο'σμυο πόλεμο 

ε ξ ε λ ί χ θ η κ ε σ'ένα σΰστημα που το αποκαλέσαμε κρατυκομονο-

πωλυακό. Πρόκευταυ - όπως δ ε ί ξ α μ ε - γυα μυα πουοτυκά νε'α 

κατάσταση, που δυέφερε απο' την προηγουμένη στα εξής ο υ -

συαστυκά σημεία: 

Παλυο'τερα, η κρατυκή ουκονομυκή δραστηρυότητα χρη-

συμοπουουσε κυρίως δυουκητυκά-νομυκά μέσα. Αργό

τ ε ρ α , όμως, καυ πολύ* περυσσο'τερο σήμερα, αναπτύχθη

καν μέσα καυ μηχανυσμοί αυκονομυκοΰ περυεχομεΓνου, 

δηλαδή τέτουα που επηρεάζουν εσωτερυκά τυς ουκονομυ-

κές συνθήκες δράσης του κεφαλαίου καυ λευτουργίας 

της καπυταλυστυκής ουκονομυας. 

Ι ΐαλυότερα, η κρατυκή ουκονομυκή δράση πραγματοπουό-

ταν με παραδοσυακές μορφές, που χαρακτηρυστυκσ* τους 

ε ί χ α ν τον περυορυσμό σε χώρους $ασυκα' έξω από την 

άμεση παράγωγη*. Στυς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς , όμως, δ ε κ α ε τ ί ε ς 

το κράτος δυευσδυσε βαθμυαία καυ άμεσα στην ίδυα 

την παραγωγή. 

Τ έ λ ο ς , στυς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς 4-5 δ ε κ α ε τ ί ε ς ο δημο'συος τ ο 

μέας απο'χτησε ασύγκρυτα μεγαλΰτερο ευδυκ<5 $άρος απο* 

(5,τυ ε ί χ ε παλαυότερα καυ γ υ ' α υ τ ό α σ κ ε ί επυρροή σε 

ο'λες σχεδόν τυς $ασυκε'ς εκδηλώσευς καυ φάσευς της 

αναπαραγωγής. Ό λ ε ς αυτές ou αλλαγές σημαίνουν ο'τυ 

σήμερα ο ουκονομυκός ρόλος του κράτους εμφανίζεταυ 

ο*λο καυ περυσσότερο με αξυωΌευς προσδυορυστυκου* πα

ράγοντα στη δυαμόρφωση των κυρυότερων δυαδυκασυών 

της ουκονομίας. 
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3. Εκτίμηση του ευδυκού βοίρους του_δημόσυου τομέα 

Το ερώτημα που πρόκυπτε υ, ύστερα από τα παραπάνω, 

εύναυ: πόσο περυπου ε uva ο το σημερυνό ευδυκό 3οίρος του δ η -

μόσυου τομέα της ελληνυκής ουκονομύας; Αυτό' ευναυ δυνατό 

να εκτυμηθεύ μόνο κατά προσέγγιση καυ με μεγάλη πυθανότη-

τα απόχλυσης από την πραγματυκο'τητα, γυατυ δεν υπάρχουν 

στουχευ'α γυα τον ακρυΒή ποσοτυχό προσδυορυσμο* τ ο υ . Εξάλ-

λου πολλά* στουχευ'α καυ πλευρές του δεν ευ'ναυ καν δυνατό' · 

να εκφρασθοΰν ποσοτυκά, μυα καυ απο' τη φΰση τους αποτελούν 

οργανυκά συστατικά' του πουοτυκού περυεχομένου τ ο υ . Θα προ

σπαθήσουμε, παρόλα α υ τ ά , να προσεγγίσουμε το ευδυκό βάρος 

του δημοσίου τομε'α της ουκονομύας, αναφερόμενου στυς τρευς 

κυρυότερες μορφές ύπαρξης τ ο υ , που εύναυ: 

η αύξηση της επυφάνευας καυ του ρόλου των δημόσυων 

επυχευρήσεων, ουκονομυκών οργανυσμών, κλπ. , 

η δυόγκωση καυ ο πρωτοφανής ουκονομυκο'ς ρόλος του 

κρατυκού προϋπολογυσμού, 

η δυεύρυνση καυ εντατυκοπου'ηση των κρατυκών ελέγχων 

καυ παρεμβατυσμώνστυς χρηματυκοπυστωτυκές σχέσευς 

καυ στα υδρύματα που αντυστουχούν σ'αυτε'ς. 

Φυσυκά, εκτο'ς από αυτές τυς τρευς $ασυκές μορφε'ς 

ύπαρξης τ ο υ , ο δημόσυος τομέας περυλα$αύνευ καυ πολλά ά λ -

λα στουχευ'α ή συστήματα έμμεσων κρατυκών παρεμβατυσμών, 

στον τομέα της δυαμο'ρφωσης των τυμών, μυσθών, υσοζυγυΌυ 

πληρωμών καυ σε άλλους τομευ'ς. Εξάλλου ο δημόσυος τομέας 

δημυούργησε καυ τα αντύστουχα υδρύματα (ουκονομυκά* υπουρ-

γ ε ύ α , δυάφορους οργανυσμούς καυ κέντρα ουκονομυκής χρουοΓς) 

καυ οργανωτυκα' σχη'ματα μέσα από τα οπούα περνούν από τα 
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πάνω προς τα κάτω καυ αντύστροφα, ου σχετυκές αποφάσευς, 

ενώ στα πλαυσυά τους έχουν δυαμορφωθεύ ou δυάφορου θεσμού 

καυ μηχανυσμού δυαμο'ρφωσης καυ πραγμάτωσης της ουκονομυκής 

πολύτιμης. Ανάμεσα στους τ ε λ ε υ τ α ί ο υ ς έχευ υδυαύτερη σημασέα 

καυ ο προγραμματυσμο'ς της ουκονομυας . Αλλά στο θέμα του προ

γραμματισμού θα επανέλθουμε παρακάτω. Εδώ ας προχωρήσουμε 

στην εκτύμηση του ευδυκοΰ βάρους των τρυών κυρυο'τερων μορ

φών ΰπαρξης του δημο'συου τομέα που προαναφέραμε t 

α, Ou δημόσυες επυ^ευρήσευς 

Η ουκονομυκή σημασύα του κρατυκού προϋπολογυσμού* καυ 

ο ρο'λος του δημο'συου τομέα στο χρηματυκο-πυστωτυκό" σύστημα 

της χώρας εύναυ σήμερα πολύ* σπουδαυότερος απά το ρο*λο του 

συνόλου των δημο'συων επυχευρήσεων καυ των επυχευρήσεων της 

Τοπυκής Αυτοδυουκησης. 0 προϋπολογυσμσ'ς καυ το χρηματο-πυ-

στωτυκό σύστημα επυδροΰν κατεξοχήν καυ άμεσα μακροουκονο-

μυκά 9 ενώ ου δημο'συες επυχευρήσευς - όσο μεγάλες κυ αν ε ύ -

ναυ - μέσα στα συνολυκά πλαύσυα της εθνυκής ουκονομύας δρουν 

μάλλον σαν μονάδες μυκροουκονομυκής σημασίας. 

1 , 0 κ. Ε, Καρέλλας έγραψε ("Ελευθεροτυπία" 10 Φεβρουα
ρ ί ο υ 1982) πως στην Ελλάδα ou πρσσπάθευες προγραμματυσμοΰ 
της ουκονομυας χρονολογούνταυ από* το 1956 καυ ό*τυ η χώρα 
μας κατέχευ μυα απά τυς πρώτες θέσευς στον κόσμο απο* άπο
ψη αρυθμοΰ πενταετών προγραμμάτων, που εκπονούνταν κάθε 
ένα-δΰο χρο'νυα, επυκυρώνονταν από τα αρμόδυα όργανα καυ 
μ ε τ ά κατά κανο'να μπαύναν. . . . στα χρονοντούλαπα. 
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Βέβαυα, αυτό' δε σημαίνει, ότ ι , σαν σύνολο ou δημόσυες 

επυχευρήσευς δεν παίζουν κανένα μακροουκονομι,κό ρόλο. Α ν τ ί 

θ ε τ α , το γεγονός ό τ ι αυτές εκπροσωπούν ένα σχετικά μεγάλο 

ποσοστό του συνολυκού κεφαλαίου της χωράς, δ ε ί χ ν ε υ ότι καυ 

ο μακροουκονομυκός τους ρόλος ε ί ν α υ -σημαντυκός. Αλλά* σε 

σχέση με τον προϋπολογυσμο' καυ το σημαντυκα' δημοσι,οποι,ημέ-

νο χρηματο-πυστωτυκό σύστημα, ο ρόλος αυτός έρχεται, σε δ ε ύ 

τερη μούρα, Παρο'λα αυτά τυς εξετα'ζουμε πρώτες, γ ι , α τ ί αυτές 

αποτελούν ίσως πυο χτυπητή μορφή* δημόσυας υδυοκτησίας, δυα-

μορφωμένης κατευθείαν μέσα στα πλαίσια της παραγωγυκής βά

σης της ο ικονομίας η' στα πλαίσυα της άμεσα συνδεμένης με 

την παράγωγη* υποδομής τ η ς , Από την άποψη αυτή' η σημασυα 

των δημόσυων επυχευρήσεων ξεπερνά τα όρυα του καθαρά ουκο-

νομυκού τους $άρους. 

Εδώ θα χρευαστεί ν ' α ν ο ί ξ ο υ μ ε μ ί α παρένθεση: στη #χώ-

ρα μας η δημιουργία δημόσυων επυχευρήσεων με τη βοήθευα 

κρατυκοπουήσεων η'ταν ασήμαντη. OL κρατυκοπουηΌευς έγυναν 

με πλήρη αποζημίωση, καυ κατοΓ κανόνα περυορίστηκαν σε τ ο 

μ ε ί ς που γυα πολλούς λογούς ήθελε να τους ε γ κ α τ α λ ε ί ψ ε ι το 

υδυωτυκο' κεφάλαυο. Έτσυ έγυνε π.χ, με τα ορυχεία του Μπο

δοσάκη - Αθανασυάδη, πρυν δεκαπέντε σχεδόν χρόνυα. Το ίδLO 

έγυνε με την εξαγορά των σιδηροδρόμων παλυότερα, αργο'τερα 

με τον ΟΛΠ, με την κρατικοποίηση της ηλεκτρυκής ενέργευας 

(δημυουργία ΔΕΗ), καυ άλλα. Αυτή η κρατυκοποίηση άρχυσε με 

την εξαγορά της ΗΕΠΑ (1959) καυ άλλων, ηλεκτρο-παραγωγυκών 

μονάδων. Η εξαγορά έγυνε με παραχώρηση έντοκων γραμματυων 

στους πρώην υδυοκτη'τες, Η α ξ ί α , όμως, αυτών των γραμματυων 

συνολικοί ήταν μεγαλύτερη από την πραγματυκή α ξ ί α της ε ξ α γ ο 

ρασμένης μονάδας. 
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Το παράδευγμα της ΔΕΗ έχε υ υδυαίτερη σημασία λόγω 

των δυαστάσεοίν της καυ του νευραλγυκού χοίρου που κατε'χευ. 

Αυτό' που εκπρόσωπε ί σήμερα η ΔΕΗ προήλθε σε λυγότερο Βαθμό' 

απο' τυς εξαγορασμε'νες κρατυκοπουήσευς καυ σε ασύγκρυτα μ ε 

γαλύτερο ποσοστό' απο' τυς κατοπυνές δημόσυες επενδύσευς. Η 

σημασία του παραδείγματος αυτού έγκευταυ στο γεγονός ότυ 

το μεγαλύτερο με'ρος των σημερυνων δημο'συων επυχευρήσεων 

δημυουργήθηκε με δημόσυες επενδύσευς. 

Το ίδυο έγυνε καυ στην περίπτωση του δυυλυστηρέου 

Ασπροπύργου, της βυομηχανυκής μονάδας Ιΐτολεμαϋδας, των ερ

γοστασίων ζα'χαρης καυ άλλων. Ας σημευαίσουμε ότυ την εκτέλε

ση των δημο'συων επενδύσεων σχεδο'ν πάντα την ανάθεταν στα 

μονοπώλια καυ συχνά στα ξένα, όπως λ , χ . έγυνε με την "Εμπά-

σκο", που ανέλαβε τη δημυουργία αρκετών μονάδων της ΔΕΗ. 

Η ανάληψη τέτουων κρατυκω'ν παραγγελυαίν κατά κανόνα εξασφά-

λυζε πολύ μεγαλύτερο κέρδος απέ το συνηθυσμένο, γυ 'αυτο ' 

εδώ εκδηλωνόταν πύο έντονα ο συναγωνυσμός των μονοπωλίων, 

τα οποία προσπαθούν πάντα να έχουν τους δυκούς τους στην 
, 1 

κυβέρνηση η' να δωροδοκούν τους αρμοδίους παχυλότατα, μυα 

καυ τα έξοδα λαδώματος αποτελούν πολλοστημόρυα του κέρδους 

που αποφέρουν αυτές ου παραγγελίες . 

Μετά την παραπάνω παρένθεση θα προχωρήσουμε στο ερώ

τημα: πόσο είναυ το ευδυκό βάρος των δημο'συων επυχευρήσεων 

1. Γυα τέτουου ευδους δωροδοκίες καυ πολλά άλλα παρόμουα 
παράνομα ευσοδήματα ο Ουκονομυκός Ταχυδρόμος δημοσίευσε 
στυς 28,8.1981 ένα πολύ αποκαλυπτικό άρθρο, αν καυ ου συ-
γκεκρυμε'νες πληροφορίες του πρέπευ ν 'αποτελούν ελάχυστο με'
ρος των ευσοδημάτων, που δυοχετεύονταυ από ανεξυχνίαστους 
μηχανυσμούς καυ μένουν εν κρυπτώ καυ παραβύστω. 
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στο σύνολο της ουκονομύας; Αυτό εύναυ ένα σοβαρότατο ζ ή 

τημα, αλλά καυ η απάντηση σ'αυτο' εξαυρετυκά δύσκολη. Σε 

παλυότερους υπολογυσμούς μας (1961) ε ίχαμε 3ρευ ότυ τα 

34% περύπου του συνολυκού πάγυου κεφαλαύου των βυομηχανυ-

κών επυχευρήσεων άνηκαν στυς δημόσυες ( 6 , 5 δυσ. δρχ. σε 

σύνολο 18,9 δυσ. δραχμών), Τότε εύχαμε δυαπυστώσευ ότυ 

αυτό το ποσοστό' των 34% ήταν σχετυκά ψηλό , αφού τον CÓLO 

καυρό αυτό το ποσοστό' ήταν: στην Αγγλύα 32%, στην Αυστρυα 
2 

καυ Ιταλύα γύρω στα 27% στη Γαλλύα 25%, κλπ. . 

Αλλά από τότε τα πράγματα άλλαξαν κατά πολύ. Τον 

καυρό εκεύνο η βυομηχανύα έδυνε περίπου τα 18% του ε θ ν υ -

κού ευσοδήματος, ενώ τώρα το ποσοστό συμμέτοχης της στο 

Εθνικό Ευσο'δημα δυπλασυάστηκε. Επυπρόσθετα δημυουργήθηκαν 

ou δημόσυες επυχευρήσευς, οργανυσμοι* καυ άλλες μονάδες και, 
3 

σε τομευς εκτός βιομηχανίας . Πάντως, μυα συνολυκή ευκόνα 

παρέχουν τα στουχευ'α του Πίνακα 1 που αναφέρονται, στη δ ι α 

μόρφωση των υδυωτυκών καυ δημόσυων εγκαταστάσεων πάγυου 

κεφαλαίου, κατά τομεύς της ουκονομύας στυς π ε ν τ α ε τ ί ε ς 

1962-65 καυ 1968-72. 

1 . Γ. Σαμαρά, ο'π.π. 

2. Βλ. "Ουκονομυκη' Επυθεώρησυς Ευρώπης", Γ ε ν ε ύ η , 1960. 

3. Ας σημειώσουμε ότυ σε αρκετές δημόσυες επυχευρήσευς 
συμμετέχευ καυ το υδυωτυκό κεφάλαυο, ενω* το κρατυκο' σπά-
νυα εύναυ μέτοχος υδυωτυκών επυχευρήσεων. Περυ'που τα 68-
70% του συνόλου των κεφαλαύων που βρύσκονταυ στα χε'ρυα των 
δημόσυων επυχευρήσεων εύναυ "ύδυα κεφάλαυα"* τα υπόλουπα 
30-32% εύναυ ξένα ( δ α ν ε υ κ ά ) . Αλλά από τα "ύδυα κεφάλαυα" 
των δημόσυων επυχευρήσεων ορυσμένα βρύσκονταυ στα χέρυα 
του υδυωτυ.κού κεφαλαυου, με τη μορφή μετοχών, κλπ. 
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Ο πύνακας δεύχνευ ο'τυ στην περίοδο 1962-65 απο' τα 

183,3 δ t a . δρχ. πάγυου κεφαλαίου τα 52,4 δυσ. άνηκαν στο 

δημο*συο τομέα (28,5%). Η κατανομή* κατά τομεύς εμφανυ'ζεταυ 

ανυσο'μετρη, π . χ . στο εμπο'ρυο το Δημο'συο σχεδόν απουσυάζευ 

(αν αφαιρέσουμε την παρουσύα του μέσω της Εμπορυκής Τράπε

ζας ή άλλων μηχανυσμών, μη α'μεσα εμπορικών). Το ύδυο μυκρή 

εμφανύζεταυ η μερύδα του Δημοσύου στυς ουκοδομές, στη με-

ταπουητυκή βυομηχανυα, στα ορυχεύα καυ σε άλλους τομεύς. 

Αντίθετα με αυτά*, στον τομέα της παυδεύας, τηλεπυκουνω-

νυών, ηλεκτρυκής ενε'ργευας, ΰδατος κλπ. ο δημόσυος τομε'ας 

κυρυαρχευ, ενώ" εύναυ πολύ σημαντυκη* η μερίδα του στυς με-

ταφορε'ς, στον τουρυσμό καυ στην υγεύα. 

Τα στουχεύα της επο'μενης περυόδου (1968-1972) δ ε ί 

χνουν ο'τυ το ποσοστό' του δημόσυου τομέα στυς εγκαταστάσευς 

πάγυου κεφαλαίου αυξήθηκε σημαντυκά κυ'έφθασε τα 33% περύ-

που του συνο'λου. Παλυο'τερα (1960) τέτουο ψηλό' ποσοστό' πα

ρατηρούνταν μο'νο στη Βιομηχανικά. Η γενύκευση αυτοΰ του ψη

λού" ποσοστού* δεύχνευ ο'τυ ου ρυθμού αϋ*ξησης των δημο'συων 

εγκαταστάσεων πα'γϋου κεφαλαύου ήταν γρηγορότερου σε σχε'ση 

με αυτοϋ*ς των υδυωτυκών. Στον Πύνακα 1 φαύνεταυ ο'τυ στην 

εξεταζο'μενη περύοδο (1962-1972) ου δημόσυες εγκαταστάσευς 

αυξήθηκαν κατά 104%, ενω ou υδυωτυκές κατά 61%. Σε ορυσμέ-

νους μάλυστα τομεύς, όπως π . χ . στα ορυχεύα, στον ηλεκτρυ-

σμό", τηλεπυκουνωνύες κλπ. το δημο'συο πάγυο κεφάλαυο πολ-

λαπλασυάστηκε μέσα σε 10 χρο'νυα. 

Η τάση δυερευνησης του δημάσυου τομέα εύναυ αναμφυ-

σ3η*τητη, αν καυ αυτή πραγματοπουήθηκε με δυακυμάνσευς. Στα 

1957-60 παρουσύασε εντατυκή άνοδο. Στα 1961-65 η άνοδο'ς 
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του πραγματοποιήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς. Στην πρώτη 

περυπτωση (1957-60) η ενύσχυση του δημόσυου τομέα προορυ-

ζόταν να αντυσταθμυσευ την ΰφεση που εύ*χε σημευωσευ τότε 

το υδυωτυκό κεφάλαυο. Στα 1961-65 το υδυωτυκό' κεφάλαυο 

υπερφαλάγγυσε το κρατυκό, λόγω ευνοϋκής ουκονομυκής συγκυ-

ρύας. Στα 1965-67 το υδυωτυκό κεφάλαυο έδευξε σημάδυα κάμ

ψης. Η έκρυθμη πολυτυκή κατάσταση, όμως, εμπόδυσε τη γ ρ η 

γορότερη άνοδο καυ του δημόσυου τομέα. Μετά το πραξικόπη

μα της 21 Απρυλύου 1967 το χουντυκό κράτος ανέλαβε να ενυ^ 

σχύσευ με κάθε μέσο τη δράση του κεφαλαίου. Kau ανάμεσα 

στα μέσα αυτά σημαντυκός ρο'λος ανατέθηκε στην παραπέρα ε

πέκταση του δημόσυου τομέα. Αυτή έγυνε πολΰ πυο αναγκαία 

μετά το ξέσπασμα της κρύσης στα 1973-74. 

Ύστερα από την πτώση της χ ο ύ ν τ α ς , στο δυάστημα 1975-

1978 σημειώθηκε παραπέρα επέκταση του δημόσυου τομέα. ·Στην 

πραΐτη σευρά έρχεταυ η επέκταση του κρατυκού ελέγχου στο 

συγκρότημα Ανδρεάδη, που περυλαβαύ*νευ (μαζύ με τυς "κόρες" 

καυ " ε γ γ ο ν έ ς " ) 17 επυχευρηΌευς, από τυς οπούες κυρυότερη 

ευναυ η Εμπορυκη Τράπεζα, που πέρασε στα χέρυα του κράτους, 

καυ δυα μέσου αυτής ελέγχεταυ πυο άμεσα ολόκληρο το συγκρό

τημα. Επύσης επανήλθε στα χέρυα του κράτους καυ το δυυλυστη-

ρυο Ασπροπύργου, Παρόλο ότυ το δυυλυστη'ρυο αυτό αρχυκά δ η -

μυουργη*θηκε από το Δημόσυο καυ ύστερα δόθηκε στο Νυάρχο, η 

επάνοδος του στους κόλπους της δημόσυας Όυκονομυας πρέπευ 

να θεωρευταυ σημαντυκη, γυατυ* το'τε εξέφραζε την πρόθεση 

της κυβέρνησης να θέσευ υπό έλεγχο ο'λο το κύκλωμα δυύλυσης, 

μεταφοράς καυ δυανομη*ς των πετρελαυοευδών, πράγμα που απο-

τελεύ προγραμματυκό στόχο της νέας κυβέρνησης, που προέκυ

ψε από τυς εκλογε'ς της 18 Οκτώβρη 1981. 
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Παράλληλα με τυς πυο πάνω εντυπωσυακές πράξευς, 

στο δεύτερο μυσό" της περασμένης δεκαετυας σημευώθηκαν καυ 

άλλα $η*ματα υσως οχ υ τόσο θεαματυκά, άλλα σημαντυκά από 

την α'ποψη ότυ στο συνολό τους εκφράζουν ένα δυευρυνόμενο 

δημόσυο ουκονομυκό τομέα. Εδώ δεν εννοο\5με μόνο την αγορά 

από το κράτος μετοχών δυάφορων επυχευρη*σεων, αλλά καυ την 

επανακρατυκοποίηση της "Ολυμπυακη'ς" , καθώς καυ τη δυεύρυν-

ση της κρατυκη*ς υδυοκτησυ'ας σε πολλούς άλλους από παρα'δο-

ση δημόσυους τομευ'ς. 

Το κράτος ελέγχευ σήμερα τα 98% της παραγωγής καυ 

μεταφοράς της ηλεκτροενέργευας, τα 100% των τηλεπυκουνω-

νυών καυ επυκουνωνυών, τα 60-65% των χέρσαυων μεταφορών 

(συδηρόδρομου, ηλεκτρυκου συδηρόδρομου, λεωφορευα αστυκής 

περυοχη*ς Αθηνών κ λ π . ) , τα 100% των εναέρυων συγκουνωνυών, 

τα 35-40% της 3υομηχανυας, υδυως της ,χημυκης, τα 35-40% 

των ναυπηγευων, τα δΰο τρυ'τα περυπου των ασφαλυστυκών ε-· 

ταυρυών. Το κράτος ευ*ναυ υδυοκτη*της ο'λων των δρόμων, λυμα-

νυών, της παραλίας, άλλων εδαφών καυ ακυνη*των„ Ορυσμένου 

υπολογίζουν ο*τυ ο κρατυκός τομέας περυλαβαύνευ σΰνολο κε-

φαλαυ'ων 500 δυ3. δραχμών περίπου, συνυπολογίζοντας, 3ε'3αυα, 

καυ το τραπεζυκο' κεφάλαυο, όπου, όπως αναπτΰξαμε, ο ρόλος 

του κράτους ευ*ναυ σο$αρός, καυ μάλυστα τώρα ενυσχΰθηκε με 

την απο'κτηση της Εμπορυκής, αλλά καυ με την επέκταση των 

εργασυών των άλλων κρατυκών τραπεζών, όπως της Ελλάδος, 

της Αγροτυκής κλπ. Ευ*ναυ πολΰ ενδευκτυκό λ . χ . το γεγονο'ς 

ο'τυ η κρατυκη* ΕΤΒΑ (Ελληνυκή Τράπεζα Βυομηχανυκη'ς Ανάπτυ

ξ η ς ) , που υδρύθηκε απο* την TE, με σχετυκά λυγά κεφάλαυα 

στην αρχτί, έφθασε σήμερα να συμμετέχευ σε 15 εταυρίες (ανά-
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μεσά τους καυ η ΑΕ Αζωτούχων Λι,πασμα'των) με ποσοστό πάνω 

των 50%, ελέγχοντας έτσι, ένα κεφάλαιο περύπου 45 δυσ. δραχ

μών. 

β. Ο^κρατυκός προϋπολογισμός 

Η συμμετοχή του Δημοσίου στο σύνολο των εγκαταστα'-

σεων πάγι,ου κεφαλαίου εκφράζει, πυο άμεσα την ευρύτητα της 

επι,χευρηματι,κής δραστηρυάτητάς τ ο υ , δηλαδή το ρόλο του δη~ 

μοΌυου τομέα ως παράγωγου υλι,κών αγαθών και, υπηρεσυών, καυ 

υδυαυτερα ως δημιουργού βασυκών κλάδων υποδομής. Αυτό* ση-

μαυνευ ότι, το Δημόσυο εύναι, πυα άμεσος μέτοχος του συνολυ-

κού κυκλώματος αναπαραγωγές στη χωρά μ α ς , μ uà και, κράτα' 

στα χε'ρυα τ ο υ σχεδο'ν το 1/3 των πάγυων εγκαταστάσεων καυ 

μάλυστα σε θέσευς κλευδυά. 

Αλλα', η άμεση δραστηριότητα του Δημοσίου στυς δυα-

δυκασύες της συνολυκής αναπαραγωγής εκφράζεται, πολύ πυο 

συνθετυκά και, σε πανελλήνυα κλίμακα στον μακροουκονομυκο' 

ρόλο της πολυτυκής κρατυκού προϋπολογισμού, 0 προϋπολογυ-

σμός αγκαλυάζευ, έμμεσα η* άμεσα, όλους τους κλάδους καυ 

τομεύς της κουνωνυκής ζωής, μαζύ* καυ τυς δημόσυες επυχευ-

ρήσευς, και, αποτελευ τη σπονδυλυκή στήλη όχυ μόνο στο σύ

στημα της γενυκότερης κρατυκής ουκονομυκής δραστηρυότητας, 

αλλά καυ ολόκληρης της εθνυκής αναπαραγωγής. 

0 προϋπολογυσμός κυνητοπουεύ* τυς δυάφορες οργανώσεις 

και, υδρύματα εξουσύας, αλλά και* τους κυρυότερους μοχλούς 

ουκονομυκής ανάπτυξης, κατανομής καυ ανακατανομής του εθνυ-

κού ευσοδήματος, φορολογικής καυ νομυσματυκής πολυτυκής, 

πολυτυκής κινήτρων καυ ουκονομυκού προγραμματυσμού, συσσώ-
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ρεύσης και. κατανάλωσης, χρατυκών αγορών MU επενδύσεων, χ υ 

μών Mau yuodaîv xau πολλών άλλων. Το μέρος του εθvuκoύ εuσo-

δη'ματος που MU^UTau Ôua μέσου του κρατυχού πpoϋπoλoγuσμoύ 

μετaπoλεμuκά δuaμopφώθηκε σε τόσο ψηλά μεγέθη, ώστε από" τη 

λεuτoυpγύa του να εξapτuέτau σε πολύ μεγάλο βαθμό η κίνηση 

ολόκληρης της ouκovoμu'aς, 

Στη μετaπoλεμuκή περύοδο ο πpoϋπoλoγuσμóς απορροφού

σε (κυρύως με φόρους) ένα αυξανόμενο ποσοστό του εθvu>toύ 

εuσoδη'μaτoς. 0 Π£ναχας2 δεύχvεu το ποσοστό του Καθαρού Εθ-

vuκoύ Euaoo^aToç (ΚΕΕ) που εκπροσωπούν μόνο τα τ α κ ^ κ ά 

έσοδα του πpoϋπoλoγuσμoύ (των οπούων τα 88-92% πpoέpχovτau 

απέ φόρους που σχεδόν τα 2/3 εύvau έμμεσou),To ποσοστό αυτό 

ήταν 12-13% πpuv TpuavTa xpóvua xau έφτασε τώρα στα 26-27%. 

Επομένως τα τ α κ ^ κ ά έσοδα του πpoϋπoλoγuσμoύ αυξήθηκαν με-

τaπoλεμuκά aouyxpuTa γρηγορότερα από το εθvuκó εuσóδημeι. 

Στα TaxTuxa* έσοδα του πpoϋπoλoγuσμoύ δεν πεpuλaßaύ*-

vovTau xau τα έσοδα της l ^ u x f e Aυτoδuou'κησης., Μαζύ με αυ

τοί το ποσοστό του εθvuκoύ εuσoδη'μaτoς, που περνά στα χέpua 

του Δημοσέου, εμφavu'ζετau ψηλότερο, από Ó,TU δεύχvεu ο Πί

νακας 2, Αυτό cpai^Tau από τα παρακάτω στouχεua, τα οπούα 

φανερώνουν το ποσοστό των τ α κ ^ κ ώ ν εσόδων πpoϋπoλoγuσμoύ 

συν τα έσοδα της τoπuxη*ς aυτoδuoύκησης στο Καθαρό Eθvuκó 

Euσóδημa (ΚΕΕ), 

Αλλα, όπως εύναυ γνωστό', το Δημóσuo α ν τ λ ε ί xau ση-

μ α ν ^ κ α εσωτεpuκά ôa\^ua (κυρύως με τη μορφή έντοκων γραμ-

ματύων) με σκοπό τη μεpuκη' κάλυψη του xpóvuou xau ψηλού 

ελλεύμματος του πpo'ύπoλoγuσμoύ. Μαζ^ με αυτά το ποσοστό" 

του εθvuκoύ εuσoδη'μaτoς που τελuxά xaτευθύvετau στα κανα-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Συμμέτοχη των τακτυκών εσόδων του προϋπολογισμού στο 

Καθαρό Εθνυκό Ευσόδημα (ΚΕΕ) 

_(σε_δοσ 1 δρχ. 2

 σε_τρέχ^υσες_τυμες_) 

Έσοδα τ α χ τ υ χ ο ύ προϋπολογυσμού Καθαρό Ποσοστά τ α κ τ υ -
Εθνυκό κών εσόδων στο 

Έ τ η Άμεσου Έμμεσου Σύνολο Άλλα τ α κ τ υ - Σύνολο τ α κ τ υ - Ευσόδη- ΚΕΕ 
φόρου φόρου φόρων χά έσοδα κών εσόδων μα 

1951 

1957 

1961 

1967 

1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

1980 

1981* 

1,2 

2,7 

2,8 

6,7 

13,2 

18,8 

29,2 

4-8,0 

80,7 

104,4 

'127,0 

2,9 

8 ,1 

11,3 

28,4 

43,2 

61,8 

91,6 

140,5 

206,5 

220,8 

275,0 

4 , 1 

10,8 

1 4 , 1 

3 5 , 1 

56,4 

80,6 

120,8 

188,5 

287,2 

325,2 

402,0 

0,4 

0,9 

1,6 

5,2 

5,6 

7,0 

18,6 

21,8 

2 7 , 3 

33,9 

48,0 

4-,6 

11,7 

15,7 

4 0 , 3 

62,0 

87,6 

138,2 

2 1 0 , 3 

314,5 

359,1 

450,0 

1 

1 

1 

35,7 

79,9 

100,2 

171,9 

274,4 

405,6 

564,9 

802,5 

.178,6 

. 4 3 2 , 3 

.734,0 

12,6 

14,6 

15,7 

23,4 

22,6 

21,6 

2 4 , 5 

26,2 

26,7 

2 5 , 1 

26,0 

Πηγή: Υπολογυσμού με 8άση τα στουχευα Γενυκού Λογυστηρύου του Κράτους (από Μηνυαυα 
Στατυστυχά Δελτύα της TE 1958-1982) . 

* Προσωρυνές εκτυμησευς. 

Τακτυχά έσοδα Προϋπολογυσμού συν έσοδα Τοπυκης Αυτοδυούκησης σε ποσοστά τ ο υ ΚΕΕ 

Έ τ ο ς : 1951 1954 1957 1960 1963 1966 1969 1974 1976 1978 

% 17,5 19,3 2 0 , 5 22,2 2 5 , 1 28,0 30,7 2 8 , 8 32,5 35,2 

Π η γ | ς : 1. Εθνυκου Λογαρυασμού Ελλάδος 1958-1975,Αθήνα 1976. 

2 . Προσωρυνού Εθνυχού Λογαρυασμού Ελλάδος, Αθη*να 1979. 
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λυα του κρατυκού προϋπολογυσμού φθα*νευ πυα περυπου τα 40%. 

ΙΙρόκευταυ πραγματικά* γυα τερα*στυο ποσοστό* το οπούο 

σε απόλυτα μεγέθη φθάνευ ή* ξεπερνάευ πυα τυς δύο ε κ α τ ο ν τ ά 

δες δυσ, δραχμές, μυα καυ το εθνυκο' ευσόδημα αυξήθηκε 

στα τελευταυα 30 χρο'νυα στο πολλαπλα*συό τ ο υ . Kau δύπλα σ' 

αυτά υπάρχουν καυ τα εξωτερυκά δα*νευα του κ ρ ά τ ο υ ς , που το 

1981 έφτασαν τα 4-4- δυσ. δραχμε'ς. Η κυ'νηση αυτής της ουκο-

νομυκη'ς δύναμης δυα μέσου του προϋπολογυσμού (δυαμόρφωση 

εσόδων καυ εξο'δων τ ο υ ) βάζευ σε λευτουργυα σοβαρότατους 

ουκονομυκούς μηχανυσμούς καυ μοχλούς επηρεασμού της ε θ ν υ -

κής ουκονομύας, ό*πως εύναυ: 

η φορολογική' πολυτυκή, 

η ευσοδηματυκτί πολυτυκη*, 

η δημοσυονομυκή πολυτυκτί, 

η νομυσματυκή καυ πυστωτυκϊΐ πολυτυκη, 

η πολυτυκη* δημο'συων (καυ συνολυκών) επενδύσεων, 

η πολυτυκη* κρατυκων αγορών αγαθών καυ υπηρεσυών, 

η πολυτυκη τυμών καυ συναλλάγματος, κ . ο , κ . 

