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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τριάντα χρόνια χωρίζουν την έπανέκόοση τοϋ βιβλίου τοϋ Δημήτρη 
Μπάτση «Ή  Βαρειά Βιομηχανία στην 'Ελλάδα» από την πρώτη του έκ
δοση, τό 1947. Τριάντα χρόνια — μιά ολόκληρη γενιά -  το βιβλίο αυτό 
έμεινε Θαμμένο, άγνοημένο, όπως κι ό συγγραφέας του. Κοινή ή μοίρα τοϋ 
έργου καί τοϋ δημιουργοϋ, σημαδεύει μιά από τις πιο κρίσιμες καμπές τής 
ιστορίας τοϋ τόπου μας.

*Ότι ό Δημήτρης Μπάτσης εκτελέστηκε πλάι στο Νίκο Μπελογιάννη 
δέν ήταν τυχαίο. 'Ότι μιά γενιά 'Ελλήνων άγνόησε τήν ύπαρξη τοϋ βι
βλίου καί του συγγραφέα του, κι αύτο^έν ή^αν τυχαίο: Τό «Κατεστημέ
νο» (δέ μιλάω γιά αστική τάξη,~ηβί Ί)αΗ%/}ψ&> πιο κάτω τό γιατί) εϊχ$ *  
πολλές καί μεγάλες ενοχές γιά νά μπορέσει νά σταθεί στο έργο τοϋ Μπα- 
τση καί νά άντλήσει άπ’ αυτό έστω καί λίγα διδάγματα. Καί τό λαϊκό 
κίνημα -  πού ώριμος καρπός του στάθηκε αυτή ή μελέτη γιά τή βαρειά 
βιομηχανία στήν Ελλάδα -  περνοϋσε πολύ σκληρές ώρες γιά νά μπορέσει 
νά σταθμίσει τό μεγάλο καί τό μικρό στή ζωή, στήν προσφορά καί στό 
θάνατο τοϋ Δημήτρη Μπάτση.

*Έτσι άγνοήθηκε καί στήν Ελλάδα καί έξω αυτή ή μελέτη πού, ώστό- 
σο, ήτανε πρωτοπορειακή γιά τον καιρό της καί είναι πολύτιμη καί σήμε
ρα: Ό  Αναγνώστης τοϋ 1977 δέ θά δυσκολευτεί νά άναγνωρίσει πώς σ’ 
αυτή τή μελέτη τοϋ 1947 έχουν τεθεί τά βασικά προβλήματα άνάπτυξης 
μιας χώρας εξαρτημένης καί υπανάπτυκτης, χώρας «περιφερειακής», 
όπως θά λέγαμε σήμερα, καί προτείνονται λύσεις επιστημονικά θεμελι
ωμένες καί, μαζί’ συγκεκριμένες. Ό  σημερινός αναγνώστης δέ θά δυσκο
λευτεί νά παραβάλει τήν άνάλυση τοϋ Μπάτση γιά τήν έσωτερική συσσώ
ρευση, τήν έσωτερική αγορά, τή χρηματοδότηση των άναπτυξιακών προ
γραμμάτων, μέ τις σύγχρονες αναλύσεις πού άφοροϋν προβλήματα τοϋ 
Τρίτου Κόσμου, καί νά εκτιμήσει τή σημασία της. Νομίζω πώς ή μεγάλη 
άξια τοϋ έργου τοϋ Μπάτση είναι ή θέση πού δίνει στήν έσωτερική συσ
σώρευση, είναι ή κατανόηση τοϋ ρόλον τής εσωτερικής συσσώρευσης στό  ̂
γενικότερο πρόβλημα τής ανεξαρτησίας μιας χώρας «περιφερειακής».

Σάν κατάληξη μιας μακριάς πορείας τής μαρξιστικής σκέψης στήν 
Ελλάδα πρέπει νά δοϋμε αυτή τή μελέτη τοϋ Μπάτση γιά τή βαρειά βι
ομηχανία. Μιας πορείας πού. άρχίζει άπό τή στιγμή πού τό Κομμουνι
στικό Κόμμα, νεαρό άκόμη, άπέρριψε τό μύ$ο τής «φτώχειας» τής Ε λλά
δας καί διακήρυξε τή σημασία πού είχε γιά τον τόπο ή άξιοποίηση των
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πλοντοπαραγωγικών τον πηγών. Στοιχειώδης ιστορική εντιμότητα θά 
άπαιτοϋσε τήν άναγνώριση τοϋ ρόλον πού έπαιξε τό Κομμοννιστικό 
Κόμμα στην κατάρριψη αντοϋ τοϋ μύθον πού στήριζε τήν νποτέλεια τής 
Ελλάδας -  μά αντή ή άναγνώριση δεν ήρθε άκόμη.

'Ο μεγάλος σταθμός σ' αντή τήν πορεία ήρθε στά χρόνια τής Κατο
χής, μέ τήν ϊδρνση, τή λειτονργία, τό έργο τής ’Επιστημονικής Εταιρείας 
μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων «Επιστήμη -  3Ανοικοδόμηση» (ΕΠ -  
ΑΝ). Στή δονλειά τής ΕΠ — ΑΝ  πραγματοποιείται μέ τον πιό εντνχισμένο 
τρόπο ή σύνδεση τοϋ λαϊκοϋ κινήματος μέ τήν επιστημονική σκέψη, ή 
σύνδεση τοϋ λαϊκοϋ, άπελενθερωτικοϋ καί σοσιαλιστικού κινήματος μέ 
τήν «αστική διανόηση» τοϋ τόπον. Ό  Μπάτσης ήταν «αστός διανοούμε
νος». δπως κι ό Γενικός Γραμματέας τής ΕΠ — ΑΝ. ό τότε πρύτανις τον 
Πολυτεχνείου Νίκος Κιτσίκης, πού ψυχώσανε τό εργο τής εταιρείας, κι 
όπως οι επιστήμονες όλων τών ειδικοτήτων που τήν έπανδρώσανε.

«Αστοί διανοούμενοι», πού καταλάβανε τή μεγάλη αλήθεια τής έλ- 
ληνικής πραγματικότητα^^ί>ς εκείνο πού εμποδίστηκε πάντα στην Έ λ-

·; ήταν ή καπιταλιστική άνάπτν^^βτώς τά στοιχεία πού διώχτηκαν -  
και πριν ακόμη εμφανιστεί ή σοσιαλιστική σκέψη στήν Ελλάδα -  ήταν τά
γνήσια άστικά στοιχεία, καί πώς ό δρόμος πού άνοιγε πιά γιά τον τόπο, 
γιά τήν εθνική ύπαρξη καί άνάπτνξη ήταν ό δρόμος πού όδηγοϋσε — μέσα 
άπό μιά πλατιά σνμμαχία λαϊκών - δημοκρατικών δννάμεων — στήν αντό- 
νομη βιομηχανική άνάπτνξη, στή θεμελίωση τών νλικών προϋποθέσεων 
τής άνεξαρτησίας, καί στο σοσιαλισμό.

'Ο Δημήτρης Μπάτσης, γιος τοϋ ναύαρχον 3Αντώνιον Μπάτση, άπό 
τή Σύρα, έφερνε τίς διαψενσμένες προσδοκίες τών αστών αντοϋ τοϋ νησι
ού, πού στάθηκε άπό τίς πρώτες κοιτίδες τοϋ άστισμοϋ στή μετά τφ 21 
Ελλάδα. Μαζί\ όμως, έφερνε καί τήν οικονομική επιστήμη πού είχε άρχι
σε ι νά αναπτύσσεται μεθοδικότερα καί επιστημονικότερα στόν τόπο μας. 
Ο Νίκος Κιτσίκης — πού προλογίζει τήν πρώτη έκδοση τής «Βαρειάς Βι

ομηχανίας» — μέ τή σνγκρότησή τον τοϋ μηχανικού, έφερνε τήν πρώτη 
μεγάλη σννεισφορά τοϋ Πολντεχνείον στο λαϊκό κίνημα τοϋ τόπον. (Εί
ναι ϊσως ή στιγμή νά θνμηθεϊ τό σημερινό Πολντεχνεϊο πώς κάποτε θά- 
πρεπε νά βγάλει άπό τή λήθη εκείνον τόν παλιό τον πρύτανι, πού τόσο τό 
τίμησε στά χρόνια τής Κατοχής καί μετά; 5Ίσως θά πρέπει άκόμη νά θνμί- 
σονμε πώς, αν τό Πολντεχνεϊο λησμόνησε τόν Κιτσίκη, ή δικτατορία δέ 
τόν λησμόνησε: στά βαθιά τον γεράματα ό Νίκος Κιτσίκης γνώρισε τά 
Γιοϋρα). Αντή ή σύνδεση τοϋ γενικού μέ τό σνγκεκριμένο, πού θά τή δει ό 
άναγνώστης στό έργο τοϋ Μπάτση, δέν ήτανε δννατό νά πραγματοποιηθεί 
χωρίς τή σνμβολή τών «μηχανικών», τών επιστημόνων τοϋ Πολντεχνείον, 
πού έπανδρώσανε τήν ΕΠ — ΑΝ:

Μαρξιστική σκέψη καί ελληνική επιστήμη πραγματοποιήσανε τήν 
Ιδεωδέστερη ένωσή τονς στά χρόνια τής Κατοχής, μέσα στόν έθνικοαπε-
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λενθερωτικό άγώνα, γιά νά δώσουνε αυτό πού θά λέγαμε «ελληνικό δρό
μο» γιά τό σοσιαλισμό. Ή θεωρία γινόταν συγκεκριμένη, δεμένη μέ την 
ελληνική πραγματικότητα, καί μεταβαλλόταν σέ υλική δύναμη καθώς άγ- 
κάλιαζε τις μάζες, τό μεγάλο λαϊκό κίνημα τής εποχής εκείνης. Αυτά όλα 
τά στοιχεία, ένσωματωμένα, θά τά βρει ό σημερινός άναγνώστης στο βι
βλίο του Δημήτρη Μπάτση.

Μιά εξήγηση είναι ϊσως άναγκαία, γιά νά κατανοηθει σήμερα τό βι
βλίο τοϋ Μπάτση: Ή  συχνή άναφορά τοϋ συγγραφέα στο Στάλιν μπορεί 
νά ξενίσει τον άναγνώστη τής δεύτερης έκδοσης. Μά γιά τον αναγνώστη 
τής πρώτης έκδοσης ήταν κάτι φυσικό. ’Ό χι τόσο γιατί τήν υπαγόρευε ή 
σταλινική προσωπολατρεία -  έπαιζε βέβαια τό ρόλο της, μά ακόμη δέν 
είχε άλώσει τή μαρξιστική σκέψη στήν Ελλάδα — όσο γιά δυο κυρίως 
λόγους, πού ήταν καί οι δύο θετικοί. Πρώτα - πρώτα, ήταν ή αϊγλη τής 
Σοβιετικής 'Ένωσης στή διάρκεια τοϋ άντιφασιστικοϋ πολέμου καί μετά, 
αϊγλη πού άντ ανακλούσε καί στ ον ηγέτη της. Δεύτερο, καί σημαντικότερο: 
Ή Σοβιετική "Ένωση ήταν ή ζωντανή άπόδειξη πώς μιά καθυστερημένη 
χώρα μπορεί νά οικοδομήσει τό σοσιαλισμό, καί πώς ή βιομηχανική ανά
πτυξη είναι ή υλική προϋπόθεση γιά τήν οικοδόμησή του. Ή  Σοβιετική 
'Ένωση όχι μόνο εΐχε άποδείξει τήν ορθότητα τής άντίληψης τοϋ Λένιν 
γιά τήν οικοδόμηση τοϋ σοσιαλισμού σέ μιά χώρα, άλλά καί τή σημασία 
τής εσωτερικής συσσώρευσης: βΌτι μπόρεσε μέσα σέ ελάχιστα χρόνια, καί 
μέ τίς συνθήκες τοϋ οικονομικού άποκλεισμοϋ, νά γίνει ή χώρα πού σή
κωσε τό μεγαλύτερο βάρος τοϋ πολέμου καί ό κύριος παράγοντας τής 
νίκης, ήτανε μιά πηγή έμπνευσης. Αυτήν, ουσιαστικά, τήν έννοια έχουν οι 
άναφορές τοϋ Μπάτση στό Στάλιν.

Γιά νά δώσουμε πληρέστερα τόν τρόπο πού σκέπτονταν τότε οι *Έλ
ληνες κομμουνιστές, θά πρέπει νά προσθέσουμε κι άλλο ένα σημαντικό 
στοιχείο: Τήν εποχή τής ΕΠ  -  ΑΝ  καί τής «Βαρείας Βιομηχανίας» δέν 
υπήρχε άκόμη ούτε ή πραγματικότητα οϋτε ή έννοια των «μπλόκ», ενώ ή 
αύτοδιάλυση τής Γ ' Διεθνούς στή διάρκεια τοϋ πολέμου είχε δώσει στά 
Κομμουνιστικά Κόμματα αυτοπεποίθηση, καθώς έπαιρναν τήν ευθύνη γιά 
τήν πορεία τής χώρας τους πρός το σοσιαλισμό. Τό πέρασμα τοϋ Κόκκι
νου Στρατού από τίς χώρες τής Ανατολικής Ευρώπης ήταν άπελευθερωτι- 
κό, λαϊκές δημοκρατίες ήταν τά καθεστώτα πού έγκαθιδρύθηκαν σ' αυτές, 
ό σοσιαλισμός δέν είχε διαμορφωθεί άκόμη σέ σύστημα. "Αν ό σταλινι
σμός έδωσε στή διαμόρφωση τοϋ σοσιαλιστικού συστήματος τά χαρακτη
ριστικά τής κατάλυσης τών παλιών παραγωγικών σχέσεων μέ τρόπο πού 
θά μπορούσαμε νά τόν χαρακτηρίσουμε «ναπολεόντειο», αυτό έγινε άρ- 
γότερα.

Μέ τή διευκρίνιση αυτή δέν έχω τήν πρόθεση νά κάνω καμιά ιστο
ρική τοποθέτηση. Τή θεωρώ μόνο απαραίτητη γιά νά κατανοηθει σωστά
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τό περιεχόμενο τον βιβλίου τον Δημήτρη Μπάτση, πού ήταν καρπός τής 
σύζευξης τής μαρξιστικής σκέψης καί τής ελληνικής επιστήμης, τον έθνι- 
κοϋ άπελενθερωτικού καί τού σοσιαλιστικού κινήματος. Τίποτα τό «ξε
νοκίνητο» όέν υπήρχε, κι οντε μπορούσε νά υπάρξει, στή σκέψη καί στή 
δράση των Ελλήνων Κομμουνιστών. 'Ο σημερινός αναγνώστης θά βρει 
μέσα σ’ αυτό τό έργο τή δήμιονργικότερη σκέψη τού ελληνικού κινήματος 
πού χάραζε την πορεία τον αυτόνομα, χρησιμοποιώντας τόν επιστημονικό 
σοσιαλισμό σάν μέθοδο, τήν εθνική άνεξαρτησία σάν γνώμονα τής πο
ρείας του, τήν ανάπτυξη βαρείας βιομηχανίας σάν βάση γιά τήν προκοπή 
τού έθνους, τή μεγάλη σνμμαχία τής 3Αντίστασης σάν κινητήρια δύναμη, 
καί τή λαϊκή δημοκρατία σάν πολιτικό πλαίσιο που άνοιγε τό δρόμο στο 
ειρηνικό πέρασμα πρός τό σοσιαλισμό.

★

Ή έκδοση τού βιβλίου τού Μπάτση, τό 1947, θαπρεπε κανονικά νά 
άποτελέσει γεγονός εθνικής σημασίας. Γιά πρώτη φορά ή Ελλάδα απο
κτούσε σχέδιο γιά τήν υλική καί τήν εθνική της ανάπτυξη, κι οι λαϊκές 
δυνάμεις άναλάβαιναν τήν πραγματοποίησή του. Άλλωστε, ατίς^γενικές 
του γραμμές, a m ó τό σχέδιο είχε ενσωματωθεί στό Πρόγραμμα τοϋΚομ- 
μοννιστικού Κόμματος. Μά αλλα γεγονότα έρχονταν νά κατακαλύψονν 
την εκόοση τον. Τ9  'Ελλάδα εΐχε μπει στήν κρίσιμη καμπή τής μεγάλης 
μάχης ανάμεσα στίς δννάμεις τής εθνικής άνεξαρτησίας καί τής αντόνο- 
μης εθνικής άνάπτνξης καί στίς δννάμεις τής νποτέλειας καί τής νεοαποι
κιοκρατίας. Σέ λίγονς μήνες θά έμπαινε στήν τελική ενθεία τού εμφύλιον 
πολέμου.

Ακολούθησε όλη ή εθνική περιπέτεια πού κατέληξε στό στήσιμο τής 
Αμερικανικής νεοαποικιοκρατίας στήν 'Ελλάδα. Οι επιστήμονες τής ΕΠ 
- ΑΝ είχαν τό μερίδιό τους στό διωγμό τού κινήματος. Κι ό Μπάτσης βρέ
θηκε ανάμεσα στούς άγωνιστές πού κατηγορήθηκαν σάν «κατάσκοποι» 
καί πλήρωσε μέ τή ζωή τον τήν επιστημονική τον προσφορά στό κίνημα 
τής άνεξαρτησίας καί τού σοσιαλισμού — καί τήν άρνησή τον νά τεθεϊ 
στήν νπηρεσία τής άμερικανοκρατίας.

Ή έπανέκδοση τού βιβλίον τού Δημήτρη Μπάτση τριάντα χρόνια 
υστέρα άπό τήν πρώτη τον έκδοση δίνει στίς νεώτερες γενιές τήν ενκαιρία 
νά γνωρίσονν καί νά εκτιμήσουν τήν προσφορά τού μαρξιστή επιστήμονα 
καί όλων των επιστημόνων τής ΕΠ -  ΑΝ, άλλά καί μιά ευκαιρία νά γνω
ρίσουν μιά λαμπρή στιγμή τής μαρξιστικής σκέψης στήν cΕλλάδα.

rΈλλη Παππά
Μάιος 1977
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ

Ή  εργασία μον αυτή γράφτηκε με τή βέβαιη προοπτική πώς παρ’ δλα 
τά εμπόδια καί παρ’ δλες τις πολύμορφες επεμβάσεις, ό ελληνικός λαός 
που Αγωνίστηκε ήρωϊκά καί έδιωξε τον ξένο κατακτητή, θ’ άνοίξει καί 
πάλι με τον αγώνα τον διάπλατα το δρόμο γιά τή δημοκρατική ανοδική 
πορεία τον καί θ’ αρχίσει μέ τόν ϊδιο ενθουσιασμό, μέ τήν ϊδια ορμή καί 
αυτοθυσία νά χτίζει τήν ερειπωμένη άπό τή φασιστική κατοχή καί τόν 
έμφύλιο πόλεμο πατρίδα μας.

Ή Ελλάδα θά γίνει καί εθνικά καί οικονομικά πραγματικά έλεύθε- 
ρη. Μόνον τότε καί ή Ανοικοδόμηση θά γίνει άπό τό Λαό καί γιά τό Λαό. 
Θά σπάσονν τά δεσμά καί θ’ άλλάξει ριζικά ή διάρθρωση τής σημερινής 
οικονομίας μας, θ’ άνοίξει ό δρόμος γιά νά λντρωθοϋν οι παραγωγικές 
δννάμεις τής νεοελληνικής κοινωνίας.

Καί ό δρόμος αυτός μάς οδηγεί στήν ορθολογιστική οργάνωση καί 
στή σχεδιασμένη άνάπτνξη τής έθνικής μας οικονομίας, στή δημιονργία 
άνώτερης τεχνικής βάσης, στή γοργή σνσσώρενση των οικονομικών μέσων 
γιά ν9 άνθίσει καί & εμάς γερή, προοδεμένη κοινωνική ζωή.

Μόνον τότε θά δημιονργηθοϋν καί θά εξασφαλιστούν όλες οι προϋ
ποθέσεις γιά μιά άκόμα πιο 'ψηλή κοινωνική επιδίωξη: τή σοσιαλιστική 
κοινωνία.

Γιά τό χτίσιμο τής καινούριας Ελλάδας δουλεύουν σήμερα, μέσα σέ 
τραγικές σννθήκες καί άψηφώντας κάθε κίνδυνο, όλοι οι προοδεντικοί 
επιστήμονες πλάι στον άδάμαστο ελληνικό λαό, προσφέροντας άκόμη καί 
τή ζωή τονς, στερεώνοντας έτσι τή νίκη του.

Σ ’ όλους αυτούς τούς ήρωϊκούς άγωνιστές προσφέρω κι εγώ τή μικρή 
μον τούτη σνμβολή.

Θεωρώ άκόμη υποχρέωσή μον νά ευχαριστήσω θερμά: τόν καθηγητή 
Ν. Κιτσίκη, γενικό γραμματέα τής «ΕΠ- ΑΝ», γιά τό διαφωτιστικό τον 
πρόλογο, τόν παιδαγωγό Κ. Δ. Σωτήριον, άντιπρόεδρο τής «ΕΠ - ΑΝ» 
στήν επεξεργασία τής δημοτικής γλώσσας πού χρησιμοποίησα στο βιβλίο 
μον, τό μηχανικό Σ. Ν. Στανρόπονλο, μέλος τού Διοικητικού Σνμβονλίον 
τής «ΕΠ - ΑΝ» γιά τήν πρόθνμη σννεργασία τον σέ ορισμένα τεχνικά 
σημεία καθώς καί τούς σνναδέλφονς μον τον οικονομολογικού τομέα τής 
«ΕΠ - ΑΝ».

Αθήνα, Ιούνιος 1947

Δ. ΜΠΑΤΣΗΣ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, δηλαδή άξιοποίηση καί μεταλ
λουργική μετουσίωση τοϋ εκλεκτού, ποικίλου καί άφθονου μεταλλευτικού 
πλούτου της, μηχανική επεξεργασία των προϊόντων τής μεταλλουργίας, 
κατασκευή μηχανών καί γενικότερα των μέσων παραγωγής, ίδρυση ναυ
πηγείων, εγκατάσταση ηλεκτροχημικών έργοστασίων, χωρίς προνομιακές 
παραχωρήσεις ατό ξένο κεφάλαιο, άποτελεϊ τή μόνη διέξοδο από την οι
κονομική άποτελμάτωση, τον μόνον τρόπο γιά μιά σταθερή προοδευτική 
οικονομική έξυγίανση καί άνόρθωση, τον λυτρωμό τής ελληνικής οικονο
μίας καί τής εθνικής εργασίας άπό τά δεσμά τοϋ ξένου κεφαλαίου, τήν 
επιδίωξη κάθε πολιτικής πραγματικά εξυπηρετικής τών συμφερόντων τοϋ 
λαοϋ.

Βαρειά βιομηχανία στήν Ελλάδα, πάνω σέ ορισμένες οικονομικές 
καί πολιτικές προϋποθέσεις, σημαίνει διάσπαση τοϋ κλοιοϋ τής κακομοι
ριάς καί τής μοιρολατρείας, αποτίναξη τοϋ ζυγοϋ τής ξένης κηδεμονίας 
καί έξοδο στήν πλατειά λεωφόρο, πού οδηγεί τις μεγάλες λαϊκές μάζες 
στήν ευημερία, στήν πρόοδο καί στον πολιτισμό.

Βαρειά βιομηχανία μέσα σέ πλαίσιο πραγματικής δημοκρατίας δη
μιουργεί λαό ικανό καί τοϋ παρέχει τά μέσα γιά τήν άντιμετώπιση κάθε 
επιβουλής τής άκεραιότητάς του, κάθε προσβολής τής άνεξαρτησίας του.

Βαρειά βιομηχανία στήν Ελλάδα είναι άπόλυτα δυνατή καί πραγμα
τοποιήσιμη. 'Όλες οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Τό ενεργειακό μας δυναμι
κό, σέ υδατοπτώσεις καί σέ στερεά καύσιμα, ανεβαίνει σέ πολλά δισεκα
τομμύρια κιλοβατώρια τό χρόνο. Είναι υπεραρκετό γιά νά φέρει τήν εν
εργειακή κατανάλωση, κατά κάτοικο, γύρω στούς μεγάλους αριθμούς, 
πού χαρακτηρίζουν τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες τοϋ κόσμου. Τά βε
βαιωμένα άποθέματα μερικών μεταλλευμάτων είναι πολύ μεγάλα, άλλα 
οπωσδήποτε αρκετά, τά πιθανά όμως άποθέματα ξεπερνούν τις ανάγκες 
καί τις δυνατότητες τών πρώτων πολύχρονων σχεδίων, χωρίς ν ’ άπο- 
κλείουν τό ένδεχόμενο απόλυτης επάρκειας γιά τό απώτερο μέλλον.

Οι λίγοι επιστήμονες πού εδώ καί λίγα χρόνια μελετούν τίς δυνατό
τητες εκβιομηχάνισης τής χώρας είναι κυρίως τεχνικοί. Τούς όφείλεται ή 
αναγνώριση δτι, πριν άκόμα συστηθοϋν οι πολυδάπανες επιτροπές ανα
συγκρότησης και υπηρεσίες άνοικοδόμησης, χωρίς έπίσημη εντολή, χωρίς 
κρατική υλική βοήθεια ή ηθική ένίσχυση, άνάλαβαν τό δύσκολο εργο νά 
βεβαιώσουν τίς προϋποθέσεις καί νά κηρύξουν μέ μελέτες καί δημοσιεύ
σεις, σάν άτομα ή έπιτροπές, τήν άνάγκη καί τή δυνατότητα άνάπτυξης 
ορισμένων κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας ή άλλων βιομηχανιών, γενικά 
τής τόνωσης τής βιομηχανικής δραστηριότητας τής χώρας. Πολλοί απ' αυ
τούς είχαν τήν άφέλεια νά πιστεύουν δτι τό ξένο κεφάλαιο καί ορισμένοι
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«μεγάλοι μας φίλοι», που τό καθοδηγούν καί τον ανοίγουν τό δρόμο, θά 
υποστήριζαν τή δημιουργία εθνικής βαρείας βιομηχανίας στην *.Ελλάδα , 
χωρίς νά σκέπτονται ότι εθνική βαρειά βιομηχανία σημαίνει οικονομική 
καί έπομένως πολιτική ανεξαρτησία τής χώρας. Οι περισσότεροι οίκονο- 
μικοί επιστήμονες ομως, καλύτερα τοποθετημένοι στα πλαίσια των συμ
φερόντων του διεθνούς καπιταλισμού, δεν εδειξαν, εκτός άπό σπάνιες εξ
αιρέσεις, κανένα ενδιαφέρον γιά τέτοιον είδους προτάσεις των τεχνικών.
5Έμειναν στο πλαίσιο των επιταγών του δυτικού κλίματος, πρόθυμοι στήν 
εξυπηρέτηση πολιτικών έπιδιώξεων τής στιγμής ή οικονομικών συμφερόν
των ατόμων καί συγκροτημάτων.

9Έτσι, τό τεράστιο ερωτηματικό γιά τή βιωσιμότητα τής Ελλάδας, 
συνδυάστηκε κατά τέτοιο τρόπο μέ τά ζητήματα των οικονομικών επα
νορθώσεων καί τών εδαφικών αξιώσεων, ώστε νά προκύψει ή πολιτική 
τής επαιτείας, τής οικονομικής υποδούλωσης καί του ζωτικού χώρου. Ο ι
κονομικός πού πριν άπό λίγα χρόνια προπαγάνδιζε τον ενεργειακό καί 
μεταλλευτικό πλούτο, τις δυνατότητες βαρείας βιομηχανίας, μπήκε στή 
διάθεση τών αρνητών τής βιωσιμότητας. Ή  τοποθέτηση αυτή επιστημό
νων καί δημοσιολόγων θεωρήθηκε σαν πατριωτική εκδήλωση, μέ άποτέ- 
λεσμα νά καταπνίξει τή μόνη σωστή προσπάθεια γιά τήν οικονομική ανα
συγκρότηση τού τόπου, δηλαδή ακριβώς εκείνη πού θά ένίσχυε τις άξιώ- } 
σεις γιά οικονομικές έπανορθώσεις καί θά τοποθετούσε κάθε οικονομική 
βοήθεια πάνω στήν ορθή της βάση, τής αξιοποίησης τού φυσικού μας I 
πλούτου. Οι αισιόδοξοι γιά  τά αποθέματα τού λιγνίτη καί τών μεταλλευ
μάτων, οι ύποστηρικτές πολλών δισεκατομμυρίων κιλοβατωρίων ενέρ
γειας άπό τις υδατοπτώσεις ήταν προδότες. Τώρα τά πράγματα άλλαξαν.

Ύστερα άπό πικρές διαψεύσεις σχετικά μέ τίς διαθέσεις τών ξένων 
δυνάμεων — εκείνων πού ρυθμίζουν σήμερα τήν «επίσημη» εξωτερική μας 
πολιτική — στήν υποστήριξη μιας άπροκάλυπτης πολιτικής ζωτικού χώ
ρου, οι οίκονομολόγοι καί οι «ειδικοί» άναγνώρισαν — προσωρινά τουλά
χιστο -  τήν άνάγκη στροφής στήν τηρηθεισα τακτική τους, τήν άνάγκη  
κατάρτισης δπως-όπως σχεδίου άνασυγκρότησης. Φημολογούνται άλλά 
καί διαψεύδονται τέτοια σχέδια, πού , αν υπάρχουν, δέν μπορεϊ παρά ν’ 
άποτελούν πρόχειρες συρραφές άνεξέλεγκτων προτάσεων. Γιατί σχέδιο 
άνασυγκρότησης είναι άδύνατο νά καταρτισθεΐ μέσα στήν άχλύ τού μυ
στηρίου, χωρίς νά σημειωθεί συναγερμός τών λαϊκών οργανώσεων καί 
όλων τών επιστημόνων πού είναι ένδεδειγμένοι νά παραστούν καί νά συν- 
τελέσονν στή γένεσή τον.

Τήν άνάγκη συστηματικής μελέτης τής σχεδιασμένης εκβιομηχάνισης 
κατάλαβαν πρώτοι οί προοδευτικοί επιστήμονες, πού, άπό τά χρόνια τής 
κατοχής, οραματίζονταν μιά καινούρια Ελλάδα καί κήρυτταν δτι «ή εκ
βιομηχάνιση τής χώρας πρέπει νά είναι σκοπός δλων εκείνων που θά ρυ
θμίζουν στο μέλλον τίς τύχες τού έθνους» 1 . Οί επιστήμονες αυτοί συγ-

1. Ν. Κιτσίκη, «Πρυτανικός λόγος 1 3 - 1 1 - 4 3 » ,  Ά θήναι 1943.
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κρότησαν πριν άπό δύο χρόνια την «\Επιστημονική εταιρεία μελέτης 
νεοελληνικών προβλημάτων» (ΕΠ-ΑΝ), με σκοπό τη μελέτη των προβλη
μάτων τής άνοικοδόμησης, αέσα στά όποια παίρνει κεντρική Θέση καί ξε
χωριστή σημασία ή σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση τής Ελλάδας. Στο «Α'. 
Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημόνων», πού μέ πρωτοβουλία τής «ΕΠ-ΑΝ» 
συγκαλειται τούς προσεχείς μήνες στήν 3Αθήνα, Θά εκτεθούν πλατειά οι 
άντιλήχρεις των επιστημόνων μας πάνω στά προβλήματα τής άνοικοδόμη- 
σης, τεχνικής, πνευματικής, κοινωνικής.

ΛΈνας άπό τούς κυριότερους παράγοντες αυτής τής κίνησης, τόσο 
στήν προπολεμική περίοδο όσο καί στη ζωή τής «ΕΠ-ΑΝ», ύπήρξεν ό 
νεαρός οικονομολόγος κ. Δη μ. Μπάτσης. 7 / συμβολή του στήν οργάνωση 
τής εταιρείας, στήν ορθή τοποθέτηση των προβλημάτων πού τήν απασχο
λούσαν, στήν οικονομική συμπλήρωση του έργου των τεχνικών ήταν άξιό- 
λογη. Κατόρθωσε V αποκτήσει πολύ πλατειά κατανόηση των τεχνικών 
προβλημάτων, άκριβή γνώση των θεμελιωδών εννοιών τής επιστήμης τοϋ 
μηχανικού καί εποπτική ικανότητα των μεγάλων γραμμών τής τεχνικής 
άνοικοδόμησης. Ό  κ. Μπάτσης παρουσιάζει τό μοναδικό παράδειγμα 
βΈλληνα οικονομολόγου, κινουμένου μέ άπόλυτη άνεση μέσα στά μεγάλα 
ζητήματα τής τεχνικής, σέ σημείο ώστε όχι μόνο νά τά φωτίζει σωστά άπό 
τήν οικονομική σκοπιά, άλλ’ άκόμα νά μορφώνει ορθή κρίση γιά τήν τε
χνική τους σημασία καί άποτελεσματικότητα.

Χάρη στις ικανότητες αυτές τοϋ κ. Μπάτση, οι προοδευτικοί τεχνικοί 
άπόκτησαν έναν πολύτιμο σύμβουλο καί τό τεράστιο πρόβλημα της έκ- 
βιομηχάνισης τής Ελλάδας τόν άπαραίτητο οικονομικό συμπαραστάτη.

Τά άγωνιώδη ερωτήματα, πού προκαλοϋσαν οι μελέτες των τεχνικών, 
βρίσκουν τώρα τήν άπάντησή τους στό έργο: «'Ή βαρειά βιομηχανία στήν 
Ελλάδα». Τό κενό συμπληρώνεται καί τά μεγάλα προβλήματα, πού άφο- 
ροϋν όχι μόνο τήν ευημερία, παρά αυτήν τήν ύπαρξη τοϋ ελληνικού λαοϋ, 
βρίσκουν στό βιβλίο αυτό τις πιο φωτεινές, τις πιο εξυπηρετικές λύσεις 
των λαϊκών συμφερόντων.

Στό έργο τοϋ κ. Μπάτση 2 , μέ σαφήνεια καί άπλότητα πού πραγμα
τικά αιχμαλωτίζουν, άναπτύσσονται οι άπόψεις τών τεχνικών γιά τις δυ
νατότητες βαρείας μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας. Δίνονται τά 
συμπεράσματα τών τεχνικών μελετών, άναφορικά μέ τήν ύπαρξη τών 
προϋποθέσεων, δηλαδή τοϋ ορυκτού καί ενεργειακού πλούτου, διατυπώ
νονται κρίσεις γιά τήν άξια τών άριθμών πού χαρακτηρίζουν τόν όγκο 
τών αποθεμάτων καί τό ενεργειακό δυναμικό. Ιδιαίτερη θέση παίρνει τό 
ζήτημα τών λιγνιτών καί μέ πολλή προσοχή, σέ ικανή έκταση, εξετάζεται 
σέ διάφορες θέσεις τοϋ βιβλίου ή άξιοποίηση τών υδατοπτώσεων. Κόστος, 
τιμή καί κατανομή τής ήλεκτρενεργείας γίνονται άντικείμενο λεπτολόγου

2. Ή  μελέτη αυτή του κ. Μπάτση κατατέθηκε καί σάν εισήγηση στόν οικονομολογικό 
τομέα τής «ΕΠ-ΑΝ» γιά τό θέμα τής βαρείας βιομηχανίας καί τής σχεδιασμένης έκβιομηχά- 
νισης.
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διερεννησης καί τό ενεργειακό βρίσκει τή λύση τον στο πλαίσιο τής λα ϊ
κής ανοικοδόμησης.

Δεσπόζονσα θέση στο ’έργο κατέχει ή μεταλλονργία τον σίδηρον κα
θώς καί Ύ) μεταλλονργία των άλλων μετάλλων άλονμίνιον, μαγνήσιον, 
χρώμιον, μαγγάνων, νικέλιον. Δίνει δμως μεγάλη σημασία καί στίς χημι
κές βιομηχανίες άζώτον, λιπασμάτων, σόδας, χαρτοπολτού, άνθρακασβε- 
στίον, τσιμέντον, γενικά στίς ήλεκτροβόρες χημικές βιομηχανίες. Ή επι
στημονική άνάπτνξη καί κριτική τών τεχνικών άντιλήψεων γίνεται με 
ακρίβεια, ή τοποθέτηση τών ζητημάτων καί ή άσκηση μιας ανεπηρέαστης 
άνάλνσης τών διαφόρων μελετών προδίδονν κατανόηση καί αντικειμενι
κότητα.

2Αλλά ή άξια τον εργον τον κ. Μπάτση, εκτός από την πολύτιμη σνγ- 
κέντρωση καί κριτική έπισκόπηση τοϋ έργου τών τεχνικών, εϊνάι ή αναζή
τηση τοϋ οικονομικού πλαισίον γιά τήν τοποθέτηση τών τεχνικών λύσεων, 
ή αναζήτηση τής μορφής τής οργάνωσης γιά τή λειτονργία τών κλάδων 
τής βαρείας βιομηχανίας, ή αντιμετώπιση τοϋ ρόλον τοϋ ξένον κεφαλαίον 
καί τών σχεδίων τών ξένων οικονομικών οργανισμών στήν περίπτωση 
τροπής τής οικονομίας μας.

Προκειμένον νά όιατνπωθεϊ το οικονομικό σχέδιο γιά τήν έκβιομη- 
χάνιση, δίνονται πρώτα οι γενικοί δροι καί οί ειδικές προϋποθέσεις γιά 
τήν κατάρτιση ενός τέτοιον σχεδίον. Στο σημαντικό αντό μέρος τοϋ εργον 
αναλύονται οί κατενθύνσεις καί έκθέτονται τά γενικά μέτρα γιά τήν 
μετάπλαση τής οικονομίας. 5Εξετάζεται σέ σννέχεια τό βασικής σημασίας 
θέμα γιά τή σχέση τής σχεδιασμένης οικονομίας μέ τήν εκβιομηχάνιση. 
’Εδώ εξηγείται πώς τό παραγωγικό σχέδιο δέν «έγκειται στο άράδιασμα 
αριθμών καί καθηκόντων» καί άναπτύσσεται ή θέση πού διατύπωσε ό 
οργανωτής καί έμψνχωτής τής πρώτης σοσιαλιστικής δημοκρατίας στήν 
ιστορία τών λαών, πώς «στήν πραγματικότητα τό παραγωνικό σχέδιο εί
ναι ή ζωντανή καί πρακτική δράση έκατομμνριων ανθρωπων».

3Αφοϋ άναπτνχθεϊ τί είναι σχέδιο στή σοσιαλιστική οικονομία καί 
ποιοι οί βασικοί νόμοι στή νομοτέλεια άνάπτνξης τής σοσιαλιστικής οικο
νομίας, εξετάζεται ή σχεδιασμένη οικονομία στήν άμεση μεταβατική περί
οδο καί τοποθετείται ή βαρειά βιομηχανία σάν ένα από τά βασικά της 
καθήκοντα. Δίνονται οί μεγάλες γραμμές γιά τήν κατάρτιση πρώτον σχε
δίον βαρείας εκβιομηχάνισης καί άναπτύσσεται ή προοπτική γιά τήν 
παραπέρα σχεδιασμένη άνάπτνξη τών κλάδων της.

Τις τοποθετήσεις τοϋ κ. Μπάτση σννοδεύει μιά σνστηματική κριτική 
τής προπολεμικής κατάστασης, τών σημερινών άντιλήψεων καί τών προ- 
τεινομένων λύσεων.

Αξιόλογη είναι ή έξέταση τής ενεργειακής βάσης ενός τέτοιον σχε
δίον καί άξιοπρόσεχτες οί γνώμες πού διατνπώνονται τόσο σχετικά μέ τις 
μεθοδολογικές διαφορές άνάπτνξης τής ορθολογικής ενεργειακής οικονο
μίας σέ καπιταλιστικές σννθήκες καί μέσα στή λαϊκή οικονομία, δσο καί 
σχετικά μέ τή σνστηματική άνάπτνξη καί οργάνωση τής ελληνικής ηλε
κτρικής οικονομίας καί γιά τό ενιαίο εθνικό δίχτν.
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Ή  βαρειά βιομηχανία σάν βασικός συντελεστής στην εσωτερική συγ
κρότηση καί οργανική άνάπτυξη τής εθνικής οικονομίας είναι ή κύρια 
οικονομική θέση τοϋ έργου. \Εξετάζεται ή παραγωγικότητα, ή οικονομική 
άποόοτικότητα, ή αύξηση τοϋ συνολικοϋ κοινωνικοϋ εισοδήματος. 'Αντι
μετωπίζεται τό μεγάλο ζήτημα τής βιωσιμότητας ιστορικά καί κριτικά. 
Βγαίνουν συμπεράσματα πολύ ενθαρρυντικά γιά κάθε άντικειμενικό με
λετητή, πού δέν κάνει πολιτική των περιστάσεων.

Ή χρηματοδότηση των έργων, γενικότερα τό δυναμικό καί οι πόροι 
τής ελληνικής οικονομίας γιά τήν εκβιομηχάνιση, άποτελει τεράστιο πρό
βλημα πού βρίσκει τή μόνη ορθή τοποθέτηση στό βιβλίο τοϋ κ. Μπάτση.

Πλούσιος φωτισμός τεχνικών καί οικονομικών ζητημάτων χαρακτη
ρίζει τήν κριτική ικανότητα τοϋ συγγραφέα. 3Ανατέμνονται μέ ολοκληρω
τική κατανόηση οι διάφορες προτάσεις καί «σχέδια» πού παρουσιάστη
καν τον τελευταίο καιρό καί διαγράφονται άνάγλυφες οι άντιθέσεις τοϋ 
καθενός. Ή  κάποια οξύτητα πού συναντάται σέ μερικά σημεία τοϋ βι
βλίου ¿ίποτελεϊ αναγκαιότητα, πού άξιολογεϊ συγκριτικά τις διάφορες θέ
σεις γιά τή διαλεκτική άνάδειξη τής άλήθειας.

3Αλλά μερικές «θέσεις» τοϋ κ. Μπάτση έχουν άνάγκη ιδιαίτερης 
έξαρσης.

Ευθύς άπό τήν εισαγωγή τοποθετεί τις άφετηρίες του. Τον πλοϋτο 
τοϋ έλληνικοϋ έδάφους καί υπεδάφους δέν τον βλέπει μόνο σάν μιά πηγή 
έθνικοϋ εισοδήματος, πού θά μποροϋσε σέ ορισμένη στιγμή νά άντικατα- 
σταθεϊ μερικά ή ολικά άπό μιά άλλη πηγή. Τον βλέπει σάν βασικό στοι
χείο τής ελληνικής οικονομίας, πού θά επιτρέψει «τήν ολοκλήρωση τοϋ 
άστικοδημοκρατικού μετασχηματισμού τοϋ τόπου καί τή ριζική μετα
τροπή στή διάρθρωση τής οικονομίας τους». Τον βλέπει γιά στοιχείο πού 
θά βοηθήσει «τήν πραγματοποίηση τής εσωτερικής συσσώρευσης σέ με
γάλη κλίμακα, συσσώρευσης πού ματαιώνεται μέ τήν εξάρτηση τής οικο
νομίας μας άπό τήν άγορά τοϋ εξωτερικού» καί μέ τήν προσπάθεια τής 
«τοκογλυφικής δράσης τοϋ ντόπιου κεφαλαίου μέσα άπό μορφές τεχνητού 
μονοπωλίου».

Δικαιολογείται έτσι ή μελλοντική προοπτική πού εκφράζει τό κήρυ
γμα: «Αξιοποιεϊστε τό φυσικό πλοϋτο κάθε τόπον στον άνώτερο δυνατό 
βαθμό».

Ή  άρχή αυτή τής κοινωνικής άνάπτυξης, χωρίς βαθειές άνταγωνιστι- 
κές άντιθέσεις, άνάμεσα στον κοινωνικό χαρακτήρα τής παραγωγής καί 
στήν άτομική ιδιοκτησία στά μέσα τής παραγωγής, ή άρχή δηλαδή τής 
άδιάκοπης άνόδου τής παραγωγής, πού άποτελει τόν οικονομικό νόμο 
στήν άνάπτυξη τοϋ σοσιαλισμού — όλότελα άντίθετη πρός τόν τυφλό «νό
μο» τής προσφοράς καί ζήτησης πού κυριαρχεί στήν «κλασική» οικονομία 
τών καπιταλιστικών χωρών — καί πού ώστόσο, μέ τήν καταπληκτική της 
άπλότητα, άποτελει τό κλειδί τής άνθρώπινης ευημερίας, είναι ό πυρήνας, 
πού γύρω του άναπτύσσεται όλο τό οικοδόμημα τής συστηματικής, συνει
δητής καί ορθολογικής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνάμεων τής άν
θρώπινης κοινωνίας, πού ονομάζεται σοσιαλιστική οικονομία. Άνάπτνξη
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τής παραγωγικότητας γιά  την αύξηση τής εσωτερικής συσσώρευση 
ανάπτυξη τής εσωτερικής συσσώρευσης γιά τή διεύρυνση τής άναπαο 
γωγής · αύξηση λοιπόν τής παραγωγικότητας μέ ταχύτερους ολοένα  α 
Θμούς, γιά  την αύξηση τής πραγματικής άγοραστικής δύναμης καί τ 
ικανότητας στην άπόκτηση οικονομικών άγαθώ ν' γιά την άνύψωση, 
ένα λόγο, τού υλικού καί εκπολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων.

'Όπως είπαμε καί παραπάνω ή βαρεία βιομηχανία, μέ τις δυνατοί 
τες πού ήμερα μέ την ημέρα αποδείχνονται από δικούς μας καί ξένους ό\ 
καί πιο μεγάλες, προβάλλεται γιά  θεμέλιο τής άνάπτυξης βιομηχανί\ 
στην Ελλάδα. Βάση τής βαρείας βιομηχανίας είναι ή ενεργειακή άξι\ 
ποίηση. Ό  ορυκτός πλούτος σέ καύσιμα καί ο ι υδραυλικές δυνάμεις ειν\ 
οί βιομηχανικές πηγές ένεργείας. |

Είναι §ε&αιο1τως οι υδραυλικές δυνάμεις έχουν μιά ιδιαίτερη άξ\ 
στον πίνακα των ενεργειακών πηγών. Είναι πρώτα-πρώτα πηγές «άν  
ξάντλητες». 'Ύστερα ή αξιοποίησή τους γίνεται κατά 60% -70%  μέ έγχΐ 
ρια εργασία. Τεράστιο τμήμα τής δαπάνης -  τά τρία τέταρτα περίπου γ\ 
τά εργοστάσια παραγωγής — άφορά έργα αιώνια, όπως τά φράγματα, 
οχετοί, οι θλιπτικοί θάλαμοι. Κ α ί τελικά τά έργα δέσμευσης των ύδραυΆ 
κών δυνάμεων έχουν άμεσες δευτερογενείς εύεργετικές συνέπειες στη 
εδαφική βελτίωση καί τή γεωργία όχι μόνο των γύρων τους περιοχώΐ 
άλλά σέ πολύ ευρύτερη κλίμακα.

Ό  συνηθισμένος υπολογισμός πού μάς δίνει τό κόστος τής μονάδα 
καί βαραίνει στούς λογαριασμούς τής στενής επιχειρηματικής οικονομία 
είναι λαθεμένος, μέσα στά πλαίσια τής καθολικής εθνικής οικονομίας. Δε 
είναι αυτή καθαυτή ή άποδοτικότητα του κεφαλαίου μέσα σέ άσφυκτικ  
στενόκαρδα οικονομικά πλαίσια παρά ή παραγωγικότητα τών έργων, πο\ 
πρέπει να ε^ εταζεταΤ πρ^  ~ ~ ~  ~~

Ωστοσο ή υπεροχή αυτή τής ύδραυλικής ενέργειας δεν μπορεϊ ν\ 
άποτελέσει δόγμα καταδικαστικό γιά  τις άλλες πηγές. Συμμετρικά πρέπέ 
ν ’ άναπτυχθοϋν καί οί θερμικές πηγές τής χώρας. 'Ώσπου νά γίνουν καί Λ 
άποδώσουν τά υδραυλικά έργα στο σύνολό τους, παράλληλες θερμικέΐ 
πηγές, πού έχουν τήν ευχέρεια τής άμεσης άξιοποίησης, πρέπει ν’ άναπτν\ 
χθοϋν. Τά καύσιμα μιας χώρας, μέ τή διπλή τους ιδιότητα τών φορέω\ 
ένεργείας καί τής πρώτης ύλης γιά χημική επεξεργασία, πρέπει όρθολο\ 
γικά νά εντάσσονται σέ ένα σχέδιο άξιοποίησης.

Κ αί ό κ. Μπάτσης — κρίνοντας πολύ ορθά — στέκει άντίπαλος δχ\ 
μόνον τών «άμιγών» λύσεων μά καί τών άπ’ άρχής μονόπλευρων.

Ή  ενεργειακή αξιοποίηση συμβαδίζει μέ τήν ανάπτυξη βαρείας βιο\ 
μηχανίας Η  εκμετάλλευση τών κοιτασμάτων σέ σίδερο, σέ αργίλιο, σέ 
μαγνήσιο, πού διαθέτει ό τόπος, ή παραγωγή σόδας καί νιτρικών ένώ\ 
σεων, είναι τά στερεά βάθρα πού θά βαστάξουν επιβλητικό τό ο ίκ οδ ό]  
μημα τής ελληνικής βιομηχανίας. Παράλληλα θά γίνει ή εκμετάλλευση τών 
άλλων ορυκτών. Τό νικέλιο, τό χρώμιο, τό μολύβι, ό ψευδάργυρος, ό χαλ\ 
κός, τό μαγγάνιο , τό άντιιιόνιο, τό μολυβδαίνιο, τό θειάφι, τό βάριο , α
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χαλαζίας, ή σμύριδα ακόμα τό χρυσάφι καί τό άσήμι, υπάρχουν στον 
τόπο μας. Ή ορθολογική διάρθρωση τής οικονομίας μας δέν μπορει νά 
άμελήσει τόν άκριβέστερο προσδιορισμό τους καί τήν εκμετάλλευσή τους.

Ή  δημιουργία σοβαράς μεταλλουργικής βιομηχανίας όχι μόνο επι
τρέπει, μά έπιδάλλει την ίδρυση σοβαράς μηχανουργικής, σέ συνέχεια 
ναυπηγικής καί γενικότερα τήν ολοκλήρωση τής βαρείας διομηχανίας, 
πού επεξεργάζεται τίς πρώτες ϋλες, κατασκευαζει τα μεσα παραγωγής καί  
μεταφοράς, άποτελει τή γενέτειρα κάθε προγράμματος.

Γιά τό λόγο αυτό ό κ. Μπάτσης άφιέρωσε μεγάλο μέρος άπό τήν 
προσπάθειά του στήν επεξήγηση του πρωταρχικού ρόλου τής δαρειάς 
βιομηχανίας καί στήν άπόδειξη πώς υπάρχουν στήν Ελλάδα οι φυσικές 
καί οικονομικές προϋποθέσεις γιά τή δημιουργία καί τήν ανάπτυξή της.

Τό ερώτημα γιατί δέν εγινε ώς τώρα καμμιά άπαρχή δαρειάς βιομη
χανίας στήν Ελλάδα, δρίσκει τήν άπάντησή του στό γεγονός ότι όλη ή 
πολιτεία τών ξένων απέναντι μας, ώς τά σήμερα, δείχνει ότι όταν επέμε
ναν νά μάς «προστατεύσουν» έδρισκαν πάντοτε τρόπο νά μάς κρατούν σέ 
υπανάπτυξη.

Ή μεγάλη ευθύνη τής άρχουσας τάξης στήν Ελλάδα είναι δτι δέν 
έλυσε δασικά -  καί γιά τήν άνάπτυξη τού ϊδιου τοϋ κεφαλαίου της - κοι
νωνικά καί οικονομικά ζητήματα καί δέν κατόρθωσε ν ’ άντισταθεϊ σέ τέ
τοιου είδους «προστασία», δέ θέλησε δηλαδή παρακάμπτοντας τίς άντι- 
ξοότητες ν* άναπτύξει τόν άστικό μετασχηματισμό, ν ’ άναπτύξει μιά 
παραγωγικά γερή οικονομία μέ μιά πλατειά άγορά. Σέ μάςπροτιμήθηκε ή 
«οδός τής ήσσονος άντιστάσεως», ό άνομος συμδιδασμός τών έγχωρίων 
κερδοσκόπων πρός τούς ξένους χρηματοδότες καί τούς πολιτικούς τοϋ 
ιμπεριαλισμού σέ δάρος τοϋ ελληνικού λαού. Ή εξέταση τών εξωτερικών 
δανείων καί οι συμβάσεις μέ ξένους τό δροντοφωνάζουν 3 .