Στα επόμενα κεφάλαυα της μελέτης μας θα αναφερθού

με στην εξαυρετυκά προβληματυκη* αντυφατυκότητα, που παρατη-

ρευταυ στον ουκονομυκ<5 ρόλο του προϋπολογυσμού, καθώς καυ 

στη δυναμυκότητα που αντυκευμενυκά* φέρνευ μέσα τ ο υ . Εδώ 

εκθέσαμε σύντομα την ουκονομυκή βαρύτητα* τ ο υ . Το ύδυο θ έ 

λουμε να κάνουμε καυ σχετυκά με την τρυ*τη βασυκη* μορφή* ε κ 

δήλωσης του ουκονομυκού βα*ρους το οπουΌ εκπροσωπεί? ο δημο'-

συος τομέας: τυς χρηματυκές - πυστωτυκές σχέσευς. 
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γ . Το Δημύσυο καυ το χρηματυκο_πυστωτυκο σύστημα 

Ου χρηματυκές-πυστωτυκές σχέσευς αποτελούν σήμερα 

ένα δραστήρυο σύμπλεγμα μακροουκονομυκών δραστηρυοτήτων, 

στο σύστημα του οπούου η παρουσία του Δημοσύου εύναυ η 

πυο σημαντυκή από" κάθε άλλο τομέα τ η ς ουκονομύας μας. 
ί 

Στυς σχέσευς αυτές ο ρόλος του Δημοσίου ευναυ καθορυστυ-

κό*ς. Kau μάλυστα ό*χυ μόνο με τ η δυουκητυκή αλλά καυ με 

την ουκονομυκή έννουά τ ο υ , Η άμεση δραστηριότητα καυ ou 

έμμεσου ουκονομυκού καυ δυουκητυκου* παρ εμ βατ υ ομού* του Δη

μοσίου στο χοίρο α υ τ ό , εμφανίσθηκαν στη χώρα μας πυο νωρίς 

καυ πυο έντονα απ'ο',τυ σε άλλους τομεύς της ουκονομύας, 

γυ'αυτο' καυ άσκησαν καυ ασκούν τυς πυο υσχυρές - μετά τον 

προϋπολογυσμο' - επυδράσευς πάνω στην ουκονομυα. 

Αυτό' οφεύλεταυ βέβαυα σε πολλούς λ ί γ ο υ ς . Θα ξεχωρυ-

ζαμε εδώ την ανάγκη υπερνίκησης της σχετυκής καθυστε'ρησης 

της ουκονομύας, πράγμα που ανταποκρυ*νεταυ καυ στυς επυδυώ-

ξευς των κεφαλαυοκρατών γυα ανώτερα κέρδη. Αλλά η επυδύω-

ξη μυας ταχύρρυθμης ουκονομυκής αύξησης καυ γρήγορης απο

γείωσης της ουκονομύας τοποθετούσε σε δεύτερο πλάνο τυς 

απαυτήσευς γυα εξυσορροπημένη αναπαραγωγή* καυ γυα άμβλυν

ση των συγκυρυακών δυακυμάνσεων. Η προσοχή* στράφηκε στην 

ο*σο το δυνατόν πυο γρήγορη αύξηση των ουκονομυκών μεγεθών 

καυ υδυαυ'τερα των κερδών. 

Βέβαυα αυτό' θα προϋπο'θετε γρήγορη καυ υψηλή συσσώ

ρευση. Αυτή δεν ήταν δυνατό' να εξασφαλυσθεί στη βάση των 

κλασυκών υδυωτυκοκαπυταλυστυκών μηχανυσμών στο χώρο της νο-

μυσματυκο-πυστωτυκής δραστηρυότητας. ΕπυπροΌθετα, ου μηχα-

νυσμοί αυτού στη χώρα μας λευτουργούσαν καυ λευτουργούν με 
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αναυμυκότητα καυ πλημμελώς„όχι* μόνο λάγω της εξάρτησης από 

τους ξένους (που ή*ταν εντονο'τερη στο νομυσματυκοπυστωτυκό 

τομέα, α π ' ό , τ υ σε άλλους τ ο μ ε υ ς ) , αλλά καυ λόγω πολλών ε-

σωτερυκών προβλημάτων, ο'πως εύναυ: η ασθενυκότητα της εγ-

χώρυας κεφαλαυοαγοράς, τα πολλά θεσμικά προβλήματα, το σε 

μεγάλο βαθμό ακατάλληλο νομυκό" σύστημα, η αποστεωμένη γρα-

φευοκρατύα, η χοντροκοπυά της κρατυκής δυου*κησης, κλπ. 

Η υποχρέωση λουπόν της μεγαλύτερης συσσώρευσης έπε

φτε - σε μεγάλο βαθμό - στυς πλάτες μυας αντύστουχης πυστω-

τυκής-νομυσματυκτΐς πολύτοκης δηλαδή στυς πλάτες του Δημο-

σόου, το οπούο ε'πρεπε να ευνοήσευ τυς δυαδυκασυες κεφαλαυο-

κρατυκής συσσώρευσης, με όλα τα προσιτά μέσα, στα πλαυΌυα 

μυας νομυσματυκής-πυστωτυκής πολυτυκής "επεκτατυκού" χαρα

κτήρα. Πράγμα που σημαύνευ κυρύως προσφορά φθηνού καυ άφθο

νου χρη'ματος (η ποσότητα του αυξανόταν σε όλες τ ι ς τ ε λ ε υ 

τ α ί ε ς δεκαετυες πολύ γρηγορότερα από την παραγωγή καυ το 

εθνυκό ευσόδημα), εφαρμογή συστήματος κυνήτρων νομυσματυ-

κής φύσης, καυ ευσαγωγή δυάφόρων ελέγχων με σκοπό την υπο-

κυνηση σε συσσώρευση επυθυμητού ύψους καυ δυάρθρωσης, Αυ-

τε'ς ou κλασυκά μακροουκονομυκές επυδυώξευς (που έπρεπε μά-

λυστα να υλοπουηθούν μέσα από οξυμένες ουκονομυκές, κουνω-

ν υ κ έ ς , πολυτυκε'ς, τ α ξ υ κ έ ς , κλπ. αντυθέσευς) υποχρέωναν τη 

νομυσματυκη' πολυτυκή (το Δημόσυο) να παύ*ρνευ όλο κυ εντο

νότερο δυουκητυκό χαρακτήρα, ως συμπλήρωμα των δυάφόρων 

ουκονομυκής φύσης μέσων καυ μηχανυσμών που εύχε στη δυάθε-

σή τ η ς . 

Η επεξεργασυα κυ εφαρμογή μυας τέτουας πυστωτυκής-

νομυσματυκης πολυτυκής υποβοηθούνταν - κυ ως ένα βαθμό κυ 
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επιβάλλονταν - απ'τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης καυ συγκεν-

τροπούησης του ύδυου τού πυστωτυκοΰ-τραπεζυκοΰ συστήματος 

της χωράς. Στο επόμενο κεφάλα LO θα αναφερθούμε στον ε ξ έ χ ο ν -

τα ρ<5λο που έπαυξε το τραπεζυκό κεφάλαυο στη μονοπωλυοπούη-

ση της ουκονομυ'ας της χωράς μ α ς , δημυουργώντας έτσυ τυς 

αντυκευμενυκές βάσευς, άλλα' καυ απαυτήσευς κρατυκής ανάμυ-

ξης» ρΰθμυσης κυ έλεγχου των χρηματυκών-πυστωτυκών σχέσεων. 

Φυσυκά η ανα'γκη τέτουας ρΰθμυσης καυ ανάμυξης του 

κράτους από τη μυα προϋποθέτε υ, αλλά από την άλλη ενυσχΰευ 

τη συγκέντρωση καυ συγκεντροπουηση του πυστωτυκο-τραπεζυ-

κου συστήματος. Δεν εύναυ άσχετο με αυτό' το γεγονο'ς ότυ σή

μερα όλες ο'λες ou υπολογι,'συμες εμπορυκές τράπεζες ευναυ ε'ντε-

κα ou οπου'ες σχηματυζουν μυα υδυόμορφη πυραμύδα, που στην 

κορυφή της βρυ'σκονταυ η Εθνυκη καυ η Εμπορυκή καυ δυεκπε-

ραυώνουν τα 4/5 περύπου του συνόλου των τραπεζυκων πράξεων, 

Η Εμπορυκή πέρασε η'δη στον άμεσο έλεγχο του Δημοσυου, α λ 

λά καυ η Εθνυκη λευτουργευ' από καυρό σε πλαύσυα που χαρά-

ζευ η νομυσματυκή καυ γενυκότερα η ουκονομυκή πολυτυκή. 

Αλλά το Δημόσυο βρύσκεταυ γυα καλά καυ " ε ν τ ό ς των 

τευχών" του τραπεζυκού* συστήματος. Ou κατουσύαν κρατυκε'ς 

τράπεζες ( T E , ΑΤΕ, ΕΤΒΑ, κλπ,) καυ άλλου οργανυσμου' παί

ζουν ρόλο ρυθμυστυκό στην πυστωτυκή-νομυσματυκή σφαύρα της 

ουκονομύας. Δε χρευάζεταυ να προσκομίσουμε εδώ σχεδόν πασύ-

γνωστα στατυστυκά στουχεύα που δεύχνουν πως το Δημόσυο έ -

χευ γύνευ ο κυρυότερος χρηματοδότης της ουκονομυ'ας, όχυ 

μο'νο γυατυ' ευ*ναυ ο ουσυαστυκός ελεγκτής του πυστωτυκού* συ

στήματος, αλλά γυατυ εύναυ καυ κυρυος φορέας τ ο υ . Η TE δεν 

αποκαλεύταυ αβάσυμα "τράπεζα των τραπεζών". Από κεφάλαυά 
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της καυ απο' δυαθέσυμα ευδυκών κρατυκών πυστωτυκών οργανυ-

σμών προέρχονταυ τα 52-53% των συνολυκών τραπεζυκών χρημα

τοδοτήσεων, τα υπέλουπα 47-48% προέρχονται, απέ δυαθέσυμα 

εμπορι,κών τραπεζών. 

Στη μεταπολεμυκή περίοδο καυ υδυαίτερα στα τελευ

ταία 15-20 χρο'νυα, στο χρηματυκο-πυστωτυκο' τομέα το κράτος 

δυαμορφωσε ένα σύστημα πουοτυκών καυ ποσοτυκών ελέγχων, 

ου οποίου λευτούργησαν συμφωνά με τα ευδι,κά πυστωτυκά προ-
1 

γράμματα που εκπονήθηκαν κάθε φορά. 

Η ουσία των πουοτυκών ελέγχων συνυ'σταταυ στον επη

ρεασμό' της σύνθεσης των πυστώσεων και, των κατευθύνσεων της 

νομυσματυκής κυκλοφορίας. Ένα απ<5 τα κυρυο'τερα μέσα αυτού* 

του επηρεασμού είναυ ο καθορυσμο'ς δυαφορυκών επυτοκίων. Πα

ράλληλα όμως ίσχυσαν καυ δυουκητυκοί περυορυσμοί ti ενθαρ-

ρύνσευς, ανάλογα με τυς επυδυώξευς της ουκονομυκής πολυτυ-

κής, που απαυτευ κάπουα ταξυνέμηση των πυστώσεων. Την τ α ξ υ -

νο'μηση αυτή δεν μπορούν πυα να την πραγματοπουήσουν ou λε-

γο'μενου αυτόματου μηχανυσμοί του καπυταλυσμού, ένα δείγμα 

κυ αυτό' άτυ το κλασυκό πρότυπο αυτού του τ.ρο'που παραγωγής 

υστορυκά ευναυ ξεπερασμένο. Βέβαυα το Δημόσυο επυδυωκε να 

πραγματοπουήσευ αυτή' την ταξυνομηση σύμφωνα με τη λογυκή των 

εξαρτημένων απ<5 το ξένο κεφάλαυο καπυταλυστυκών σχέσεων, 

πράγμα που ε ξ η γ ε ί γ υ α τ ί , παρά τους το'σους καυ το'σους πουο-

τυκούς ελέγχους, η ροή του χρήματος ακολούθησε στην ουσία 

1. Το σύστημα των πουοτυκών καυ ποσοτυκών ελέγχων το συ-
νοψυσεο Ξ. Ζολώτας στο γνωστό έργο του: Νομυσματυκη_υσορ-
ροπία καυ ουκονομυκή ανάπτυξυς, Αθήνα, 1964. 
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τα κανάλυα του αναρχυκού κεφαλαυοκρατυκού συστήματος, χά

νοντας έτσι, πολλές ευκαυρυες καυ δυνατότητες ορθολογυκής 

αναδυάρθρωσης της ουκονομυας. 

Το συ'στημα των ποσοτικών ελέγχων απαρτυζόταν από 

πολλά στουχευα,ο συσχετυσμός των οπουων κατά Μαύρους δυα-

φοροπουήθηκε σημαντυκά. Πάντως τα κυρυότερα συστατυκά του 

ήταν: 

υποχρεωτυκές άτοκες καταθέσευς εμπορυκών τραπεζών 

στην TE καυ δυουκητυκός περυορυσμός των ανώτατων 

ορυων πυστοδοτήσεων, 

άμεση ρύθμυση των πυστώσεων της TE προς τυς εμπορυ-

κές τράπεζες, 

ελεγχόμενη λευτουργυα του μηχανυσμού αναπροεξόφλη-

σης αξυών, 

υποχρεωτυκή κατάθεση έντοκων γραμματέων θησαυροφυλα

κίου, 

υποχρέωση όλων των δημόσυων πυστωτυκών καυ ασφαλυ-

στυκών υδρυμάτων να τοποθετούν τα κεφάλαυά τους στην 

TE. 

4. Συμπεράσματα 

Εκθέσαμε συνοπτυκά τυς κυρυότερες μορφές εκδήλωσης 

του δημόσυου τομέα της ουκονομυας, όπως ευναυ ου δημόσυες 

επυχευρήσευς, ο προϋπολογυσμός καυ το σύστημα πουοτυκών 

καυ ποσοστυκών κρατυκών ελέγχων καυ παρεμβάσεων στην πυστω-

τυκή νομυσματυκή ζωή. Καυ χωρύς ν'αναφερθούμε σε υπόλουπες 

- όχυ τόσο σημαντυκές - πλευρές του, έχουμε ήδη σχηματυσευ 
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μυα αρκετά σαφή, αν όχυ πλήρη ευκόνα του ευδυκοΰ βάρους 

που εκπροσωπεί σήμερα ο δημόσυος τομέας της ουκονομύας, τό

σο από ποσοτυκη, όσο καυ από πουοτυκη άποψη. 

Η ευκόνα αυτή δεύχνευ ότυ ο τομέας αυτός αποτελευ 

σήμερα τεράστυα ουκονομυκη δύναμη, η οπούα μαζύ με την πο-

λυτυκη, νομυκη', δυουκητυκη, κλπ. δύ*ναμη του κράτους εύναυ 

σε θέση να βάζει, τη σφραγύδα της στη γενυκότερη λευτουργυα 

της ουκονομύας. Μυα τέτουα δύναμη δεν πρέπευ να θεωρεύταυ 

μουραύα συμπλήρωμα του κεφαλαυοκρατυκοΰ συστήματος, γυατύ* 

αντυκευμενυκά, λόγω του ευδυκοΰ της βάρους, μπορεύ να παύ-

ξευ ρόλο ηγετυκό στην όλη δυαδυκασύα της εθνυκης αναπαραγω

γής καυ να χρησυμεΰσευ σαν βάση του σοσυαλυστυκού ανασχημα

τισμού* της ουκονομυας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Ο υδυωτυκός τομέας περυλαμβάνευ χα 2/3 του συνο'λου 

των ουκονομυκών δραστηριοτήτων, ενώ ο δημόσυος τομέας - ό-

πως δευξαμε - ήταν ως τώρα στήρυγμα του υδυωτυκοΰ, υδυαυ-

τερα του μονοπωλυακού*. 0 υδυωτυκός τομέας χωρυ'ζεταυ σε κε-

φαλαυοκρατυκό καυ μυκροεμπορευματυκό. Η δυάκρυση αυτή επυ-

βα'λλεταυ, γυατυ πρόκευταυ γυα δύο δυαφορετυκού*ς τύπους ου-

κονομυας, που απαυτούν δυαφορετυκούς χευρυσμούς από την 

πλευρά* του Δημοσύου στα δυάφορα στάδυα ανάπτυξης της ουκο-

νομυ'ας. 

1. 0 κεφαλαυοκρατυκός τομέας 

0 κεφαλαυοκρατυκός τομέαςαπό άποψη χαρακτήρα σχέ

σεων ευναυ ενυαύος (ομουογενής),, Αλλά από άποψη ουκονομυ-

κής δύναμης των δυάφορων τμημάτων του δευ'χνευ τεράστυες 

δυαφορές καυ αντυθέσευς, όχυ μόνο γυατυ* ου δυάφορες λευ-

τουργυκές μορφές του παυζόυν δυαφορετυκό ρόλο κυ έχουν δυα-

φορετυκή θέση στη συνολυκή αναπαραγωγή, αλλά κυρίως γυατυ 

με'σα στον αναρχυκό ανταγωνυσμό παρατηρείται ανυσότητα εξαυ-

ρετυκών δυαστάσεων ανάμεσα στο μεγά*λο ($ασυκά μονοπωλυακό) 

το μεσαίο, το μυκρομεσαύο καυ το μυκρό κεφάλαυο,. 

Αυτή η κατάτμηση των κεφαλαυων δεν προγραμματίστηκε 

από κανε'ναν. Προέκυψε ως υΌτερο αποτέλεσμα δράσης στουχευα-

κών, όχι, όμως καυ τυχαίων δυνα'μεων του καπυταλυσμού. Η κα

τάτμηση αυτή εκφράζευ τυς δυαφορές στην έκταση καυ τους ρυθ

μούς της συσσώρευσης του κεφαλαύου, ou οπου*ες σε τελευταυα 
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ανάλυση καθορύζονταυ από τυς δυαδυκασύες συγκέντρωσης καυ 

συγκεντροπούησης της παράγωγης. 

Τυποτα όμως δεν εγγυάταυ ότυ η δοσμένη συγκρότηση 

των δυάφορων μεγεθών του κεφαλαίου αποτελεύ έκφραση ή απο

τέλεσμα των δυαφορών στυς δυαδυκασύες συγκέντρωσης της πα

ράγωγης καυ ότυ αυτές ou δυαδυκασύες συντελούνται κάθε φο

ρά σε ορθολογυκά πλαύσυα. Στον καπυταλυσμό κάτυ τέτουο εύ-

ναυ καταρχήν αδύνατο, υδυαύτερα σε καπυταλυσμό σαν το δυκό 

μας, που εύναυ εξαρτημένος καυ στηρύζεταυ σε σχετυκά καθυ

στερημένη τεχνυκη καυ δυαρθρωτυκή βάση. 

α. Βαθμός συγκέντρωσης του_βυομηχανυκού κεφαλαύου 

Παρακάτω θα δοΰμε ότυ το τραπεζυκό (καυ ως ένα βαθ

μό καυ το εμπορυκό) κεφάλαυο ήταν ανέκαθεν πυο συγκεντρω

μένο στην Ελλάδα, απ'ό,τυ το βυομηχανυκό. Παρόλα αυτά αρχύ-

ζουμε την ανάλυση από το βυομηχανυκό, μυα καυ σχετυζεταυ 

πυο άμεσα με την παράγωγη*. Στον αυώνα μας αυτό πέρασε από 

δυάφορες φάσευς-στάδυα συγκέντρωσης καυ συγκεντροπουησης. 

Στυς αρχές του αυώνα (1917) στη χώρα λευτουργοΰσαν 

2.213 βυομηχανυκές επυχευρησευς, με 36.124 εργάτες 

(δηλαδή 16, άτομα κατά επυχεύρηση) καυ με παραγωγυκό 

δυναμυκό 70 χυλυάδων ύππων. Από αυτές ou 282 επυχευ

ρησευς (δηλ. τα 12% του συνόλου) πραγματοποίησαν τα 

64% των επενδύσεων (το σϋ*νολο των επενδύσεων ήταν 

260 εκατ. δρχ.) καυ απασχολούσαν τα 63,8% των εργα

τών. 

Στην περύοδο του μεσοπολέμου ou δυαδυκασυες συγκέν

τρωσης ενυσχύθηκαν, τόσο στην ευνοϊκή ουκονομυκη* συ-

- 64 -



γκυρυα στα 1920-1929, όσο καυ με τυς δυαφοροπουή-

σευς που επέφερε η χρυσή 1929-1933. Η δυκτατορύα 

Μεταξά συντέλεσε πολύ στην προώθηση των συμφερόν

των του μεγάλου ντόπυου καυ ξένου κεφαλαύου, υδυαυ*-

τερα με το σύστημα του κρατυκού ουκονομυκού παρεμ-

βατυσμού που εφάρμοσε. 

Γύρω στα 1955 λευτουργούσαν στη χώρα κάπου 68 χ υ λ . 

επυχευρήσευς. Απο' αυτές μο'νο 13,2% απασχολούσαν πά

νω από 100 εργαζομένους η καθεμυα, αλλά όλες μαζυ' 

απασχολούσαν τα 68% των εργαζομένων στη βυομηχανυα 
1 

κυ έδυναν σχεδόν τα 3/4 της βιομηχανικής παραγωγής . 

Στυς αρχές της δεκαετυας 1960-70 μόνο 272 βυομηχανυ-

κές επυχευρήσευς (δηλαδή τα 0,4% του συνολυκού αρυθ-

μού τους) απασχολούσαν τα 30% των εργαζομένων καυ 

παρήγαν τα 40% του βυομηχανυκού προϋόντος. 

Τη σημερυνή κατάσταση μπορούμε να την εκτυμήσουμε 

με βάση τα στουχεύα του Πύνακα 3 που αναφέρονταυ στυς τ ά -

σευς συγκέντρωσης της βυομηχανυκής παραγωγής από το 1958 

καυ μετά, 

Όπως βλέπουμε το ποσοστό των βυομηχανυκών επυχευρή-

σεων με 10-19 εργαζομένους μευώθηκε κατά 8-9%, καυ αυξήθη

κε κατά 26% η κατηγορυα των 20-49 εργαζομένων. Ακόμα πυο 

πολύ αυξήθηκε η κατηγορυα των 50-99, καθώς καυ η κατηγο

ρία των 100 καυ άνω εργαζομένων, η πρώτη κατά 50-51% καυ 

η δεύτερη κατά 85% περύπου. Ου επυχευρήσευς άνω των 10 ερ

γαζομένων εκπροσωπούν μόνο το 27% του συνολυκού αρυθμού 

1 · Η_§υ^μηχανυα της_Ελλάδας, Έκδοση ΣΕΒ, 1955. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Ιάσεις συγκέντρωσης τ η ς βυομηχανι,κής παραγωγής στην 

Ελλάδα 

Ευδος καταστήματος με Αρυθμός καταστημάτων Μεταβολή 
βάση τ ο ν αροθμό* έ ρ γ α - 1970-195Î 
ζομε'νων καυ τ η ς υππο- i g 5 Q l g 6 3 l g 7 Q Σε π ο σ ό -
δύναμης στα 

10-19 άτομα 3.439 3 .394 3.138 - 8 , 5 

20-49 " 1,513 1,757 1,925 + 2 6 , 6 

50-99 " 404 512 610 + 5 0 , 9 

100 και, άνω 316 406 685 + 8 5 , 1 

Σύνολο 5 . 6 7 2 6 . 0 6 9 6 .258 + 1 0 , 4 

10-19 ιΤππων 6 .627 8 .944 - + 3 4 , 9 

20-49 " 4 , 5 8 1 6 . 0 4 1 - + 3 1 , 9 

50-99 » 1,023 1,501 - +46,7 

100-500 " 685 1,064 - + 5 5 , 3 

Σύνολο 1 3 . 0 7 4 1 7 , 7 4 6 - + 3 6 , 5 ' 

Πηγή: Εθνυκού Λογαρυασμου, 

β ι ο μ η χ α ν ι κ ώ ν βυοτεχνυκών κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν , αλλά δ ύ ν ο υ ν τα 70% 

τ η ς βυομηχανυκής παραγωγής, Στη δ ε κ α ε τ ί α 1970-80 περυπου 

650 ανώνυμες βυομηχανι,κές ε π υ χ ε υ ρ ή σ ε υ ς κ α τ ε ύ χ α ν σχεδο'ν τα 

3/4 τ ο υ συνολυκού* τ ε χ ν υ κ ο ΰ ε ξ ο π λ υ σ μ ο ΰ , απασχολούσαν τα 65% 
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των εργαζομένων βυομηχανυας καυ παρήγαν τα 3/4 του προϊόν

τος τ η ς . Το 1977 ou 100 μεγαλύτερες βυομηχανυκές επυχευρή-
1 σευς κατεύχαν τα 45,6% του βυομηχανυκού κεφαλαυου . 

Στυς 3-4 τ ε λ ε υ τ α ί ε ς δ ε κ α ε τ ί ε ς η αύξηση της παραγω

γ έ ς συνοδεύτηκε από μεύωση των παραγωγυκών μονάδων. Η δυα-

φοροπούηση των παράγωγων συνεχύζεταυ. Ou πτώχευσευς επϋχευ-

ρη'σεων καυ άλλων, παρατηρούνται, σε ευρεία κλυμακα* το 1980 

εκδόθηκαν 587 αποφάσευς πτώχευσης, το 1981 κάπου 850. Στα 

τελευταυα χρο'νυα ο ετήσυος αρυθμός πτωχεύσεων ει^ναυ κατά' 

μέσο όρο, σχεδόν πενταπλάσυος του αρυθμού των νεουδρυόμε-

νων επυχευρήσεων. 

OL περυσσότερες πτωχεύσευς σημευώνονταυ στην περυο-

χη' της πρωτεύουσας" άλλωστε εδώ ευναυ συγκεντρωμένα τα πε

ρισσότερα μυκρά βυοτεχνυκά-επαγγελματι,κά καταστήματα (ή μα

γ α ζ ι ά ) , όπου απασχολείται, η κύρυα μάζα της βυομηχανυκής ερ-

γατυκής δύναμης, αφού η βυομηχανυκη'-βυοτεχνι,κΓί απασχο'ληση 

μόνο στο νομό Αττυκης φθάνευ τα 52% περύπου ολόκληρης της 
2 

βυομηχανυας . Η βαθμυαύα πορεία συγκέντρωσης στη βυομηχα-

νυα συνοδεύεται, και, από μυα δυαδυκασ^α προλεταρυοπούησης 

πρώην βυοτεχνών καυ μυκροκαταστηματαρχών, που φυσυκά συμ

πληρώνεται, καυ με την προλεταρυοπο^ηση μάζας αγροτών, λό

γω μαζυκη'ς μεταφοράς της εργατυκής δύναμης από τα χωρυά 

στυς πόλευς ή στην εξωτερυκη μετανάστευση. 

1. Βλ, το προαναφερθέν έργο του Στ, Μπαμπανάση, σελ. 112., 

2 . Βλ. ευσήγηση Α, Αργύρη στο Συνέδριο γυα την Ανάπτυξη 
του TEE, το Μάη 1981. (Υλυκά Συνεδρυου, τόμος 2 ο ς ) . 
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Εξάλλου, πρέπει, να θεωρήσουμε ως αυτονόητο το γ ε γ ο -

νο'ς ότυ η συγκέντρωση-συγκεντροποίηση κατά τ ο μ ε ί ς του βυο-

μηχανυκού (καυ των άλλων μορφών) κεφαλαίου συντελέστηκε ε ν 

τελώς ανυσόμετρα. Αυτή ήταν πυο ορμητυκή λ . χ . στην καπνο-

βυομηχανία, όπου προπολεμυκά λειτουργούσαν 164· επυχευρήσευς, 

γυα να με ίνουν μόνο 49 γύρω στα 1950 καυ 13 στην προτελευ

τ α ί α δ ε κ α ε τ ί α . Σήμερα τα 95% της παραγωγής ανη'κουν σε 4 

καπνοβιομηχανίες, ανάμεσα στυς οποίες ου δυο (Παπαστράτος. 

Κεράνης) δίνουν τα 70% της παραγωγής. Στην κλωστοϋφαντουρ

γ ί α κυρυαρχούν δυο μονοπώλυα. Στην τ σ ι μ ε ν τ ο β ι ο μ η χ α ν ί α λ ε υ -

τουργούν 7 επυχευρήσευς, αλλά η ΑΓΕΤ μόνη της δ ί ν ε ι , πάνω 

από 50% του <οσυμέντου. Τα λυπάσματα ε ί ν α υ στα χέρυα δύο 

μονοπωλίων. Το μονοπώλυο Κατσάμπα θ ε ω ρ ε ί τ α ι , βασυλυάς της 

χημυκής βυομηχανίας (με την εμφάνυση τ ο υ Τομ-Πάππας εδώ τα 

πράγματα άλλαξαν, με την αποκλευστυκότητά του στα πετροχη

μ ι κ ά ) . Στην παραγωγή ηλεκτρυκών ευδών η ΙΖΟΛΑ ε ί ν α υ σχεδόν 

πλήρες μονοπώλυο, Η ναυπηγία βρίσκεται , στα χέρυα μερυκών 

ονομάτων. Η χαλυβουργία επίσης, 

β. Μονοπωλυακός_καπυταλυσμός_^ωρίς_υπερμ 

Όταν γ ί ν ε τ α ι , λόγος γυα τυς δυαδυκασίες μονοπωλυο-

πουησης της ελληνυκής ουκονομίας, πρέπευ πάντα να έχουμε 

υπόψη μας ότυ πρόκευταυ γυα δυαφορετυκές δυαστάσευς σε συγ-

κρυση με τυς μητροπόλευς του μονοπωλυακού καπυταλυσμού. Η 

μονοπωλυοποίηση στη χώρα μας έγυνε σε ουκονομυκή βάση χαμη

λού επυπέδου καυ στη σκυά του ξένου κεφαλαίου. Γυ 'αυτό στην 

περυπτωσή μας δεν μπορεί να γ ί ν ε τ α υ λόγος γυα υπερμονοπώλυα 

με την απόλυτη έννουα του όρου, 0 βαθμός συγκέντρωσης τ ο υ 

κεφαλαίου ευναυ χαμηλότερος από ό , τ υ στυς αναπτυγμένες χώρες. 
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Το ποσοστό των μεγάλων ε π υ χ ε υ ρ ή σ ε ω ν , με 3άση το μ έ -

σο αρυθμό απασχολουμένων καυ τ η ν κυνητήρυα δ ύ ν α μ η , στην Ε λ 

λάδα ε ύ ν α υ χ α μ η λ ό τ ε ρ ο όχυ μο'νο σε σχέση με τ υ ς α ν α π τ υ γ μ έ ν ε ς 

αλλά καυ σε σχέση με ο ρ υ σ μ έ ν ε ς σ χ ε τ υ κ ά κ α θ υ σ τ ε ρ η μ έ ν ε ς κ α π υ -

τ α λ υ σ τ υ κ έ ς χ ώ ρ ε ς . OL επυχευρηΌευς π . χ , με πάνω από* 50 ε ρ γ α 

ζ ο μ έ ν ο υ ς , στα μέσα τ η ς δ ε κ α ε τ ύ α ς 1 9 6 0 - 1 9 7 0 , η*ταν: στην Ελ-

λα'δα τα 27% τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ , στυς ΗΠΑ τα 82%, στη Βραζυλύα τα 

66%, στην Α ί γ υ π τ ο τα 65%, στη Σουηδία τα 65%, στο Ισραη'λ 

τ α 28%, στη Δανύα τα 38%, στο Ιράκ τα 38%, κ λ π . Στυς α ν α 

π τ υ γ μ έ ν ε ς χώρες ε π υ χ ε υ ρ ή σ ε υ ς με πάνω από 100 ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ο υ ς 

θ ε ω ρ ο ύ ν τ α υ μ υ κ ρ έ ς ( α π ό άποψη ουκονομυκού ό π τ υ μ ο υ μ ) , ενώ 

π . χ . στυς ΗΠΑ μ υ κ ρ έ ς θεωρούνται, ε π υ χ ε υ ρ ή σ ε υ ς που απασχολούν 

1 
ακόμα καυ πάνω από 1.000 άτομα' . Πρυν λυ*γα χρονυα το Εθνυκό 

Συμβούλυο Εργοδοτών Γαλλύας θεωρούσε ότυ ε π υ χ ε υ ρ ή σ ε υ ς με 

κεφάλαυο κάτω των 100 ε κ α τ . δολαρυων α π ο τ ε λ ο ύ ν μ ε γ έ θ η ξ ε -
2 

περασμένα . Στη χώρα μας ou 30 π ε ρ ί π ο υ μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ε ς ε π υ χ ε υ -

ρη'σευς έχουν κεφάλαυο Μ—5 ε κ α τ . δολαρυων. Αλλά η ουκονομυα 

μας - όπως θα δούμε παρακάτω - π ε ρ υ έ χ ε υ έναν ευρύ τ ο μ έ α μ υ -

κροπαραγωγών καυ α υ τ ο α π α σ χ ο λ ο υ μ έ ν ω ν . 

Δεν έ χ ο υ μ ε , λ ο υ π ό ν , υπερμονοπώλυα, αλλά έχουμε κ υ -

ρυάρχηση των μονοπωλυακών σχέσεων στην ελληνυκη' ο υ κ ο ν ο μ υ α , 

όχυ μόνο γ υ α τ ύ μυα επυχευρηση μ ε κεφάλαυο π , χ . 1 ε κ α τ . δ ο λ -

λαρυων στα μ έ τ ρ α τ η ς Ελλάδας μ π ο ρ ε ύ να έ χ ε υ σ ' έ ν α ν κλάδο 

ευδυκό Βάρος μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο , από όσο μυα γ ε ρ μ α ν υ κ η η γαλλυκη' 

επυχευρηση 10-20 ε κ α τ . δολαρυων, αλλά καυ γ υ α τ ύ π ο λ λ έ ς 

1 . Βλ, έκδοση ΟΟΣΑ γυα την ουκονομυα τ η ς Ε λ λ ά δ α ς . Πα-
ρ ύ σ υ , 1966 . 

2. Ι0..?^«» 1 2 ΔεκεμΒρυου 1976 . 
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από τυς μεγάλες επυχευρήσευς που δρουν στον ελλαδυκό χώρο 

ανήκουν η ελέγχονται, - όπως θα δούμε - από τεράστυα πολυε-

θνυκά μονοπώλια, 

Πρέπευ να θεωρήσουμε σαν πολύ* σημαντυκό το γεγονός 

ότυ το ευσερχόμενο ξένο κεφάλαυο, στυς περυσσότερες περυ-

πτώσευς, δημυούργησε κατευθευαν μονοπωλυακές καταστάσευς. 

Έ τ σ υ , ou εσωτερυκές δυεργασυες συγκέντρωσης καυ συγκεντρο-

πούησης του κεφαλαύου ενισχύθηκαν σοβαρά καυ από τα έξω. 

Ακόμα το 1958 ο καθηγητής Δαμασκηνυδης τόνυζε ό τ υ : "η ε λ -

ληνυκή βυομηχανύα κατά κανο'να έχευ ολυγοπωλυακό ή μονοπω

λιακό' χαρακτήρα" . Αλλά αυτό δυαπυστώνεταυ σε αυξημένο 3αθ-
2 

μό καυ σε πολλές σοβαρές μ ε λ έ τ ε ς των ημερών μας , καυ όχυ 

μόνοστοχώρο της Βυομηχανυας. Ου μονοπωλυακές καταστάσεις 

ε π ε κ τ ε ί ν ο ν τ α ι , καυ κυρυαρχούν καυ σε πολλούς άλλους τ ο μ ε υ ς . 

Θα αναφερθούμε με συντομυα σε μερυκούς από αυτούς, 

γ , Ου_δυαδυκασυες_συγκέντρωσης-συγκεντροπούησης σε_άλ-

λους^τομευ'ς 

1 . Στυς συγκουνωνύες καυ μεταφορές: ου συδηρόδρο-

μου ανήκουν ο'λου στον ΟΣΕ. Ου αστυκές καυ υπεραστυκε'ς συ-

γκουνωνύες λεωφορεύων ευ'ναυ συγκεντρωμένες σε κουνοπραξύες 

με αποκλευστυκά δυκαυώματα, Η Ολυμπυακή (άλλοτε ήταν του 

Ωνάση) μονοπωλευ' τυς εναε'ρυες μεταφορές. Τα 61% του εμπο-

ρυκού στόλου ελέγχονταυ από 5 εφοπλυστές, που καυ σε δ υ ε θ -

1 . Δαμασκηνύδη, Ουκονομυκή καυ Λογυστυκή_Εγκυκλοπαύδευα9 

Αθήνα, 1958, 

2 . Βλ, Μ, Νεγρεπόντη-Δελυβάνη, Ανάλυση_της_Ελληνυκής_Ου-
κονομύ*ας, Αθήνα, 1 9 8 1 . 
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vii κλίμακα θεωρούνταυ μεγαλοκεφαλαυούχου (η αξία των υδυό-

κτητων πλοίων τους ήταν το 1972 πάνω απο' 8,6 δυσ. δολάρυα). 

Μόνο ο εμπορυκός στόλος του Νεάρχου το 1972 ήταν τόσος ό

σος η*ταν προπολεμικά ολόκληρος ο εμπορυκός στόλος της Ελ

λάδας. 

2 . Το εμπόρυο, υδυαίτερα το εξωτερυκό,,παρουσυάζευ 

υψηλό βαθμό συγκέντρωσης. Ou επυχευρηΌευς εξωτερυκοΰ εμπο

ρ ί ο υ αποτελούν το 1% του συνολυκού" αρυθμού" επυχευρηΌεων. 

Μερυκές από αυτές πραγματοπουούν τα 2/3 των εξαγωγών καυ 

ευσαγωγών. Καυ όχυ μόνο των βυομηχανυκών αλλά καυ των αγρο

τικών προϊόντων. Λ.χ. τα 77% των εξαγωγών λαχανικών καυ 

φρούτων πραγματοπουούνταυ από 29 επυχευρήσευς, πολλές από 

τυς οπούες συνεργάζονταυ μεταξύ τ ο υ ς , δηλαδή* αποτελούν κά-

πουο εύδος εμπορυκού καρτε'λ, Μερυκές από αυτές (όπως η 

"Νεαγρέξ", η "Γκρίκ-τσυτρουσκόμπανυ" καυ άλλες, με συνερ

γασία ξένων κεφαλαίων καυ του κράτους) κατέχουν εντελώς 

μονοπωλυακη' θέση, Η εξαγωγή καπνού* είναυ από παλυά μονοπω-

λυακή. Τα ίδυα υσχΰουν καυ γυα τυς ευσαγωγές. Αλλά καυ το 

εσωτερυκό εμπόρυο συγκεντρώνεταυ όλο καυ σε πυο λίγα χέρυα. 

Το χονδρεμπόρυο ελέγχεταυ από μονοπωλυακές δυασυνδέσευς, 

ενώ το μυκροεμπόρυο όχυ καυ τόσο, μόνο που εδώ πληθαίνουν 

τα μεγάλα εμπορυκά, τα οποία αποτελοΰν ασυναγώνυστες εμπο-

ρυκές μονάδες . Καυ ο τουρυσμός ε ίναυ επίσης συγκεντρωμένος 

σε λίγα χε'ρυα, 

δ . Κεφαλαυοκρατυ_κές_σχέσευς_στην αγροτυκη* ουκονομυα 

Πυο πολυσυζητημένη ευναυ η πορεία συγκέντρωσης της 

παραγωγής καυ του κεφαλαίου στην αγροτυκή ουκονομυα όπου 
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ο βαθμός συγκέντρωσης της γης ευναυ χαμηλός καυ πολϋ* μ ε 

γάλος ο αρυθμός των νουκοκυρυών. Αυτό α π ο τ ε λ ε ί μυα από τυς 

πυο χαρακτηρυστυκές υδυομορφύες του τομέα α υ τ ο ύ . Παρόλα 

αυτοί όμως, καυ στον τομέα αυτά βήμα προς βήμα ενυσχΰεταυ 

η συγκέντρωση της παράγωγης. Ένας μυκρός αρυθμός μεγαλο

κτηματιών έχουν εοσαγάγευ καπι/ταλυστυκές μεθόδους παραγωγής 

καυ συμμετέχουν και, στην επεξεργασία η εμπορία πολλών αγρο-

τυκών προϊόντων. Έ τ σ υ , δημυουργούνται, συγά-συγά και, άλλες 

καπυταλι,στι,κές επυχευρήσεος αγροτ ικής παραγωγής, ou οποίες 

σήμερα πραγματοποιούν περί τα 60% των αγροτυκών επενδύσεων 

καυ εισπράττουν πάνω από τα 2/3 του αγροτυκού ευσοδήματος. 

Τα νουκοκυρυά με 500 στρέμματα και, άνω ( τ ο 1% σχεδόν του 

συνόλου των αγροτυκών νουκοκυρυών) απασχολούν πάνω από 

τους μέσους εργάτες γ η ς , ενώ τα 80-90% των τρακτε'ρ τα έ 

χουν νουκοκυρυά με 100 και, πάνω στρέμματα. 

Σημευώνεταυ, λουπόν, μυα ακατάπαυστη δϋεύρυνση των 

καπυταλυστυκών σχέσεων μέσα στην α γ ρ ο τ ι κ ή ουκονομία, στη 

βάση των οποίων δυναμώνουν αναπόφευκτα ου μονοπωλιακές κα-

ταστάσευς. Τονίζουμε ότ ι , η δυαδυκασία αυτή' σ υ ν τ ε λ ε ί τ α ι , μ έ 

σα στην αγροτυκή παραγωγή" καυ όχυ μόνο στον περίγυρο τ η ς , 

ο οποίος ε ί ν α ι , μονοπωλυακός. Ι δ υ α ί τ ε ρ α η αγροτυκή π ί σ τ η , 

η συγκέντρωση-επεξεργασία-εμπορία των αγροτυκων προϋόντων 

ε ί ν α υ , γυα τα μέτρα της Ελλάδας, μονοπωλυοπουημένη σε ψη

λό' βαθμό. 

Εξάλλου, σημευώνεταυ ακόμα ότ ι , οπαραδοσυακός χώρος 

της αγροτυκής παραγωγής σ τ ε ν ε ύ ε υ , γ υ α τ ί πολλές δραστηριό

τ η τ ε ς αποσπώνταυ από α υ τ ή ν , και, αλλάζοντας χαρακτήρα, κ α 

τατάσσονται στη βιομηχανία ή σε άλλους τ ο μ ε ί ς , που κρατοΰν-
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ταυ η ελέγχονται, από επυχευρήσευς κυρύως μεγάλου κεφαλαυου. 

Kau στους τομευς αυτούς αυξάνευ η δυεύσδυση καυ του ξένου 

κεφαλαίου. Βελγυκά, δυτυκογερμανυκά κυ άλλα κεφάλαυα στρά

φηκαν στην παράγωγη' πρωυμων προϋόντων, στην παράγωγη* καυ 

εμπορία καπνού "μπάρλευ", στην επεξεργασία γάλακτος, κλπ. 

Η επεξεργασία φρούτων σε μεγάλο 3αθμό ε ίναυ στα χέρ uà του 

Βίντερ . Η ΕΒΓΑ κυρυαρχεί στη 3υομηχανυ'α γάλακτος ( δ ί ν ε υ τα 

51% της συνολυκη'ς παραγωγές γαλακτοκομυκών) καυ με την υπο-

στή*ρυξη του κράτους ε'τευνε να καταβρόχθισεu καυ τυς άλλες 

γαλακτοκομυκές επυχευρηΌευς (ΑΣΤΥ, ΑΓΝΟ καυ ΑΣΠΡΟ), Με την 

υποσττΐρυξη του κράτους η πολυεθνυκη* ΝΕΣΤΛΕ' από χρόνυα έ-

παυρνε δάνευα από την ΑΤΕ ύψους 700-800 εκατ. δραχμών το 

χρόνο (κατά μέσο <5ρο) με μυσό επυτο'κυο σε σχε'ση με αυτό' 
1 

που η ΑΤΕ ευσπράττευ από τους εργαζόμενους αγρότες . Αλλά 

αυτή* η τακτυκη' δεν ακολουθείταυ μόνο γυα τη ΝΕΣΤΛΕ, Το 

ίδυο γύνεταυ λ ,χ . καυ με την ΣΕΒΑΘ καυ άλλες μεγάλες συσπευ-

ρω'σευς κεφαλαίου. Στον τομέα των ελαυόλαδων κλπ. η Ελαυουρ-

γυκη* ευναυ κυρυολεκτυκά μονοπώλυο. Το ίδυο μονοπωλυακη εμ-

φανυζεταυ καυ η εμπορία των αγροτυκων προϊόντων. Μερυκά συ-

γκροτη'ματα κρατούν όλη την εμπορία των 3ασυκω*ν αγροτυκω\> 

προϋόντων (καπνού, ποταίν, σταφίδας, 3αμ3ακυού, λαδυού, ρ υ -

ζυού, κ λ π , ) . Στην επεξεργασυα καυ εμπορία το μονοπωλυακό 

κεφάλαυο δυείσδυσε γρηγορότερα από την καθαυτό αγροτυκη' 

παράγωγη. Γενυκά, όμως, μπορούμε να συμπεράνουμε ότυ καυ 

ο αγροτυκός τομέας δεν ε'μευνε έξω από τη δυαδυκασυα της 

γενυκη*ς μονοπωλυοπου'ησης της εθνυκη'ς ουκονομυας. Αν καυ 

ακρυ$ώς στο χοίρο αυτό παρατηρείταυ ένας τεράστυος όγκος 

1. Συνέδρυο του TEE γυα την Ανάπτυξη, Ευση'γηση Γ, Πανυ-
τσυ'δη, Τόμος I I . 
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μυκροπαραγωγών. Αλλά στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε παρα-

κοίτω» Εδώ θα προχωρήσουμε στην εξε'ταση του 3αθμού συγκέν

τρωσης του τραπεζυκού κεφαλαίου. 

ζ. Βαθμός συγκέντρωσης του τραπεζικού* κεφαλαίου 

Σε α ν τ ί θ ε σ η με τον αγροτυκό τομε'α (ίσως καυ με οίλ — 

λους τομευς) ο ψηλός Βαθμο'ς συγκέντρωσης του τραπεζικού* 

κεφαλαίου δεν αμφυσβητείταυ σχεδόν απο' κανέναν. Στο χώρο 

αυτό* ou μονοπωλιακές καταστά*σευς εξαρχη'ς καυ ανέκαθεν κ υ 

ρ υαρχούσαν KU έπαυξαν σημαντυκό ρόλο στη μ ε τ ε ξ έ λ υ ξ η του 

ελληνυκού καπυταλυσμού σε μονοπωλυακό. Το κεφάλαυο γενυκα* 

καυ υδυαύτερα το τραπεζυκο μπορεί να συγκεντρώνεταυ γρηγο

ρότερα απ'ότυ η ύδυα n παράγωγη. Γυ'αυτό το τραπεζυκο 

κεφοίλαυο έπαυξε πρωτοπόρο ρόλο στη μονοπωλυοποίηση της ε λ -

ληνυκης ουκονομίας. 

Το προτσές συγκέντρωσης του τραπεζυκού* κεφαλαύου ε ν -

τοίθηκε στυς τ ε λ ε υ τ α ί ε ς 4-5 δ ε κ α ε τ ί ε ς . Μεταπολεμυκά ο αρυθ-

μός των τραπεζών μευώθηκε προοδευτυκά", ενώ τα κεφαλαυά* 

τους πολλαπλασιάστηκαν. Στα προηγούμενα σημευώσαμε ότυ ε 

δώ καυ 20 χρόνυα περυπου δυαμορφώθηκε μυα υδυόμορφη πυρα

μ ί δ α του τραπεζυκού* συστήματος, που συνοδεύτηκε από την 

πρωτοφανή* επέκταση της τραπεζυκής δραστηρυότητας του Δημο

σ ί ο υ . 

Η ETE από την υδρυση' της ακόμα ήταν ένα υδυόμορφο 

μίγμα υδυωτυκο-κρατυκής τράπεζας με το εκδοτυκο' προνόμυο 

που ε ί χ ε . Με την υδρυση της TE το προνο'μυο αυτό έγυνε κρα-

τυκη* αποκλευστυκο'τητα. Σχεδόν ταυτο'χρονα με τη δημυουργία 

της TE το κρα*τος ίδρυσε την Τράπεζα Κτηματυκη'ς Πίστεως καυ 
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την Αγροτυκη' Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ). Η πρώτη υδρύθηκε το 

1927 γυα να δανευοδοτεύ τον ουκυσμό (κυρίως γυα τη στε'γα-

ση των προσφύγων) καυ η δεύτερη το 1929 γυα ευδυκη* δανευο-

δότηση της αγροτυκη'ς ουκονομύας, Μεταπολεμυκά το κράτος 

έφτυαξε ευδυκούς πυστωτυκούς οργανισμούς, (τον Οργανυσμό 

Τουρυστυκής Πυστεως, τον ΟΧΟΑ) ou οπούου το 1964 συγχωνεύ

θηκαν στην ΕΤΒΑ (Ελληνυκή Τράπεζα Βυομηχανυκη'ς Ανάπτυξης) 

που ευναυ ση'μερα ο μεγαλύτερος επενδυτυκός οργανυσμός της 

χώρας. 

Αν αφαυρέσουμε τυς δημο'συες (κρατυκε'ς) τράπεζες καυ 

τους άλλους χρηματυκούς οργανισμούς, τ ό τ ε η πυραμυδα του 

τραπεζυκού συστήματος απαρτυζεταυ α π ό ΐ ΐ εμπορυκές τράπεζες 

(Εθνυκη, Εμπορυκη', Ιονυκη'-Λαϋκη', Γενυκη, Πύστης, Εργασύας, 

Κρη'της, Επαγγελματυκη, Πευραυώς, Αττυκης καυ Μακεδονυ'ας-

Θράκης), με σχεδόν απόλυτη κυρυαρχύα της Εθνυκής καυ της 

Εμπορυκη'ς. Αυτε'ς δρουν σε δυάφορους τ ο μ ε ί ς καυ πρυν 20 

χρόνυα υδρυσαν δυκε'ς τους τράπεζες επενδύσεων. 

Μόνο η ETE δυαθέτευ ση'μερα σχεδόν τα 52% του συνό

λου των καταθέσεων. Συμμετέχει, στη χρηματοδότηση της ουκο-

νομυας κατά 65% ( τ η ς βιομηχανίας κατά 70%) ε π υ* του συνο'-

λου των χρηματοδοτη'σεων από τυς εμπορυκές τράπεζες. Η Εθ-

νυκη μαζυ με την Εμπορυκη* από χρόνυα τώρα δυεκπεραυώνουν 

περύπου τα 70-80% όλων των τραπεζικών πράξεων (υδυωτυκών 

0ε*βαυα), Δυαθέτουν τ η συντρυπτυκη* πλευοψηφυα των εσωτερυ-

κών υποκαταστημάτων καυ των τραπεζυκών υπάλληλων, που ξ ε 

περνούν τυς 10-12 χυλυάδες άτομα (ου κρατυκε'ς τρα'πεζες α 

πασχολούν περυσσότερους). Mua ενδευκτυκη* ευκόνα της τραπε-
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ζυκη*ς πυραμίδας παρέχουν τα παρακάτω στουχεύα : 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Καταθέσευς στυς τράπεζες 

ίοε_εηατ_.δ^^.ηαί,_οε_%) 

Τράπεζες 1979 1980 

Ποσό % Ποσό* % 

Εθνυκη' Τράπεζα 

Εμπορυκη' Τράπεζα 

Ιονυκη-Λαϋκη' 

Υπόλουπες 

Σύνολο ελληνυκών 
τραπεζών 

Σύνολο ξένων 
τραπεζών 

Γενυκο' σΰνολο 

363,042 

104,038 

49,840 

72.904 

589,824 

83,289 

673,113 

53,93 

15,55 

7,40 

10,74 

87,62 

12,37 

100,00 

457,433 

131.747 

60.285 

97,817 

747,282 

132,731 

880,013 

51,98 

14,97 

6,85 

11,12 

84,92 

15,08 

100,00 

Οπυνακας δευχνευ ο'τυ ου ξε'νες τράπεζες έχουν πύα τα 

15% καυ πάνω των χαταθέσεων. Σήμερα δρουν στην Ελλάδα κάπου 

17 υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, ενώ πρυν 10 χρόνυα ήταν 

μο'νο έξι,. Δηλαδή σε δέκα χρονυα τρυπλασυάσθηκαν. 0 Ουκονο-

μυκός Ταχυδρόμος σημεύωνε (στυς 1.10.1981) ο'τυ ου ξένες 

τράπεζες καλπάζουν στην Ελλάδα, Πρυν 20-25 χρονυα ως μέτρο 

γυα εγκατάσταση' τους στην Ελλάδα ορυστηκε η ευσαγωγη* από 

αυτές αρχυκοΰ ποσοΰ τουλάχυστο 5 εκατ. δολαρύων, που θα 

έμενε στη χωρά το λυγο'τερο 5 χρονυα, Ορυσμένου θεώρησαν 

1. Απο' τον Ουκονομυκό_Ταχυδρο'μο, στυς 1,10.1981, 
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τ ό τ ε ότυ το μέτρο αυτό' ευναυ επαχθές γυα τα ξένα μεγαθή

ρ ι α . Από τ ό τ ε το μέτρο ξεπεράστηκε στο πολλαπλάσιο. Τα κ α 

ταστήματα αυτά άνηκαν σε πολΰ γνωστές τράπεζες με πολυεθνυ-

κή δράση, όπως: Συ*τυμπανκ, Μπανκ οφ-Αμέρυκα, Κοντυνένταλ, 

Αμέρυκαν Εξπρε'ς, Αλγκεμάυνξ Μπάνκ καυ ά λ λ ε ς . Ου τράπεζες 

αυτές κατά κανόνα ευναυ ou κυριότερου εταυρου των ξένων 

καυ ντο'πυων κεφαλαυων στη χώρα καυ ου σπουδαυότερου δανευο-

δότες του ελληνυκοΰ Δημοσυ'ου. 

Σαν αντύ3αρο της δυεύσδυσης των ξένων τραπεζών στη 

χώρα μας θα μπορούσε ν 'αναφερθεύ ότυ το ελληνυκό τραπεζυκό 

κεφάλαυο επεκτεύνευ καυ τη δυεθνή δράση τ ο υ . Τόσο η Εθνυκη, 

όσο καυ η Εμπορυκη έχουν υποκαταστήματα ή θυγατρυκοΰς τ ρ α -

πεζυκοΰς ουκους σε πολλές καπυταλυστυκές χώρες» κυρύως ε -

κευ που υπάρχευ ελληνυκό στουχευο, γυα να συγκεντρώνουν τα 

αποταμυεύματα των μεταναστών καυ γυα να συνδέουν τη δράση 

τους με τη δράση των μεγάλων ξένων μονοπωλυων. Η ευσροή 

του ξένου κεφαλαύου στην Ελλάδα καυ η προσφυγή της Ελλάδας 

στα δάνευα της ξε'νης χρηματυστυκη'ς ολυγαρχυας συντέλεσαν 

στην επαύξηση της παρουσυας των ελληνυκών τραπεζυκών μονο

πωλυων στα ξ έ ν α . Από την παρουσυα αυτή', βέβαυα, αντλούν 

τεράστυα κέρδη. Αυτό φαύνεταυ καυ από την αύξηση των τ ρ α 

πεζυκών πράξεων τους στο εξωτερυκό. Παράδευγμα: ου καταθέ-

σευς στα 26 υποκαταστήματα εξωτερυκοΰ της ETE το 1972 ήταν 

153,6 ε κ α τ . δολάρυα. Ου χορηγήσευς τους την υδυα χρονυά 

ήταν 76,7 ε κ α τ . δολάρυα. Στη χρονυά αυτή ευσε'ρευσαν στη 

χώρα, δυα μέσου της Εθνυκής, κάπου 185 ε κ α τ . δολάρυα ξένο 

συνάλλαγμα, με μορφή καταθέσεων. Από το'τε ou πράξευς αυτές 

δυευρΰνθηκαν. 
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Φυσυκά, θάταν αστείο να νομίζουμε έτυ το ελληνυκο' 

τραπεζυκέ κεφάλαυο παυ*ζευ στο εξωτερυκέ τον ύδυο ρόλο που 

παύζευ στη χώρα μας το ξένο κεφάλαυο, που δεν περυορυ*ζε-

ταυ μ<5νο στη δράση των 17 εγχώρυων υποκαταστημάτων τ ο υ . 

Κϋρυος χώρος δράσης του ελληνυκού* τραπεζικού κεφαλαύου ε υ -

ναυ ο ελλαδυκές. 

Αν αφαυρέσουμε τα ξένα υποκαταστήματα, προκύπτευ 

(απέ τα στουχεέα του Πύ*νακα Μ·) έτυ η ETE καυ η Εμπορυκη* 

ελέγχουν τα 95-96% των εργασυών του συνέλου των εμπορυκών 

τραπεζών. Πολλές απέ τυς μυκρές τράπεζες εύ*ναυ Θυγατέρες 

αυτών των δυο συγκροτημάτων, π . χ . η ETE ελέγχει, την Κτημα-

τυκη* Τράπεζα, την Τράπεζα Εμπορυκής Πύστεως καυ άλλους πυ-

στωτυκοές οργανυσμοΰς καυ ταμειΓα, Εύναυ λουπέν σωστέ έτυ 

η χρηματοδότηση της ουκονομυ'ας απέ την πλευρά των εμπορι

κών τραπεζών εέναυ σχεδέν πλέρυα μονοπωλυοπουημένη. Ou 

τράπεζες - μονοπώλυα έχουν παγυώσευ υδυαέτερες σχέσευς με 

το μεγάλο κεφάλαυο άλλων τομέων, καθώς καυ με το ξένο κε

φάλαυο, 0 πρωθυπουργός Α.Παπανδρέου υπογράμμυζε άλλοτε οτυ 30 

περυπου βυομηχανυκά μονοπώλυα λαβαίνουν τα 70% των βυομη-

χανυκών πυστώσεων, στην υπηρεσυα των οπουων τέθηκαν ακέμη 

καυ κρατυκά υδρύματα, όπως η ΕΤΒΑ, Έτσι* τα μονοπώλυα καυ 

ου εένουές τους έχουν μετατραπεέ σ 'ένα α π ' τ α κΰρυα εμπέδυα 
1 

της ουκονομυκής ανάπτυξης της χώρας , Αλλά αυτή η άκρως 

σημαντυκη* δυαπυΌτωση μας φέρνευ στο θέμα του ελληνυκού χρη-

ματυστυκού* κεφαλαύου. 

1. Άρθρο Α, Παπανδρέου στο Βήμα, 2 .6 .1966. 
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ζ. Η δυαμόρφωση του χρηματυστυκου κεφαλαίου 

Χρηματυστυκό κεφάλαυο σημαιών eu συνΰφανση του μονο-

πωλυακοό κεφαλαίου με το επίσης μονοπωλυακό 3υομηχανυκό, 

εμπορυκό, τουρυστυκό, ναυτυλυακό, κλπ. κεφάλαυο. Η συνΰ-

φανση αυτή εκφράζει, σημαντυκη* αλλαγή στο ρ όλο των τραπε

ζών, ou οποίες η'δη από καυρό δεν είναυ απλού μεσάζοντες 

στυς δοσοληψίες των άλλων κεφαλαυοκρατών, αλλά έχουν γί-

νευ μέτοχου των πυο δυαφορετυκών ουκονομυκών δραστηρυο-

τητων. 

Όταν σωστά δυαπυστώνεταυ πως 30 περίπου βυομηχα-

νυκά μονοπώλυα λαβαίνουν το 70% των 3υομηχανυκών πυστώ-

σεων, στην υπηρεσία των οποίων τέθηκαν ακόμα καυ κρατυκά 

υδρυματα, τότε δυαπυστώνουμε την ύπαρξη χρηματυστυκου κε

φαλαίου, που κυρυαρχεί στην ελληνυκη ουκονομία. Φυσυκά 

αυτά τα 30 βυομηχανυκά μονοπώλυα μπορεί τώρα να ευ'ναυ 25 

η 40, αυτό δεν έχευ σημασία. Σημασία έχευ ότυ κυρυαρχουν 

στην ελληνυκη ουκονομία (όχυ μόνο στη βιομηχανία ) 9 χαυ 

ότυ αποτελούν την εγχώρυα 3άση προσπέλασης του ξένου κε

φαλαίου. 

Ό λ ε ς ou μεγάλες τράπεζες καυ υδίως η ETE καυ η Ε>μ-

πορυκη' ε ί ν α υ υδυοκτη*τες η ελέγχουν σευρά 3υομηχανυκαίν,εμ

πορικών, τουρυστυκων, ναυτυλυακών κ.ά. επυχευρήσεων. Όπως, 

επ ίσης, καυ πολλά μονοπώλυα (ντο'πυα και, ξ έ ν α ) συμμετέχουν 

άμεσα η έμμεσα στυς τ ρ α π ε ζ ι κ έ ς δραστηρυο'τητες. Η συνΰφανση 

του τραπεζυκοΰ καυ μη τραπεζικού* μονοπωλιακού" κεφαλαίου 

(ο σχηματυσμο'ς δηλαδή του χρηματυστυκοΰ κεφαλαυ'ου καυ της 
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αντοστουχης χρηματυστυκη*ς ολυγαρχύχς) έχευ συντελεσθεί σε 

βάση αμοοβαύων συμφερόντων. 

Ας δοΰμε την ETE: όπως ευδαμε δοαθέτευ τα 2/3 των . 

καταθέσεων καυ χρηματοδοτεί την ουκονομύα (υδυως τη βι,ομη-

χανύα) κατά 70%. Σ*αντάλλαγμα όμως κατέχει, η μετέχει, σε πολ

λές επυχευρησευς (πακέτα ελέγχου) παραγωγικές καυ μη. Δυκη 

της ευναυ η ξενοδοχευακη Αστήρ, ασφαλυστυκές επυχευρησευς, 

επυχευρησευς χημυκών προϊόντων, η τσιμεντοβιομηχανία Τυτάν, 

συμμετέχει, στην Λυ'πτολ στην ΕΣΣΟ-Πάππας, συμμετευχε στον 

κρατυκο' Οργανυσμό Βυομηχανυκης Ανάπτυξης (ΟΒΑ), μετά ύδρυ-

σε την ΕΤΕΒΑ που σε 18 χρόνια τετραπλασιίασε τα' κεφάλαυά τ η ς . 

Πρυν 17 χρο'νυα ευχε τοποθετημένα στη ναυτιΛυα κεφάλαυα δύο 
1 

δυσ. δραχμών που τρυπλασυάστηκαν απο' τότε. 

Η Εμπορική ευναο επικεφαλής συγκροτήματος 17 επυχευ-

ρη'σεων (μαζύ με τυς θυγατρυκές κ λ π . ) , Έποχευρη'σει,ς: κον

σερβών (Κόρυνθος, Βόλος), χημι,κη' μονάδα (Καβάλα), ναυπηγέ Ca 

(Ελευσύνα), ηλεκτρικού συδηρόδρομου, ασφαλυστυκές εται,ρύες 

(Φούνυξ, Λαϋκη), ξενοδοχευακε'ς καυ άλλες τουρυστυκές μονά

δες ( Ιονυκή, Χύ*λτον), ελαστυκά Πυρέλλυ, καυ πολλά οίλλα. 

ΜαζΟ* με τη δυκη' της Τράπεζα Επενδύσεων παρουσιάζει, σήμερα· 

(1980) ενεργητυκό* πάνω από 200 δυσ. δραχμές, ποσό" που φθά

νει, τα 15% του καθαρού εθνυκού ευσοδήματος, ενω πρυν 30 

χρο'νυα το ενεργητυκό της η'ταν 1,2 δυσ. δραχμές. 

1. Άρθρο στην Ουκονομυκή Πορεύχ, Ιούνης 1965. 
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Μυα από τυς υδυομορφύες της κεφαλαυοκρατυκής ανά

πτυξης στη χωρά μας (ύσως καυ σε άλλες παρόμουες) σχετύζε-

ταυ με το γεγονός ότυ το τραπεζυκό κεφάλαυο ήταν ανε'καθεν 

συγκεντρωμε'νο καυ πρωτοστάτησε στυς δυαδυκασύες μονοπωλυο-

πούησης της ουκονομύας. Αλλά αυτή* η μονοπωλυοπούηση δεν ή 

ταν τόσο ε'χφραση της συγκέντρωσης καυ συγκεντροπούησης της 

ντόπυας παραγωγής, όσο συνέπευα του συγκεντροπουητυκού ρο

λού του τραπεζυκού κεφαλαύου, η συγχε'ντρωση του οπουου μάλ

λον προηγήθηκε της συγκέντρωσης της παραγωγής σε βαθμό μ ε 

γαλύτερο από ό,τυ έγυνε στυς κλασυκές χώρες του καπυταλυ-

σμού. Η ευσροή ξένου κεφαλαύου, καθω*ς καυ ou περυουσύες που 

σχημάτιζαν Έλληνες, κυρύως έμπορου καυ εφοπλυστές, δ η -

μυούργησαν προϋποθέσεις γυα τον απευθεύας σχηματυσμό μεγά

λου καυ συγκεντρωμένου τραπεζυκού κεφαλαύου. Κυρυως αυτό' 

υποκύνησε καυ τη συγκέντρωση στη $υομηχανύ*α, εμπόρυο, μ ε 

ταφορές, ενε'ργευα καυ αλλού*. 

Το τραπεζυκο' κεφάλαυο, σε συνεργασία με το ξένο, 

στάθηκε η υσχυρότερη κυνητήρυα δύναμη στην πόρευα της δ η -

μυουργυας του χρηματυστυκου κεφαλαίου, Σχεδο'ν πάντα, στυς 

περυπτωσευς που υσχυρά βυομηχανυκά, ναυτυλυακά ή εμπορυκά 

κεφάλαυα αναλάμβαναν επυχευρηματυκή δράση, το τραπεζυκο κε

φάλαυο ήταν ο απαραύτητος συμβαλλόμενος. 

Όχυ μόνο η ύπαρξη, αλλά καυ ο κυρυαρχυκός ρόλος του 

χρηματυστυκου κεφαλαύου σήμερα πυα δεν εύναυ δυνατό να αμ-

φυσβητηθεύ. Αντυθετα, πολλού ευδυκού σημευωνουν την παρα-

πε'ρα ενύσχυσή του. Μεταπολεμυκα' δυνάμωσε ακόμα πυο πολύ η 
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ουκονομυκη' καυ προσωπυκη συνύφανση του τραπεζυκού, 3^ο— 

μηχανυκού, εμπορείου καυ ναυτυλυακού κεφαλαύου, με κυ-

ρυαρχο το τραπεζυκο . 

Η χρηματυστυκή ολι,γαρχυα αποτελευ' σήμερα κυρυ'αρχο 

στρώμα της ελληνυκης μπουρζουαζυ'ας. 0 αμερυκάνος γερου-

συαστής Αμούρ από καυρό έχευ δυαπυστώσευ ότυ την τύχη 

της Ελλάδας την προσδυορύζουν 200, το πολΰ 500 ουκογε-

2 

νευες . Γυα τους ξένους αποτελευ' κουνοτυπύα αυτό' που στη 

χώρα μας τόσο υποκρυτυκά αρνούνται, ου υπηρέτες του μεγά

λου κεφαλαυου: ότυ, δηλαδή, στην Ελλάδα μερυκές ουκογέ-

3 

νευες ελέγχουν παραπάνω απο' το μυσό του εθνυκού πλούτου . 

Αυτή η ολυγάρυθμη ομάδα των Βαθύπλουτων κεφαλαυοκρατών, 

σε στενή' συνεργασία με το ξε'νο κεφάλαι,ο, κρατά στα χέρυα 

της η ελέγχευ τυς βασυκές βυομηχανυες, το εσωτερικό και, 

εξωτερι,κό εμπόρυο, τον εμπορικά στόλο, το πυστωτυκό-τρά-

πεζυκό σύστημα κλπ. 

Αξυ'ζευ εδώ να αναφερθούμε πάλι, σε παλιότερες δυαπυ-

στώσευς του κ. Α. Παπανδρέου, που τόνι,ζε ότι, ε uva ι, εύκο

λο να αντυληφθεύ κανεύς, πως ένας μυκρός αρυθμός τεράστυων, 

σε σχέση με τα μέτρα της ελληνυκής ουκονομύας, μονοπωλια

κών συγκροτημάτων, τα οπου'α ελέγχονται, από το ξένο κεφά-

λαυο, που απολαμβάνει, την πολοτυκή υποστηρι,ξη πολλών κυ

βερνήσεων του εξωτερυκοΰ, χρησι,μοποι,ίιύ την τεράστι,α ου-

κονομι,κη του δύναμη γι,α να δυαφθεύρεο τη δυουκηση και, 

1. Βλ. Στ. Μπαμπανάση, όπ.π. , σελ. 117. 

2. Βλ. άρθρο στον Ανεξάρτητο_Τύπο, 25.2.1960. 

3. Βλ. άρθρο στην Ουάσυγκτων Ποστ, 15.3.1964. 
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να επηρεάσει, προς το συμφέρον του τυς δυουκητυκές 

καυ πολυτυκές αποφάσεις, γυα να ανατρέπευ κυβερνησευς 

όταν αυτές, ανταποκρυνο'μενες στα συμφέροντα του έθνους, 

τευνουν στην κατάργηση των προνομύων του . Η επυκαυρότη-

τα αυτών των δυαπυστώσεων, δυστυχώς, δεν εύναυ δυνατό να 

αμφυσβητηθεύ. 

η. Β^Η2Ι_!:^!Χ
ο
υ_ από το ξένο_κεφάλαυο 

Η εξάρτηση της ουκονομυας μας από το ξένο κεφάλαυο 

αποτελεύ μύα πολύπλοκη πραγματικότητα, πολύ ευβύτερη από 

αυτό' που εννοούμε με τη δυεύσδυση καυ έλεγχο του ξένου κε· 

φαλαυου. Γυατυστο πλέγμα εξάρτησης περυλαβαυνονταυ ou ακό

λουθες κύρυες μορφές της: 

η σχεδόν πλήρης τεχνυκη-τεχνολογυκη εξάρτηση, 

το μονόπλευρο (δυτυκοστρεφές ) εξωτερυκό εμπόρυο 

με το τεράστυο καυ χρόνυο έλλευμμά του καυ τους 

δυσμενεύς όρους εμπορύου, 

το επύσης σημαντυκό καυ χρόνυο έλλευμμα του υσοζυ-

γύου τρεχουσών πληρωμών, που εξαρτάταυ υπερβολυκά 

από τους πολύ αμφυβολους άδηλους πόρους από τουρυ-

σμό, μετανάστευση καυ ναυτυλύα, 

η δυεύσδυση του ξένου κεφαλαυου, καυ 

η συνδεόμενη με όλα τα παραπάνω εξωτερυκη χρέωση, 

(δημόσυα καυ υδυωτυκη) της χώρας, που, όπως ευ-

δαμε, έφτασε σε μεγάλα ύψη. 

1. Άρθρο Α. Παπανδρέου, όπ.π. 
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Η πολύπλευρη xau ευρευα εξάρτηση της χώρας από το 

1 
ξένο χεφάλαυο πολύ λύγο εχφράζευ τυς αντυχευμενυ,χές ανά-

γχες χαυ δυνατότητες του δυεθνονς χαταμερυσμού εργασίας. 

Γυ'αυτό ευ'ναυ σωστή' η δυαπυστωση ότυ η ελληνυχη ουχονομυ'α 

στηρυ'ζεταυ υπερβολυχά σε ξένα πόδυα, με τυ'μημα τη χρόνυα 

αφαυ'μαξη ενός σεβαστού ποσοστού του εθνυχου εισοδήματος 

μας. Τα παραχάτω στουχευα της ΕΣΥΕ ευναυ ενδευχτυχά της 

αυξανο'μενης δυευ'σδυσης του ξένου χεφαλαυου (ευσροη χεφα

λαυων) χαυ της επυταχυνόμενης αφαυ'μαξης της εθνυχης ουχο-

νομύας (εχροη χεφαλαυων). 