Τό ξένο κεφάλαιο άναπτύσσει μονάχα τούς κλάδους πού δέν είναι 
έμπδόιο στους βασικούς σκοπούς γιά τήν Τοποθέτηση καί τήν ανάπτυξή 
του. «Νά εκδιομηχανίσει τή χώρα τό ξένο κεφάλαιο μέ τήν έννοια τοϋ 
μετασχηματισμού της άπό εξαρτημένη καί καθυστερημένη σέ άναπτυ- 
γμένη εσωτερικά χώρα ήταν απαράδεκτο, άντιφατικό καί άσυμδίδαστο μέ 
τά γενικότερα Ιμπεριαλιστικά του συμφέροντα καί τίς συγκεκριμένες επι
διώξεις του στον τόπο μας», γράφει ό κ. Μπάτσης. Γιά δέ τό ρόλο τής 
άρχουσας τάξης τοϋ τόπου μας λέγει: «Ή  κυρίαρχη έκμεταλλεύτρια τάξη 
ήταν ένας εμπορικός υπηρέτης τοϋ ξένον κεφαλαίου, ό υποτακτικός τον 
μεσολαβητής».

'^Σήμερα, χάρη στήν εργασία καί τίς ενδείξεις πού παρουσίασε ή 
ερευνά μερικών τεχνικών, δέν άμφισδητοϋνται οι τεχνικές προϋποθέσεις 
γιά τήν ίδρυση βαρειάς βιομηχάνίας. β,Ωστόσο παρά τή διαπίστωση αυτή 
δέν άποφασίζουν οι διάφοροι αρμόδιοι νά άναγνωρίσουν πώς υπάρχουν 
καί οι οικονομικές προϋποθέσεις. Εξακολουθεί τόν άπαίσιο ρόλο της ή

3. Ν. Κιτσίκη, «Τό ιδιωτικό ξένο κεφάλαιο καί ή άνοικοδόμηση», «Νέα ΟΙκονομία». 
άριθ. 4 (ΦεβοΛ 1974.
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στείρα κα ί άποστεωμένη άντίδραση, ό συμφεροντολόγος συντηρητισμοί 
σε απελπιστική ανάμιξη μέ τούς ξένους «εμπειρογνώμονες» καί « ε ^ |  
κούς».

Ό  κ. Μπάτσης άπό φιλοσοφική κατάρτιση κα ί ειδίκευση στόν διαλε\ 
κχικό υλισμό, άπό προοδευτική τοποθέτηση στήν οικονομική επιστήμη 
επιδιώκει ακολουθώντας τη λειτουργία των νόμων τής οικονομικής έπι\ 
στήμης, νά φωτίσει τά φαινόμενα στήν κίνησή τους, νά καταστήσει φα\ 
νερή τήν ορθή πορεία τους καί νά καταδείξει τήν τεράστια διαφορά  
μεταξύ τού μονοπωλιακού κερδοσκοπικού ρόλον του κεφαλαίου και του  
εποικοδομητικού παραγωγικού έργου τής συγκεντρωμένης όργανικής καά 
ανόργανης μάζας των οικονομικών αγαθών κα ί των οικονομικών μέσων,\ 
όταν μέ τήν αύξουσα εσωτερική συσσώρευση, αυτή μπαίνει στήν ύπηρεσιαΐ 
τών σκοπών τής λαϊκής οικονομίας καί τού φορέα τής εθνικής εργασίας,\ 
τού εργαζόμενου λαού.

Ή  έννοια τής παραγωγικότητας τής εργασίας, χρησιμοποιείται άπό\ 
τόν συγγραφέα γιά τή σπουδή τής ελληνικής οικονομίας. Ή  ανάλυση καί\ 
ό σχηματισμός τής αξίας, οι διαπιστώσεις γιά  τόν προορισμό τής έθνικής\ 
προσόδου καί τού καθαρού εισοδήματος, ή σπουδή τής αγροτικής μας\ 
οικονομίας όπως είναι σήμερα, ή φωτεινή ανάλυση τής ανασταλτικής 
επιρροής τής θεωρίας τής «πλήρους άπασχολήσεως» είναι, κατά τή γνώμη 
μου, άπό τά καλύτερα, επιστημονικότερα καί διαφωτιστικότερα κεφάλαια  
τού βιβλίου. Βέβαια ή γνώμη ενός τεχνικού δέν είναι αρκετή γιά  τήν έξ
αρση τής σημασίας τών κεφαλαίων αυτών, οπωσδήποτε όμως άποτελεϊ 
τήν ειλικρινή εκδήλωση ενός άπόλυτα ικανοποιημένου άναγνώστη, α ι
χμαλωτισμένου άπό τήν αισιοδοξία πού βγαίνει ιιόνη της. πηγαία, ουπό 
τήν άγνή επιστημονική άνάλυση, πώς τό οικονομικό μας πρόβλημα «μπο- 
ρεϊ νά λυθεί σέ σωστή επιστημονική βάση, μονάχα άμα ξεδιπλώσουμε 
άνεμπόδιστα τίς εσωτερικές, έσωελληνικές δυνάμεις τής χώρας».

Στήν καμπή πού βρίσκεται ή χώρα μας υστέρα άπό εναν εξαντλητικό 
πόλεμο, είναι μεγάλη υπηρεσία πρός τήν πατρίδα ή κυκλοφορία τού επ ι
στημονικού αυτού έργου. Ο ί δυνάμεις τού κακού τροφοδοτημένες άπό τό 
διεθνή ιμπεριαλισμό έχουν άποθηριώσει τήν εγχώρια κερδοσκοπία. Τ ί
ποτα δέν εϊναι άνήθικο, τίποτα δέν είναι άθλιο, τίποτα δέν είναι άπαγο- 
ρευμένο προκειμένου νά χρησιμοποιηθεί γιά  τίς επιδιώξεις της. Σταθερή  
της γραμμή είναι ή διατήρηση τού εκβιαστικού αυτού οικονομικού καθε
στώτος πού τής έπιτρέπει τήν άσυδοσία καί τής άποδίνει κέρδη.

Ό  σιγουρότερος τρόπος γ ι} αυτή τή διατήρηση είναι τό χάρισμα 
τού εθνικού μας πλούτου στούς ξένους καί ή οικονομική καί πολιτική  
ηγεμονία τών ξένων πάνω στόν τόπο μας. Τά έπιχειρήματά τους είναι ή |  
στενότητα ντόπιων κεφαλαίων καί άναγκαΐα συμπεράσματα ή άνεξέλεγ- | 
κτη άποδοχή τών ξένων κεφαλαίων. Κ α ί είναι βέβαια πολύ διαφορετικό /  
αυτό, άπό τήν οικονομική συμβολή τού εξωτερικού παράγοντα γιά τήν 
προαγωγή τού έργου τής άνοικοδόμησης, πού όταν δέν άποβλέπει σέ π ο 
λιτική καθυπόταξη καί άποικιακή έκμετάλλευση είναι οικονομικά  άπα- 
ραίτητη καί συνεπώς εύπρόσδεκτη.
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'Ωστόσο, παλαίμαχοί τής κερδοσκοπίας καί νεογέννητοι οικονομολό
γοι συναντιούνται σήμερα στό ϊδιο πεδίο γιά  νά υποστηρίξουν θεωρητικά 
τό Ανεπανόρθωτο σκλάδωμα τού λαού αυτού, πού ή ιστορία τής έθνικής 
του ζωής είναι ιστορία Αδιάκοπου ηρωικού Αγώνα γιά  τήν έλευθερία.

Ο κ. Μπάτσης πνευματικός στρατιώτης τού αγώνα αυτού, αγνά σκε- 
πτόμενος Έλληνας, προσφέρει μέ τήν εργασία του ενα αξιόλογο δπλο γιά  
τήν καταπολέμηση κάθε προσπάθειας πού θά είχε σκοπό νά σφυρηλατη- 
θούν καταθλιπτικά δεσμά γιά  τον ελληνικό λαό.

'Έχω τήν πεποίθηση ότι, μέ τήν συνδρομή όλων των έθνικά σκεπτομέ- 
νων Ελλήνων επιστημόνων, ό κίνδυνος θ’ αποτραπεϊ. 'Ο δημοκρατικός 
ελληνικός λαός γνωρίζοντας τό φυσικό πλούτο τής Χώρας, τεχνικά καθο
δηγούμενος από τούς έπιστήμονες πού είναι αφοσιωμένοι στήν εξυπηρέ
τησή του, γιά  τον τρόπο πού πρέπει ν* ακολουθήσει στήν αξιοποίηση τού 
πλούτου , θ* αντισταθει σέ κάθε Απόπειρα Αρπαγής. Κ α ί ξέρουμε τί σημαί
νει δημοκρατική λαϊκή αντίσταση, δταν έχει μέ τό μέρος της τήν πεποί
θηση τού δικαίου , τή συναίσθηση τής έλευθερίας, τήν αγάπη γιά τήν πα
τρίδα.

Α θήνα , 30 Μ αΐου 1947
Ν. ΚΙΤΣΙΚΗΣ  

Γενικός Γραμματέας τής ’Επιστημονικής Ε τα ι
ρείας μελέτης νεοελληνικών προβλημάτων, « 5Επι
στήμη - ’Ανοικοδόμηση» (ΕΠ - ΑΝ)
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α \ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΡΕΙΑΣ Μ ΕΤΑΛ
ΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ.

Ή  δημιουργία βαρείας μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας 
στήν Ελλάδα μπορει νά ύποστηριχθεί δχι μονάχα επειδή ύπάρχουν ση
μαντικά ευνοϊκές τεγνικές προϋποθέσεις. στη γώρα μας ή γιατί είναι 
άνάγκη νά διαφυλαχθοϋν οι εσωτερικοί οικονομικοί της πόροι πού με ττ) 
μορφή συναλλάγματος βγαίνουν άθρόα στό έξωτερικό για νά άγοράζον- 
ται εκεί μισοκατερνασμένα η τελειωμένα ποοιόντα, άλλά μπορει καί πρέ
πει πρωταρχικά νά ύποστηριχθεί σάν μιά άπό τις βασικές επιδιώξεις τής 
λαϊκής δημοκρατίας γιά την ολοκλήρωση τού άστικοδημοκρατικού μετα
σχηματισμού τού τόπου καί τή ριζική μετατροπή στή διάρθρωση τής οι
κονομίας του. Ή  έκβιομηνάνιση τής γώρας μπορει νά στηριγθεϊ καί νά 
πραγματοποιηθεί σέ γερή τεγνικοοινομική βάση μονάχα αν δημιουργηθεϊ 
βαρειά βιομηχανία.

Ό πω ς όμως ή εκβιομηχάνιση στό πλαίσιο τής λαϊκής δημοκρατίας 
άποτελεϊ προϋπόθεση γιά τήν ελεύθερη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυ
νάμεων, τήν* πραγματοποίηση τής εσωτερικής συσσώρευσης σέ μεγάλη ^  
κλίμακα, τήν αποδέσμευση τής οικονομίας άπό τό ξένο κεφάλαιο καί τή 
δημιουργία τών όρων γιά μιά σοσιαλιστική οικονομία, έτσι καί ή βαρειά 
βιομηχανία άποτελεϊ γιά τήν πραγματοποίηση τής εκβιομηχάνισης τον 
πρώτο βασικό καί θεμελιώδη όρο.

Γιά νά ολοκληρωθεί, όμως, ή άνάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας1 στή 
χώρα μας, χρειάζεται ή μεταλλουργική καί ήλεκτροχημική βιομηχανία 
προοδευτικά νά συμπληρωθεί μέ συγχρονισμένη καί γερά θεμελιωμένη 
μηχανουργική βιομηχανία.

Ά λλά  όπως είπαμε καί μέχρι πού νά κατασκευάσουμε στον τόπο 
ολοκληρωμένη βιομηχανία παραγωγής μέσων παραγωγής (μηχανών, μη-

1. 'Η διάκοιοη τήζ βιομηχανίας σέ βαρειά καί ελαφρά είναι ουσιαστική, ποιοτική διά
κριση. Ά π ό  ουσιαστική άποψη πρέπει άκόμα νά γίνεται διάκριση άνάμεσα σέ Εργοστασιακή 
χειροτεχνία καί άνάμεσα σέ μεγάλη βιομηχανία πού χρησιμοποιεί σάν χαρακτηριστικό 
παραγωγικό μέσο τή μηχανή. Ή  διάκριση αυτή έχει θεμελιώδη ιστορική σημασία γιά τήν 
εξέλιξη του καπιταλιστικού κοινωνικού συστήματος. (Βλ. Μάρξ στόν I τόμο τού «Κεφα
λαίου»). Στήν τρέχουσα αστική όμως οικονομική θεωρία οι κλάδοι τής βαρείας βιομηχανίας 
συγχέονται μέ τούς κλάδους έκείνους της έλαφράς βιομηχανίας, πού ύπάγονται ποσοτικά
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χανικών εργαλείων κλπ.), ή δημιουργία σιδεροβιομηχανίας, μεταλλουρ 
νιας και ηλεκτροχημικών βιομηχανιών πρέπει νά αποκτά γιά μάς ιδιαί
τερη σημασία επειδή αλλάζει άπό τίς ρίζες της τήν οικονομική 
¿¡¿χώρας μαζ^

Τό γεγονός αυτό μεταφράζεται οικονομικά στην άφαίρεση κεφα
λαίων άπό τούς παρασιτικούς καί δασμόβιους βιομηχανικούς κλάδους 
καί στη συγκέντρωσή τους, σέ καινούριους παραγωγικούς κλάδους, με 
άνακατάταξη τής πιστωτικής κατανομής τής ανόργανης μάζας τού κεφα
λαίου (πού θά κάνει δυνατή ή εθνικοποίηση τής πίστης) γιά τή γρήγορη 
ανάπτυξη τής βιομηχανικής βάσης τής χώρας. "Ακόμα ή μεταβολή εκφρά
ζεται έντονα στήν επίδραση, πού ασκεί ή άνάπτυξη ορισμένων κλάδων 
βαρείας βιομηχανίας στους άλλους κλάδους τής βιομηχανίας καί στήν 
αγροτική οικονομία πού ή τεχνική τους τελειοποίηση έξαρτάται άπό τή 
δυνατότητα νά εφοδιάζονται σέ μέσα άπό μιά γερή βαρειά ντόπια βιομη
χανία. Ειδικότερα στήν άμεση φάση, πού θά διανύωουμε γιά τήν άνασυγ-

στήν κατηγορία τής μεγάλης βιομηχανίας. Ή  τέτοια διάκριση μεγάλης καί μικρής βιομηχα
νίας δχι μόνο 6έν άρκεϊ νά μάς δείξει τή βαθύτερη διάρθρωση μιας οικονομίας αλλά συσκο
τίζει όλότελα καί τήν ποιοτική διαφορά άπό τήν άποψη του ρόλου, πού παίζει ή καθεμιά  ̂
άπό τίς δύο κατηγορίες (βαρείας καί έλαφριάς βιομηχανίας) ,στήν παραγωγή συγκεκριμένων 
άξιων χρήσης μέσα στήν πορεία τής άναπαραγωγής.

'Ό πως δμως ό διαχωρισμός των δύο κατηγοριών στήν καπιταλιστική οικονομία μάς 
χρειάζεται γιά τή σωστή διάγνωση τών βασικών χαρακτηριστικών τής οικονομίας μιας χώ
ρας, του βαθμού καί της μορφής τής άνάπτυξής της, έτσι καί στή σοσιαλιστική όργάνωση τής 
οικονομίας είναι άπαραίτητος, ιδιαίτερα στό μεταβατικό στάδιο πρός τήν έκβιομηχάνιση 
απάνω σέ σοσιαλιστική βάση.

Στήν ΕΣΣΔ, τή μοναδική χώρα πού σήμερα μπορούμε νά πάρουμε γιά πρότυπο τής 
σοσιαλιστικής όργάνωσης τής οικονομίας, ή διάκριση τής βιομηχανίας σέ βαρειά καί έλα- 
φρά έχει έξαιρετική σημασιακά τήν πράξη τής άνοικοόόμησης τον σοσιαλισμού. Τάπρώ τα 
χρόνια μετά τήν αποκατάσταση τής οικονομίας ή άνάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας ήταν ή 
ίδια ή προσπάθεια τής δημιουργίας καινούριας καί γερής βιομηχανικής βάσης γιά τόν έκσο- 
σιαλισμό τής οικονομίας.

Σύμφωνα μέ τήν όρολογία τής σοβιετικής στατιστικής τής σοβιετικής οικονομίας ή βιο
μηχανία διαιρείται σέ όμάδες τύπου «Α» καί σέ όμάδες τύπου «Β». Στήν όμάδα βιομηχα
νιών τύπου «Α» περιλαμβάνεται κάθε βιομηχανία παραγωγής έργαλείων, μηχανών, ύλών ή 
μέσων παραγωγής στή γενικότερη έννοια. Οί κυριότερες τέτοιες βιομηχανίες είναι κατά τήν 
ίδια στατιστική: οί βιομηχανίες ήλεκτρισμού, καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο), σιδερομε- 
ταλλουργίας καί άλλης μεταλλουργίας, κατεργασίας μετάλλου καί μηχανουργίας, όρισμένες 
έξορυκτικές καί χημικές βιομηχανίες «βασικών» χημικών προϊόντων. Στήν όμάδα βιομηχα
νιών τύπου «Β» άνήκουν οί βιομηχανίες παραγωγής ειδών κατανάλωσης. Τέτοιου τύπου 
είναι οί βιομηχανίες διατροφής, ιματισμού, δσες χημικές δεν ύπάγονται στόν τύπο «Α» κ.ά.

Δέν πρέπει νά γίνεται σύγχυση άνάμεσα στή διάκριση τών βιομηχανιών σέ τύπους «Α» 
_καί «Β» μέτη διάκριση σέ Βιομηχανίες μεγάλης κλίμακας (παραγωγής) καί μικρής κλίμακας.

Ή  διάκριση αυτή έχει έντελώς διαφορετικό σκοπό και γίνεται μέ κριτήριο τόν αριθμό τών 
εργαζομένου καί τήν τεχνική τού εργοστασίου. Ή  κατάταξη στήν πρώτη κατηγορία (μεγάλη 

^βιομηχανία) γίνεται άν μιά βιομηχανία άπασχολεί πάνω άπό όρισμένο αριθμό έργάτες καί 
χρησιμοποιεί μηχανική κινητήρια δύναμη. Γιά όρισμένες ομως βιομηχανίες, πού παρουσιά
ζουν ιδιομορφίες γίνεται κατάταξη μέ άλλα κριτήρια (π.χ. βιομηχανίες παραγωγής ένέρ- 
γει<£, πλινθοποιίας, ύαλουργίας, δέρματος, τυπογραφίας, άλευρομύλων). Τά παραπάνω 
στοιχεία, πού αφορούν τή σοβιετική στατιστική δίνονται σέ άγγλική γλώσσα στήν περιλη
πτική έκδοση τού βιβλίου «Socialist Construction in the USSR » . Ό  τίτλος τού βιβλίου είναι 
«The USSR in Figures » , Central Administration of Economic and Social Statistics of the 
State Planning Commission of the USSR. Moscow, 1934.

διάρθρωση
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κράτηση, ή άναστήλωση των ερειπίων θά χρειαστεί διπλάσιες ϊσως πρώτες 
ΰλες απ’ δ,τι απορροφούσε ή κατανάλωση των τελευταίων προπολεμικών 
ετών τής τεταρτοαυγουστιανής δικτατορίας, πρώτες ΰλες πού είναι στό 
πιό μεγάλο τους μέρος, σίδερο, ατσάλι, άλουμίνιο, ηλεκτρική ενέργεια γιά 
τήν κίνηση τών εργοστασίων, λιπάσματα γιά τήν εντατικοποίηση τής καλ
λιέργειας κ. ά., δηλαδή προϊόντα κλάδων, πού αυτή τή στιγμή ούτε ένα 
ελάχιστο ποσοστό τής βιομηχανικής παραγωγής μας δέν άντιπροσω- 
πεύουν.

Τελευταίο, άλλά καί μέ όχι λιγότερη σημασία από τά άλλα,άναφέ- 
ρουμε, τό δτι οι οικονομικές σχέσεις μέ τό εξωτερικό θά έπηρεαστούν ρι
ζικά αν θά ίδρυθούν οι βιομηχανίεςαύτές στήν Ελλάδα: α) Γιατί τότε ή 
εισαγωγική μας πολιτική θ’ άφορά περισσότερο εμπορεύματα πού δέ θά 
μπορούν άκόμα νά παραχθούν στόν τόπο (όρισμένες μηχανές εργοστα
σίων, μεταφορικά μέσα κλπ.) καί λιγότερο μισοκατεργασμένες πρώτες 
ύλες (χυτοσίδηρος, σιδηρόφυλλα κλπ.) ή σχεδόν άκατέργαστα βοηθητικά 
προϊόντα καί καύσιμα, πού σήμερα ή εισαγωγή τους όχι μόνο βαραίνει J  
καταθλιπτικά τό εμπορικό ισοζύγιο καί γενικότερα τό ισοζύγιο πληρω
μών μά καί άποτελεϊ μιά από τίς δάσεις τής εξάρτησης τής οικονομίας2 
άπό τήν αγορά τού έξωτερικοϋ. ΕΗ τέτοια εξάρτηση ματαιώνει τή συσσώ
ρευση στήν εσωτερική αγορα καί έτσι εύνοεϊ τήν άντιπαραγωγική καί το
κογλυφ ική δράση τού ντόπιου κεφαλαίου μέσα άπό μορφές τεχνητού μο- 
νοπωλίου. β) Γιατί τά ξένα δημόσια κ.ά. δάνεια καί οι πιστώσεις μπαί
νουν σέ μιά όλότελα διαφορετική βάση αν έχουμε βαρειά βιομηχανία στόν 
τόπο μας. Μπορούμε να τά 6ιαπραγματεΐϊθούΐ(ε, ατό οο.Οηοπού είναι 
άναγκαϊα, σάν χώρα άνεξάρτητη μέ ισότιμους ορούς στίς συναλλαγές3 
μέ τό εξωτερικό. Μέ τον τρόπο αυτό θ' αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά καί 
άποτελεσματικά σάν άνεξάρτητη χώρα τούς οργανισμούς τού διεθνούς 
μονοπωλιακού κεφαλαίου πού θά είχαν τή διάθεση νά εξαντλήσουν σέ 
βάρος μας κάθε οικονομική καί πολιτική πίεση γιά νά μάς υποτάξουν 
στήν κυριαρχία τους.

2. Οί άλλες βάσεις τής έξάρτησης άπό τό ξένο κεφάλαιο είναι: ή δημοσιονομική έξάρ- 
τπση (δημόσιο γρέος, πιστώσεις δεσμευμένες, διεθνής οικονομικός Ιλεγχος), ή τοποθέτηση 
κεφαλαίων ξένων γιά έπιχειρηματική δράση στή χώρα μας (^σθ«γωγίκά ΐ£γα? προνομιακές 
εταιρείες επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, μεταλλεία, ηλεκτρικό, νερό, μεταφορές, υδατοπτώ
σεις^ σύμβαση Κούπερ κ. ά. εμπορικοί οργανισμοί, τράπεζες κλπ.).

3. "Οπου θά είναι άπαραίτητο νά έπιδιωχθούν σέ ζώνες τού έξωτερικού πού έλέγχουν 
τά τράστ, γιατί δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς μεγάλη σημασία, έκταση καί συχνότητα θά πά
ρουν εκτός άπό τήν περιοχή στερλίνας - δολλαρίου οί συναλλαγές μιας λαϊκής δημοκρατίας 
τόσο μέ τή Σοβιετική 'Ένωση, δσο καί μέ τίς άλλες λαϊκές δημοκρατίες τού εύρωπαϊκού 
χώρου, τής Μεσευρώπης καί τής Ν. Α. Ευρώπης καί άκόμη μέ χώρες πού προπολεμικά είχαν 
όλότελα άποικιακή ή μισοαποικιακή έξάρτηση άπό κεφο^άιοκρατΐκές μητροπόίεις.
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Β'. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ. ΟΙ ΑΝΑΓ
ΚΕΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.

’Αφού άπαριθμήσαμε τούς λόγους, πού ή ίδρυση τής βαρείας βιομη
χανίας άποτελεί βασικό αίτημα γιά νά ολοκληρωθεί ό δημοκρατικός 
μετασχηματισμός κατά συνέπεια δε έναν άπό τούς θεμελιακούς σκοπούς 
τής λαϊκής δημοκρατίας, περνάμε στήν εξέταση των τεγνικών καί οικονο
μικών δρων, πού χρειάζονται γιά νά πραγματοποιηθεί ό σκοπός αυτός.

Πρέπει προκαταβολικά νά πούμε πώς οι δροι αυτοί είναι στο σύνολό 
τους ευνοϊκοί4. "Υπάρχουν ώστόσο καί παράγοντες, πού ή άντιμετώπισή 
τους θά συναντήσει ορισμένες δυσκολίες.

1. Οι τεχνικοί δροι

α) 9Έχονμε κοιτάσματα απ’ δπον άντλοϋμε καί μπορεΐ νά αντλήσουμε 
μεταλλεύματα σε ποσότητες, πού νά εξασφαλίζουν τον εφοδιασμό τής 
βιομηχανίας τόσο γιά τό κοντινό όσο καί γιά τό πιο μακρινό μέλλον.

Τά ποσά τής ετήσιας έξόρυξης τών κυριότερων μεταλλευμάτων σύμ
φωνα μέ τά στοιχεία τής Στατιστικής Επετηρίδας τού Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας δίνονται στον πίνακα άριθ. 1.

Τά ποσά αύτά επαρκούν γιά τον εφοδιασμό σέ πρώτη ύλη τών κλά
δων τής μεταλλουργίας καί τής χημικής βιομηχανίας,όπως θά δούμε άπό 
την εξέταση τών άναγκών τής κάθε βιομηχανίας χωριστά. ’Ακόμα γιά τήν 
ήλεκτροενεργειακή κίνηση τής βιομηχανίας διαθέτουμε υδατοπτώσεις, 
πού καί μέρος άπό τήν εκμετάλλευση τής ενεργειακής τους δύναμης μάς 
εξασφαλίζει τήν κίνηση τών βιομηχανιών αύτών.

Εκείνο,όμως, πού συζητεϊται άπό τούς τεχνικούς είναι,αν τά κοιτά
σματα τών μεταλλευμάτων πού ύπάρχουν στή χώρα μας μπορούν νά. μάς 
εξασφαλίσουν γιά μιά μακρόχρονη περίοδο τήν έξόρυξη μεταλλευμάτων 
πού νά άνταποκρίνονται στήν προοδευτική άνάπτυξη τών βιομηχανικών 
άναγκών. Απάντηση στο ζήτημα αύτό θά είχαμε άν ύπήρχε ενας άρτιος 
γεωλογικός χάρτης τής χώρας πού ως τά σήμερα ή άνοργάνωτη καί συμ- 
πτωματική αντιμετώπιση κάθε μεγάλου τεχνικού προβλήματος τού τόπου 
δέ μάς εδωσε.

Θά περιορισθούμε λοιπόν νά βγάλουμε συμπεράσματα άπό τις γνώ
μες τών τεχνικών πού βασίζονται σέ μερικευμένες έρευνητικές εργασίες. 
Ώ ς τόσο τά άποτελέσματα άπό τις έρευνές τους άρκούν γιά νά μάς δεί

4. Πολλοί πού ξεκίνησαν άπό ενα στενό μεταρρυθμιστικό πνεύμα θέλησαν νά έξαρτή- 
σουν τό όλο ζήτημα τής βιομηχανοποίησης αποκλειστικά άπό τούς δοους αυτούς, πού όπως 
θά δούμε είναι μονάχα προϋπόθεση γιά τήν έκφραση τής κοινωνικής, οικονομικής καί πολι
τικής αναγκαιότητας τής έκ&ομηχάνισης καί δχι αυτή ή ϊόια ή αναγκαιότητα.
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ξουν ότι τά κοιτάσματα, πού έχουν πιθανολογηθεί, μπορούν να μάς προ
μηθεύσουν σημαντικά ποσά άπό τά κυριότερα μεταλλεύματα.

’Αναφέρουμε ενδεικτικά γιά τό σίδερο, στις διάφορες ποικιλίες πού 
εμφανίζεται ότι «εκτιμήσεις ξένων μεταλλειολόγων», (Α. Δεληγιάννης: 
«Ή μεταλλουργία σιδήρου εις τήν Ελλάδα», «Οικονομικά χρονικά» 
άριθ. 9- 10/15-10-1945) «τά αναβιβάζουν εις τήν τάξιν μεγέθους των 100 
έκατομμυρίων τόννων». Ά ν  καί αυτό τό ποσό θεωρήθηκε υπερβολικό 
(Δεληγιάννης, στο ϊδιο) άπό άλλους πιο συντηρητικούς μελετητές, πάντως 
είναι στοιχείο ενδεικτικό τού μεγέθους των άριθμών γύρα) άπό τούς 
όποιους στρέφεται ή μελέτη τών ειδικών. Υπάρχουν όμως εκτός άπό τά 
πέντε κυριότερα μεταλλεία (Δεληγιάννης, στό ϊδιο) καί άλλα μεταλλεία 
πού θεωρήθηκαν εξαντλημένα χωρίς νά είναι (Σίφνος, Σέριφος, Γραμμα
τικό ’Αττικής, κ. ά.). ’Από τήν όρατή έκταση κοιτασμάτων Β. Εύβοιας 
θεωρείται σίγουρο ότι κλείνουν άποθέματα άρκετών δεκάδων έκατομμυ
ρίων τόννων (Δεληγιάννης, στό ϊδιο).

Ό  γεωλόγος - γεωφυσικός Δ. Κισκύρας: (Βλ. «Ό ορυκτός μας πλούτος 
καί οι δυνατότητες άνάπτυξης βαρείας βιομηχανίας στήν Ελλάδα», «’Αν
ταίος», άριθ. 9, σελ. 210 - 212) υπολογίζει άπό τις συνθήκες μεταλλογέ- 
νειας καί τήν ώς τώρα παραγωγή πού προέρχεται άπό τήν εκμετάλλευση 
μέρους μόνο τών γνωστών κοιτασμάτων ότι τά άποθέματα σιδερομεταλ- 
λευμάτων φτάνουν τούς 150.000.000 τόννους. Εκτός αύτό στή σιδερομε- 
ταλλουργία χρησιμοποιούνται καί ύπολείμματα άπό τήν καύση τού σιδη
ροπυρίτη (Δεληγιάννης, στό ϊδιο), πού πρέπει νά θεωρούνται έτσι εφε
δρική - βοηθητική ΰλη τής σιδερομεταλλουργίας.

Σέ καμμιά εύρωπαϊκή χώρα εκτός άπό τήν ΕΣΣΔ δέν επαρκούν τά ντό
πια σιδερομεταλλεύματα γιά νά δώσουν όλες τίς ποιότητες προϊόντων πού 
άπαιτεί ή κατανάλωση. Γίνεται λοιπόν σέ κάποιο μέτρο άνταλλαγή μεταλ
λευμάτων μεταξύ τών διαφόρων χωρών. Τό ϊδιο θά γίνεται καί μέ τήν 
ελληνική σιδερομεταλλουργία. ’Εκείνο πού δέν εύσταθει είναι νά κάνει 
μιά χώρα μεταλλουργία σιδήρου (παραγωγή χυτοσίδηρου), όταν στερείται 
όλότελα άπό μεταλλεύματα. Ά ν  ώστόσο ενδεικτικά δεχθούμε πώς θά 
χρειαζόμαστε άπό τον τόπο μας σίδερο 500 χιλιάδων τόννων τό χρόνο 
άπέναντι τών 180.000 τόννων τής προπολεμικής μας εισαγωγής, τά βε
βαιωμένα άποθέματα τών 100 έκατομμυρίων τόννων μεταλλεύματος άρ- 
κούν γιά μιά εκατονταετία.

Γιά τό βωξίτη άπό έρευνες-πού έγιναν στή Βοιωτία (77. Κονβέλης: 
«Ή ενεργειακή οικονομία τής Ελλάδος», Άθήναι 1944, σελ. 172 - 173) 
διαπιστώθηκε πώς ύπάρχει μετάλλευμα ώς 5.000.000 τόννων. Άπό τήν 
ένδειξη αύτή καί όρισμένες άλλες ό μηχανικός X. Δαυίδ υπολογίζει ότι τά 
πιθανά άποθέματα βωξίτη σέ όλη τή χώρα ξεπερνούν τούς 50.000.000 
τόννους. Ή χώρα μας θεωρείται σέ άποθέματα βωξίτη μιά άπό τίς πλου
σιότερες τής γής (6λ. 77. Κονβέλη: «Βιομηχανικαί δυνατότητες καί ενερ
γειακή πολιτική εν Έλλάδι», Άθήναι 1945, σελ. 28 - 29).

Ό  Δ. Κισκύρας (στό ϊδιο) πιθανολογεί άπό τίς κοιτασματολογικές 
συνθήκες τής έμφάνισης τού βωξίτη τά άποθέματά του σέ εκατοντάδες 
εκατομμύρια τόννους.
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Όσο γιά τά άλλα μεταλλεύματα πού θεωρούνται σάν βιομηχανική 
πρώτη ύλη άπό τις ώς τά τώρα μελέτες βγαίνει ότι ή χώρα μας διαθέτει σέ 
σημαντικές ποσότητες νικελιοϋχο μετάλλευμα, λευκόλιθο, χρωμίτη, μόλυ
βδο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, τιτάνιο, αντιμόνιο κ.ά. Οι ποσότητες αύτές 
χωρίς νά εχει εξακριβωθεί σέ τι μέγεθος ακριβώς φτάνουν, ύπολογίζονται 
ωστόσο άπό τούς μελετητές γιά τό κάθε μετάλλευμα σημαντικές. Τό συμ
πέρασμά τους στηρίζεται σέ σοβαρά τεκμήρια πού μαρτυρούν γιά τήν πι
θανή ύπαρξη καί έκταση των πετρωμάτων. Τόσο οί παρατηρήσεις τών 
γεωλογικών συνθηκών τής Ελλάδας, όσο καί ή πείρα άπό τήν ώς τά σή
μερα εκμετάλλευση τού ορυκτού πλούτου επιβεβαιώνουν τά συμπεράσμα
τα.

Ό  γεωλόγος Κισκύρας άναφέρει, μέ βάση τέτοιες παρατηρήσεις, ότι 
τά άποθέματά μας σέ χρωμίτη, λευκόλιθο καί χρωμιούχα σιδηροξείδια θ’ 
άνέρχονται τό λιγότερο σέ δεκάδες εκατομμύρια τόννους. Καί σέ σημαν
τικές ποσότητες νικέλιο, τιτάνιο κλπ. (Βλ. καί άλλους ειδικούς στή βι
βλιογραφία).

6) Τά μεταλλεύματα αυτά είναι σέ καλή ποιότητα. Ή ποιότητα τών 
ελληνικών μεταλλευμάτων είναι όχι μονάχα καλή άπό άποψη ανάλυσης 
τών φυσικών χαρακτηριστικών τους, άλλά άκόμα γιά τά περισσότερα εϊδη 
μεταλλευμάτων παρουσιάζεται σάν ή πιό κατάλληλη γιά ειδικές βιομηχα
νικές χρήσεις. Γιά τά σπουδαιότερα μάλιστα μεταλλεύματά μας οί ειδικοί 
γνωματεύουν ότι ή ποιότητά τους είναι εκλεκτή.

Εκτός άπ’ αύτές τίς γενικές παρατηρήσεις γιά τήν ποιότητα, πού 
βρίσκουν σύμφωνους τούς ελληνες καί ξένους ειδικούς, αναφέρουμε, γιά 
τά σιδερομεταλλεύματα, ότι έχουν ποιότητα κατά μέσο όρο καλή μέ περι
εκτικότητα σιδήρου 48 - 50%, όπως βγαίνει άπό τίς άναλύσεις σέ μεταλ
λεία πού εργάζονταν τελευταία. Επίσης παρατηρεϊται μικρό ποσοστό 
επιβλαβών προσμίξεων (Α. Δεληγιάννης, στο ϊδιο).

Γιά τά χρωμιούχα σιδερομεταλλεύματα, ύποστηρίζει ό ϊδιος συγγρα
φέας ότι μπορεί νά καμινευθούν. (Προπολεμικά γινότανε εξαγωγή Εκα
τοντάδων χιλιάδων τόννων τέτοιων μεταλλευμάτων ιδίως στήν "Αμερική). 
Άναφέρεται άκόμα ότι ύπάρχει εκτεταμένη ξένη βιβλιογραφία γιά τά 
χρωμιούχα σιδερομεταλλεύματα Ελλάδας καί Κούβας, πού παρουσιά
ζουν μεγάλες ομοιότητες, καί γιά τή δυνατότητα τής καμινείας τους. (Η. 
Scott: «Chromiferrous Iron Ores of Greece and their Utilisation», «Jou
rnal of the Iron and Steel Institute», 447 - 467, 1913, κ.ά. στον A. Δελη- 
γιάννη, στό ϊδιο). Είναι χαρακτηριστικό τό φαινόμενο τής εντατικής μελέ
της τών ελληνικών πλουτοπαραγωγικών πηγών άπό ξένους επιστήμονες, 
ινστιτούτα, τράστ κλπ. τή στιγμή πού τό «έπίσημον κράτος» άδιαφορούσε 
καί γιά αυτή άκόμα τήν ύπαρξή τους, άφήνόντας νά ξεπουλιέται όλος 
αύτός ό πλούτος άπό ξένους καί ντόπιους προνομιούχους έκμεταλλευτές 
ενώ αύτό τό ϊδιο δέν επαυε νά κηρύσσει τή «φτώχεια» τού τόπου «διά 
στόματος» τών επισήμων εκπροσώπων του καί τών «πολιτικών» τής οικο
νομικής ολιγαρχίας, πού έπαιζαν τό ρόλο ιεραποστόλων τής «Μεγάλης 
Ιδέας»! Ή ποιότητα τών μεταλλευμάτων τού ελληνικού βωξίτη είναι έξ-
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αιρετική. Διαθέτουμε πλουσιώτατα κοιτάσματα ερυθρού βωξίτη πού είναι 
τό ένδεικνυόμενο είδος βωξίτη για την παραγωγή άλουμίνιου. Ωστόσο, ό 
οχι ανυπέρβλητος αυτός περιορισμός ισχύει γιά τήν παραγωγή άλουμίνας 
μέ τή μέθοδο Bayer. Ή άναγωγή μέ άλλους τρόπους (θείο λογουχάρη) 
επιτρέπει τήν εκμετάλλευση καί άλλων τύπων βωξιτών καί άργιλικών πε
τρωμάτων (λευκίτη, άλουνίτη, νεφελίνη) πολύ μεγαλύτερης περιεκτικότη
τας σέ πυριτικό οξύ (πρβ. 4 σοβιετικό πεντάχρονο, «Μόρφωση», άριθ. 
10/10 - 10 - 46, σελ. 439).

5 Αλλά καί ή ποιότητα πού έχουν τά άλλα μεταλλεύματα στή χώρα μας 
τά κατατάσσει στήν εκλεκτή κατηγορία. Τό μαγγάνιο, τό άντιμόνιο, ό 
άρίστης ποιότητας ελληνικός χρωμίτης, τό νικέλιο, ό ψευδάργυρος, ό λευ- 
κόλιθος, ή βαρυτίνη είναι πρώτες μεταλλευτικές ύλες κατάλληλες γιά νά 
παραχθούν τά προϊόντα έκείνα τής μεταλλουργίας (κράματα, κατοπτρι- 
κός σίδηρος, χρωμιοχάλυβας, πυρίμαχοι πλίνθοι, νικελιοχάλυβες, νεάρ
γυρος, ντουραλουμίνιο, μαγνάλιο, μαγνήσιο, ορείχαλκος, δέλτα κ. ά.) πού 
ή χρησιμότητά τους μέ τήν πρόοδο τής τεχνικής καί τίς ολοένα πιο συνθε
τικές καί πλατειές εφαρμογές της.στή μηχανουργία είναι τεράστια. (Βλ. 
σχετική βιβλιογραφία στο τέλος).

Πρέπει νά σημειωθεί δτι τά περισσότερα μεταλλεία έχουν δοθεί άπό 
τό 1860 σέ ιδιώτες καί ξένους επιχειρηματίες, πού έκμεταλλεύθηκαν κατά 
τρόπο ληστρικό τά προνόμιά τους προτιμώντας νά εξαντλούν τίς καλύτε
ρες ποιότητες μονάχα, χωρίς νά άξιοποιούν μέ εγκαταστάσεις τεχνικές 
καί έρευνες τά μεταλλεία καί μετά έγκαταλείποντάς τα (δπως είδαμε γιά 
τόσα μεγάλα μεταλλεία σιδήρου, Αεληγιάννης, στο ϊδιο) «εξαντλημένα» 
γιά τήν άρπακτική τους διάθεση, αλλά στό βάθος άνεξερεύνητα καί ανα
ξιοποίητα. Έτσι άποσπάστηκαν επί εξήντα τ’ όλιγότερο χρόνια (1880 - 
1940) (μέ βάση τά στοιχεία τής Στατιστικής Επετηρίδας τού Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας) άπό τά σπλάχνα τής ελληνικής γής (βλ. πίνακα 
άριθ. 2α) τεράστιες ποσότητες μεταλλεύματα καί όρυκτά πού πήραν καί 
παίρνουν,στό μεγαλύτερο τους μέρος, τό δρόμο ξένων άγορών (βλ. πίνα
κες άριθ. 2,3,4,). Τά μεταλλεύματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν γιά τή βιομη
χανία χωρών πού άπ’ αύτές έξαρτήθηκε καί άποστραγγίσθηκε ή ελληνική 
οικονομία. Πόσο θά είχεν άλλάξει τό «τοπίο» τής «φτωχής» έλληνικής 
οικονομίας άπό τό 1860 καί ύστερα άν είχε μελετηθεί ό όρυκτός της 
πλούτος καί στοιχειώδικα εστω άξιοποιηθεί. Προβάλλει λοιπόν σάν 
άμεσο καθήκον τής λαϊκής δημοκρατικής εξουσίας νά μελετηθεί συστημα
τικά ό όρυκτός μας πλούτος καί νά καταρτισθεϊ ένας γεωφυσικός - γεω
λογικός χάρτης τής χώρας, άφού έρευνηθεϊ τό έδαφος καί ύπέδαφος σύμ
φωνα μέ τίς τελειοποιημένες σημερινές μεθόδους τής τεχνικής.

γ) Είναι εξασφαλισμένη ή ενεργειακή βάση. Τόσο γιά τή θερμική κί
νηση τής βιομηχανίας μέ τό λιγνίτη δσο καί τήν ύδρενεργειακή της κίνηση 
μέ τό λευκόν άνθρακα, πού τό ήλεκτρικό του δυναμικό υπολογίζεται άπό 
4 ως 6 δισεκατομμύρια ώροχιλιόβατα τό χρόνο. Τό ενεργειακό δίνεται σέ 
ιδιαίτερο κεφάλαιο.

ό) Μπορεϊ νά έξασφαλισθεΐ w ποσοτικά καί ποιοτικά άπαραίτητη ερ
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γατική δύναμη. Εννοούμε βέβαια τόσο τήν άνειδίκευτη εργατική δύναμη 
δσο καί τούς ειδικευμένους εργάτες, τεχνικούς, μηχανικούς κ.ά. πού θά 
χρειαστούν γιά νά κατασκευασθούν τά υδροηλεκτρικά έργα καί γιά τις 
νέες βιομηχανίες καθώς καί γιά τήν κίνηση καί λειτουργία τους. Αυτό 
είναι ζήτημα πρώτα κοινωνικής κατανομής (καταμερισμού) τής δουλειάς, 
καί δεύτερο τεχνικής εκπαίδευσης. Είναι γεγονός πώς ό σημερινός κατα
μερισμός τής δουλειάς αντανακλά τον καθυστερημένο καί παρασιτικό χα
ρακτήρα τής οικονομίας μας, πού ό μετασχηματισμός της είναι άδύνατος 
χωρίς νά άλλάξει ό καταμερισμός τής δουλειάς, οι συνθήκες, οι όροι της. 
Ή αύξηση τής παραγωγικότητας τής δουλειάς στή γεωργία καί ή εξασφά
λιση των όρων τής ζωής τού βιομηχανικού εργάτη, κλπ. θά δώσει τήν 
πεποίθηση στόν εργαζόμενο πώς δέ θά φυτοζωεί μέσα στίς καινούριες 
συνθήκες. νΑς σημειώσουμε πώς ό σχετικός πληθωρισμός εργατικής δύνα
μης στήν Ελλάδα ευνοεί τις άναγκαίες αυτές μεταβολές.

Ή τεχνική παιδεία, πού σήμερα είναι άνεπαρκέστατη, ιδιαίτερα γιά τά 
εργατικά στελέχη, άποτελει άναντίρρητα αίτημα τής άνοικοδόμησης, γιά 
τις πλατύτερες μάζες τών έργαζομένων. Θά χρειαστεί χρόνος καί πείρα 
γιά νά άποκτήσουμε τά κατάλληλα τεχνικά σχολεία, εκπαιδευτές, στελέχη 
κλπ. (Βλ. Ν. Κιτσίκη «Ή τεχνική παιδεία στό πλαίσιο τής ανοικοδόμη
σης», «Ανταίος»,άριθ. 1,2/1945, σελ. 5 - 1 2  καί 39 - 46). Τίς ελλείψεις 
αυτές μπορεϊ νά τίς άντιμετωπίσουμε α) μετεκπαιδεύοντας ελληνες μηχα
νικούς κ.ά. τεχνικά στελέχη τής άνοικοδόμησης, σέ χώρες με πλούσια 
πείρα, β) μετακαλώντας ξένους ειδικούς κλπ.

Τό ζήτημα των τεχνικών στελεχών έχει βασική σημασία γιά τό θέμα τής 
εκβιομηχάνισης. Πρέπει ομως νά εξεταστεί τόσο στίς γενικές του γραμμές 
όσο καί γιά τόν κάθε τεχνικό κλάδο άφού μελετηθούν οι ειδικότερες συν
θήκες λειτουργίας του. Ή εργασία τού προπρύτανη Ν. Κιτσίκη μάς δίνει 
τή γενική τοποθέτηση τού ζητήματος, πού πάνω σ’ αυτή θά πρέπει νά 
στηριχθούν ειδικότερες μελέτες. Στό σημείο αυτό όμως μάς έλειπαν τά 
στοιχεία γιά νά παρουσιάσουμε σέ τούτη τήν εργασία συμπεράσματα πα
ρόμοιων μελετών.

Δυσμενής τεχνικός όρος μπορεί νά θεωρηθεί, γιά τήν πρώτη περίοδο 
τής εκβιομηχάνισης τό ότι δεν έχουμε λιθάνθρακα. Μάς λείπουν οι συγ
χρονισμένες εγκαταστάσεις γιά τήν έξόρυξη μεταλλευμάτων, τό συγκοι
νωνιακό μας δίκτυο είναι υποτυπώδες, τά μεταφορικά μέσα δέν επαρ
κούν, λείπουν, είναι άνάγκη νά δημιουργηθούν εγκαταστάσεις γιά τήν 
ύδρενεργειακή άξιοποίηση (υδροηλεκτρικά εργοστάσια γραμμής μεταφο
ράς κλπ.) καί εγκαταστάσεις γιά τήν καμινεία καί σέ συνέχεια τήν επεξερ
γασία τών μετάλλων (ύψικάμινα, ήλεκτροκάμινα, μεταλλουργικά εργο
στάσια κ.ά.).

Οι δυσμενείς όμως αύτοί όροι είναι περιοδικοί. Φαίνονται σαν εμπό
δια πού όφείλονται στή χαμηλή άνάπτυξη καί παραγα>γικότητα πού έχει ή 
βιομηχανία μας ως τά σήμερα στήν εξάρτησή της άπό τό εξωτερικό. Δέν 
είναι κατά συνέπεια μόνιμα αϊτια, πού μπορούν νά ματαιώσουν τελικά 
τήν εξασφάλιση τών εφοδίων κίνησης καί υλών γιά τή μελλοντική άνά-



πτύξη τής βιομηχανικής βάσης. Στά κατοπινά κεφάλαια θά εκτεθούν οι 
δυνατότητες πού κλείνει ή οικονομία μας γιά τήν κατανίκησή τους.

2. Οί οικονομικοί όροι.

Οι οικονομικοί οροί πού καθιστούν επιτακτική τήν άνάγκη τής βιο
μηχανικής εκμετάλλευσης, μέσα στον τόπο μας, των πρώτων υλών, πού 
τώρα εξάγονται πρός βιομηχανοποίηση στο έξωτερικό καί ειδικότερα οί 
οικονομικοί όροι πού επιτάσσουν τή βιομηχανοποίηση σέ κλάδους όπως ή 
σιδερομεταλλουργία, ή χρωματική μεταλλουργία, οι χημικές ήλεκτροβόρες 
βιομηχανίες πηγάζουν άπό τήν ϊδια τή μορφή, τή διάρθρωση καί τό περι
εχόμενο τής οικονομίας όπως διαμορφώθηκε στίς ιστορικές συνθήκες τής 
τελευταίας εκατονταετίας.

Πριν άπό τόν πόλεμο ή ελληνική οικονομία προσανατολισμένη στήν 
άνάπτυξη τών βιομηχανιών παραγωγής κυρίως ειδών κατανάλωσης, πού 
στηρίζονταν στον προστατευτισμό καί τή μονοπωλιακή εκμετάλλευση τής 
εσωτερικής αγοράς άπό όρισμένα μεγαλοβιομηχανικά συγκροτήματα, 
πραγματοποιούσε στίς ειδικές αύτές συνθήκες παραγωγής υπερκέρδη τέ
τοια πού έπέτρεπαν στη ντόπια βιομηχανία καί τίς τράπεζες νά συγκεν
τρώνουν γύρω άπ’ αυτούς τούς κλάδους τά κεφάλαιά τους μέ ψηλό ποσο
στό κέρδους καί ψηλό επιτόκιο. Ή αιτία πού τό τραπεζοβιομηχανικό κε
φάλαιο περιόριζε τή σφαίρα τής συναγωνιστικής δράσης στούς δασμό- 
βιους κλάδους καί στήν ελαφρά βιομηχανία, βρίσκεται στο ότι τίς γερές 
«θέσεις» στήν έλληνική οικονομία κρατούσε τό ξένο κεφάλαιο. (Βλ. Γ. 
Ζέβγου: «Δημοκρατικός καί έπειτα σοσιαλιστικός μετασχηματισμός», 77. 
Δελμή: «Ή οικονομική επίθεση κατά τού λαού καί τό πρόγραμμα τής 
λαϊκής δημοκρατίας»)5. Οί μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οί επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας (μεταφορές, φώς, νερό, παραγωγικά έργα κ.ά.), ό έλεγ
χος τών δημόσιων οικονομικών, (δημόσια έσοδα ΔΟΕ, εταιρεία υπεγγύων 
προσόδων), ή άξιοποίηση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών βρίσκονταν 
στήν εξουσία τού ξένου κεφαλαίου. Ή Εθνική Τράπεζα, ό μεγαλύτερος 
οικονομικός οργανισμός τού τραπεζοβιομηχανικού - χρηματιστικού κε
φαλαίου, τροφοδοτούσε τούς κλάδους, πού τό ξένο κεφάλαιο άφηνε στή 
δικαιοδοσία τής έλληνικής μονοπωλιακής κεφαλαιοκρατίας. ’Έτσι στή 
χώρα άναπτύσσονταν μιά βιομηχανία πού ή βάση της σέ μηχανήματα, άν- 
ταλλακτικά, καύσιμα, συχνά δέ καί πρώτες ύλες (έριουργία κλπ.) βρί
σκονταν στο έξωτερικό ή στά χέρια ξένου κεφαλαίου (ενέργεια). Ή έλλη
νική οικονομία παρουσίαζε έτσι τήν άντίφαση, πού παρουσιάζουν οί οι
κονομίες τών εξαρτημένων καί άποικιακών χωρών, όπου τό ξένο κεφά
λαιο άναπτύσσει μονάχα τούς κλάδους, πού τού χρειάζονται εϊτε γιά 
προμηθευτές πρώτων ύλών, εϊτε γιά άγωγοί μετασχηματισμού καί διάθε
σης στήν άγορά τής εξαρτημένης χώρας τών προϊόντων τής δικής του βιο
μηχανίας.

5. Στήν «Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση», άριθ. 40, Αύγουστος 1945.
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Γι’ αυτό και ό ρόλος τής εξαρτημένης οικονομίας, είναι ρόλος εμπο
ρικός. μεσιτικός, στήν πιό πλατεία έννοια, δηλ. ακόμα καί δταν μετασχη
ματίζει μισοτελειωμένα προϊόντα τής ξένης βιομηχανίας. Γι’ αυτό καί στή 
χώρα μας αναπτύχθηκε α) ή έξορυκτική βιομηχανία (μεταλλεία, λατομεία 
κλπ.) πού αντί να έχει επακόλουθο τήν ανάπτυξη μεταλλουργικής κλπ. 
βιομηχανίας, χρησιμοποιήθηκε άπό τό ξένο κεφάλαιο μέ μοναδικό σκοπό 
νά προμηθεύει προνομιακά καί φτηνά (εξευτελιστικό μεροκάματο ελληνα 
μεταλλωρύχου) τήν πρώτη ύλη στήν ξένη βιομηχανία. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, συντριπτικό γιά όρισμένους «σοσιαλδημοκράτες» καί «σο
σιαλιστές» πού άκολουθούν πιστά τούς αστούς θεωρητικούς κοινωνιολό
γους στήν παραδοχή τού δόγματος τής «decolonisation» (δτι τάχα τό ξένο 
κεφάλαιο «ξεαποικοποιεϊ» τις αποικιακές χώρες), β) Ή  ελαφρά βιομη
χανία μετασχηματισμού τών μισοκατεργασμένων προϊόντων τών ξένων 
βιομηχανιών καί τής κατεργασίας όρισμένων γεωργικών προϊόντων, πού 
ή εξαγορά τους άπό τήν άγροτική τάξη μπορούσε νά γίνεται μέ απόλυτα 
συμφέροντες δρους γιά τό ντόπιο κεφάλαιο μέ τούς γνωστούς όργανι- 
σμούς ΑΣΟ κλπ., πού άποτελούν γιά τή χώρα μας εμπορικά μονοπώλια. 
(Βλ. Κ. Σιόερή: «Ό  ΑΣΟ, ΚΥΔΕΠ κλπ. οργανισμοί έξωπαραγωγικής εκ
μετάλλευσης», «’Ανταίος», άριθ. 6 καί 7 σελ. 153-154 καί 167-171).

Νά τώρα πώς έκφράζεται ή σχέση αύτή τής έλληνικής οικονομίας μέ 
τό ξένο κεφάλαιο στόν τομέα τών εισαγωγών - εξαγωγών καί στό ισοζύγιο 
εξωτερικών πληρωμών γιά τά εϊδη μεταλλουργίας κλπ., πού μάς ενδιαφέ
ρουν σέ τούτη τή μελέτη: προπολεμικά (έτος βάσης 1938) βγάζαμε έξω 
829.650 τόννους μεταλλεύματα σέ φυσική κατάσταση6 καί είσπράτταμε 
άπό τήν πώλησή τους 384.501.000 δρχ.7. Τό ποσό αύτό άντιπροσώπευε 
μονάχα τό 4% περίπου τής άξίας τών συνολικών εξαγωγών τής χώρας 
μας. (Βλ. Εμπορικό ισοζύγιο τής χώρας, στόν πίνακα άριθ. 4α).

Τό ϊδιο έτος 1938, πού παίρνουμε γιά έτος βάσης, κάναμε εισαγωγή 
μετάλλων καί ειδών άπό μέταλλα: 164.863 τόννους, άξίας 2.650.570.000 
δρχ. (τιμάριθμ. 1938). (Βλ. πίνακες άριθ. 5, 6, 7, καί 8). Έκτος αύτό δέ 
καί καύσιμα 1.320.133 τόννους άξίας 1.422.760.000 δραχμών πού γιά τό 
1939 ήτανε 1.231.755 τόννοι άξίας 1.506.013.820 δραχμών, (Βλ. πίνακα 
άριθ. 9). ’Από τό ποσό αύτό τών μετάλλων κλπ. οι 121.976 τόννοι ήτανε 
σίδερο καί άτσάλι άκατέργαστο ή μισοκατεργασμένο σέ σιδερόφυλλα κλπ. 
πού κόστιζαν 930.112.000 δρχ., ένώ τά υπόλοιπα μέταλλα καί έτοιμα 
βιομηχανικά προϊόντα άπό μέταλλα (άτμολέβητες, εργαλεία,σωλήνες κ.ά.) 
άντιστοιχούσαν στούς ύπόλοιπους 42.887 τόννους άξίας 1.720.458.000 
δραχμών8.

Τά μηχανήματα καί άλλα κατεργασμένα εϊδη μετάλλου ή έλληνική 
οικονομία τά χρησιμοποιούσε γιά άμεση παραγωγική κατανάλωση, ένώ

6. Βλ. πίνακες άριθ. 2,3,4.
7. Βλ. κατηγορίες μεταλλευμάτων καί άντίστοιχα ποσά στούς σχετικούς πίνακες.
Ν. Όπως φαίνεται άπό τόν πίνακα άριθ. 6α, τά ποσά πού πληρώθηκαν καί οι ποσότη

τες, πού αγοράστηκαν άπό τό εξωτερικό, είναι σύμφωνα μέ τή στατιστική κατάταξη τής 
Κ.τ.Ε. άρκετά μεγαλύτερα.
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γιά άλλα είδη, δπως σίδερο άκατέργαστο, γίνονταν παραπέρα επεξεργα
σία άπό τή ντόπια βιομηχανία, ελαφριά μεταλλουργική καί μηχανολογική 
πού κατασκευάζει καρφιά, συρματόσχοινα, εργαλεία, κρεβάτια καί πα
ρόμοιας τάξης βιομηχανικά προϊόντα. Οι εισαγωγές σέ καύσιμα κλπ. 
άντιπροσώπευαν τό 1938 ποσοστό 10% των συνολικών εισαγωγών τής 
χώρας, (Βλ. πίνακα άριθ. 4α) καί οι εισαγωγές τών μετάλλων καί ειδών 
άπό μέταλλο ποσοστό 18%. Στο ισοζύγιο εξωτερικών λογαριασμών οί 
εισαγωγές τών δύο αύτών κατηγοριών άποτελούσαν τό 20% (Βλ. πίνακα 
άριθ. 4β) τής όλικής αξίας στο σκέλος τού παθητικού.

Βλέπουμε λοιπόν ειδικότερα πώς ή έλληνική οικονομία προπολεμικά 
έπιβαρύνεται άπό τή διαφορά πληρωμής γιά εϊδη μεταλλουργίας καί εισ
πράξεων άπό πώληση μεταλλευμάτων μέ ένα ποσό 545.000.000 δραχμές 
τό χρόνο.

’Ακόμα επιβαρύνεται μέ ποσό 1,7 δισεκατομμύρια δραχμές γιά εισ
αγωγή προϊόντων μηχανουργίας καί μέ ποσό 1,4 δισεκατομμύρια δρα
χμών γιά τήν εισαγωγή ορυκτών γιά καύσιμα κινητήριας δύναμης. Ή επι
βάρυνση αυτή πού φτάνει συνολικά τό ποσό τών 3.688.829.000 δραχμών 
γιά τό 1938 (1422 εκατομμύρια δραχμές γιά καύσιμα, 545.611 χιλιάδες 
δραχμές διαφορά άπό εισαγωγή μετάλλων, καί 1.700 εκατομμύρια δραχμές 
άπό εισαγωγή μηχανών καί ειδών άπό μέταλλο) δέν είναι μονάχα μιά 
άπλή «ταμειακή» συναλλαγματική δυσχέρεια τού ισοζυγίου άλλά καί μιά 
άπό τις βάσεις τής εξάρτησης τής έλληνικής οικονομίας άπό τό ξένο κε
φάλαιο, όπως προαναφέραμε. ’Αποκλειστική αιτία της είναι ότι δέν άνα- 
πτύσσονται μέσα στή χώρα: α) οι πηγές παραγωγής ενέργειας (θερμικής 
καί υδροηλεκτρικής), β) οι βασικές βιομηχανίες μεταλλουργίας, μηχανουρ
γίας καί βαρειάς χημικής βιομηχανίας.

5/Αν ρίξουμε πάλι μιά ματιά στο εμπορικό ισοζύγιο τής χώρας (Βλ. 
πίνακα άριθ. 4α), θά δούμε ότι τό ποσό τών 3,6 δισεκατομμυρίων δρχ. πού 
επιβαρύνεται ή έλληνική οικονομία γιά τό 1938.άπό τήν εισαγωγή τών 
προϊόντων βαρειάς βιομηχανίας καί καυσίμων πού δέν παράγονται στή 
χώρα, καλύπτει τό μεγαλύτερο μέρος τού παθητικού υπόλοιπου τού εμπο
ρικού ισοζυγίου πού είναι γιά τό 1938: 4.612.215.000 δραχμές. Άποτελεί 
δηλαδή τό κοντύλι άπό τή χρονιάτικη αύτή επιβάρυνση τής έλληνικής οι
κονομίας (διαφορά εισαγωγής προϊόντων βαρειάς βιομηχανίας καί εξ
αγωγής μεταλλευμάτων), ποσοστό 80% τού συνολικού παθητικού υπο
λοίπου τού εμπορικού ισοζυγίου. Ά ν  άκόμα συγκρίνουμε τί ποσοστό 
άξίας καλύπτουν στις έξαγωγές μας ή εξαγωγή μεταλλευτικών ύλών καί 
στις εισαγωγές μας ή εισαγωγή μετάλλων, καυσίμων κλπ. θά διαπιστώ
σουμε καταθλιπτική διαφορά σέ βάρος τών εξαγωγών άφού,όπως είδαμε 
ή εξαγωγή μεταλλευτικών ειδών άποτελεί μονάχα 4% τών εξαγωγών, ενώ 
ή εισαγωγή μετάλλων κλπ. φτάνει τό 30% τών συνολικών εισαγωγών9.

9. Τό παθητικό υπόλοιπο άπό τήν εισαγωγή προϊόντων μεταλλουργίας καί χημικής βιο
μηχανίας μονάχα, ύπολογίζεται στην έκθεση του Υπουργού Δημοσίων "Εργων Α. Δημητρα- 
κοπούλου στό ποσό τών 2.200 έκατομμυρίων τό χρόνο (Ύπουργείον Δημοσίων Έργων: 
«Στοιχεία άνασυγκροτήσεως 1946» μέ συμπεράσματα τής έπιτροπής πού συγκροτήθηκε μέ
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Ή τέτοια σύνθεση τού εμπορικού1 ισοζυγίου καί ισοζυγίου πληρωμών 
έρχεται κι αύτή από αίτιατό με τή σειρά της νά γίνει αίτιο μιας πολιτικής 
«συναλλαγματικών περιορισμών» καί φτάνει με τήν πολιτική τής τετραε
τίας τής δικτατορίας 4ης Αύγούστου στο άποκορύφωμά της μέ το «κλή- 
ριγκ», πού, αντί νά λύνει, περιπλέκει τά ζητήματα καί υποδουλώνει εμ
πορικά τή χώρα μας στο Γ' Ράιχ τού Χίτλερ. Ή λύση δμως τού προβλήμα
τος αυτού δέν μπορεί νά βρεθεί στον τομέα τής κυκλοφορίας, παρά μο
νάχα στον τομέα τής παραγωγής. Χωρίς αύτή τή διαπίστωση ή έξέταση 
τών πραγμάτων τού εμπορίου καί τών σχέσεων τής χώρας μας μέτό έξω- 
τερικό θά ίσοδυναμεί μέ μιάν αύθαίρετη σύλληψη τής πραγματικότητας, 
πού θά καταδικάζεται πάντα άπό τήν ϊδια τήν πραγματικότητα (Βλ. Σ. 
Μάξιμον: «Τό ελληνικό έξωτερικό εμπόριο», «’Ανταίος», άριθ. 10/1945).

3. Οί άνάγκες τής έσωτερικής κατανάλωσης.

Οι άνάγκες τής έσωτερικής κατανάλωσης για τήν ανοικοδόμηση τής 
χώρας αγκαλιάζουν πλατειούς τομείς τεχνικής εφαρμογής. Τά οικοδομικά 
έργα, τά συγκοινωνιακά, ή γεωργία θ’ απορροφήσουν σίδερο, προϊόντα 
μεταλλουργίας, καύσιμα καί χημικά προϊόντα σέ πολλαπλάσια ποσά άπό 
τά προπολεμικά. Ά ν  θελήσουμε νά κάνουμε εισαγωγή άπό τό έξωτερικό, 
είναι φανερό ότι θά μάς χρειάζονταν σήμερα πολύ μεγαλύτερο ποσό άπό 
τό προπολεμικό τών 2,6 δισεκατομμυρίων δραχμών (χωρίς είδη μηχα
νουργίας).

Οι άνάγκες σε σίδερο καί άτσάλι ξεπερνούν τούς 150.000 τόννους 
καί μαζί μέ τά άλλα μέταλλα καί προϊόντα μετάλλου φτάνουν τούς
200.000 τόννους.

Οί άνάγκες σέ άλονμίνιο ενώ φαίνονται σύμφωνα μέ τή στατιστική 
μηδαμινές (τό 1938 έγινε εισαγωγή 200 τόννων), στήν πραγματικότητα, 
είναι τεράστιες. Ή παραγωγή μιας βιομηχανίας, πού θά άξιοποιούσε τόν 
πλούτο μας σέ βωξίτη γιά νά παράγει άλουμίνιο, θά ειχε νά καλύψει όχι 
τόσο τή ζήτηση άπό τό εξωτερικό,10 μά τις μεγάλες άνάγκες τής ντόπιας 
κατανάλωσης. "Οπως υποστηρίζουν οί ήλεκτρολόγοι μηχανικοί καί άλλοι 
ειδικοί θά χρειαστούν σημαντικές ποσότητες άλουμίνιο γιά νά κατα- 
σκευασθεί τό εθνικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, γιά νά κατα-

τήν άπόφαση άριθ. 30305 τής 20 Αύγούστου 1945 του Υπουργού Δημοσίων Έργων καί 
απαρτίσθηκε άπό τούς κ.κ. Α. Δεληγιάννη, Υφηγητή άνόργανης βιομηχανικής χημείας στό 
Πανεπιστήμιο, άνόργανης ηλεκτροχημικής βιομηχανίας στό Πολυτεχνείο. Γ. Πεζόπονλο, 
Υφηγητή στό Πολυτεχνείο γιά τούς ηλεκτρικούς κεντρικούς σταθμούς καί τά δίκτυα. Κ. 
Αμπαδογιάννΐ], Επιθεωρητή Δημοσίων Έργων, Προϊστάμενο Γραφείου μελετών δδο- 
ποιίας. Θ. Κνριαζίό)/, Νομομηχανικό Δημοσίων Έργστν, Προϊστάμενο υπηρεσίας συντονι
σμού προμηθειών, καί Ν. Χωραφά, Νομομηχανικό Δημοσίων ’Έργων, Προϊστάμενο Νομο- 
μηχανικής Υπηρεσίας).

10. Σ’ αυτήν δέ θά επρεπε άποκλειστικά νά βασιστούμε, γιατί τά κάρτελ τού άλουμινίου 
μετά τήν ένταση τής παραγωγής σέ άλουμίνιο στήν ’Αμερική ιδιαίτερα, θά μπορούσαν νά 
παίξουν ρόλο «ρυθμιστικό» πιέζοντας τήν τιμή πρός τά κάτω στή διεθνή άγορά.



σκευασθούν είδη βιομηχανικής καί οικοδομικής χρήσης άπό ορισμένα 
κράματα αλουμινίου κ.ά.

Μπορούμε νά πούμε δτι άπό 200.000 τόννους βωξίτη (τό 1938 έξ- 
ορύσσονταν 179.886 τόννοι), θά είχαμε 50.000 τόννους αλουμινίου ση
μαντικότατης αξίας.

Τά πρώτα χρόνια θά ήταν δυνατό ν’ άρχίσουμε βέβαια άπό μικρότε
ρες ποσότητες (10.000 τό πολύ τόννους τό χρόνο) γιατί, έκτός άπό τό δτι ή 
κατανάλωση δέ θά είχε αναπτυχθεί, οι μέθοδοι γιά τήν αναγωγή τού βω
ξίτη σέ άλουμίνα άπορροφούν (πλήν τής Bayer πού έχει τό μειονέκτημα 
δμως δτι άπαιτεί πολύ κάρβουνο), καθώς θά δούμε, μεγάλες ποσότητες 
ηλεκτρικής ενέργειας πού δέν μπορούμε νά είμαστε σίγουροι δτι θ’ άπο- 
κτήσουμε αν δέν περάσει ένα ορισμένο χρονικό διάστημα μέ τήν όλοένα 
εντατικότερη αξιοποίηση τών υδραυλικών δυνάμεων τής χώρας.

ΟΙ ανάγκες σέ άζωτο γιά τήν παρασκευή άμμωνίας, χρήσιμης γιά τά 
λιπάσματα, υπολογίζονται σήμερα σέ 30.000 τόννους μέ σύντομη προο
πτική ν’ άνέβουν τούς 60.000 τόννους11. Ή αύξηση τών άναγκών μας σέ 
λιπάσματα πρέπει νά υπολογίζεται δτι θά άνέβει στούς 200.000 τόννους, 
ποσό πού εΐναι πολύ πιθανό πώς θά χρειαστεί σέ μιά έντατική, τεχνικά 
άναπτυγμένη γεωργική καλλιέργεια.

Οί ανάγκες σέ καυστική σόδα υπολογίζονται τώρα σέ 3 - 5.000 τόν
νους τό χρόνο, δσο περίπου εισάγουμε άπ’ έξω. Τό πολυτιμότατο αύτό 
προϊόν (γιά τήν υφαντουργία, τήν τεχνητή μέταξα, τή σαπωνοποιία 
κ.ά.)12, καί τά υποπροϊόντα του (χλωρασβέστιο, χλώριο κλπ.) θά χρεια- 
σθεϊ άπό τήν άρχή γιά τήν ύπόλοιπη χημική βιομηχανία σέ ποσότητα του
λάχιστο 7,5 - 10.000 τόννων τό χρόνο.

Οί άνάγκες σέ άνθρακασβέστιο. Ή χρησιμότητά του είναι ποικίλη 
(άσβεστοκυαναμίδη, άσετυλίνη, φιλμ, άθραυστο γυαλί, τεχνητό καου
τσούκ): ύπολογίζεται δτι 4.000 τόννοι άνθρακασβέστιο θά ήταν ένα ποσό 
πού θά τό χρειαζότανε άμεσα ή κατανάλωση.

Τό μαγνήσιο είναι μέταλλο πού χρησιμοποιείται σύμφωνα μέ τήν τε
λευταία λέξη τής τεχνικής γιά τίς πιο σύγχρονες κατασκευές (βιομηχανία 
άεροπλάνων, αυτοκινήτων, κράματα μέ άλουμίνιο κ.ά.). Είναι μέταλλο 
ελαφρότερο άπό τό άλουμίνιο καί ή τιμή του 50% άνώτερη. Στόν τελευ
ταίο πόλεμο ή Αμερική καί ό Καναδάς κατασκεύασαν έργοστάσια γιά 
μαγνήσιο. Ή παραγωγή του γινότανε καί γίνεται, γενικότερα, άπό τά 
κατάλοιπα τής .βιομηχανίας τού άλατιού. Ωστόσο, ή παραγωγή άπό λευ- 
κόλιθο έχει όρισμένα πλεονεκτήματα καί είναι εύτυχείς οί λίγες χώρες 
πού διαθέτουν άξια λόγου κοιτάσματα αυτού τού όρυκτού καί μπορούν 
νά τά χρησιμοποιήσουν εκτός τής κατασκευής τούβλων τής φωτιάς καί

11. Βλ. /. Σ. Παπαόάκη «Ή σημασία τής άζωτοΰχου λιπάνσεως», «Οικονομικά χρονι
κά» άριθ. 4 / 1 5 - 7 - 4 5  καί Κ. Νεύρου: «Βιομηχανικαί δυνατότητες» Ε. Βήμα 22-7-40.

12. Π. Κονβέλη: «Ή ένεργειακή οικονομία τής Ελλάδος» Άθήναι 1944, σελ. 183 - 4. 
Καί τού ίδιου: «Βιομηχανικαί δυνατότητες καί ενεργειακή πολιτική έν Έλλάδι», Άθήναι 
1945, σελ. 48. Επίσης: Λ. Δεληγιάννη: «Τό βιομηχανικόν συγκρότημα ’Αχελώου», «Οικο
νομικά χρονικά» άριθ. 5-7/1-9-45.
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τσιμέντου Σορέλ καί γιά τήν παραγωγή μαγνησίου. Στον τόπο μας ό λευ- 
κόλιθος άφθονεί καί μάλιστα μέ τή μεγαλύτερη περιεκτικότητα πού φτά
νει 27,4%. Θά μπορούσαμε έφόσον καί στο μέτρο που οί άλλες βιομηχα
νικές μας έπιόιώξεις θά τό επιτρέψουν νά αρχίσουμε τή βιομηχανία μα
γνησίου μέ 5.000 τόννους παραγωγή τό χρόνο. Ή  έμπορευματική άποψη, 
ή ύπαρξη δηλαδή μεγάλων άποθεμάτων μαγνησίου, μέ τό τέλος τού πολέ
μου καί τό κλείσιμο μάλιστα έργοστασίων παραγωγής μαγνησίου είναι 
προσωρινό έμπόδιο λίγων έτών ύστερα άπό τόν εύρύχωρο κύκλο πού 
άνάπτυξε,όπως είπαμε,ή σύγχρονη τεχνική γιά τή χρησιμοποίηση τού μα
γνησίου, κύκλο, πού διαρκώς εύρύνεται.

Προοπτική θά μπορούσε νά υπάρξει άκόμα γιά τή βιομηχανική κα
τεργασία τών μεταλλευμάτων τού χρωμίου, τοϋ νικελίου καί τού ψευδαρ
γύρου πού διαθέτουμε σέ εκλεκτή ποιότητα καί σέ σημαντική ποσότητα. 
Ή παραγωγή χρωμίου, μετάλλου πολύτιμου γιά τή μεταλλουργία καί τή 
χημική βιομηχανία, μπορεΐ νά πραγματοποιηθεί έφόσον θά διαθέτουμε 
τήν άναγκαία ήλεκτρενεργειακή δύναμη13. Τό ίδιο μπορούμε νά πούμε 
καί γιά τό νικέλιο καί τόν ψευδάργυρο.

13. Βλ. X. Δανΐδ  στόν 77. Κονδέλη: «Βιομηχανικαί δυνατότητες κλπ.» σελ. 38-40.
4
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α'. ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΣΗ

Τό ζήτημα τής εκμετάλλευσης τού λιγνιτικού πλούτου τής χώρας καί 
τής αξιοποίησης των φυσικών πηγών ένέργειας πού περικλείουν οι υδα
τοπτώσεις της, συνδέεται άναπόσπαστα με τήν άνάγκη τής δημιουργίας 
ενεργειακής βάσης γιά τη βιομηχανοποίηση τής χώρας καί τό ριζικό τε
χνικό καί οικονομικό μετασχηματισμό στις παραγωγικές δυνάμεις. Ή δη
μιουργία βαρείας βιομηχανίας (μεταλλουργικής, μηχανουργικής καί χημι
κής) έχει άναγκαία προϋπόθεση γιά τη χώρα μας τήν εξασφάλιση ένερ- 
γειακής βάσης. Ή  εξάρτηση τής Ελλάδας πριν τόν πόλεμο από τό εξωτε
ρικό ήταν έξάρτηση τόσο σέ βιομηχανικά προϊόντα μεταλλουργίας κλπ. 
έτοιμα ή μισοκατεργασμένα, όσο καί σέ καύσιμη ύλη γιά τήν κίνηση τής 
βιομηχανίας της. Είδαμε ότι τό 1938 ή χώρα μας πλήρωνε 1,4 δισεκατομ
μύρια δραχμές γιά νά εισαγάγει 1,3 έκατομμύρια τόννους καύσιμα, βενζί
νη, πετρέλαιο, κάρβουνο. 'Όπως τονίστηκε όμως καί σέ προηγούμενη 
παράγραφο,ή βαθύτερη σημασία τής εξάρτησής μας από τό έξωτερικό (σέ 
κινητήρια δύναμη) βρίσκεται όχι στην καθαυτό οικονομική - συναλλα
γματική μας επιβάρυνση, άλλά στό ότι διαιωνίζεται ή καθυστέρηση τής 
^ίκονομίας μας πού εμποδίζεται έτσι νά άναπτύξει μία δική της ενεργει
ακή βάση καί νά όδηγηθει μέ γρήγορο ρυθμό πρός τήν εκβιομηχάνιση.

Ή έξάρτηση τής βιομηχανίας άπό τήν εισαγωγή καυσίμων άπό τό 
έξωτερικό καθρεφτίζει τήν άνικανότητα των «ιδιωτικοοικονομικών» 
προοπτικών καί τής «πρωτοβουλίας» τού «άτομικού-έπιχειρηματικού» 
παράγοντα πού τόσο καθαγιάστηκε τό «δαιμόνιόν» του στή χώρα μας 
άπό τούς οικονομολόγους τής άρχουσας τάξης. Πιστοποιεί τήν άδυναμία
τού παράγοντος αυτού νά δώσει λύση σέ προβλήματα πού ξεπερνούσαν
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τρ  ̂ προοπτική των άμεσων κερδοσκοπικών του επιδιώξεων. ’Ηταν συν
επές πρός τήν δλη παρασιτική τακτική τού ελληνικού κεφαλαίου πού 
άναζητούσε πάντα τις σίγουρες, μικρής πνοής καί μονοπωλιακού χαρα
κτήρα, τοποθετήσεις νά άποφύγει τήν άξιοποίηση τού ενεργειακού πλού- 
του. Ή λογική των εμπορικών καταστίχων καί τό μπαράζ τού ξένου κε
φαλαίου υπαγόρευσαν στό ελληνικό κεφάλαιο νά κινηθεί μονάχα σέ μιά 
περιορισμένη σφαίρα επιχειρηματικής δραστηριότητας. Τό κεφάλαιο 
αυτό στάθηκε σέ τέτοιο βαθμό άντιδραστικότητας δένοντας τήν τύχη του 
μέ τό ξένο κεφάλαιο καί μέ τις πιό άντιπροοδευτικές κοινωνικές δυνάμεις 
καί παράγοντες (τσιφλικάδες, ξένη υπαλληλία, μοναρχία κλπ.), ώστε καί 
τό ϊδιο κατάντησε νά μή μπορέσει νά δημιουργήσει τούς δρους μιας πλα
τείας καπιταλιστικής αναπαραγωγής καί συσσώρευσης μέ βάση τήν άνά- 
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων σέ μεγάλη κλίμακα. Δέν μπόρεσε δηλ. 
νά γίνει δ,τι έγινε στις χώρες πού ή αστική τάξη έπαιξε τόν ιστορικά προ
οδευτικό της ρόλο. 'Η άστική τάξη στή χώρα μας πραγματοποίησε, δπως 
θά δούμε καί σέ άλλα κεφάλαια, μονάχα μιά μονόπλευρη άνάπτυξη τής 
οικονομίας καί πρός αυτή τήν κατεύθυνση έσπρωξε δλη τή δραστηριότητά 
της. Έγινε ό μεσίτης, πράκτορας τού ξένου κεφαλαίου πού πήρε αυτό τή 
«μερίδα τού λέοντος». Άπό τήν άποψη αυτή έτσι, χωρίς κατοχυρωμένη, 
στέρεη, μακρόχρονη, άνεξάρτητη προοπτική έμποροβιομηχανικών επιδι
ώξεων, πρόδωσε καί τά ϊδια της τά συμφέροντα γιά νά επιδιώξει κοντό
φθαλμες, μικρόπνοες κερδοσκοπικές τοποθετήσεις1.

Ά ς  γυρίσουμε δμως ξανά στό ενεργειακό ζήτημα. Είναι χαρακτηρι
στικό δτι από τήν ένέργεια πού παράγονταν προπολεμικά στον τόπο μας 
από στερεά καύσιμα, έδινε 97% τό ξένο κάρβουνο καί μόλις 3% ό ντό
πιος λιγνίτης2.

Τά υγρά καύσιμα (πετρέλαιο, βενζίνη) είσάγονταν 100% άπό τό έξω- 
/τερικό. Η, ηλεκτρική ενέργεια παράγονταν κατά 95% άπό καύσιμα τού 
εξωτερικού καί κατά 5%, μονάχα, άπό ντόπιες πηγές ενέργειας, (υδατο
πτώσεις).

Ατενίζοντας στό μέλλον είναι φανερό πώς δέν μπορούμε νά στηρι- 
χθούμε γιά τήν ίδρυση ντόπιας ένεργειακής βάσης παρά μονάχα στις δυ
νάμεις καί τό πρόγραμμα μιας λαϊκής δημοκρατικής εξουσίας, πού μέ τήν 
άμεση καί ένεργή συμμετοχή καί υποστήριξη τών εργαζομένων στρωμά
των τού ελληνικού λαού θά πραγματοποιήσει τό καθήκον τού ριζικού 
μετασχηματισμού τής οικονομίας, καί θά σπάσει τά δεσμά πού κρατούν σέ 
καθυστέρηση τις παραγωγικές της δυνάμεις.

Ένα τμήμα καί μιά προϋπόθεση τού μετασχηματισμού αυτού, θά εί
ναι καί ή άξιοποίηση τών ντόπιων πηγών ενέργειας. Νομίζουμε δτι μο
νάχα έτσι μπορει νά ένταχθεί σωστά τό πρόβλημα τής ένεργειακής βάσης,

1. Βλ. Ν. Ζαχαριάόη: Τό πρωταρχικό εθνικό μας πρόβλημα», στό «Ριζοσπάστη»"τής 
10 Σεπτέμβρη 1946.

2. Λ. Δεληγιάννης: «Γύρω στό δίκτυο μεταφοράς», «Οικονομικός ταχυδρόμος», άριθ. 
22/29-11-43.
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σ’ ένα γενικότερο καί καθολικού χαρακτήρα πρόγραμμα λαϊκής ανοικοδό
μησης. Όσο για εκείνους πού θέτουν τό πρόβλημα μονάχα άπό τήν τε
χνική του πλευρά, μπορούμε νά τούς διαβεβαιώσουμε πώς όσοδήποτε 
καλά μελετημένο τεχνικά κι αν τό έχουν, ή λύση του θά ματαιωθεί αν 
απουσιάσουν οι κατάλληλες πολιτικές καί κοινωνικοοικονομικές προϋ
ποθέσεις. Τά ξένα τράστ καί ή χρηματιστική ολιγαρχία τού τόπου μας -  
αν άφεθούμε στή διάκρισή τους -  θά ματαιώσουν τή λύση τού προβλήμα
τος ή θά δώσουν στραβό δρόμο στή λύση του πού ούσιαστικά είναι τό ίδιο 
μέ τό πρώτο.

Είναι μεγάλη διαφορά νά ζητάς «έργα για τά έργα» άπό τό νά φτι
άνεις έργα γιά τήν πραγματική εύημερία τού εργαζόμενου λαού.

Οι κυρίαρχες τάξεις πού ένδειαφέρονται μόνο γιά τό μεταπρατικό- 
μονοπωλιακό τους ρόλο στήν εκμετάλλευση τής ελληνικής οικονομίας 
πρέπει νά είμαστε βέβαιοι πώς θά άδιαφορήσουν όχι μονάχα γιά έργα 
μεγάλης πνοής άλλά άκόμα καί γιά τις στοιχειώδεις επενδύσεις στόν 
παραγωγικό μηχανισμό. Είδαμε τούς τελευταίους μήνες άπό τά σκάνδαλα 
καί τίς κλοπές κι αύτών άκόμα των πρώτων ύλών πού τής δόθηκαν γιά νά 
φτιάξει είδη πρώτης άνάγκης γιά τό λαό, πόσο «ένδιαφέρονται» γιά τήν 
άνασυγκρότηση.

Θά ήταν λοιπόν ειρωνεία γιά τήν κοινή λογική νά φαντασθούμε πώς 
οι ϊδιοι επιχειρηματίες πού δέ δίνουν σήμερα στο λαό νά ντυθεί, θά τού 
κατασκευάσουν αύριο υδροηλεκτρικούς σταθμούς καί φράγματα. Μο
νάχα αν ό λαός αύτός τούς πλήρωνε λύτρα μεγάλα σέ φτώχεια καί εξ
αθλίωση (όπως ζητάει τό ξένο κεφάλαιο μέ τή σύμβαση Κούπερ ώς τό 
έτος 2010 μ.Χ.) θά επιχειρούσαν μέ τό ξένο κεφάλαιο καί μέ κατοχύρωση 
«κατάλληλων» πολιτικών συνθηκών γιά τήν εξασφάλιση καινούριων 
υπερκερδών, νά πραγματοποιήσουν ϊσως μερικά συμπτωματικά καί άντι- 
οικονομικά έργα.

Αύτά γιά τούς «τεχνικούς» συνήγορους τών άγαθοεργών σκοπών τής 
Εθνικής Τράπεζας καί τών «φιλικών» της βιομηχανικών συγκροτημάτων. 
’Ακόμα δέ καί γιά τούς ειλικρινείς τεχνικούς καί επιστήμονες πού παρα- 
σύρονται στό νά πιστεύουν πώς είναι δυνατό νά πραγματοποιηθούν τά 
τεχνικά τους σχέδια (πού ώς σχέδια μπορεΐ νά είναι άξιοπρόσεκτα) μέσα 
σ’ ένα καθεστώς κοινωνικού έξανδραποδισμού καί άσυδοσίας τής ελληνι
κής κεφαλαιοκρατίας.3

3. Προτού περάοουμε στήν έξέταση τών δύο φορέων τού ένεργειακού δυναμικού γιά τή 
χώρα μας, πού είναι οί λιγνίτες καί οί υδατοπτώσεις, σημειώνουμε τή σημασία ένός τρίτου 
φορέα πού μπορεΐ στό μέλλον νά παίξει σοβαρό ρόλο γιά τήν ένεργειακή άξιοποίηση τού 
τόπου, τό πετρέλαιο. Τό πολύτιμο αυτό υγρό καύσιμο εχει διαπιστωθεί σέ «πενιχρές» είναι 
άλήθεια, ώς σήμερα, έμφανίσεις καί «ένδείξεις» έμφανίσεων στό έλληνίκό υπέδαφος (βλ. Λ. 
Σ. Κώνστα: «Ή βιομηχανία πετρελαίου στήν Ελλάδα», «Οικονομικά χρονικά», άριθ. 3 καί 
4/15-7-1945). Είναι άπαραίτητο, λοιπόν, νά γίνουν συστηματικές έρευνες γιά νά έξακριβω- 
θεϊ ή έκταση καί ή άξία τών έμφανίσεων αύτών (δυτική 'Ελλάδα, Θράκη, δυτική Πελοπόν
νησος, Ζάκυνθος).

43



/. ΛΙΓΝΙΤΕΣ

Ό  λιγνίτης, δπως πολλά άλλα ορυκτά καί μεταλλεύματα πού άναφέ- 
ραμε, βρίσκεται σε τέτοιες ποσότητες στό υπέδαφος τής χώρας μας πού θά , 
έπρεπε, στό διάστημα τού μεσοπολέμου, νά τον είχαν προσέξει τόσο τά 
αρμόδια κρατικά όργανα δσο καί οι έπιχειρηματικοί κύκλοι ώστε νά 
έρευνηθούν καί νά εξακριβωθούν τά πιθανά άποθέματα άπό τις γνωστές 
ως τά σήμερα εμφανίσεις, πράγμα άπαραίτητο γιά μιά τεχνικά άρτια έξ- 
όρυξή του σέ σοβαρές ποσότητες, πρός διάφορες βιομηχανικές χρήσεις. 
Ακόμα καί γιά τήν ποιότητα τού ελληνικού λιγνίτη καί τίς δυνατότητες 
χρησιμοποίησής του γιά ορισμένους σκοπούς θά μπορούσαμε νά είχαμε 
μιά βέβαιη γνώμη άπό τούς ειδικούς, άν τό δλο ζήτημα τού λιγνίτη είχε 
γίνει άπό τούς πιο πάνω υπεύθυνους κρατικούς λειτουργούς καί ιδιώτες, 
εθνικό ζήτημα καυσίμου. Οι εργασίες δμως πού έγιναν γύρω άπό τό λι- 
γνιτικό, εγιναν συμπτωματικά καί ή πρακτική δουλειά τής έξόρυξης λι
γνίτη στέκεται μέσα σέ υποτυπώδη μορφή καί άναχρονιστικές τεχνικές 
συνθήκες. Τό άποτέλεσμα τής φαυλοκρατικής-«κοινοβουλευτικής», πρώ
τα, τακτικής τών άτέλειωτων συζητήσεων καί τής φασιστικής, ύστερα, δι
κτατορίας τής 4ης Αύγούστου πού οι φωτοσβέστες της είχαν ν’ άσχολη- 
θούν μέ τόσα άλλα... σοβαρά ζητήματα ώσ$ε νά μή βρίσκουν καιρό γιά τό 
λιγνιτικό, έκαναν ώστε ό λιγνίτης νά άποτελέσει μονάχα τό βοηθητικό 
καύσιμο πού. ή ποσότητα τής έξόρυξής του ήτανε πάντα σέ άντίστροφο 
λόγο μέ τόν όγκο τών εισαγωγών σέ ξένο κάρβουνο καί άλλα καύσιιια
(άνάλογα δηλ. μέ τό ύψος τιμής τού άγγλικού κάρβουνου κλπ. στή διεθνή 
άγορά). ”Αν παρατηρήσουμε τόν πίνακα άριθ. 10 βλέπουμε πώς οι χρο
νιές πού μεγαλώνει ή ποσότητα έξόρυξης τού λιγνίτη, συμπίπτουν μέ τίς 
χρονιές άντίστοιχης έλάττωσης τών εισαγωγών σέ ξένα καύσιμα. Αυτό 
φαίνεται ιδιαίτερα στά χρόνια τού περασμένου καί τού τελευταίου παγ
κόσμιου πολέμου. Ή προσήλωση καί ή μόνιμη τοποθέτηση τού κέντρου 
βάρους τής ελληνικής οικονομίας στήν ξένη άγορά έκανε ώστε νά γίνει 
καί ό λιγνίτης ένα είδος αναπληρωματικό ντόπιο καύσιμο χρήσιμο γιά τίς 
περιπτώσεις πού σημειώνεται έλλειψη τών ξένων καυσίμων. Στήν ϊδια κα
τηγορία είναι τά περισσότερα μεταλλεύματα τής χώρας, απλά εμπορεύμα
τα, άρκετά μάλιστα φτηνά γιά τίς ξένες άγορές καί όχι ύλη γιά άνάπτυξη 
ντόπιας βιομηχανίας.

1. Άποθέματα - Έξόρυξη - Παραγωγή λιγνίτη.

’Από μιά έκθεση πού έχει συντάξει τό ’Ανώτατο Οικονομικό Συμ
βούλιο στά 19334 μαθαίνουμε πώς οι συνολικοί άριθμοί γιά τίς ποσότητες

4. Βλ. Άνωτάτου Οικονομικού Συμβουλίου: «Περί τού δυνατού αύξήσεως τής παρα
γωγής καί καταναλώσεως τού έγχωρίου λιγνίτου 1933».
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τών ώς τότε εξακριβωμένων κοιτασμάτων λιγνίτη καθώς καί των πιθανών 
καί δυνατών άποθεμάτων γιά όλες τίς περιοχές τής χώρας5 είναι:

Σύνολο βεβαιωθέντών δι’ έργων άποθεμάτων: 5.000.000 τόννοι
Σύνολο πιθανών βάσει εμφανίσεων: 27.000.000 τόννοι 
Σύνφλο δυνατών βάσει διαστάσεων λιγνιτοφόρου
λεκάνης: 156.000.000 τόννοι

Νεώτεροι όμως υπολογισμοί πού έγιναν άπό τό γερμανό καθηγητή 
Κέγκελ6 άνεβάζουν τό σύνολο τών δυνατών άποθεμάτων σέ όλες τίς γνω
στές πλουσιότερες λιγνιτοφόρες περιοχές, σέ 7.200.000.000 τόννους7.

Πρέπει νά τονισθει ότι οι διαφορές πού παρατηρούνται στις εκτιμή
σεις τών ειδικών όφείλονται στο ότι δέν πάρθηκαν άπό τον καθένα τά 
ϊδια δεδομένα. Μ’ όλο όμως πού οι άριθμοί τού Κέγκελ θεωρήθηκαν 
«υπεραισιόδοξοι» καί μ’ όλο πού πολλοί υποστήριξαν ότι 200- 
300.000.000 τόννοι λιγνίτη είναι τό μάξιμουμ πού θά μπορούσε ν’ άνα- 
γνωριστεί στό ύπέόαφός μας, νομίζουμε ότι τά συμπεράσματα τών ειδι
κών γεωλόγων πρέπει νά μάς πείσουν πώς οι άριθμοί ενός επιστήμονα τού 
κύρους τού Κέγκελ δέν μπορει νά θεωρηθούν «υπεραισιόδοξοι» πρίν γί
νουν εξαντλητικές έρευνες σέ όλες τίς περιοχές τής χώρας. Απόδειξη τού 
ισχυρισμού είναι πώς ερευνητικά ενός περίπου έτους γινομένα άπό τούς 
Σιδηροδρόμους Ελληνικού Κράτους στήν Πτολεμαϊδα, βεβαίωσαν 300 
εκατομμύρια τόννους λιγνίτη εύκολης έξόρυξης μέ άποκάλυψη, σέ μιά 
περιοχή πολύ περιορισμένη. Τά κοιτάσματα εκείνα εκτείνονται σέ εκτά
σεις πολλαπλάσιες άπό τήν έρευνημένη. Τά 300 αύτά εκατομμύρια, άντι- 
στοιχούν μέ 60 εκατομμύρια τόννους πρώτου άγγλικού λιθάνθρακα δη
λαδή μέ επάρκεια 75 ετών σύμφωνα μέ τήν προπολεμική κατανάλωση 
καυσίμων. Εξάλλου ή γεωλογική πείρα μάς μαθαίνει ότι κοιτάσματα λι
γνίτη μπορει νά παρουσιασθούν σέ περιοχές ενδιάμεσες έξω άπό τά ση
μεία πού είχαμε ώς τά σήμερα εμφανίσεις, μέ τήν προϋπόθεση ότι οί γε
ωλογικές συνθήκες δέν διαφέρουν στις περιοχές αυτές, έστω κι αν άπό 
μεταβολές έχουν μετατοπιστεί τά λιγνιτοφόρα στρώματα σέ διαφορετικό 
βάθος8. Θά ήταν άκόμα όλότελα άντιεπιστημονική μέθοδος νά περιορί
ζουμε τά στρώματά μας στίς περιοχές μονάχα πού ή άνοργάνωτη πρωτο
βουλία τών προνομιούχων εκμεταλλευτών έστρεψε τήν κερδοσκοπική της 
διάθεση. Ό σο γιά τήν άξια πού έχουν τά επιστημονικά συμπεράσματα 
-  πρόκειται γιά τήν άξία πού άποδιδουν σ’ αύτά οι επιφυλακτικοί καί 
συντηρητικοί ειδικοί — ώς πρός τά άποθέιχατα τού λιγνίτη (πιθανά καί

5. ’Αναλυτικά κατά περιοχές βλ. πίνακα άριθ. 11.
6. Κ. Κέγκελ: «Έρευνα τού λιγνιτικού προβλήματος τής Ελλάδος», «Τεχνικά χρονικά» 

άριθ. 176 (1939).
7. Βλ. ’Αναλυτικά κατά περιοχές σύμφωνα μέ Κέγκελ, βλ. πίνακα άριθ. 12.
8. Βλ. Δ. Κισκνρα: «Ό  όρυκτός μας πλούτος κλπ.», «’Ανταίος», άριθ. 10, σελ. 27-28, 

καί «Γύρω άπό τήν άξιοποίηση τών λιγνιτών τής χώρας μας», «’Ανταίος», άριθ. 
13-14/1945.
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δυνατά) καί τή σημασία τους γιά τήν αξιοποίηση καί τήν αναγωγή του σέ 
ένα καύσιμο έλληνικής προέλευσης γιά ποικίλες τεχνικές χρήσεις πρέπει 
νά πούμε δτι τά συμπεράσματα αυτά έχουν, από οικονομική άποψη, περι
ορισμένη σημασία.

Πρώτο: Γιατί καί σέ μικρότερα άποθέματα νά καταλήξει κανείς, ας 
πούμε σέ δύο δισεκατομμύρια τόννους (πού είναι λιγότερο άπό τό 1/3 των 
δσων υπολογίζει ό Κέγκελ) πάλι υπάρχουν κοιτάσματα άρκετά γιά διά
στημα πού ξεπερνάει τίς προβλέψεις αιώνων9.

Δεύτερο: Γιατί σημασία ζωτική καί επείγουσα γιά τήν εκβιομηχάνιση 
τής χώρας έχει: α) ή ορθολογική καί συγχρονισμένη έξόρυξη τού λιγνίτη 
μέ αύξηση τής άποδοτικότητας τού ελληνα άνθρακωρύχου -  ζήτημα πού 
συνδέεται άναπόσπαστα μέ τή δημιουργία κατάλληλων τεχνικών καί οι
κονομικών όρων δουλειάς καί" β) ή άξιοποίηση τού λιγνίτη τόσο γιά βι
ομηχανικές καί άστικές χρήσεις όσο καί ή εκμετάλλευσή του γιά νά παρα- 
χθούν άλλες χρήσιμες ύλες.

Ή πείρα λοιπόν άπό τήν ώς τά τώρα εκμετάλλευση τού λιγνίτη στή 
χώρα μας, δείχνει ότι ή επιχειρηματική δράση τής έλληνικής κεφαλαι- 
οκρατίας ούτε ποσοτικά ούτε τεχνικά χρησιμοποίησε τό πολύτιμό μας 
ορυκτό σύμφωνα μέ τίς υποδείξεις τής επιστήμης καί τής τεχνικής.

Ά πό τόν πίνακα άριθ. 10 βλέπουμε πώς ή έξόρυξη τού λιγνίτη ακο
λούθησε φθίνουσα καμπύλη εκτός άπό περιοδικές έξαιρέσεις. ’Ακόμα ή 
εκμετάλλευση λιγνίτη περιορίστηκε σέ ορισμένες περιοχές καί δέν απλώ
θηκε προοδευτικά μέ κατάλληλες έρευνες.

Ή μέθοδος τής έξόρυξης ήταν έλεεινή μέσα σέ ελεεινότερες συνθήκες 
οργάνωσης των μεταλλείων.

Ό  κακός τεχνικός εξοπλισμός καί ή κακή μέθοδος εκμετάλλευσης 
έλάττωνε τήν άποδοτικότητα τής δουλειάς τού εργάτη. Είναι χαρακτηρι
στικός ό συγκριτικός πίνακας πού παραθέτει ό Δ. Κισκύρας γιά τή σχέση 
τού κόστους παραγωγής λιγνίτη μέ τήν ημερήσια άπόδοση δουλειάς τού 
εργάτη10.

Ή σύγκριση τής άποδοτικότητας τής εργασίας τού ελληνα άνθρακω
ρύχου πρός τόν εργάτη τής δυτικής Ευρώπης μάς παρουσιάζει τή μειονε
κτική άναλογία 1:10 σέ βάρος τού έλληνα εργάτη11.

9. Ό  υφηγητής τού Πολυτεχνείου Γ. Πεζόπουλος, υπολογίζει έξακριβωμένα κοιτά
σματα 200.000.000 τόννων καί πιθανά «τριακονταπλασίας ίσως ποσότητος», Βλ. ΓΠεζό-  
πονλον: «Ένεργειακαί άνάγκαι τής χώρας καί δυνατότητες παραγωγής ηλεκτρικής ένεογεί- 
ας». «Τεχνική» άριθ. 30-31/1945, σελ. 106.

10. Όρυχείο Ημερήσια άπόδοση τού εργάτη Τιμή κατά τόννο 
Φλώρινας 0,18 τόννους 550 δρχ.
Κύμης 0,29 » 340 »
Βεύης 0,48 » 267 »
’Αμύνταιου 1,03 » 205 »

Β. Δ. Κισκύρα: Γύρω άπό τήν άξιοποίηση των λιγνιτών τής χώρας μας, «’Ανταίος», 
άριθ. 13 - 14, σελ. 289.

11. Σύμφωνα μέ άλλους μελετητές ή μέση άπόδοση κατά ήμερομίσθιο είναι 430 χιλι
όγραμμα στά ελληνικά ορυχεία Ιναντι 12 τόννων στή Γερμανία (σύστημα κοιτασμάτων 
Χάλλε).
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’Αποτέλεσμα τής κακής εκμετάλλευσης τού λιγνίτη ήταν δτι πριν άπό 
τον πόλεμο ό ντόπιος λιγνίτης έδινε, όπως άναφέραμε καί πιο πάνω, μόλΐ£ 
τό 3% τής ενέργειας πού παράγονταν στή χώρα άπό στερεά καύσιμα, ενώ 
τά 97% τά έδινε τό ξένο κάρβουνο. Ά ν  τώρα συγκρίνουμε τή μεγίστη 
άξια πού είχε ή χρονιάτικη παραγωγή λιγνίτη στό διάστημα τών ετών 
1934-38 (35 εκατομμύρια δρχ. έτος 1937) μέ τό ποσόν πού πληρώθηκε 
γιά καύσιμα άπό τό εξωτερικό (1.422.760.000 δρχ. έτος 1938), βλέπουμε 
πώς ή άξια τού ντόπιου λιγνίτη πού έξορύχτηκε ήταν 40 φορές μικρότερη 
άπό τήν άξια τών καυσίμων πού άγοράστηκαν άπό τό εξωτερικό (ή τό 
2,5 % τής άξίας αυτής).

Κλείνοντας τήν παράγραφο διαπιστώνουμε συμπερασματικά: α) ότι 
ή χώρα μας είχε καί έχει γιά τό μέλλον τά άποθέματα λιγνίτη πού θά τής 
επιτρέψουν νά στηρίζει σ’ αυτά ένα μέρος τής ενεργειακής της βάσης, 
β) Ότι στό παρελθόν ή άρπακτική τακτική τής οικονομικής ολιγαρχίας 
ματαίωσε τήν ποσοτική εκμετάλλευση τού ορυκτού αυτού σέ μεγάλη κλί
μακα καί κράτησε χαμηλά τήν άποδοτικότητα εργασίας στά ελληνικά άν- 
θρακωρυχεία, μέ καθυστερημένες τεχνικές μεθόδους καί πρωτόγονο τε
χνικό έξοπλισμό.

2. Χρησιμοποίηση καί άξίοποίηση τον λιγνίτη.

Ό μέσος δρος τής ποιότητας τού ελληνικού λιγνίτη δέ φαίνεται νά 
υστερεί άπό τούς ξένους λιγνίτες τής Βαλκανικής, τής κεντρικής Ευρώπης 
καί τής δυτικής Γερμανίας. Άπό τίς άναλύσεις πού έκαναν ειδικοί επι
στήμονες βγαίνει πώς τόσο ή σύσταση δσο καί ή θερμαντική του δύναμη 
μπορούν νά στηρίξουν τό παραπάνω συμπέρασμα. Βέβαια ή ποιότητα τού 
λιγνίτη κάθε περιοχής τής χώρας παρουσιάζει διαφορετικά πλεονεκτή
ματα καί μειονεκτήματα. Γι’ αυτό άν δέν πάρουμε σάν δείκτη σύγκρισης 
ένα μέσο δρο ποιότητας θά πρέπει νά άναφέρουμε γιά τήν κάθε περιοχή 
χωριστά στοιχεία πού δείχνουν δτι σέ κάθε είδος λιγνίτη εκτός άπό τά 
διαφορετικά χαρακτηριστικά πού παρουσιάζει ή χημική του σύνθεση, 
ύπάργει καί μιά διαφορά στόν τρόπο, πού μπορεί νά χρησιμοποιηθεί κα
λύτερα12. Τό ζήτημα δμως αυτό είναι άντικείμενο μελέτης ειδικών επιστη
μόνων.

Σύμφωνα μέ τίς άπόψεις πού διατύπωσαν μετά άπό εργαστηριακές 
έρευνες ειδικοί τεχνικοί13 γιά δυνατότητες άξιοποίησης καί χρησιμοποί
ησης τού λιγνίτη μας σέ ποικίλες χρήσεις βγαίνει δτι: α) ό ελληνικός λι
γνίτης παρουσιάζει ελαττώματα (εύθριπτος, περιεκτικότητα μεγάλη σέ 
τέφρα, έχει άσβεστόλιθο, θειάφι, υγρασία κ.ά.) πού κάνουν μειονεκτική

12. Γιά τή σύγκριση τής ποιότητας καί θερμαντικής δύναμης έλληνικών και ξένων λι
γνιτών βλ. πίνακα άριθ. 13 καί πίνακα άριθ. 14.