Ευσροές χαυ εχροές χεφαλαυων 1963-1979 

Περύοδος 

Ευσροες 

Εχροές 

Καθαρέ'ς 

ευσροε'ς 

1963-

1966 

768,3 

145,7 

602,6 

1967-

1970 

800,7 

359,9 

440,8 

1971-

1974 

4.628,9 

1.753,8 

2.875,1 

9, 

5, 

4, 

1975-

1978 

.834,1 

,183,6 

,650,5 

1979 

3.594,9 

2.352,1 

1.242,8 

Αλλά μαζυ με τυς ευσροες του ξε'νου χεφαλαυου πρέπευ 

να εξετάζεταυ χαυ το θέμα των εχροών. Ου εχροες όλο χαυ πε-

ρυσσότερο πλησυάζουν το επυ'πεδο των ευσροών χεφαλαυων. Ου 

συνολυχές εχροές (μαζύ με το'χους, χέρδη χαυ μερυσματα) το 

1962-68 έφτασαν μόνο τα 29% των ευσροών, στα 1969-1973 

ανέβηχαν στα 44%, στα 1974-1979 έφθασαν πυα τα 65%. (Γυα 

1. Το θέμα αυτό το εξετάσαμε εξαντλητυχά στο βυβλύο μας: 

Κράτος_χαυ_Κε([)άλαυο_στην Ελλάδα, (στο τρύτο χεφάλαυο του 

Α' μέρους), Αθη'να,~19827 
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όλη την περύοδο 1963-1979 το ποσοστό τους ήταν 58%). Το 

1979-80 ou εκροές ανήλθαν στα 70-72% των ευσροών. Όπως 

βλέπουμε η εξασφάλυση εξωτερυκών πηγών συσσώρευσης σχεδόν 

αντυσταθμυζεταυ απο' τυς εκροές. 

Το μο'νο που απομένευ καυ αυξάνευ εύναυ η καταθλυ-

πτυκη χρέωση της χώρας καυ ο ενυσχυόμενος ξένος έλεγχος. 

Η ΕΣΥΕ δεν ενδυαφέρθηκε ποτέ να βρευ τρο'πους εκτύμησης 

του 3αθμοΰ του ξένου ελέγχου, αν καυ η έκταση του καυ η 

συνέπευές του επυβάλλουν μυα εμπεριστατωμένη παρακολού

θηση του. Έτσυ, ou ευδυκού ανάγκαζοντάυ να καταφεύγουν 

σε έμμεσα καυ ελλυπη στουχευα, συμπληρώνοντας τα κενά 

με όσο το δυνατόν πυο εδραιωμένους υπολογυσμούς. -

Ενδευκτυκό του εκτεταμένου ξένου ελέγχου της ουκο-

νομύας ευναυ το γεγονός ότυ πολλές μονάδες της 3ρύσκονταυ 

στα χέρυα των ξένων. Η Έσσο-Πάππας έχευ τα πετροχημικά, 

το μοναδυκό μεταλλεύο μαγνησίου το κρατά η Οστερέϋχ Αμέρυ-

καν Μάγκνεζυτ. Η Κένεκοτ το ορυχεύο ασβεστυου Κοζάνης, η 

Κρούπ τα ορυχεύα Νύκελ της Λάρυμνας, η Πεσσυνέ το αλουμύ-

vuo. Η Ντάου Κέμυκαλ τυς τεχνητές ύλες, η Ντέξυον τη με-

ταλλοβυομηχανύα καυ επεξεργασύα μετάλλου κλπ. κλπ. χωρύς 

να επεκταθούμε καυ σε εμπορυκούς, τουρυστυκούς, τραπεζυ-

κούς καυ άλλους τομεύς της ουκονομύας. Εκτός, όμως, από 

τυς ολοκληρωτυκά ξένες επυχευρησευς, το ξένο κεφάλαυο 

ελέγχευ με το σύστημα συμμέτοχης πολλές άλλες εγχώρυες 

επυχευρησευς, κρατώντας τα πακέτα ελέγχου τους. Υπάρχουν 

επυχευρησευς καυ πυστωτυκά υδρύματα, όπου το ξένο κεφά

λαυο συμμετέχευ με ποσοστό 40-50%, ακόμα καυ μέχρυ 80%. 
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Φυσυκά δεν εξαυροΰνταυ οΰτε ou δημόσυες επυχευρησευς. Σΰμ-

1 

φωνα με ορυσμένους υπολογυσμοΰς στη βυομηχανυα το μέγε

θος ελέγχου του ξένου κεφαλαίου φθάνει τα 30%, κατά μέσο 

όρο. Ou κλάδου με υψηλό βαθμό ξένου ελέγχου ευναυ: παρά

γωγη πετρελαίου 96%, εμφυαλώσευς υγραερίου 89%, μεταφορυ-

κών μέσων 60%, Βασυκού μεταλλουργυκού 57%, χημυκών προϋόν-

των 45%, ευδών εφαρμογής ηλεκτρυσμοΰ 42%, πλαστυκών κυ 

ελαστυκοΰ 40%, ξΰλου καυ φελλού 37%, επεξεργασύας καπνού 

καυ χάρτου 27%. Το 1972 από τυς 1.664 3υομηχανυκές επυχευ

ρησευς στην Ελλάδα ou 249 εύναυ αλλοδαπές, δηλαδή τα 15% 

του συνόλου. Εύναυ όμως χαραχτηρυστυκό ότυ στο .χώρο των 

επυχευρησεων με συνολυκό ενεργητυκό πάνω από 900 εκατ. 

δραχμές από τυς 30 επυχευρησευς ou 20 (τα 66,7%) ήταν 
2 

αλλοδαπές . Από τότε, αν έγυναν αλλαγές,έγυναν γυα ενύ-

σχυση παρά γυα μετρυασμό του ξένου ελέγχου. 

Αυτός ο εκτεταμένος ξένος έλεγχος δεν παρατηρεύταυ 

μόνο στη βυομηχανυα, αλλά καυ σε άλλους τομευς, όπως εύναυ 

ου τράπεζες, ο τουρυσμός, το εμπόρυο, κ.ά. 0 ξένος έλεγχος 

σημαύνευ αυξανόμενη εκροή κεφαλαύων γυα τόκους, μερύσματα 

καυ κέρδη. Από το 1960 ως το 1976 το ποσό τους αυξήθηκε 

από 120 εκατ. δραχμές σε 8.102 εκατ. δραχμές, δηλαδή* 68 

φορές. Παρόλα αυτά, όμως, πρέπευ νατονυσθεύ ότυ σημαντυ-

κό μέρος των κερδών των πολυεθνυκών εταυρευών δεν καταγρά-

φεταυ στα κεφάλαυα που επύσημα εκρέουν από τη χώρα, γυατύ 

1. Μ. Νεγρεπόντη-Δελυβάνη, Ανάλυση_της Ελληνυκης_Ουκονο-

μύας, Αθήνα, 1981. 

2. Στ. Μπαμπανάση-Κ. Συούλα, Η_Ελλάδα_στην_περυφέρευα 

των αναπτυγμένων χωρών, Αθήνα, 1976. 
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κρύβεται, με δυάφορες μεθόδους όπως π. χ. της υπερκοστο-

λόγησης και, άλλες, τυς οποίες τόσο σαφώς περιέγραψαν αρ-

κετου ευδυκου . 

2. 0 μ^κΡ2£Η
π
£Ρ£2Η^Ι^*^·Ε_Ι2Η£^:ΐ 

Ένα από τα πολλά οξύμωρα σχήματα του σημερυνοΰ κα-

πυταλυσμου στη χώρα μας εύναυ το ότι, η μονοπωλυοπουηση 

του συντελέστηκε με παράλληλη δυεΰρυνση του εκτεταμένου 

μι,κροεμπορευματυκου τομέα. Σημειώνουμε εδώ ότι, η έννοι,α 

"μι,κροεμπορευματυκή παραγωγή" συμπύπτει, περύπου με την 

έννουα μι,κρή παραγωγή, εφόσον αυτή η τελευταύα σ υ ν τ ε λ ε ί 

ται, στη βάση της προσωπυκής (ατομοκής, οι,κογενευακής ή 

μυκροσυντεχνυακής) εργασυας. 

α. Η μυκρη* παραγωγή 5 I 2 ^ _ I 2 1 J £ a Ι1Ίς_μεταπούησης 

Στα τελευταυα 30 χρόνυα η βυομηχανυκή παραγωγή αυ

ξήθηκε με παράλληλη μευωση του αρυθμοΰ των καταστημάτων, 

άρα μεγάλωσε το μέσο μέγεθος της βυομηχανυκής μονάδας ( α 

πό άποψη μεγέθους παραγωγής, κεφαλαίου κι, εργατι,κής δύνα

μ η ς ) , συγκροτήθηκαν και, πολλές μονοπωλιακές ή σχεδόν μο-

νοπωλυακές επυχευρήσευς. Αλλά, παρόλα αυτά, κατά το τ έ 

λος της δεκαετύας 1970-80, τα 84% του συνόλου των βι,ομη-

χανυκών-βι,οτεχνυκών καταστημάτων απασχολούσαν, κατά μέσον 

όρο, 1-4 άτομα. Το ποσοστό αυτό το 1960 ήταν κάπου 85%. 

1. Α. Γρηγορογυάννη, Το_ξένο_κεφάλαι ;ο 2 ID^_5^aôa , Αθή
να, 1980. Kat άλλα. 
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Όπως βλέπουμε, ο χώρος αυτός δεύχνευ ανθεκτικότητα, 

μυα καυ πρόκευταυ γυα μυα θάλασσα μυκροκαταστημάτων, που 

στην πλευοψηφύα τους βρύσκονταυ στα χέρυα μυκροβυοπαλαυ-

στών, ou οπουου βοηθούνται, καυ από ένα δύο μέλη της ουκο-

γένευάς τους. Βέβαυα, ανάμεσα τους υπάρχουν καυ καταστή

ματα που απασχολούν μεν μόνον 4-5 άτομα, αλλά κυνούν με

γαλύτερο όγκο μέσων παράγωγης' έτσυ, η αξυα του προϋόντος 

τους ξεπερνά τα συνηθυσμένα όρυα των βυοτεχνυών. Δεν εύναυ 

όμως λύγες ou βυοτεχνυες που απασχολούν "κατ Όύκον" πολλές 

χυλυάδες εργαζομένους, κυρυως γυναυκες, τυς οπουες η στα-

τυστυκη παρουσυάζευ σαν ουκοκυρές, ενώ μπορευ να δουλεύ

ουν ΙΟωρα καυ 12ωρα γυα λογαρυασμό κάπουας βυοτεχνυας, που 

όχυ μόνο τους αφηνευ ανασφάλυστους, αλλά δεν πληρώνευ καυ 

τους επυβεβλημένους φόρους. Όλα αυτά δευχνουν ότυ η μετα-

πουηση εύναυ υπερβολυκά δυασκορπυσμένη σε δεκάδες χυλυά-

δες μυκροκαταστηματα. Εδώ εννοούμε το ουκονομυκό σκόρπυ-

σμα, που συνοδεύεταυ από μυα αντυουκονομυκη περυφερευακη 

συγκέντρωση. Αρκεύ να σκεφθούμε ότυ τα 4-4·% των βυομηχανυ-

κών καταστημάτων ευναυ συγκεντρωμένα στην περυοχη* της πρω

τεύουσας. Το ποσοστό αυτό φθάνευ τα 60% προκευμένου γυα 

1 
καταστήματα που απασχολούν 20 άτομα καυ πάνω . Πρόκευταυ, 

λουπόν, γυα εδαφυκη συγκέντρωση, που ευναυ συνέπευα μυας 

ανυσόμερης περυφερευακη'ς ανάπτυξης, η οπουα άρχυσε από 

πολύ παλυά καυ συνεχύσθηκε καυ μεταπολεμυκά. 

1. Συνέδρυο του TEE γυα την Ανάπτυξη, Μάης 1981, Ευσή-

γηση Α. Αργύρη (Τόμος 4ος). 
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Το υπερβολυκό ποσοστό του μυκρού καταστήματος απο-

τελευ έκφραση καθυστέρησης. Ou κεφαλαυοκρατυκές σχέσευς 

δεν αναπτύχθηκαν έτσυ που να το εντοπυσουν σε ορθολογυκά 

πλαύσυα. Αλλά καυ δεν μπορούσαμε να περυμένουμε από το 

κεφαλαυοκρατυκό σύστημα της Ελλάδας μυα τέτουα υπηρεσία. 

Αυτό αναπτύχθηκε σαν εξάρτημα του ξένου κεφαλαύου καυ με 

έντονη αναρχυκότητα. Γυ αυτό δεν οδήγησε σε μυά δυάρθρω-

ση καταστημάτων, σαν αυτή που υπάρχει, σε πυο αναπτυγμένες 

χώρες. Αντύ δηλαδή' το μυκρό κατάστημα να ενσωματώνεται, προο

δευτικά μέσα σ'ένα ορθολογυκά εξελυσσόμενο σύστημα μεγαλύ

τερων επυχευρησεων, φθάσαμε στη δημυουργύα 100 καυ πλέον 

χυλυάδων μυκροκαταστημάτων (κάπου 84·% του συνόλου, 3λ. 

Πύνακα 3) μόνο στο χώρο της μεταποίησης. Πρόκευταυ γυα 

μυα ζημιογόνα υπερβολή που κρύβευ έναν πολύ ασύμφορο κα

τακερματισμό δραστηριοτήτων με χαμηλή απόδοση. Ευναυ χα-

ρακτηρυστυκό ότυ αυτά τα 84·% των καταστημάτων παράγουν 

όλα μαζύ μόνο τα 15,2% της προστιθέμενης αξυας στην με

ταποίηση, αν και, απασχολούν κάπου 350 χυλυάδες άτομα. 

Το πόσο ασύμφορος ευναυ αυτός ο κατακερματισμός 

της μεταπουητυκης δραστηρυότητας φαύνεταυ καυ από το γε

γονός ότι, η αμέσως επόμενη κατηγορυα καταστημάτων, που 

απασχολούν 5-9 άτομα, παράγει, τα 8,4% της προστυθέμενης 

αξύας στη μεταπουηση, ενώ το ποσοστό της στο σύνολο των 

καταστημάτων φθάνει, τα 9,2%. Τα 3,5% των καταστημάτων α

πασχολούν 10-19 άτομα το καθένα καυ παράγουν τα 11,1% 

της προστυθέμενης αξύας. Τα 1,2% των καταστημάτων απασχο

λούν 20-29 άτομα καυ παράγουν τα 5,5% της προστυθέμενης 

αξύας. Τέλος τα καταστήματα με 30 καυ πάνω άτομα παράγουν 
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τα 59,8% της προστυθέμενηςαξύας της μεταπουησης, ενώ εκ-

/ Ι 
προσωπούν μόνο το 1,8% του συνόλου των καταστημάτων . Φυ-

συκά, ο αροθμός των απασχολουμένων δεν μπορεύ να εύναυ 

το μοναδυκό κρυτηρι,ο γυα το μέγεθος μυας επυχεύρησης. Εύ-

ναυ, όμως, ένα από τα κύρυα. Γυ'αυτό, η μεγαλύτερη αποδο-

τυκότητα των επυχευρήσεων με περυσσότερους απασχολουμένους 

υποδηλώνευ καυ τα πλεονεκτήματα της μεγάλης επυχεύρησης. 

Kau παρόλο ότυ το ποσοστό των καταστημάτων 30 ατόμων καυ 

πάνω αυξήθηκε (το 1960 ήταν 1,1%, ενώ τώρα βρύσκεταυ στα 

2% περυπου) δεν μπορούμε να πούμε ότυ στην ελληνυκή 3υο-

μηχανύα η αναλογύα μεγάλων καυ μυκρών επυχευρήσεων έχευ 

δυαμορφωθευ συμφωνά με τυς απαυτήσευς της σύγχρονης τε-

χνυκής. Δεν εύναυ τυχαύο άλλωστε ότυ η επυσημη στατυστυ-

κή θεωρεύ δυκαυολογημένα σαν καθαυτό βυομηχανυα μόνο εκεύ-

νη που εκπροσωπεύταυ από μονάδες 10 καυ άνω εργαζομένων. 

Αυτήν παρακολουθεί υδυαυτερα γυατύ από αυτήν εξαρτάταυ 

η πόρευα της 3υομηχανύας. Τα καταστήματα άνω των 10 εργα

ζομένων εύναυ σήμερα περύπου τα 6,5% του συνόλου (κάπου 

7.900 καταστήματα) αλλά παράγουν τα 76% περύπου της προ-

στυθέμενης αξύας στη βυομηχανυα. Βέβαυα αυτή η καθαυτό 

βυομηχανυα στην Ελλάδα αποτελεύταυ από μονάδες που απέχουν 

πολύ από τα σημερινά ορθολογυκά μεγέθη καυ η αύξηση της 

παραγωγής της έγυνε μεταπολεμυκά χωρύς ουσυαστυκές δυαρ-

θρωτυκές ανακατατάξεις καυ πουοτυκές βελτυώσευς . Δεν εύ

ναυ, λουπόν, απορύας άξυο το γεγονός ότυ από το σύνολο 

1. Στατυστυκή_Επετηρύδα Ελλάδας, 1975. 

2. Δυαπυστώσευς Ξ. Ζολώτα, σε σευρά άρθρων στο Βήμα, 
18, 20 καυ 21 Μάρτη 1973. 
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των ελληνυκών εξαγωγών βυομηχανυκών προϋόντων μόνο το 5% 

θεωρούνται, πως έχουν υκανοπουητυκό βαθμό επεξεργασύας. Σε 

ολόκληρη τη Νότυα Ευρώπη (εκτός της Τουρκύας) αυτή εύναυ 

, , 1 
η μυκροτερη αναλογυα . 

Τελυκά, με όλα αυτά δε θέλουμε να ποΰμε ότι, καταρ-

χη τασσόμαστε κατά της μυχρής μονάδας. Στην εποχή μας αυ

τή' έχευ να εκπληρώσευ λευτουργύες αποκλευστυκές, τέτουες 

που ταυρυάζουν μόνο στα δυκά της μέτρα, στην υδυόμορφη 

δυασπορά της σε λογης-λογης ρωγμές που αφήνουν ou μεγά

λες μονάδες, στυς ευδυκές προσωπυκές σχέσευς με τον πε-' 

λάτη καυ σε τόσα άλλα. Δεν εύναυ τυχαύο ότυ καυ στυς πυο 

αναπτυγμένες χώρες, δύπλα στυς επυχευρήσευς-μαμούθ υπάρ-

χευ καυ μεγάλος αρυθμός μυκρών, ou οπούες στυς περυσσό-

τερες περυπτώσευς εύναυ καυ φυσυκη' συνέπευα της δυεΰρυν-

σης της εξευδύκευσης, καθώς καυ του συγκερασμού (κοοπε-

ράτσυα) των παραγωγυκών δραστηρυοτήτων. Η μυκρη μονάδα . 

εύναυ αναγκαύα, γυατύ η μεγάλη μονάδα δεν μπορεύ να επε-

κταθεύ σ'όλες τυς δραστηρυότητες η, αν μπορεύ, δε συμφέ-

ρευ πάντα η επέκταση της. 

Το πολύπλοκο πρόβλημα εύναυ να μπορούμε κάθε φορά 

να εξασφαλύζουμε ένα ορθό συνδυασμό της μεγάλης, της με-

σαύας καυ της μυκρης (μέχρυ καυ μονοπρόσωπης) μονάδας.Να 

πετυχαύνουμε δηλαδή ένα σύστημα δυάρθρωσης μονάδων που 

μεταβάλλεταυ συμφωνά με την τεχνυκή πρόοδο, καυ να μπο

ρεύ να λευτουργεύ αποτελεσματυκά. Στη χώρα μας όμως ο 

χώρος καυ ου κλάδου που καταλαμβάνουν τα μυκρά βυοτεχνυ-

1. Δυαπυστώσευς Ξ. Ζολώτα, σε σευρά άρθρων στο Brjya, 
18 ,20 καυ 21 Μάρτη 1973. 
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κά-βυομηχανυκά καταστήματα ξεπερνούν τα ορθολογυκά πλαύ-

συα που περυχαρακώνευ η σύγχρονη τεχνυκή, με αποτέλεσμα 

να φυτοζωούν πολλά από αυτά τα καταστήματα, και, άλλα να 

καταστρέφονται, συνθλυβόμενα από την τεχνυκή πρόοδο, αλ

λά καυ από την αναρχυκή δράση του μεγάλου, κυρύως του ξέ

νου, κεφαλαύου. 

Η καταστροφή τους εύναυ εύκολη καυ γυα ευδυκους 

λόγους. Ένας από αυτούς εύναυ ότυ, κατά κανόνα, στη 

χώρα μας τα μυκρά καταστήματα αποτελούν κλευστές μονά

δες, με την έννουα ότυ στα πλαύσυά τους πραγματοπουουν-

ταυ πολλές δυαφορετυκές φάσευς της παράγωγης, κυ αυτό 

αποτελεύ μυα ένδευξη του γεγονότος ότυ ο κουνωνυκός κατα-

μερυσμός εργασύας βρύσκεταυ σε σχετυκά χαμηλή στάθμη καυ 

ότυ εύναυ πολύ περυορυσμένη η εξευδύκευση της παραγωγής. 

Επύσης σοβαρός λόγος αδυναμύας τους εύναυ το γεγονός 

ότυ τα Μ-2% των παραδοσυακών βυομηχανυκών προϊόντων παρά-

γονταυ σε βυοτεχνύες παραδοσυακών κλάδων, ου οπούες όμως, 

κατά κανόνα, αντύ να εύναυ συμπληρωματυκές, ανταγωνύζον-

1 

ταυ τυς μεγάλες επυχευρήσευς , κυ έτσυ ή καταστρέφονταυ 

ή αρκουνταυ καυ στο πυο πενυχρό ευσόδημα, πράγμα που ρύ-

χνευ φως καυ στην περύεργη ανθεκτυκότητα την οπούα δεύ-

χνευ αυτός ο χώρος. 

3. Η μυκρή παραγωγή στην α,ΥΡοτυκή ουκονομύα 

Το πρόβλημα της ουσυαστυκής αναδυάρθωσης της αγρο-

τυκής ουκονομύας - σαν ένα σημαντυκό μέρος της γενυκότε-

1. Συνέδρυο TEE γυα την Ανάπτυξη, Μάης 1981, Ευσήγηση Α. 

Αργύρη. Τόμος 4ος. 
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ρης αναδυάρθρωσης της εθνυκης ουκονομυας - εξακολουθεί 

να υφύσταται,. Η σπουδαυότερη ύσως πλευρά αυτοΰ του προ

βλήματος ευναυ ότι, στην αγροτυκη ουκονομύα κυρυαρχεύ το 

1 
καθεστώς της μυκρης υδυοκτησυας . OL γεωργυκές εκμεταλ-

λευσευς (συνήθως ουκογενευακού χαρακτήρα) εμφανυζονταυ 

αναλυτυκά στον Πύνακα 5. 

Τα 80% περυπου των αγροτυκών εκμεταλλεύσεων στη 

χώρα μας ευναυ κάτω των 50 στρεμμάτων. Στυς χώρες της 

ΕΟΚ το ποσοστό αυτό εύναυ γΰρω στα 20-25%. Το 1979 περυ-

που 953 χυλ. αγροτυκές εκμεταλλεύσευς καλλυεργοΰσαν 34,6 

εκατ. στρέμματα, κατά μέσο όρο 37,5 στρέμματα. Στυς χώρες 

2 

της ΕΟΚ ο ύδυος μέσος ορός εύναυ 100 στρέμματα . Στυς σο-

συαλυστυκές χώρες η γη έχευ κουνωνυκοπουηθεύ σε ποσοστό 

96% περύπου, το μέγεθος των αγροτυκών εκμεταλλεύσεων δεν 

επηρεάζεταυ από τυς αντυνομύες της ατομυκη*ς υδυοκτησύας, 

γυ'αυτό η διαμόρφωση του αντυκευμενυκά υπόκευταυ στους ου-

κονομυκοός αγροτεχνυκούς νόμους μυας σύγχρονης γεωργυκής 

παράγωγης. Πρυν 30 χρόνυα (1951) 1.005.000 αγροτυκές εκ

μεταλλεύσευς καλλυεργούσαν 36,1 εκατ. στρέμματα μέσος ό

ρος 36 στρέμματα ανά εκμετάλλευση. Τρυάντα ολο'κληρα χρό

νυα η κατανομή των εκμεταλλεύσεων παραμένευ σχεδόν αμε

τάβλητη. 

Και, δεύχνευ την ανεδαφυκότητα του 15-ετούς (1972-

1987) Σχεδύου Προτύπου Μακροχρονίου Αναπτύξεως της Ελλά-

1. Η_αναπτυξυακη_πολυτυκη στη χώρα μας , Ευσήγηση Δ.Τσυα-

πραλη στο Συνέδρυο του TEE γυα την Ανάπτυξη, Μάης 1981. 

2. Η αναπτυξυακη πολυτυκη στη χώρα μας, ο'π.π. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Αρυθμός εκμεταλλεύσεων καυ κατανομή τους (με βάση 

τη γη τους) 

Έκταση γης 

(στρέμματα) 

Μέχρι, 10 στρ. 

10-49 " 

50-99 " 

100-199 " 

200-459 " 

500 καυ άνω 

Σύνολο 

Αρυθμός 
εκμεταλ
λεύσεων 
(1000) 

287 

573 

114 

26 

5 

1 

1.006 

Ποσοστά 
επυ συ
νόλου 

28,5 

56,9 

11,4 

2 , 6 

0 ,5 

0 , 1 

100,0 

1951 

Έκταση 
γ η ς 

(χυλ. 
στρε'μ. ) 

2 , 4 

15,6 

8,0 

3,7 

1,7 

4 , 8 

36,2 

Ποσοστά 
επυ συ
νόλου 

6,6 

43,2 

22,1 

10,1 

4 , 7 

13,3 

100,0 

1979 

Μέχρυ 10 στρ. 

10-49 " 

50-99 " 

100-199 " 

200-459 " 

500 καυ άνω 

Σύνολο 

219 

520 

151 

48 

13 

ι, 

952, 

5 

5 

23,0 

54,5 

15,9 

5,0 

Μ 
0 , 2 

100,0 

ι,ι 
12,9 

9,9 

6,2 

3,4 

ι,ι 

34,6 

3,2 

37,3 

28,6 

17,9 

9,8 

3,2 

100,0 

Πηγ_η: Υπολογισμού με βάση εκδόσευς ΕΣΥΕ. 
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δος που πριν καμιά δεκαριά χρόνια επεξεργάσθηκε το ΚΕΠΕ 

wau προέβλεπε (η μάλλον ευχόταν) πως το 1987 η συνολική 

καλλιεργούμενη γη θα μειωνόταν στα 30 εκατ. στρέμματα, 

ενώ ο αριθμός των αγροτικών εκμεταλλεύσεων θα έπεφτε στις 

400 χιλιάδες περίπου. Έτσι το μέσο μέγεθος της αγροτικής 

εκμετάλλευσης θ'ανέβαινε στα 75 στρέμματα και θα πλησίαζε 

κάπως το ευρωπαϊκό. Το σχέδιο αυτό, ελπίζοντας σε μια 

σημαντική* διεύρυνση των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων στην α

γροτική οικονομία, εξέφραζε την αντικειμενική ανάγκη δη

μιουργίας μεγάλων και συγχρόνων αγροτικών μονάδων. Αλλά, 

επειδή εκπονήθηκε με βάση τα κριτήρια της ιδιωτικής επι

χείρησης, ενώ το κυρίαρχο κριτήριο θα έπρεπε να -είναι το 
1 

κοινωνικό , το Σχέδιο απέτυχε στους βασικούς του στόχους. 

Όπως, είδαμε όμως στα προηγούμενα, οι κεφαλαιοκρα-

τικές σχέσεις-διεισδύουν βαθμιαία, αλλά σταθερά στην αγρο

τική οικονομία. 0 Πίνακας 5 δείχνει ότι ο αριθμός των αγ

ροτικών εκμεταλλεύσεων κάτω των 10 στρεμμάτων μειώθηκε 

απόλυτα και σχετικά (από 28,5% που ήταν το 1951 έπεσε 

στα 23,0% το 1979), ενώ διατήρησε το μέγεθος της η κατη

γορία από 10 ως 49 στρεμμάτων (57% περίπου σε όλη την εξε

ταζόμενη περίοδο) και αυξήθηκε η κατηγορία των 50-99 στρεμ

μάτων (από 11,4% ανέβηκε στα 15,7%). Παρόμοια τάση ανόδου 

παρουσίασε και το ποσοστό των υπόλοιπων κατηγοριών, δηλα

δή: των 100-199 στρεμμάτων (από 2,6% πήγε στα 4% και πά

νω), των 200-499 στρεμμάτων (από 0,5% ανέβηκε στο 1% πε

ρίπου) και της κατηγορίας 500 στρεμμάτων και άνω. Παρατη-

1. Η αναπτυξιακή_πολιτική στη χώρα_μας, ο'π.π. 
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ρείται δηλαδή μια αύξηση του ποσοστού των μεγαλύτερων αγ

ροτικών εκμεταλλεύσεων (άνω των 50 στρεμμάτων). Παράλληλα 

συγκεντρώνεται στα χέρια τους αυξανόμενο ποσοστό καλλιερ

γούμενης γης. Το 1951 κατείχαν το 50,2% της γης, ενώ το 

1979 το μερίδιο τους ανέβηκε στα 55,1%. Αλλά μια τέτοια 

διαφοροποίηση υπέρ των μεγαλύτερων σημειώνεται και μέσα 

στην κατηγορία των 10-4-9 στρεμμάτων, αν και η κατηγορία 

αυτή σαν σύνολο διατήρησε το απόλυτο και σχετικό μερίδιο 

της στο σύνολο του αριθμού των αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

και της καλλιεργήσιμης γης (γύρω στα 42-43%). 

Ωστόσο, όμως, η διείσδυση του κεφαλαίου συναντά 

την πεισματική αντίσταση της μικροϊδιοκτησίας. Αλλιώς 

δεν εξηγείται το ότι μέσα σε 30 χρόνια ο αριθμός των εκ

μεταλλεύσεων μειώθηκε μόνο κατά 54,5 χιλιάδες και το μέ

σο μέγεθος της γης τους μόλις ανέβηκε από 36,1 στα 37,5. 

στρέμματα. Αλλά η μικρή' (και ως ένα βαθμό και η μεσαία) 

αγροτική ιδιοκτησία μάχεται για την ύπαρξη της με πολύ 

άνισους όρους και - δυστυχώς γι'αυτήν - υπέρ μιας μορφής 

αξιοποίησης της γης που είναι ιστορικά ξεπερασμένη. 

0 αναδασμός ουσιαστικά δεν ξεπερνά αυτή τη μορφή, 

γι'αυτό δεν οδηγεί σε βαθύτερες αναδιαρθρώσεις, υποβοηθά 

όμως τη διείσδυση κεφαλαιοκρατικών σχέσεων. Οι διαδικα

σίες αναδασμού συντελούνται με αργούς ρυθμούς. Από το 1953, 

που άρχισε (δοκιμαστικά) η εφαρμογή του, και ως το 1980 ο 

αναδασμός περιέλαβε το όλο κάπου 800 χιλ. αγροκτήματα, που 

ανήκαν σε 138 χιλ. κτηματίες, με συνολική έκταση 4,5 εκατ. 

στρέμματα (15% της καλλιεργήσιμης γης). Τα σχέδια που εί-
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χαν καταρτυσθεύ πρυν 18 περύπου χρόνυα πρόβλεπαν πως το 

1980 ο αναδασμός θα περυλάβαυνε τα 38-40% της γης. Αλλα, 

καυ να πραγματοπουούνταν τα σχέδυα αυτά, πάλυ δε θα άλλα

ζε η ευκόνα που δεύχνευ η σύνθεση των αγροτυκών εκμεταλ

λεύσεων, αφού ο αναδασμός δε θυγευ το μέγεθος τους, αλλά 

τη δυασπορά τους, η οπουα καυ τώρα δεν έχευ βελτυωθευ ση-

μαντυκά, μυα καυ το κάθε νουκοκυρυό καυ σήμερα αποτελεύ-

ταυ από 9,2 αγροτεμάχια, κατά μέσο όρο. 

Η επύσημη στατυστυκή εμφανύζευ τα 90% των αγροτών 

ως υδυοκτήτες γης, ενώ τα 10% εύναυ ou μυσθωτου εργάτες 

γης. Αντύθετα με αυτή την απλοπουημένη ευκόνα, η πραγμα-

τυκη κατάσταση εχευ ως έξης: 

α. Ένα μεγάλο ποσοστό (30-35%) των υδυοκτητών γης λευ-

τουργούν σε καπυταλυστυκη 3άση (μύσθωση εργατυκης 

δύναμης). 

3. Ένα ποσοστό 25-30% των αγροτών κατέχουν λύγη καυ 

αδύνατη γη, ουσυαστυκά ευναυ μυσοαχτημονες καυ μυ-

σθώνονταυ τακτυκά η περυοδυκά, όπου 3ρουν. 

γ. Μένουν ou ενδυάμεσου μυκρομεσαυου αγρότες (με πο

σοστό 40-45%) που εργάζονταυ προσωπικά (μαζύ με τα 

μέλη της ουκογένευας) καυ που θέλουν να τους εμφανί

ζουν μερυκού σαν ανεξέλεγκτα αφεντυκά, ενώ εύναυ πε-

ρυκυκλωμένου από τον καπυταλυστυκό περύγυρο. 

Στη 3άση αυτής της ουκογενευακης μορφής γεωργυκής 

παράγωγης δυαμορφώθηκε ένας, αποδοτυκός γυα το κεφάλαυο, 

1. Βλ. δημοσύευμα στο Βήμα της 11.9.1964. 
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τΰπος σχέσεων γεωργίας-βυομηχανίας, με παρεμβολή μυας μο-

νοπωλυακης εμπορευματυκης κυκλοφορίας που επέτρεπε κυ επυ-

τρέπευ τόσο τη δυείσδυση της μονοπωλιακής πίστης στον αγρο-

τυκό τομέα, όσο καυ τον αυξημένο κρατυκομονοπωλυακό ρόλο 

στη γεωργία. Αυτός ο τΰπος σχέσεων επέτυχε την ενσωμάτωση 

στυς δυαδυκασίες της κρατυκομονοπωλυακης αναπαραγωγής καυ 

εκείνης της αγροτυκτίς, που φαυνομενυκά μόνο μπορεί να θεω

ρηθεί ως καθεστώς ανεξάρτητης μυκροϋδυοκτησίας. Στην πραγμα

τικότητα, το κεφάλαυο κάνευ τη δούλευα του καυ με τον τρό

πο αυτό, χωρίς βέβαυα να παραυτείταυ από την επυδίωξη της 

εκ των έσω καπυταλυστυκοποίησης του αγροτυκοΰ τομέα, η ο

ποία άλλωστε, όπως είδαμε παραπάνω, συντελείται^ ακατάπαυ

στα, ίσως λίγο αργά αλλά σταθερά. Αυτήν την κατάσταση ορυ-

σμένου την αποκαλούν"δύσμορφη" η* αλλυώς "χαπυταλυσμό χωρίς 

καπυταλυσμό ". Με αυτές τυς εκφράσευς θέλουν ασφαλώς να y-

πογραμμίσουν το καθεστώς της αποπνυχτυκής πολυορκίας των 

μυκρομεσαίων αγροτών από το πολύμορφο κεφάλαιο, υδυαίτερα 

το μονοπωλιακό. Σωστά τονίζουν ότυ "ο αγρότης μολονότυ εμ-

φανίζεταυ σαν υδυοκτητης γης καυ φορέας γεωργυκης επυχευ-

ρηματυκης πρωτοβουλίας, στην πραγματυκότητα καθηλώνεταυ 

στη θέση του πωλητή εργατυκη'ς δύναμης. Αυτός ο δύσμορφος 

καπυταλυσμός χωρίς καπυταλυστές λειτουργεί κυρίως υπέρ 

του αστυκοΰ κεφαλαίου, που ξεπερνάευ έτσυ το πρόβλημα της 

έγγευας προσόδου, που, προερχόμενο από τη δυσκαμψία 

1. Βλ. την ευσήγηση του Δ. Τσυαπραλη στο Συνέδρυο του 
TEE γυα την Ανάπτυξη, Μάης 1981, που προαναφέραμε, τη με
λέτη του Κ. Βεργόπουλου, Το_αγροτϋκό_ζητημα_στην_Ελλάδα, 
Αθη'να, 1975, σελ. 204-243~καϋ αλλες~εργασυες7~ 
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ως προς την προσφορά παραγωγυχου εδάφους, εύχε σοβαρά α
ϊ 

πευλησευ το ποσοστό κέρδους του βυομηχανυχοΰ χεφαλαυου ". 