13. Τριονταφνλλίόης, Ζώτος, Κέγκελ, Κισκύρας. Βλ. έργασίες καί άλλων γιά τό ζήτημα 
αυτό στή βιβλιογραφία.
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τή χρησιμοποίησή του σέ φυσική κατάσταση συγκριτικά μέ τό γαιάν
θρακα πού είσάγεται άπό τό εξωτερικό. Τά μειονεκτήματά αυτά όμως 
(πού συναντούμε άλλωστε καί στούς ξένους λιγνίτες) μπορούν νά εξουδε
τερωθούν μέ κατάλληλη κατεργασία καί νά παραχθούν άπό τό λιγνίτη 
καύσιμα ανώτερης θερμαντικής ικανότητας. Πάντως καί σέ φυσική κατά
σταση ό λιγνίτης χρησιμοποιείται (όπως καί σήμερα στήν Ελλάδα) σέ οι
κιακές χρήσεις, σέ εργοστάσια ήλεκροπαραγωγής, σέ μικρά άτμόπλοια, 
οινοπνευματοποιία, τσιμεντοποιεία κ.ά. β) Ό  ελληνικός λιγνίτης αυτού
σιος ή μέ κατάλληλη επεξεργασία14 (πλινθοποίηση καί έξευγενισμό) μπο- 
ρεΐ νά χρησιμοποιηθεί:

1) σέ πλίνθους (μπρικέτες) γιά σιδηροδρομική έλξη (ταχείς συρμούς) 
μέ θερμαντική ικανότητα 7.000 θερμίδες.

2) Γιά ξυλοκάρβουνο εξαιρετικής ποιότητας πού θ’ αντικαταστήσει 
τά καυσόξυλα. Μπορεί νά παραχθεί άπό λιγνίτη ορισμένων περιοχών.

3) Σέ μπρικέτες γιά κίνηση πλοίων (άτμοπλοία) μέ μεγάλη θερμαν
τική ικανότητα (6-7.000 θερμίδες).

4) Αυτούσιος γιά φωταέριο.
5) Σέ μπρικέτες ή αυτούσιος γιά θερμική κίνηση βιομηχανικών έργο- 

στασίων (τσιμέντου κ.ά.) μέ θερμαντική ικανότητα τουλάχιστο 4.500-
5.000 θερμίδες.

6) Σέ μπρικέτες ή αυτούσιος γιά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. 
Θερμαντική ικανότητα 6.000 θερμίδες. Μπορεί νά παραχθεί μέ κονιοποί
ηση (Κυριάκός).

7) Αυτούσιος ή σέ μπρικέτες γιά άστικές χρήσεις (θέρμανση).
γ) Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι ό ελληνικός λιγνίτης συγκεντρώνει όλα 

τά προσόντα15 πού χρειάζονται γιά νά παραχθεί κόκ κατάλληλο σέ 
μεταλλουργικές χρήσεις.

Κατά τον Κέγκελ είναι δυνατή ή παραγωγή μπρικετών μεταλλουργι
κού κόκ άπό λιγνίτη μέ θερμαντική δύναμη 6.000-8000 θερμίδων. Ό  λι
γνίτης μάλιστα πού έξορύσσεται σέ ορισμένες περιφέρειες τής χώρας μας 
προσφέρεται κατά τόν ίδιο τον Κέγκελ ιδιαίτερα γιά μιά τέτοια κατεργα
σία.

Ή διαπίστωση αυτή σήμερα νομίζουμε πώς έχει επιβληθεί, μέ τήν 
όρθότητά της, στούς τεχνικούς16 καί αν υπάρχει θέμα πρός συζήτηση καί 
έρευνα αυτό πρέπει μάλλον νά είναι ή μελέτη γιά τόν καλύτερο τρόπο καί

14. Βλ. Κέγκελ, Τριανταφνλλίδη, Φάρνι καί βιβλιογραφία γιά  λιγνιτικό καθώς καί Δ. 
Κισκύρα στό ίδιο.

15. 1) Θερμαντική δύναμη 7.500 -  8.000 θερμίδων. 2) Περιεκτικότητα σέ τέφρα 6 -  
9%. 3) Περιεκτικότητα σέ υγρασία 5%. 4) Περιεκτικότητα σέ θειάφι 1 -  1,25%. 5) ’Αντοχή 
στη θλίψη όχι κάτω άπό 100 χιλ. άνά τετρ. εκατοστό. 6) Εξω τερική επιφάνεια πορώδη. Τά 
προσόντα αυτά είτε διαθέτει φυσικά ό λιγνίτης μας είτε μπορούμε νά τά πετυχουμε μέ διά
φορες τεχνικές μεθόδους. Βλ. Δ. Κισκύρα (στό ίδιο) καί τις παραπομπές σε ξένους ειδικούς 
γιά  τό ζήτημα των προσόντων πού πρέπει νά εχει ό λιγνίτης γιά  να είναι κατάλληλος γιά 
παρασκευή μεταλλουργικού κόκ.

16. Βλ. Κουβέλη «Βιομηχανικαί δυνατότητες κλπ.», σελ. 41, καί X. Δανΐό  στό ίδιο
(Κουδέλη) σελ. 10.
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μέθοδο παρασκευής τού λιγνιτοκόκ17 έφόσο φυσικά από τά τελικά πειρά
ματα καταδειχθεί καί ή οικονομική του υπεροχή, σε βιομηχανική κλίμακα 
παρασκευής, άπέναντι τού κοκ από άλλες πηγές.

Ή  σημασία τής κατασκευής ντόπιου μεταλλουργικού κοκ θά παίξει 
σοβαρότατο ρόλο γιά τήν άνάπτυξη τής μεταλλουργίας,όπως θά φανεί κι 
άπό τήν εξέταση των ειδικών συνθηκών πού άφορούν τή σιδηρομεταλ
λουργία18.

δ) Είναι δυνατή ή παραγωγή άπό τούς ελληνικούς λιγνίτες συνθετι
κών, χημικών προϊόντων σύμφωνα μέ τις πιο τελευταίες επιστημονικές 
μεθόδους πού στο διάστημα τού πολέμου μελετήθηκαν εντατικά, μέ πλου
σιότατα αποτελέσματα στίς εφαρμογές. Κατά πολλούς έπιστήμονες είναι 
οικονομικά συμφέρουσα καί ή παραγωγή υγρών καυσίμων (βενζίνα, πε
τρέλαιο κ.ά.).

Ή  άξια, καί ή σημασία, γιά τή σύγχρονη τεχνική τών χημικών αύτών 
προϊόντων καί καυσίμων, είναι τόσο μεγάλη, πού εξηγεί τήν υπερβολή τού 
ισχυρισμού πολλών πού υποστηρίζουν, ότι ό λιγνίτης θά επρεπε άποκλει- 
στικά νά διατεθεί γιά τήν παρασκευή τέτοιων προϊόντων.

Ή  άξιοποίηση τού λιγνίτη μέ πλινθοποίηση, εμπλουτισμό καί έξευγε- 
νισμό καί ό τεχνικός συγχρονισμός τών ορυχείων καί τών μεθόδων έξόρυ- 
ξης καί μεταφοράς του, θά ρίξει αισθητά τόσο τό κόστος τής παραγωγής 
αυτούσιου λιγνίτη19 όσο καί τό κόστος τών προϊόντων γιά τις διάφορες 
χρήσεις20 πού άναφέραμε, σέ σύγκριση μέ τίς τιμές πού πλήρωνε ή πού θά 
πρέπει νά πληρώνει ή οικονομία μας γιά τήν προμήθεια τών ϊδιων προϊ
όντων (καυσίμων καί χημικών προϊόντων) άπό τό εξωτερικό.

Τό κόστος εγκαταστάσεων στά ορυχεία καί εργοστάσια έξευγενισμού 
τού λιγνίτη δέν παρουσιάζεται υπερβολικό, ιδίως άν λάβουμε ύπόψη ότι 
μπορεί νά κατασκευαστούν τμηματικά, σέ άναλογία μέ τίς οικονομικές 
δυνατότητες πού θά έχουμε καί τίς άνάγκες πού θά πρέπει νά καλύπτου
με21.

17. Τελευταία, δπως μάς πληροφορεί ο Δ. Κισκνρας (οτό ίδιο), έκφράστηκαν άντιρρή- 
σεις άπό πειράματα πού εγιναν οτό έργοστάσιο άεριόφωτος πάνω στίς δυνατότητες πού 
παρέχουν οι ελληνικοί λιγνίτες γιά κατασκευή μεταλλουργικού κόκ. Τά πειράματα, δμως, 
αυτά εγιναν σέ λαθεμένη βάση, γιατί χρησιμοποιήθηκε λιγνίτης σέ φυσική κατάσταση, ενώ 
έπρεπε νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν άπόσταξη πλινθοποιημένος λιγνίτης άπ’ όπου θά είχαν 
άφαιρεθει οί ουσίες πού θά εμπόδιζαν τήν έπιτυχία τής παρασκευής (δπως θειάφι, 
τέφρα κλπ.).

18. Ειδικότερα γιά τή σιδερομεταλλουργία μέ ήλεκτροκαμίνους, όπου τό κόκ χρησι
μεύει γιά τήν άναγωγή τού οξειδίου σέ μεταλλικό σίδερο καί οχι γιά τή θέρμανση τής καμί
νου πού γίνεται μέ ήλεκτρικό ρεύμα, χρειάζεται καί λιγότερη ποσότητα κόκ (δπως θά δούμε 
σέ άλλο κεφάλαιο), άλλά είναι δυνατή καί ή χρησιμοποίηση κατώτερης ποιότητας κόκ, δπως 
άπό τύρφη. Βλ. Κισκύρα (στό ϊδιο). Συνεπώς μπορούμε νά θεωρούμε εξασφαλισμένες τίς 
προϋποθέσεις προμήθειας μεταλλουργικού κόκ γιά τή μεταλλουργία μας.

19. Κατά υπολογισμούς τού Δ. Κισκύρα τό κόστος έξόρυξης λιγνίτη δέ θά ξεπερνάει τίς 
100 δρχ. κατά τόννο άπό 200 -  500 πού στοίχιζε προπολεμικά.

20. Ό  ίδιος υπολογίζει τιμή τόννου fob στόν Πειραιά μεταλλουργικού κόκ άπό λιγνίτη 
700 -  800 δρχ., ένώ τό ξένο κόκ στοίχιζε 1.200 δρχ. προπολεμικά.

21. Σύμφωνα μέ στοιχεία τού μηχανικού Σ. Στανρόπονλον (βλ. πίνακα άριθ. 15) οί 
δαπάνες άξιοποίησης τών λιγνιτωρυχείων φτάνουν τό ποσό τών 560 εκατομμυρίων δρα
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Ά ν  θέλουμε νά τοποθετήσουμε τίς έπιδιώξεις μας στό ζήτημα του 
λιγνίτη πάνω σέ μιά σωστή βάση, πρέπει νά δηλώσουμε δτι τό ζήτημα 
αυτό πού άποτελεΐ κομμάτι τής ενεργειακής μας πολιτικής, θά λυθεί ορι
στικά καί έπιστημονικά σωστά, μονάχα σέ ένα κοινωνικοοικονομικό 
περιβάλλον μέ τά σαφή γνωρίσματα τής λαϊκής δημοκρατίας, μιας εξου
σίας δηλ. πού θά εξουδετερώσει τήν κυριαρχία τής οικονομικής ολιγαρχί
ας, πάνω στίς «γερές θέσεις» τής οικονομίας. Τό ζήτημα τής εκμετάλλευ
σης τού λιγνίτη μπορεϊ νά παρουσιάζεται από τούς ειδικούς μονάχα σάν 
τεχνικό, ένώ στή βάση του δεν παύει νά είναι κοινωνικό καί οικονομικό.

Οί ταλαντεύσεις καί οί άμφιβολίες καί οί ατέλειωτες συζητήσεις τών 
τεχνικών, άν μπορεϊ ή δεν μπορεϊ ό λιγνίτης νά χρησιμοποιηθεί γιά τήν α 
ή β περίπτωση, δείχνουν άκριβώς δτι τό λιγνιτικό ζήτημα κρατήθηκε σέ 
μιά σφαίρα μεταφυσικής καί εργαστηριακής τό πολύ άντιμετώπισης, χω
ρίς νά μπει σέ πρακτική εφαρμογή πού αύτή μονάχα θά έδειχνε καί στούς 
τεχνικούς άν ή τάδε ή δείνα χρησιμοποίηση τού λιγνίτη είναι προτιμότε
ρη. Ακόμα ή έλλειψη ερευνών, μέ άποτελέσματα σαφή, καθρεφτίζει τήν 
πολιτική τού επίσημου κράτους πού προσπάθησε νά «υποστηρίξει» τό λι
γνίτη μέ τό συνηθισμένο άντιοικονομικό ή μάλλον έξωοικονομικό τρόπο 
δασμολογικής προστασίας, μέ επιβάρυνση τής κατανάλωσης, άντί νά 
προσπαθήσει νά άναπτύξει τίς τεχνικές συνθήκες παραγωγής του καί νά 
ρίξει τό κόστος του. Στήν πολιτική πάλη αύτή βλέπουμε δτι τό κράτος 
βοηθούσε όχι τήν «άνάπτυξη τής λιγνιτοπαραγωγής» μά τούς ίδιους τούς 
ταξικούς του στυλοβάτες, πού ήταν καί οί προνομιούχοι εκμεταλλευτές 
(μέ ειδικούς νόμους παραχωρήσεων άπό τό κράτος) καί πού μ’ αύτόν τόν 
τρόπο μεγάλωναν τά κέρδη τους. Γιατί βέβαια είναι χωρίς συζήτηση δτι ή 
θέση τού έλληνα άνθρακωρύχου ήταν ελεεινή καί χειροτέρεψε σταθερά 
άπό τό 1920 ώς σήμερα.

Γι’ αυτό βάλαμε ορισμένες προϋποθέσεις κοινωνικοοικονομικές πού 
είναι αυτές μονάχα ικανές νά στηρίξουν καί τήν τεχνική λύση τού λιγνιτι-

3. Οί βάσεις γιά μιά σωστή άντιμετώπιση τον λιγνιτικοϋ.

χμών. Οί δαπάνες σιδηροδρομικών καί λιμενικών έργων γιά τόν ίδιο σκοπό τά 240 έκατομ- 
μύρια δρχ., δηλαδή συνολικά χρειάζεται ποσό 800 εκατομμυρίων γιά τίς παραπάνω δύο 
κατηγορίες δαπανών. Γιά τήν πλινθοποίηση καί έξευγενισμό τού λιγνίτη δ Τριανταφνλλίδης 
ύπολογίζει 40.000.000 δρχ. γιά 75.000 τόννους λιγνίτη. Ό  Φάρνι γιά 140.000 τόννους λι
γνίτη 80.000.000 δρχ. Ένα έργοστάσιο παραγωγής μεταλλουργικού κόκ άπό λιγνίτη κόστισε 
στή Γιουγκοσλαυβία 500 περίπου έκατομμύρια δραχμές. Ό  Δ. Κισκνρας (στό ίδιο) άναφέ- 
ροντας τίς πιό πάνω δαπάνες ύπολογίζει δτι συνολικά ή άξιοποίηση 3 έκατομμυρίων τόννων 
λιγνίτη πού θά χρειασθούν γιά τίς ενεργειακές άνάγκες τής χώρας θά στοιχίσει 1,5-2 δισεκ. 
δρχ. προπολεμικές. Καί μαζί μέ τά έξοδα άναδιοργάνωσης τών όρυχείων σέ 2 -  2,5 δισεκ. 
δραχμές. Σημειώνουμε καί πάλι πώς ή κλιμακωτή άξιοποίηση τού λιγνίτη -  καί όχι γιά δλες 
τίς ένεργειακές μας άνάγκες, γιατί μήν ξεχνάμε τόν ήλεκτρισμό άπό τίς ύδατοπτώσεις -  μέ 
τήν τεχνική άνασυγκρότηση τών όρυχείων θά κοστίσει τμηματικά πολύ λιγότερο.

Νομίζουμε πώς βασικά έξοδα γιά τό ξεκίνημα θά είναι ή άνασυγκρότηση όρισμένων 
όρυχείων (300 έκατομμύρια δραχ.) καί οί έγκαταστάσεις ενός ή δύο εργοστασίων γιά πλιν
θοποίηση, έξευγενισμό κλπ. (500 έκατομμύρια δραχ.).
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κού. Οί γενικές άρχές πού θά επρεπε ν ’ άκολουθήσουμε για την άξιοποί- 
ηση τού λιγνίτη καί τήν ένταξή του μέσα στο πλαίσιο τού ένεργειακού 
ζητήματος σάν βασικού συντελεστή, νομίζουμε δτι μπορει να διατυπωθεί 
μέ λίγα λόγια:

α) Τά λιγνιτωρυχεία δταν όέν άποτελοϋν βέβαια δημόσια μεταλλεία, 
δπως καί τά άλλα μεταλλεία, πρέπει νά εθνικοποιηθούν σάν έπιχειρήσεις 
πού υπάγονται στήν κατηγορία των μεγάλων επιχειρήσεων πρωταρχικής 
εθνικής σημασίας22.

Ή  εκμετάλλευση των λιγνιτωρυχείων πρέπει γιά δσα δέν είναι «ιδι
ωτικά μεταλλεία», νά σταματήσει νά γίνεται μίσθωση, εργολαβία κλπ. σέ 
ιδιώτες23 μέ τον τρόπο πού γινόταν ώς σήμερα24.

β) Ή  οργάνωση τής λιγνιτοπαραγωγής καί ή άξιοποίηση τού προϊ
όντος της γιά πλατείες χρήσεις τής παραγωγικής καί τής άτομικής κατα
νάλωσης δέν μπορει νά στηρίζεται σέ ψεύτικες καί άντιοικονομικές βά
σεις, δπως γίνεται μέχρι σήμερα μέ τή δασμολογική προστατευτική πολι
τική τού κράτους πού ξεσπούσε σέ βάρος τού λαϊκού εισοδήματος.

Βάση γιά τήν άνάπτυξη τής παραγωγής λιγνίτη καί τήν τεχνική του 
επεξεργασία πρέπει νά γίνει ό άρτιος τεχνικός έξοπλισμός τών ορυχεί
ων25, ή ίδρυση εργοστασίων έξευγενισμού κλπ. τού λιγνίτη, καί οί καλές 
συνθήκες δουλειάς τού έλληνα άνθρακωρύχου καί εργοστασιακού εργάτη. 
Μονάχα μέ τά παραπάνω μέτρα θά μεγαλώσει φυσιολογικά ή παραγωγι
κότητα καί ή έντατικότητα τής δουλειάς στο ορυχείο καί στο εργοστάσιο, 
καί θά κατασκευασθούν ποιοτικά άνώτερα προϊόντα.

γ) Ή  κατανομή τού λιγνίτη στίς πολλαπλές χρήσεις,πού προσφέρεται

22. Βλ. πρόγραμμα λαϊκής δημοκρατίας του ΕΑΜ.
23. Οι ιδιώτες αύτοί «μισθωτές» πετυχαίνουν μέ μακρόχρονες μισθώσεις (ή μίσθωση 

τού λιγνιτωρυχείου ’Αμυνταίου καί ’Αχλάδας λήγει τό 1964 καί του λιγνιτωρυχείου Κύμης 
τό 1972) πού στό διάστημά τους δέν φτιάνουν οΰτε ένα άξιο λόγου τεχνικό έργο νά έξασφα- 
λίζουν τά ϊδια πλεονεκτήματα μέ τούς Ιδιοκτήτες κατά παραχώρηση. ’Αφού δηλ. τρυγήσουν
6,τι καλύτερο καί δπως μπορούν εύκολώτερα, εγκαταλείπουν ύστερα τό μεταλλείο σέ κακή 
κατάσταση. (Παράδειγμα τό μεταλλείο σίδερου Γραμματικού ’Αττικής (βλ. Δεληγιάννη: «Ή  
μεταλλουργία τού σιδήρου είς τήν Ελλάδα», «Οικονομικά χρονικά» άριθ. 9 -  10), δπου οί 
ενοικιαστές δταν παράτησαν τό μεταλλείο ξύλωσαν καί τή σιδηροδρομική γραμμή. Γνωστά 
παραδείγματα γιά τούς κατοίκους τής ’Αττικής άποτελούν τά λιγνιτωρυχεία Καλογρέζας 
πού παρουσιάζουν εικόνα υποτυπώδους συντήρησης καί άντιτεχνικής έκμετάλλευσης.

24. Ή  νομοθεσία τών μεταλλείων (ν. ΓΦΚΔ) ορίζει δτι συνιστάται «έμπράγματον δι
καίωμα» ιδιοκτησίας τού μεταλλείου γιά κείνον πού τού παραχωρεί τό κράτος μέ διάταγμα 
παραχωρητήριο τό δικαίωμα αύτό, ένώ ή Ιδιοκτησία τού έδάφους μένει στό Δημόσιο. Νομί
ζουμε δτι αυτός ό νομικός δυαδισμός -  Ιδιοκτησίας τού έδάφους καί ιδιοκτησίας μεταλλείου 
-  πρέπει νά καταργηθεί: ό διαχωρισμός αύτός έγινε άπό τό ν. ΓΦΚΔ' -  καί μέ καταστρατή- 
γηση τών άρχών τού ρωμαϊκού δικαίου μάλιστα -  μόνο καί μόνο γιά νά παραχωρηθούν 
προνόμια ασύδοτης έκμετάλλευσης στήν άρπακτική έπιχειρηματικότητα τών έλλήνων καί 
ξένων ιδιωτών, έταιριών κλπ. πού ξεπούλησαν επί έναν αιώνα περίπου τό μεταλλευτικό 
πλούτο τής χώρας καί καταδυνάστευσαν τήν έργατική τάξη. Βλ. καί Η. Ήλιον: «Ή ιδιοκτη
σία τού υπεδάφους», «’Ανταίος»,άριθ. 13 - 14, σελ. 293.

25. Τεχνικό έξοπλισμό έννοούμε καί τίς έγκαταστάσεις μεταφοράς (μικροί σιδηρόδρο
μοι) καί τά μηχανήματα καί τά έργαλεία πού θά άντικαταστήσουν δπου χρειάζεται τόν κα
σμά, τό φτυάρι καί τό χειροκίνητο καροτσάκι κι άκόμα τίς εγκαταστάσεις φόρτωσης κλπ. 
τού προϊόντος (λιμάνια, άποβάθρες κ. ά.).
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καί σαν καύσιμο καί σάν χημικό προϊόν, πρέπει νά γίνει άνάλογα μέ τις 
άνάγκες πού θά παρουσιάσει ό κάθε κλάδος τής οικονομίας γιά τά εϊδη 
αυτά καί μέ τήν προϋπόθεση δτι θά χρησιμοποιούνται σάν τά ποιοτικά 
καί οικονομικά συμφερότερα εϊδη γιά τήν ικανοποίηση τών αναγκών αυ
τών.

Θά ήταν όμως προεξόφληση τής πραγματικότητας αν θέλαμε άπό σή
μερα νά καθορίσουμε μέ άπόλυτη άκρίβεια σέ τί ποσοστό ό λιγνίτης θά 
χρησιμοποιηθεί σάν καύσιμο γιά ενέργεια καί σάν καύσιμο γιά θέρμανση 
ή σάν πρώτη ύλη γιά παραγωγή υγρών καυσίμων καί άλλων χημικών 
προϊόντων26.

Αύτό πού ξέρουμε είναι δτι θά χρησιμοποιηθεί άναμφισβήτητα γιά 
τούς παραπάνω σκοπούς, (ενέργεια, θέρμανση, μεταλλουργικό κόκ) καί 
γι’ αύτό πρέπει νά μελετήσουμε τήν προετοιμασία τών τεχνικών καί άλ
λων προϋποθέσεων μέσα στό συνολικό πρόγραμμα άξιοποίησης τών ενερ
γειακών δυνάμεων τής χώρας.

26. Ενδεικτικά άναφέρουμε υπολογισμούς πού έγιναν γιά τήν ποσόστωση τών διαφό
ρων χρήσεων τού λιγνίτη στόν πίνακα άριθ. 16 κ. ά. Πρέπει νά προσεχτεί δτι ό συσχετισμός 
καί ή σύγκριση τών φορέων τής ένέργειας πρέπει νά μή μάς κάνει νά υποτιμήσουμε τή σημα
σία καί τήν άξία του καθενός στήν πιό κατάλληλη τεχνική καί οικονομική τους χρησιμοποί
ηση γιά τή δοσμένη περίπτωση. Θεωρούμε όλότελα παράλογη τήν προσπάθεια τής υπερτί
μησης τών προσόντων ένός φορέα ένέργειας (τού νερού) καί τήν υποτίμηση τών άλλων (λι
γνίτη, άμένου κλπ.) ή τό αντίστροφο. Διαφορετικό βέβαια είναι τό ζήτημα, άπό πού θ’ άρχί- 
σουμε τήν άξιοποίηση τού ένεργειακού μας πλούτου, πράγμα όμως πού δέ θά πρέπει νά 
προδικάζει τή μελλοντική έξέλιξη πρός τή μιά ή τήν άλλη κατεύθυνση.



III. ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

1. Ή τοποθέτηση τοϋ ζητήματος

Στα προηγούμενα κεφάλαια εξετάσαμε καί τις γενικές προϋποθέσεις 
καί τις ειδικές τεχνικές καί οικονομικές συνθήκες πού συντρέχουν γιά νά 
δημιουργήσουμε ορισμένους κλάδους βαρειάς βιομηχανίας στή χώρα μας. 
Εξετάσαμε άκόμα μέσα σέ ποιούς τεχνικούς όρους καί μέ ποιά μέθοδο 
πρέπει νά λειτουργήσουν οι βιομηχανίες αυτές. Τέλος εξετάσαμε τή δυνα
τότητα γιά τήν πιθανή παραγωγική τους άπόδοση καθώς καί τούς οικο
νομικούς δρους γιά τή δημιουργία καί τή λειτουργία τους.

Τό συμπέρασμά μας ήταν άπόλυτα θετικό. Διαπιστώσαμε πώς μπο
ρούμε νά δημιουργήσουμε τούς κλάδους αυτούς άμα άξιοποιήσουμε τούς 
εσωτερικούς πόρους τής χώρας. Διαπιστώσαμε άκόμη πώς ή λειτουργία 
τους είναι τεχνικά εξασφαλισμένη, καί οικονομικά όχι μόνον ώφέλιμη 
παρά καί Απαραίτητη γιά τό εργο τής ανοικοδόμησης στις καινούριες βά
σεις μετασχηματισμού τής διάρθρωσης καί λειτουργίας τής οικονομίας.

Πρέπει όμως νά ξεχωρίσουμε τά συμπεράσματά μας αυτά άπό τά 
συμπεράσματα όπου καταλήγουν όλοι εκείνοι οι ειδικοί, τεχνικοί καί οι
κονομολόγοι, πού φαίνονται νά συμφωνούν στό τεχνικό μέρος μαζί μας, 
τοποθετούν όμως σέ όλότελα διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο άπό μάς τή 
λειτουργία τών κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας.

Οι ειδικοί αυτοί δέχονται πώς μπορούμε νά δημιουργήσουμε βαρειά 
βιομηχανία άπό τούς ντόπιους πλουτοπαραγωγικούς καί ενεργειακούς 
πόρους, άλλά όμως μέσα στά ίδια τά σημερινά οικονομικά πλαίσια.

Ή δημιουργία τών καινούριων αυτών κλάδων δεν είναι γι’ αυτούς, 
παρά κερδοφόρα επένδυση κεφαλαίου είτε άπό τή ντόπια άστική τάξη 
καί τά συγκροτήματα τής οικονομικής της ολιγαρχίας, εϊτε άπό τό ξένο 
κεφάλαιο. Καί, όπως φαίνεται, στό ξένο κεφάλαιο στηρίζουν καί τις 
περισσότερές τους ελπίδες.

Βλέποντας μ’ αυτό τό πρίσμα τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας εξετά
ζουν προπάντων τις δυνατότητες πού μπορεί νά έχει ή καθεμιά βιομηχα
νία άπό τις πιο πάνω γιά καπιταλιστικό κέρδος μέ όσο γίνεται μεγαλύ
τερα περιθώρια.

Άκόμα καί άμα δέχονται γιά τήν εκμετάλλευση τών ενεργειακών πη
γών πώς πρέπει νά ιδρυθεί ένας κρατικός οργανισμός, τον οργανισμό 
αυτό δέν τον βλέπουν παρά σάν τό μέσο, σάν τό όργανο πού θά παρέχει -  
σέ βάρος τής λαϊκής κατανάλωσης -  φτηνή ενέργεια στις ντόπιες ή ξένες 
βιομηχανικές επιχειρήσεις γιά νά άποκομίζουν περίσσια κέρδη μέ τό χα
μηλό κόστος πού θά πετυχαίνουν μέ αυτό τον τρόπο.
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Στους υπολογισμούς τους αν συμφέρει ή δχι νά ίδρυθούν διάφορο 
κλάδη τής βαρείας βιομηχανίας οί συγγραφείς αυτοί θεωρούν σαν βασικήί 
σημασίας παράγοντα τό χαμηλό μεροκάματο τού έλληνα βιομηχανικοί 
εργάτη καί μεταλλωρύχου. Ή κατεύθυνση πού παίρνει ή μελέτη τους τού( 
σπρώχνει πάντα καί κύρια στο νά ερευνούν τό εμπορικά ώφέλιμο τή< 
παραγωγής τών προϊόντων βαρείας βιομηχανίας, ιδιαίτερα άπό τή*' 
άποψη τής τοποθέτησής τους στίς ξένες άγορές. Γι’ αυτούς ή άνάπτυξι 
πλατείας εσωτερικής άγοράς γιά παραγωγικά καί καταναλωτικά εϊδη εί 
ναι κάτι πού δέν περνάει άμεσα στή σκέψη τους, στήν προοπτική τους. Κ 
αυτό γιατί ή σκέψη τους είναι μονταρισμένη μεθοδολογικά, πάνω στί< 
άρχές τής καπιταλιστικής οικονομίας κι άκόμα χειρότερα μέσα στίς ίδι 
όμορφες συνθήκες μιας μονόπλευρα αναπτυγμένης καπιταλιστικής οίκο 
νομίας, δπως είναι ή σημερινή οικονομία τής Ελλάδας.

Τά δρια στήν παραγωγική καί άτομική κατανάλωση γι’ αύτούς περι
ορίζονται καί σφίγγονται μέσα στίς δυνατότητες πού εχει ή σημεριντ 
παραγωγική κατανάλωση καί μέσα στίς δυνατότητες πού έχει ή άτομικτ 
κατανάλωση, στο επίπεδο δπου βρίσκονται σήμερα τά στρώματα τού δου 
λευτή ελληνικού λαού.

Είναι δμως γνωστό, πώς ή σημερινή δυνατότητα γιά παραγωγικτ 
κατανάλωση είναι ελάχιστα αναπτυγμένη στά πλαίσια τής όλόπλευρα εξ
αρτημένης ελληνικής οικονομίας άπό τό ξένο κεφάλαιο καί τή διεθνί 
αγορά. Όπως είναι εύκολονόητο πώς ή δυνατότητα γιά άτομική κατανά
λωση τού λαού μας σήμερα, ή πριν τον πόλεμο, κάθε άλλο εκφράζει παρό 
τις πραγματικές καταναλωτικές του άνάγκες. Τή διαφορά καί τήν άντίθε- 
ση, μέ άλλα λόγια, άνάμεσα στήν καταναλωτική (άγοραστική) δύναμη καί 
τις καταναλωτικές άνάγκες τή χάνουν όλότελα άπό τά μάτια τους.

Ή υποκατανάλωση, δπου είναι καταδικασμένη ή πλατειά λαϊκή μάζα 
μέσα στον καπιταλισμό καί ή λίγο πολύ μισοαποικιακή εξάρτηση τής 
άναιμικής μας άγοράς άπό τό εξωτερικό, είναι κανόνας γι’ αύτούς, είναι ή 
φνσίκή τάξη πραγμάτων. Μέσα λοιπόν έκεϊ τοποθετούν δλο τό οικοδό
μημα τών οικονομικών υπολογισμών τους. Έτσι γι’ αύτούς, χωρίς νά τό 
καταλαβαίνουν, ή λειτουργία παραγωγής καί άναπαραγωγής τών όποιων- 
δήποτε οικονομικών κλάδων εϊτε βιομηχανίας, είτε άγροτικής παραγωγής, 
δέν είναι τίποτα άλλο παρά παραγωγή καί άναπαραγωγή τών ϊδιων εκμε
ταλλευτικών σχέσεων άνάμεσα στο κεφάλαιο τής ντόπιας καί τής ξένης 
οικονομικής ολιγαρχίας καί στήν τάξη τόσο τών εργατών καί τών άγρο- 
τών δσο καί τών μεσαίων στρωμάτων πού άπομυζούνται καταναλωτικά 
καί έξωπαραγωγικά άπό τό κεφάλαιο αύτό.

"Αμα λοιπόν μιλούν γιά εκβιομηχάνιση τής χώρας, πρέπει νά ξέρουμε 
πώς μιλούν γιά κάτι όλότελα διαφορετικό άπ’ δ,τι ένοούμε έμεις μ’ αύτό 
τον δρο. Εκβιομηχάνιση τής χώρας δέν είναι γι’ αύτούς παρά τοποθέτηση 
ντόπιου ή ξένου κεφαλαίου σέ βιομηχανικούς κλάδους μέ κερδοφόρους 
δρους. Οί δροι αυτοί δέν «ώφελούν» σέ τελευταία άνάλυση παρά τό ίδιο 
τό κεφάλαιο. Οί κυριότερες προϋποθέσεις γιά τήν τοποθέτηση κεφαλαίου 
είναι στήν περίπτωση αύτή: α) φτηνή εργατική δύναμη, β) ύλικές καί έν-
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εργειακές δυνατότητες καί γ) άγορές γιά την τοποθέτηση των εμπορευμά
των. Ή  πρώτη καί ή δεύτερη προϋπόθεση εξασφαλίζονται μέσα στίς ση
μερινές συνθήκες παραγωγής γιά τό κεφάλαιο. Ή τρίτη όμως είναι εκείνη 
πού άπασχολεί περισσότερο τούς «θεωρητικούς» μας. Σχετικά μέ τήν έσω- 
τερική μας άγορά βρίσκουν πώς θά υπάρξουν πολλές δυσκολίες γιά νά 
τοποθετηθούν τά προϊόντα τής βαρείας βιομηχανίας καί συμβουλεύουν 
γιά τήν έσωτερική άγορά παραγωγή σέ μικρή κλίμακα. Πιστεύουν όμως 
πώς τά περιθώρια γιά βιομηχανική άνάπτυξη είναι μεγαλύτερα σχετικά μέ 
τήν τοποθέτηση τών προϊόντων αυτών σέ άγορές στο εξωτερικό.

Έτσι τή «λύση» οι οικονομολόγοι αυτοί τή βρίσκουν στόν προσανα
τολισμό τής βιομηχανίας, πού προτείνουν νά ιδρυθεί, στήν εξωτερική 
προπάντων άγορά.

Μήπως δεν εκτιμούν σωστά τήν καταναλωτική δυνατότητα τής εσω
τερικής μας άγοράς, άπό κακό ίσως υπολογισμό; 'Όχι. Τό λάθος τους εί
ναι, πώς δέν τοποθετούν σωστά τό ζήτημα. Δέν πρόκειται γιά άριθμούς. 
Τό λάθος τους είναι μεθοδολογικό.

Τό κριτήριο τών «θεωρητικών» πού υποστηρίζουν πώς υπάρχουν 
περιορισμένες καταναλωτικές δυνατότητες στήν έσωτερική μας άγορά, 
είναι τό κριτήριο τής άστικής οικονομικής θεωρίας πού βλέπει στατικά 
τήν οικονομική πραγματικότητα. Τό κλασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα 
τής άστικής οίκονομκής σκέψης είναι ή αιωνοποίηση -  μέ προβολή στο 
μέλλον -  τών σημερινών μορφών τής καπιταλιστικής οικονομίας. Ή ελλη
νική οικονομία παρουσιάζεται σ’ αυτούς σάν μιά οικονομία πού «άπό 
φυσικού» της μπορεΐ καί πρέπει νά καταναλώνει παραγωγή σέ ορισμένο 
ύψος μονάχα καί μέγεθος. Δέν μπορούν νά καταλάβουν πώς τό σπάσιμο 
τών δεσμών πού κρατούν σέ καθυστέρηση τήν οικονομία μας, θ’ άλλάξει 
όλότελα -  μέ τή ριζική μεταβολή στίς παραγωγικές σχέσεις πού θά προκα- 
λέσει -  καί τό μέγεθος πού θά δημιουργηθει τών καταναλωτικών δυνατο
τήτων πού θά εκφράζονται στή ύψωση τής άγοραστικής δύναμης τών 
πλατειών λαϊκών μαζών. Ή δημιουργία λοιπόν μερικών μεταλλουργικών 
καί χημικών βιομηχανιών πού δέ θά ένταχθούν μέσα σέ ένα οργανωμένο 
παραγωγικό σύνολο τής ελληνικής οικονομίας, καί πού δέ θά άποτελέ- 
σουν τή βάση γιά τήν έσωτερική οργανική άνάπτυξη τής οικονομίας, άλλά 
θά προσανατολιστούν — ιδιαίτερα άπό τό ξένο κεφάλαιο -  στίς ξένες άγο
ρές καί θά έξαρτηθούν άπό αυτές είναι άπαράδεκτη:

1) Γιατί εμποδίζει ουσιαστικά νά πραγματοποιηθεί ή συσσώρευση 
στήν έσωτερική μας άγορά. Χωρίς τήν πραγματοποίηση τής συσσώρευσης 
αυτής είναι άδύνατο νά γίνει ή σύνδεση παραγωγικών μέσων καί εργα
σίας σέ άνώτερες μορφές κοινωνικής οργάνωσης. 'Αδύνατο μ’ άλλα λόγια 
νά ολοκληρωθεί ό άστικοδημοκρατικός μετασχηματισμός καί νά γίνει τό 
πέρασμα στο σοσιαλισμό. Τό ξετύλιγμα τών εσωτερικών παραγωγικών 
δυνατοτήτων τής χώρας έχει άξια μονάχα άμα άναπτύσσει προοδευτικά 
τό ίδιο τό παραγωγικό καί τό οικονομικό δυναμικό τής χώρας, άμα ή 
άναπαραγωγή συνδυάζεται μέ τήν προοδευτική ικανοποίηση τών κοινω
νικών άναγκών. Τό άντίθετο όμως γίνεται άμα ή συσσώρευση καί ή άνα-

175



παραγωγή γίνεται ατήν εξωτερική προπάντων άγορά,άμα δηλαδή είναι -  
γιατί τότε είναι -  άναπαραγωγή τών ϊδιων εκμεταλλευτικών σχέσεων πού 
υπάρχουν καί σήμερα άνάμεσα στο ξένο καί τό ντόπιο κεφάλαιο από τή 
μιά, καί τήν εργατική τάξη τής χώρας μας από τήν άλλη.

2) Γιατί διαιωνίζει τή σημερινή υφή καί διάρθρωση τής οικονομίας 
τής χώρας. Μερικά άπό τά κυριαρχικά χαρακτηριστικά στή λειτουργία 
τής οικονομίας είναι καθώς ξέρουμε: α) Ή οικονομία μας παράγει άγρο- 
τικά εϊδη γιά τήν ξένη άγορά καί μεταλλευτικές ύλες γιά πούλημα επίσης 
στήν ξένη άγορά. β) Εισάγει έτοιμα ή μισοκατεργασμένα εμπορεύματα 
βιομηχανικά καί γ) παρουσιάζει χαμηλή καί δασμοδίαιτη άνάπτυξη στήν 
ελαφρά βιομηχανία πού έχει σέ μεγάλο βαθμό έργο της τήν κατεργασία 
κυρίως τών μικροκατεργασμένων υλών πού είσάγονται άπό τό εξωτερικό. 
Τά τρία αύτά γνωρίσματα συμπυκνώνονται στο θεμελιακό, βασικό χαρα
κτηριστικό γνώρισμα τής σημερινής μας οικονομίας ότι είναι διαποτι- 
σμένη ολάκερη άπό τό έμποροκρατικό, μεσιτικό, παρασιτικό, μεταπρα- 
τικό στοιχείο. Δέν ύπάρχει μέ τό νόημα αύτό αύθύπαρκτη, άνεξάρτητη 
οικονομία. Ή κυρίαρχη έκμεταλλεύτρια τάξη είναι ένας έμπορικός υπη
ρέτης τού ξένου κεφαλαίου. Είναι ή υποτακτικός του μεσολαβητής. Με
σολαβητής γιά τίς μεταλλευτικές ύλες καί τά άγροτικά προϊόντα πού εξ
άγονται, μεσολαβητής γιά τά έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα πού είσάγον- 
ται. Ή εσωτερική κατανάλωση είναι φυσικά πού πληρώνει τό υπηρετικό, 
έμπορομεσιτικό κεφάλαιο μέ τά μονοπώλιά του πού έχει στήν εσωτερική 
άγορά. Ή ολιγαρχία, λοιπόν, μέ τή δήθεν εκβιομηχάνιση πού κηρύχνουν 
τά πιο «προοδευτικά» της στοιχεία δέν άλλάζει στήν ούσία τήν κατά
σταση αύτή. Γιατί; Γιατί θά εξακολουθούν νά παράγονται προϊόντα -  
έστω καί ορισμένα προϊόντα βαρείας βιομηχανίας — προπάντων γιά εμπο
ρική τοποθέτηση στήν ξένη άγορά.

3) Γιατί ή ντόπια οικονομική ολιγαρχία, σωστή «σκωληκοειδής» 
άπόφυση τού ξένου κεφαλαίου, δέν θά πραγματοποιήσει ποτέ ή ϊδια τήν 
εκβιομηχάνιση τής χώρας. Θά τήν άφήσει στο ξένο κεφάλαιο. Τι μάς 
έδειξε ή πείρα άπό τήν ώς σήμερα δράση τής ολιγαρχίας τών μεγάλων 
έμποροτραπεζοβιομηχάνων καί τών τσιφλικάδων; Πώς έπαιξαν τό ρόλο 
τού πράκτορα στο ξένο κεφάλαιο καί τού παράδωσαν όλα τά κλειδιά τής 
παραγωγικής ζωής τής χώρας.

Οι συγκοινωνίες, τά παραγωγικά έργα, ή οδοποιία, ό ήλεκτροφωτι- 
σμός, καί κάθε άλλη επίκαιρη θέση δόθηκαν σ’ αύτό. Ή ντόπια χρηματι- 
στική ολιγαρχία ένα μόνο προνόμιο κράτησε κι αύτό θέλει καί σήμερα νά 
κρατήσει στά χέρια του. Τό προνόμιο τού μεσίτη πού ξεπουλάει τή χώρα 
του καί τίς πλουτοπαραγωγικές της πηγές.

Ά ς  δούμε σύντομα ποιο είναι τό «σχέδιο» γιά τή βιομηχανική εκμε
τάλλευση τής χώρας άπό τό ξένο καφάλαιο. Έτσι θά είναι πιό χειροπι
αστή άπάνω στή συγκεκριμένη πράξη ή θέση μας αύτή.

2. *Ή δράση τον ξένον κεφαλαίον

Εκθέσαμε παραπάνω στο κεφάλαιο όπου εξετάσαμε τό ενεργειακό,
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ό,τι άφορούσε τό ιστορικό των διαπραγματεύσεων άνάμεσα στο έλληνικό 
δημόσιο καί σ’ έναν άμερικανικό όμιλο κεφαλαιούχων πού κατάληξαν στή 
γνωστή σύμβαση «παραχωρήσεως τής έκμεταλλεύσεως των υδραυλικών 
δυνάμεων Αχελώου». Ή σύμβαση κυρώθηκε από τόν άναγκ. νόμο 
2220/1940 τού «Νέου Κράτους» τής 4ης Αύγούστου καί έμεινε γνωστή με 
τό όνομα «Κούπερ»135. Όπως είδαμε μέ τή σύμβαση αυτή παραχωρήθηκε 
στήν άμερικάνικη εταιρία (καλύτερα συγκρότημα γιά υδροηλεκτρικές 
μεταλλουργικές καί ήλεκτροχημικές επιχειρήσεις) τό αποκλειστικό δικαί
ωμα νά έκμεταλλευθεΐ τά νερά ορισμένων ποταμών καί νά ιδρύσει υδρο
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γιά παραγωγή ήλεκτρενέργειας. Τής παραχω
ρήθηκε ακόμη καί τό δικαίωμα νά χρησιμοποιήσει ή ίδια καί νά μεταφέ
ρει τήν ενέργεια γιά βιομηχανικούς καί αστικούς καταναλωτικούς σκο
πούς.

Εκείνο πού κάνει εξαιρετική εντύπωση σ’ όποιον μελετάει τή σύμ
βαση αύτή σχετικά μέ τήν παραχώρηση τών υδραυλικών δυνάμεων στο 
άμερικάνικο τράστ είναι, όπως είδαμε, ή «πλήρης άπαλλοτρίωσις» τών 
δικαιωμάτων τού ελληνικού δημόσιου, σάν τέτοιου, (πού είχε μάλιστα αυ
τοτελές εμπράγματο δικαίωμα στίς υδραυλικές πηγές γιά παροχή ήλε- 
κτρενεργείας μέ τό Ν.Δ. 17/7/23)136 γιά όφελος τής ξένης εταιρίας. Ή  
άνάδοχη εταιρία άποκτάει άνάμεσα στ’ άλλα προνόμια καί τό δικαίωμα, 
όταν τό κράτος θά ήθελε νά έκμεταλλευθεΐ ορισμένες άλλες υδατοπτώσεις 
(π.χ. τόν Αλιάκμονα, Μόρνο καί Φίδαρη) νά είναι υποχρεωμένο νά ειδο
ποιεί πριν τήν έταιρία γιά νά τού υποβάλει σχετικές μελέτες καί προτά
σεις. Τή σημασία πού έχει ή σύμβαση Κούπερ γιά τήν ενεργειακή άξι- 
οποίηση τής χώρας μας καί τήν ταυτόχρονη οικονομική μας υποδούλωση 
στό άμερικανικό τράστ τά ερευνήσαμε σέ γενικές γραμμές στο σχετικό 
εκείνο κεφάλαιο.

Έδώ θά εξετάσουμε ένα άλλο μέρος άπό τή σύμβαση αύτή (τό δεύ
τερο μέρος της: «Βιομηχανικαί εγκαταστάσεις καί οικονομικοί όροι», άρ
θρα 52-62 τής σύμβασης) πού δίνει τό δικαίωμα στήν άμερικάνικη έται
ρία νά ιδρύσει συγκρότημα ήλεκτρομεταλλουργικών καί ήλεκτροχημικών 
βιομηχανιών. Οι βιομηχανίες αυτές θά μπορούν νά παράγουν κατά τή 
σύμβαση (άρθρο 52 § 1 καί 56):

α) άζωτο (άζωτούχα προϊόντα), συνθετική άμμωνία, νιτρικό οξύ, νι- 
τρασβέστιο (Nitrolime), καυστική σόδα, νιτρικό οξύ.

β) Μή σιδηρούχα μέταλλα (non ferrous metals), άργίλιο καί οξείδιο 
τού άργιλίου( δηλ., άλουμίνιο καί άλουμίνα), μαγνήσιο, χαλκό, ψευδάρ
γυρο, νικέλιο, μαγγάνιο, μόλυβδο, κασσίτερο, χρώμιο καί τούς συνδυ
ασμούς τών μετάλλων αυτών σέ διάφορα σχήματα καί είδη (πλάκες, όγ

135. ’Ονομάστηκε έτσι άπό τόν τίτλο τής μιάς άπό τις δύο έταιρίες πού άφού συγκρό
τησαν μιά τρίτη έταιρία συμβλήθηκαν άπ’ ευθείας μέ τό έλληνικό κράτος. Ή  έταιρία αύτή 
ονομαζότανε Hugh Cooper and Co. Inc. καί μαζί μέ τήν Chemical Construction Corporation 
συγκρότησαν τήν «Hellenic Hudroelectric and Metallurgical Corporation».

136. Όπως τροποποιήθηκε άπό τό νόμο 145)1936.
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κους, ράβδους, «φύλλα κόνεως», καλώδια, λειαντικά). Δηλαδή με τή σύμ
βαση αύτή ή άμερικάνικη έταιρία παίρνει τό δικαίωμα νά ιδρύσει στή 
χώρα μας όλων των ειδών τις ήλεκτρομεταλλουργικές βιομηχανίες εκτός 
άπό τή σιδερομεταλλουργία. Μά καί αύτής ή σύμβαση δεν άποκλείει τήν 
ίδρυση σέ περίπτωση πού ό άνάδοχος σύμφωνα με τό άρθρο 52 παραγρ. 2 
με αίτησή του στο δημόσιο πετύχει τή σχετική άδεια. Ή άδεια αύτή μπο- 
ρει νά δοθεί γιά παραγωγή όποιουδήποτε παρόμοιου προϊόντος άρκεϊ ή 
ήλεκτρενέργεια νά προέρχεται άπό εγκαταστάσεις τής εταιρίας.

Ά ς  δούμε τώρα τούς σπουδαιότερους όρους σχετικά μέ τήν εκμετάλ
λευση καί τή λειτουργία τών βιομηχανιών αύτών.

1) Ή έταιρία θά χρησιμοποιήσει γιά τή λειτουργία τών βιομηχανιών 
αύτών τήν ήλεκτρενέργεια άπό τό ενεργειακό συγκρότημα τού Αχελώου 
(άρθρο 52 σέ συνδυασμό μέ άρθρο 1 παραγρ. 1 § στ'.). Ή άνάδοχη έται
ρία έχει προθεσμία νά ιδρύσει τήν καθεμιά άπό τίς πιο πάνω βιομηχανίες 
ώς τήν 31-12-1965. Μέ ύπουργική όμως έγκριση μπορεϊ νά πάρει παρά- 
τηση προθεσμίας (άρθρο 52).

2) Θά παράγει τά πιό πάνω προϊόντα μέ τή μέθοδο παρασκευής, 
παραγωγής, κατεργασίας, χρησιμοποίησης ύλών πού θά προτιμήσει καί 
στήν ποσότητα καί τά είδη πού θέλει (άρθρο 52). Ό  άνάδοχος δέν ύπο- 
χρεούται νά άνακοινώσει τή μέθοδο κατεργασίας στό δημόσιο. Έτσι κι 
όταν τό δημόσιο γίνει κάποτε μέ άναγκαστική άπαλλοτρίωση κύριος τών 
έργων πάλι δέ θά έχει τήν «πατέντα», τό δικαίωμα χρήσης δηλ. τής μεθό
δου.

3) Θά είναι ελεύθερη ή άνάδοχη έταιρία νά πουλάει τά προϊόντα της 
στήν Ελλάδα ή στό εξωτερικό καί σέ όποιαδήποτε ποσότητα κατά τήν 
απόλυτη κρίση της.

4) Οι βιομηχανίες πού θά ιδρύσει θεωρούνται «έργα δημοσίας ώφε- 
λείας» καί έχουν όλα τά άντίστοιχα προνόμια (π.χ. δικαιώματα γιά άναγ
καστική άπαλλοτρίωση εδαφών κλπ.) σύμφωνα μέ τό άρθρο 53 παραγρ. 3.

5) Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις τού άναδόχου «μετά πάντων τών 
παραρτημάτων καί παρακολουθημάτων αύτών» δέν θά περιέλθουν στήν 
κυριότητα τού δημοσίου (άρθρο 53 παραγρ. 4) (όπως τά ύδροηλεκτρικά 
γιά τά όποια όπως είδαμε ό άνάδοχος έχει μόνο δικαίωμα γιά άποκλει- 
στική εκμετάλλευση τό δέ δημόσιο ύποκαθίσταται μετά τή λήξη τής σύμ
βασης στό δικαίωμα αύτό). Κι άκόμα σύμφωνα μέ τό ίδιο άρθρο καί 
παράγραφο τής σύμβασης, τά κτίρια καί οι εγκαταστάσεις τών βιομηχα
νιών δέν επιτρέπεται νά άπαλλοτριωθούν άναγκαστικά άπό τό κράτος 
«λόγω δημοσίας άνάγκης ή ώφελείας» ώς τό έτος 2010! Δηλαδή οι βιομη
χανικές έγκαταστάσεις τής «άναδόχου» άποτελούν άπόλυτη, άπεριόριστη 
καί άναφαίρετη ιδιοκτησία της σύμφωνα μέ τή σύμβαση. Τό δημόσιο δέν 
έχει τό δικαίωμα ούτε ύποκατάστασης αύτοδικαίας μετά τό 2010, ούτε 
άναγκαστικής άπαλλοτρίωσης, ή έξαγοράς πρίν τό 2010. Ά ν  θέλει νά 
άποκτήσει τίς βιομηχανίες μπορεϊ μονάχα νά τό κάνει μέ άναγκαστική 
άπαλλοτρίωση μετά τό 2010,άποζημιώνοντας δηλ. πάλι τήν «άνάδοχο»!
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6) Οι έλληνικές μεταλλευτικές έπιχειρήσεις έχουν τήν υποχρέωση νά 
παραδίνουν στην Εταιρία τίς ποσότητες καί ποιότητες μεταλλευμάτων 
καί όρυκτών γενικά πού θά τής χρειαστούν γιά τίς άνάγκες των βιομηχα
νιών της μέ τήν τρεχούμενη τιμή πού πουλιούνται τά εϊδη αυτά στο εξω
τερικό. Οί μεταλλευτικές επιχειρήσεις είναι άκόμα υποχρεωμένες γιά τό 
σκοπό αυτό νά περιορίζουν τήν έξαγωγή τους στο εξωτερικό. Ή  άνάδοχη 
εταιρία μέ απόφαση τού Υπουργού εθνικής οικονομίας θά μπορεϊ άκόμα 
νά παίρνει παρακράτημα άπό τίς μεταλλευτικές επιχειρήσεις γιά νά ικα
νοποιεί τίς άνάγκες της σέ πρώτη μεταλλευτική ύλη κλπ. (άρθρο 56 παρα- 
γρ. 3). Μπορεί τέλος ώς τό έτος 2010 νά άποκτήσει τό δικαίωμα νά εκμε
ταλλεύεται λατομεία καί μεταλλεία χωρίς νά περιορίζεται άπό τίς διατά
ξεις τών νόμων πού άφορούν τούς άλλοδαπούς (άρθρο 56 παραγρ. 5).

7) Τό ελληνικό δημόσιο (ώς τήν 31-12-1968) είναι υποχρεωμένο 
(άρθρο 56 παραγρ. 3) νά προστατεύει τήν εταιρία μέ ανάλογο δασμό ή νά 
άπαγορεύσει νά είσάγονται τής ίδιας κατηγορίας προϊόντα άπό άλλες βι
ομηχανίες τού εξωτερικού στήν περίπτωση πού Θά πουλιούνται στήν Ε λ 
λάδα σέ τιμές κατώτερες άπό τίς «διεθνείς». Διεθνείς τιμές θεωρούνται οί 
τιμές στις άγορές ή στά χρηματιστήρια Νέας Ύόρκης καί Λονδίνου τσιφ 
ελληνικό λιμάνι. Ά π ό  τή διάταξη αύτή βγαίνει καθαρά πώς ό άνάδοχος 
έχει τό δικαίωμα νά πουλάει τά προϊόντα του στή χώρα μας όπου μέσα σ’ 
αύτή τά κατασκευάζει σέ τιμή πού περιέχει καί τά μεταφορικά κλπ. έξοδα 
σέ τιμή δηλ. πού θά μάς τά πουλούσε αν τά κατασκεύαζε στο εξωτερικό 
καί τά έστελνε τσίφ σέ ελληνικό λιμάνι! Ή  προστασία αύτή άπό τό συν
αγωνισμό άπό τά ξένα προϊόντα έχει δήθεν μονάχα τό σκοπό νά άπο- 
κλείει τό «ντάμπιγκ» (Dumping) σέ βάρος τής τιμής τών προϊόντων τής 
άνάδοχης έταιρίας ενώ στήν πραγματικότητα κατοχυρώνει τό προνόμιό 
της νά μάς πουλάει στο πιό πάνω επίπεδο τιμής τά προϊόντα της.

8) Ή  άνάδοχη έταιρία είναι πάντοτε ελεύθερη νά διαθέτει τά προϊ
όντα της στό εξωτερικό ή στήν Ελλάδα κατά τήν κρίση της. Τό δημόσιο ή 
όποιαδήποτε άλλη άρχή δέ θά μπορεί σέ περίπτωση πού θά πουλάει τά 
προϊόντα της στό εσωτερικό νά ορίζει τιμή κατώτερη άπό τήν τιμή Λονδί
νου καί Νέας Ύόρκης τσίφ ελληνικό λιμάνι! (άρθρο 59 παραγρ. 1 καί 2). 
Σέ περίπτωση πού τό δημόσιο θά άξιώσει άπό τήν έταιρία νά διαθέσει 
στό εσωτερικό προϊόντα σέ ποσότητα πάνω άπό τό 1/3 τής συνολικής 
παραγωγής τών βιομηχανιών τής έταιρίας «Θά καταβάλλεται εις τον άνά- 
όοχον ή άξια τής καΘ’ ύπέρβασιν τής ώς άνωτέρω άναλογίας εις ελεύθε
ρον συνάλλαγμα εκ τού εξωτερικού, ή δέ άξια αύτή Θά είναι ϊση πρός τήν 
εις τάς εκάστοτε τιμάς τών άγορών Λονδίνου καί Νέας Ύόρκης τών αυ
τών προϊόντων, τσίφ έλληνικόν λιμένα»! Δηλαδή ή έταιρία θά εισπράττει 
άπό τή χώρα μας σέ ξένο συνάλλαγμα τήν ϊδια τιμή πού θά πετύχαινε στις 
άγορές τού εξωτερικού έπί πλέον τά έξοδα γιά τή μεταφορά, άσφάλεια 
κλπ. (τσίψ) έν<»> τά προϊόντα της θά παράγονται μέσα στή χωρα μας.

9) Ή άνάδοχη έταιρία Θά εχει τό δικαίωμα (άρθρο 59,παραγρ. 3) νά 
εξάγει καί νά κρατεί στό εξωτερικό τίς μετοχές της, τίς ομολογίες της καί 
όλα τά άλλα χρεώγραφα πού θά έκδώσει ή ϊδια καί ή άνώνυμη «ελληνική
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εταιρία» πού προβλέπει τό άρθρο 48. Θά μπορεί άκόμα νά κρατεί στο 
εξωτερικό όλο τό συνάλλαγμα πού θά άποκτάει πουλώντας τά προϊόντα 
της στο εξωτερικό καί νά τό διαθέτει ελεύθερα γιά τούς μετόχους της καί 
γιά «υποχρεώσεις» της σέ τρίτους (άρθρο 59 παραγρ. 3). Θά δικαιούται 
νά πληρώνει τά μερίσματα στούς μετόχους της τόσο μέ τά διαθέσιμό της 
στό εξωτερικό όσο καί μέ τά διαθέσιμό της σέ δραχμές (άρθρο 59 παραγρ.
7). Καί ορίζει τό ίδιο άρθρο «εν κατακλείδι» (παραγρ. 9): «Αί εν τώ 
παρόντι καί ίδια αί εν παραγρ. 3 έως καί 9 οκοπόν εχουσαι την διευκό
λυνσή τής έξυπηρετήσεως του άλλοόαποϋ κεφαλαίου (ή υπογράμμιση 
δική μας), όπερ διατεθήσεται διά τάς έν τή παρούση συμβάσει προβλεπο- 
μένας έγκαταστάσεις, ορίζονται κατ’ έξαίρεσιν των νύν κειμένων έν Έλ- 
λάδι νόμων περί προστασίας τού νομίσματος, ή άλλων συναφών, ή μελ
λόντων νά ίσχύσωσι». Αξίζει άκόμα νά άναφέρουμε πώς οι υδροηλεκτρι
κές εταιρίες τού άναδόχου θά μπορούν νά πληρώνονται άπό τις κατανα- 
λώτριες βιομηχανίες σέ ξένο νόμισμα.

Οι πιο πάνω διατάξεις δείχνουν πώς δλη ή οικονομική κίνηση τής 
«άναδόχου» καί ό σχηματισμός άποθεματικού άκόμα θά γίνονται στό εξω
τερικό. Τά κέρδη καί ή συσσώρευσή τους, τό μετοχικό κεφάλαιο, τό 
άποθεματικό, οι οφειλές, τά μερίσματα δλα θά πραγματοποιούνται στήν 
ξένη άγορά. Στον κύκλο τής χρηματαγοράς τών άγγλοσαξονικών χωρών 
θά έξαργυρώνεται ή άξια όλων τών οικονομικών στοιχείων καί τά κέρδη 
πού θά δίνει ή εκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πόρων καί τής 
εθνικής έργασίας τής χώρας μας.

'Όσο γιά τόν άριθμό τού άλλοδαπού τεχνικού προσωπικού, έπειτα 
άπό τήν πρώτη πενταετία λειτουργίας τής κάθε βιομηχανίας, αύτός ορί
ζεται σέ 15% τού συνολικού τεχνικού προσωπικού (άρθρο 55). (Βλ. γιά 
τούς δρους τής σύμβασης Κούπερ τήν τελευταία εξαιρετικά διαφωτιστική 
εργασία τού Σ. Σταυρόπουλου: «Ή σύμβαση ’Αχελώου έγκλημα κατά τής 
χώρας», «'Ανταίος» άριθ. 1, 2/1946).

Οι διατάξεις αυτές παρουσιάζουν άνάγλυφο τόν καθαρά άποικιακό 
χαρακτήρα τής σύμβασης αυτής.

Τό ξένο κεφάλαιο άποκτά δλα τά γενικά καί ειδικά δικαιώματα νά 
ιδρύσει μέσα στη χώρα μας υδροηλεκτρικές καί βιομηχανικές εγκαταστά
σεις καί νά έκμεταλλεύεται άσύδοτα τούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους 
τής χώρας μας.

Έχει τό προνόμιο νά χρησιμοποιήσει τούς πλουτοπαραγωγικούς πό
ρους μας καί νά παράγει εμπορεύματα πού θά τά τοποθετήσει σέ δποια 
ξένη άγορά θέλει χωρίς νά είναι υποχρεωμένο νά ικανοποιήσει τίς άνάγ- 
κες γιά τήν ανοικοδόμηση τής χώρας μας.

Ή  ίδρυση τών βιομηχανιών αυτών δέν εντάσσεται ούτε υπάγεται σέ 
κανένα γενικότερο σχέδιο γιά τήν αξιοποίηση τής χώρας. Άποτελει ξέχω
ρη, άτομική καπιταλιστική επιχείρηση τών αμερικανικών τράστ.

Τά μεταλλουργικά προϊόντα, πού θά παράγει ή άνάδοχη εταιρία εί
ναι ολοφάνερο πώς θά διατεθούν κατά τό μεγαλύτερο μέρος στό έξωτε-
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ρικό άφού τήν έποχή πού γίνονταν ή σύμβαση δεν υπήρχε καμμιά προ
οπτική άπό τή μεταξικοφασιστική δικτατορία νά ιδρυθούν άλλοι μηχα- 
νουργικοί και μεταλλουργικοί κλάδοι πού θά χρησιμοποιούσαν τά παρα- 
γόμενα άπό τήν άμερικανική έταιρία μέταλλα γιά τήν κατασκευή μηχανών 
ή άλλων παρόμοιας φύσης μέσων παραγωγής.

Ή σύμβαση Κούπερ σέ σύγκριση μέ τις άλλες συμβάσεις μέ επιχειρη
ματικούς οργανισμούς τού ξένου κεφαλαίου, είναι ή πιο κυνική, ή πιο 
ληστρική άπ’ δλες στο είδος της.

Δέ βοηθάει διόλου τήν ενεργειακή καί βιομηχανική άξιοποίηση τής 
χώρα μας. Δέν έχει καμμιά οργανική σχέση μέ τήν οικονομία μας. ’Όχι 
μόνο δέν τήν ώφελεΐ παρά καί τή ληστεύει συστηματικότερα άπό κάθε 
άλλη προηγούμενη σύμβαση.

Τά βασικά σημεία άπό τούς πιο πάνω δρους πού δείχνουν τό λη
στρικό χαρακτήρα τής σύμβασης αύτής είναι:

α) Τό ξένο κεφάλαιο εκμεταλλεύεται τό μεταλλευτικό καί ενεργειακό 
πλούτο μας καί παράγει εμπορεύματα πού μπορεί νά τά χρησιμοποιήσει 
άσύδοτα όπως καί όταν θέλει, στήν Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καί στίς 
ποσότητες καί τις ποιότητες πού θέλει κρατώντας γιά λογαριασμό του καί 
τό μυστικό τής εύρεσιτεχνίας γιά τή βιομηχανική μέθοδο παραγωγής!

β) Ή ελληνική οικονομία όχι μόνον άποξενώνεται άπό τούς πόρους 
της παρά καί έχει τήν υποχρέωση νά προστατεύει τό ξένο τράστ, πού μάς 
ληστεύει, άπό τό συναγωνισμό τών άντιπάλων του. Αύτό θά είπεί πώς καί 
στήν περίπτωση πού θά ήθελε νά άγοράσει τά προϊόντα τής άμερικάνικης 
εταιρίας πρέπει ή ελληνική κατανάλωση νά τά πληρώσει ακριβότερα -  τή 
στιγμή πού μπορεί νά τά βρει φτηνότερα -  άπό τήν τιμή τής «διεθνούς» 
άγοράς, γιά νά «προστατεύσει» τά προϊόντα τού προνομιούχου τράστ πού 
τήν άπομυζάει, κι άκόμα: νά επιβαρυνθεί μέ πληρωμή τιμής τσιφ γιά 
προϊόντα πού παράγονταιμέσα στόν τόπο.

γ) Ή σύμβαση αύτή κλείνεται γιά μεγάλη χρονική διάρκεια (εβδο
μήντα χρόνια) μέ εξασφαλισμένα προνόμια πάνω σέ σπουδαιότατους 
κλάδους τής οικονομίας μας όπως είναι δλες οι μεταλλουργικές καί χημι
κές βιομηχανίες. Τέτοιος κλάδος είναι άκόμα ό μεταλλευτικός. Ή έταιρία 
έχει τό δικαίωμα νά παίρνει τά μεταλλεύματά μας στήν ποσότητα πού 
θέλει καί μέ παρακράτημα άκόμα κι άμα ή έλληνική παραγωγή τά χρει
άζεται γιά παρόμοιο σκοπό, ή γιά εξαγωγή μέ πιό συμφερτικούς δρους. 
Στά προνόμια αυτά δέν μπορεί νά ύποκατασταίνεται τό δημόσιο ούτε 
πριν ούτε έπειτα άπό τή λήξη τής σύμβασης γιατί ή έταιρία δέν έχει τό 
προνόμιο μόνο νά εκμεταλλεύεται τις βιομηχανίες (δπως στά υδροηλε
κτρικά). Έχει άναφαίρετη ιδιοκτησία! Μονάχα ύστερα άπό τό έτος 2010 
μπορεί μέ άποζημίωση ν’ άπαλλοτριώσει άναγκαστικά τις βιομηχανικές 
έγκαταστάσεις τό κράτος. Στο μεταξύ δέν έχει κάν τό δικαίωμα νά τις 
εξαγοράσει, δπως είδαμε παραπάνω!

δ) Ή σοβαρότερη δμως συνέπεια άπό τήν οικονομική πλευρά σέ βά
ρος τής ελληνικής οικονομίας είναι πώς τό ξένο κεφάλαιο πραγματοποι
ώντας οπουδήποτε εστω τήν πώληση τών εμπορευμάτων του συσσωρεύει
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οικονομικούς πόρους όχι στήν ελληνική άγορά παρά στο εξωτερικό, τρο
φοδοτεί τό διεθνές μονοπωλιακό κεφάλαιο μέ τήν κεφαλαιοποιημένη 
υπεραξία πού άποκτάει άπό τήν έκμετάλλευση τής έλληνικής εργατικής 
δύναμης. Αύτό θά πει πώς τά κεφάλαια πού δημιουργούνται μέσα στή 
χώρα μας, άποταμιεύονται, έπενδύονται καί κυκλοφορούν στό έξωτερικό. 
Γιά νά τό πούμε παραστατικότερα: ή έργασία τού έλληνα εργάτη γίνεται 
κουπόνι στις μετοχές τού έγγλέζου, ή τού νεοϋορκέζου καπιταλιστή. Καί οι 
μετοχές αυτές καί τά περιουσιακά στοιχεία τού ξένου κεφαλαιοκρατικού 
οργανισμού άποταμιεύονται, τοποθετούνται, επενδύονται όχι μέσα στή 
χώρα μας παρά σέ επιχειρήσεις τού ξένου χρηματιστικού κεφαλαίου καί 
σέ ξένες αγορές. Μέ τον τρόπο όμως αύτό ματαιώνεται ή δημιουργία εσω
τερικής συσσώρευσης καί καταδικάζεται έτσι ή οικονομία νά παράγει με
γάλες άξίες, χωρίς διόλου νά μεγαλώνει καί ή δυναμικότητά της.

Είναι όμως αύτό εκβιομηχάνιση τής χώρας;
Οι θεωρητικοί πού άναφέραμε, ενώ ιδρώνουν νά μάς δείξουν τίς 

δυσκολίες πού θά άντιμετωπίσει ή δημιουργία βαρείας βιομηχανίας καί 
φανερώνουν όλη τους τήν άπελπισία γιά τή «μή βιωσιμότητα τής χώρας», 
δέ φαίνεται νά άποκρούουν τή δυνατότητα νά πετύχει ή εκβιομηχάνισή 
της άπό τό ξένο κεφάλαιο.

Τι μάς δείχνουν τά γραπτά τους; Πώς όλη τους ή δυσπιστία, όλες 
τους οι άμφιβολίες, όλος τους ό «επιστημονικός» καί «καλοζυγισμένος» 
σκεπτικισμός ενα σκοπό έχει: νά στηρίξει ιδεολογικά τήν άποψη πώς ή 
άξιοποίηση τής χώρας μπορεί καί συμφέρει νά γίνει κατά πρώτο καί κύ
ριο λόγο άπό τό ξένο κεφάλαιο. Αύτή ισα-ϊσα (δέν είναι, άλήθεια, καθόλου 
περίεργη σύμπτωση) είναι καί ή πολιτική τού συγκροτήματος τής Εθνι
κής Τράπεζας.

Αύτά περίπου, μέ άλλο τρόπο ό καθένας, λένε άνοιχτά ή συγκαλυμ- 
μένα ορισμένοι ειδικοί. ’Αναφέρουμε άπόσπασμα άπό άρθρο τού X. 
Δαυΐό, μηχανικού τής Εθνικής Τράπεζας, πού πήρε ενεργό μέρος στό 
κλείσιμο τής σύμβασης Κούπερ: «Ά ν θέλωμεν νά ίδωμεν πραγματοποι- 
ουμένας τάς ώς άνω βιομηχανίας παρ’ ήμίν καί κατά συνέπειαν τάς 
υδραυλικός μας δυνάμεις, είναι άπαραίτητον καί επιβάλλεται άπολύτως 
όπως τά μεγάλα βιομηχανικά κράτη, αι Ήνωμέναι Πολιτείαι τής ’Αμερι
κής καί ή Αγγλία, άναλάβωσιν υπό τήν προστασίαν των τήν ϊδρυσιν παρ1 
ήμιν καί τήν έξασφάλισιν τής διαθέσεως τών παραγομένων προϊόντων, μέ 
άλλους λόγους ή νεαρά βιομηχανία μας δέον ν’ άποτελεΐ άναπόσπαστον 
μέρος τών Αμερικανικών καί άγγλικών βιομηχανιών, ένα είδος πρωτοπο
ρίας εις τό προχωρημένον βιομηχανικόν στρατόπεδον αυτών εις τήν Με- 
(τόγειον (ή υπογράμμιση δική μας). («Πολιτική Έπιθεώρησις», 15/4/45, 
σελ. 46). Πραγματικά «δέ θά μπορούσε πιο καθαρά καί περισσότερο 
απροκάλυπτα νά διατυπωθεί ό ορισμός τού προτεκτοράτου» όπως είπε ό 
προπρύτανις Ν. Κιτσίκης (στήν εισαγωγική δημόσια ομιλία του τής 
30/12/45 αναπτύσσοντας τούς σκοπούς τής επιστημονικής εταιρίας



«Έπιατήμη-Άνοικοδόμηση»137. Αναφέρουμε άκόμα καί τήν όλότελα λα
θεμένη έξήγηση πού δίνει ατό περιεχόμενο τής σύμβασης Κούπερ ό Α. 
Δεληγιάννης, ένώ είναι άπό τούς θετικότερους έλληνες έπιστήμονες στίς 
τεχνικές του μελέτες, προσπαθώντας νά άνακαλύψει τήν οικονομική ώφέ- 
λεια άπό τή σύμβαση αυτή στό δτι τό δημόσιο δέν ύποχρεώνεται σέ συγ
κεκριμένη άντιπαροχή: «Ή σύμβασις τού ’Αχελώου έχει ένα όλωσδιόλου 
ίδιότυπον χαρακτηριστικόν. Ένώ άναλαμβάνονται συγκεκριμένοι υπο
χρεώσεις άπό τόν άνάδοχον διά τήν άποπεράτωσιν τής δεσμεύσεως τών 
τριών βαθμιδών τού ποταμού εντός τελείως καθωρισμένων προθεσμιών, 
ούδεμία προβλέπεται άντίστοιχος ύποχρέωσις τού δημοσίου διά τήν έξ- 
υπηρέτησιν τού διατεθέντος κεφαλαίου» (καί στήν ίδια σελίδα πιό κάτω). 
«Ή ρήτρα αυτή μαρτυρούσα περί τού χαμηλού σημείου, εις τό όποιον 
εύρίσκεται ή κρατική πίστις, καθιστά τήν σύμβασιν πραγματοποιήσιμον 
μόνον δταν τό άντικείμενον τής παραγωγής άποτελείται άπό προϊόντα τά 
όποια διατίθενται εύχερώς εις τήν ξένην άγοράν» (Α. Δεληγιάννη: «Τό 
βιομηχανικόν συγκρότημα τού ’Αχελώου», «Οικονομικά χρονικά», άριθ. 
5-7/1945, σελ. 132). Όπως όμως είδαμε άπό τήν άνάλυση τών δρων τής 
σύμβασης Κούπερ, τό εκμεταλλευτικό της περιεχόμενο βρίσκεται όχι στήν 
«άντίστοιχον ύποχρέωσιν τού δημοσίου» παρά ίσια ίσα στά προνόμια πού 
παίρνει τό ξένο κεφάλαιο νά χρησιμοποιήσει τούς πλουτοπαραγωγικούς 
πόρους μας άσύδοτα, γιά τήν παραγωγή εμπορευμάτων πού θά τά τοπο
θετήσει στήν ξένη άγορά καί θά συσσωρεύσει τά κεφαλαιοποιημένα κέρδη 
σέ όφελος μονοπωλιακών συγκροτημάτων τών καπιταλιστικών μητροπό
λεων. Τά βασικά όμως εκμεταλλευτικά αυτά χαρακτηριστικά τής σύμβα
σης ’Αχελώου φαίνεται νά μή διακρίνει καθόλου ό Α. Δεληγιάννης μέ τις 
πιό πάνω άπόψεις του.

Δυστυχώς σέ τελευταία εργασία του138 ό κ. Δεληγιάννης προχωρεί 
άκόμα περισσότερο στήν κακή τοποθέτηση τού όλου ζητήματος. Θεωρεί 
τή σύμβαση ’Αχελώου «ώς άποβλέπουσαν εις τήν πραγματοποίησιν ενός 
άπό τά σπουδαιότερα εκπολιτιστικά έργα δημοσίας ώφελείας, τά όποια 
έμελετήθησαν ή έξετελέσθησαν άπό τής ίδρύσεως τού ελευθέρου έλληνι- 
κού κράτους, δπως τά παραγωγικά έργα τής Μακεδονίας, ή έγκατάστασις 
τής ’Ηλεκτρικής εταιρίας Άθηνών-Πειραιώς, ή κατασκευή τής τεχνητής 
λίμνης τού Μαραθώνος, ή κατασκευή τού πρώτου σιδηροδρομικού δικτύ
ου, ή τομή τής διώρυγος τής Κορίνθου, ή σύμβασις τής οδοποιίας καί ή 
ομαδική άνέγερσις τών σχολικών κτιρίων». Έδώ γίνεται σύγχυση τής έν
νοιας «δημόσια ώφέλεια» μέ τήν έννοια «ληστρική δράση τού ξένου κε
φαλαίου» σέ μιά εξαρτημένη άπό αυτό χώρα. Ό  κ. Δεληγιάννης επιμένει 
νά άγνοεί καί τόν τρόπο πού έκτελέστηκαν τά περισσότερα άπό τά τε
χνικά έργα πού μνημονεύει καί τό πλαίσιο καί τούς όρους κάτω άπό τούς

137. Βλ. Ν. Κιτσίκη: «Οί δυνατότητες βαρείας βιομηχανίας», «’Ανταίος» άριθ. 15- 
16/1946.

138. Βλ. «Τά βιομηχανικά καί μεταλλουργικά συγκροτήματα κλπ.», σελ. 11 - 17.

183



όποιους «συνομολογήθηκαν» οι περίφημες αυτές συμβάσεις καί χρήσιμο- 
ποιήθηκε ή εθνική εργασία. Θέλει νά ισχυρίζεται ότι εξετάζει μόνο τό 
«αποτέλεσμα» πού τόν ενδιαφέρει από «τεχνική» άποψη. Δέ νομίζει δμως 
ότι πρέπει νά πάρει ύπόψη καί ορισμένους οικονομικούς καί κοινωνικούς 
παράγοντες πού χωρίς αυτούς ή κατασκευή «των έργων γιά τά έργα» 
καταντάει ένα επικίνδυνο παιχνίδι ξεκρέμαστων άριθμητικών εικόνων 
καί μαθηματικών υπολογισμών; Ά ν  πρόκειται τά έργα αυτά νά σημαί
νουν ότι θά συνεχισθεί ή οικονομική υποδούλωση τής χώρας στό ξένο 
κεφάλαιο, (πού φαίνεται νά μή τή θεωρεί παραδεκτή σέ άλλες σελίδες τής 
ίδιας μελέτης του 6, 28, 40 κ.ά.) καί ή μονοπωλιακή εκμετάλλευση τής 
εσωτερικής άγοράς καί τής εθνικής εργασίας, ποιο βαθύτερο σκοπό εξ
υπηρετούν; Ή πείρα άπό τούς όρους κάτω άπό τούς όποιους τό ξένο 
κεφάλαιο τοποθετήθηκε στή χώρα μας γιά ωμή άρπακτική δράση139 δέν 
τόν οδήγησε σέ κανένα συμπέρασμα; Ή  μήπως νομίζει ό κ. Δεληγιάννης 
ότι τό ξένο κεφάλαιο, όταν πατήσει καί στον τομέα τού ενεργειακού καί 
τής βαρειάς βιομηχανίας «γερά» τό πόδι του στήν Ελλάδα, θά άφήσει νά 
έκτελεστεί κανένα ολοκληρωμένο (κι άπό τεχνική μόνο άποψη έστω) σχέ
διο συνδυασμένης ορθολογικής βιομηχανικής άνασυγκρότησης, σάν κι 
αυτά πού προτείνει ό ίδιος γιά τά συγκροτήματα ’Αχελώου καί 'Αλιάκμο
να; Τό πολύ νά γίνουν μερικά μονωμένα έργα έξω άπό κάθε έννοια σχε
διασμένης οικονομίας. ’Από τούς όρους άλλωστε τής σύμβασης ’Αχελώου, 
πού παραθέτει ό ίδιος ό κ. Δεληγιάννης, αυτό διαπιστώνεται καθαρά. 
Πιο άπειλητική φράση γιά τήν τύχη τών ίδιων του τών σχεδίων γιά τόν 
’Αχελώο κλπ. δέν είναι άλλη άπό αυτή πού χρησιμοποιεί ό κ. Δεληγιάννης 
στή σελ. 16 τής μελέτης του: «’Επίσημος άνακοίνωσις περί τού τρόπου 
κατά τόν οποίον ό άνάδοχος προέβλεπε τήν χρησιμοποίησιν τής ήλεκτρι- 
κής ένεργείας νομίζω ότι δέν υπάρχει».

Τώρα μπορούμε νά εξηγήσουμε καί τό πλήθος τις τεχνικές καί οικο
νομικές μελέτες γύρω άπό τό ενεργειακό καί τή βαρειά βιομηχανία πού 
υποστηρίζουν παρόμοιες άπόψεις μέ τις παραπάνω. Ή «μόδα» τής μελέ
της στά θέματα αυτά έχει τούτο τό βασικό λόγο. Τό εγχώριο κεφάλαιο 
βοηθάει μέ όλα τά μέσα τήν εκστρατεία αυτή γιά τή διαφήμιση τών ελλη
νικών πλουτοφόρων πηγών καί τής φτηνής τιμής τής εργασίας στό ξένο 
κεφάλαιο. Τή βοηθάει γιατί δέ θέλει καί δέν μπορεί πιά σύμφωνα μέ τή 
μακρόχρονή του παράδοση νά άποδυθεί τό ίδιο σέ μιά τέτοια επιχειρημα
τική δράση σέ τόση μεγάλη κλίμακα. Όπως είπαμε καί παραπάνω, τό 
ντόπιο κεφάλαιο πού ήταν παρασιτικό, τώρα έγινε καί «μαυραγορίτικο». 
Θέλει τοποθέτηση σίγουρη, τοκοφόρα καί βραχυπρόθεσμη. Γι’ αύτό σή
μερα πού όλες οι πολιτικές συνθήκες τό κάνουν νά αισθάνεται πώς περισ
σότερο άπό κάθε άλλη φορά χρειάζεται τήν πολιτική, στρατιωτική καί 
οικονομική υποστήριξη τού ξένου κεφαλαίου, καλεί (τό ίδιο όπως έκανε

139. Βλ. Ν. Λάιον: «Τό ξένο κεφάλαιο στήν εκτέλεση τών τεχνικών έργων», «’Ανταίος: 
άριθ. 1,2 καί 3/1946.
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και προπολεμικά) με τά «θεωρητικά» του μεγάφωνα τό ξένο κεφάλαιο νά 
έρθει στη χώρα μας γιά νά δράσει κερδοφόρα. Ά μα λοιπόν οι «τεχνικοί, 
ειδικοί κλπ.» έκθέτουν καί έκθειάζουν τις δυνατότητες γιά τήν άνάπτυξη 
τής χώρας, στήν πραγματικότητα τις διαλαλοϋν γιά τή διεθνή άγορά τών 
κεφαλαίων.

Είναι όμως αυτό εκβιομηχάνιση; Ρωτάμε καί πάλι.
Τό «σχέδιο» τής ελληνικής οικονομικής ολιγαρχίας καί τού ξένου κε

φαλαίου γιά τήν εκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων τής 
χώρας μας δεν μπορεϊ σέ καμμιά περίπτωση νά θεωρηθεί σχέδιο γιά τή 
βιομηχανική αξιοποίηση τού τόπου. Δέν κάνει τίποτε άλλο παρά νά συνε
χίζει τήν άποικιακή καταλήστευση τής χώρας μέ καινούρια μέθοδο καί 
μορφή. Παρατηρούμε σχετικά:

1) Τό καινούριο στή μέθοδο αύτή τής εκμετάλλευσης βρίσκεται σέ 
δυό βασικά σημεία: α) Τό ξένο κεφάλαιο δέν άγοράζει όπως πρώτα τις 
πρώτες μεταλλευτικές ύλες γιά νά τις μεταφέρει στό εξωτερικό κι εκεί νά 
τις κατεργαστεί, παρά τις χρησιμοποιεί βιομηχανικά μέσα στή χώρα μας. 
Φτιάχνει ένα ήλεκτρομεταλλουργικό κλπ. συγκρότημα, τό τροφοδοτεί μέ 
φτηνή ενέργεια άπό τίς υδατοπτώσεις μας καί βιομηχανοποιει τις μεταλ
λευτικές μας ύλες σέ χαμηλότερο κόστος άπό αλλού, όπου θά πλήρωνε γιά 
τό έδαφος νοίκι (ρέντα), γιά τή χρησιμοποίηση τών ύδροπτώσεων άποζη- 
μίωση στό κράτος ή στήν κοινότητα, ή πάλι νοίκι στον ιδιοκτήτη τού εδά
φους. Τίς μεταλλευτικές ύλες τίς παίρνει μέ χαμηλό κόστος στήν έξόρυξή 
τους (γνωστότατο είναι τό εξευτελιστικό μεροκάματο τού έλληνα μεταλ
λωρύχου) χωρίς έξοδα γιά τή μεταφορά καί άπό πηγή εξασφαλισμένη (γι
ατί σύμφωνα μέ τή σύμβαση μπορεϊ νά ικανοποιήσει τίς άνάγκες του προ
νομιακά άπό τό μετάλλευμα πού παράγεται σέ κάθε χρονική περίοδο). 
Έτσι μέσα στή χώρα μας άπό τήν ένέργειά μας καί τίς μεταλλευτικές μας 
ύλες κατασκευάζει εμπορεύματα βιομηχανικά. Τό καινούριο λοιπόν βρί
σκεται στό ότι τό ξένο κεφάλαιο μέ τον τρόπο αύτό καρπώνεται άσύδοτα 
τά προνόμια, πού θά είχε μιά βιομηχανία πού θά ιδρύονταν μέσα στή 
χώρα μας γιά νά εξυπηρετήσει τίς άνάγκες τής εσωτερικής κατανάλωσης. 
Μ’ άλλα λόγια: ενώ πρώτα έπαιρνε μόνο τή μεταλλευτική ύλη, τώρα παίρ
νει καί τήν ενέργεια άπό τή χώρα μας καί τήν εργατική δύναμη γιά τήν 
κατασκευή μισοκατεργασμένων προϊόντων.

β) Τά βιομηχανικά προϊόντα πού τό ξένο κεφάλαιο παράγει μέσα στή 
χώρα μας, έχει τό δικαίωμα νά τά διαθέτει ανεξέλεγκτα, καλύτερα νά εί- 
πούμε άσύδοτα, έκεϊ πού εμπορικά τά συμφέρει περισσότερο. Δηλαδή σέ 
όποιαδήποτε άγορά τού εξωτερικού καί σνμπτωματικά μέσα στή χώρα 
μας μέ τούς ίδιους όμως όρους πού θά τ’ άγοράζαμε άπό τό εξωτερικό, 
σάν τελειωμένα πιά προϊόντα, καί στή «διεθνή» τιμή (τσιφ ελληνικό λιμά
νι)! Στό σημείο αύτό προστατεύεται επίσης μέ μονοπωλιακό προνόμιο 
(όπως είδαμε πιό πάνω στούς όρους τής σύμβασης) τό ξένο κεφαλαιοκρα
τικό συγκρότημα. Πού βρίσκεται τό «καινούριο» στό σημείο αύτό; Βρί
σκεται στό ότι τό ξένο κεφάλαιο κατασκευάζει μέσα στή χώρα μας μέ 
κατοχή, μέ άπαλλοτρίωση άναγκαστική ενός κομματιού άπό τό έδαφος
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μας, μιά παραγωγική μονάδα, ή ένα συγκρότημα παραγωγικές μονάδες 
πού τροφοδοτείται μέ ντόπια πρώτη ύλη, μέ ντόπια ένέργεια καί έργατική 
δύναμη, γιά νά παράγει εμπορεύματα πού δεν είναι υλικά γιά τήν άνοι- 
κοδόμηση καί τήν άνάπτυξη των ντόπιων παραγωγικών δυνάμεων γιατί 
ουσιαστικά άνήκουν στήν ξένη άγορά, άφού άπό αύτήν καί σ’ αυτήν δια- 
θέτονται καί πουλιούνται. Μά κι άμα πουλιούνται στή ντόπια άγορά οι
κονομικά πάλι είναι τό ϊδιο σάν νά κατασκευάστηκαν στο εξωτερικό. Μέ 
μιά παραβολή -  δέ νομίζω νά είναι τολμηρή -  μπορούμε νά έκφράσόυμε 
έτσι τή σχέση αυτή τού ξένου κεφαλαίου μέ τήν ελληνική οικονομία. Είναι 
λοιπόν τό ϊδιο, σά νά είχε μεταφέρει τό ξένο κεφαλαιοκρατικό συγκρότη
μα, -  πράγμα πού κάνει γιά τις πρώτες ύλες -  καί τήν ένέργειά μας καί τή 
φτηνή έργατική μας δύναμη (δπως τούς έργάτες πού έπαιρναν οι γερμα- 
νοί) στό δικό του έδαφος καί έκεί νά είχε χτίσει παρόμοιο βιομηχανικό 
συγκρότημα. Τό ότι δηλαδή τό ξένο κεφάλαιο κινεί τίς έπιχειρήσεις του 
γεωγραφικά μέσα στήν περιοχή τής έλληνικής οικονομίας, αυτό δέ σημαί
νει πώς άποτελεί καί οργανικό μέρος της. Μ’ αύτό τόν τρόπο πετυχαίνει 
ψηλότερη σύνθεση μέσου ποσοστού κέρδους, έπειδή βρίσκει φτηνότερους 
όρους παραγωγής. Καί γι’ αύτό μόνο ένδιαφέρεται τό ξένο κεφάλαιο. Ή 
ελληνική οικονομία δέν έχει καμμιά ώφέλεια άπό άποψη έσωτερικής ορ
γανικής άνάπτυξης140.

2) Σχετικά τώρα μέ τίς συνέπειες άπό τή νέα αύτή μέθοδο έκμετάλ- 
λευσης τό καινούριο γιά τήν έλληνική οικονομία βρίσκεται σέ άλλα δυο μέ 
βασική έπίσης σημασία σημεία:

α) Ή συσσώρευση καί ή άποταμίευση πού πραγματοποιεί τό ξένο 
κεφάλαιο δέν γίνεται μέσα στήν έλληνική οικονομία, παρά έξω άπ’ αύτή. 
Όπως έξηγήσαμε πιό πάνω ή συσσώρευση αύτή πραγματοποιείται μέσα 
στον κύκλο τής ξένης άγοράς. Έτσι ένώ ή έλληνική οικονομία γίνεται ή 
πηγή κεφαλαίων, όμως μόλις παραχθούν τά χάνει άπό τά χέρια της καί 
δέν κυκλοφορούν στήν εσωτερική της άγορά. Μέ τόν τρόπο αύτό άδύνατο 
νά δημιουργηθεί γερή έσωτερική άγορά πού θά πραγματοποιότανε μέ τήν 
έπεκταμένη άναπαραγωγή καί τήν πλατειά συσσώρευση μέσα στούς κόλ
πους της. Έτσι ματαιώνεται ή άνάπτυξη τού οικονομικού της δυναμικού 
καί μαζί της ματαιώνεται καί ό μετασχηματισμός τής παραγωγικής διάρ
θρωσης σέ προοδευμένη βάση.

β) Ματαιώνεται όμως καί ή σχεδιασμένη άνοικοδόμηση τής χώρας, 
επειδή δέ συνδυάζεται ή άνάπτυξη τών άλλων βιομηχανικών κλάδων μέ 
τήν ίδρυση τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων άπό ξένο κεφάλαιο. Ιδιαί
τερα άπό τήν χρονική άποψη τό ξένο κεφάλαιο θά ιδρύει τίς έπιχειρήσεις 
αύτές σέ διάφορα χρονικά διαστήματα, σύμφωνα κάθε φορά μέ τίς δικές 
του άνάγκες καί ανεξάρτητα άπό τίς άνάγκες τής έσωτερικής άνοικοδό-

140. Είναι αστείο τό επιχείρημα τής «άπασχόλησης» του ελληνικού έργατικού πληθυ
σμού στις βιομηχανίες αύτές. Έδώ θά πρόκειται γιά σκλαβοπάζαρα μονάχα. νΑλλωστε γι’ 
αύτό οί ξένοι οργανισμοί διάλεξαν τόν τόπο μας νά «εργαστούν», επειδή ίσα ίσα βρήκαν 
χαμηλό επίπεδο στούς μισθούς.
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μησης τής χώρας. Λ.χ. ή ξένη έταιρία μπορεί νά φτιάχνει μαγνήσιο, χωρίς 
νά έχουμε άκόμα ντόπια σιδερομεταλλουργία καί μηχανουργία πού θά 
μπορούσε νά τό χρησιμοποιήσει γιά όρισμένες κατασκευές. Τό μαγνήσιο 
θά τό φτιάχνει γιά τήν α ή β ξένη άγορά, ή θά φτιάχνει άλουμίνιο πού θά 
τό πουλάει στο εξωτερικό γιατί έπίσης δέ θά έχουν εμποδιστεί νά άνα- 
πτυχθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις γιά τήν ντόπια αξιοποίησή 
του κ.ο.κ.

3. Τά «σχέδια» τών ξένων οικονομικών οργανισμών

Οί διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί γιά τήν «αποκατάσταση καί τήν 
άνασυγκρότηση τών καταστρεμμένων άπό τον πόλεμο χωρών», πού γι’ 
αύτούς μιλήσαμε παραπάνω,141 έχουν καθώς είδαμε καταρτίσει λιγότερο 
ή περισσότερο ό καθένας άναλυτικά σχέδια γιά τήν πλουτοπαραγωγική 
καί τή βιομηχανική άξιοποίηση τού τόπου. Ά πό τά στοιχεία πού έχουν 
δημοσιευτεί μπορεί κανένας νά σχηματίσει μιά γενική ιδέα γιά τόν τρόπο 
μέ τόν οποίο άντιμετωπίζουν τό δλο ζήτημα τής άνασυγκρότηση ς οί ορ
γανισμοί αύτοί. Τό γενικό χαρακτηριστικό τών εκθέσεων πού συντάξανε 
ειδικές τεχνικοοικονομικές επιτροπές τών οργανισμών είναι, δπως τονί
σαμε καί σέ προηγούμενες σελίδες, πώς δέχονται τή χώρα μας ικανή νά 
άνεβάσει τήν οικονομία της σέ πολύ ψηλότερα παραγωγικά επίπεδα142 
άπό τά σημερινά, αν άξιοποιηθούν οί σημαντικές πλουτοφόρες πηγές τού 
τόπου. Ένώ δμως δέχονται πώς υπάρχουν οί φυσικές πλουτοπαραγωγι- 
κές δυνατότητες καί ή εργατική δύναμη γιά τήν άξιοποίησή τους, άμφι- 
σβητούν δτι υπάρχουν καί οί έσωτερικές οικονομικές δυνατότητες πού νά 
μπορούν σέ μεγάλο βαθμό νά στηρίξουν τήν πραγματοποίηση ενός πλα- 
τειού προγράμματος γιά τήν άνασυγκρότηση τής χώρας. Γι’ αύτό ισχυρί
ζονται πώς μόνο τά ξένα κεφάλαια μπορούν νά «λύσουν» σέ τελαυταία 
άνάλυση τό ελληνικό πρόβλημα. Έτσι παρουσιάζουν τό φυσικό μας 
πλούτο καί τήν εθνική μας εργασία μονάχα σάν «εγγυήσεις» γιά τή σί
γουρη κεφαλαιουχική επένδυση ξένων κεφαλαίων. Μέ τήν τοποθέτηση 
φυσικά αύτή σβήνουν κάθε προοπτική γιά μιά εσωτερική, όργανική καί 
άνεξάρτητη άνάπτυξη τής οικονομίας μας, πού θά μπορούσε παράλληλα 
μέ ένα μέ λογικούς δρους ξένο δάνειο νά πλαισιώσει καί νά στηρίξει ένα 
πρόγραμμα γιά τήν έκβιομηχάνιση τής χώρας σέ μεγάλη κλίμακα. Μιλή
σαμε παραπάνω143 γιά δ,τι άφορά τήν κατάρριψη τής θεωρίας γιά «τό μή 
βιώσιμο τής χώρας» καί «τόν άναγκαίο ζωτικό χώρο» άπό τίς κατηγορη
ματικές θέσεις πού παίρνουν σέ βάρος τής «θεωρίας» αύτής τά ξένα σχέ
δια. Έδώ θά σταθούμε περισσότερο στά σημεία εκείνα πού σχετίζονται μέ

141. Στίς σελίδες 97-101.
142. Ή  έκθεση τού ΡΑΟ («’Οργανισμός τροφών καί γεωργίας») μιλάει γιά αύξηση τού 

εθνικού εισοδήματος κατά κεφαλήν άπό 100 - 200% μετά τήν εκτέλεση τών έργων άνασυγ- 
κρότησης πού προτείνει.

143. Βλ. σελίδες 97-101.
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τό ζήτημα τής ίδρυσης βαρείας μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας 
καί με τις προϋποθέσεις πού θεωρούν σάν αναγκαίες τα σχέδια αύτά για 
τήν επιτυχία τού προγράμματος τής εκβιομηχάνισης.

Γιά τό πρώτο ζήτημα: οι εκθέσεις τής FAO (μέ εισηγητή τον άμερι- 
κανό οικονομολόγο κ. Μ. Έζεκιήλ) καί τής «Επιτροπής κατεστραμμένων 
χωρών» τού «Κοινωνικού καί οικονομικού συμβουλίου τού OHE» προ
βλέπουν τήν ίδρυση καινούριων βιομηχανιών γιά τίς περισσότερες κατη
γορίες βιομηχανικών κλάδων. Τό κύριο μέρος τού προγράμματος παίρ
νουν -  ιδιαίτερα στήν εκθεση τής FAO πού είναι καί ή πιο άναλυτική -  οι 
βιομηχανίες επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων καί οι βιομηχανίες 
παραγωγής ειδών γιά τήν άτομική κατανάλωση (κλωστοϋφαντουργικές, 
ετοίμων ενδυμάτων, υποδημάτων κλπ.). Άπό τή βαρειά βιομηχανία προ- 
τείνεται ή ίδρυση βιομηχανιών μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας 
«πού θά μπορούσαν ν’ άνθέξουν στό διεθνή συναγωνισμό», όπως λέει ή 
εκθεση τής FAO. Ή εκθεση τής FAO όχι μόνο δέ βάζει σέ πρώτη γραμμή 
τήν ίδρυση βαρείας μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας, άλλά δια
τυπώνει καί μέ πολύ άόριστο τρόπο κι αύτή τήν πρόταση γιά τήν κατα
σκευή τών κλάδων αύτών όταν λέει: «... γ) λοιπαί βιομηχανίαι εύνοϊκαί 
διά τάς συνθήκας τής χώρας καί δυνάμεναι νά άνθέξουν'εις τον διεθνή 
συναγωνισμόν, ως π.χ. κατασκευής μηχανημάτων καί εργαλείων εξ απλού 
μετάλλου, τυπογραφικού χάρτου, οικοδομήσιμων ύλικών καί πιθανώς χη
μικών λιπασμάτων, συνθετικού άζώτου κλπ.» (ή ύπογράμμιση δική μας). 
Ή διατύπωση αύτή δέν ξεκαθαρίζει ούτε αν ή «κατασκευή μηχανημάτων 
κλπ. εξ άπλού μετάλλου» θά γίνεται μέ μέταλλο πού θά προέρχεται άπό 
ντόπια μεταλλουργική βιομηχανία, ούτε άπό ποιούς όρους έξαρτάται ή 
«πιθανότης» γιά τήν ίδρυση χημικής βιομηχανίας λιπασμάτων άζώτου. 
’Αλλά κι αν δεχτούμε πώς προβλέπεται ή σέ κάποια περιορισμένη κλί
μακα ίδρυση βαρειάς μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας, πάλι τά 
σχέδια δέν καταλήγουν σέ καμμιά προοπτική συγκεκριμένη γιά τή δημι
ουργία τού τρίτου βασικού κλάδου τής βαρειάς βιομηχανίας δηλ. μηχα
νουργίας. Χωρίς όμως βαρειά μηχανουργία -  γιά τήν όποια δέν κάνει 
λόγο καμμιά εκθεση — μένει χωρίς ολοκλήρωση όποιοδήποτε σχέδιο γιά 
τήν έκβιομηχάνιση τής χώρας, θά μπορούσαν ϊσως νά μάς άπαντήσουν, 
πώς ϊσως τά σχέδια τών ξένων οργανισμών κάνουν προβλέψεις γιά ενα 
σύντομο χρονικό διάστημα πού μέσα σ’ αύτό δέ θά χωρούσε ή προοπτική 
καί γιά τή βαρειά βιομηχανία. Αύτό όμως δέν θά ήταν σωστό, γιατί τά 
σχέδια κάνουν προβλέψεις γιά εξαιρετικά μακρόχρονες τοποθετήσεις κε
φαλαίων. Τό σχέδιο τής FAO λ.χ. κινείται μέσα σέ χρονικά περιθώρια 
είκοσι πέντε ετών/144 

Ένα τέτοιας έκτασης βιομηχανικό πρόγραμμα άπό τό όποιο θά λείπει ή 
μηχανουργία καί στό όποϊο «πιθανώς» ή μεταλλουργία καί ή χημική βι

144. Βλ. κεφάλαιο I παράγρ. 4 καί 5 στήν περίληψη «συστάσεων καί συμπερασμάτων 
άποστολής του ΦΑΟ διά τήν Ελλάδα».
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ομηχανία θά αναπτυχθούν κι αύτές σέ περιορισμένη κλίμακα, δεν μπο
ρούμε να πούμε ότι συντελεί βασικά σέ ριζική μετατροπή στήν οικονομική 
διάρθρωση τής χώρας. Ό πω ς παρατηρεί πολύ σωστά ό Σ. Μάξιμος145 τό 
βιομηχανικό αυτό πρόγραμμα «δέν άνατρέπει τή σημερινή σχέση έξαρτή- 
σεως τής οικονομίας άπό τό εξωτερικό, άλλ’ άπλώς ύψώνει τήν άγορα- 
στική της δύναμη κατά τρόπο πού νά καταναλίσκει ή χώρα μας περισσό
τερα προϊόντα τής ξένης βιομηχανίας».

Γιά τό δεύτερο ζήτημα: οι βασικές προϋποθέσεις γιά τήν εκτέλεση 
τών ξένων «σχεδίων έκβιομηχανίσεως» είναι: α) ή χρησιμοποίηση σχεδόν 
αποκλειστικά ξένων κεφαλαίων καί β) ή άσκηση κηδεμονίας καί ολοκλη
ρωτικού ελέγχου πάνω στήν ελληνική οικονομία γιά τήν εξασφάλιση τών 
εγγυήσεων πού θά χρειαστούν γιά τήν «περιφρούρηση» καί τήν εξυπηρέ
τηση τών ξένων κεφαλαίων. Ή  έκθεση τής ΡΑΟ ειδικότερα, προβλέπει, 
δπως είδαμε (6λ. παραπάνω σελ. 99-101) τήν εγκατάσταση μιας μόνιμης 
«συμβουλευτικής επιτροπής» γιά τό σκοπό αύτό μέ δικαιώματα ελέγχου 
πού θά φτάνουν καί στήν άναστολή άκόμα «περαιτέρω εκτελέσεων καί 
πληρωμών τών διεθνών δανείων».

Κάτω άπό τέτοιες προϋποθέσεις γίνεται σχεδόν άδύνατη ή ορθολο
γική καί σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση πού θά πρέπει νά έχει σάν σκοπό 
μιά παράλληλη άνάπτυξη τών βιομηχανικών κλάδων άνάλογα μέ τή ση
μασία τού καθενός γιά τήν εθνική οικονομία. Κάτω άπό τήν «εύεργετική» 
δράση τών ξένων κεφαλαίων κρύβεται ή προσπάθεια νά μεγαλώσει ώς 
ένα βαθμό ή παραγωγικότητα καί ή «άπορροφητικότητα» -  δπως λέει ό 
σύμβουλος τής ΟΥΝΡΑ κ. Κόποκ -  τής οικονομίας μέ τή δημιουργία και
νούριων κλάδων βιομηχανιών επεξεργασίας (κυρίως γιά γεωργικά προϊ
όντα) καί μέ τήν άνάπτμξη τών άλλων κλάδων τής έλαφράς βιομηχανίας 
γιά τήν παραγωγή ειδών άτομικής κατανάλωσης. Ά π ό  τήν άλλη μεριά, ή 
περιορισμένη προοπτική γιά τή βαρειά βιομηχανία, δένει τίς ελαφρές βι
ομηχανίες στενά μέ τίς ξένες άγορές άπ’ δπου καί θά πρέπει νά εφοδι
άζονται (τουλάχιστο γιά είκοσι πέντε χρόνια) μέ μέσα παραγωγής καί μι- 
σοκατεργασμένες ύλες. Ή  κατασκευή ύδροηλεκτρικών έργων δέ δένεται 
μέ μιά γερή εσωτερική βιομηχανική βάση, άλλά χρησιμοποιείται γιά νά 
διευκολύνει τή μονομερή στο βάθος άνάπτυξη πού προτείνουν γιά τήν 
έλληνική οικονομία τά ξένα σχέδια. Ά λλά καί στο σημείο πού θά κατα
σκευαστεί βαρειά βιομηχανία πάλι ή ίδρυσή της θά άποβλέπει -  δπως καί 
μέ τή σύμβαση Κούπερ -  στήν παραγωγή προϊόντων, πού θά προορίζον
ται κατά μεγάλο ποσοστό γιά τήν εξωτερική άγορά. Αύτή τήν έννοια έχει 
καί ή φράση τής έκθεσης τού κ. Έζεκιήλ: «βιομηχανιών πού θά μπορού
σαν ν’ άνθέξουν στο διεθνή συναγωνισμό». Τό δτι τά έργα θά έκτελε- 
σθούν μέ τήν «επίβλεψη» τών διεθνών οργανισμών πού άναφέραμε δέ ση
μαίνει καί πώς δέ θά άνατεθούν στό βαθμό πού θά «συμβουλεύει» ή «μό
νιμος άποστολή» σέ ξένους μονοπωλιακούς κεφαλαιοκρατικούς όργανι-

145. Βλ. Σ. Μάξίμον: «Τά ξένα σχέδια Ανοικοδόμησης», «’Ανταίος» άριθ. 3/1946.
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σμούς τύπου ομίλου Κούπερ. (Ή έκθεση τής ΡΑΟ καθορίζει ότι ή «μόνι
μος άποστολή» θά έχει: «... γ) τήν διεξαγωγήν τού προγράμματος τής 
άναπτύξεως τής Ελλάδος, θά  έχη δε τήν πρόσθετον ύποχρέωσιν τής έν- 
ημερώσεως των δανειστικών όργανισμών μέσω μιας ύπηρεσίας δανειστι
κών καί άντιπροσωπευτικών οίκων κλπ.»). ’Αντίθετα (στό σχέδιο τής 
ΡΑΟ ιδιαίτερα) διαπιστώνει κανένας γιά τή βαρειά βιομηχανία με
γάλες άναλογίες προοπτικής σέ σύγκριση μέ τούς όρους τής σύμβασης 
Αχελώου.

Πρέπει στό σημείο αύτό νά τονιστεί πώς τό άμερικάνικο μονοπωλι
ακό κεφάλαιο έχει σκοπό νά χρησιμοποιήσει τή «Διεθνή Τράπεζα άνα- 
συγκροτήσεως» γιά νά έπιτύχει όχι μόνο «καλές» τοποθετήσεις κεφα
λαίων στις οικονομίες πολλών άλλων χωρών, παρά καί γιά νά προστατεύ
σει τά κεφάλαια πού θά επενδύσει δάνεια πρός τις χώρες αύτές μέ τήν 
άσκηση ενός είδους «διεθνούς»146 οικονομικής άστυνομικής έξουσίας. 
Πρέπει νά υπενθυμίσουμε μέ τήν εύκαιρία, πώς τό σχέδιο ΡΑΟ άναφέρει 
σάν κύριο μέλος τής «μονίμου ’Αποστολής» γιά τον έλεγχο τής ελληνικής 
οικονομίας τή Διεθνή τράπεζα άνασυγκροτήσεως!

Τά άμερικανικά μονοπώλια άποβλέπουν τόσο σέ εξυπηρέτηση τών 
κεφαλαίων τους μέ ιδιαίτερα επωφελείς όρους (ύψους τόκου κλπ.), όσο 
καί στήν υπαγωγή κάτω άπό τήν οικονομική τους κυριαρχία μιας σειράς 
άπό χώρες147.

Γό συμπέρασμα από τις εκθέσεις των ξένων οργανισμών πού άφο- 
ρούν τήν εκβιομηχάνιση τής Ελλάδας είναι πώς όχι μόνο δέ βάζουν τις 
βάσεις γιά μιά ολόπλευρη εσωτερική οργανική άνάπτυξη τής οικονομίας 
καί μιά ριζική μετατροπή στή διάρθρωσή της τοποθετώντας σέ πρώτη 
γραμμή τή βαρειά βιομηχανία, άλλά καί πώς έπιδιώκουν τή «σχεδιασμένη 
καθνπόταξη» τής οικονομίας μας στά συμφέροντα τού ξένου μονοπωλι
ακού κεφαλαίου, πού θέλει νά τή χρησιμοποιεί σάν ιδανική περιοχή γιά 
τήν τοποθέτηση πιστωτικών κεφαλαίων καί γιά εμπορική δράση μέ μονο
πωλιακά προνόμια. Κι όλα αύτά γιά τά προσεχή είκοσι πέντε χρόνια 
κάτω άπό ένα άκόμα πιό πιεστικό καί ταπεινωτικό έλεγχο άπό τόν έλεγχο 
τού ΔΟΕ!

4. Συμπεράσματα καί προτάσεις
Σήμερα λοιπόν πού τό κεφάλαιο τής ξένης καί τής ντόπιας οίκονομι-

146. Είναι χαρακτηριστικό πώς πρόεδρος τού διοικητικού συμβουλίου τής τράπεζας 
αυτής εκλέχτηκε ό Ενγ. Μέγιερ (Meyer), πού είναι άντιπρόσωπος τού άμερικάνικου γκρούπ 
Μόργκαν (Morgan).

147. Γιά τήν πολιτική τού άμερικάνικου μονοπωλιακού κεφαλαίου στά ζητήματα τής 
μεταπολεμικής «άνοικοδόμησης» καί ειδικά γιά τή Διεθνή τράπεζα άνασυγκροτήσεως κάνει 
έξαιρετικά διαφωτιστική τοποθέτηση δίνοντας καί πολλά στοιχεία τό άρθρο τού Κ. Βελικά- 
νωφ στούς «Νέους καιρούς» άριθ. 20/1946 (Βλ. σέ γαλλική μετάφραση: Κ. Vélikanov: Les 
monopoles américains et la politique éxterieure de Etats Unis» — «Temps Nouveaux». Mo
scou. No 20/1946).
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κής ολιγαρχίας κάνει ολομέτωπη επίθεση στό λαό γιά νά ξανασταθερο- 
ποιήσει τις παλιές του εκμεταλλευτικές θέσεις μέσα στήν οικονομία μας, 
σήμερα πού μιά άτιμωτική καί λεόντεια συμφωνία σέ βάρος τής χώρας 
μας, ή συμφωνία τού Λονδίνου, έρχεται νά συνεχίσει τό καθεστώς τού 
ΔΟΕ μέ χειρότερο περιεχόμενο καί μορφή, σήμερα πού μέ δυο λόγια θέ
λουν ν’ αλυσοδέσουν τήν οικονομία μας μέ φοβερότερες άλυσίδες άπό 
κάθε φορά, σήμερα είναι επιτακτικότερο άπό ποτέ τό αίτημα νά ελευθε
ρωθεί ή χώρα άπό τά νύχια τού ξένου κεφαλαίου.

Τό αίτημα αυτό είναι λοιπόν ή θεμελιακή προϋπόθεση γιά τή δημι
ουργία τού προγράμματος έκβιομηχάνισης στις βάσεις πού μπαίνει σέ 
τούτη τήν εργασία.

Ά ς  περάσουμε δμως στά συμπεράσματα καί τίς προτάσεις γιά τά ει
δικότερα ζητήματα τά σχετικά μέ τήν οργάνωση τών κλάδων τής βαρείας 
βιομηχανίας.

Νομίζουμε πρώτα άπ’ δλα πώς ή μορφή τής «ιδιωτικοοικονομικής» 
επιχείρησης είναι όλότελα άπαράδεκτη γιά τή βαρειά βιομηχανία. Γιατί 
ούτε τό «ιδιωτικό» κεφάλαιο τής χώρας μας θά μπορέσει, ούτε ό εργαζό
μενος λαός θά τό άφήσει νά πάρει στά χέρια του τά κλειδιά αύτά τής 
οικονομικής ζωής τής χώρας, πού τόσο τήν καταβασάνισε καί τήν ξεπού
λησε. Τό ιδιωτικό κεφάλαιο τής οικονομικής ολιγαρχίας δέν μπορεί στή 
χώρα μας κι άπό τή φύση του νά παίξει πιά πρωταρχικό ρόλο στήν άνοι- 
κοδόμησή της στις καινούριες βάσεις. Οι κλάδοι τής βαρείας βιομηχανίας 
άποτελούν βασικούς παραγωγικούς οικονομικούς κλάδους στή μεγάλη 
έθνική παραγωγή καί πρέπει νά ίδρυθοϋν καί νά λειτουργήσουν σάν 
εθνικοποιημένες παραγωγικές μονάδες.

Τά κόμματα τού λαού στό πρόγραμμα τής λαϊκής δημοκρατίας ζητάνε 
σωστά νά εθνικοποιηθούν τά πρωταρχικής εθνικής σημασίας παραγωγικά 
μέσα καί νά μπούνε κάτω άπό τόν άπόλυτο λαϊκό έλεγχο. Τέτοια μέσα 
παραγωγής καί επιχειρήσεις είναι άναμφισβήτητα καί οι κλάδοι τής βα
ρείας βιομηχανίας. Ειδικότερα ύποστηρίζουμε πώς οι επιχειρήσεις σχε
τικά μέ τούς κλάδους τής βαρείας βιομηχανίας πρέπει νά λειτουργήσουν 
σάν εθνικοποιημένες επιχειρήσεις.

1) Γιατί οι κλάδοι τής βαρειάς βιομηχανίας είναι άπό τούς βασικούς 
μοχλούς στό δημοκρατικό μετασχηματισμό καί άργότερα στή σοσιαλιστι- 
κοποίηση τής οικονομίας μας. Στόν κοινωνικό χαρακτήρα πού έχουν τά 
μέσα αύτά τής παραγωγής άντιστοιχεϊ μονάχα κοινωνική μορφή καί περι
εχόμενο γιά τήν εκμετάλλευσή τους.

2) Γιατί δέν μπορεϊ νά υπάρξει σχεδιασμένη άνοικοδόμηση άν δέν 
υπαχθούν στό ενιαίο οικονομικό σχέδιο τά βασικά αύτά μέσα παραγωγής. 
Άπό τή λειτουργία τους θά έξαρτηθει ό συντονισμός κι αύτή ή ϊδια ή 
λειτουργία τών άλλων κατηγοριών τής βιομηχανίας καί ό εφοδιασμός τής 
άγροτικής οικονομίας μέ βασικά έφόδια καί προϊόντα.

3) Οι κλάδοι αύτοί θ’ άποτελέσουν πρωταρχικής σημασίας πηγή γιά 
νά δημιουργηθεϊ γερή εσωτερική άγορά καί νά βαδίζει ή συσσώρευση μέ 
ολοένα γοργότερο ρυθμό.
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Τό συμπέρασμά μας λοιπόν σχετικά μέ τή μορφή πού πρέπει νά πάρει 
ή οργάνωση τής λειτουργίας τών κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας είναι: 

α) Αποκλείεται νά τοποθετηθεί μέ όποιαδήποτε μορφή ξένο κεφά
λαιο σ’ αύτούς τούς κλάδους μέ συνέπεια τήν ύπαγωγή τους στήν προνο
μιακή εκμετάλλευση καί τή διοίκηση ξένου κεφαλαιοκρατικού οργανι
σμού καί πρέπει νά επιδιώξουμε νά καταργηθεΐ κάθε δεσμευτική σύμβαση 
γιά τή χώρα μας μέ αντίθετο περιεχόμενο.

β) Νά μή λειτουργήσουν οι κλάδοι αύτοί μέ μορφή ιδιωτικής επιχεί
ρησης τού κεφαλαίου τής ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας ή τού ξένου 
χρηματιστικού κεφαλαίου.

γ) Οι κλάδοι αύτοί θεωρούνται βασικοί γιά τήν ανοικοδόμηση τής 
χώρας καί πρέπει νά εθνικοποιηθούν καί νά λειτουργούν σάν τέτοιοι στά 
πλαίσια τού γενικού οικονομικού σχεδίου γιά τήν οργάνωση καί τή λει
τουργία τής οικονομίας μας.

Αύτή είναι ή λύση πού πρέπει νά δοθεί στό ούσιαστικό αύτό ζήτημα 
γιά τήν αδέσμευτη, άνεξάρτητη καί γοργή εσωτερική καί οργανική άνά- 
πτυξη τής εθνικής λαϊκής οικονομίας.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε πώς καί μπορούμε καί πρέπει νά  
άναπτύξουμε στη χώρα μας τή βαρειά βιομηχανία μέ τούς εσωτερικούς 
πόρους τής οικονομίας μας. Είδαμε μ’ άλλα λόγια δτι υπάρχουν μέσα στη 
χώρα μας ο ί άπαιτούμενες υλικές προϋποθέσεις γιά τό χτίσιμο βαρείας 
βιομηχανίας. 'Ακόμα έξετάσαμε ειδικότερα τον τρόπο τής λειτουργίας 
τών κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας πού θά ιδρύσουμε, τήν παραγωγική 
άπόδοσή τους, τό κόστος τους καί τόν τόπο τής εγκατάστασής τους, τίς 
δυνατότητες τής συνδυασμένης λειτουργίας τους καθώς καί τή μορφή τής 
παραγωγικής τους οργάνωσης καί εκμετάλλευσης. Διαπιστώσαμε επίσης 
άπό τήν εξέταση τού κάθε κλάδου πώς τά προϊόντα τους είναι βασικά 
άπαραίτητα γιά τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας καί τόν εφοδιασμό τής οι
κονομίας μας μέ παραγωγικά μέσα πού χωρίς αύτά δέν είναι κατορθωτή ή 
ολόπλευρη άνάπτυξη τών παραγωγικών της δυνάμεων.

Στο μέρος αύτό θά καταπιαστούμε νά δείξουμε σέ γενικές γραμμές 
ποιο θά είναι τό σχέδιο γιά τή δημιουργία καί τήν άνάπτυξη τής βαρείας 
βιομηχανίας. Αύτό θά είπει νά εξετάσουμε μιά σειρά ζητήματα πού άπό 
τή σωστή τους τοποθέτηση καί λύση έξαρτάται ή ίδια ή επιτυχία τής πρα
γματοποίησης τού σκοπού τής εκβιομηχάνισης τής χώρας μας. Τέτοια ζη
τήματα είναι:

1) Μέσα σέ τι γενικότερο σχέδιο θά τοποθετηθεί τό πρόγραμμα τής 
έκβιομηχάνισης καί ποιες είναι οί προϋποθέσεις καί οί άντικειμενικοί 
σκοποί τού σχεδίου αύτού. 2) ’Από πού θ’ άρχίσουμε τήν κατασκευή τών 
έργων. 3) Μέσα σέ τί χρονικό διάστημα θά κλιμακωθούν τά έργα καί μέ 
ποιά σειρά προτεραιότητας. 4) Ποιά θά είναι ή οικονομική σημασία καί 
απόδοση τών έργων.

Συνοπτικά μπορούμε νά πούμε, πώς σέ τούτο τό μέρος θά εξετάσου
με: τό στρατηγικό σκοπό τού σχεδίου γιά τήν άνάπτυξη τής βαρείας βι
ομηχανίας καί τήν τακτική γιά τήν πραγματοποίησή του.
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Α'. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Γιά νά έκβιομηχανίσουμε τή χώρα μας σέ καινούριες γερές βάσεις, 
καί γιά νά τή λυτρώσουμε άπό τήν εξάρτηση από τό ξένο κεφάλαιο, χρει
άζονται ορισμένες θεμελιακές προϋποθέσεις. Γιά νά βρούμε ποιές είναι οί' 
προϋποθέσεις αυτές καί πώς θά τις εξασφαλίσουμε, άπαραίτητο νά ξέ
ρουμε ποιοί άντικειμενικοί νόμοι θά διέπουν τήν οικονομική άνάπτυξη 
τής χώρας καί πώς μέ τή συνειδητή άφομοίωση τών νόμων αύτών καί τήν 
κατάλληλη χρησιμοποίησή τους γιά τήν ανοικοδόμηση τής χώρας, ή λαϊκή 
δημοκρατία θά άξιοποιήσει οικονομικά στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό 
τήν άμεση μεταβατική περίοδο γιά νά τραβήξει σέ σύντομο χρονικό διά
στημα πρός άνώτερες κοινωνικές καί οικονομικές έπιδιώξεις.

Δέν πρέπει, τή στιγμή πού άντιμετωπίζουμε ένα τόσο σοβαρό έργο, 
νά ξεχνάμε τά άκόλουθα τρία σημεία γιά τήν οικονομία μας:

Ζ' 1) Πώς είναι οικονομία χώρας μέ μέσο επίπεδο καπιταλιστικής άνά- 
πτυξης, δηλαδή χώρας πού δέν έχει τελειώσει τον άστικοδημοκρατικό 
μετασχηματισμό της.

\ 2) Πώς είναι οικονομία μέ μονόπλευρη καί άσθενική άνάπτυξη τών 
παραγωγικών της δυνάμεων, πού συνδέεται άναπόσπαστα μέ τό γεγονός: 

ν 3) Πώς έξαρτάται ολόπλευρα άπό τό ξένο κεφάλαιο πού, μέ τίς κυ
ριαρχικές καί διευθυντικές θέσεις πού κατέχει μέσα σ' αύτήν, εμποδίζει 

/ νά άναπτυχθούν οί εσωτερικές δυνατότητες, νά άξιοποιηθούν οί πλουτο- 
παραγωγικοί της πόροι καί νά σχηματισθεί μέ τήν πλατειά συσσώρευση 

ν^μιά γερή εσωτερική άγορά.
Ά μα λοιπόν μιλάμε γιά άποκατάσταση καί άνόρθωση τής οικονομίας 

δέν πρέπει νά έννοούμε τήν επανάληψη καί τήν άναπαραγωγή τών ϊδιων 
μορφών καί τού ίδιου περιεχομένου οικονομικής ζωής δπως αυτό πού ώς 
σήμερα γνώρισε ή χώρα μας. Ανασυγκρότηση καί άνόρθωση τής οικονο
μίας θά γίνει μονάχα άμα λείψουν οί βασικές αίτιες πού προκαλούν καί 
στηρίζουν τό καθεστώς αύτό. Καί ποιές είναι οί αιτίες αύτές;

Είναι πρώτα άπ’ όλα ή πολιτική κυριαρχία τής σημερινής οικονομι
κής ολιγαρχίας, πού άπό τό ένα μέρος κρατάει τήν οικονομία στό μαρα
σμό καί στήν καθυστέρηση πού είδαμε, καί άπό τό άλλο τήν έχει ύποδου- 
λώαει στό ξένο κεφάλαιο καί στά πολιτικά καί οικονομικά του συμφέρον
τα. Ή υποδούλωση αύτή εξυπηρετεί φυσικά τούς ταξικούς σκοπούς τών 
κυρίαρχων έκμεταλλευτριών τάξεων.

Βασικό αίτημα γιά νά άναπλαστεί ή χώρα μας είναι νά πάψει ή πολι
τική εκμετάλλευση καί κυριαρχία τών τάξεων αύτών, καί νά καταργηθεί ή 
προνομιακή εκμετάλλευση τής οικονομίας μας άπό τό ξένο κεφάλαιο.
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Ποιος πρέπει νά έχει τήν πολιτική εξουσία για νά ικανοποιηθεί τό \ 
αίτημα αυτό; Νά «ή λυδία λίθος» γιά νά κρίνουμε τήν άξια κάθε προ- I 
γράμματος γιά τό μετασχηματισμό τής χώρας. 5Από τή λύση πού δίνει ό ( 
καθένας στο πρόβλημα τής εξουσίας φαίνεται άν καταλαβαίνει τον πρώτο I 
κοινωνιολογικό νόμο. Τό νόμο τής άξεδιάλυτης καί άμοιβαίας σχέσης I 
άνάμεσα στήν πολιτική καί στήν οικονομία. Ά

Στις συνθήκες τής σημερινής έλληνικής πραγματικότητας έχει ξεκα
θαριστεί στον πολιτικό τομέα -  δε χρειάζεται νά άναλύσουμε ειδικά τήν 
πολιτική καί οικονομική κατάσταση 1 -  πώς τήν εξουσία πρέπει νά πάρει 
¿^συνασπισμός τής μαχητικής συμμαχίας τής εργατικής τάξης μέ τήν 
αγροτιά καί μέ τά μεσαία στρώματα στις πόλεις (έπαγγελματίες, βιοτέ- 
χνες, διανοηση7 Τ ~ Ή εξουσία αύτή τών εργαζομένων στρωμάτων πού θά 
προωθηθούν γιά πρώτη φορά στήν ιστορία τής χώρας μας νά τήν άσκή- 
σουν πραγματικά, είναι ή μοναδική εγγύηση γιά νά σταματήσει ή πολιτική 
καταπίεση τού λαού από τήν εκμεταλλευτική ολιγαρχία καί νά άρχίσει ή 
ανασυγκρότηση καί περισυλλογή στήν οικονομία.

Ειδικότερα τά μέτρα πού θά πάρει ένα τέτοιο λαϊκό κράτος στον το
μέα τής οικονομίας, άποτελούν μιά άλλη σοβαρή προϋπόθεση γιά τήν 
ανάπλαση τής οικονομίας.

Τά μέτρα αύτά έχουν σκοπό νά εκμηδενίσουν τήν κυριαρχία τής οι
κονομικής ολιγαρχίας σέ ορισμένες διευθυντικές θέσεις τής οικονομίας.
Οί θέσεις αύτές είναι θέσεις-κλειδιά, κυριαρχικές θέσεις μ’ άλλα λόγια. 
Τέτοιες είναι οί μεγάλες τράπεζες, οί βασικές βιομηχανίες μέ εθνική ση
μασία, οί μεγάλες μεταφορές, οί άσφαλίσεις κ.ά. Παράλληλα μέ τά μέτρα 
αύτά πρέπει νά πραγματοποιηθεί ή άφαίρεση -  μέ δήμευση -  τών περιου
σιών, επιχειρήσεων κλπ. τών δοσιλόγων-συνεργατών τού εχθρού πού εί- ^  
ναι αίτημα ήθικής τάξης καί θά έχει καί τεράστια κοινωνική ώφέλεια, 
γιατί είναι πάμπολλες οί επιχειρηματικές μονάδες πού θά περάσουν έτσι 
στήν υπηρεσία τού λαϊκού συνόλου. 5 Από τήν άλλη μεριά, ή λαϊκή δημο
κρατία θά ύποστηρίξει καί θά ενθαρρύνει τήν άτομική πρωτοβουλία καί 
τήν άτομική ιδιοκτησία στά σημεία πού ή δράση τους θά συνδυάζεται μέ 
τήν πραγματοποίηση τών οικονομικών σκοπών πού άνταποκρίνονται 
«στό κοινό συμφέρο καί όφελος πού είναι καί τό πρωτεύον καί τό κυρί
αρχο» (βλ. Ν. Ζαχαριάδη: «Εισήγηση στή 12η Όλομέλεια», στό ίδιο). Οί 
εμπορικές καί βιομηχανικές επιχειρήσεις πού θά δουλέψουν στό πνεύμα 
αυτό θά ένισχυθούν γιατί θ’ άποτελέσουν οικονομικές δυνάμεις πού θά " 
βοηθούν θετικά στήν οικονομική άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνα
τοτήτων.

1. Βλ. Σχέδιο προγράμματος λαϊκής δημοκρατίας γιά τό ΕΑΜ -  «Δέκα χρόνια άγώνες 
τού ΚΚΕ», Αθήνα 1945 καί ’Απόφαση τής 6ης 'Ολομέλειας τού ΚΚΕ στό ϊδιο, καί «Εισή
γηση καί τελικός λόγος τού Ν. Ζαχαριάδη στό 7ο Συνέδριο τού ΚΚΕ», Αθήνα 1946.

2. Βλ. Ν. Ζαχαριάδη: «Εισήγηση στή 12η Όλομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ», «Δέκα χρόνια 
άγώνες τού ΚΚΕ», σελ. 283.
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Στή λαϊκή δημοκρατία θά καταργηθεί ή προνομιακή θέση τού ξένου 
κεφαλαίου τόσο στις δημοσιονομικές (εξωτερικό χρέος, ΔΟΕ κλπ.) όσο 
καί στις ιδιωτικής μορφής τοποθετήσεις του (εταιρίες, έργα κλπ.) μέ ανα
θεώρηση από τή βάση τους δλων τών συμβατικών δεσμών τής χώρας μέ τό 
ξένο κεφάλαιο. Ή  λύση παράλληλα τού αγροτικού ζητήματος θά σταθεί ό 
άλλος άκρογωνιαΐος λίθος γιά τον άστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό.

Δέ θ’ άναλύσουμε πλατύτερα τά μέτρα αυτά. Τό δικαιολογητικό τους 
χαρακτήρα -  ιδιαίτερα γιά τήν εθνικοποίηση τών εθνικής σημασίας βι
ομηχανικών κλάδων καί τήν κατάργηση τών προνομίων τού ξένου κεφα
λαίου -  τόν δείξαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο.

Πρέπει μονάχα νά τονίσουμε πώς τά μέτρα αύτά άποτελούν τό μίνι
μουμ γιά τό δημοκρατικό μετασχηματισμό τής χώρας. Καί χωρίς αυτόν 
άδύνατο νά μεταπλαστεϊ καί νά άνασυγκροτηθεΐ ή οικονομία καί άδύνατο 
νά πετύχει ή άδέσμευτη άνάπτυξη τών παραγωγικών της δυνάμεων.

Άνακεφαλαιώνοντας μπορούμε νά πούμε πώς θεμελιακές προϋποθέ
σεις γιά νά άνασυγκροτηθεΐ ή οικονομία είναι: 1) Νά πάρει τήν πολιτική 
έξουσία ό εργαζόμενος λαός καί 2) νά διωχτεί τό ξένο κεφάλαιο καί τό 
κεφάλαιο τής ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας άπό τίς κυριαρχικές θέσεις 
τής οικονομίας άπ’ δπου εκμεταλλεύονται μονοπωλιακά καί προνομιακά 
τήν οικονομία καί τό δουλευτή λαό. Πρέπει νά τονίσουμε άπό τήν άρχή 
γιά νά λείψει κάθε παρανόηση στο σημείο αυτό, πώς οι πολιτικές καί οι 
οικονομικές αυτές προϋποθέσεις δέ δημιουργούν άπό μόνες τους σοσιαλι
στική οικονομία. Ανοίγουν μόνο τό δρόμο μέ τό δημοκρατικό μετασχη
ματισμό τής χώρας προ τό σοσιαλισμό. (Γιά τό θέμα αύτό θά μιλήσουμε 
άναλυτικά σέ επόμενο κεφάλαιο).

Ή  κατάκτηση τής έξουσίας άπό τό λαό θά δώσει μέ τή δημιουργία 
τού καινούριου λαϊκού κράτους τήν πολιτική νίκη. Θά σταματήσει τήν 
πολιτική καταπίεση τού λαού άπό τίς κυρίαρχες τάξεις καί θά βάλει τά 
θεμέλια γιά τήν άνασυγκρότηση τής χώρας σέ καινούριες βάσεις: Έτσι θά 
εξασφαλίσει τίς προϋποθέσεις γιά τή δεύτερη νίκη. Καί ποιά είναι αυτή; 
Ή οικονομική. Και τί θά είπεί νά νικήσει ή λαϊκή δημοκρατία καί οικο
νομικά; Θά είπεί νά νικήσουν οικονομικά μέσα στή λαϊκή οικονομία τά 
έθνικά, λαϊκά καί σοσιαλιστικά στοιχεία, άπορροφώντας καί άφομοι- 
ώνοντας άδιάκοπα κάθε άντίθετο στοιχείο. Μ’ άλλα λόγια στή λαϊκοδη- 
μοκρατική οικονομία ενώ δέν καταργεϊται ή οικονομική εκμετάλλευση, 
δημιουργούνται δμως μέ άδιάκοπη πάλη όλες οι προϋποθέσεις γιά τήν 
ουσιαστική κατάργησή της. Έτσι, ενώ θά χρειαστεί ένα μεγαλύτερο ή μι
κρότερο διάστημα γιά τήν άνέλιξη τής λαϊκής δημοκρατίας σέ σοσιαλιστι
κή, στό διάστημα αύτό ή ολοκλήρωση τών δρων πού θ’ άπαιτηθούν -  
τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών -  θά πραγματοποιηθεί χωρίς νά είναι 
στήν έξουσία οι κυρίαρχες έκμεταλλεύτριες τάξεις, χωρίς ή οικονομία νά 
άναπτύσσεται στήν καπιταλιστική κατεύθυνση.

Ποιος είναι ό ρόλος τού λαϊκού κράτους στήν πάλη αύτή; Είπαμε 
παραπάνω πώς πρέπει νά ξέρουμε τά πραγματικά γνωρίσματα πού δια
κρίνουν τήν οικονομία μας, γιά νά άκολουθήσουμε τό σωστό δρόμο στήν

196



ανακάλυψη των νόμων, πού θά διέπουν καί τό μετασχηματισμό της. Δεν 
αρκεί δμως ν’ άφομοιώσουμε σωστά μά παθητικά τούς νόμους αύτούς. Τό 
λαϊκό κράτος έχει χρέος με τη συγκεκριμένη του οικονομική πολιτική νά 
έπιδράσει άμεσα στήν οικονομική ζωή, καί νά δημιουργήσει έτσι τούς 
δρους, πού θά επιτρέψουν νά λειτουργήσουν οι νόμοι αύτοί άνεμπόδιστα, 
γιά νά πραγματοποιηθούν οί γενικότεροι κοινωνικοί καί οικονομικοί 
σκοποί. Θεωρητικά τό ζήτημα αύτό δεν είναι άλλο άπό τό ζήτημα τής 
άλληλεπίδρασης καί άμοιβαίας σχέσης πολιτικής καί οικονομίας. Ή λύση 
λοιπόν τού ζητήματος αύτού βρίσκεται στό σωστό καθορισμό τής άμοι- 
βαίας αύτής σχέσης.

Ό  σωστός αύτός καθορισμός διατυπώθηκε άνάγλυφα στήν άκόλουθη 
λιτή διατύπωση -  στή σχετική άπόφαση τού IX Συνεδρίου τού Ρωσικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος (μπολσεβίκων) γιά τά συνδικάτα — πού είναι 
άνάπτυξη τής θέσης τού Λένιν άπό τό έργο του «Ακόμα μιά φορά γιά τά 
συνδικάτα» : «Ή πολιτική είναι ή πιο συγκεκριμενοποιημένη έκφραση 
τής οικονομίας καί ή γενίκευση καί ολοκλήρωσή της».

Τι σημαίνει ή διατύπωση αύτή; Σημαίνει ότι άν τελικά ή οικονομία 
είναι ή βάση πού καθορίζει τούς πολιτικούς θεσμούς, ή πολιτική άπό τό 
άλλο μέρος άποτελεί τή συγκεκριμενοποιημένη έκφραση καί τή γενίκευση 
τής οικονομίας καί γι’ αύτό γίνεται ό βασικός μοχλός, ή δραστήρια δύ
ναμη πού δίνει τή δυνατότητα νά ολοκληρωθούν οί τάσεις καί οί άνάγκες 
τής οικονομικής άνάπτυξης πού αύτή ή ίδια εκφράζει. Ή  φιλοσοφικοκοι- 
νωνική διατύπωση τής θέσης αύτής άναπτύσσεται πιο πέρα άπό τό Στάλιν 
στό κλασικό του έργο «Γιά τό διαλεχτικό καί τον ιστορικό ύλισμό». Δί
νουμε τό σχετικό άπόσπασμα : «Έτσι οι κοινωνικές ιδέες, οί θεωρίες, οί 
πολιτικοί θεσμοί, έχοντας γεννηθεί μέ βάση τά ώριμασμένα καθήκοντα 
τής εξέλιξης τής υλικής ζωής τής κοινωνίας, τήν εξέλιξη τού κοινωνικού 
είναι, επενεργούν έπειτα οί ίδιες πάνω στό κοινωνικό είναι, πάνω στήν 
υλική ζωή τής κοινωνίας, δημιουργώντας τούς δρους πού άπαιτούνται γιά 
νά φέρουν σέ πέρας τή λύση τών ώριμων προβλημάτων τής ύλικής ζωής 
τής κοινωνίας καί νά κάνουν δυνατή τήν παραπέρα εξέλιξή της» (Ιστορία 
τού Κομμουνιστικού κόμματος τής Σοβιετικής Έν(οσης (μπ.), ελληνική 
έκδοση, τόμος Α' 1945, σελ. 125).

Έτσι λοιπόν ή πολιτική γεννιέται άπό τις άνάγκες τής οικονομικής 
άνάπτυξης, καί οί άνάγκες αύτές γιά νά μπορέσουν νά πραγματοποιηθούν 
ώς τήν ολοκλήρωσή τους, χρειάζονται τό δραστήριο ρόλο τής πολιτικής3. 
Τό δραστήριο αύτό ρόλο πρέπει νά τον παίξει ή λαϊκή εξουσία, τό λαϊκό 
κράτος. Αύτό θά καθοδηγήσει συνειδητά τήν οικονομική εξέλιξη τής χώ
ρας μέ γόνιμη κατανόηση καί άφομοίωση τής πραγματικότητας στούς 
συγκεκριμένους οικονομικούς σκοπούς πού δέν είναι κάθε φορά παρά τά

3. Βλ. γιά τό θέμα αύτό Κ. Όστροβιτιάνωφ: «Οί βασικές νομοτέλειες άνάπτυξης τής 
σοσιαλιστικής οικονομίας», «Μόρφωση», άριθ. 4 -  5/1945 καί Γ. Άλεξαντρώφ: «Μερικά 
προβλήματα τών κοινωνικών επιστημών μέσα στις σημερινές συνθήκες», «Μόρφωση» άριθ. 
6/1946.
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«ώριμα προβλήματα τής υλικής ζωής τής κοινωνίας».

Αυτά είναι τά γενικά πλαίσια όπου μέσα θά πρέπει νά κινηθεί ή 
άποκατάσταση, ή άνόρθωση καί ή ανασυγκρότηση τής οικονομίας μας γιά 
τήν άνάπλασή της. Ά ς  τά άνακεφαλαιώσουμε :

α) Πολιτική έξουσία στον εργαζόμενο λαό.
β) ’Αποδέσμευση τών παραγωγικών δυνάμεων άπό τό ξένο καί τό 

ντόπιο κεφάλαιο τής οικονομικής ολιγαρχίας μέ τά οικονομικά μέτρα πού 
άναφέραμε.

γ) Πρόγραμμα γιά τήν οίκονομικοπαραγωγική άνάπτυξη μέ τό συγ
κεκριμένο σκοπό νά ολοκληρωθεί ό δημοκρατικός μετασχηματισμός.

δ) Συνειδητή διεύθυνση τής οικονομικής ζωής άπό τό λαϊκό κράτος.
Ά ς  προχωρήσουμε τώρα καί άς εξετάσουμε πιο ειδικά τά καθήκοντα 

τής περιόδου αύτής γιά τήν άνόρθωση καί άνασυγκρότηση τής οικο
νομίας.

II. ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Είναι φανερό πώς μιά οικονομία πού βρίσκεται σέ άποσύνθεση 
παραγωγική, τεχνική, οργανωτική, κυκλοφοριακή καί καταναλωτική δέ 
μπορεϊ νά πραγματοποιήσει κανένα δημιουργικό σκοπό.

Πιο ειδικά, τό ζήτημα τής εκβιομηχάνισης τής χώρας μέ τή δημιουρ
γία βαρείας βιομηχανίας δέ μπορεϊ νά τοποθετηθεί ξεκάρφωτα καί νά τό 
θεωρήσουμε άμεσα πραγματοποιήσιμο μέσα στις συνθήκες μιας τέτοιας 
οικονομίας.

Ή δυσκολία πού θά συναντήσουμε γιά νά άνασυγκροτήσουμε τήν οι
κονομία καί νά τή βάλουμε σέ λειτουργία, βρίσκεται στο ότι α) έχουμε κι 
άπό πρίν τόν πόλεμο παράλληλα μέ τή χαμηλή οικονομική στάθμη άπό 
όπου πρέπει νά ξεκινήσουμε καί άντιπαραγωγική διάρθρωση στήν οικο
νομία, β) έχουμε μετά τόν πόλεμο, τήν κατοχή καί τήν πολιτική τών μετα- 
δεκεμβριανών κυβερνήσεων μιά διαλυμένη οικονομία σέ παραγωγικό μα
ρασμό καί κρεμασμένη άπό τίς ώς τά σήμερα κυβερνήσεις σέ ψευτοδάνεια 
καί στά εϊδη τής ΟΥΝΡΑ καί τών άλλων παρόμοιων διεθνών οργανισμών. 
Μπρος σέ μιά τέτοια οικονομική κατάσταση πρώτο οικονομικό χρέος εί
ναι νά οργανώσουμε τήν παραγωγή καί νά τήν κινητοποιήσουμε ολόπλευ
ρα, καθώς καί νά εξασφαλίσουμε τήν ικανοποίηση τών καταναλωτικών 
άναγκών τού λαού.

Γιά τό σκοπό αύτό όμως χρειάζεται νά οργανωθούν ορισμένοι βασι
κοί τομείς τής οικονομίας πού θά στηρίζουν τό έργο τής άποκατάστασης. 
Τέτοιοι τομείς είνα ι:

1) Οί οδικές καί σιδεροδρομικές συγκοινωνίες, καί οί θαλασσινές καί 
χερσαίες μεταφορές (πλοία, πλοιάρια, πλοία φορτηγά, αύτοκίνητα φορ
τηγά, σιδερόδρομοι κλπ.) καθώς καί οί βιομηχανίες πού κατασκευάζουν 
υλικό γιά τίς μεταφορές αύτές (μηχανές, έξαρτήματα, μικρά σκάφη, κα- 
ροσερί κλπ.). Χωρίς στοιχειακό συγκοινωνιακό δίχτυ άδύνατο νά λει
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τουργήσει ή κυκλοφορία καί ή άνταλλαγή υλών, εμπορευμάτων, γεωργι
κών προϊόντων.

2) Οι κλάδοι πού παράγουν εμπορεύματα καί εϊδη πρώτης άνάγκης 
γιά τήν άτομική κατανάλωση (υφαντουργία, βιομηχανίες γιά τή διατροφή, 
βιοτεχνία γιά παπούτσια καί άλλα είδη υποδηματοποιίας).

3) Οί κλάδοι πού παράγουν άπαραίτητα είδη γιά τή γεωργική καλλι
έργεια (λιπάσματα, εργαλεία, είδη κατανάλωσης, διατροφής κλπ.).

Εκτός άπό τούς πιο πάνω τομείς, τον παραγωγικό καί τό συγκοινω
νιακό, πρέπει νά οργανωθεί ό τομέας γιά τά δημόσια οικονομικά, γιά τό 
εξωτερικό εμπόριο, τήν πίστη καί τή νομισματική κυκλοφορία. Τά καθή
κοντα γιά τούς τομείς αύτούς είναι νά βοηθήσουν καί νά υποβαστάξουν 
τήν άποκατάσταση τής λειτουργίας τής οικονομίας στις καινούριες της 
βάσεις. Ή καλή λειτουργία τών τομέων αύτών θά σημαίνει καί τήν επιτυ
χία τού έργου τής άποκατάστασης. Φυσικά καί ή καλή λειτουργία τών 
τομέων αύτών έξαρτάται βασικά άπό τήν κινητοποίηση τού παραγωγικού 
καί συγκοινωνιακού τομέα. Γιατί άμα δέν δραστηριοποιηθούν οι δυο τού
τοι τομείς, δέν μπορούν νά λειτουργήσουν ικανοποιητικά μόνοι τους οί 
τομείς τής κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα πρέπει νά πραγματοποιηθεί μιά άλλη σειρά έργα πρώτης 
άνάγκης πού έμμεσα βοηθούν τήν άναστήλωση τής οικονομίας. Τέτοια εί
ναι : Ή στέγαση τών άγροτικών πληθυσμών, ή πρόνοια καί ή ιατροφαρ
μακευτική άντίληψη, ή προστασία τών θυμάτων πολέμου, κατοχής, άντί- 
στασης, τών γέρων, τών άνίκανων γιά εργασία, ή λειτουργία τών σχολεί
ων, τών τεχνικών σχολών κλπ. Οί τομείς όμως αύτοί, πού άνο^φέραμε, δέ 
θά λειτουργήσουν στά πλαίσια τής παλιάς «τάξης πραγμάτων». Θά οργα
νωθούν μέσα στό πλαίσιο τών λαϊκοδημοκρατικών μετατροπών πού θά 
πραγματοποιηθούν στή διάρθρωση καί τό περιεχόμενο τής οικονομίας.

Μοχλοί πού θά κινήσουν θετικά τήν οικονομία στον καινούριο της 
προσανατολισμό θά είναι εκτός άπό τήν κατάργηση τών προνομιούχων 
μονοπωλιακών οργανισμών κλπ. καί οί εθνικοποιημένες παραγωγικές μο
νάδες τής πίστης (τράπεζες, άσφαλιστικές εταιρίες κλπ.) καί οί εθνικο
ποιημένες βασικές βιομηχανικές μονάδες. Στήν ίδια γραμμή πρέπει νά 
υπολογίσουμε γιά κινητήρια δύναμη στήν οικονομική μετάπλαση καί τό 
συνεταιριστικό κίνημα σέ όλους τούς κλάδους έργασίας. Ή άγροτική οι
κονομία ιδιαίτερα μέ τή δημοκρατικοποίηση τών συνεταιρισμών καί τήν 
εκούσια προσχώρηση σ' αύτούς θά προχωρήσει σέ καινούριο δρόμο άμα 
περάσει καί στή συνεταιριστική οργάνωση τών άγροτών ολοένα περισσό
τερο καί γιά παραγωγικούς σκοπούς. Ή συνεταιριστική κοινή καλλιέρ
γεια, δηλ. μέ κοινά μέσα (εργαλεία, μηχανές κλπ.), πρέπει καί μπορεί στήν 
περίοδο τής άνασυγκρότησης νά άποτελέσει τό πρώτο βήμα γιά τήν κατο
πινή οργάνωση τών παραγωγικών σχέσεων στήν ύπαιθρο σέ άνώτερη 
βάση.

Ή οικονομική ζωή τής χώρας θ’ άλλάξει πρόσωπο όχι επειδή τάχα 
άπό τήν άρχή θά έχουμε λύσει τό πρόβλημα τής οργάνωσης τής παραγω
γής καί τής κατανάλωσης σέ ιδανικό επίπεδο (όπως υπόσχονται στούς
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«οπαδούς τους» τα ψευτοσοσιαλιστικά κόμματα), παρά επειδή ή άνακα- 
τάταξη των οικονομικών δυνάμεων γιά ώφέλεια τού λαού καί ή μετα
τροπή τής άντιοικονομικής διάρθρωσης τής οικονομίας, θά δώσουν τη 
δυνατότητα γιά άμεση αισθητή βελτίωση καί θά άνοίξουν τό δρόμο γιά 
τις μελλοντικές σοσιαλιστικές επιδιώξεις.

Σέ γενικές γραμμές οι άμεσοι σκοποί γιά τή λειτουργία τής οικονο
μίας θά είναι σ’ αυτή τήν περίοδο :

1) Νά δοθούν στήν άγροτική οικονομία -  θά έχει, βέβαια, παράλληλα 
λυθεί τό ζήτημα τής γής -  τά υλικά καί πιστωτικά εφόδια καί μέσα γιά νά 
φτάσει καί νά ξεπεράσει τό προπολεμικό έπίπεδο στήν παραγωγή μέ τις 
καινούριες συνθήκες οργάνωσής της. 2) Νά κινηθεί ή βιομηχανία γιά τον 
πιο πάνω σκοπό κι άκόμα νά παράγει σειρά καταναλωτικά είδη γιά τον 
άγρότη. 3) Ή  τραπεζιτική πίστη νά εξυπηρετήσει στήν πρώτη γραμμή τις 
άνάγκες τών άγροτικών πληθυσμών καί νά βοηθήσει τούς γεωργικούς 
συνεταιρισμούς μέ γερή πιστωτική υποστήριξη στήν πραγματοποίηση τού 
σκοπού τους. 4) Νά άρχίσει ή κυκλοφορία εμπορευμάτων μέ γοργό ρυθμό 
άνάμεσα στις διάφορες περιοχές τής χώρας μέ τή συγκοινωνιακή άνασυγ- 
κρότηση. 5) Νά δημιουργηθεί άγορά γιά τά γεωργικά προϊόντα, στο εσω
τερικό μέ τήν ελεύθερη διάθεσή τους άπό τούς άγρότες καί τούς γεωργι
κούς συνεταιρισμούς χωρίς επιβάρυνση καί παρακράτημα άπό οργανι
σμούς συγκέντρωσης κλπ., καί στο εξωτερικό στις άγορές πού θά παρου
σιάζουν τούς εύνοϊκότερους ορούς γιά τήν τοποθέτησή τους. 6) Νά κινη
θεί ή βιομηχανική παραγωγή μέ πιστωτική ενίσχυση τών βασικής σημα
σίας κλάδων καί νά ένθαρρυνθεί ή ιδιωτική πρωτοβουλία γιά τήν παρα
γωγή ειδών πρώτης άνάγκης γιά τήν άνασυγκρότηση. Νά ξεπεραστεί έτσι 
τό έπίπεδο τής προπολεμικής παραγωγής. 7) Νά δημιουργηθεί έσωτερική 
άγορά γιά τά προϊόντα τής βιομηχανικής παραγωγής. Απαραίτητο νά 
σπάσουν οι μονοπωλιακές τιμές γιά νά μπορούν ν ’ άπορροφούνται τά 
προϊόντα άπό τόν καταναλωτή τής πόλης καί τού χωριού. 8) Νά ρυθμιστεί 
ή πιστωτική πολιτική τών μεγάλων τραπεζών μέ τρόπο πού νά εξυπηρετεί 
τούς πιο πάνω σκοπούς. 9) Τό εξωτερικό εμπόριο νά άποβλέπει νά εφο
διάσει τή χώρα μέ τά άπαραίτητα εϊδη πού δέ θά μπορεί νά δώσει άκόμα 
ή ντόπια παραγωγή, καί νά περιορίσει τίς εισαγωγές λιγότερο άναγκαίων 
καταναλωτικών ειδών. 10) Τό νόμισμα νά γίνει σταθερό μέσο πληρωμής, 
κι αυτό θά γίνει άμα στηρίζεται στήν ολοένα μεγαλύτερη παραγωγική 
δραστηριοποίηση καί στήν εντατική κυκλοφορία τών εμπορευμάτων. 
Έτσι ή νομισματική κυκλοφορία θά βρίσκεται πάντα σέ συνάρτηση μέ τίς 
άντίστοιχες κυκλοφοριακές άνάγκες καί δέ θά διογκώνεται έξω άπό τά 
περιθώριά τους μέ άποτέλεσμα τό κατρακύλισμα τής άξίας τού νομίσμα
τος καί τόν πληθωρισμό.

Φυσικά,άν θέλαμε ν ’ άναλύσουμε πιο λεπτομερειακά τούς παραπάνω 
σκοπούς, θά έπρεπε καί πολλά άλλα νά πούμε καί πολλές περιπτώσεις νά 
παραθέσουμε, πού άνάλογα μέ τίς συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες 
παρουσιάζουν έτσι ή άλλοιώς τήν κάθε πλευρά γιά τά έπί μέρους οικονο
μικά ζητήματα. Πρέπει όμως νά σημειωθεί πώς οι πιο πάνω λεπτομερει
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ακοί (επί μέρους) σκοποί πού εκθέσαμε απαραίτητο να άποτελούν ένα 
οργανωμένο σύνολο. Συνδετικός κρίκος καί γενική στρατηγική επιδίωξη 
είναι:

α) Να δημιουργηθει γερή αγορά στήν οικονομία μας γιά νά άρχίσει ή 
εντατική συσσώρευση. Μέ τήν εντατική συσσώρευση θά δημιουργηθει ή 
δυνατότητα νά πραγματοποιηθούν οι θεμελιακοί σκοποί τής ανοικοδόμη
σης καί νά μεταπλαστεί ή οικονομία μας, άφού θά έχουν εξασφαλιστεί οί 
υλικοί καί οικονομικοί πόροι.

β) Νά άνέβει τό βιοτικό επίπεδο των εργαζομένων στρωμάτων σέ 
σημείο πού νά επιτρέπει στή λαϊκή μας οικονομία ν’ άνοίξει τό βήμα καί 
νά πραγματοποιήσει τούς μεγάλους καί άνώτερους οίκοδομητικούς της 
σκοπούς. Ακόμα ή παράλληλη καί ταυτόχρονη άνοδο τού βιοτικού επι
πέδου στήν πόλη καί τό χωριό θά κάνει γρανιτένια τή συμμαχία τής εργα
τικής τάξης καί τής άγροτιάς καί θά επιταχύνει τό σπάσιμο καί τό ξεπέ
ρασμα παλιών μορφών παραγωγής (ιδιαίτερα στήν άγροτική οικονομία, 
τού «κλειστού» συστήματος παραγωγής).

γ) Νά στερεωθούν οί διευθυντικές θέσεις -  μοχλοί τής οικονομίας -  
πού θά κατέχει τό λαϊκό κράτος καί ν’ άναπτυχθεϊ ή βάση τους. Νά προσ- 
ελκύονται δηλαδή συνειδητά οί εργαζόμενοι στο συνεταιριστικό τομέα 
δουλειάς καί νά εντάσσονται οί άτομικές μονάδες παραγωγής στή συλλο
γική σχεδιασμένη παραγωγή πού θά καθιερωθεί γιά τον τομέα τών εθνι
κοποιημένων επιχειρήσεων. Ακόμα νά συγκεντρώνει ό τομέας αύτός (πί
στη, βιομηχανίες εθνικοποιημένες, ώς ένα βαθμό εξωτερικό εμπόριο) τίς 
τεχνικές καί οικονομικές δυνατότητες τίς άπαραίτητες γιά νά πραγματο
ποιηθεί ένα πλατύ καί ριζικό πρόγραμμα άνοικοδόμησης. Νά γίνει μέ δυο 
λόγια ό τομέας αύτός πρωτοπόρος στή συσσώρευση καί στον άγώνα γιά 
τήν παραγωγική καί καταναλωτική επάρκεια.

δ) Νά άρχίσει ή σχεδιασμένη εκμετάλλευση τών έσωελληνικών υλικών 
δυνατοτήτων καί τών πόρων τής οικονομίας, χωρίς σπατάλη χρόνου καί 
μέσων4.

Αποκατάσταση καί ξεπέρασμα τού προπολεμικού παραγωγικού επι
πέδου, άνοδο τού βιοτικού επιπέδου, επάρκεια ολοένα μεγαλύτερη, συσ
σώρευση, είναι οικονομικές κατευθύνσεις πού ταιριάζουν γιά τήν περίοδο 
τής άνασυγκρότησης. Ή ώθηση πού πρέπει νά δίνει τό λαϊκό κράτος πρέ
πει νά εκφράζεται πάντα μέ ορισμένα μέτρα πρακτικής πολιτικής πού βο
ηθούν νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί τής γενικότερής του πολιτικής. 
Ένα παράδειγμα σχετικά μέ τή βιομηχανία στο σημείο αύτό, είναι ή πολι
τική γιά τήν τιμή τών βιομηχανικών προϊόντων κατανάλωσης στήν ύπαι

4. Τέτοια σπατάλη θά μπορούσε νά προκύψει λ.χ. άπό τή διασπάθιση ένός πραγματι
κού κεφαλαίου (καλύμματος κλπ.) -  πού θά μπορούσε νά στηρίξει τή σταθερότητα τού νομί
σματος -  σέ άντιπαραγωγικούς σκοπούς. Γενικότερα ή έξασφάλιση σταθερής βάσης γιά τίς 
συναλλαγές πού είναι πολύτιμος βοηθός τού δουλευτή λαού στήν άνοικοδόμηση πρέπει νά 
γίνεται μέ ουσιαστικά μέτρα, μέτρα δηλ. πού νά υψώνουν τήν παραγωγική στάθμη καί ν’ 
άνεβάζουν τό βιοτικό επίπεδο. Διαφορετικά καί ή σταθεροποίηση καί ή άποταμίευση καί ή 
συσσώρευση γίνονται άδύνατες καί ή χώρα παίρνει τόν οικονομικό κατήφορο.