Αλλά υπάρχευ χαυ η δυέξοδος των αγροτυχών συνεταυ-

ρυσμών, ou οπούου αποτελούν μορφή ουχονομύας, που πάει, να 

ξεπεράσευ τα μευονεχτηματα της μυχρης υδυοχτησύας χαυ μυ-

χροπαραγωγης Mau ν'αντυταχθεύ στυς εχμεταλλευτυχές ενέρ

γειες του χαπυταλυστυχοΰ περύγυρου. Γυ'αυτό ou 7 χυλυάδες 

περύπου συνεταυρυσμού δυοίφόρων χατηγορυών (με 705 χυλ. 

μέλη, τα 78% των αγροτών) δεν πρέπευ να ταυτύζονταυ όχυ 

μόνο με την ατομυχό-ουχογενευαχη, αλλά ούτε χαυ με τυς 

καθαρά αγροτυχές χεφαλαυοχρατυχες εχμεταλλεύσευς. Η οργα-

νωτυχο-ουχονομυχη δυάρθρωση της παράγωγης χαυ εμπορύας 

τους δυαφέρευ χαυ από τυς δυο παραπάνω μορφές σε πολλά 

ουσυαστυχά σημεύα. Χονδρυχά, η συνεταυρυστυχη* μορφή 

αγροτυχης ουχονομύας εύναυ η πυο προοδευτυχή μέσα στα 

σημερυνά ελληνυχά δεδομένα, αν χαυ αυτή η μορφή αναγχαστ.υ-

χά εντάσσεταυ στα πλαύσυα της, χυρύαρχης χεφαλαυοχρατυχης 

ουχονομύας. Πάντως αντυχευμενυχά, αποτελεύ μορφή με μέλλον 

Αν, βέβαυα, η πολυτεύα δημυουργησευ κατάλληλους* όρους- ανά

πτυξης της, πράγμα που άμεσα απαυτεύ την παρεμπόδυση η ε

ξουδετέρωση της ανακατανομής του αγροτυχού προϋόντος υπέρ 

του χεφαλαύου, που συντελεύταυ όχυ μόνο με αποπληρωμή τό-

χων, χλπ., αλλά χαυ με τους εξαυρετυχά ασύμφορους γυα τη 

γεωργύα όρους εμπορύου αγροτυχών χαυ βυομηχανυχών προϋόν-

των, παρά τυς αντύθετες φαυνομενυχά εντυπώσευς, όπως δυα-

πυστώνευ χατά τρόπο αναμφυσβητητο χαυ η χαθηγητρυα Μ. 

1. Δ. Τσυαπραλή, όπ.π. 
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Νεγρεπόντη-Δελυβάνη στην Ανάλυση της Ελληνυκής Ουκονο-

, 1 
μυας . 

Η γενυκή γραμμή που ως χθες εφάρμοσε η ουκονομυκή 

πολυτυκή στον αγροτυκό τομέα ήταν βασυκά σΰμφωνη με αυτή 

της ΕΟΚ. Αν αυτή η πολυτυκή συνεχυσθεύ, τότε δε θα έχουμε 

παρά: α) μελλοντυκή προώθηση της μεγέθυνσης του κλήρου σε 

ατομυκό επύπεδο, κυρύως σε βάρος των μυκρομεσαύων υδυοκτη-

τών, 3) αναγκαστυκή λήψη μέτρων γυα αύξηση των πωλήσεων 

καυ ενουκυάσεων αγροτεμαχύων με στόχο την ανάπτυξη βυώ-

συμων εκμεταλλεύσεων, γ) υποστήριξη αυτών που θα αγορά

ζουν ή θα νουκυάζουν γη, χαυ ου οπούου δεν μπορεύ να εύ

ναυ άλλου παρά ου μεγαλοαγρότες, ου αστού επαγγελματίες 

χαυ ακόμα όσου θέλουν να δυασφαλύσουν την αξύα του ρευστοΰ 

χρήματος, επενδύοντας στη γη, υδυαύτερα σε περύοδο πληθω-

ρυσμού χαυ δυεΰρυνση των δυνατοτήτων απόχτησης χαυ εκμε

τάλλευσης εγγεύου υδυοχτησύας από υπηκόους των κρατών με

λών της ΕΟΚ, κλπ. Πάντως, δε θα αποκτά καυνουρυα γη ο 

μυκρομεσαύος αγρότης, μυα καυ ου τυμές της θα του εύναυ 

απρόσυτες. 'Επομένως θα εύναυ αυτός που θα πουλά τη γή 

του, γυατύ δε του φθάνευ κυ'ούτε εύναυ σε θέση ν'αντυπα-

ραθέσευ στον εχθρυκό καπυταλυστυκό περύγυρο την υδυότητά 

του ως μυκρουδυοκτήτης. 

3. Συμπεράσματα 

0 υδυωτυκός τομέας της ελληνυκής ουκονομύας, μαζύ 

1. Μ. Νεγρεπόντη7Δελυ3άνη, Ανάλυση_της_Ελληνυκής_Ουκονο-
μύας, Αθήνα 1981. 

- 100 -



με την ύπαρξη ενός σημαντυκού δημόσυου καυ μυκροεμπορευμα-

τυκού τομέα, αποτελούν έναν υδυότυπο μονοπωλυακό καπυταλυ-

σμό. Αυτός δυαμορφώθηκε στη χώρα μας με σχετυκη* υστορυκη* 

καθυστέρηση, στηρυζεταυ σε καθυστερημένη ουκονομυκή βάση 

καυ λευτουργευ κάτω από τη βαρυά σκυά της ξένης εξάρτησης. 

Με την έννουα αυτή μπορούμε να μυλούμε γυα ακρωτη-

ρυασμένο μονοπωλυακό καπυταλυσμό, που δεν έχευ να επυδευ-

ξευ δυκά του πολυεθνικά κ.ά. υπερμονοπώλυα, αλλά κυρυαρχευ-

ταυ από μονοπωλιακές σχέσευς που δυασυνδέονταυ σε ευρεία 

κλυμακα με την ύπαρξη καυ δράση του ξένου μονοπωλιακού κε-

φαλαυου. 

Η ύπαρξη ενός υπερβολυκού μυκροεμπορευματυκού το

μέα αποτελευ μυα έκφραση του υδυότυπα καθυστερημένου ελλη-

νυκού μονοπωλυακού καπυταλυσμού, αλλά ταυτόχρονα καυ ένα 

από τα κύρυα προβλη'ματα που εμποδυζουν την ανάπτυξη του 

τόπου. Μυα ουκονομυκή στρατηγυκη, που επυδυώκευ την ουκο-

δόμηση του σοσυαλυσμού, δεν ευναυ δυνατό να θεωρεύ εχθρυ-

κη τη μυκροεμπορευματυκη παράγωγη', αλλά έχευ καθη'κον να 

την απελευθερώσευ από τα δεσμά του καπυταλυστυκού (υδυαύ-

τερα του μονοπωλυακού) περυγυρου, καυ να την αναδυαρθρώ-

σευ σε σύστημα μυκρομονάδων, που οργανυκά εντάσσεταυ στη 

γενυκότερη κυ εκσυγχρονυσμένη δυάρθρωση της ουκονομυας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Αφοΰ εξετάσαμε ξεχωρυστά το δημόσυο καυ τον υδυωτυ-

κό τομέα της ουκονομύας θα δοΰμε τώρα τυς αλληλοσχέσευς 

καυ αλληλοεξαρτήσευς τους. Συχνά μυλούν γυα μυκτη ουκονο-

μύα. Με αυτό μερυκού εννοούν ένα μηχανυκό ανακάτωμα δημό

σιας καυ υδυωτυκης ουκονομυκης δράσης, ενώ άλλου βλέπουν 

απλά μυα συνύπαρξη δυαφορετυκών στουχεύων της ουκονομυας. 

Kau ou μεν καυ ou δε - αγνοώντας τη νομοτέλευα του φαινο

μένου - νομύζουν πως αυτό προέκυψε ως συνέπευα μυας ορι

σμένης ουκονομυκης πολυτυκης καυ γυ αυτό ευναυ δυνατό άλ

λοτε να επεκτευνεταυ το ένα σκέλος του, καυ να συρρυκνώνε-

ταυ το άλλο, άλλοτε να συμβαδίζουν η ακόμα καυ ν'αντυπαρα-

τύθενταυ, σε εξάρτηση από την πολυτυκη βούληση, απ'τυς ε-

πυλογές της μυας η της άλλης ουκονομυκης πολυτυκης. 

Στην πραγματικότητα ου ουκονομυκές (δημόσυες καυ 

υδυωτυκές) σχέσευς αποτελούν ένα οργανυκά ενυαυο σύνολο, 

μέσα στο οπουο ευναυ σχεδόν αδύνατο να ξεχωρυσουμε που 

τελευώνουν ou λευτουργύες των υδυωτυκών (κεφαλαυοκρατυκών) 

σχέσεων, που αρχυζουν ou δημόσυες καυ το αντυθετο. Γυατυ 

τόσο αλληλοσυνδέονταυ καυ αλληλοεπηρεάζονταυ, ώστε να γυ-

νεταυ δυκαυολογημένα λόγος γυα ένα πουοτυκά προσδυορυσμέ-

νο σύστημα σχέσεων, ου οπουες αποτελούν ενότητα παρά την 

ανομουογένευά τους. 

Στο σύστημα αυτό η λευτουργυα του δημόσυου τομέα 

ευχε - ως τώρα - ως θεμελυώδη αποστολή του την εξυπηρέτηση 
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της κεφαλαυακης σχέσης , την υποβοήθηση και, δυασφάλυση 

των μηχανυσμών λευτουργύας του κεφαλαυοκρατυκου συστήμα-

2 

τος . 0 κρατυκομονοπωλυακός χαρακτήρας των αλληλοσχεσεων 

δημόσυου καυ υδυωτυκού τομέα της ουκονομύας φαύνεταυ καυ 

στην εξέταση των κυρυότερων μορφών εκδήλωσης τους, που 

εύναυ: 

ou σχέσευς δημόσυων καυ υδυωτυκών επυχευρησεων, 

ou σχέσευς κρατυκού προϋπολογισμού καυ κεφαλαυο-

κρατυκης αναπαραγωγής, καυ 

ου σχέσευς δημο'συας επενδυτυκης δραστηρυο'τητας καυ 

συσσώρευσης του κεφαλαύου. 

1. Σχέσευς δημόσυων καυ_υδυωτυκων επυχευρησεων 

Ου δημο'συες επυχευρησευς με συντομογραφυα ΔΕ συνερ-

γάζονταυ με τυς υδυωτυκές σ'ένα ευρΰ φάσμα ουκονομυκών σχέ

σεων. Αυτό υσχύευ πρυν απ'όλα γυα τυς μυκτές επυχευρησευς 

(που δημυουργήθηκαν με συνεργασυα των δυο φορέων σε κλά

δους, εκευ όπου το επέβαλαν μύα σευρά κουνωνυκοουκονομυκών 

δεδομένων καυ αντυθέσεων) αλλά καυ γυα τυς αμυγεύς δημόσυες 

καυ υδυωτυκές επυχευρησευς. Η πλατυά συνεργασυα δυευκολυνε-

ταυ καυ από την υδυότυπη νομυκη θέση των ΔΕ. 

1. Μ. Νυκολυνάκου, Το_κράτος καυ ο τομέας στο_ουκονομυκό 

συστημα_της_χώρας, Ευσήγηση στο Συνέδρυο του TEE γυα την 

ανάπτυξη, Μάης 1981, Τόμος Ι. 

2. Βλ. μελέτη του Δ. Καράγυωργα: "Η φορολογυκη* εκμετάλ

λευση στην Ελλάδα", Περυοδ. 0 Πολυτης , 16.2.1978, κ.ά. 
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Ob ΔΕ, όπως εύναυ γνωστό, λευτουργουν συμφωνά με 

το υδυωτυκό δύκαυο. Αυτό δυευκολύνευ τυς άμεσες δοσοληψίες 

τους με το υδυωτυκό κεφάλαυο, τη συμμετοχή τους στην κεφα-

λαυαγορά, καυ τη δράση τους στους πυο δυαφορετυΜούς τομεύς. 

Το Δημόσυο συμμετεχευ έμμεσα στη λευτουργύα τους καυ ευσ-

πράττευ κυ από αυτές τους συνηθυσμένους φόρους. Τα δούναυ-

λαβεύν τους δε περυλαβαύνονταυ στον κρατυκό προϋπολογυσμό. 

Το κράτος δεν ελέγχευ άμεσα τους προϋπολογυσμούς των ΔΕ. 

0 έλεγχος γύνεταυ έμμεσα με την επύβλεψη του αντυστουχου 

υπουργεύου, που εγκρυνευ τυς βασυκές μόνο πράξευς τους, 

ελέγχευ τη δυουκηση τους καυ παρέχευ συμβουλές. Στην πε-

ρυπτωση των μυκτών (κρατυκών καυ υδυωτυκών μαζύ) επυχευ-

ρησεων, η επύβλεψη του Δημοσύου εμφανυζεταυ αντύστουχα 

μευωμένη, παρά το γεγονός ότυ η πλευοψηφύα των μυκτών δη-

μυουργηθηκε με πρωτοβουλύα του Δημοσύου. 

α. ΐδυόμορφος_μηχανυσμο'ς IkH^
v 

Ou δοσοληψύες ανάμεσα στυς ΔΕ καυ τυς υδυωτυκές 

πραγματοπουοΰνταυ συστηματυκά μέσα από έναν υδυόμορφο μη-

χανυσμό τυμών. Εδών δεν πρόκευταυ γυα την τυμολογυακη πο-

λυτυκη που ακολουθούν ορυσμένες ΔΕ καυ οργανυσμου με σκο

πό τη μερυκη' ανακούφυση των ασθενέστερων στρωμάτων. Φυσυ-

κά κυ αυτό αποτελεύ σημαντυκη επυβάρυνση τους. Αλλά ou α-

πώλευες από αυτό εύναυ μόνο ένα μυκρό σχετυκά μέρος των 

ελλευμμάτων τους. Αυτά βασυκά προκαλοΰνταυ από το ότυ ου 

ΔΕ,κατά κανόνα, αγοράζουν αγαθά καυ υπηρεσύες από τυς υδυω

τυκές σε μονοπωλυακές τυμές καυ πουλούν πάλυ σ'αυτές σε 

τυμές χαμηλές. 

- 104 -



Λ 
Γυα το κύνητρο αυτό έχουν γραφτεύ πολλά καυ μάλυ-

στα συχνά σκανδαλώδη, που δεν ευναυ δυνατόν να τα εκθέ

σουμε εδώ. Γεγονός ευναυ ότυ αυτός ο μηχανισμός·τυμών παυ-

ζευ κΰρυο ρόλο στο υψηλό κόστος καυ τη χαμηλή αποδοτικότη

τα των ΔΕ. Πολλές από αυτές δεν εύναυ αυτοσυντήρητες, αν 

καυ ο τεχνυκός εξοπλυσμός τους δεν ευναυ ο χευρότερος καυ 

κατέχουν καύρυες θέσευς στην ουκονομύα. 

Συνέπευα: η αναπαραγωγή τους εξασφαλύζεταυ με κρατυ-

κές επυχορηγήσευς καυ επυδοτήσευς, ου οπουες το 1972 ήταν 

κάπου 11 δυσ. δρχ. (την ύδυα χρονυά στυς υδυωτυκές δόθηκαν 

2,4 δυσ. δρχ. επυδοτήσευς) καυ το 1980-1981 σχεδόν πεντα-

πλασυάστηκαν. Το κράτος αφαυρευ (κυρύως με φόρους) ευσόδη-

μα από άλλους τομεύς, κυ από αυτά αντυσταθμύζευ όσο μπορευ 

την αυμορραγύα των ΔΕ από το μηχανυσμό τυμών, πράγμα που 

σε τελυκή ανάλυση σημαύνευ ότυ δυαμέσου των ΔΕ γύνεταυ ανα

κατανομή εθνυκού ευσοδηματος υπέρ του κεφαλαυου. 

Πυστευουμε πως εκφράζευ μυα σωστή αρχή η αντύληψη 

ότυ το έλλευμμα των ΔΕ καυ οργανυσμών δεν πρέπευ να επυρ-

ρύπτεταυ στο σύνολο του ελληνυκου λαοΰ, υπό μορφή έμμεσης 

φορολογύας, αλλά θα πρέπευ να καλυπτεταυ μέσω των τυμών, 

οπότε τη σχετυκή δαπάνη επωμύζονταυ όλου όσου κάνουν χρή

ση των υπηρεσυών καυ αγαθών που προσφέρουν. Η λύση αυτή 

ευναυ δυκαυότερη καυ συμβάλλευ στην αποφυγή της σπατάλης. 

Αυτό, βέβαυα, εύναυ σωστό εφόσον: α) ου τυμές εκφράζουν 

1. Τα σχετυκά παραδεύγματα εύναυ πολλά. Μερυκά από αυτά 

εκθέσαμε στην προαναφερθείσα εργασύα μας: Κρ_άτθ£_καυ_Κεφ_ά-

λαυο, στο πρώτο κεφάλαυο του δευτέρου μέρους. 
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αναλογυκά προς όλες τυς κατευθΰνσευς το κόστος, καυ 3) η 

λευτουργύα των ΔΕ δυασφαλύζευ την ανώτερη η έστω υκανοπουη-

τυκη παραγωγικότητα καυ ουκονομυκότητα. 

3. Το υψηλό' κόστος των δημόσυων επυχευρησεων 

Αλλά εκτός του μηχανυσμοΰ τυμών καυ άλλου λόγου συν

τελούν στο υψηλό κόστος των ΔΕ καυ πρυν απ'όλα λόγου που 

σχετύζονταυ με τη χαμηλή παραγωγυκότητα τους . Αναφέρουμε 

επυγραμματυκά* την κακή οργάνωση τ ο υ ς , το υπερ3ολυκό προσω-

πυκό τους (το οπούο σε πολλές περυπτώσευς έχευ κατ'άτομο 

αρνητυκη παραγωγυκότητα, μυα καυ ου ΔΕ έχουν μετα3ληθεύ σε 

χώρους τακτοπουησης ημετέρων, που πολλές φορές εύναυ άσχε

του με τη συγκεκρυμένη αποστολή της δοσμένης επυχεύρησης η 

Οργανυσμου), τους σχετυκά υψηλούς μυσθοΰς, τη γραφε'υοκρα-

τυκη λευτουργύα τους (που σε μεγάλο 3αθμό εύναυ συνέπευα 

του συνωστυσμού άσχετων ανθρώπων) την υπαλληλυκη νοοτροπύα 

των υθυνόντων, που σκοτώνευ το επυχευρηματυκό πνεύμα, την 

έλλευψη δημυουργυκότητας στη λευτουργύα τ ο υ ς , την απουσύα 

συμμέτοχης των εργαζομένων στην επεξεργασύα των σχεδύων 

1. Σ'ένα άρθρο της "Ουκονομυκη'ς Πορεύας" ,Απρ. 1980, με τ ο ν , 
τύτλο: Μ 0υ Δημόσυες Επυχευρησευς", αναφέρονταυ χαρακτηρυστυ-
κά ότυ ενώο μέσος μηνυαύος μυσθόςτο1979 ήταν 28.800 δρχ.στη 
ΔΕΗ, 19.610 δρχ.στον ΟΤΕ,22.490 δρχ.στον ΕΛΤΑ, 20.090 δρχ. 
στον ΟΣΕ, 39.930 δρχ. στην ΕΡΤ,55.090 δρχ. στον ΟΛΠ καυ 
29.910 δρχ.στην Τράπεζα Ελλάδας,το ποσοστό μυσθοδοσύας ως 
προς τα έξοδα η'ταν 36,4% στη ΔΕΗ, 55,5% στον 0ΤΕ,82,0% στον 
ΕΛΤΑ,68,7% στον ΟΣΕ,58,7% στην ΕΡΤ,82,3% στον ΟΛΠ καυ 59,8% 
στην Τράπεζα Ελλάδας. Εύναυ χαρακτηρυστυκό πως ου μυσθού αυ
τού εύναυ πολΰ υψηλότερου από τους μυσθου*ς στον υδυωτυκό τ ο 
μέα παρά το ότυ η παραγωγυκότητα των απασχολουμένων στον υ
δυωτυκό τομέα εύναυ σημαντυκά υψηλότερη. 
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δράσης, τον μη αποτελεσματυκό καυ πολλές φορές δυαβλητό 

έλεγχο του Δημοσύου καυ πολλά'άλλα. 

0 έλεγχος του Δημοσύου ευναυ πολλές φορές εντελώς 

τυπυκός, προορυσμένος να καλυψευ ακρυβώς αυτά που καλευ-

ταυ ν'αποκαλυψευ. Κυ αυτό όχυ μονό λόγω γραφευοκρατυας, 

αλλά καυ λο'γω δυαφθοράς. Το κεφάλαυο, υδυαύτερα το μεγά

λο, έχευ πολλά μέσα γυα να εκμαυεΰευ ευνουες, χαρύσματα, 

να καλύπτευ υπεξαυρέσευς καυ να ματαυώνευ δυσάρεστους γι/ 

αυτό ελέγχους. Τα μέσα αυτά εκτευνονταυ σε πλατυά κλύμα-

κα: από δωράκυα μέχρυ ανουχτοΰς εκβυασμους, όχυ μόνο το-

πυκών παραγόντων αλλά καυ υψηλά υστάμενων κρατυκών λευτουρ-

γών. Δεν ευναυ όμως σωστό να $λέπουμε μόνο τα σκάνδαλα καυ 

να παραβλέπουμε το κατ'ουσυαν αντυκουνωνυκό (εκμεταλλευτυ-

κό) σύστημα σχέσεων του καπυταλυσμού", την έμφυτη κατάσταση 

δυαφθοράς κυ εξαγοράς συνευδησεων. Το πουόν του καπυταλυ-

στυκού συστήματος δυαφθευρευ ανθρώπους καυ υδρύματα. 0 

βαθμός της δυαφθοράς ευναυ συνάρτηση του ταξυκού* χαρακτή

ρα, αλλά καυ της μορφής άσκησης της εξουσυας. Όσο πυο α-

πολυταρχυκή ευναυ, τόσο πυο απόλυτα δυαφθευρευ. Μυα σχετυ-

κη' δημοκρατυκότητα του αστυκοΰ καθεστώτος δύνευ δυνατότη

τες ενός εξυγυαντυκοΰ λαϊκού* ελέγχου. Αλλά αυτό μπορευ να 

μετρυάσευ τη δυαφθορά, όχυ όμως καυ να εξαλεύψευ τυς ρύ-

ζες της. 

γ. Ευναυ_αναπόφευκτη η χαμηλή αποδοτυκότητα των ΔΕ; 

Μετά τα όσα αναφέραμε πυο πάνω δεν ευναυ απορύας 

άξυο ότυ ου ΔΕ καυ ου άλλου δημόσυου οργανυσμου παρουσυά-

ζουν χαμηλή αποδοτυκότητα. Ευναυ όμως ν'απορευ κανευς με 
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τα καμώματα των απολογητών του κεφαλαύου, (καυ υδυαύτερα 

εκεύνων που γνωρύζουν πουού* καταληστεύουν τυς ΔΕ), που 

παρόλα αυτά θεωρητυκολογουν περύ του καταρχήν αναπο'φευκτου 

της κακής λευτουργύας των ΔΕ. Το συνεχές σφυροκο'πημα των 

ΔΕ προέρχεται, (η μάλλον χρηματοδοτείται, ) ακρυβώς από εκεύ-

νους, στην υπηρεσία των οπούων τύθενταυ ou ΔΕ. 

Το κεφάλαυο, από τη μυα θέλευ να στηρύζεταυ (με όλα 

τα θεμυτά κυ αθέμυτα μέσα) στο δημόσυο τομέα, αλλά πάντα 

προβάλλευ το δυκό του αποκλευστυκό καυ αναντυκατάστατο ρό

λο, που τον θέλει, μάλυστα ως βάση ύπαρξης κάθε κουνωνύας. 

Ιδυαύτερα τώρα τελευταύα, με την αναβύωση του νεοφυλελευ-

θερυσμού (σ'αυτό θα επανέλθουμε) πληθαύνουν ou κρυτυκές 

κατά της δήθεν αδη'ρυτης γραφευοκρατυκοπούησης μυας δημό-

συας επυχεύρησης, απλά και, μόνο γυατύ* αυτή εύναυ κρατυκή. 

Από τη μυα λουπόν επυδυώκουν να θολώσουν τα νερά, γυα να 

μη φαυνεταυ ότυ τα μονοπώλυα κάνουν χρυσές δούλευες με 

τα όσα το κράτος καυ ου επυχευρησευς του προσφέρουν σ'αυ-

τά, καυ από την άλλη προσπαθούν να επυσκυάσουν τυς σοσυα-

λυστυκές υδέες, κατηγορώντας γενυκά κάθε δημόσυα (κρατυκή) 

επυχεύρηση. 

Πολλού ευδυκού συχνά αναφέρουν ότυ η χαμηλή αποδο-

τυκοτητα των ΔΕ ανάγεταυ στη χαμηλή οργάνωση τους, στην 

1 
επυλογη δυουκησεων καυ προσωπυκοΰ με πολυτυκά κρυτηρυα , 

στη χαμηλή πουότητα των παρεχόμενων υπηρεσυών, στην υπερ-

συγκέντρωση των εξουσυών καυ αρμοδυοτήτων στο κέντρο 

1. Κ. Κόλμερ: "Το κράτος ροκανυζευ το Εθνυκό Ευσόδημα", 

Το Βήμα, 16.11.1980. 
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(λευτουργυκά καυ γεωγραφυκά),στη σύγχυση αυτών των εξουσυών 

1 

καυ αρμοδιοτήτων, στην υπερβολυκή γραφευοκρατυα καυ σε άλ

λους παρόμουους συντελεστές. Αλλα, αν εύναυ μόνο τέτουας 

φύσης ou αυτύες της κακής λευτουργύας των ΔΕ, τότε ήδη ο

δηγούμαστε στο ευχάρυστο συμπέρασμα πως μύα ΔΕ επυχεύρηση 

δεν εύναυ καταρχήν αντυουκονομυκή, αφοΰ όλες ou αδυναμυες 

που αναφέραμε παραπάνω εύναυ θεραπεΰσυμες. 

Δυστυχώς, όμως, δεν εύναυ μόνον αυτές. Γυα την κακή 

λευτουργύα των ΔΕ φταύευ, σε τελευταυα ανάλυση, το υδυο το 

κρατυκομονοπωλυακό σύστημα. Σωστά τονυζεταυ από πολλούς ότυ 

η προβληματυκή των ΔΕ ευναυ ένα σύμπτωμα της παθολογύας του 

2 
συστήματος, γυ'αυτό καυ η παθολογυα των ΔΕ εύναυ -ενδημυκή . 

Ου ουσυαστυκότερες αυτύες της κατάστασης πρέπευ να αναζητη

θούν πρυν απόλα στο συγκεκρυμένο σύστημα ουκονομυκοκουνωνυ-

κών σχέσεων, μέσα στο οπούο ου ΔΕ εντάχθηκαν καυ υποχρεώθη

καν να λευτουργήσουν. 

Στο σύστημα αυτό βρύσκονταυ ου ρύζες της κακοδαυμο-

νύας. Αυτό το σύστημα επέβαλε καυ μυα ορυσμένη ουκονομυκή 

πολυτυκή καυ δραστηρυότητα των ΔΕ, που εύχε βέβαυα τη δυκή 

της*λογυκή καυ συνέπευα. Το αν η πολυτυκή αυτή (καυ γενυκό-

τερα η όλη ουκονομυκή πολυτυκή) ήταν η καλύτερη ή η χευρό-

τερη ανάμεσα στυς αλτερνατύβες που προσφέρευ το σύστημα, 

εύναυ ζήτημα δευτερεύον. Ou καλές ή κακές επυλογές της πο-

λυτυκής φυσυκά αποκτούν μυα σχετυκή σημασύα, γυατύ μπορούν 

1. Γ.Α. Προβοπούλου, Δημόσ^ες_δαπάνες_καυ_ουκονο^υκή_δ 

στηρυότητα, Αθήνα, 1979. 

2. Μ. Νυκολυνάκου, όπ.π. 
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κάπως να μευώνουν η να επαυξάνουν τα ουσυαστυκά προβλήματα 

που εμπερυέχονταυ στο δοσμένο σύστημα σχέσεων, αλλά δεν μπο

ρούν να οδηγήσουν στην επύλυση τους, αν απλώς θέλουν να $ελ-

τυώσουν το σύστημα κυ όχυ να το αλλάξουν. 

Εκεύνο όμως που αλλάζευ εύναυ το οπτυκό πεδύο καυ δη-

μυουργούνταυ εντελώς άλλες προοπτυκές σε περυπτωση επυλογης 

μυας τέτουας ουκονομυκης (καυ γενυκότερης) πολυτυκή*ς, που 

κατευθύνεται,, στη ρυζυκη αλλαγή του υπάρχοντος συστήματος 

σχέσεων. Mua τέτουα πολυτυκη μαζύ με τ'άλλα θα βγάλευ χαυ 

τυς ΔΕ από* το φαύλο χύχλο που χυνηθηκαν ως τώρα. Το 3ασυχο' 

εδώ εύναυ τυ γλώσσα θα μυλά η πολυτυκη αυτή:τη' γλώσσα του 

καπυταλυστυκού κέρδους η τη γλώσσα του κουνωνυκού οφέλους; 

Στην πρώτη περυπτωση θα 'χουμε οπωσδήποτε αναπαραγωγή του 

φαύλου κύκλου, στη δεύτερη συγουρη εξάλευψη* του καυ δημυουρ-

γύα νέων συνθηκών ανώτερης αποδοτυκο'τητας των ΔΕ (καυ φυσυ-

κά όχυ μόνο αυτών). 

0 όρος "ανώτερη αποδοτυκότητα" σχεδόν συμπύπτευ με 

τον όρο ανώτερη ουκονομυκότητα, όχυ όμως καυ με τον όρο 

ανώτερο κέρδος η κερδοφόρα επυχεύρηση. Κερδοφόρα εύναυ μυα 

επυχεύρηση όταν τα έσοδα της υπερβαύνουν τα έξοδα της, αλ

λά αυτό δε λέευ τύποτα γυα το αν υκανοπουευ τυς απαυτησευς 

καυ τα κρυτηρυα της ανώτερης ουκονομυκότητας, που σημαύνευ 

μέγυστη απόδοση με βάση δοσμένες δαπάνες η ελάχυστες δαπά

νες γυα την επυτευξη δοσμένου αποτελέσματος. Εύναυ δυνατό 

μυα επυχεύρηση να εύναυ κερδοφόρα καυ όταν ακόμα ου δαπάνες 

της απέχουν πολύ από το ελάχυστο δυνατό η όταν το αποτέλε

σμα της εύναυ πολύ πυο κάτω από το μέγυστο δυνατό. Αντύθε-

τα, μυα επυχεύρηση μπορεύ να έχευ έλλευμμα (π.χ. λόγω τυ-
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μολογυακης πολυτυκης, κλπ.) αλλά ταυτόχρονα να λευτουργεύ 

με υψηλή ουκονομυκότητα καυ κουνωνυκη αποδοτυκότητα. Η ύ

παρξη η η ανυπαρξύα του κέρδους αυτή καθεαυτή, δε μας πλη

ροφορεί συγκεκρυμένα γυα την ουκονομυκότητα καυ κουνωνυκη 

αποδοτυκότητα, το πολύ* δημυουργεύ μονό την υποψύα η* την 

υπόθεση ύπαρξης η ανυπαρξίας της. 

Γυα να γυνουμε πυο κατανοητού, ας αναφέρουμε ένα 

παράδευγμα. Το 1979 σαν κερδοφόρες ΔΕ θεωρήθηκαν η ΔΕΗ, ο 

ΟΤΕ, οΟΛΠ καυο ΟΛΘ, τα Δυυλυστηρυα καυ ο Οργανυσμός Αποχέ

τευσης. 0 Οργανυσμός αυτός εύχε το υψηλότερο κέρδος 39%, 

ακολουθούσε ο ΟΛΠ καυ ο ΟΛΘ με 14% καυ 11% αντύστουχα,η ΔΕΗ με 3,1 

καυ ο ΟΤΕ με 3,8% . Ελλευμματυκές ήταν: ΕΛΤΑ, ΟΣΕ, ΕΑΣ, 

ΗΑΠΑΠ, ΗΣΑΠ, Ολυμπυακη, ΕΡΤ (το συνολυκό έλλευμμα υπολο-

γύστηκε σε 5.959 εκατ. δρχ.). Αλύμονο αν με βάση μο'νον αυ

τά τα δεδομένα αποφανθούμε οτυ ου πρώτες επυχευρηΌευς δεύ-

χνουν υψηλή' ουκονομυκότητα, ενώ ου δεύτερες το αντύθετο. . 

Τέτουο συμπέρασμα θα 'ταν αυθαύρετο, έστω κυ αν γνωρύζου-

με οτυ ου κερδοφόρες ΔΕ εύναυ συμπτωματυκές, ενώ ου ελλευμ

ματυκές αποτελούν τον κανόνα, καυ ότυ ου πρώτες θεωρούνταυ 

, 2 

πυο οργανωμένες, ενώ ου δεύτερες πυο ανοργάνωτες . 

2. Κρατυκός_προϋπολογυσμός καυ_αναπαραγωγη 

Σε σχέση με το ρο'λο των ΔΕ, ο κρατυκός προϋπολογυ-

σμός καλύπτευ ένα πολύ ευρύτερο φάσμα σχέσεων δημόσυου καυ 

υδυωτυκού τομέα καυ αγκαλυάζευ ολόκληρη την κουνωνυκη* ανα-

1. Τα στουχευα εύναυ παρμένα από το άρθρο, "Ου Δημοσυες 

Επυχευρησευς", Ουκονομυκη Πορεύα, Απρύλης 1980. 

2. "Ου Δημόσυες επυχευρησευς',' όπ.π. 
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παράγωγη. Η κατά βάση μακροουκονομυκή υφή του δημόσυου το

μέα σχετύζεταυ υδυαύτερα με τον ευρύτερο ουκονομυκό ρόλο 

του προϋπολογυσμοΰ. Μέσα απο' αυτόν το Δημόσυο αναπτύσσευ 

τυς κυρυο'τερες ουκονομυκές δραστηρυο'τητές του, που εύναυ 

υκανές να επηρεάσουν τug γενυκότερες δυαδυκασυες της συ-

νολυκής αναπαραγωγής. 

α. Αλληλοπροσαρμογή προϋπολογυσμού_καυ κεφαλαυοκρατυ-

κων σχέσεων 

Έχευ μεγάλη σημασύα η υπογράμμυση του γεγονο'τος άτι, 

στα τελευταία τρυάντα χρόνυα παρατηρήθηκε μυα σταθερή τάση 

αλληλοπροσαρμογής προϋπολογυσμοΰ καυ κεφαλαύου, με την έν-

νουα ότυ ο προϋπολογισμός όλο καυ περυσσότερο ελάμβανε υ

πόψη τη δράση του κεφαλαύου (υδύως του μεγάλου), ενώ το 

κεφάλαυο υπολόγυζε τυς ουκονομυκές προθέσευς και* τυς γενυ

κότερες επυδυώξευς του προϋπολογυσμοΰ. 