201



θρο. Τό επίπεδο τών τιμών αυτών δεν επιτρέπεται σέ καμμιά περίπτωση 
νά εξαντλεί τα περιθώρια δυναμικότητας τού αγροτικού εισοδήματος5. Ή 
άντίθετη πολιτική οδηγεί α) Νά παύσει ό καταναλωτής νά ζητάει καί β) 
Νά σταματήσει ή ανάπτυξη τής βιομηχανικής βάσης (πού είναι άντανά- 
κλαση τού πρώτου) μέ τό μίκρεμα τού πλάτους τής αγοράς.

Ή σύντομη άπαρίθμηση τών άντικειμενικών σκοπών γιά τήν άνασυ- 
γρότηση τής οικονομίας σέ καινούρια βάση δέ θά ήταν άρκετή, αν δέν 
εξετάζαμε σέ γενικές γραμμές μέ ποιο τρόπο θά επιδιώξουμε νά πραγμα
τοποιήσουμε τούς σκοπούς αύτούς.

Τό ερώτημα πού πρέπει ν’ απαντήσουμε στο σημείο αύτό, είναι αν 
καί πόσο μπορεί νά στηριχθεί τό λαϊκοδημοκρατικό κράτος, γιά νά πρα
γματοποιήσει τούς σκοπούς τής πιο πάνω οικονομικής πολιτικής, στή λει
τουργία τών αύθόρμητων δυνάμεων τής άγοράς.,Μ’ άλλα λόγια, θά είναι 
αρκετό, νά γίνουν οι μετατροπές πού άναφέραμε στή βάση τής οικονομι
κής ζωής, γιά νά πραγματοποιηθούν «αύτόματα» οί σκοποί πού τάξαμε 
πιό πάνω στήν άνασυγκρότηση; Κι άν έμπιστευθούμε στίς δυνάμεις αύτές, 
τότε ποιος θά είναι ό δραστήριος πολιτικός ρόλος τού λαϊκού κράτους 
πάνω στήν οικονομία; Θά είναι σέ θέση ή αύτόματη λειτουργία τής αγο
ράς νά εξασφαλίσει τήν έπιτυχία καί τών πιό στοιχειωδών απαιτήσεων 
τών εργαζομένων στρωμάτων;

Εξετάζοντας από τή θεωρητική όσο καί άπό τή συγκεκριμένη του 
πλευρά τό ζήτημα μέσα στίς συνθήκες τής ελληνικής οικονομίας θά κά
νουμε ορισμένες διαπιστώσεις πού σκελετώνουν τήν άπάντηση στο ερώ
τημά μας. 1) Ή σχέση άνάμεσα στή ζήτηση καί τήν προσφορά, πού εκδη
λώνεται στήν καπιταλιστική άγορά, όπως περίτρανα άπόδειξε ό Μάρξ 
στον τρίτο τόμο τού Κεφαλαίου», δέν εκφράζει τή σχέση άνάμεσα στίς 
πραγματικές άνάγκες τής κοινωνίας καί τά υπάρχοντα διαθέσιμα μέσα. 
'Ώστε, ή ζήτηση στήν καπιταλιστική άγορά πού έξαρτάται άπό τό βιοτικό 
επίπεδο καί τήν άγοραστική δύναμη κάθε φορά τών εργαζομένων καθώς 
καί άπό άλλους συντελεστές τής καπιταλιστικής οικονομίας, δέν εκφράζει 
παρά τό μέτρο τής ικανότητας πού έχει μέσα στίς δοσμένες συνθήκες εκ
μετάλλευσης ό εργαζόμενος νά καταναλώνει εμπορεύματα πληρώνοντας 
γι’ αύτά τήν τιμή τής άγοράς. Ά ν  δεχόμαστε τό άντίθετο, ότι δηλ. στήν 
άγορά εκφράζεται ή πραγματική σχέση άνάμεσα στίς κοινωνικές άνάγκες 
καί τά κοινωνικά άγαθά, θά ήταν σάν νά παραδεχόμαστε πώς ή καπιτα
λιστική τάξη παράγει όχι γιά νά μεγαλώσει τό κεφάλαιό της μέ συσσώ
ρευση κεφαλαιοποιημένης ύπεραξίας, παρά γιά νά... ικανοποιήσει τίς 
άνάγκες τού καταναλωτικού κοινού. Έτσι θά στέλναμε περίπατο τίς κρί
σεις, τήν άνεργία, τήν προοδευτική έξαθλίωση τής εργατικής τάξης γιατί

5. Βλ. τίς ολέθριες συνέπειες παρόμοιας πολιτικής πού προσπαθούσε νά έφαρμόσει 
στήν ΕΣΣΔ στήν περίοδο τής ΝΕΠ ή «άριστερή» άντιπολίτευση σέ βάρος τού βιοτικού έπι- 
πέδου τής τάξης τών άγροτών καί τής βιομηχανικής άνάπτυξης τής χώρας ('Ιστορία τού 
Κ.Κ. τής Σοβιετικής Ένωσης (μπ.), ’Αθήνα 1946. Τόμος Β', σελ. 93).
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αυτά θά μάς έμεναν ανεξήγητα, αφού ή τάξη των καπιταλιστών δουλεύει 
γιά τό... «κοινό» καλό6. Ακόμα θά πέφταμε σ’ ένα άλλο βαρύτατο λάθος 
πού πέφτει μοιραία ή άστική οικονομική επιστήμη καί ή «θεωρία» τών 
κάθε λογής φασισμών καί «ολοκληρωτικών» συστημάτων, ότι τάχα ή κα
πιταλιστική οικονομία μπορεί νά δουλεύει σχεδιασμένα. Ή «θεωρία» 
αυτή καταλήγει στήν πράξη στά «σχέδια» τών φασιστικών κρατών, όπως 
τά είδαμε στή χιτλερική Γερμανία καί τή φασιστική ’Ιταλία. Μά τά «σχέ
δια» αύτά δέν είναι παρά ή «σχεδιοποιημένη» εκμετάλλευση τού εργαζό
μενου λαού άπό τή χρηματιστική ολιγαρχία. Αύτό σημαίνει καί ό κρατι
κός, ή οργανωμένος καπιταλισμός. Ά ν  λοιπόν δεχόμαστε πώς ή καπιτα
λιστική άγορά, όπως παρουσιάζεται στο «φιλελεύθερο» (λιμπεραλιστικό) 
ή στο «διευθυνόμενο» καθεστώς («διευθυνόμενη οικονομία»), μπορεί νά 
ικανοποιήσει σχεδιασμένα τις ανάγκες τών εργαζομένων στρωμάτων, θά 
ήταν σάν νά παραδεχόμαστε πώς άναιρείται ή βασική άντίφαση τού καπι
ταλιστικού συστήματος: κοινωνική παραγωγή - άτομική ιδιοποίηση. Πρέ
πει λοιπόν νά είμαστε προσεκτικοί στις σειρήνες τών «θεωρητικών» τού 
καπιταλισμού πού προσπαθούν στο τελευταίο στάδιο τού καπιταλισμού, 
τον ιμπεριαλισμό, «ν’ άποδείξουν» (γιά νά παρατείνουν τή ζωή τού έτοι- 
μοθάνατου) πώς μπορεί νά γίνει ή σχεδιοποίηση τής παραγωγής καί τής 
κατανάλωσης στό σύνολό τους μέσα στόν καπιταλισμό. Αύτά άπό τή γενι
κότερη θεωρητική άποψη.

2) Ειδικότερα ή λειτουργία τών αύθόρμητων δυνάμεων τής άγοράς 
δέ θά μπορούσε νά οδηγήσει στήν επάρκεια ειδών γιά την παραγωγική 
καί άτομική κατανάλωση, γιατί θά εμπόδιζαν οί συγκεκριμένες οικονομι
κές συνθήκες τής εξαρθρωμένης οικονομίας νά πραγματοποηθεί τό σχή
μα: «ύψωση τιμών άπό τήν άνισότητα άνάμεσα στήν προσφορά καί στή 
ζήτηση -  αύξηση τοποθετήσεων σέ παραγωγικούς κλάδους -  αύξηση 
παραγωγής -  αύξηση προσφοράς -  εξίσωση ζήτησης καί προσφοράς σέ 
άνώτερο επίπεδο»1. Καί θά έπιδράσουν οί συγκεκριμένες συνθήκες κατα
λυτικά καί άνασταλτικά στήν πραγματοποίηση τού πιό πάνω σχήματος: 

α) Γιατί ό πληθωρισμός, ή ύψωση τού τόκου σέ σύγκριση μέ τό πο
σοστό τού κέρδους καί ιδιαίτερα ό έμπορομεσιτικός χαρακτήρας τού έλ- 
ληνικού κεφαλαίου δέ θά επιτρέπανε νά ντυθεί τό κεφάλαιο αύτό σέ το
ποθετήσεις παραγωγικές καί πολύ λιγότερο σέ μακρόχρονες παραγωγικές 
τοποθετήσεις. Αύτό μάς τό άποδείχνει πεντακάθαρα όλη ή νεοελληνική 
ιστορία τής τελευταίας εκατονταετίας καί ή «δράση» τού κεφαλαίου τής 
ολιγαρχίας έμποροτραπεζοβιομηχάνων καί τσιφλικάδων στό ξετύλιγμά 
της. Ξέρουμε καλά πώς καί πριν άπό τόν πόλεμο τά μεγάλα παραγωγικά 
έργα δέν εγιναν ποτέ άπό τό ντόπιο κεφάλαιο, όπως ξέρουμε άκόμα άπό

6. Βλ. Ά. Λεόντιεφ «Ή εργασία στόν καπιταλισμό καί τό σοσιαλισμό», Αθήνα 1945.
7. Ή φόρμουλα τού Ρικάρντο. ’Αναλυτική επεξεργασία γιά τό θέμα αύτό γίνεται στήν 

ανέκδοτη εργασία τού ηρωικού άγωνιστή τού λαού, πού έκτελέσθηκε τό 1944 άπό τούς να- 
ζήδες στήν Κρήτη, Βαγγέλη Κτιστάκη: «’Αντικειμενική έπάρκεια σέ είδη κατανάλωσης» 
1944, όπου γίνεται υποδειγματική μαρξιστική τοποθέτηση στό δλο ζήτημα.
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ίΐ) μ^ιαυεκεμυριανη πείρα πως τό κεφάλαιο αυτό παράτησε συνειδητά 
κάθε παραγωγική προσπάθεια έξω από τά περιθώρια μονοπωλιακού κέρ
δους, πού μπορει νά τού εξασφαλίσει ή «ισχνή» ελληνική αγορά, και έχει 
έπιδοθεί στό μαυραγοριτισμό καί τό χρηματιστηριακό σπεκουλαντισμό.

β) Μά τό παρασιτικό κεφάλαιο τής χρηματιστικής όλιγαρχίας θά δη
μιουργήσει κι ένα δεύτερο, άντικειμενικό κι αύτό, εμπόδιο καί θά μαται
ώσει νά έφοδιστεί ή αγορά σύμφωνα με τό παραπάνω σχήμα. Τό εμπόδιο 
αύτό θά προκύψει άπ’ τήν αντίδραση τής κερδοσκοπικής ολιγαρχίας 
(συνειδητή τις περισσότερες φορές) πού μέ τις οικονομικές διακυμάνσεις 
πού θά προκαλεϊ ή άντιπαραγωγική τοποθέτηση τού κεφαλαίου της8 θά 
εξαρθρώσει τήν παραγωγή καί έτσι θά χτυπήσει στή βάση τήν προσπά
θεια τής άνασυγκρότησης, επειδή θά εμποδίζει νά χρησιμοποιούνται 
κατάλληλα τά διαθέσιμα μέσα καί θά προκαλέσει σπατάλη χρόνον. Τό 
εμπόδιο λοιπόν αύτό μέ τή φθορά ενέργειας πού θά φέρει στή λειτουργία 
των δυνάμεων τής άγοράς, θά καταλήξει νά ματαιώσει νά πραγματοποι
ηθεί ή επάρκεια σύμφωνα μέ τό πιο πάνω σχήμα· ακόμα, στήν αγορά θά 
έπικρατει μονοπωλιακή προσφορά για τά περισσότερα εϊδη. Τό άποτέλε- 
σμα θά είναι ή τελική απώθηση τής ζήτησης γιά τή λαϊκή κατανάλωση 
μέσα στις περισσότερο άπό ποτέ έξαθλιωτικές οικονομικές συνθήκες πού 
θά τίς εκφράζει ή έλλειψη αγοραστικής δύναμης.

Δέ θά έπιμείνουμε περισσότερο στίς πιό πάνω θέσεις. Ά π ό  τή σύν: 
τομη αύτή άνάπτυξη βγαίνει, νομίζω, θεωρητικά καί πρακτικά τό συμπέ
ρασμα πού χρειαζόμαστε. Ποιό είναι αύτό τό συμπέρασμα καί τί καινού
ριο στοιχείο προσθέτει;

1) ’Αδύνατο νά πραγματοποιηθούν οί σκοποί τής άνασυγκρότησης 
μέ τήν «αύτόματη» λειτουργία τής καπιταλιστικής άγοράς, ούτε μέ κανένα 
«σχέδιο» καπιταλιστικού παρεμβατισμού.

2) Απαραίτητο νά καθοδηγήσει συνειδητά τήν οικονομία ή λαϊκο- 
δημοκρατική εξουσία μέ ένα πρόγραμμα σχεδιασμένης οικονομικής πολι
τικής, πού θ’ άποτελει τήν έκφραση τής γενικότερης πολιτικής της στόν 
οικονομικό τομέα. ’Απαραίτητο λοιπόν νά καταστρώσει «ένα όλοκληρω- 
μένο σχέδιο»9 ή λαϊκή δημοκρατία σέ όλους τούς τομείς καί κλάδους γιά 
τήν άνασυγκρότηση τής χώρας.

Τό συμπέρασμα αύτό βλέπουμε πώς έρχεται άπό άλλο δρόμο σέ πλέ
ρια συμφωνία μέ τίς θέσεις πού άναπτύχθηκαν σέ προηγούμενο κεφάλαιο 
γιά τό ρόλο καί τήν ενεργητική σχέση πού πρέπει νά υπάρχει άνάμεσα 
στήν πολιτική καί τήν οικονομία.

Θά μπορούσαμε νά πέσουμε όμως στό λάθος πώς τό συμπέρασμα 
αύτό ύποτιμάει τάχα τήν άξία τής λειτουργίας τών δυνάμεων τής άγοράς. 
Κάθε άλλο, Ή  σχεδιοποίηση τής οικονομίας έχει τον άκόλουθο διπλό 
σκοπό: α) Νά υποβληθούν σέ πειθαρχία οί δυνάμεις εκείνες τής άγοράς, 
πού μέ τήν αύθόρμητη κυριαρχία τους εμποδίζουν νά εκπληρωθούν οί

8. Διάθεση μέσων παραγωγής στήν άτομική κατανάλωση, άπόκρυψή τους κλπ.
9. Βλ. Ν. Ζαχαριάδη: «Εισήγηση καί τελικός λόγος στό 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ» σελ. 45.
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σκοποί τής άνασυγκρότησης και β) ταυτόχρονα να καθοδηγήσουμε καί νά 
προσανατολίσουμε με οικονομικά μέσα τις δυνάμεις τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας καί νά τίς ενθαρρύνουμε στά σημεία πού υποβοηθούν νά πρα
γματοποιηθεί τό οικονομικό σχέδιο. Ή διαφύλαξη λοιπόν τής ζωτικότη
τας τής άγοράς είναι καί έξακολουθεΐ νά είναι άπό τά βασικότερα καθή
κοντα τής σχεδιασμένης οικονομικής πολιτικής στή λαϊκή δημοκρατία.

Καί τώρα ας προχωρήσουμε νά εξετάσουμε τό περιεχόμενο καί τή 
μορφή πού πρέπει νά πάρει ή λειτουργία τού σχεδίου γιά τήν όργάνωση 
τής λαϊκής οικονομίας. 5Απαραίτητο' όμως πρώτα νά εξετάσουμε ορισμένα 
βασικά θεωρητικά ζητήματα πού άφορούν τή σχεδιασμένη οικονομία.
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Β: ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

1. ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ή συστηματική όργάνωση τής οικονομίας άποτελεί ένα από τα κύρια 
χαρακτηριστικά τής σοσιαλιστικής οικονομίας.

Ή ανάγκη νά οργανωθεί ή οικονομία με ένα σχέδιο μέσα στίς συγκε
κριμένες κοινωνικές συνθήκες πού γεννιούνται άπό τό σοσιαλιστικό 
τρόπο καί τις σοσιαλιστικές σχέσεις παραγωγής, εκφράζεται στο σχεδι
ασμένο καταμερισμό τής εργασίας άνάμεσα στούς ξεχωριστούς κλάδους 
τής οικονομίας. Ό  Μάρξ τον ονόμασε πρώτο οικονομικό νόμο στο σοσι
αλισμό.

Τι είναι τό σχέδιο στή σοσιαλιστική οικονομία; Τό σχέδιο είναι ένα 
οργανικά συνδεμένο σύνολο άπό προβλέψεις γιά μιά ορισμένη χρονική 
περίοδο γιά τον κάθε κλάδο τής οικονομίας χωριστά καί γιά τήν οικονο
μία στο σύνολό της. Οι προβλέψεις αύτές βασίζονται στή θεωρητικά με- 
τουσιωμένη πείρα άπό τά περασμένα καί στή βαθειά γνώση τών νόμων 
γιά τήν άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας. Μά δεν είναι μονάχα 
αυτό. Τό σχέδιο είναι τό πρόγραμμα γιά τή δράση, γιά τήν όργάνωση καί 
τή μεταβολή τών οικονομικών καί κοινωνικών δρων στήν άνάπτυξη τοϋ 
περιεχομένου τής σοσιαλιστικής οικονομίας γιά νά μπορέσουν νά πραγ
ματοποιηθούν έτσι οι σκοποί τής σοσιαλιστικής οικονομίας στήν ορι
σμένη αυτή χρονική περίοδο.

Τό σχέδιο λοιπόν άποτελεί μιά πραγματική δύναμη10 όχι μονάχα γιά 
τήν κατεύθυνση πού πρέπει νά πάρει ή άνάπτυξη τής οικονομίας παρά 
καί γιά τήν όργάνωση καί τήν κινητοποίηση τών εργαζομένων μαζών γιά 
νά εκπληρωθούν οι σκοποί καί τά καθήκοντα τής σοσιαλιστικής άνοικο- 
δόμησης. Όπως επιγραμματικά διατυπώθηκε άπό τό Στάλιν: «...Στήν 
πραγματικότητα τό παραγωγικό σχέδιο είναι ή ζωντανή καί πρακτική 
δράση εκατομμυρίων άνθρώπων».

Τό σχέδιο δέν άποτελεί μόνο δυνατότητα παρά καί άναγκαιότητα τής 
σοσιαλιστικής οικονομίας, γιατί ή σοσιαλιστική οικονομία άπό τήν ούσία 
καί τή βάση της δέν μπορεί νά στηριχθεί στήν αυθόρμητη άνάπτυξη τών 
δυνάμεών της. Γιά λόγους πού άναπτύξαμε παραπάνω τό άγωνιστικό κα

ί 0. Βλ. Κ. Όστροδιτιάνωφ: «Οί βασικές νομοτέλειες άνάπτυξης τής σοσιαλιστικής οι
κονομίας», «Μόρφωση» Α' τόμος, άριθ. 4 -  5/1946 καί Κ. Άλεξαντρώφ: «Μερικά προβλή
ματα τών κοινωνικών επιστημών μέσα στίς σημερινές συνθήκες», «Μόρφωση» Α' τόμος, 
άριθ. 6/1946.
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πιταλιστικό σύστημα δέν μπορεί νά πραγματοποιήσει, έξαιτίας των βασι
κών αντιθέσεων πού δημιουργούνται από τις παραγωγικές σχέσεις πού 
επικρατούν σ’ αύτό, τή σχεδιασμένη άνάπτυξη των παραγωγικών δυνά
μεων. Είδαμε πώς ό «παρεμβατισμός», ή «πολεμική οικονομία», ό «κρα
τικός καπιταλισμός» καί τό «σχέδιο» των φασιστικών χωρών δέν άποτε- 
λοϋν παρά καμουφλαρισμένες προσπάθειες νά συγκαλύψουν τις άντιθέ- 
σεις τού καπιταλιστικού συστήματος στο στάδιο τού ιμπεριαλισμού. Οι 
άντιθέσεις αύτές καταλήγουν, δπως ξέρουμε, στο αδιέξοδο, στήν κρίση, 
στον πόλεμο καί στήν καταστροφή των παραγωγικών μέσων τής κοινωνί
ας, καί έχουν γιά συνέπεια νά πέφτει ό πραγματικός μισθός τής εργατικής 
τάξης καί νά καταβαραθρώνεται τό εισόδημα τής αγροτικής τάξης καί 
τών μεσαίων στρωμάτων. Στο καθεστώς αύτό τής «άναγκαιότητας», όση- 
δήποτε κι αν είναι ή τεχνική άνάπτυξη καί τελειοποίηση τών παραγωγι
κών μέσων, οι αυθόρμητοι οικονομικοί νόμοι κυριαρχούν πάνω στή δια
μόρφωση τής κοινωνικής πολιτικής καί οικονομικής ζωής καί γίνονται 
αιτία σέ τελευταία άνάλυση νά εμποδίζεται ή άδέσμευτη άνάπτυξη τών 
παραγωγικών δυνάμεων τής κοινωνίας.

Στο σοσιαλισμό άντίθετα, γίνεται πραγματοποιήσιμη καί άναγκαία ή 
σχεδιασμένη οικονομία, επειδή ή ύπαρξη τής κοινωνικής ιδιοκτησίας στά 
εργαλεία καί στά μέσα παραγωγής καταργεί στή ρίζα του τό άνταγωνι- 
στικό καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής καί τις άντιφάσεις - αντιθέσεις 
τών παραγωγικών σχέσεων πού βρίσκονται στή βάση του. Ή  σχεδιασμένη 
λοιπόν λαϊκή οικονομία είναι ούσιαστικά πραγματοποιήσιμη μέσα στις 
σοσιαλιστικές συνθήκες παραγωγής καί διανομής. Τό σχέδιο, ή σχεδι- 
οποίηση, γίνεται έτσι μέσα στις σοσιαλιστικές συνθήκες παραγωγής νόμος 
γιά την ανάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας11.

Ό  νόμος αύτός λειτουργεί σέ συνδυασμό μέ τούς άλλους βασικούς 
νόμους τής σοσιαλιστικής οικονομίας πού βοηθούν αποτελεσματικά τήν 
άνάπτυξή της. Τέτοιοι βασικοί νόμοι πού θεμελιώνουν καί πλαισιώνουν 
τή σχεδιασμένη καθοδήγηση τής λειτουργίας τής σοσιαλιστικής οικονο
μίας είναι:

α) 7 / σοσιαλιστική άρχή του καταμερισμόν τής εργασίας. Ή  άρχή 
ιχύτή περιέχει τά καινούρια κίνητρα γιά νά υψωθεί ή παραγωγικότητα τής 
εργασίας. Στόν καπιταλισμό τό κίνητρο νά αυξηθεί ή παραγωγικότητα 
τής εργασίας είναι τό καπιταλιστικό κέρδος. Τό κίνητρο αύτό φέρει σέ 
ριζική άντίθεση τό κοινωνικό μέ τό άτομικό συμφέρον· γιατί; Γιατί ή 
αύξηση τής παραγωγικότητας γίνεται γιά νά πλουτίσει τό κεφάλαιο ή πιο 
σωστά γιά νά μεγαλώσει ή εκμεταλλευτική δύναμη μιας φούχτας καπιτα
λιστών σέ βάρος τής. εργατικής τάξης πού παράγει τά υλικά μέσα πού 
προκαλούν τήν αύξηση τής δύναμης τών καπιταλιστών, τό κεφάλαιο δη

11. Όπως οι άστοί θεωρητικοί έτσι καί οι άντιπολιτευόμενοι «άπ’ τ’ άριστερά» ή «άπ’ 
τά δεξιά» στή Σοβιετική Ένωση μπουχαρινιστές, τροτσκιστές κ.ά. τό σχεδίασμα δέν τό βλέ
πανε σάν νόμο γιά τήν ανάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας παρά μόνο σάν «τεχνικό 
μέσο» γιά τήν άπό τά πάνω διεύθυνση τής οικονομίας.
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λαδή. Μ’ άλλα λόγια ή εργατική τάξη μέσα στόν καπιταλισμό, επειδή ή 
αύξηση τής παραγωγικότητας έχει γιά κίνητρο τό καπιταλιστικό κέρδος, 
άναγκάζεται νά φτιάνει μέ τά ϊδια της τά χέρια τις άλυσίδες πού τήν 
κρατούν υπόδουλη στή χρηματιστική ολιγαρχία τής κεφαλαιοκρατίας. 
Στο σοσιαλισμό, άντίθετα, ή άρχή τού καταμερισμού τής εργασίας συν
ταυτίζει τό άτομικό μέ τό κοινωνικό συμφέρον στήν αύξηση τής παραγω
γικότητας τής εργασίας. Τό υλικό ενδιαφέρον τού εργαζομένου γιά τήν 
αύξηση τής παραγωγικότητας είναι κίνητρο πού οδηγεί όχι μόνο στήν 
άτομική καλυτέρευση των συνθηκών ζωής τού άτόμου, παρά άνταποκρί- 
νεται καί στό συμφέρον τού κοινωνικού συνόλου. Ή άνάπτυξη των παρα
γωγικών δυνάμεων πού θά οδηγήσει στό πέρασμα στήν άνώτερη φάση τής 
σοσιαλιστικής κοινωνίας, στόν κομμουνισμό, γίνεται στό στάδιο τον σο
σιαλισμού μέ κίνητρο τό υλικό ενδιαφέρον τού εργαζομένου γιά τήν 
ύψωση τού επιπέδου τής παραγωγικότητας τής εργασίας. Ή πληρωμή τής 
εργασίας άνάλογα μέ τήν άπόδοσή της «κατ’ άποκοπήν», τά χρηματικά 
βραβεία κλπ. άνταποκρίνονται στή δημιουργία τού κινήτρου αυτού.

Ή  άνάπτυξη τής παραγωγής μέ τό κίνητρο αυτό συνδυάζεται καί 
συμβαδίζει μέ τήν άνοδο τού υλικού καί εκπολιτιστικού επιπέδου ζωής 
των εργαζομένων. Ό  παράγοντας τού άτομικού ενδιαφέροντος είναι ό 
μοχλός νά πραγματοποιηθεί ή σοσιαλιστική άρχή: «ό καθένας άνάλογα μέ 
τίς ικανότητες του, στόν καθένα άνάλογα μέ τήν εργασία του». Ό  έλεγχος 
στό μέτρο τής εργασίας καί στό μέτρο τής κατανάλωσης είναι ό έλεγχος 
πού χαρακτηρίζει τό στάδιο τού σοσιαλισμού.

Στήν άνώτερη φάση, στόν κομμουνισμό, ό καταμερισμός στήν κατα
νάλωση δέ γίνεται πιά μέ τό μέτρο αύτό, γιατί ή άφθονία στά προϊόντα 
τής κοινωνικής εργασίας επιτρέπει τή διανομή άνάλογα μέ τίς άνάγκες 
τού εργαζομένου. Πρέπει λοιπόν νά είμαστε στή διάκριση των δύο αυτών 
σταδίων.

Ή άνώτερη μορφή πού παίρνει τό κίνητρο γιά τήν άνάπτυξη τής 
παραγωγικότητας στή σοσιαλιστική οικονομία είναι ή σοσιαλιστική άμιλ
λα. Αυτή μάς δείχνει άνάγλυφα τή θεμελιακή διαφορά τού σοσιαλιστικού 
άπό τό καπιταλιστικό κίνητρο γιά τήν παραγωγή καί τήν άναμφισβήτητη 
ύπεροχή τού πρώτου. Στή Σοβιετική Ένωση τό σταχανωφικό κίνημα άπο- 
τελεί παράδειγμα γιά τήν πιο ολοκληρωμένη ώς σήμερα μορφή σοσιαλι
στικής άμιλλας.

Ό  νόμος λοιπόν τού σοσιαλιστικού καταμερισμού τής εργασίας συν
δυάζοντας τό κοινωνικό μέ τό άτομικό συμφέρον γίνεται κινητήρια δύνα
μη, γιά ν’ άναπτυχθούν οί παραγωγικές δυνάμεις τής λαϊκής οικονομίας 
καί παράλληλα νά υψωθεί τό βιοτικό επίπεδο τού λαού. Έτσι λοιπόν ό 
νόμος αυτός είναι ενας άπό τούς βασικούς συντελεστές στή σχεδιοποίηση 
τής σοσιαλιστικής οικονομίας, καί ή εφαρμογή του δημιουργεί τούς όρους 
γιά νά πραγματοποιηθούν οί στρατηγικοί της σκοποί.

β) Οί βασικοί νόμοι γιά τή σοσιαλιστική διεύρυνση τής άναπαραγω- 
γής. Στή σοσιαλιστική οικονομία ή άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων 
δεν εμποδίζεται άπό τούς κοινωνικοοικονομικούς όρους των παραγωγι
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κών σχέσεων, δπως στην καπιταλιστική οικονομία. Ή άνάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων δέν έρχεται έτσι σέ αντίθεση μέ τις παραγωγικές 
σχέσεις.

Ή άντίθεση ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις καί τίς παραγωγι
κές σχέσεις -  πού εκφράζεται, δπως ξέρουμε στον καπιταλισμό μέ τίς κρί
σεις υπερπαραγωγής, μέ τή άνεργία καί μέ τό άδιάκοπο κατρακύλισμα 
τού βιοτικού επιπέδου τών εργαζομένων -  δέν υπάρχει στή σοσιαλιστική 
κοινωνία. Στήν οικονομική γλώσσα μπορούμε νά πούμε πώς ενώ ό καπι
ταλισμός γνωρίζει, γιά μοναδικό δρόμο άνάπτυξης καί κατάληξης, τό 
δρόμο τών καταστροφικών κυκλικών κρίσεων, ή σοσιαλιστική οικονομία 
πραγματοποιεί τήν άδιάκοπη καί άπαρέκκλιτη άνοδο τών παραγωγικών 
δυνάμεων12. Τι θά είπει αύτό; θά  είπει πώς στο σοσιαλιστικό σύστημα 
παραγωγής εξασφαλίζεται ή άνεμπόδιστη καί άδιάκοπη άνοδος τών 
παραγωγικών δυνάμεων σέ άνώτερα επίπεδα μέ τό άδιάκοπο άπλωμα τής 
παραγωγής γιά τό σκοπό αύτό. Έτσι ή έπεκταμένη άναπαραγωγή στο σο
σιαλισμό γίνεται πάντα μέσο νά άναπτυχθεί ή οικονομία καί ποτέ νά 
καταστραφούν ή νά δεσμευθούν οι παραγωγικές της δυνάμεις.

Μέ τόν οικονομικό αύτό νόμο γιά τήν άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής 
οικονομίας συνδέεται μέ βαθειά άλληλοεπίδραση καί ένας άλλος νόμος 
τής σοσιαλιστικής διεύρυνσης τής άναπαραγωγής.

γ) Ό νόμος τής άπαρέκκλιτης άνάπτυξης τοϋ υλικού καί εκπολιτι
στικού επιπέδου τών εργαζομένων στή σοσιαλιστική οικονομία τής 
ΕΣΣΔ13. Ό  νόμος αυτός σημαίνει πώς ή άδιάκοπη - άπαρέκκλιτη άνά
πτυξη καί άνοδος τών παραγωγικών δυνάμεων στή σοσιαλιστική οικονο
μία έχουν άμεση καί άναγκαία συνέπεια νά υψώνεται άδιάκοπα τό υλικό 
καί εκπολιτιστικό επίπεδο τών εργαζομένων. Ό  νόμος αυτός μάς δείχνει 
φανερά τό διαλεχτικό περιεχόμενο πού παίρνει ή άνάπτυξη τής σοσιαλι
στικής οικονομίας.

’Ανάπτυξη στίς παραγωγικές δυνάμεις σημαίνει σοσιαλιστική διεύ
ρυνση τής άναπαραγωγής: 1) Γιά νά μεγαλώσει ή σοσιαλιστική συσσώ
ρευση. 2) Γιά νά υψωθεί τό επίπεδο τής ζωής τών εργαζομένων. Αυτά 
πάλι μέ τή σειρά τους φέρνουν άδιάκοπη αύξηση τών άναγκών. Οι άνάγ- 
κες αυτές γιά νά ικανοποιηθούν φέρνουν τήν άδιάκοπη σοσιαλιστική δι
εύρυνση τής άναπαραγωγής μέ επανάληψη τής πιό πάνω κίνησης. Πιο 
απλά, ό νόμος αυτός σημαίνει δτι ή άδιάκοπη βελτίωση τής θέσης τών 
έργαζομένων καί ή αύξηση τής άγοραστικής τους δύναμης, πού προκαλεί- 
ται άπό τήν άδιάκοπη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, δημιουργεί 
άδιάκοπη αύξηση τών άναγκών τους, κι αύτές γιά νά ικανοποιηθούν 
προκαλούν καινούρια πάλι άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί 
άπλωμα (διεύρυνση) τής άναπαραγωγής.

12. Βλ. Στάλιν: «Διαλεχτικός καί ιστορικός ύλισμός», Αθήνα 1945, καί Όστροβιτι- 
άνωφ (στό ίδιο).

13. Βλ. Στάλιν: Έκθεση στό XVII συνέδριο τού Κ.Κ. τής Σοβιετικής Ένωσης (μπ.) 
(1930). Βλ. άπόσπασμα: Όστροδιτιάνωφ (στό ίδιο), «Μόρφωση» άριθ. 4 - 5/1946, σελ. 236.
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Υπάρχει φόβος εμπλοκής μέ τυχόν υπερπαραγωγή κλπ. όπως στόν 
καπιταλισμό; Ό χι. Γιατί στή σοσιαλιστική οικονομία ή άνοδος τής αγο
ραστικής δύναμης των εργαζομένων συμβαδίζει μέ την επέκταση τής 
παραγωγής καί άπό αποτέλεσμα μπορεϊ να γίνεται αιτία, «πηγή διενρνν- 
σης τής παραγωγής», όπως λέει ό Στάλίν14. ’Αντίθετα στόν καπιταλισμό 
παρ’ όλες τις «τονωτικές ενέσεις» τής θεωρίας τού λόρδου Κέϋνς (Key
nes) ξέρουμε πού καταλήγει ή υπερπαραγωγή. (Κρίσεις, προοδευτική 
υποκατανάλωση κλπ.).

Οί πιο πάνω νόμοι τής συνδυασμένης άπαρέκκλιτης ανόδου τού υλι
κού καί έκπολιτιστικού επιπέδου των εργαζομένων μέ τήν αδιάκοπη ανά
πτυξη τής σοσιαλιστικής συσσώρευσης πρέπει να εξετάζονται σέ συσχετι
σμό μέ τή σοσιαλιστική θεωρία γιά τό ύπερπροϊόν, τό προϊόν δηλ. τού 
πρόσθετου χρόνου δουλειάς τού έργαζομένου. Ύπερπροϊόν υπάρχει καί 
στή σοσιαλιστική οικονομία μέ τή βασική όμως διαφορά άπό τήν καπιτα
λιστική οικονομία ότι δεν άποτελεΐ, όπως μέσα σ’ αυτήν, πηγή για εκμε
τάλλευση, παρά βασική προϋπόθεση για τό χτίσιμο τού σοσιαλισμού. 
Στόν καπιταλισμό τό ύπερπροϊόν είναι ή υπεραξία πού κεφαλαιοποιεϊται 
γιά τήν καπιταλιστική άναπαραγωγή καί τήν ατομική κατανάλωση τής 
τάξης των καπιταλιστών. Στό σοσιαλισμό τό ύπερπροϊόν χρησιμοποιείται 
γιά τό άπλωμα τής άναπαραγωγής καί τήν αύξηση τής σοσιαλιστικής 
συσσώρευσης όσο καί γιά τήν άδιάκοπη βελτίωση τής θέσης των εργαζομέ
νων15.

Θά έπρεπε νά μιλήσουμε καί γιά τούς βασικούς νόμους γιά τήν άνά- 
πτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας πού προκύπτουν άπό τό καινούριο 
καί ριζικά διαφορετικό ρόλο τής αξίας καί των έμπορευματικών - χρημα
τικών σχέσεων στή σοσιαλιστική οικονομία. Ή  θεωρητική όμως ανάπτυξη 
τού ειδικού αυτού ζητήματος βγαίνει άπό τά πλαίσια τούτης τής εργασίας 
μ’ όλο τό τεράστιο ενδιαφέρον πού παρουσιάζει γιά τή μελέτη τής σοσι
αλιστικής οικονομίας16.

Ή  ανάπτυξη πού κάναμε γιά τή σχεδιασμένη οργάνωση τής σοσιαλι
στικής οικονομίας καί των θεμελιακών νόμων πού τή διέπουν, μέ βάση τή 
γόνιμη πείρα τής σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης καί δημιουργίας στήν 
πρώτη σοσιαλιστική χώρα στήν ιστορία, στήν ΕΣΣΔ, δέ νομίζουμε πώς 
γιά τό θέμα τής εργασίας αυτής ήταν περιττή.

14. Βλ. Στάλίν: «Ζητήματα Λενινισμού», σελ. 397, 10η έκδοση (ρωσ.), -  βλ. άπόσπα- 
σμα: Όστροβιτιάνωφ (στό ϊδιο), σελ, 237.

15. Γιά τή σχέση άναγκαίου καί πρόσθετου χρόνου δουλειάς στή σοβιετική σοσιαλι
στική οικονομία βλ. στόν Α. Λεόντιεφ: «Ή έργασία στόν καπιταλισμό καί στό σοσιαλισμό» 
’Αθήνα 1945, καί γιά τόν καταμερισμό τού αναδημιουργούμενου προϊόντος άνάμεσα στήν 
άτομική κατανάλωση καί τή διεύρυνση τής άναπαραγωγής βλ. Όστροβιτιάνωφ -  στό ίδιο -  
σελ. 237.

16. Βλ. Όστροδαιάνωφ γιά τό ζήτημα αυτό, στό ϊδιο, σελ. 237, καί τό Παράρτημα 
(«Μερικά προβλήματα άπό τή διδασκαλία τής Πολιτικής οικονομίας»), στό Β' τόμο τού Λ. 
Σεγκάλ: «’Αρχές Πολιτικής Οικονομίας», έλλην. μετάφραση, σελ. 309, ’Αθήνα, 1946.
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Αντίθετα, δεν μπορούμε νά συζητήσουμε κανένα θέμα πού τήν τε
λική του εξέλιξη καί προοπτική θά βρει στο σοσιαλισμό, αν δέν εξετά
σουμε σέ γενικές έστω γραμμές τις συνθήκες καί τή βασική νομοτέλεια γιά 
τήν ανάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας. Φυσικά ή άντληση πείρας 
άπό τό σοβιετικό σοσιαλισμό μπορεΐ νά μήν είναι τόσο «συμπαθής» σέ 
μερικούς «νεοσοσιαλιστές» καί σοσιαλιστές τού «δυτικοευρωπαϊκού τύ
που» ή στούς οπαδούς τού «δημιουργικού σοσιαλισμού», όπως αύτοί τον 
«δημιούργησαν» στο μυαλό τους. Μά οι τέτοιοι «σοσιαλιστές» νομίζουμε 
πώς έχουν κόψει άπό καιρό κάθε σχέση μέ τον επιστημονικό σοσιαλισμό 
καί φυσικά δέν είμαστε ύποχρεωμένοι νά τούς παρακολουθήσουμε στις 
«θεωρητικές» καί «άναθεωρητικές» τους περιπλανήσεις.

Ό  πρακτικός λόγος λοιπόν πού εξετάσαμε τό σχέδιο στή σοσιαλι
στική οικονομία καί τίς βασικές άρχές πού διέπουν τή σχεδιοποίηση τής 
σοσιαλιστικής οικονομίας, είναι ότι τό σχέδιο σάν αναγκαίος συντελεστής 
γιά τήν οργάνωση τής οικονομίας παρουσιάζεται καί γιά τήν περίοδο τής 
άνασυγκρότησης άκόμα στήν έμβρυακή του, άς πούμε, μορφή, σάν προϋ
πόθεση γιά τήν άνασυγκρότηση καί τή ματάπλαση τής οικονομίας. Αύτό 
νομίζουμε πώς έξηγήθηκε άρκετά παραπάνω, όταν μιλήσαμε γιά τήν άνα
συγκρότηση τής οικονομίας. Ά ς  συνοψίσουμε τώρα τά συμπεράσματά 
μας:

1) Τό σχέδιο στή σοσιαλιστική οικονομία είναι ό επιστημονικός συ
στηματικά θεμελιωμένος προκαθορισμός των σκοπών πού μπορεϊ νά πρα
γματοποιηθούν άπό τή σοσιαλιστική οικονομία σέ μιά ορισμένη χρονική 
περίοδο καί τών μέσων γιά τήν πραγματοποίησή τους. Τό σχέδιο γίνεται 
έτσι ό οδηγός γιά τήν πρακτική δράση τών εργαζομένων σέ δλους τούς 
τομείς τής άνοικοδόμησης.

2) Ό  σκοπός τού σχεδίου στή σοσιαλιστική οικονομία είναι ή άδι- 
άκοπη άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής συσσώρευσης, παράλληλα, μέ τήν 
αδιάκοπη άνοδο τού ύλικού καί εκπολιτιστικού επιπέδου τών εργαζομέ
νων.

3) Μέσο γιά τήν πραγματοποίηση τού σκοπού αύτού είναι ή άνά
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων μέ τό νόμο τού σοσιαλιστικού κατα
μερισμού τής εργασίας καί τής σοσιαλιστικής διεύρυνσης τής άναπαρα- 
γωγής. Έκφραση τής άνάπτυξης αύτής είναι ή δημιουργία γερής βιομη
χανικής καί τεχνικής βάσης μέ τή βαρειά βιομηχανία καί παράλληλα ό 
προοδευτικός βιομηχανικός καί τεχνικός εξοπλισμός όλων τών κλάδων 
τής οικονομίας σέ άνώτερα ολοένα τεχνικό επίπεδο · ( άγροτική οικονο
μία, συγκοινωνίες, ελαφρά βιομηχανία).

Τά συμπεράσματα αύτά πού βγήκαν άπό τήν εξέταση τών όρων γιά τήν 
άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής οικονομίας είναι πολύτιμα, γιατί μάς φωτί
ζουν τή σοσιαλιστική προοπτική τού ζητήματος πού εξετάζουμε. Καί τό 
ζήτημα αύτό -  ή δημιουργία βαρείας βιομηχανίας -  βλέπουμε στο φώς τής 
προοπτικής αύτής τι κολοσσιαίες διαστάσεις παίρνει γιά τό χτίσιμο τής 
σοσιαλιστικής οικονομίας.

Μέ τήν πείρα άπό τήν πιό πάνω άνάλυση, μπορούμε τώρα νά έξετά-
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σουμε όυό βασικά θέματα: α) Ποιά είναι τά στάδια πού θά βαδίσει ή 
άνάπτυξη τού σχεδίου παράλληλα καί μέσα στην πορεία γιά τό ματασχη- 
ματισμό τής οικονομίας σέ σοσιαλιστική. Ή  πορεία αυτή καθορίζεται καί 
πραγματοποιείται μέσα στήν «άνέλιξη τής λαϊκής δημοκρατίας σέ σοσι
αλιστική» (Ν. Ζαχαριάδης: «Ή σημερινή κατάσταση στήν Ελλάδα καί τά 
προβλήματα τής λαϊκής δημοκρατίας». Εισαγωγή στο 7ο Συνέδριο τού 
ΚΚΕ)17. β) Ποιά είναι ή θέση καί ή σημασία τής παράλληλης δημιουργίας 
καί τής προοδευτικής άνάπτυξης τής βιομηχανίας στά στάδια αυτά.

Μ’ άλλα λόγια θά ξανασυνδέσουμε τό θέμα μας μέ τά άμεσα προβλή
ματα, γιά νά διαγράψουμε τήν πορεία πού θά βαδίσει ή σχεδιασμένη πρός 
τό σοσιαλιστικό στάδιο τής οικονομίας πού εξετάσαμε.

17. Βλ. «Τό 7ο Συνέδριο του ΚΚΕ», «Εισήγηση καί τελικός λόγος του σ. Ν. Ζαχαρι- 
άδη», ’Αθήνα 1945, τεύχος τρίτο, σελ. 32.
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11 Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΑ ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔ Ο. Η ΒΑΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7. Ή άνασνγκρότηση καί μετάπλαση τής οικονομίας

Είδαμε παραπάνω18 ποιούς σκοπούς πρέπει νά πραγματοποιήσει 
άμεσα ή οικονομική άνόρθωση καί ανασυγκρότηση γιά νά μπορέσει ή οι
κονομία νά οργανωθεί καί νά πραγματοποιήσει τούς παραπέρα σκοπούς 
τής άνοικοδόμησης μέ πλατύτερες καί βαθύτερες προοπτικές. Ή  άνασυγ- 
κρότητη αυτή όμως, καθώς τονίσαμε παραπάνω, άδύνατο νά πραγματο
ποιηθεί α) χωρίς νά παρθούν θεμελιακής καί ριζικής σημασίας οικονο
μικά μέτρα γιά τό μετασχηματισμό τής οικονομίας (κατάργηση προνομίων 
καί μονοπωλίων ξένου κεφαλαίου, εθνικοποίηση τραπεζών, πρωταρχικής 
εθνικής σημασίας βιομηχανιών, μεγάλων μεταφορών κλπ.) καί ιδιαίτερα 
γιά τή λύση τού άγροτικού ζητήματος19 καί β) χωρίς συνειδητή καθοδή
γηση καί σχεδιασμένη οργάνωση τής οικονομίας.

Τί είδος όμως θά είναι αυτή ή σχεδιασμένη οργάνωση τής οικονομί
ας; Ή ϊδια μήπως μέ τή σχεδιασμένη οργάνωση στή σοσιαλιστική οικο
νομία;

Ή  σχεδιασμένη οικονομική δράση στήν περίοδο τής ανασυγκρότη
σης, χωρίς νά παύει νά έχει τήν άπώτερη προοπτική τής σοσιαλιστικής 
οικονομίας, είναι όμως κάτι διαφορετικό άπ’ αυτήν γιά πολιτικοκοινωνι
κούς καί τεχνικοοικονομικούς λόγους. Ά ς  σταθούμε νά τούς ίδούμε 
προσεκτικά.

Ή  πρώτη σημαντική διαφορά εΐναι πώς στήν περίοδο τής άνασυγ- 
κρότησης ή χαμηλή ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων δεν επιτρέπει 
άκόμα τή σοσιαλιστική οργάνωση σέ πλατειούς τομείς τής οικονομίας. Τέ
τοιοι τομείς είναι ή άγροτική .οικονομία, τό εμπόριο, τό μεγαλύτερο μέρος 
τής έλαφράς βιομηχανίας καί ή. βιοτεχνία. Ή  δεύτερη σημαντική δια
φορά είναι πώς στήν περίοδο αύτή ή κατάταξη τών ταξικών δυνάμεων -  
μ’ όλο πού σταματάει ή πολιτική καταπίεση άπό τή χρηματιστική ολιγαρ
χία -  είναι τέτοια πού δεν επιτρέπει άκόμα νά καταργηθεϊ πέρα ώς πέρα 
ή οικονομική εκμετάλλευση, άφού τά καπιταλιστικά στοιχεία κρατούν

18. Σελίδες 194-205
19. Βλ. «Πρόγραμμα λαϊκής δημοκρατίας πολιτικού συνασπισμού κομμάτων τού 

ΕΑΜ», ’Αθήνα, 1945.
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αρκετές θέσεις στήν οικονομική ζωή καί χρειάζεται αδιάκοπη πάλη μέσα 
στήν οικονομία γιά νά πειθαρχηθούν, ν ’ άπορροφηθούν καί ν ’ αφομοι
ωθούν από τις οικονομικές δυνάμεις πού θ’ άναπτύξει ή λαϊκή οικονομία 
μέ τήν ολοένα μεγαλύτερη συσσώρευση στούς έθνικοποιημένους τομείς 
καί τήν αδιάκοπη άνοδο στήν άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων πού 
θά οργανωθούν σοσιαλιστικά.

Γιά νά έχουμε λοιπόν σοσιαλιστικά σχεδιασμένη οικονομία, πρέπει 
νά έχουμε πρώτα σοσιαλιστικές σχέσεις στήν παραγωγή. Πρέπει νά 
έχουμε κοινωνική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής καί στά εργαλεία. 
Πρέπει νά μπορέσει νά ίσχύσει ό σοσιαλιστικός νόμος : «ό καθένας ανά
λογα μέ τις ικανότητες του, στον καθένα ανάλογα μέ τήν έργασία του». 
Ούτε σταματάει ή «εκμετάλλευση άνθρώπου από άνθρωπο», άφού οι 
άτομικοί κάτοιχοι μέσων παραγωγής θά μπορούν νά χρησιμοποιούν μι
σθωτή δουλειά καί έτσι θά εκμεταλλεύονται τή δουλειά άλλων άνθρώπων. 
«Είναι σήμερα αυτά πραγματοποιήσιμα στήν Ελλάδα; Ό χι, γιατί ή άνά
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων τής παραγωγής δεν είναι τέτοια, ώστε 
νά επιτρέπει νά πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω σοσιαλιστικές άρχές» (Ν. 
Ζαχαριάδης)20. Πρέπει λοιπόν νά έχουμε δημιουργήσει τήν άπαραίτητη 
τεχνικοοικονομική βάση πού επιτρέπει νά μετατραπούν παράλληλα οί 
σχέσεις στήν παραγωγή άπό άστικές πού ήταν σέ σοσιαλιστικές. Καί γιά 
νά δημιουργήσουμε μιά τέτοια τεχνική βάση στήν άγροτική οικονομία καί 
στή βιομηχανία, πρέπει νά έκβιομηχανίσουμε σέ μεγάλη κλίμακα τή χώρα, 
πρέπει μέ άλλα λόγια νά δημιουργήσουμε ενεργειακή βάση, βαρειά βιομη
χανία, μεταλλουργία, μηχανουργία καί χημική βιομηχανία, καί συγκοινω
νίες. Υπάρχουν 6λ’ αυτά σήμερα; Ό χι. Θά ήταν λοιπόν άνεδαφικό, άν 
υποστηρίζαμε πώς μιά οικονομία πού δέ δημιούργησε άκόμα τίς προϋπο
θέσεις γιά τήν τεχνική της άνοικοδόμηση σέ άνώτερη βάση μπορεϊ νά ορ
γανωθεί άμεσα, όπως μιά σχεδιασμένη σοσιαλιστική οικονομία.

Ή εσωτερική πάλι οργανική άνάπτυξη τής οικονομίας καί τών παρα
γωγικών της δυνάμεων χρειάζεται σάν προϋπόθεση, όπως λέει ό Ν. Ζα
χαριάδης21: «νά καταργηθούν πρώτα τά δεσμά πού τίς δεσμεύουν, δη
λαδή πρίν άπ’ όλα τ’ άλλα, οί μισοφεουδαρχικές σχέσεις στο χωριό καί ή 
εξάρτηση τής χώρας άπό τό ξένο κεφάλαιο. Δηλαδή πρίν άπ’ δλα νά ολο
κληρωθεί δ έθνικοδημοκρατικός μετασχηματισμός» (ή υπογράμμιση δική 
μας).

Χρειάζεται λοιπόν «πρώτα δημοκρατικός καί έπειτα σοσιαλιστικός 
μετασχη ματ ισμό ς »2 2.

Αυτές είναι οί σπουδαιότερες διαφορές άνάμεσα στή σοσιαλιστική

20. «Εισήγηση στή 12η 'Ολομέλεια τής Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ (1945)» -  Κε
φάλαιο II: «Δημοκρατία -  Σοσιαλισμός -  Επανάσταση». Βλ. «Δέκα χρόνια άγώνες του 
ΚΚΕ», σελ. 284 - 290.

21. Στό ’ίδιο, σελ. 285.
22. Βλ. Γ. Ζέδγον: «Δημοκρατικός καί επειτα σοσιαλιστικός μετασχηματισμός», «Κομ

μουνιστική επιθεώρηση», άριθ. 40/1945 καί Π. Δέλμη: «Ή οικονομική επίθεση κατά του 
λαού καί τό πρόγραμμα τής λαϊκής δημοκρατίας», στό ’ίδιο.
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σχεδιασμένη οικονομία καί στην οικονομία τής λαϊκής δημοκρατίας. ’Από 
τίς διαφορές αυτές βλέπουμε πώς ή οργάνωση τής δεύτερης θά έχει τό 
διαφορετικό εκείνο χαρακτήρα πού αντιστοιχεί στίς δικές της συνθήκες 
παραγωγής καί τούς δικούς της σκοπούς. Είναι αύτονόητο πώς οί σκοποί 
αυτοί δέ θά τείνουν πουθενά άλλού παρά νά εξασφαλίσουν τούς δρους 
γιά τή δημιουργία τής σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης.