Το κεφάλαυο γενυκά, καυ υδυαύτερα ου πυο μεγάλες ε-

πυχευρήσευς ,έχουν ανάγκη μυας κατάλληλης μακροουκονομυκής 

κάλυψης (υποδομή, συστηματυκές πληροφορύες, έρευνες καυ 

προγνώσευς σε εθνυκή καυ δυεθνή κλύμακα, κλπ. ) την οπούα 

μόνο ο προϋπολογυσμός ή ου εξαρτόμενου απο αυτόν μηχανυσμού 

μπορούν να δυασφαλύζουν. Γυ'αυτό προσπαθούσαν να προσαρμό-

ζονταυ στυς επυδυώξευς του προϋπολογυσμοΰ, πολύ περυσσότε

ρο που καυ ο προϋπολογυσμός προσαρμοζόταν στυς επυδυωξευς 

των κεφαλαυοκρατών, αφού, όπως ευδαμε στα προηγούμενα, κύ-

ρυα καυ θεμελυώδης λευτουργύα του προϋπολογυσμοΰ (του κρά

τους) ήταν-η εξυπηρέτηση της κεφαλαυακής σχέσης. 
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Αυτή η τάση αλληλοπροσαρμογής προϋπολογυσμου καυ κε-

φαλαύου περυκλεύευ φυσυκά και, εσωτερυκές αντυθέσευς, γυ'αυ-

τό άλλωστε μυλοΰμε καυ γυα τάση αλληλοπροσαρμογής, πράγμα 

που εκφράζευ καυ μυα ορυσμένη δυάσταση συμφερόντων. OL αντυ

θέσευς αυτές τρέφονται, από την ύδυα τη φΰση του συγχρόνου 

κεφαλαυοκρατυκού συστήματος. Η καπυταλυστυκή αναπαραγωγή 

στην εποχή μας, από τη μυα μερυά επυβάλλευ υψηλό επύπεδο 

οργάνωσης μέσα στυς επυχευρήσευς, απο την άλλη όμως αποκλεύευ 

την ορθολογυκή - σχεδυομετρυκή οργάνωση της συνολικής αναπα

ραγωγής. 0 προϋπολογυσμός επυδύωκε αυτή την οργάνωση, αλλά 

δεν κατάφερε να εφαρμόσευ παρά μόνο μερυκές πλευρές της σε 

μακροουκονομυκή κλυμακα. Γυατύ, αντύ να επυδυώξευ την καθυ-

πόταξη ή έστω το δραστυκό περυορυσμό της αναρχυκής δράσης 

του κεφαλαύου, σε τελευταία ανάλυση υποτάχθηκε αυτός στυς 

κεφαλαυοκρατυκές σχέσευς, με αποτέλεσμα να περυορυστεύ στο 

ελάχυστο ο μακροουκονομυκός οργανωτυκός προσανατολυστυκός 

ρόλος του, να δυαμορφωθευ βασυκά αυθόρμητα μυα ανορθολογική 

δυάρθρωση της ουκονομύας (αν καυ όλου σχεδόν ου προϋπολογυ

σμου επυδύωκαν την ορθολογυκή αναμόρφωση της) καυ να δημυουρ-

γηθεύ ένα βαρύ πλέγμα εξάρτησης της χώρας. 

Η αλληλοπροσαρμογή προϋπολογυσμοΰ καυ κεφαλαυο-

κρατυκών σχέσεων στη χώρα μας μεταπολεμυκά απέδευξε ότυ ο 

προϋπολογυσμός ουσυαστυκά ενεργούσε ως συλλογυκός κεφαλαυο-

κράτης γυ'αυτό καυ μπόρεσε να ευσαγάγευ ορυσμένα στουχεύα 

μακροουκονομυκής οργάνωσης της ουκονομύας. Πολλά από αυτά, 

εδώ κυ εκευ,έρχονταν σε αντύθεση με την αναρχυκή φύση καυ 

τυς επυδυώξευς της μυας ή της άλλης ομάδας κεφαλαύων ή μο-

νοπωλυων. Κυνούμενος βασυκά σε μακροουκονομυκοΰς χώρους, 
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υποχρεώθηκε συστηματικά να στρέψευ την προσοχή' του καυ σε 

μυκροουκονομυκές κατευθύνσεις. Από την άλλη μερυά, όμως, 

καυ η λευτουργύα του υδυωτυκού τομέα (υδυαύτερα των μεγά

λων μονάδων η συγκροτημάτων του) ευχε πολλές μακροουκονο-

μυκές προεκτάσευς κι, επυπτώσευς. Αλλά στο 3αθμό που γυνό-

ταν αυτό', στον ύδυο βαθμό η αναρχυκότητα του κεφαλαίου δυ-

εύσδυε πυο άνετα καυ σε μακροουκονομυκούς χώρους, δηλαδή 

ακρυβώς εκεύ όπου ο προϋπολογυσμός φρόντυζε να 3άλευ κά-

πουα οργανωμένη τάξη. 

Έτσυ η αναπαραγωγή, σε όλα σχεδόν τα μεταπολεμικά 

χρόνυα, κυνηθηκε μέσα από ένα σύμπλεγμα αντυθετυκών αλλη-

λοσχέσεων καυ αλληλοεπιδράσεων προϋπολογυσμού καυ κεφαλαύου, 

Στα πλαύσυα αυτών των αλληλοσχέσεων ο προϋπολογυσμός επυ-

δύωξε να κυνηθεύ αντυκυκλυκά, ενώ το κεφάλαυο μετρούσε την 

αξύα αυτής της επυδύωξης από το κατά πόσο βελτύωνε η χέυ-

ροτέρευε τυς γενυκές καυ ευδυκές προϋποθέσευς κερδοφόρας 

καυ κερδοσκοπυκης δράσης του. 

3. Ou αντυκυκλυκές_προσπαθευες του_προϋπολογυσμου 

Το Δημόσυο, κυρυ'ως δυα μέσου του προϋπολογυσμού, 

συνεχώς πάσχυζε εύτε να ενυσχύσευ τους γενυκότερους, μα-

κροουκονομυκού περυεχομένου όρους μυας λύγο-πολύ δυαρκούς 

ευνοϋκης συγκυρύας, εύτε να αναχαυτύσευ όσο ήταν δυνατό 

τους παράγοντες που οδηγούσαν σε ύφεση η σε κρύση. Αυτή 

η 3ασυκά συγκυρυακη πολυτυκη προϋπολογυσμού εκφράζευ την 

ουσύα της αντυκυκλυκης επυδοσης του. Ας παρακολουθήσουμε 

πώς έγυνε αυτό με 3άση τα συγκεκρυμένα γεγονότα. 
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Ου ρυθμού της ελληνυκης ουκονομύας ήταν κατά μέ

σο όρο: 6,49% στα 1960-70, 4,34% στα 1971-76, καυ 1,64% 

στα 1977-81. Από το 1955 ως το 1973 (χρονυά χρυσής) ou μέ

σου ετησυου ρυθμού ήταν άνω του 7-7%, ενώ απο το 1974 Mat 

μετά γΰρω στο 1,5%. Η ευνοϊκή συγκυρύα 1955-73 οφευλόταν 

περυσσότερο στην αύξηση της παραγωγικότητας καυ εντατυκό-

τητας της εργασύας καυ λυγότερο στην αύξηση της απασχόλη

σης (στην περύοδο 1951-61 η απασχόληση αυξη'θηκε ετησύως 

κατά 0,9% καυ στην περύοδο 1962-72 κατά 1,0%).Αυτή η ευ-

νοϋκη ουκονομυκη συγκυρύα σημαυνε σχετυκά γρήγορη συσσώ

ρευση του κεφαλαύου μέσα σ'ένα δυεθνές ουκονομυκό κλύμα 

που από πολλές πλευρές υποκυνοΰσε αυτή τη συσσώρευση, κυ-

ρύως με την ευσροη' ξένων κεφαλαύων καυ την απότομη αύξηση 

των καθαρών άδηλων πόρων. 

Ιΐο,υός ήταν ο ρόλος του προϋπολογυσμού του κράτους 

στην ευνοϋκή συγκυρύα; Στο καύρυο αυτό ερώτημα απάντησε 

μύα μελέτη που εκπόνησε ομάδα εργασύας του ΚΕΠΕ το 1980: 

'Ou υθΰνοντες της ουκονομυκης πολυτυκής της χώρας μας, α-

κολουθούντες το φυλελεΰθερο ουκονομυκό σύστημα με γνωστά 

μέσα κρατυκού παρεμβατυσμού, προσπάθησαν να μεγυστοπουη-

σουν τον ρυθμό αυξήσεως του πραγματυκού Εθνυκού Προϋόντος, 

μέσα στα πλαύσυα δυαφυλάξεως της υσορροπύας στυς εξωτερυ-

κές συναλλαγές καυ συγκρατήσεως του ρυθμού ανόδου των τυ-

μών "
# 

1. Όλα τα στουχεύα προέρχονταυ από τους Εθνυκούς Λογα-

ρυασμούς καυ από άλλες εκδόσευς της ΕΣΥΕ. 

2. "Η αντυμετώπυση του ουκονομυκού προβλήματος της χώρας. 

Η πλευρά της προσφοράς",Επύκεντρα", 9.10.80.(Στην ομάδα ερ

γασύας συμμετεύχαν: Κόλμερ, Κ. Τσώρης, Ν. Χρηστύδης). 
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Νομύζουμε ότυ η μελέτη αυτή σωστά δυνευ την ουσύα 

της αναπτυξυακης πολυτυκη'ς γενυκά, καυ της πολυτυκής προϋ-

πολογυσμού υδυαύτερα, που εφάρμοσαν ou κυβερνησευς της δε-

ξυάς όχυ περυπτωσυακά αλλά συστηματυκά, κυ όχυ μονό ως το 

1973 αλλά καυ μετά. Όπως γνωρύζουμε, η πολυτυκη αυτή δεν 

απέδωσε μετά το 1973 (γυα λόγους που θα ποΰμε παρακάτω), 

εύχε όμως ορυσμένα αποτελέσματα στην προηγούμενη περίοδο. 

Συνέβαλε κατά πολύ στον ταχύτερο σχηματισμό υδυωτυκού πά-

γυου κεφαλαύου με τυς πολυπούκυλες δυευκολύνσευς γυα επεν-

δύσευς, όπως: χαμηλότοκα δάνευα, φορολογικές απαλλαγές, 

αυξημένα ποσοστά αποσβέσεων και, πολλά άλλα κυνητρα. Αλλά 

αύξηση της συσσώρευσης σημαύνευ αύξηση επενδύσεων. Σ'αυτε'ς 

έπαυξε σημαντυκό, άμεσο καυ έμμεσο ρόλο το Δημόσυο, κυρύως 

δυα μέσου του προϋπολογυσμού. Το ζήτημα αυτό αξύζευ τον 

κόπο να εξετασθεύ υδυαύτερα. 

3. Δημόσυα_επενδυτυκη δραστηρυότητα καυ συσσώρευση κε

φαλαύου 

Στη μεταπολεμυκη περύοδο καυ μέχρυ το 1973, αυξή

θηκε όχυ μόνο το απόλυτο μέγεθος αλλά καυ το ποσοστό των 

ακαθάρυστων επενδύσεων στο ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό στα 1951-

55 ήταν 15-16%, στα 1956-60 γύρω στα 21-22%, στα 1961-65 

ανέβηκε στα 2Μ·% περύπου καυ στα 1966-73 έφθασε τα 30-31%. 

Τόσο μεγάλο καυ αυξανόμενο ποσοστό επενδύσεων δεν ξαναγνώ-

ρυσε η Ελλάδα, όπως δεν ξαναγνώρυσε καυ παρόμουους ρυθμούς 

ουκονομυκης μεγέθυνσης. Κάπου γυα 25 χρόνυα ένα αυξανόμε

νο μέρος της ετησυας μεγέθυνσης του ΑΕΠ κεφαλαυοπουούνταν, 

η ουκονομυκη συγκυρύα δυαμορφωνόταν πολύ ευνοϋκά καυ πλη-
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θαυνε η φυλολογύα περύ ουκονομυκού θαύματος. Μετά το 1973, 

όμως, το ουκονομυκό βαρόμετρο έδευξε ξαφνυκά θύελλες. 

Όσο αυξανόταν το ποσοστό των ακαθάρυστων επενδύσεων 

στο ΑΕΠ, ou ρυθμού αύξησης της παράγωγης κεφαλαυουχυκών 

αγαθών ήταν γρηγορότερου από τους ρυθμούς του ΑΕΠ και, κα

τά συνέπευα ou ρυθμού αύξησης της παράγωγης καταναλωτυκών 

αγαθών ήταν χαμηλότερου από αυτούς του ΑΕΠ. Τον κύρυο όγκο 

των κεφαλαυουχυκών αγαθών τον αγόραζαν ου εργοδότες, ενώ 

τον κύρυο όγκο των καταναλωτυκών ου εργαζόμενου. Επομένως, 

στην περύοδο 1951-1973 μέσα στο αυξανόμενο ΑΕΠ μεγάλωσε 

το ποσοστό συμμέτοχης γενυκά της αστυκης τάξης καυ μευώθη-

κε το ποσοστό συμμέτοχης των εργαζομένων. Δηλαδή^ αυξήθη

κε όχυ μόνο το απόλυτο μέγεθος της υπεραξυας, αλλά καυ το 

ποσοστό της. Αυτό με άλλα λόγυα σημαύνευ ότυ αυξήθηκε σε 

εθνυκή κλύμακα το μέγεθος καυ το ποσοστό του κέρδους καυ 

των επενδύσεων μέσα στο αυξανόμενο ΑΕΠ. Αυτή εύναυ η κυ

ρ υα εξήγηση του ουκονομυκού θαύματος. 

Στην περύοδο μετά το 1973 η ευκόνα αντυστράφηκε. 

Το ποσοστό των επενδύσεων στο σχεδόν στάσυμο (σε σταθε

ρές τυμές) ΑΕΠ έπεσε κατακόρυφα καυ από 30-31% που ήταν 

πρυν το 1973 έφτασε στα 22-23%. Το 1980-81 το απόλυτο μέ

γεθος των ακαθάρυστων επενδύσεων ήταν (σε σταθερές τυμές) 

τόσο, όσο το 1971-72. Κατά τη δεκάχρονη αυτή στασυμότητα, 

μαζύ με την υποχώρηση του ποσοστού επενδύσεων μευώθηκαν 

σημαντυκά καυ ου ρυθμού του ΑΕΠ, που στα τελευταύα χρό-

νυα έδευξε καυ στασυμότητα καυ πτώση. Άρα, ένα μευωμόμε-

νο μέρος του συρρυκνούμενου ΑΕΠ κεφαλαυοπουόταν. Η παραγω

γή κεφαλαυουχυκών αγαθών μευώθηκε γρηγορότερα από την πα-
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ραγωγή καταναλωτυκών αγαθών. Επομένως, έπεσε χαυ το ποσο

στό συμμέτοχης γενυκά της αστυκής τάξης στο μευωνόμενο 

ΑΕΠ. Αλλά χαυ ου εργαζομένου έλαβαν χαμηλότερα από πρυν 

ποσοστά, μυα χαυ ου δυουκητυκές χαυ στρατυωτυχές δαπάνες 

δυαμορφώθηκαν ύσως σε υψηλότερα απόλυτα καυ ποσοστυαυα 

μεγέθη, απ'ό,τυ ήταν πρυν το 1973. Αυτή εύναυ η κύρυα ε

ξήγηση του ουκονομυκού μαρασμού. 

α. Το κυρυότερο βαρόμετρο_της ουκονομυκής συγκυρυας 

Γύνεταυ φανερό ότυ κυρυότερο Βαρόμετρο της καπυτα-

λυστυχής ουκονομυκής συγκυρύας εύναυ η δυαμόρφωση των συ-

νολυκών επενδύσεων που βασυκά εχφράζευ χαυ τη δυαμόρφωση 

του χέρδους της αστυχής τάξης. Σε μαχροουχονομυχή χλυμαχα, 

η χύνηση των επενδύσεων συμπυπτευ με τη δυαμόρφωση του 

μαχροουχονομυχοΰ χέρδους. Όσο ou επενδυσευς ήταν υψηλέ.ς, 

χαυ υδυαύτερα όσο το ποσοστό τους στο ΑΕΠ έδευχνε τάση 

ανόδου, σηνεχυζόταν χυ ενυσχυόταν η ουχονομυχή αύξηση. Από 

τη στυγμή, όμως, που η ευχόνα αντυστράφηχε, αρχυσε ο μαρα

σμός. Η ευχοσπεντάχρονη σχεδόν βελτύωση των όρων αξυοπούη-

σης του χεφαλαύου χαθώς χαυ η μετά το 1973 χευροτέρευση 

των όρων αυτών φαυνεταυ παραστατυχά στα παραχάτω νούμερα 

του Πύναχα 6, που τα υπολογύσαμε με Βάση τα στουχεύα δυά-

φορων εχδόσεων της ΕΣΥΕ. 

Όπως Βλέπουμε, ως το 1973 ou μέσου ρυθμού αύξησης 

των επενδύσεων (παραγωγής χεφαλαυουχυχών αγαθών) ήταν πο

λύ υψηλότερου (χατά 3-5 ποσοστυαύες μονάδες) από τους μέ

σους ρυθμούς της χατανάλωσης (παραγωγής χαταναλωτυχών α

γαθών). Στα 1971-81, χαυ υδυαύτερα μετά το 1973, ου ρυθμού 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Ρυθμού επενδύσεων καυ κατανάλωσης στα έτη 

1951-1981 

. , 1950- 1 9 6 1 - -1967 1 9 7 1 -
Μεσου ετησυου ρυθμού 19Ç>QÙ 1 Q 7 0 Ä l g ? 3 n i g 8 1 é | 

Δημόσιων καυ υδυωτυκών 
επενδύσεων πάγυου κεφα-
λαύου 9,6% 8,4% 10,2% 2,2% 

Κατανάλωσης (δημοσιές 

καυ υδυωτυκές) 5,0% 5,9% 7,0% 3,1% 

* Τυμές 1958. 

'* Τυμές 1970. 

κατανάλωσης ήταν υψηλότερου των ρυθμών επενδύσεων, Αυτό 

θα ήταν ευχής έργο αν συνέβαυνε σε συνθήκες άνθησης της 

ουκονομύας καυ στη βάση εξαυρετυκά υψηλής αποδοτυκότητας 

των επενδύσεων. Συνέβη, όμως, σε συνθήκες γενυκής πτώσης 

της ουκονομύας. Σε τέτουες συνθήκες η σχετυκή ακαμψυα της 

κατανάλωσης οφεύλεταυ κυρύως α) στην ανελαστυκότητα της 

κατανάλωσης της αστυκής τάξης (καυ σε συνθήκες κρύσης η 

κατανάλωση της δε μευώνεταυ η μευώνεταυ μόνο σχετυκά καυ 

σε ελάχυστο βαθμό), καυ β) στην ανελαστυκότητα των υπηρε-

συών, που έχουν στενή σχέση με τον κρατυκό προϋπολογυσμό. 

(Ου υπηρεσύες ενύσχυσαν την ευνοϋκη' συγκυρύα αυξάνοντας 

το ποσοστό τους στο ΑΕΠ από Μ-5% που ήταν γύ"ρω στα 1955 σε 

50-51% γύρω στα 1973, ενώ συγκράτησαν κάπως το μαρασμό 
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μετά το 1973, μυα καυ ου ρυθμού μευωσης τους, σε σχέση με 

το βυομηχανυκό Mau αγροτυκό τομέα, ήταν χαμηλότερου). 

3. Η αντυκυκλυκη πολυτυκη* επενδύσεων 

Το ύδυο ανελαστυκά (αντυκυκλυκά) δυαμορφώθηκε καυ 

η πολυτυκη επενδύσεων. Σημευώσαμε παραπάνω ότυ ο προϋπολο-

γυσμός ( καυ γενυκότερα η ουκονομυκη πολυτυκη*) συνέβαλε 

σημαντυκά στο σχηματυσμό του πάγυου κεφαλαύου (των επεν

δύσεων) έμμεσα καυ άμεσα. Έμμεσα με την πολυτυκη* χρημα

τοδότησης της γενυκότερης επενδυτυκτ̂ ς δραστηρυότητας (στη 

χρηματοδότηση αυτή, όπως εύδαμε στο δεότερο κεφάλαυο, ου 

δημόσυες πηγές καυ φορευς έχουν τη μερύδα του λέοντος) 

καυ άμεσα με τυς δημόσυες επενδΰσευς. Το υψηλό ποσοστό 

των δημόσυων επενδύσεων φαυνεταυ στον Πυνάκα 7. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Ποσοστά δημόσυων καυ υδυωτυκών επενδύσεων πάγυου κε

φαλαύου 1960-1980 

Περυοδου 

Δημόσυες 

Ιδυωτυκές 

Σύνολο 

1960-

1964 

33,4 

66,6 

100,0 

1965-

1969 

29,6 

70,4 

100,0 

1970-

1974 

30,4 

69,6 

100,0 

1975-

1980 

23,3 

76,7 

100,0 

Πηγή: Υπολογυσμού με 3άση στουχεύα ΕΣΥΕ. 
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Ου δημόσιες επενδύσεις σε απόλυτα ποσά αυξήθηκαν ως 

το 1973, μετά μειώθηκαν αισθητά. Το ίδιο έγινε και με τα 

ποσοστά τους στο σύνολο των επενδύσεων. Στα 1960-64- το πο

σοστό τους αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία. 

Τότε ήταν περίοδος σχετικής ύφεσης της οικονομίας, την ο

πό υα ήθελαν ν'αντισταθμίσουν κάπως με την αύξηση της επεν

δυτικής δραστηριότητας του κράτους. Στην επόμενη πενταετία 

1965-69 σημειώθηκε ενίσχυση της συγκυρίας, έτσι το ποσοστό 

των δημόσιων επενδύσεων μπορούσε να υποχωρήσει στα 29,6%. 

Στα 1970-74 ανέβηκε πάλι στα 30,4·% για να πέσει μετά στα 

23,3% στην εξαετία 1975-80. Τα σκαμπανεβάσματα του ποσο

στού των δημόσιων επενδύσεων οφείλονται σε πολλούς λόγους, 

προέχει όμως ανάμεσα τους η προσπάθεια της οικονομικής πο

λιτικής για αντικυκλική διαμόρφωση τους. Αλλά πολύ ιδιό

μορφη κι εξ ίσου διδακτική είναι η διαμόρφωση του ποσοστού 

των δημόσιων επενδύσεων στην τελευταία δεκαετία: 

1971 1972 1973 1974· 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

32,6 31,2 28,2 30,0 28,1 26,8 22,4- 22,5 22,9 21,1 

Στην τριετία 1971-73 η συγκυρία ήταν ευνοϊκή, αλλά 

τα ποσοστά των δημόσιων επενδύσεων, αντί να υποχωρήσουν, 

αυξήθηκαν, για πολλούς λόγους από τους οποίους αρκετοί α

νάγονται στις ιδιότητες που έχουν γενικά τα φασιστικά κα

θεστώτα. Η χουντική ηγεσία νόμιζε ότι μπορεί να εκβιάσει 

ένα νέο οικονομικό θαύμα. Γι'αυτό παρά την ευνοϊκή συγκυ

ρία, αύξησε τα ποσοστά των δημόσιων επενδύσεων. Μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης (1973-74), σχεδόν ως το 1975, διατηρή

θηκαν τα υψηλά ποσοστά, για αντιπερισπασμό της γενικότερης 
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πτώσης. Αυτό ήταν, θα λέγαμε, φυσυκό. Το παράξενο εύναυ 

πως μετά το 1975 τα ποσοστά έπεσαν σημαντυκά, ενώ συμφω

νά με τυς αντυκυκλυκές επυδυώξευς έπρεπε ν'ανέβουν. 

Δεν έγυνε όμως αυτό γυα δύο βασυκούς λόγους: α) η 

ουκονομυκή χρυσή δεν εύχε κυκλυκό χαρακτήρα καυ τράβηξε 

σε μάχρος, γυ'αυτό εξαντλήθηκαν σχετυκά ou πηγές κάλυψης 

των δημόσυων επενδύσεων (σε συνθήκες δυατήρησης υψηλών 

δυουκητυκών καυ στρατυωτυκών δαπανών) χαυ 3) έγυνε αντυ-

ληπτό ότυ η πορεύα της καπυταλυστυκής ουκονομύας δεν εξαρ-

τάταυ τόσο πολύ από τυς δημόσυες επενδύσευς, όσο παλυότε-

ρα νομύζονταν από πολλούς, καυ ότυ η δυάρθρωση'(πολλές μη 

παραγωγυκές) καυ ο τρόπος χρηματοδότησης (με δάνευα, με 

έντοκα γραμμάτυα, κλπ.) των δημόσυων επενδύσεων στη μετα-

πολεμυκή περυοδο ήταν τέτουος, που συνέβαλε στην ανακατα

νομή του εθνυκού ευσοδήματος υπέρ του κεφαλαύου καυ στο. 

προσάναμμα του πληθωρυσμού. 

Ύ· !5£^Ι
υ
*!^ΙΠ

ε
_ί£^ολογύας περύ_φυλελευθεροπούησης 

της ουκονομύας 

Με αυτές τυς εξελύξευς τα τελευταύά χρόνυα φούντω

σε μυα έντονη φυλολογύα, η οπούα αποβλέπευ στην υποβάθμυ-

ση του ουκονομυκού ρόλου του δημόσυου τομέα καυ την ανα

ζωογόνηση πολυπούκυλων απόψεων ουκονομυκού νεοφυλελευθε-

ρυσμού, που στην ουσύα σημαύνευ μεύωση ή επανυδυωτυκοπούη-

ση του δημόσυου ουκονομυκού τομέα καυ επέκταση των κυνή-

τρων ενύσχυσης της κεφαλαυοκρατυχής πρωτοβουλύας. Πολλού, 

αρκετά γνωστού ουκονομολόγου, πρυν 7-8 χρόνυα, στην αρχή 

της κρύσης, νόμυζαν ότυ με τυς συστηματυκές χαυ ευρύτερες 

- 122 -



ουκονομυκές πρωτοβουλίες του Δημοσύου η κρύση ξεπερνιό

ταν. Η παράταση της κρύσης, όμως, υπόσκαψε κάθε αντυκευμ'ε-

νυκη βάση μυας τέτουας αυσυοδοξυας. Έτσυ, ο πευσμων στα-

συμοπληθωρυσμός άρχυσε να εξηγευταυ ακρυβώς με την υπερβο-

λυκη κρατυκη' ανάμευξη στην ουκονομυα. Η νηφάλια και, βαθύ

τερη ουκονομυκη σκε'ψη προδόθηκε γυα μυα φορά ακόμη. 

0 δημόσυος τομέας της ουκονομυας μέσα στο κεφαλαυο-

κρατυκό σύστημα δεν εύναυ, δεν μπορευ να εύναυ παντοδύνα

μος. OL κλονυσμου αυτού του συστήματος οφείλονται, σε βαθύ

τερους λόγους, πέρα από την επυδεξυότητα η τα λάθη της ου-

κονομυκής πολύτοκης. 0 δημόσυος τομέας, με τον προϋπολογυ-

σμό καυ με όλο το οπλοστάσιο των ουκονομυκών καυ δυουκητυ-

κών μέσων που δυαθέτευ, μπορευ να επηρεάσει, την αφεαυτού 

δυαμορφωνόμενη συγκυρύα, αλλά δεν υπάρχευ καμυά εγγύηση 

ότυ ο επηρεασμός αυτός θα φέρευ τα επυδυωκόμενα αποτελέ

σματα. Η ουκονομυκη πολυτυκη, ολόκληρος ο δημόσυος τομέας, 

ακολούθησε τα συγκυρυακά ανεβοκατεβάσματα, παλεύοντας με 

όλα τα μέσα του ενάντυα σ'αυτά, Δεν έφτυαξε η πολυτυκη αυ

τή την ευνοϋκη συγκυρύα και, δεν προκάλεσε την κρύση. Κυ 

ας λένε ακόμα και, μεγάλου ουκονομολόγου πως τάχα το κρά-

1 
τος σκοτώνευ την ουκονομυα . Τα λένε αυτά γυα να δυκαυο-

λογησουν το πυστεύω τους: στην μπάντα το κράτος κυ όλα 

θα πάνε καλά. 

1. Λώρενς Κλάν3 Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η σ τ ο ν Ουκονομυκό Τ α χ υ δ ρ ό μ ο , 22 
Νοέμβρη 1 9 8 1 . 
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Λες καυ το κράτος ως τώρα δεν εύχε κύρυο μέλημα 

την ολόπλευρη εξυπηρέτηση των κεφαλαυακών σχέσεων. Η με

λέτη του ΚΕΠΕ, που προαναφέραμε, με το δύκυο της δυαπυ-

στώνευ ότυ η ουκονομυκη πολύτοκη' ακολουθούσε το φυλελεύ-

θερο ουκονομυκό σύστημα. Άρα, η εκ νέου προτεινομένη 

φυλελευθεροπούηση δε σημαύνευ κατουσύα νέα ουκονομυκη 

πολυτυκη*, παρά μόνο πυο αχαλύνωτη ασυδοσία γυα το χεφά-

λαυο, παράδοση κλάδων του δημόσυου τομέα στυς τύχες των 

πρωτοβουλυών του καυ άρση των ελέγχων στυς τυμές, τους 

μυσθούς, τη νομυσματυκη κυκλοφορυα, την πύστη καυ αλλού. 

Το τυ θα επακολουθησευ αν γύνευ κάτυ τέτουο, το 

μαντεύουμε από τα λύγα μέτρα φυλελευθεροπούησης που εφάρ

μοσαν στυς ΗΠΑ καυ Αγγλύα (καυ πάνε να εφαρμόσουν τώρα 

καυ στη Δ. Γερμανύα). Η κατάσταση μάλλον χευροτέρευσε, 

αφού ou νομοτέλευες των αντυθετυκών κεφαλαυοκρατυκών σχέ

σεων φέρνουν μέσα τους ακρυβώς τυς γενεσυουργές αυτύες 

της κατάστασης. Αν το νέο που θέλευ να φέρευ ο προτευνό-

μενος φυλελευθερυσμός δεν εύναυ τύποτε άλλο παρά πλήρη 

απελευθέρωση των καπυταλυστυκών σχέσεων, τότε ας περυμέ-

νουμε σύγουρα συνέχυση της κύνησης μέσα σε νέους φαύλους 

κύκλους. 

Ωστόσο, όμως, καμυά φυλελευθεροπούηση δεν εύναυ σε 

θέση να επαναφέρευ τον καπυταλυσμό στα πλαύσυα που αυτός 

λευτουργούσε πρυν από το μονοπωλυακό (η* κρατυκομονοπωλυα-

κό) στάδυο ανάπτυξης του, γυατύ ου ενδογενεύς νομοτέλευες 

ακρυβώς εχεύνου του σταδύου οδήγησαν στην κυρυάρχηση των 

μονοπωλύων, στη βάση των οπούων ξεπρόβαλε καυ αναπτύχθηκε 

το κρατυκομονοπωλυακό σύστημα, σαν αδηρυτη ανάγκη, πράγμα 
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που σημαυνευ ότυ Ο σύγχρονος καπυταλυσμός μπορευ να υφυ-

σταταυ (όσο θα υφύσταταυ) μο'νο σαν κρατυκομονοπωλυακός, 

καυ θα εύναυ υποχρεωμένος να κυνευταυ (όσο θα μπορεύ να 

κυνευταυ) μόνο μέσα από τυς ενδογενείς καυ αξεπέραστες 

αντυθέσευς του. 

Κεντρυκή υδέα της μελέτης αυτής εύναυ η υπογράμμιση 

του νομοτελευακού χαρακτήρα αυτοΰ του φαυνομένου, αλλά καυ 

η υπόδευξη της ανάγκης γυα ένα υστορυκό ξεπέρασμα του με 

το·σοσυαλυστυκό μετασχηματισμό της ελληνυκής ουκονομύας. 

Γυ'αυτό καυ δεχόμαστε την άποψη πως η ουκονομυκο-κουνωνυ-

κη ανάταση της χώρας θα επυτευχθευ: 1) με την αλλαγή των 

δομών της ουκονομυας που φέρνουν ou κουνωνυκοπουήσευς 

στρατηγυκών τομέων της καυ που οδηγούν στον υπεσχημένο 

από το ΠΑΣΟΚ σοσυαλυστυκό μετασχηματυσμό της ελληνυκής 

κουνωνύας, καυ 2) με την ενεργοπουηση του λαϋκοΰ παράγον

τα καυ τη συμμέτοχη του στα κέντρα λήψης αποφάσεων, που 

μέχρυ σήμερα κατέχονταυ προνομυακά . 

4. Συμπεράσματα 

Η εξέταση των σχέσεων δημόσυου καυ υδυωτυκοΰ τομέα 

έδευξε ότυ η λευτουργυα των κεφαλαυοκρατυκών σχέσεων στη 

χώρα μας προϋποθέτευ την ύπαρξη ενός σημαντυκού δημόσυου 

τομέα που μπορεύ* να λευτουργεύ αποτελεσματυκά, δηλαδή σύμ

φωνα με τα συμφέροντα του. Αντύθετα, η λευτουργυα του δη

μόσυου τομέα της ουκονομύας γενυκά δεν προϋποθέτευ ύπαρξη 

1. Βλ. άρθρο στην Ελευθεροτυπία, 24 Νοέμβρη 1981. 

- 12 5 -



κεφαλαυοχρατυκών σχέσεων. Η συνύπαρξη καυ συνυφανση των 

δυο τομέων εύναυ αποτέλεσμα ορυσμένων ευδυκών υστορυκών 

συνθηκών, ou οπουες, όμως, έχουν μεταΒατυκό χαρακτήρα. 

Η πευρα έδευξε ότυ η αποτελεσματικότητα των σχέ

σεων δημόσυου καυ υδυωτυκοΰ τομέα εξαρτάταυ: α) από το 

ευδυκό 3άρος που εκπροσωπεύ ο δημόσυος (τυ ουκονομυκή δύ

ναμη έχευ, πουες θέσευς-κλευδυά κατέχευ, κλπ.) καυ β) 

από το χαρακτη'ρα της όλης δραστηριότητας του, δηλαδή α

πό το ταξυκό περυεχόμενό του (πουα συμφέροντα εκπροσωπεύ, 

πουα υποστηρύζευ η απωθεύ, σε πουες τάξευς καυ κουνωνυκές 

δυνάμευς στηρύζεταυ, πουες καταπολεμά κ.ο.κ.). 

- Ο υδυόμορφος κρατυκομονοπωλυακός χαρακτήρας του 

προσέδωσε στο σύστημα των σχέσεων δημόσυου καυ υδυωτυκοΰ 

τομέα μυα βαθυά εσωτερυκή αντυφατυκότητα. 0 δημόσυος το

μέας προσπαθεύ να ρυθμύσευ τυς δυαδυκασύες της συνολυκης 

αναπαραγωγής, άλλα καυ προτάσσευ τα συμφέροντα του κεφα-

λαυου, από την επυτυχή ή ατυχή κατύσχυση των οπούων εξαρ-

τατυ η μούρα της κουνωνυκής αναπαραγωγής. Αλλά, καυ μέσα 

στην τάξη των κεφαλαυοκρατών επέρχεταυ ρήγμα, γυατύ το 

σύστημα δύνευ προτεραυότητα στη μονοπωλυακή μερύδα της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 

Τελευώνοντας τη μ ε λ έ τ η θ'ασχοληθούμε σύντομα με τ η 

δυναμυκη των σχέσεων που ως τώρα εξετάσαμε στα τέσσερα προη

γούμενα κεφάλαυα. Με τον ο'ρο δυναμίτη* των σχέσεων του δημό

σιου Mat υδυωτυκού τ ο μ έ α , (που εύναυ σήμερα το σύνολο των 

ουκονομυκών σχέσεων στη χωρά μ α ς ) , εννοούμε κυρυως: α) πουες 

κυνητη*ρυες δυνάμευς φέρνουν μέσα τους ou τομεύς α υ τ ο ύ , 3) 

πουα ευναυ η υστορυκη' τα'ση εξέλυξης τ ο υ ς , καυ γ ) πουος θα 

ευ'ναυ (πρέπευ να ευναυ) ο η γ ε τ ι κ ό ς τομέας στη μελλοντυκη 

ανάπτυξη της ουκονομύας μας. 

OL σκέψευς καυ προτάσευς που θέλουμε να διατυπώσου

με στο τελευταυο κεφάλαυο καθοδηγούνταυ απο* την πεποίθηση 

ο'τυ αποτελεύ έκφραση των αντυκευμενυκών νομοτελευών ανάπτυ

ξης της κουνωνυ'ας η διαμόρφωση ενός τ έ τ ο υ ο υ συστήματος ουκο-

νομυκο-κουνωνυκών σχέσεων στη χώρα μας, στο οπούο ο ουσυαστυ-

κά κουνωνυκοπουημένος καυ δυαρκώς αναπτυσσόμενος σε έκταση 

καυ βάθος δημο'συος τομε'ας θα παύζευ όλο καυ πυο καθορυστυκσ* 

ρόλο στη συνολυκή αναπαραγωγή*, με τελυκη* κατάληξη την πλη*ρη 

κουνωνυκοπουηση των ουκονομυκών σχέσεων, συμβάλλοντας έτσυ 

καθορυστυκά στη ρυζυκη' (σοσυαλυστυκή* αναμόρφωση της κουνω-

νυας. 

Ας υπενθυμίσουμε καυ πάλυ ότυ στο πρώτο κεφάλαυο ε ξ η 

γήσαμε το ευρύτατο περυεχόμενο που αποδυ*νουμε στον ο'ρο δημό-

συος τ ο μ έ α ς . Τον καθορύσαμε σαν ένα σύνολο ουκονομυκών σχέ

σεων που δεν υπάγονταυ άμεσα στον υδυωτυκό τ ο μ έ α , γυατυ' 3ρυ-

σκονταυ στα χε'ρυα η* υπό τον άμεσο έλεγχο του Δημοσύου.Σύμφωνα 
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με αυτοί, στο δημόσυο τομέα συμπερυλαβαυνονταυ ό*λα τα κρατυκό-

πουημέ\ία, εθνυκοπουημένα ή δημυουργημένα κατευθείαν απά το 

Δημόσυο στουχευα της ουκονομύας. 

Κάτω από ορυσμένους κουνωνυκούς όρους ο δημόσυος τ ο 

μέας αποτελε ί μορφή* έκφρασης της κουνωνυκοπού*ησης των σχέ

σεων παραγωγής. Την κουνωνυκοπούηση την ορίσαμε σαν έννουα 

ευρύτερη και, βαθύτερη απ 'ό ,τυ ευλ>αυ ο δημόσυος τομέας άλλα* 

στην εποχή μας ο τομέας αυτός - σε συνθήκες ρυζυκών κουνω-

νυκών αλλαγαίν - μπορεί να εύναυ το κύρυο περυεχόμενο των 

ήδη κουνωνυκοποθημένων κουνωνυκων σχέσεων. Αυτό εννοούσαμε, 

όταν τονίσαμε στην προηγουμένη παράγραφο ότι, ο ουσυαστυκα' 

κουνωνυκοπουημένος καυ δυαρκω*ς αναπτυσσόμενος, σε έκταση 

καυ βάθος, δημόσυος τομέας θα παύζευ όλο καυ πυο καθορυστυ-

κό ρόλο στη συνολυκή αναπαραγωγή'. 

1. Μακ^οουκονομυκές αλληλοσ^έσευς που επυβάλλουν τη_σε 

έκταση καυ βάθος ανα'πτυξη του δημόσυου τομέα 

Η σε έκταση καυ βάθος ανάπτυξη του δημόσυου τομέα 

καυ μαζυ μ'αυτόν καυ των κουνωνυκοπουούμενων σχέσεων της 

ουκονομυας, προσδυορυ*ζεταυ κάθε φορά (δηλαδή* στα εκάστοτε 

στάδυα της υστορυκής εξέλυξης) από σώρευα σταθμητών καυ 

αστάθμητων ουκονομυκών-πολυτυκοίν-κουνωνυκών καυ άλλων δ ε δ ο 

μένων. Η εργασία αυτή δεν έχευ σκοπό να προσδυορυ*σευ ακρυ-

βώς πουα ευ*ναυ αυτά τα δεδομένα σήμερα, Επυδυαίκευ, όμως, 

να υπογράμμισε υ την αντυκευμενυκή ανάγκη ανύψωσης του δημο'-

συου τομέα στο ρόλο του ηγήτορα της κουνωνυκής αναπαραγωγής. 

Η ανάγκη αυτή πήγαζεu όχυ απλώς από το σύνολο των σημερυνων 

δεδομένων της ελληνυκής κουνωνύας, αλλά από τους βαθύτερους 
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νόμους κίνησης τ η ς . 

Στην εποχή* μ α ς , η συνολική* πορευ'α της ουκονομιίας δε 

δυαμορφώνεταυ, ο'πως σε παλιότερες εποχές , βασυκά σαν ολυκό 

ντε-φάκτο αποτέλεσμα αυθόρμητων δραστηρυοτη*των χυλυάδων 

και, χυλυάδων μυκρών, δυασκορπυσμένων καυ σχεδόν ασύνδετων 

μεταξύ τους παραγωγικών και, άλλων ουκονομυκών μονάδων καυ 

υδρυμάτων, πράγμα που θα σημαυνε ανυπαρξυ'α ουσυαστυκών μυ-

κροουκονομυκών αλληλουχυών. 

Ση*μερα στην κουνωνυκη* αναπαραγωγή* πληθαίνουν καυ α

ποκτούν ο'λο καυ πυο καθορυστυκη* βαρύτητα πολυπούκυλες μα-

κροουκονομυκές σχε'σευς καυ δυαδυκασιίες, που αγκαλυ^ζουν τυς 

βασυκότερες κυνητη'ρυες δυνάμευς, παίζουν προσδυορυστυκο' ρό

λο καυ δε ίχνουν τάση αύξησης. Κυ ακρυβώς αυτοί προβα'λλουν την 

ανάγκη της σε βάθος κυ έκταση ανα'πτυξης του - με την πυο εύ

ρε ύα έννουα παρμένου - δημόσυου τομέα. Αυτές αφορούν τόσο 

τυς εσωτερυκές όσο καυ τυς εξωτερυκές πλευρές ύπαρξης καυ 

λευτουργίας της ουκονομυας. Παρακάτω θ'αναφερθούμε στυς κυ-

ρυότερες εσωτερυκε'ς πλευρές καυ αλληλουχύες. 

α. Από την άποψη των εσωτερυκών^λληλου^υών 

1 . Υπαρχε υ ανάγκη γρήγορων καυ βαθυών αναδυαρθρώ-

σεων της ουκονομυας, σε συνθήκες επυταχυμένων τεχνυκοεπυ-

στημονυκών αλλαγών ανά τον κόσμο, Γυα την ελληνυκη* ουκονο-

μύα η ανοΓγκη αυτή* εμφανύζεταυ οξύτατη, γυατυ* έχασε την ευ-

καυρύα της τεχνολογυκη*ς επανάστασης στυς πρώτες δεκαετυες 
1 

μετά τον πόλεμο καυ καλεύταυ να την πραγματοπουησευ στό 

1. Βλ, λόγο του Πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου στη Δυεθνη* Έ κ θ ε 
ση Θεσσαλονυκης (ημερηΌυος τύπος της 12 .9 .1982) , 
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άμεσο μέλλον, έχοντας παράλληλα να υπερνυκήσευ τη σχετυκή 

καθυστέρηση της (που εν τω μεταξΰ αυξήθηκε σχετυκά) καυ να 
1 

δυανύσευ πολλές προηγούμενες φάσης ανάπτυξης , Ταυτόχρονα 

μαζυ με αυτά, έχευ να δημυουργήσευ - μέσα σε συνθήκες χ ε υ -

ροτέρευσης της δυεθνούς ουκονομυ*ας - μυα νέα εθνυκη' παραγω-

γυκή βάση, η οπουα ν 'ανταποκρυνεταυ, έστω καυ μόνο, στα 

κρυτηρυα του μέσου δυεθνούς επυπέδου των προηγμένων χωρών. 

Ένας τέτουος εθνυκός άθλος, ευ'ναυ στην εποχή* μας ακατόρθω

τος χωρυ'ς έναν ηγετυκό δημόσυο τομέα της ουκονομύας, υκανό 

ν'αναλάβευ μυα τέτουα υστορυκή αποστολή. 

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότυ τη ρυζυκή αναδυάρ-

θρωση της ουκονομυας δεν την εννοούμε μο'νο σαν αλλαγή του 

συσχετισμού* καυ του ευδυκού βάρους των δυάφορων τομε'ων καυ 

κλάδων τ η ς , υπέρ των αποδοτυκό*τερων καυ ουκονομυκο'τερων, 

αλλά, πρυν α π ' ό λ α , την εννοοΰμε σαν μυα πολυσύνθετη δυαδ'υ-

κασύα ανόδου του τεχνυκού καυ τεχνολογυκού εξοπλυσμού της 

ουκονομυ*ας σε υψηλότερα επύπεδα, μυα δημυουργυα νέου συστή

ματος οργάνωσης της καυ δυαμόρφωση νέων κατάλληλων μηχανυ-

σμών λευτουργυας τ η ς . Αν το καθήκον αυτό ανατεθευ αποκλευ-

στυκά καυ μόνο (η* έστω καυ κατά προτυμηση) στη ραψωδυκή καυ 

αντυθετυκή δυναμυκότητα της κεφαλαυοκρατυκής υδυωτυκής πρω

τοβουλίας, τ ό τ ε , αντυ* της εκπλήρωσης του, θα έχουμε αναπα

ραγωγή προηγούμενων φάσεων. 

3, Αλλά ου αλλαγές της δομής του τεχνυκού εξοπλυσμού, 

της οργάνωσης καυ των μηχανυσμών λευτουργυ*ας της ουκονομυας 

δεν ευ'ναυ δυνατό να επυτελεσθούν μόνο με ευσαγωγή ξένης τ ε -

1. Βλ. λόγο Α. Παπανδρέου, ό π . π . 

- 130 -



χνυκης καυ τεχνολογυας. Μυα από τυς πυο προ3ληματυκές πλευ

ρές της τωρυνης δυάρθρωσης της ελληνυκη'ς ουκονομυας εκφρά-

ζεταυ στο ότυ σχεδόν τα 90-95% της χρησυμοπουούμενης τεχνυ-

κης καυ τεχνολογίας ευσάγεταυ από το εξωτερυκό. Αυτή' η σχε

δόν ολοκληρωτυκη τεχνυκη εξάρτηση της ουκονομυας μπορευ να 

μευωθευ προγραμματισμένα στο ελάχυστο δυνατό opto μόνο στην 

περυπτωση που η ελληνυκη' ουκονομυα αποκτη'σευ (βαθμυαυα αλ

λά όχυ πολύ" αργά) μυα αξυόλογη εγχώρυα Βάση παράγωγης σύγ

χρονης τεχνολογυας. Το καθήκον αυτό φυσυκά αποκλευευ την 

απομυμηση μυας ξεπερασμε'νης τεχνυκης η την αντυγραφη εμπευ-

ρυών του παρελθόντος, ενώ απαυτευ από το Δημόσυο ανάληψη 

πρυν απ'όλα επενδυτυκών πρωτοβουλυών σε σύγχρονους τομεύς 

1 
υψηλής τεχνολογίας , καυ υδυαυτερα, σε τομευς που αποφεύ
γει, η καυ καταστρατηγεί το μεγάλο ντόπυο καυ ξε'νο κεφάλαυο. 

4. Το παραπάνω καθήκον προϋποθε'τευ δυεύρυνση του 

κυκλώματος πολυσχυδών επυστημονυκών ερευνών καυ του συστή

ματος . πευραματυσμών κυ εφαρμογών της νέας τεχνολογυας.Απαυ-

τεύταυη δημυουργύα υκανοπουητυκαύ δυκτύου υδρυμάτων κατάλλη

λα επανδρωμένων γυα επυστημονυκοτεχνολογυκη έρευνα καυ δοκυμές 

γυα αναζήτηση καυ αποκάλυψη νέων πηγών του φυσυκού μας πλού

του καυ γυα επυσημανση καυ αναδυάταξη των υφυστάμενων καυ 

νεοδημυουργούμενων εφεδρευών, Σε καμυά χώρα το έργο αυτό 

1. Στον υδυο λόγο αναφέρθηκαν σαν τομευς υδυαυτερα υψη

λής τεχνολογύας η μυκροηλεκτρονυκη καυ η 3υοτεχνολογυα.Η 

υπογράμμυση των τομέων αυτών ευναυ ζωτυκης σημασυας γυα 

την ελληνυκη ουκονομυα, κυρυως γυατυ δημυουργούν προϋπο-

θέσευς καλύτερης αξυοπουησης του εργατυκού δυναμυκού καυ 

ανάπτυξης των γνώσεων του, χωρύς να απαυτούν μεγάλες ποσό

τητες πρώτων υλών καυ ευσαγωγών. 
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δεν αφέθηκε στυς τΰχες της υδυωτυκής πρωτοβουλυας. Ακόμα 

οΰτε καυ σ'εκευνες οπού λευτουργούν επυχευρήσευς μαμούθ, 

που δυαθετουν τεράστυα χρηματυκά ποσά, μεγάλα δυκά τους 

υδρύματα ερευνών, εργαστήρυα εφαρμογών. Πόσο μάλλον στη 

χώρα μας που όλα αυτά σχεδόν λευπουο καυ όπου - ως τώρα -

δυαθέτονταν γυα το σκοπό αυτό μέσα καυ ποσά από τα χαμη

λότερα της Ευρώπης. 

5. Από μακροουκονομυκή άποψη η εξασφάλιση της κα

τάλληλης υποδομής αποτελευ βασυκή προϋπόθεση της αναπτυξια

κής λευτουργύας της ουκονομύας. Πλήθος μελετών αποδευχνευ 

ότυ η ορμητυκή ανάπτυξη πολλών χωρών οφευλεταυ στη δημυουρ-

γυα σύγχρονης υποδομής, ενώ η καθυστε'ρησή της σε πολλές 

χώρες, όπως καυ στην Ελλάδα, αποτελεύ* ύσως το σοβαρότερο 

(μετά την τεχνολογυα) πρόβλημα ανάπτυξης. Παντού, όμως, 

η ανάπτυξη της υποδομής σχεδόν εξολοκλήρου πέφτευ στυς 

πλάτες του Δημοσύου, γυατυ στο χώρο αυτόν ou περυσσότερου 

κλάδου (όπως λ.χ. η υγεύα, η παυδευα, ου συγκουνωνυες, ου 

μεταφορές, τα συστήματα δυακύνησης, συντήρησης, εναποθήκευ

σης του προϋόντος, η ενεργευακη βάση καυ άλλου) δεν ευναυ 

εκ των πραγμάτων δυνατό ν'ανατεθουν στο υδυωτυκό κεφάλαυο 

λόγω: α) των γυγάντυων δυαστάσεων του απαυτούμενου κεφα-

λαυου, β) του πολλές φορές αδύνατου της λευτουργυας τους 

σε κερδοσκοπυκη βάση καυ γ) της υδυαυτερα υψηλής κουνωνυ-

κής ευαυσθησύας που τους χαρακτηρυζευ. 

6. Από τα θέματα της υποδομής ξεχωρύζουν: i) το 

πρόβλημα της αναπαραγωγής, εκπαυδευσης κυ επαγγελματυκής 

κατάρτυσης της εθνυκής εργατυκής δύναμης. Το πρόβλημα αυ

τό δεν καλΰπτεταυ εντελώς από το σύστημα παυδευας, αν καυ 
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αυτό παύζευ καθορυστυκό ρόλο. Γυατύ, πέρα από την παυδεύα, 

περυλαμβάνευ ακόμα: την προστασία της μητρότητας, τυς συν

θήκες ανατροφής των βρεφών καυ νηπυων, όλες τυς βαθμυδες 

κουνωνυκης αγωγής της νεολαύας δυάφορων ηλυκυών καυ την 

εξασφάλυση τέτουας σύνθεσης στην κατάρτυση της συνολυκης 

εργατυκης δύναμης, που ν'ανταποκρυνεταυ στη μεταβαλλόμενη 

δυάρθρωση των ευκαυρυών εργασύας. Η δυασφάλυση της αναπα

ραγωγής, τόσο της ενεργού όσο καυ της εφεδρικής εργατυκης 

δύναμης σε εθνυκη κλύμακα, αποτελεύ καθη'κον που ανατυθεταυ 

σχεδόν εξολοκλήρου στο δημόσυο τομέα, ϋ ) η ανάγκη κρατυ-

κοΰ ελέγχου της πυστωτυκής ζωής καυ νομυσματυκης κυκλοφο

ρίας. Στον τομέα αυτόν η δημόσυα υδυοκτησύα καυ ου έλεγχου 

ευναυ ηδη αρκετά προχωρημένου, αλλά χρευάζεταυ η αναδυάτα-

ξη η αναδυοργάνωση του σε νέες βάσευς, όπως απαυτουν ou 

στρατηγυκές επυδυώξευς της νέας ουκονομυκης πολυτυκη'ς καυ 

ενδεχομένως η κρατυκοπουηση όλων των τραπεζών, όπως έγυνε 

καυ σε άλλες χώρες καυ πρόσφατα στο Μεξυκό. 

7. Τέλος, όχυ όμως καυ σε τελευταυα σευρά, ου 

ανάγκες της προστασύας του περυβάλλοντος επυρρυπτουν στο 

Δημόσυο, σχεδόν εξολοκλήρου, την ευθύνη δύσκολων καυ πο

λυέξοδων καθηκόντων, που έχουν αντυκαπυταλυστυκη αυχμη, 

μυα καυ η μόλυνση καυ καταστροφή' του περυβάλλοντος οφευ-

λεταυ κατά πολύ στην ανταγωνυστυκη* καυ ληστρυκη δραστη-

ρυότητα του κεφαλαύου. Εξάλλου, τα καθήκοντα αυτά, όπως 

καυ τόσα άλλα, επυβάλλουν καυ δυεθνη συνεργασυα, η υλο-

πουηση της οπούας απαυτευ την πολυσχυδη συμμέτοχη του 

Δημοσυου. 
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3. Από την άποψη των εξωτερυκών (δυεθνών_)_αλληλουχυών 

0 καθορυστυκός ρόλος του δημοσυου τομέα στυς δυεθ-

νευς αλληλοσχέσευς της ουκονομυας εύναυ αυτονόητος. Δε 

χρευάζεταυ να αναλύσουμε υδυαυτερα το θέμα, γυατυ ou εξω-

τερυκές αλληλουχίες της ουκονομυας έχουν από τη φόση τους 

μακροουκονομυκό χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, όμως, θα υπογραμ

μίσουμε μερυκές ουσυαστυκές πλευρές του ζητήματος. 

Γνωρυζουμε ότυ η αποτελεσματικότητα των δυεθνών ου-

κονομυκών σχέσεων μυας χώρας βασυκά εξαρτάται,: 1) από την 

αποδοτυκότητα που εξασφαλίζουν ou μεταβολές στη δυάρθρωση, 

στη δομή, οργάνωση, εξοπλυσμό καυ λευτουργύα της ουκονο-

μύας, αλλά καυ 2) από την αναδιάρθρωση της ένταξης της 

στο δυεθνη καταμερυσμό εργασυας, με τρόπο που η χώρα να 

μπορεύ ν'αποκομύζευ τα κάθε φορά ανώτερα συγκρυτυκά οφέλη. 

Επομένως, πολύ σωστά τονυζεταυ από τη σημερυνη η-

γεσύα της χώρας ότυ ou εξωτερυκές θετυκές μεταβολές της 

εθνυκης ουκονομυας θα εκφράζονται, στη βελτύωση της παρα-

γωτυκότητας καυ της δυεθνους ανταγωνυστυκότητάς της. Η βελ

τίωση αυτή όμως, δεν εύναυ δυνατό να προέλθευ μόνο από 

την πλευρά των εσωτερυκών δυαδυκασυών. Αντυθετα, σε ορυ-

σμένες περυπτώσευς ou θετυκές αλλαγές των θέσεων της ου-

κονομύας μας στο δυεθνη καταμερυσμό εργασυας μπορεύ να 

έχουν αποφασυστυκη σημασύα στην προσπάθευα ανάπτυξης της 

χώρας μας. 

Δεν υπάρχευ άλλη ουκονομυκο-πολυτυκη' δύναμη της χώ

ρας, εκτός από το δημόσυο τομέα, που να εύναυ σε θέση να 

εναρμονίσει, τυς εσωτερικές καυ δυεθνευς αλλαγές στο σΰ-
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στημα των ουκονομυκων σχέσεων της, με σκοπό την επυ-

τευξη μυας αυτοδύναμης ανάπτυξης με τη μεγαλύτερη δυνατή 

ουκονομύα χρόνου καυ δαπανών καυ την ενύσχυση της δυεθνούς 

ανταγωνυστυκότητάς μας. Αυτό, ο'μως, σημαύνευ ότυ καυ στο 

χώρο των δυεθνών ουκονομυκων σχέσεων το Δημόσυο πρέπευ ν' 

αναλάβευ τον πλήρη η σχεδο'ν πλήρη έλεγχο της κύνησης των 

κεφαλαύων Mat της εξεύρεσης νέων πηγών καυ πόρων στη δυεθ-

νή ουκονομύα, εκμεταλλευόμενο το γεγονός ότυ η Ελλάδα βρύ-

σκεταυ σήμερα στο σταυροδρόμι, τρυών ηπεύρων, αλλά καυ τρυών 

κόσμων. 

Παρά τυς αντυφάσευς καυ κρύσυμες καταστάσευς που 

δυαμορφώνονταυ ακρυβώς σ'αυτο' το σταυροδρόμυ, ou κόσμου 

αυτού εκπροσωπούν σήμερα τα 2/3 της υφηλύου καυ προσπαθούν 

να αναπτύξουν τα ουκονομυκά τους συμφέροντα με τέτουον 

τρόπο, που να περνούν μέσα από την Ελλάδα, προσφέροντας 

στη χώρα μας πολλές ευκαυρύες αμουβαύας εκμετάλλευσης των 

δυνατοτήτων ou οπουες σήμερα υπάρχουν ή θα δυαμορφωθούν 

αύρυο. Αν αυτό το έργο το εμπυστευθούμε μόνο (ή κατά κύ-

puo λόγο) στο υδυωτυκό κεφάλαυο ντόπυο καυ ξένο, τότε πά-

λυ θα χάσουμε πολλές ευκαυρύες, ενώ όσες θα αξυοπουηθούν 

θα περάσουν από το φύλτρο των συμφερο'ντων κυρύως του μεγά

λου κεφαλαύου, το οπούο - ως γνωστό - αφήνευ να περάσουν 

πολύ λύγα οφέλη στα κρατυκά (καυ πυο λύγα στα κουνωνυκά) 

θυλάκυα, ενώ κρατά ανουκτούς τους κρουνούς φυγάδευσης τους 

στο εξωτερυκό. 

Στην υστορυκή περύοδο που περνάμε βλάπτευ την Ελλά

δα ο μονόπλευρος δυεθνής προσανατολυσμός των ουκονομυκών 

σχέσεων της. Χωρύς την αυτόβουλη κυ ευρεύα παρέμβαση του 
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κράτους ο σημερυνός δυεθνης καταμερυσμός εργασύας, που 

ευναυ ενταγμένος στυς υφυστάμενες δυεθνευς κρατυκομονο-

πωλυακές σχέσευς, δεν μπορεύ παρά να αναπαράγεται. Η α

πόσπαση της ουκονομύας από τη μονόπλευρη ένταξη της και, 

ο αναπροσανατολισμός της σ'ένα πολυδυάστατο πλέγμα δυεθ-

νών σχέσεων καυ με τους τρευς κόσμους, που κυρυολεκτυκά 

τη ζώνουν, αποτελούν ένα από τα πρωτεύοντα καθη'κοντα του 

δημόσυου τομέα. 

Αυτό, όμως, σημαυνευ ότυ το CÒLO το Δημόσυο πρέπευ 

να οργανώσευ καυ να επυτόχευ: 

την αναζη'τηση κυ εξασφάλιση νέων αγορών δυάθεσης 

καυ προμηθευας αγαθών, 

την τόνωση κυ αναδιάρθρωση της εξαγωγυκής υκανό-

τητας της χώρας με τρόπο, που τα σχετυκά μέτρα να 

μην περυορυζονταυ στυς δυνατότητες της πολυτυκής 

συναλλαγματικών υσοτυμυών της αναγκαστυκης υποστή

ριξης των εξαγωγών. Αλλά, κέρα από αυτά τα γνωστά, 

η δραστηρυότητα του δημόσυου τομέα να επεκτεύνεταυ 

στην επυνόηση, εξεύρεση καυ υλοπουηση νέων μορφών, 

στη δημυουργυα δημόσυων φορέων (επυχευρησεων), συγ

χρόνων θεσμών καυ μηχανυσμών στο εξωτερυκό εμπόρυο, 

τη δημυουργυα μυκτών επυχευρησεων σε τρύτες χώρες, 

την ανάληφη κουνών επενδύσεων με άλλες χώρες καυ 

οργανυσμοΰς, 

την προμήθευα τεχνολογύας με τους πυο συμφέροντες 

γυα τη χώρα όρους (αυτό προϋποθέτευ εκτόπυση η* πε-

ρυο'ρυσμό στο ελάχυστο των δυνατοτήτων καταλήστευσης 

της χώρας από τυς ομάδες καυ τα κέντρα που μονοπω

λούν την τεχνολογυα), 
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τη δυεύρυνση του κρατυκού παρεμβατυσμού κυ επυχευ-

ρηματυκότητας στον τομέα του τουρισμού καυ της 

ναυτυλύας, 

την επαναφορά της εργατυκής δύναμης των μεταναστών 

καυ την αξυοπούηση των αποταμιεύσεων καυ της πεύρας 

τους. 

2. 0 καθορυστυκός ρόλος του δημόσυου τομέα 

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε με συγου-

ρυά πως, σε τελευταύα ανάλυση, το γεγονός ότυ στο σύνολο 

των ουκονομυκών σχέσεων η σημασυα των μαχροουκονομυχών 

αλληλουχυών (εσωτερικών καυ δυεθνών) εμφανύζεταυ όλο καυ 

πυο σοβαρή καυ καθορυστυκή, κατά κύρυο λόγο οφεύλεταυ 

στην πρωτοφανή ενυσχυση του κουνωνυκού χαρακτήρα των πα-

ραγωγυκών δυνάμεων. 0 χαρακτήρας αυτός απαυτεύ αντύστουχη 

κουνωνυκοπούηση των ουκονομυκών σχέσεων (σχέσεων παράγω

γης). Αυτή η αντυστουχυα Βρύσκεταυ σε ευθεύα αναλογυα με 

το 3αθμό οργανωτυκότητας της ουκονομύας καυ, γενυκότερα, 

της κουνωνυας. 

Όλες αυτές ou αλληλοσχέσευς, που εμφανύζονταυ κυ 

αναπτύσσονταυ μέσα στον καπυταλυσμό, δε χωρούν στα κερδο

σκοπικά πλαυσυά του, όχυ μόνο λόγω των γυγαντυαυων καθη

κόντων που καθορύζουν, αλλά καυ γυατυ ου σχέσευς αυτές, 

από τη φύση τους, δεν μπορεύ να εκφρασθούν σαν εμπόρευμα 

καυ χρήμα, σαν σχέσευς κεφαλαυοκρατυκές. Η υλοπουηση καυ 

η απρόσκοπτη εξέλυξη των σχέσεων αυτών προϋποθέτευ έναν 

ευρύ καυ υσχυρό δημόσυο τομέα. Με βάση την υστορυκή πευ-

ρα καυ τη σημερυνή δομή της ελληνυκής ουκονομυας, ο ρόλος 
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του δημόσυου τομέα γυα την προσπάθευα αναστήλωσης καυ ανά

πτυξης της ουκονομύας εύναυ καθορυστυκός. 

α. 0 ρόλος αυτός μπορεύ_να δυαμορφωθεύ αυθόρμητα; 

Να ένα ερώτημα πολύ σημαντυκό*. Στη χώρα μας κυρυαρ-

χεύ το κεφαλαυοκρατυκο-μονοπωλυακό σύστημα, που, όπως εύ-

δαμε, ήδη "εξέθρεψε" στα σπλάχνα του ένα σημαντυκό δημόσυο 

τομέα της ουκονομυας, ο οπούος εύναυ συνυφασμένος με το 

σύστημα αυτό. Οπωσδήποτε, η δυαμόρφωση ενός τέτουου δημό

συου τομέα εύναυ βασυκά προϋόν αυθόρμητων εξελύξεων. Από 

δώ, λουπόν, καυ το πολύ ουσυώδες ερώτημα: εύναυ δυνατόν ο 

τομέας αυτός να εξελυχθεύ αυθόρμητα, σε καθορυστυκό; 

Mua καταφατυκή απάντηση θα οδηγούσε σε μουραύες αυ

ταπάτες. Kau στη χώρα μας η δυεύρυνση του δημόσυου τομέα 

συντελέσθηκε στο βαθμό που απαιτούσε καυ απαυτεύ το συμφέ

ρον του κεφαλαυου, μυα καυ εύναυ πυα ανύκανο μόνο του (δη

λαδή στηρυζόμενο μόνο στους αυτόματους μηχανυσμούς λευτουρ-

γύας του καπυταλυσμού) να δυασφαλύζευ τυς προϋποθέσεις της 

αναπαραγωγής καυ υδυοπούησης της υπεραξύας. Αλλά, εφόσον 

ο δημόσυος τομέας έχευ κύρυα αποστολή του τη δυάσωση καυ 

δυατήρηση των κουνωνυκών συνθηκών καπυταλυστυκής εκμετάλ

λευσης, τότε καταρχήν δυευρύνεταυ μόνο μέχρυ τα όρυα εκεύ-

να τα οπούα περυχαράζευ ή ύδυα η αποστολή του. 

Εύναυ παρά πολύ επυζήμυες ου αυθόρμητες ή εσκεμμέ

νες αυταπάτες γυα ραθμυαύο ξεπερασμάτων ορύων αυτών, φθάνον

τας ως την τελυκή αυτοκατάργηση του υδυωτυκού κεφαλαυου. Η δη-

μοσυοπούηση ενός μόνο μέρους της καπυταλυστυκής ουκονομύας, 

1. Βλ. λόγο Α. Παπανδρέου, όπ.π. 

- 138 -



αντυκευμενυκά σημαύνευ μεν κατάργηση της ατομυκής κεφαλαυο-

κρατυκής υδυοκτησύας, αλλά η κατάργηση αυτή γύνεταυ σε καπυ-

ταλυστυκή βάση. Δηλαδή στη θέση του ατομυκοΰ (ή δύπλα σ'αυ-

τον καυ μαζύ μ'αυτόν) μπαύνευ ο συλλογυκός καπυταλυστής σαν 

αναγκαύα μορφή κύνησης των σημερυνών κεφαλαυοκρατυκών σχέσεων. 

Αν, λουπόν, αφεθούν τα πράγματα έτσυ όπως διαμορφώθηκαν ως 

τώρα στη χώρα μας, τότε ας μην αναμένουμε ηγετυκό η καθορυ-

στυκό ρολό του δημόσυου τομέα. Αυτόν το ρόλο τον δυεκδυκεύ 

καυ τον κρατά το κεφάλαυο, καυ πρώτα το μονοπωλυακό. Καυ αν 

ακόμα μερυκές φορές,λ.χ. σε κρύσυμες καταστάσευς, ο δημόσυος 

τομέας το παρατραβήζευ με τυς πρωτοβουλύες του, αν,δηλαδή,θέ-

λευ να παύξευ καθορυστυκό ρόλο σε ορυσμένους τομεύς ή σε ο

λόκληρη τη δυαδυκασύα αναπαραγωγής, πάλυ ο ρόλος του αυτός 

θα εύναυ προσωρυνός,γυατύ,μετά την υπερνύκηση της κρυσης,θα 

ξαναγυρύσευ στα πλαύσυα που τον εντάσσευ η κεφαλαυοκρατυκή 

αποστολή του. Άλλο ζήτημα εύναυ η στάση των εργαζομένων, 

ου οπούου σε όλη τη μεταπολεμυκή περύοδο επεδύωκαν σωστά 

την παραπέρα ενύσχυση του δημόσυου τομέα, την επέκταση των 

κουνωνυκοπουήσεων κ.ά. Καυ όχυ μόνο γυατύ αυτό, αντυκευμε-

νυκά σημαύνευ ότυ το υδυωτυκό κεφάλαυο χάνευ έδαφος, αλλά 

καυ γυατύ ου εργαζόμενου μπορούσαν καυ μπορούν να χρησυμο-

πουούν το δημόσυο τομέα σαν δραστυκό όπλο των άμεσων καυ 

απώτερων δυεκδυκήσεών τους. Φυσυκά, όσο πυο πολύ το πετυ-

χαύνουν αυτό, τόσο πυο πολΰ ανησυχεύ ΤΌ κεφάλαυο (καυ υ-

δυαύτερα το μεγάλο), αφοΰ όσο προωθουνταυ ου θέσευς των ερ

γαζομένων καυ στον τομέα αυτόν,τόσο η αστυκή τάξη προσπα7 

θεύ να αντυδράσευ με κάθε μέσο. Θα πρέπευ να υπογραμμύσουμε 

εδώ ότυ αργά η γρήγορα αυτή η δυαλεκτυκή πορεύα θα οδηγή-

σευ σε πολΰ οξυμμένες συγκρουσευς των δύο βασυκών τάξεων 
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της σύγχρονης Ελλάδας. Από την έκβαση των συγκρούσεων αυ

τών θα εξαρτηθεί η πουότητα (το ταξυκό περυεχόμενο) της 

μελλοντυκής πορεύας όχυ μόνο του δημόσυου τομέα-, αλλά καυ 

ολόκληρης της ουκονομύας Hat κουνωνύας. 

β. 0_καθορυστυΜΟς_ρόλος_του_δημοσυου τομέα δεν μπορεύ 

να εκμαυευθευ βεβυασμένα 

0 δημόσυος τομέας μπορεύ πράγματα Mat πρέπευ να εύ-

ναυ καθορυστυκός της όλης ουκονομυκής πορεύας, δεν εύναυ 

δυνατό όμως να δημυουργηθεύ βεβιασμένα, με την έννουα της 

υποκευμενυκής επύσπευσης δυαδυκασυών, που από τη φύση τους 

επιβάλλουν αντυκευμενυκά χρονοδυαγράμματα των εξελύξεών 

τους. Αυτό, που τονύσαμε με έμφαση ακόμα στην αρχή της 

μελέτης αποτελεύ αρχή αφετηρυακής σημασύας, καυ επυβάλ-

λευ την απαραίτητη ορθοκρυσύα καυ εχέφρονη συμπερυφορά 

του κουνωνυκού υποκευμένου, όταν τύθεταυ το θέμα των ρυθ

μών, σταδύων καυ φάσεων στην πορεύα δυαμόρφωσης μυας νέας 

δυαρθρωτυκής υσορροπύας δημόσυου καυ υδυωτυκού τομέα, στην 

οπούα ο πρώτος θα ηγεύταυ καυ θα καθορύζευ την αναστήλωση 

καυ ανάπτυξη της ουκονομύας. Πρόκευταυ γυα την έξης,κατά 

την αντυληψη μας θεμελυακης σημασύας, αρχή: 

Από ουκονομυκή άποψη η κουνωνυκοπουηση (που πρέπευ 

να την εκφράζευ βασυκά ο δημόσυος τομέας) σημαύνευ πρυν 

απ'όλα κατάργηση της ατομυκής υδυοκτησύας, τουλάχυστο στα 

βασυκά μέσα παραγωγής καυ στο φυσυκό πλούτο, καυ δημυουρ-

γύα κουνωνυκής υδυοκτησύας με τρόπο που: 

Η παραγωγή να γυνευ αποδοτυκότερη σε σχέση με το 

καπυταλυστυκό (καυ κάθε άλλο) σύστημα ατομυκής 
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υδυοχτησύας, χαυ 

να δημυουργηθεύ μυα πραγματυχη χαυ όλο ενυσχυόμενη 

χουνωνυχη δυχαυοσύνη. 

Θεωρούμε πως αυτές ou δυο απαυτησευς, που αποτελούν 

την πεμπτουσύα του υστορυχού προβλήματος της χουνωνυχη'ς αλ

λαγής, στην εποχή μας εμφανύζονταυ - γυα πολλούς λόγους -

πολύ αντυφατυχές. Δεν εύναυ δυστυχώς λύγου εχεύνου που βλέ

πουν τυς δυνατότητες της χουνωνυχη'ς ανάπτυξης στη σφαύρα 

της δυανομης, ενώ η τύχη της κάθε ανάπτυξης χρύνεταυ στη 

» 1 

σφαύρα της παράγωγης , όπως δεν εύναυ λόγου MU εχεύνου που 

.μυλούν συνεχώς γυα ένταση της εργασυας χαυ άνοδο της παρα-

γωγυχότητας, αλλά συστηματυχά ξεχνούν τυς άδυχες σχέσευς 

δυανομης που επυχρατούν στη χώρα. 

Ou δύο αυτές σπουδαύες αξυώσευς επυδυώχουν τη "χρυ

σή τομή" στην αντύφαση ανάμεσα στην ανάγχη γυα αποδοτυχότε-

ρη εργασύα χαυ την χουνωνυχη δυχαυοσύνη. Γυατύ, μυα βεβυα-

σμένη πόρευα επέχτασης κυ εμβάνθυσης του δημόσυου τομέα, 

που γυα πολύ χαυρό φέρνευ στασυμότητα η πτώση της παραγω-

γυχότητας, δεν εύναυ σε θέση να λύσευ το πρόβλημα της χου-

νωνυχης δυχαυοσύνης, σε συνθηχες χουνωνυχης ανάπτυξης. Το 

πολύ μπορεύ (χυρύως με μέσα βύας) να επυβάλευ μυα υσοπεδω-

τυχη δυανομη του μη αυξανόμενου προϋόντος, εξασφαλύζοντας, 

έτσυ, μυα υσότητα της χουνωνυχη'ς ένδευας. Καυ αντύθετα: μυα 

ανάπτυξη της παραγωγυχότητας σε συνθηχες επέχτασης χυ εμβά

θυνσης των χεφαλαυοχρατυχών σχέσεων, δεν μπορεύ παρά να ο-

δηγήσευ στην όξυνση της ανυσότητας μεταξύ πλούτου χαυ φτώ-

1. Βλ. ομυλύα του Ούγγρου Πρωθυπουργού Γχυόργχυ Λαζάρ, 

στο Συνέδρυο Ούγγρων Ουχονομολόγων, 22.9.1982. 
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χευας αφού μυα τέτουα άνοδος προϋποθέτει, την ευρύτερη κα-

τύσχυση του νόμου του καπυταλυστυκού κέρδους. Cu άνθρωπου 

της δουλευάς σήμερα δε ζητούν ούτε ανυσοτητα πλούτου καυ 

φτώχευας αλλά ούτε καυ υσοτητα σε ωτώγευα. Αυτό που ζητούν 

εύναυ υσοτητα σε αυξανομενη_γενϋκη_ε*υημερυα. 

Η κουνωνυκοπούηση, η δυεύρυνση καυ η εμβάθυνση του 

δημόσυου τομέα της ουκονομυας, θα δυκαυωθεύ υστορυκά μόνον 

εφόσον: 

εξασφαλύζευ ανώτερη από πρηγούμενα αποδοτικότητα 

(παραγωγυκότητα) της κουνωνυκής εργασυας, καυ 

δυασφαλύζευ κυ ενυσχύευ υσοδυκαυες αρχές κουνωνυκής 

υδυοπούησης των καρπών αυτής της εργασυας. 

Αυτό φυσυκά δε σημαύνευ μυα πόρευα γραμμυκής.ανόδου, 

Θα γνωρυσουμε καυ προσωρυνές υφέσευς η στασυμότητες. θα 

αναγκαστούμε να συνεργαστούμε με κουνωνυκά στρώματα που 

επυδυώκουν πλούτο σε κουνωνυκη ανυσοτητα. θα χρευαστεύ να 

παλαύψουμε,γυα πολύ,ενάντυα σε ρομαντυκέςαπλοϋχές αντυλή-

ψευς υσοπέδωσης συμφερόντων η υσης δυανομής των όσων υπάρ

χουν σύμφωνα με τυς ανάγκες του καθενός. Κυ όταν υπερνυκη-

σουμε όλα αυτά, πρέπευ να υπερυσχύσευ ο στόχος: υψηλή παρα-

γωγυκότητα κουνωνυκη υσοτητα. 

θααναφέρουμε εδώ μύα φράση-κλευδυ του Φ. Μυτερράν: 

"χωρύς την ορμή των εργατών δεν υπάρχευ άνοδος της παραγω-

γυκότητας"̂ '. Καυ θα προσθέταμε κυ εμευς: η ορμή των εργατών 

1. Βλ. άρθρο στην εφημερύδα "Νεπσαμπαζάκ" στυς 28.9.1982. 
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προϋποθέτευ βαθυά χουνωνυκοπούηση των ουκονομυκών μας σχέ

σεων. 0 εργάτης κυνητοπουευταυ μόνο τότε, όταν πεύθεταυ πως 

δεν τον εκμεταλλεύονται, η πως ό,τυ κάνευ κατευθύνεταυ προς 

την κουνωνυκή λύτρωση του. 

3. Ο_ρόλος_του δημόσυου τομέα καυ ο δυναμυσμός_της ουκο-

νομυας 

Από τα παραπάνω προκύπτευ ότυ βήματα κουνωνυκοπούη-

σης, που λόγω της ανεδαφυκότητάς τους οδηγούν σε λύγο-πολύ 

δυαρκή πτώση της παράγωγης, τελυκά καταστρατηγούν την ύδυα 

την κουνωνυκοπούηση. Αλλά, καυ η αδυκαυολόγητη αναβολή (στο 

όνομα του φόβου γυα έναν πυθανό ουκονομυκό μαρασμό) επ'αό-

ρυστον, αναγκαύων γυα σήμερα βημάτων κουνωνυκοπουησης, ση-

μαύνευ απώλευα υστορυκών ευκαυρυών ανάπτυξης, που θα στου-

χύσευ πυο πολλά στυς επόμενες γενυές. 

Ωστόσο, όμως, ou γρήγορες καυ μαζυκές, αλλά σωστές 

καυ αναγκαυες δημοσυοπουήσευς(κουνωνυκοπουήσευς) δεν οδη

γούν αναγκαστικά σε ουκονομυκή κάμψη ή ύφεση. Αυτό επυβε-

βαυώνεταυ κυ από την πευρα. Σε χώρες, όπου η κουνωνυκοπουη

ση προσέλαβε μεγάλες δυαστάσευς καυ ουσυαστυκό περυεχόμενο, 

η δυναμυκότητα της ουκονομύας ενυσχύθηκε. Τα παραδείγματα 

εδώ περυττευουν. Θ'αναφερθούμε μόνο στο παράδευγμα της μα-

ζυκής σοσυαλυστυκής συνεταυρυστυκοπουησης της ουγγρυκής 

αγροτυκής ουκονομύας το 1960-1962, οπότε η αγροτυκή παρα

γωγή όχυ μόνο δεν υποχώρησε, αλλά σημεύωσε μυα επαυξημένη 

- σε "σχέση με προηγούμενα - δυναμυκότητα. Η αξύα του παρα-

δεύγματος έγκευταυ στο γεγονός ότυ η δυναμυκότητα αυτή εμ

φανίσθηκε στη δυάρκευα της μαζυκής αλλαγής, αλλά έβαλε καυ 
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τυς βάσευς της σημερυνης άνθυσης της ουγγρυκη'ς αγροτυκη*ς 

ουκονομύας. 

Αλλά ούτε καυ θεωρητυκά δυκαυολογεύταυ η θέση, πως 

η δυεύρυνση κυ εμβάθυνση του δημόσυου τομέα της ουκονομύας 

αφαυρεύ από τη δυναμυκότητά της. Γυατύ ou κουνωνυκοπουημέ-

νες σχέσευς παράγωγης φέρνουν μέσα τους πυότερες κυ αποτε-

λεσματυκότερες κυνητήρυες δυνάμευς, που εύναυ απαλλαγμένες 

από τυς αντυθέσευς της ατομυκη*ς κεφαλαυοκρατυκής αναπαραγω

γής, καυ επομένως υκανές γυα συνεχή* ανάπτυξη καυ γυα καθορυ-

στυκης σημασύας καθήκοντα. Γυ'αυτό τονύζουμε ότυ μακροπρό

θεσμα πρέπευ οπωσδήποτε η αναδυάρθρωση της ουκονομύας να 

συνδυασθεύ με την ανατμ' ' της σημερυνης αναλογύας δημό

συου καυ υδυωτυκοΰ τομέα υπέρ του πρώτου, χωρύς αυτό να 

σημαύνευ ότυ η αλλαγή αυτή πρέπευ να τοποθετηθεύ κάπου στο 

πολύ απομακρυσμένο μέλλον. Η αναδυάρθρωση αυτή πρέπευ να 

αρχυσευ στυς μέρες μας. 

Ασφαλώς, από τα πρώτα βήματα αυτής της πορείας θα 

υπάρξευ αντύδραση, υδυως από την πλευρά του μεγάλου κεφα-

λαύου. Όταν γράφονταυ αυτές ou γραμμές, ο δυεθνής τΰπος 

αναφέρευ σε περύοπτες θέσευς τυς επυθέσευς καυ το ουκονο-

μυκό σαμποτάζ του υδυωτυκοΰ κεφαλαύου κατά της κυβέρνησης 

του Μεξυκου, γυατύ τόλμησε να κρατυκοπουησευ τυς τράπεζες. 

Η περύπτωση δεν εύναυ μοναδυκη, εύναυ μάλλον χαρακτηρυστυ-

κη. Κατά κανόνα, σε περυόδους κουνωνυκοπουησεων η αντίδρα

ση καυ η δολυοφθορά του κεφαλ-αύου εξηγευ γυατύ υποχωρεύ η 

δυναμυκότητα της ουκονομύας. Αλλά αν εύναυ έτσυ, (καυ εύ

ναυ) τότε τα εμπόδυα αυτά δεν εύναυ καταρχήν ανυπέρβλητα. 
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α. Ανάπτυξη_του_δημόσυου τομέα καυ ^δυωτυκη πρωτοβου-

λύα 

Σοβαρότατο πρόβλημα της μεταβατυκης περυόδου εύναυ 

η σχέση του ποσοτυκά καυ πουοτυκά αναπτυσσόμενου δημόσυου 

τομέα προς την υδυωτυκη πρωτοβουλύα. Πρώτα-πρώτα, η υδυω

τυκη πρωτοβουλύα δεν πρέπευ να ταυτύζεταυ με την κεφαλαυο-

κρατυκη*. 'ϋχυ μόνο γυατύ - όπως εύδαμε - στη χώρα εύναυ 

εκτεταμένος ο μη κεφαλαυοκρατυκός υδυωτυκός χώρος, αλλά 

καυ γυατύ η υδυωτυκη πρωτοβουλύα εύναυ δυνατή XL επυβεβλη-

μένη καυ μέσα στο χώρο του δημόσυου τομέα της ουκονομύας; 

"Η δραστηρυοπούηση καυ ο εκσυγχρονυσμός του δημό

συου τομέα δεν εύναυ ασυμβύβαστα με την υδέα της σωστής 

υδυωτυκής πρωτοβουλύας. Αντύθετα δημυουργούν ευνοϋκό εξω-

τερυκό περυβάλλον γυα παραπέρα επέκταση". Δεν εύναυ τυχαύο 

ότυ υπογραμμύσαμε τυς φράσευς που ευπώθηκαν από τα πυο υ-

1 

πεΰθυνα χεύλη της χώρας . Γυατύ όχυ μόνο δεν εύναυ ασυμβύ

βαστα, αλλά καυ επυβάλλεταυ η συνεργασύα ανάμεσα τους. Ar 

κρυβέστερα, το Δημόσυο πρέπευ να στηρυχθεύ στα συστήματα 

καυ τους μηχανυσμούς της υδυωτυκης πρωτοβουλύας. Φυσυκά, 

όμως, στη βάση ενός επυστημονυκά εδραυωμένου δυαφορυσμού 

αυτής της πρωτοβουλύας καυ μάλυστα ως έξης: 

Πρώτο* στο βαθμό που θα αυξάνεταυ το πουοτυκό καυ 

ποσοτυκό ευδυκό βάρος καθώς καυ ο ρόλος του δημόσυου τομέα 

δεν θα δυευρΰνονταυ μόνο ου μακροουκονομυκές λευτουργύες 

του, αλλά θα πληθαύνουν καυ ου δημόσυες ουκονομυκές μονάδες 

1. Βλ. λόγο Α. Παπανδρέου, όπ.π. 
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(επυχευρήσευς, οργανυσμού, υδρύματα, κλπ.). Η πεύρα (τουλά-

χυστο της Ουγγαρύας) δεύχνευ ότυ το πυο δραστυκό φάρμακο 

κατά της γραφευοκρατυκής αποστέωσης των μονάδων αυτών ευ-

ναυ η ανάπτυξη της επυχευρηματυκής λευτουργύας τους, που 

προϋποθέτει, αυτοδυαχεύρυση, θαρραλέα ανάληψη ευθυνών, αυ

τόβουλη δράση, με δυο λόγυα, πρωτοβουλύα ομαδυκή, ατομυκή 

(υδυωτυκή). 

Δεύτερο' στην εποχή' μας η οπουαδήποτε επέκταση του 

δημόσυου τομέα δεν πρέπευ κυ 'ούτε εύναυ δυνατό να οδηγήσευ 

στην πλήρη εξάλευψη του υδυωτυκού, υδυαυτερα του μυκροεμπο-

ρευματυκού, αλλά καυ του μυκροκεφαλαυοκρατυκού τομέα. Παν

τού όπου αυτό επιβλήθηκε, (γυατυ πουθενά δεν ήταν δυνατό 

να πραγματοποιηθεί από μόνο του), οδήγησε σε ουκτρά αποτε

λέσματα. Σήμερα, ένα από τα πρώτυστα καθήκοντα της ουκονο-

μυκής πολυτυκής εύναυ ο σαφής προσδυορυσμός των ουκονομυκών 

χώρων καυ κατευθύνσεων, όπου επυβάλλεταυ να επεκτεύνεταυ ο 

δημόσιος τομέας, ο οπούος, μετατρεπόμενος σε φορέα όλο καυ 

πυο αποφασυστυκής δύναμης, να μπορεύ να εύναυ εκ των πραγμά

των σε θέση να επηρεάζευ καυ να κυνητοπουεύ τον υδυωτυκό 

τομέα, σε κατευθύνσευς που ορύζουν ou εκφρασμένες από το 

Δημόσυο κουνωνυκές ανάγκες. Τέλος, αν η παρακυνηση κυ ο 

επηρεασμός αποδευχνεταυ ατελέσφορος, να μπορεύ να τον υπο-

χρεώνευ, με κατάλληλα ουκονομυκά καυ δυουκητυκά μέσα, στην 

από κουνωνυκή σκοπυά ωφέλυμη κυ εφυκτή δραστηρυότητα. 

3. ^2H2£2^2D_ï2i^_^2Î^k2£ïc*^Îi?2ri-I2y„u^O0JiL>(O^ τομέα 

Κουνωνυκοπουημένες ουκονομυκές σχέσευς με ανώτερη 

παραγωγυκότητα καυ ουσυαστυκή κουνωνυκή δυκαυοσύνη δε θα 
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πετύχουμε ποτέ, αν ο σημερυνός υδυωτυκός τομέας δυατηρη-

σευ τα σημερυνά χαρακτηρυστυκά του. 0 δημόσυος τομέας δεν 

καλευταυ μόνο να περυορυσευ σχετυκά (υπέρ αυτοΰ) τον υ-

δυωτυκό, αλλά Mat να τον αναδυοργανώσευ ρυζυκά. Ou λύσευς 

που εκ των πραγμάτων προβάλλουν ευναυ: 

1. 0 μυκροεμπορευματυκός χώρος,που ευναυ πολΰ ευρύς, 

πρέπευ να αναδυοργανωθευ εκ Βαθέων, με κύρυο στόχο τη δη-

μυουργυα νέων μορφών ουκονομυας,ου οπουες θα ανταποκρυνονταυ 

στυς σημερυνές απαυτησευς της τεχνολογύας καυ των μηχανυσμών απ

ρόσκοπτης καυ προγραμματυσμένης λευτουργυ'ας της ουκονομυας. 

Σ'αυτό" έχουμε να δυδαχθούμε πολλά από τη δυεθνη πευρα, υδυαυ-

τερα δε από την ουγγρυκη, γυατυ στη χώρα αυτή ο μυκρόπαραγω-

γυχός χώρος έχευ αναμορφωθεί ρυζυκά, παρόλα αυτά όμως, συ

νεχώς αναδιοργανώνεται,, έτσυ που τώρα εμφανίζεται, σε μυα 

πληθώρα μορφών χαυ συμβάλλευ σημαντυκά στην παράγωγη αγαθών 

χαυ υπηρεσυών, σε ορυσμένους κλάδους μέχρυ χαυ το ένα τρυτο 

του συνόλου. 

2. 0 χώρος των μυχρομεσαυων χεφαλαυοχρατών δεν μπο-

ρευ να συνεχυσευ να υπάρχευ χαυ να λευτουργευ μέσα στυς υ-

δυες δυασυνδέσευς, μηχανυσμοΰς, χατάτμηση χαυ δυάρθρωση που 

δυαμορφώθηκαν στο παρελθόν, στα πλαυσυα του χρατυκομονοπω-

λυαχοΰ καπυταλυσμοΰ. Καυ αυτό όχυ μόνο γυατυ υποτυθεταυ ότυ 

αργά η γρήγορα θα περυορυστοΰν δραστυκά η' θα εξοστρακυστούν 

τα μονοπώλυα (στο πλέγμα των οπουων τώρα ου μυκρομεσαυου καπυτα-

λυστές λευτουργούν σαν δορυφόρου η έμμεσα εξαρτημένου), αλ

λά καυ γυατυ θα πρέπευ να δυαμορφωθευ ένα νέο σύστημα σχέ

σεων του χώρου αυτού με το Δημόσυο καυ το αντυθετο. Κΰρυα 

κατεύθυνση της αναμόρφωσης καυ αναδυοργάνωσης τους πρέπευ 

- 147 -



να εύναυ αχρυβώς η ανάπτυξη της υχανότητας χυ ετοιμότητας 

τους γυα αποδοτυχη προσαρμογή' τους στο νέο σύστημα των ο

λοένα χουνωνυχοπουοΰμενων ουχονομυχών σχέσεων. 

3. Τέλος, μένευ ο πυο προβληματυχός χώρος του υδυω

τυχου τομέα: του μεγάλου χεφαλαύου χαυ των μονοπωλύων, ό

που, όπως εύδαμε, φωλυάζευ φαρδυά-πλατυά Mat το ξένο χεφά-

λαυο. Mua υστορυχη πόρευα βαθυών χουνωνυχοπουησεων χαυ σο-

συαλυστυχη*ς αλλαγη'ς εύναυ ασυμβίβαστη με την ύπαρξη χαυ 

χυρυαρχύα του ντόπυου χαυ ξένου μονοπωλυαχοϋ* χεφαλαύου. 

Αργά ή γρήγορα η σόγχρουση των δ\3ο αυτών αντύθετων μετώ

πων θα εύναυ αναπόφευχτη. Από την έχβαση της σΰγχρουσης 

εξαρτάταυ η τύχη της αλλαγής. Αυτή' η συγχρουση δε σημαύνευ 

απαραύτητα χαυ ρη'ξη ανάμεσα στους δυο τομευς. Γυα ένα με

γάλο χρονυχό δυάστημα θα εύναυ υποχρεωμένου όχυ μόνο να 

συνυπάρχουν, αλλά χαυ να συμπράττουν στα πλαυ'συα της γ-ενυ-

χότερης χουνωνυχης αναπαραγωγής. 

Η σύμπραξη αυτή εύναυ δυνατή εφόσον ou πρωτοβου

λίες του υδυωτυχου εύναυ - όπως τονύζευ χαυ ο χ. Παπαν

δρέου - σωστές.Χωρύς την προτευνόμενη αναδυοργάνωση χαυ 

αναμόρφωση του χώρου των μυχροεμπορευματοπαραγωγών χαυ 

των μυχρομεσαύων χεφαλαυοχρατών, δεν μπορούμε ν'αναμένου

με χαυ τόσο πολλές σωστές υδυωτυχές πρωτοβουλύες, όσες 

προϋποθέτευ η βαθυά χουνωνυχη* αλλαγή. Στον προαναφερθέντα 

λόγο του πρωθυπουργοί έγυνε αναφορά στα πυο ουσυαστυχά χα-

θηχοντα του υδυωτυχου τομέα σε σχέση με τυς στρατηγυχές 

επυδυώξευς της ουχονομυχης πολυτυχης του πενταετούς σχε-

δύου 1983-1987. Σχετυχά με αυτά λέχθηχε χαυ η εξη*ς, χατά 

τη γνώμη μας, εξέχουσας σημασυας προϋπόθεση: Όλα αυτά 
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- εύπε - με την προσδοχυα ότυ Ο υδυωτυχός τομέας θα μπο

ρέσει, να συλλάβευ τα μηνύματα των Μαύρων χαυ θα παυξευ ε-

πουχοδομητυχό ρο'λο στην χουνωνυχη αναστήλωση της πατρυδας 

μας. 

Από αυτά, όμως, εξυπακούεται, ότυ ο δημόσυος τομέας 

πρέπευ να ευναυ σε θέση να επυβάλευ την επυστημονυχά θε-

μελυωμένη θέση του, αν ο υδυωτυχός τομέας δεν ανταποκρίνε

ται, στην παραπάνω προσδοχυα. 

σανατολυσμού 

Η ουκονομυκη χαυ πολυτυκη ηγεσυα της χώρας θα πρέ

πευ με μαεστρία να επυτύχευ την πραγματοποίηση της αλλα

γές καυ με τη συνεργασυα του υδυωτυκού τομέα. Στην προσ-

πάθευα καυ πόρευα αυτής της συνεργασυας, ο'μως, πρέπευ να 

έχουμε υπόψη μας ότυ: 

στη χώρα μας δεν έχουν λευτουργησευ ούτε ou κανό-

νες της ελεύθερης αγοράς, ούτε ou δυαδυχασυες εξα-

σφάλυσης χουνωνυχης δυχαυοσύνης, 

πρέπευ εχ των προτέρων να ευμαστε βέβαυου ότυ το 

μεγάλο χεφάλαυο χαυ τα μονοπώλυα δεν πρόχευταυ να 

συνεργασθούν με τυς τάξευς χαυ τυς δυνάμευς που ευ-

ναυ φορευς της αλλαγής. 

Επομένως, ο μελετημένος χαυ σαφής αντυμονοπωλυαχός 

προσανατολυσμός του δημο'συου τομέα χαυ της γενυχότερης ου-

χονομυχης πολυτυχτίς επυβάλλεταυ από τα πράγματα. Οπωσδήπο

τε, όμως, ο προσανατολυσμός αυτός, στο σημερυνό στάδυο ε-

ξέλυξης, πρέπευ να συνδυασθευ με την ταυτόχρονη παραχυνηση 
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της μη μονοπωλυακης επυχευρηματυκης δραστηρυότητας καυ υ-

δυαύτερα εκευνης με λαϋκη βάση (συνεταυρυσμού, ομαδυκές πρω

τοβουλίες, κ.ά.). Γενυκά θα χρευασθευ να εξασφαλυσθευ: 

μυα βάσυμη καυ βυώσυμη συμμαχυα με τον αναμορφωνόμενο 

καυ αναδιοργανωμένο μυκροπαραγωγυκό-εμπορευματυκό 

τομέα, 

έντυμη συνεργασυα με τον μη μονοπωλιακό' κεφαλαυοκρα-

τυκό χώρο, με την προϋπόθεση ανάληψης σωστών επυχευ-

ρηματυκών πρωτοβουλυών, 

καυ παλλαϋκη πάλη κατά του αντυδραστυκού μεγάλου κε

φαλαίου, υδυαύτερα κατά των συνεργαζόμενων με το ξέ

νο κεφάλαυο μονοπωλίων. 

Mua από τυς βασυκότερες κατευθύνσευς αυτοΰ του γενυ-

κοΰ προσανατολυσμοΰ πρέπευ να είναυ η ανάκτηση της ουκονο-

μυκης καυ πολυτυκης ανεξαρτησυας της χώρας. Αλλά κυ εδώ ε-

πυβάλλεταυ η μεγαλύτερη σύνεση, γυατυ ου βεβυασμένες καυ α-

μελέτητες ενέργευες ευναυ δυνατό να οδηγήσουν σε ένα παρά-

καυρο η άτοπο κο'ψυμο των υφυστάμενων δυεθνών ουκονομυκών 

αρτηρυών της χώρας, που θα ήταν αδύνατο να αντυκατασταθούν 

με άλλες νεοδημυουργούμενες. Mua τέτουα ανάκτηση ανεξαρτη

σίας ευναυ κάθε άλλο παρά ουσυαστυκη κατάκτηση της. 

Στα πλαυσυα αυτού του γενυκού προσανατολυσμού, επυ-

βάλλεταυ αυτή τη στυγμη η γρήγορη αναθέρμανση του κλυματος 

παραγωγυκών επενδύσεων καυ η ταυτόχρονη τυθάσσευση του πλη-

θωρυσμού. Άλλος δρόμος γυα την έξοδο από την κατάσταση στα-

συμοπληθωρυσμού δεν υπάρχευ παρόλο που πρόκευταυ γυα δρόμο 

αντυφατυκό. 0 δημόσυος τομέας πρέπευ να αποβευ ο βασυκός κυ-
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νητη'ρας καυ φορέας των νέων επενδύσεων, άλλα με τρο'πο που: 

1) να πατάσσεταυ ο πληθωρυσμός, καυ 2) να μευωθεύ η εσωτε

ρική* κυ εξωτερυκή* χρέωση του Δημοσίου που αποτελεύ σημαντυ-

κό παράγοντα πληθωρυστυκών πυέσεων καυ αύξησης του σοβαρού 

ελλείμματος του υσοζυγυου τρεχουσών πληρωμών. 

0 Υπουργός Εθνυκης Όυκονομυας, στο πλαύσυο ουκονομυ-

κή*ς πολυτυκτίς,υπογραμμίζει, δυκαυολογημένα ο'τυ:"πληθωρισμός 

καυ έλλευμμα υσοζυγυου αποτελούν τους δύο Βασι,κούς περυορυ-

στυκούς παράγοντες στη δυαμόρφωση κι, εφαρμογή* ενο'ς επενδυ

τικού προγράμματος, ικανού να βγάλευ την οι,κονομύα από την 

ύφεση!'.Ωστόσο, όμως, και, η ύδυα η αναυμι,κη* επενδυτυκή δρα

στηριότητα θρέφευ τον πληθωρυσμο καυ το έλλευμμα. Αυτή* τη 

στυγμη*, λουπόν, σωστά συγκεντρώνεται η προσοχή* στην αναζωο

γόνηση των επενδύσεων, με κύρυο κυνητρό τους το δημόσυο το

μέα. Αλλά, κατά την υλοπουηση αυτής της προσπάθευας, ο το

μέας αυτός πρέπευ: 

να απογραφευοκρατυκοπουηθεύ ουσυαστυκά, 

να μευώσευ δραστικά τυς μη παραγωγυκές επενδύσεις 

καυ άλλες δαπάνες, 

να μετατρέψει, τυς μονάδες καυ τους οργανυσμούς του 

σε πραγματυκές επυχευρη*σευς, 

να συλλάβευ τα πραγματικά ευσοδη*ματα των μονοπωλύων 

καυ να τα ανακατανευμευ υπέρ των δοκών του παραγωγι

κών επενδύσεων, 

να δυευρύνευ γρήγορα την εσωτερυκη* καθετοποίηση της 

παραγωγής, ώστε να μευωθεύ αυσθητά η ανάγκη εισαγω

γών, καυ τέλος, 

να αυξηθεί? με όλα αυτά η προσφορά αγαθών καυ υπηρεσυών. 
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δ. Ανάπτυξη_του_δημόσυου τομέα καυ_αποζημυώσευς 

Η αδτίρυτη ανάγκη ανάπτυξης του δημόσυου τομέα ανα-

γκαστυκά πρέπευ να περυλάβευ καυ την ουσυαστυκή κουνωνυκο-

πούηση (με εθνυκοπουησευς, κρατυκοπουήσευς καυ άλλες μορ

φές) πολλών κλάδων, υδυαυτερα στο χώρο του μονοπωλιακού κε

φαλαίου. Η κουνωνυκοπουηση (με την έννουα της κατάργησης 

της ατομυκης μονοπωλυακη'ς υδυοκτησύας) βασυκών μονοπωλια

κών επυχευρησεων επυβάλλεταυ: γυα λόγους πολυτυκους (κατο

χύρωση καυ προώθηση της Αλλαγής), ουκονομυκοΰς (δυασφάλυση 

μυας ορθολογυκης καυ αυτοδύναμης ανάπτυξης), κουνωνυκούς 

(δημυουργυα πρόσθετων προϋποθέσεων υκανοπουησ'ης πολλών ά

μεσων λαϋκών αναγκών), καυ αμυντυκούς (ενύσχυση της ασφά-

λευας της χώρας). Αλλά, ου τέτουες κουνωνυκοπουησευς θά 

δυκαυώσουν τυς ελπύδες μας: 

αν εντάσσονταυ σ'ένα γενυκάτερο πρόγραμμα ουκονομυ-

κής, κουνωνυκης καυ πολυτυστυκης ανάπτυξης της χώ

ρας, 

αν συμβάλλουν στη δυαμόρφωση ενός υσχυροΰ, εκσυγχρο-

νυσμένου, ουκονομυκά συμφερτυκοΰ δημόσυου τομέα της 

ουκονομυας, που με τον καυρό θα μπορεί να επηρεάζευ 

αποφασυστυκά τους βασυκοΰς τομεύς καυ τάσευς της ου-

κονομύας, 

αν συμβάλλουν στην κατάργηση της εξάρτησης της χώρας, 

καυ αν συνδυάζονταυ με την παραπέρα εμβάθυνση του 

εκδημοκρατυσμοι5 της ουκονομυκη'ς καυ κουνωνυκης ζωής. 

Από αυτά προκΰπτευ ότυ χρευάζεταυ υδυαύτερη προσοχή 

στο θέμα των αποζημυώσεων. Το πουές αποζημυώσευς θα κρυθούν 

αναγκαύες κυ αναπόφευχτες, ευναυ ζήτημα που απαυτεύ* συγκε-
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κρυμένη εκτυμηση σε κάθε δοσμένη περυπτωση. Γενυκά πάντως 

ου αποζημυώσευς δεν πρέπευ να αδευάσουν τα κρατυκά ταμεύα, 

δεν πρέπευ να οδηγήσουν σε πρόσθετες φορολογυκές επυβαρύν-

σευς των εργαζομένων, δεν πρέπευ να γύνουν βρόχος στο λαυ-

μό της εθνυκης ουκονομύας καυ τροχοπέδη στην ανάπτυξη της. 

Αντύθετα, σε πολλές περυπτώσευς, επυβάλλεταυ να αποφευχθούν 

υδυαυτερα όταν πρόκευταυ γυα μονάδες που δημυουργηθηκαν με 

χρήματα του κράτους, γυα επυχευρησευς καταχρεωμένες στο Δη-

μόσυο, γυα επυχευρησευς με δυαπυστωμένη μεγάλη χρόνυα φορο-

δυαφυγη, γυα συγκροτήματα που φυγαδεύουν το εθνυκό ευσο'δη-

μα στο εξωτερυκό, αντυτάσσονταυ ζημυογόνα στο έργο της Αλ

λαγής η το καταστρατηγούν με άμεσους η πλάγυους τρόπους. 

4. Συμπεράσματα 

Ολόκληρη η παρούσα μελέτη εξέτασε την προβληματυκη* 

καυ δυναμυκη του δημόσυου καυ υδυωτυκού τομέα της ουκονο

μύας, από την άποψη της αντυκευμενυκης αναγκαυότητας του 

σοσυαλυστυκοΰ μετασχηματυσμοΰ της ελληνυκη*ς κουνωνυας. Γυ 

αυτό, στο τελευταύο κεφάλαυο της μελέτης, προσπαθήσαμε να 

δεύξουμε την εξαυρετυκης σημασύας δυναμυκότητα του δημό

συου τομέα, την οπουα δεν έχευ ακόμα αποκτησευ σε υκανο-

πουητυκό βαθμό, αλλά πρέπευ να την αποκτησευ στο άμεσο μέλ

λον, 

Η προοδευτυκη αύξηση της δυναμυκότητας του δημόσυου 

τομέα, στην πόρευα προς το σοσυαλυσμό θα πρέπευ να φθάσευ 

σε καθορυστυκης σημασυας επυπεδο γυατυ αλλυώς δεν μπορευ 

να συνεργασθεύ* με την υδυωτυκη πρωτοβουλύα προς κατευθύν-

σευς που επυβάλλευ η αντυκευμενυκη αναγκαυότητα. 0 συσχετυ-
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σμός του δυναμισμού δημόσι,ου και, ι,δι,ωτυκού τομέα πρέπευ 3αθ-

μυαυα να αλλάξει, υπέρ του πρώτου. 

Η αλλαγή αυτού του συσχετι,σμού, δηλαδή το δυνάμωμα, 

σε έκταση και, βάθος, της δημοσυοπου'ησης και, κουνωνι,κοπούη-

σης των σχέσεων παραγωγής, θα πρέπει, να στραφεύ αναγκαστι

κά ενάντυα στα μονοπώλια, σαν απαρχή των υστορι,κών δυαδι,κα-

σι,ών κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Αλ

λά, ταυτόχρονα, πρέπει, να επι,φέρει,: ανώτερη παραγωγικότητα 

σε συνθήκες ανώτερης ποι,ότητας της ζωής, με κύρυο χαρακτη-

ρι,στι,κό την κουνωνυκή υσότητα. Αλλυώς, το ι,δανοκό του σο-

σι-αλι,σμού, που ευναι, δημυουργύα υψηλότερου επυπέδου κοι,νωνο-

κών οχέσεων και, ζωής, θα αποδυνάμωνε αποκαρδυωτυκά. 

Η πραγματοποίηση αυτού του υδανυκοΰ μπορεύ καο πρέ

πει, να συνενώσει, και, να συνεγευρευ το λαό, του οπούου η 

δραστήρυα και, μαζοκή συμμετοχή, εύναι, δυνατό να εξασφαλι

σθεί, ακόμα και, σε δύσκολες στυγμές κοι,νωνι,κών συγκρούσεων, 

μόνον όταν πεύθεταυ με την ύδυα του την πευρα ότι, χτύζει, 

μυα δυκή του ανώτερη κουνωνύα. 
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