Ή  λαϊκή δημοκρατία στή πορεία τής ανέλιξής της σέ άνώτερη κοινω
νικοοικονομική βάση : «όταν άπαλλαχτεϊ από τά αφόρητα δεσμά της καί 
στηριχτεί στόν πλούτο καί τή δουλειά της, μέσα στίς συνθήκες μιάς ομα
λής δημοκρατικής εξέλιξης, μπορεϊ νά λύσει μέσα σέ 5 -  10 χρόνια τά πιό 
επείγοντα προβλήματά της, γιά νά νά μπορέσει πάνω στην καινούρια 
αυτή βάση νά πυργώσει τό μελλοντικό οικονομικό - κοινωνικο - εκπολιτι
στικό οικοδόμημά της» (Ν. Ζαχαριάόης)23.

’Από τά παραπάνω βγαίνει πώς άπό τήν άποψη τόσο τής θεωρίας 
δσο καί τής πράξης ή διάκριση ανάμεσα στίς τρεις κατηγορίες, στούς 
τρεις βασικούς τύπους δημοκρατίας (άστικής -  λαϊκής -  σοσιαλιστικής), 
πρέπει νά γίνεται μέ αυστηρή επιστημονική άκρίβεια. Ή  σωστή επιστημο
νική τοποθέτηση μπορεϊ νά γίνει κι εδώ μόνο μέ τά κριτήρια τής θεωρίας 
τού επιστημονικού σοσιαλισμού. Ή  δημοκρατία δέν είναι απόλυτη -  
μεταφυσική έννοια έξω άπό τόπο καί χρόνο. Είναι μιά κατηγορία, ένα 
φαινόμενο ιστορικό πού τό περιεχόμενό του μεταβάλλεται ανάλογα μέ τίς 
κοινωνικοϊστορικές συνθήκες πού τό γεννούν.

Ή  λαϊκή δημοκρατία διαφέραι βασικά «άπό τήν άστική συνταγμα
τική δημοκρατία». Ή  λαϊκή δημοκρατία θά προετοιμάσει τή χώρα γιά τό 
γρήγορο πέρασμα στό σοσιαλισμό όχι πιά μέσα άπό τή μορφή ενός κεφα
λαιοκρατικού σταδίου άνάπτυξης. Διάφέρει όμως καί άπό τή σοσιαλι
στική δημοκρατία αν καί τείνει πρός αυτή. Πρέπει καί σ’ αυτό τό σημείο 
ν ’ άναφέρουμε τήν υποδειγματική τοποθέτηση πού κάνει δ Ν. Ζαχαρι- 
άόης στήν εισήγησή του πρός τή 12η 'Ολομέλεια τής ΚΕ τού ΚΚΕ24. 
«Επίσης ή άστική συνταγματική δημοκρατία, σάν τή γαλλική εϊτε τήν 
άμερικάνικη, πού εξασφαλίζει κι αυτή τυπικά μονάχα τήν ισότητα τών 
πολιτικών δικαιωμάτων γιά τούς πολίτες -  όχι όμως πάντα καί γιά τίς 
γυναίκες -  διαφέρει ουσιαστικά άπό μιά λαϊκή δημοκρατία σάν τή μογγο
λική, δπου γιά τίς έκμεταλλεύτριες τάξεις δέν καταργεϊται άκόμα πέρα 
γιά πέρα ή άτομική ιδιοκτησία, μά όπου σταματά ή πολιτική εκμετάλ
λευση τού λαού άπό μέρους τών εκμεταλλευτών καί τού δίνεται κάθε δυ
νατότητα γιά ένα γρήγορο πέρασμα στό σοσιαλισμό μέ παράκαμψη τού 
κεφαλαιοκρατικού σταδίου άνάπτυξης. Καί φυσικά ή διαφορά είναι 
άκόμα πιό μεγάλη μέ τή σοβιετική σοσιαλιστική δημοκρατία στή Ρωσία, 
δπου επαψε ή εκμετάλλευση άνθρώπον άπό άνθρωπο, δπου ό εργαζόμε
νος, ό πολίτης γενικά, άπόκτησε όχι μονάχα τήν πολιτική μά καί τήν οι
κονομική ισοτιμία καί όχι μόνο τυπικά μά καί ουσιαστικά».

23. Βλ. «Τι είναι λαϊκή δημοκρατία», «Δέκα χρόνια άγώνες τοΰ ΚΚΕ», σελ. 282.
24. Βλ. στό ϊδιο, σελ. 286.
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ιυπυιησιμη σήμερα η σοσιαλιστικά σχεόιασμένη οργάνωση τής οίκονομί- 
ας, άλλο τόσο θά ήταν λάθος νά νομίσουμε πώς δεν υπάρχει τό «μίνιμουμ 
τών υλικών προϋποθέσεων» γιά ν’ αρχίσει ή σοσιαλιστική άνοικοδόμηση 
δταν ολοκληρωθεί ή λύση τών προβλημάτων του άστικοδημοκρατικού 
μετασχηματισμού μέσα στη χώρα μας. Ή  χώρα μας, δπως δείξαμε μέ τήν 
ώς τώρα έρευνά μας, έχει δλες τίς αναγκαίες προϋποθέσεις γιά ν ’ άνοικο- 
δομηθεί σοσιαλιστικά, μόνο πού δέν έχει ακόμα ολοκληρώσει τήν άξι- 
οποίησή τους. Καί ϊσα ισα, γι’ αυτό δέν είναι δυνατή ή μέ πήδημα μετά
βαση σ’ ένα άνώτερο κοινωνικό στάδιο γιά τήν οργάνωση τής οικονο
μίας της.

Ούτε πάλι αύτό σημαίνει ότι δέ θά καθοδηγηθεί σχεδιασμένα ή οικο
νομία στό πρώτο -  κατώτερο -  στάδιο, στό στάδιο τής άνασυγκρότησης. 
Στήν περίοδο τής άνασυγκρότησης θά υπάρξει σχεδιασμένη οικονομία, μέ 
τή διαφορά, πώς οί σκοποί της θά περιορίζονται, θά διαγράφονται καί θά 
καθορίζονται άπό τήν έκταση καί τό βάθος τών γενικών καί ειδικών σκο
πών πού επιδιώκει τό ίδιο τό καθεστώς τής λαϊκής δημοκρατίας. Αύτό 
πού πρέπει κι αύτό πού μπορεί νά έπιδιωχθεί σάν οικονομική έκφραση 
τών πολιτικών επιδιώξεων τής λαϊκής δημοκρατίας, αύτό είναι ίσα ισα τό 
περιεχόμενο τού οικονομικού σχεδίου στή λαϊκή δημοκρατία.

Στήν πορεία λοιπόν γιά τήν άνέλιξη τής λαϊκής δημοκρατίας σέ σοσι
αλιστική ή οικονομία μ π ορεί κα ί πρέπει νά οργανω θεί κ α ί νά καθοδηγη
θεί σχεδιασμένα  γιά νά πραγματοποιήσει άποδοτικά καί γρήγορα τά κα
θήκοντα τής κοινωνικής άνάπτυξης καί προόδου πού βάζει μπροστά της ή 
σημερινή μεγάλη στιγμή τής νεοελληνικής ιστορίας. Δέ φτάνουν στό ση
μείο αύτό οί γενικές προγραμματικές άρχές. Θά χρειαστεί, όπως τονίζει ό 
Ν. Ζ α χαρ ιάόη ς,νά  καταστρωθεϊ ένα πεντάχρονο πρόγραμμα τής λαϊκής 
δημοκρατίας25, ένα «συγκεκριμένο πρώτο πεντάχρονο σχέδιο τής έλληνι- 
κής λαϊκής άναδημιουργίας»26.

Περνάμε τώρα στό δεύτερο ζήτημα πού πρέπει άπ’ τήν άρχή νά μάς 
απασχολήσει. Τό ζήτημα αύτό είναι τί άμεσους σκοπούς θά τάξει ή σχεδι
ασμένη οργάνωση τής οικονομίας στήν περίοδο αύτή καί μέ τί μέσα θά 
τούς πραγματοποιήσει. Τούς σκοπούς γιά τήν περίοδο τής άνασυγκρότη- 
σήζ τής οικονομίας τούς είδαμε άναλυτικά σέ προηγούμενες σελίδες καί 
είνα ι: α) ή άποκατάσταση τής λειτουργίας τής οικονομίας, β) ή δημιουρ
γία έσωτερικής αγοράς πού μέσα σ’ αυτήν θ’ άρχίσει ή συσσώρευση τών 
μέσων γιά τήν άνοικοδόμηση καί τή βελτίωση τού επιπέδου τών εργαζο
μένων καί γ) ή στερέωση τών διευθυντικών θέσεων τού λαϊκού κράτους 
στήν οικονομία μέ άπλωμα καί εντατικοποίηση τής λειτουργίας τού εθνι
κοποιημένου καί τού συνεταιριστικού τομέα.

25. Βλ. Τελικό λόγο του Ν. Ζαχαριάόη  στό 7ο Συνέδριο τού ΚΚΕ, σελ. 73.
26. Βλ. εισήγηση τοΰ ’ίδιου στή 12η ‘Ολομέλεια τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ. «Δέκα χρόνια άγώ- 

νες», σελ. 283.
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Ποιός είναι ό χαρακτήρας αυτών τών μέτρων; Τά μέτρα αυτά δημι
ουργούν τίς τεχνικές καί οικονομικές προϋποθέσεις τής άνοικοδόμησης σέ 
ανώτερο επίπεδο. Καί τέτοια πού είναι περιέχουν τόσο τό στοιχείο τής 
«Αποκατάστασης» δσο καί τό στοιχείο τής πιό πέρα δημιουργικής συγ
κρότησης. Αυτό σημαίνει πώς ή έπιτυχία τους θά έξαρτηθεί άπό τήν σω
στή πολιτική στά ειδικά προβλήματα τής ανόρθωσης τής χώρας. Κι αυτά 
είναι καί πολλά καί σοβαρά. Ή  τεχνικοοικονομική εξάρθρωση τής χώρας 
καί ή άντίδραση πού θά προκαλέσει ή οικονομική ολιγαρχία, επειδή θά 
βλέπει νά ματαιώνεται ή καπιταλιστική της άνασταθεροποίηση, μάς δεί- 
χνο\>ν τίς δυσκολίες πού θ’ αντιμετωπίσει στό σημείο αυτό τό λαϊκό 
κράτος.

Στήν περίοδο αύτή πρέπει νά θυμηθούμε, ανάλογου χαρακτήρα ίσως, 
δυσκολίες πού άντίκρυσε ή σοβιετική οικονομία ύστερα άπό τόν εμφύλιο 
πόλεμο, στήν περίοδο τής ΝΕΠ. Ό  Λένιν διατύπωσε έτσι τό Αποφασι
στικό ερώτημα γιά κείνη τήν περίοδο : «Ποιός - ποιόν ;». Τό ερώτημα 
αύτό σημαίνει τήν πάλη άνάμεσα στίς παλιές άντιδραστικές δυνάμεις τής 
ξενόδουλης καπιταλιστικής ολιγαρχίας καί άνάμεσα στίς καινούριες εθνι
κές - λαϊκές σοσιαλιστικές δυνάμεις πού γεννιούνται μέσα στήν οικονομία 
στήν περίοδο αύτή. Ή  νίκη στήν περίοδο αύτή έξαρτιέται πρώτα καί κύ
ρια άπό τήν «ένωση τής εργατικής τάξης καί τής άγροτιάς, τής σοσιαλι
στικής βιομηχανίας καί τής άγροτικής οικονομίας...»27.

Ή  νίκη γενικά έξαρτιέται, μπορούμε νά πούμε μέ άλλα λόγια, άπό τό 
κατά πόσο τό καινούριο, πον γεννιέται μόλις τώρα κι είναι άκόμα άδύνα- 
μο, θά μπορέσουμε νά τό βοηθήσουμε γιά νά μεγαλώσει καί νά νικήσει τό 
παλιό πού είναι άκόμα δυνατό. Ποιά είναι τά μέσα πού στήν περίπτωση 
τής άμεσης άνασυγκρότησης θά διαθέσουμε γιά τό σκοπό αύτό. Τά μέσα 
αύτά είνα ι:

1) Ή  δραστηριότητα τού δουλευτή λαού. 2) Ή  συνεταιριστική οργά
νωση τών έργαζομένων σ’ δλους τούς τομείς. Χρέος μας νά τή βοηθήσουμε 
σοβαρά μέ δλα τά πρακτικά μέτρα πού χρειάζονται. 3) Ή  έντατική κινη
τοποίηση τών εθνικοποιημένων επιχειρήσεων καί ή δραστηριοποίηση 
δλου τού παραγωγικού μηχανισμού. Αύτή θά δώσει τά άπαιτούμενα μέσα 
γιά τήν παραγωγή καί τά προϊόντα γιά τήν άτομική κατανάλωση γιά τό 
δουλευτή λαό. 4) Ή  συνεπής στούς πιό πάνω σκοπούς πιστωτική καί εμ
πορική πολιτική.

Ά ς  δούμε τώρα πώς θά πραγματοποιηθεί τεχνικά ή σχεδιασμένη ορ
γάνωση τής οικονομίας στήν περίοδο αύτή. Πρώτα, πρέπει νά έχουμε 
πάντα μπροστά στά μάτια μας πώς τό σχέδιο αύτό θά στηρίζει τίς προ
βλέψεις του, γιά ορισμένα ζητήματα τεχνικής εφαρμογής, πάνω σέ στοι
χεία πού δέ θά έχουν άκόμα δοκιμαστεί στό φώς τών καινούριων σχέσεων 
στήν οικονομία, θ ά  πάρει δηλ. γιά βάση δρισμένους προπολεμικούς δεί

27. Βλ. «'Ιστορία τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος- τής Σοβιετικής "Ενωσης (μπ.)», σελ. 
88, ελληνική Ικδοση, τόμ. Β, 1946.
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χτες τής οικονομίας* κι επειδή αυτό δέ θά αρκεί γιά την πρόγνωση τής 
οικονομικής δραστηριότητας, άπό τή στιγμή μάλιστα πού τά προπολεμικά 
επίπεδα θά ξεπεραστούν, ή θά πρέπει νά ξεπεραστούν σέ ορισμένους το
μείς άμεσα, γι’ αυτό θά κάνει καί ορισμένες προβλέψεις μέ βάση ειδικές - 
τεχνικές εκτιμήσεις.

Δέν εχουμε δμως όσες χρειαζόμαστε στατιστικές πληροφορίες καί οι
κονομοτεχνικές εργασίες σέ ειδικά ζητήματα. Κι αυτό θά δυσκολέψει ώς 
ενα βαθμό την κατάστρωση ενός αναλυτικού προγράμματος. Αυτό όμως 
θ’ άφορά κυρίως τήν περίοδο τού πρώτου σχεδίου μέχρι πού ν5 άπαιτηθεί 
ή χρειαζούμενη πείρα καί γνώση ορισμένων στοιχείων καί συντελεστών.

Δεύτερο, τό σχέδιο θά τάξει ορισμένους αντικειμενικούς σκοπούς γιά 
τούς διάφορους κλάδους τής οικονομίας. Οι σκοποί αυτοί θά πρέπει, μ’ 
όλο πού δέ θά καταστρώνεται πρόγραμμα μέ τήν τελειότητα καί τή συγ
κρότηση ένός προγράμματος σοσιαλιστικής οικονομίας, στο σύνολό τους 
νά είναι απόλυτα πραγματοποιήσιμοι. Γιά τήν πραγματοποίηση των σκο
πών αυτών θά χρησιμοποιούνται σχεδιασμένα δλα τά οικονομικά διαθέ
σιμα μέσα πού μπορούν νά κινητοποιηθούν άπό τή λαϊκή δημοκρατία. 
Στήν περίοδο τής ανόρθωσης ή άξια τού σχεδίου αυτού θά είναι νά καθο
δηγήσει καί νά προσανατολίσει στήν οικονομική τους δράση πρός ορισμέ
νους συγκεκριμένους σκοπούς πού θά μπορούν νά πραγματοποιηθούν 
μέσα σέ μιά ορισμένη χρονική περίοδο : τό λαϊκό κράτος, τις έθνικές επι
χειρήσεις, τούς συνεταιρισμούς καί τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Ή  εκτέλεση τού σχεδίου αυτού θά στηριχθεϊ προπάντων στήν ενεργή 
καί συνειδητή ύποστήριξη των εργαζομένων πού θά ενημερώνονται πάνω 
στήν πορεία του, θά προτείνουν καί θά εφαρμόζουν λύσεις πρακτικές γιά 
τήν καλύτερη εκτέλεση τού σχεδίου, μέσα σέ ορισμένες χρονικές περίοδες.

Τρίτο, τό σχέδιο γιά τήν άνόρθωση τής οικονομίας θά καταπιαστεί 
ιδιαίτερα μέ τά πιο επείγοντα προβλήματα τής χώρας, μέ μερικότερα κλα
δικά σχέδια πού στήν περίοδο αυτή θά τό συγκροτούν στή βάση του28. Τά 
κλαδικά αυτά σχέδια θ’ άφορούν τήν άμεση αντιμετώπιση των αναγκών 
τής οικονομίας στούς διάφορους κλάδους, θ ά  έχουμε λ.χ. ενα κλαδικό 
σχέδιο γιά τον επισιτισμό. Τό σχέδιο αυτό θ’ άφορά τις διανομές μέ δελ
τίο, τήν παραγωγή ειδών διατροφής καί τή διανομή τους, τόν έλεγχο τής 
διάθεσης ορισμένων ειδών τροφίμων, τή βιομηχανοποίηση άλλων, τήν 
αποθήκευσή τους κλπ. Έ να άλλο κλαδικό σχέδιο γιά τήν άναδιοργάνωση 
των συγκοινωνιών όλων τών κατηγοριών, τήν κίνηση των μεταφορικών

28. Ή  διαφορά άπό τά πεντάχρονα σοσιαλιστικά σχέδια στή Σοβιετική Ένωση, είναι 
ότι σ’ αύτά ή γνώση, ή πρόβλεψη καί ή οργάνωση άπό τά πριν είναι δυνατές πέρα ώς πέρα, 
γιατί τό λαϊκό κράτος μπορεί νά πραγματοποιεί τούς οικονομικούς του σκοπούς, μέ τήν 
άπόλυτη κυριαρχία τών σοσιαλιστικών στοιχείων στή βιομηχανία καί τήν άγροτική οικονο
μία, πράγμα πού δέν μπορεί νά συμβαίνει μέ τήν ίδια τελειότητα πρίν πάψει ή άνταγωνι- 
στική δράση τών ταξικών δυνάμεων. (Στή σοσιαλιστική κοινωνία δέν υπάρχει πιά ή τάξη 
τών καπιταλιστών, υπάρχουν 6υό τάξεις όχι άνταγωνιστικές άλλά σύμμαχες; οί έργάτες καί 
οί άγρότες).
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μέσων, επισκευή καί κατασκευή συγκοινωνιακού υλικού δρόμων κλπ. 
"Ενα τρίτο κλαδικό σχέδιο για τά καύσιμα καί τήν ενέργεια γενικά για 
βιομηχανικές καί άστικές χρήσεις. Ένα τέταρτο κλαδικό σχέδιο γιά τήν 
πιστωτική καί υλική ενίσχυση τής άγροτικής οικονομίας μέ κάθε είδους 
εφόδια. Ένα πέμπτο σχέδιο γιά τή λειτουργία των βιομηχανιών μέ χωρι
στές προβλέψεις γιά κάθε κλάδο άνάλογα μέ τή σημασία του στήν Ανα
συγκρότηση. Ένα άλλο άκόμα κλαδικό σχέδιο γιά τόν προϋπολογισμό, 
τήν τραπεζιτική κίνηση, τήν επένδυση κεφαλαίων χωριστά σέ κάθε κλάδο, 
τό εξωτερικό εμπόριο, τούς συνεταιρισμούς, τή στέγαση, τά δημόσια 
έργα κλπ.

Φυσικά,τά ορισμένα αυτά κλαδικά σχέδια θά δώσουν στο λαϊκό κρά
τος, στά οικονομικά καθοδηγητικά όργανά του, μέσα σέ σύντομο χρονικό 
διάστημα τήν πείρα καί τή σ ω σ τ ή  γνώση των κλαδικών προβλημάτων καί 
τού τρόπου γιά τήν άντιμετώπισή τους, έτσι πού νά διευκολύνεται ή από 
τά πριν κατάστρωση ένός γενικού σχεδίου πού θά εκφράζει σέ γενικές 
γραμμές τις επιδιώξεις καί τών κλαδικών σχεδίων. Έτσι τό γενικό σχέδιο 
θά μπορέσει νά βάζει γενικά καθήκοντα στά κλαδικά σχέδια, πού σιγά 
σιγά κι αυτά θά αρχίσουν νά ενσωματώνονται (εκτός άπό τό μηχανισμό 
τών λεπτομερειών) στο γενικό σχέδιο δίνοντάς του ολοκληρωμένη μορφή 
καί περιεχόμενο. Αυτό δμως θά γίνει ,.αράλληλα μέ τήν όλη ανάπτυξη τής 
οικονομίας.

Στο σημείο τούτο πολύτιμη μάς είναι ή πείρα άπό τή σοβιετική οικο
νομία πριν τά πεντάχρονα. Ξέρουμε πόσες δυσκολίες συνάντησε γιά νά 
άποκατασταθεί παρ’ όλους τούς φυσικούς πόρους πού διέθετε ή χώρα. Οι 
δυσκολίες αυτές δέν προκύψανε μονάχα άπό ειδικούς λόγους (πόλεμος 
ενάντια σιά λευκά στρατεύματα καί τούς ξένους στρατούς, στήν περίοδο 
τού «πολεμικού κομμουνισμού» κλπ.) παρά καί άπό τήν άντίδραση τών 
εχθρικών πρός τό σοσιαλισμό στοιχείων καί στον οικονομικό τομέα. Ή  
πείρα άπό τήν άνόρθωση τής σοβιετικής οικονομίας στήν περίοδο τής 
ΝΕΠ είναι πολύ πλούσια σέ διδάγματα. Μάς δείχνει πώς πριν νά δημι- 
ουργηθεί τό πρώτο πεντάχρονο σχέδιο, (σχέδιο γιά τήν οικονομία στό 
σύνολό της), χρειάστηκε εντατική δουλειά σέ «μερικά» σχέδια (κλαδικά 
σχέδια), γιά ν’ άντιμετωπισθούν τά προβλήματα τού κάθε κλάδου καί νά 
χαραχτεί ή προοπτική γιά τήν άνάπτυξή του. Τά κλαδικά αύτά σχέδια τά 
κατάστρωναν σέ γενικές γραμμές κάθε χρόνο μέ ίάση τούς «άριθμούς 
ελέγχου» τής σοβιετικής οικονομίας, πού ήταν ένα είδος προσωρινοί άπο- 
λογισμοί καί ισολογισμοί γιά τήν παραγωγή καί τήν έπεκταμένη άναπα- 
ραγωγή. Οι «άριθμοί ελέγχου» άγκάλιαζαν όλους τούς κλάδους τής οικο
νομίας, καί προέβλεπαν καί καθόριζαν μέ αυτούς γενικά καθήκοντα γιά 
τόν κάθε κλάδο. Μέ τούς «άριθμούς έλέγχου» λογάριαζαν τή δυναμική 
τής πορείας τής οικονομίας άνάμεσα στούς δυό βασικούς τομείς τής 
παραγωγής, τόν κοινωνικοποιημένο καί τόν άτομικό. Παρακολουθούσαν 
τήν πάλη τών σοσιαλιστικών μέ τά καπιταλιστικά στοιχεία καί τό βαθμό 
τής άδιάκοπης άνάπτυξης τών πρώτων σέ σύγκριση μέ τά δεύτερα. Ή
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πείρα των «αριθμών ελέγχου» καί τα κλαδικά σχέδια δημιούργησαν, δταν 
καί οι οικονομικές συνθήκες τό έπιτρέψανε, τις οικονομικές καί οργανω
τικές προϋποθέσεις γιά τό πρώτο πεντάχρονο σχέδιο τής σοσιαλιστικής 
ανοικοδόμησης τής σοβιετικής οικονομίας.

Φυσικά,τή σύγκριση αύτή τήν κάνουμε μόνο γιά νά κατατοπιστεί ό 
άναγνώστης πάνω στήν πορεία πού βάδισε ή ανάπτυξη τής σχεδιασμένης 
οικονομίας καί νά πλουτιστεί μέ τήν πείρα πού μάς δίνει ή ιστορία τής 
εξέλιξης τής σοβιετικής οικονομίας στό σημείο αύτό. Τά συμπεράσματα 
άπό τή σύγκριση -  δέν μπορούμε, βέβαια, σ’ αύτήν εδώ τήν εργασία νά τά 
δώσουμε αναλυτικότερα -  δέν έχουν κανενός είδους υποχρεωτική ή δο
γματική ισχύ κι ούτε πρέπει νά μάς οδηγήσουν σέ μηχανικού χαρακτήρα 
μεταφορά κι εφαρμογή στίς όποιεσδήποτε άλλες οικονομικές συνθήκες. 
Δέν παύουν, ωστόσο, νά δίνουν πολύτιμα καθοδηγητικά στοιχεία γιά 
όποιον μελετάει τά σχετικά ζητήματα.

Τά κλαδικά σχέδια πού άπαριθμήσαμε στήν προηγούμενη σελίδα καί 
πού, όπως νομίζω, θά άποτελέσουν γιά τήν οικονομία μας τή βάση τού 
σχεδίου γιά τήν άνασυγκρότηση, στήν πρώτη περίοδο, θά πρέπει νά 
προσαρμοστούν στίς απαιτήσεις τής οικονομικής πολιτικής τού λαϊκού 
κράτους γιά τήν περίοδο αύτή. Ή λειτουργία τού σχεδίου είναι εδώ κάτι 
πού πρέπει νά μάς άπασχολήσει.

Είπαμε πώς σέ γενικές γραμμές ό σκοπός στήν περίοδο αύτή σχετικά 
μέ τή λειτουργία τής οικονομίας είναι : α) νά εξασφαλίσει τήν επάρκεια 
γιά τήν παραγωγική καί άτομική κατανάλωση, γιά νά μπορεϊ έτσι ν’ άπο- 
κατασταθεί ή λειτουργία τής οικονομίας καί ή συσσώρευση τών μέσων γιά 
τή λαϊκή ανοικοδόμηση καί β) νά κινητοποιήσει τούς έσωελληνικούς 
παράγοντες καί συντελεστές γιά νά δημιουργήσει τήν επάρκεια αύτή. 
Μπορούμε λοιπόν σέ γενικές επίσης γραμμές νά διαγράψουμε έτσι τό σχέ
διο γιά τή λειτουργία τής οικονομίας.

Τό σχέδιο πρέπει νά προβλέπει τόσο γιά τόν τομέα τών εθνικοποι
ημένων έπιχειρήσεων, όσο καί γιά τόν ιδιωτικό τομέα. Είναι φυσικό πώς 
ό ιδιωτικός τομέας στήν περίοδο τού δημοκρατικού μετασχηματισμού τής 
οικονομίας θά παίξει σημαντικό ρόλο. Ό  ιδιωτικός τομέας θά τείνει νά 
στηριχτεί στίς αύθόρμητες δυνάμεις τής άγοράς καί θά προσπαθήσει νά 
άσκεί μονοπωλιακή «πίεση» μέ διάφορα μέσα (ύποπαραγωγή, άπόκρυψη 
κλπ.) γιά νά πετύχει τόν κερδοσκοπικό του σκοπό. Μά, όπως είπαμε σέ 
προηγούμενες σελίδες29, ή οικονομία τής λαϊκής δημοκρατίας, δέν μπορεί 
νά στηριχτεί στήν κυριαρχία τών τυφλών αύτών δυνάμεων γιά νά πρα
γματοποιήσει τούς σκοπούς της. Τί θά επιδιώξει λοιπόν τό σχέδιο στήν 
περίπτωση αύτή ; Νά ξαγκιστρώσει τήν κατανάλωση άπό τις δυνάμεις αύ- 
τές εξουδετερώνοντας τήν κυριαρχία τους. Αύτό θά τό πετύχει άμα κινη
τοποιήσει σχεδιασμένα καί ολόπλευρα τίς επιχειρήσεις στούς εθνικοποι
ημένους κλάδους. Έτσι θά σπάσουν τά σημερινά καπιταλιστικά τεχνητά 
μονοπώλια, καί οι κλάδοι αυτοί θά δώσουν σέ πλατειούς τομείς τής οίκο-

29. Σελ. 203-205.

220



νομίας τή δυνατότητα ν’ άνασυγκροτηθούν μέ παραγωγή σέ μεγάλη κλί
μακα. Ή παροχή πού θά γίνει άπό τούς κλάδους αύτούς σέ παραγωγικά 
καί καταναλωτικά εϊδη θά τονώσει τήν άγροτική οικονομία, θ’ άνεβάσει 
τό επίπεδο τού καταναλωτή τής πόλης καί θά δραστηριοποιήσει τις ιδι
ωτικές επιχειρήσεις πού θά τροφοδοτούνται άπό τούς κλάδους αύτούς. 
Στον τομέα τών εθνικοποιημένων επιχειρήσεων θά πρέπει νά μετατρα- 
πούν όλοι οι κλάδοι σέ παραγωγικούς. Φυσικά,τό ειδικό βάρος τού τομέα 
αύτού θά παίξει τόν άποφασιστικό του ρόλο, άκόμα πιό πολύ στο βαθμό 
πού θά δημιουργηθεί στον τόπο μας βαρειά βιομηχανία. Τό σχέδιο θά 
προβλέπει άκόμη καί δυό άλλα άποφασιστικά μέσα γιά τούς σκοπούς αύ
τούς : α) Τόν ελεγχο στή βιομηχανική παραγωγή πού θά επεξεργάζεται 
ύλες μέ ζωτική σημασία γιά τις άνάγκες τής άνασυγκρότησης. Ό  έλεγχος 
θά προχωρεί καί στή διάθεση τού προϊόντος, πού παράγεται (χωρίς νά 
θίγει ένα σέ λογικά όρια ιδιωτικό κέρδος στις βιομηχανίες πού συμμορ
φώνονται μέ τό γενικό δίκονομικό κρατικό σχέδιο) καί β) τόν έλεγχο στήν 
πίστη, στήν παροχή δηλ. πιστώσεων στις κάθε λογής άτομικές επιχειρή
σεις πού άνάλογα μέ τή σημασία τους γιά τό έργο τής άνασυγκρότησης θά 
ένθαρρύνονται μέ τήν πιστωτική πολιτική πού θ’ άσκούν οι μεγάλες εθνι
κοποιημένες τραπεζιτικές επιχειρήσεις. Μέ άλλα λόγια τό σχέδιο θά δια
θέσει τούς ύλικούς παραγωγικούς καί τούς πιστωτικούς πόρους τής οικο
νομίας πού θά έχει κάτω άπό τόν έλεγχό του τό λαϊκό κράτος, γιά τήν όσο 
γίνεται πιό ολοκληρωμένη καί άποδοτική διάθεσή τους στήν εξυπηρέτηση 
τών άναγκών τής άνασυγκρότησης. Ή άνακατανομή καί άνακατάταξη 
τών πόρων τής οικονομίας γιά ώφέλεια τής άγροτικής οικονομίας καί τών 
βιώσιμων κλάδων τής βιομηχανίας, θά σπάσει τήν κυριαρχία τού χρημα- 
τιστικού κεφαλαίου στήν άγορά καί θά δώσει φτερά στήν άνάπτυξη τών 
συνεταιρισμών καί τών παραγωγικών μονάδων πού θά δρούν ώφέλιμα 
γιά τήν άνασυγκρότηση. Αύτό θά πραγματοποιηθεί σέ μεγάλο μέρος μέ 
τήν κατάργηση τών μονοπωλιακών προνομίων τών έταιριών τού ξένου 
κεφαλαίου.

Τό σχέδιο όμως πρέπει νά προβλέψει καί γιά ένα τρίτο σοβαρό καθή
κον, πού θά συμπληρώσει τά άλλα δυό πού άναφέραμε. Τό τρίτο αύτό 
χρέος του είναι νά κινητοποιήσει θετικά τόν ιδιωτικό τομέα παραγωγής 
καί νά τόν κάνει συντελεστή στήν πραγματοποίηση τών σκοπών τής άνα
συγκρότησης. Μονάχα μέ τόν τρόπο αύτό πρέπει νά λειτουργήσουν οι δυ
νάμεις τής άγοράς γιά νά βοηθήσουν θετικά τήν άνασυγκρότηση.

Στό έργο αύτό τό λαϊκό κράτος θά εύκολυνθεϊ άπό τό ότι στήν πάλη 
του γιά νά πειθαρχήσει τίς δυνάμεις εκείνες τής άγοράς πού μέ τήν αύ- 
θόρμητη δράση τους ματαιώνουν τήν άνασυγκρότηση, θά έχει κιόλας εκ
μηδενίσει σοβαρούς παράγοντες πού παρεμποδίζουν τή λειτουργία τού 
ιδιωτικού τομέα καί τής άγοράς. Τέτοιοι παράγοντες είναι τά τεχνικά καί 
φυσικά μονοπώλια, είναι τά εμπόδια πού δεν άφήνουν νά μεταπηδήσει τό 
κεφάλαιο στούς παραγωγικούς κλάδους κ.ά. Οι παράγοντες αύτοί πού 
στό μονοπωλιακό καπιταλισμό γίνονται οι κυριαρχικές δυνάμεις στήν
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αγορά καί μεταφέρουν τον άνταγωνισμό τών άτομικών επιχειρήσεων στό 
επίπεδο τού ανταγωνισμού ανάμεσα σέ μονοπώλια, εμποδίζουν ταυτό
χρονα νά λειτουργήσει ή αγορά γιά τήν κυκλοφορία καί ανταλλαγή βι
ομηχανικών καί αγροτικών προϊόντων. Όπως είδαμε, οί παράγοντες αυ
τοί εκμηδενίζονται μέ τίς εθνικοποιήσεις, τήν κατάργηση προνομίων κλπ.

Εκμηδενίζεται άκόμα μαζί μέ αυτούς καί ένας άλλος άκόμα παρά
γοντας: τό «συνασπισμένο» δηλαδή συμφέρον τού τραπεζοβιομηχανικού 
κεφαλαίου πού εκφράζει τή συμμαχία τών «συνιστωσών» τού χρηματιστι- 
κού κεφαλαίου. Π.χ. στήν άγορά μιά τράπεζα θά προτιμήσει ορισμένες 
επιχειρήσεις «κόρες» της, μιά μεγάλη βιομηχανία θά ένισχυθεί οικονο
μικά γιά νά καταστρέψει καί ν’ απορροφήσει μιάν άλλη, ή ένα εμπορικό 
τράστ θά μονοπωλήσει τήν εισαγωγή ορισμένου είδους κ.λπ. Τό άποτέλε- 
σμα άπό τήν έκμηδένιση τών παραγόντων αυτών είναι ότι ή άγορά θά 
ελευθερωθεί άπό τό μονοπωλιακό κεφάλαιο καί ή ιδιωτική πρωτοβουλία 
θά ένισχυθεί νά πραγματοποιήσει παραγωγικούς σκοπούς.

Τό σχέδιο πρέπει νά εκμεταλλευτεί τίς δυνάμεις καί τήν ζωτικότητα 
τής άγοράς καί νά τίς καθοδηγήσει μέ οικονομικά μέσα30 νά πραγματο
ποιήσουν τούς σκοπούς του. Πρέπει μ’ άλλα λόγια ή πολιτική τού σχεδίου 
ν’ αποδείχνει, στον ιδιώτη επιχειρηματία, βιομήχανο, βιοτέχνη, άγρότη 
καί εργάτη άκόμα, πώς τούς συμφέρει νά συμμορφωθούν μέ τούς σκοπούς 
του καί πώς* τούς συμφέρει υλικά, πρέπει νά πούμε, νά βοηθήσουν στήν 
πραγματοποίησή τους. Αυτό σημαίνει ότι τό σχέδιο πρέπει νά προκαλεϊ 
τό υλικό ενδιαφέρον γιά τούς κάθε λογής εργαζομένους πού θά τό εφαρ
μόσουν.

Πώς θά γίνει αυτό ειδικά γιά τον ιδιωτικό τομέα; Τό λαϊκό κράτος 
θά διαθέσει όλη τήν οργανική καί άνόργανη μάζα τού κεφαλαίου, πού θά 
μπορεϊ νά ελέγχει, γιά τό σκοπό αύτό. Ή  πίστη, τό εξωτερικό εμπόριο, τό 
εσωτερικό εμπόριο μέ βάση τά είδη πού θά παράγει ό εθνικοποιημένος 
τομέας, θά βαρύνουν τήν πλάστιγγα γιά νά προσελκυστει τό κεφάλαιο τού 
ιδιωτικού τομέα.

Τά συμπεράσματά μας είναι:
1) Ή  σχεδιασμένη οργάνωση τής οικονομίας στήν περίοδο τής άνα- 

συγκρότησης πρέπει καί μπορεί νά γίνει. Θά άποβλέπει νά άποκαταστή- 
σει τή λειτουργία τής οικονομίας μέ τόν πιο ολοκληρωμένο καί άποδοτικό 
τρόπο, γιά νά δημιουργηθούν τά παραγωγικά καί καταναλωτικά εφόδια 
πού θά επιτρέψουν νά πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο γιά τήν πλατειά άνά
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας.

30. Τονίζουμε τή φράση «μέ οικονομικά μέσα», γιατί ή πείρα άπό τήν οικονομική ιστο
ρία τής Σοβιετικής Ένωσης μάς μαθαίνει πώς κάθε προσπάθεια ανταρχισμον ή οικονομικού 
σατραπισμού είναι καταδικασμένη σέ άποτυχία. Ό  τροτσκιστής Πιατακώφ, όταν ζητούσε 
νά πουλιούνται άκριβά τά βιομηχανικά προϊόντα γιά ωφέλεια τάχα τής βιομηχανίας σέ βά
ρος τής αγροτικής ιδιαίτερα κατανάλωσης, δεν εκανε παρά iva τέτοιο είδος οικονομικό 
δεσποτισμό. (Βλ. «'Ιστορία τού Κομμουνιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένωσης» (μπ.), 
τόμος Β).



2) Θά εντάξει σ’ ένα τέτοιο σχέδιο μέ τά κλαδικά σχέδια δλα τά μέσα 
τής οικονομίας πού μπορούν ν ’ άξιοποιήσουν γιά τό σκοπό αυτό.

3) Θά συνδυάσει καί θά συντονίσει τή λειτουργία των δυνάμεων τής 
αγοράς καί τού ιδιωτικού τομέα μέ τις δυνάμεις τού έθνικοποιημένου το
μέα γιά νά πραγματοποιηθούν οι πιο πάνω σκοποί.

4) Μέ τήν πείρα άπό τά κλαδικά σχέδια θά προετοιμάσει καί οργα
νωτικά τήν κατάστρωση καί εφαρμογή ενός πλατύτερου σχεδίου γιά τήν 
άνάπτυξη τής οικονομίας στό σύνολό της.

Ή  επιτυχία των άντικειμενικών αυτών σκοπών πού επιδιώκει ή σχε
διασμένη οργάνωση στήν περίοδο τής άνόρθωσης θά έχει, φυσικά, γιά 
αποτέλεσμα νά πραγματοποιηθούν καί οί άλλοι σκοποί τής περιόδου αυ
τής πού άναφέραμε στήν άρχή τής παραγράφου, νά δημιουργηθεΐ δηλαδή 
γερή άγορά, νά άπλωθεί ό εθνικοποιημένος τομέας, νά στερεωθούν οί οι
κονομικές διευθυντικές θέσεις τού λαϊκού κράτους κ.ά.

2. Ή εκβιομηχάνιση καί ή βαρειά βιομηχανία στήν περίοόο τής
ανασυγκρότησης.

Είναι όμως σωστό, στήν περίοδο τής άνασυγκρότησης τής οικονομί
ας, νά άρκεσθούμε μονάχα στή λειτουργία τού μηχανισμού πού υπάρχει 
καί παράλληλα μέ τή συσσώρευση πού θά επιχειρήσουμε, νά μή δημιουρ
γήσουμε καί τίς τεχνικές βάσεις, όπου άπάνω θά χτιστεί μιά προοδευμένη 
οικονομία; Θά ήταν μηχανικό νά μεταθέσουμε ολόκληρο τό έργο τής εκ
βιομηχάνισης στήν περίοδο τής οριστικής άνοικοδόμησης χωρίς πριν νά 
έχουμε βάλει τίς βάσεις του στήν άμεση περίοδο τής άνασυγκρότησης. Και 
άμα λέμε εκβιομηχάνιση εννοούμε στό στάδιο αυτό, τή μετατροπή τής δι
άρθρωσης τής βιομηχανικής παραγωγής μέ τή θεμελίωση τής βαρείας βι
ομηχανίας.

Ή πείρα άπό τή σοβιετική οικονομία μάς διδάσκει, πώς τά θεμέλια 
γιά τήν άνάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας μπήκανε κιόλας τό 1920 μέ τό 
ιστορικό σχέδιο τού Λένιν γιά τήν ήλεκροποίηση μέ τήν ίδρυση ενεργει
ακών συγκροτημάτων σέ διάφορα σημεία τής χώρας. Τό σχέδιο αύτό άρ
χισε νά πραγματοποιείται στήν περίοδο τής ΝΕΠ, στήν περίοδο δηλαδή 
γιά τήν άποκατάσταση τής σοβιετικής οικονομίας, κι έβαλε τίς βάσεις γιά 
νά δημιουργηθούν καινούριοι κλάδοι βαρειάς βιομηχανίας καί νά άνα- 
μορφωθούν οί παλιοί. Ή δημιουργία ενεργειακής βάσης καί βαρείας βι
ομηχανίας ολοκληρώθηκε μέ τά πεντάχρονα. Τότε έκβιομηχανήθηκε πρα
γματικά ή χώρα σ’ όλη της τήν έκταση. Χωρίς ομως τό «ΓΚΟ-ΕΛ-ΡΟ» 
(κρατικό πλάνο γιά τήν ήλεκτροποίηση τής Ρωσίας), θά ήταν αδύνατο νά 
προετοιμαστούν τά πεντάχρονα γιά τήν ίδρυση τής μεγάλης σοσιαλιστικής 
βιομηχανίας.

Ή ιδέα νά ήλεκτροποιηθεί ή χώρα, νά δημιουργηθεΐ συγχρονισμένη 
ενεργειακή βάση συνδυάστηκε άπό τή μεγαλοφυϊα τού Λένιν άμεσα μέ τή
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δημιουργία βαρείας βιομηχανίας. Νά τί έλεγε το 1920 ακόμα ό Αένιν, για 
τή βαρειά βιομηχανία:

«Ξέρουμε πώς ή σωτηρία τής Ρωσίας δέν είναι μονάχα ή καλή συγκο
μ ιδή  στο χωριό -  αυτό δέν είναι άρκετό -  ούτε μονάχα ή καλή λειτουργία 

τής έλαφράς βιομηχανίας πού προμηθεύει στούς αγρότες εϊδη κατανάλω
σης -  ούτε αύτό άρκεί. Αύτό πού μάς χρειάζεται εξ ϊσου είναι ή βαρειά 
βιομηχανία... Ή βαρειά βιομηχανία έχει άνάγκη άπό κρατικούς πόρους: 

 ̂’Α ν δέν βρούμε αυτούς τούς πόρους είμαστε χαμένοι σάν κράτος πολιτι
σμένο καί πολύ περισσότερο σάν σοσιαλιστικό κράτος». Ακόμα ό Αένιν, 
μιλώντας παραστατικά γιά τή σημασία τής ήλεκτροποίησης, έλεγε: «σοσι- 
αλισμός=δικτατορία τού προλεταριάτου4-ήλεκτροποίηση».

Τά λόγια αύτά, άλήθεια, επιστημονικά προφητικά γιά τήν κατοπινή 
εξέλιξη τής σοβιετικής οικονομίας, δείχνουν πώς οι προϋποθέσεις, οι όροι 
νά δημιουργηθεί μεγάλη βιομηχανία, πρέπει νά μπούν άμέσως κιόλας άπό 
τήν άρχή τής άνασυγκρότησης τής οικονομίας. Αύτό πρέπει νά γίνει όχι 
γιά τεχνικούς μονάχα, παρά καί γιά οικονομικούς λόγους. Γιατί ή άνά- 
πτυξη τής οικονομίας στήν περίοδο τής άνόρθωσης πρέπει ν’ άρχίσει άπό 
τήν πρώτη στιγμή νά πραγματοποιείται απάνω σε καινούρια παραγωγική 
βάση καί διάρθρωση γιά νά μήν άναπαραχτει τό παλιό σχήμα, όπου δε
σπόζει ή έλαφρά βιομηχανία.

Δέν πρέπει νά ξεχνάμε, πώς στή σοβιετική οικονομία ύπήρχε μαύρη 
μεταλλουργία31 άπό πριν τήν επανάσταση σέ μικρή έστω κλίμακα. Καί μ’ 
όλα ταύτα ή μεγαλόπνοη σύλληψη τού Αένιν γιά τήν ήλεκτροποίηση τής 
χώρας δέ στάθηκε στο γεγονός αύτό γιά νά έπαναπαυθει στήν άργή εξέ
λιξη τής βάσης αύτής πού ύπήρχε, παρά διακήρυξε τήν άναγκαιότητα 
καί τή δυνατότητα ν’ άναπλαστεί καί νά έπεχταθεΐ ή βιομηχανική βάση 
τής Σοβιετικής Ένωσης.

Στή χώρα μας, πού δέν έχει κάν μεταλλουργία γιά τήν καμίνευση σι- 
δηρομεταλλευμάτων, πολύ περισσότερο τό πρώτο μας χρέος είναι ν’ άντι- 
μετωπίσουμε τήν άνάγκη νά θεμελιωθεί ή καινούρια βιομηχανική καί εν
εργειακή βάση, χρέος πού θ’ άρχίσει νά έπιτελεΐται άμεσα στήν περίοδο 
τής άνόρθωσης. Στή χώρα μας άλλωστε θά υπάρχει ζήτηση καί άγορά 
έτοιμη άμεσα, τουλάχιστο γιά τά μεταλλουργικά καί χημικά προϊόντα πού 
κατανάλωνε ή οικονομία μας πριν άπό τον πόλεμο καί πού τά άγόραζε 
άπό τό εξωτερικό.

Ή σημασία τής εκβιομηχάνισης τής χώρας είναι τεράστια, γιατί χω
ρίς αύτή δέν θά πετύχει ούτε αυτή ή ίδια ή άποκατάσταση καί άνόρθωση 
τής οικονομίας. Φυσικά ή εκβιομηχάνιση θά μπορέσει νά πραγματοποι
ηθεί σέ μεγάλη κλίμακα μονάχα όταν θά έχουν έκπληρωθεϊ καί τά άλλα 
καθήκοντα γιά τήν άποκατάσταση τής οικονομίας. Στό μεταξύ όμως δέν 
πρέπει ν ’ άναπτύσσεται μονόπλευρα ή οικονομία. Πρέπει οι πόροι της νά

31. «Μαύρη μεταλλουργία» θά πεϊ μεταλλουργία σίδερου.
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διοχετεύονται σέ ένα σημαντικό ποσοστό στήν παράλληλη πραγματοποί
ηση των όρων τής εκβιομηχάνισης.

Ποιά είναι λοιπόν τά καθήκοντα τού σχεδίου στήν περίοδο αύτή 
έπειτα άπ’ όσα διαπιστώσαμε; Εκτός άπό τήν άποκατάσταση τής λει
τουργίας τής οικονομίας χρέος έχει νά βάλει καί τά θεμέλια για τήν ένερ- 
γειακή καί βιομηχανική βάση όπου άπάνω θα στηριχθεί ή απαραίτητη 
βαρειά βιομηχανία. Μ’ άλλα λόγια πρέπει ν ’ άποκαταστήσει τήν οικονο
μία έτσι πού γρήγορα νά ξεπεράσει τά πολεμικά επίπεδα καί ταυτόχρονα 
νά θεμελιώσει τις προϋποθέσεις γιά τή βαρειά βιομηχανία.

Πώς θά πραγματοποιηθούν καί σέ τί έκταση θά πραγματοποιηθούν 
τά καθήκοντα αύτά; Γιά νά έκβιομηχανιστεϊ μιά χώρα καθυστερημένη 
πού παρουσιάζει μονόπλευρη άνάπτυξη σ’ έναν κλάδο τής βιομηχανίας, 
στόν κλάδο τής έλαφράς βιομηχανίχχς, τό ζήτημα δέν είναι μόνο πώς θ’ 
άναπτύξει πιο πέρα τή βιομηχανία πού έχει, στήν ίδια τήν παλιά κατεύ
θυνση, παρά πώς θά δημιουργήσει μιά άπ’ άρχής γερή βιομηχανική βάση 
όπου άπάνω θά στηριχθούν όλοι οι κλάδοι τής βιομηχανίας.

‘Όπως είπε ό Σχάλιν στόν προεκλογικό λόγο του στις 9 Φλεβάρη 
1946 (πρός τούς εκλογείς τής έκλογικής περιφέρειας Στάλιν τής Μόσχας), 
οι προοδευμένες άστικές χώρες πραγματοιποίησαν τή βιομηχανοποίησή 
τους, άρχίζοντας συνήθως άπό τήν ελαφρά καί καταλήγοντας στη βα- 
ρειά βιομηχανία. Τό σχήμα όμως αυτό δέν είναι παραδεχτό γιά μιά χώρα 
πού οίκοδομεΐται σοσιαλιστικά, γιατί αύτή χρειάζεται νά περάσει άμεσα 
στήν παραγωγή μέσων παραγωγής σέ μεγάλη κλίμακα πού είναι ή ορθο
λογική προϋπόθεση γιά τήν πιό πέρα εκβιομηχάνισή της. Οι άστικές χώ
ρες άκολούθησαν τήν άντίθετη πορεία καί χρειάστηκαν δεκαετηρίδες 
ολόκληρες γιά ν’ άναπτυχθούν σάν τεχνικά προοδευμένες χώρες. Στο ση
μείο όμως αύτό θά ξαναγυρίσουμε σέ επόμενο κεφάλαιο.

Ακόμα μιά χώρα έξαρτημένη, όπως ή δική μας, σημαντικά άπό τό 
ξένο κεφάλαιο δέν μπορεί νά σπάσει τίς άλυσίδες τής υποδούλωσής της, 
άν δέν άναπτύξει βαρειά βιομηχανία. Γιατί ή βαρειά βιομηχανία είναι ή 
προϋπόθεση νά άξιοποιηθούν οι έσωτερικοί της πόροι καί νά ξετυλιχτούν 
οι παραγωγικές της δυνάμεις σέ άνώτερη τεχνική βάση. Νά πώς άντιμε- 
τωπίζει ή λαϊκή δημοκρατία τής Γιουγκοσλαβίας τό ζήτημα τής σχεδι
ασμένης εκβιομηχάνισης τής οικονομίας της καί ειδικά τό ζήτημα τής βα
ρείας βιομηχανίας: (Παραθέτουμε κατά λέξη τή σχετική είδηση τών ξένων 
πρακτορείων ειδήσεων (Λονδίνο 29-11-1946) πού δημοσίευσε ό καθημε
ρινός τύπος -  βλ. «Ριζοσπάστη» τής 30-11-1946). «Πληροφορίες άπό τό 
Βελιγράδι άγγέλλουν ότι ό στρατάρχης Τίτο μιλώντας σήμερα στούς άντι- 
προσώπους τών θυμάτων τού έθνικοαπελευθερωτικού άγώνα, άνάγγειλε 
πεντάχρονο σχέδιο γιά τή μετατροπή τής Γιουγκοσλαβίας άπό άγροτική 
σέ βιομηχανική χώρα. “Σύμφωνα μέ τό σχέδιο αύτό, είπε ό στρατάρχης 
Τίτο, ή βαρειά βιομηχανία θά έπεκταθεϊ σ’ όλόκληρη τή χώρα καί ή ήλε- 
κτρική ενέργεια θά τριπλασιασθεϊ. Ή  χώρα μας είναι πλούσια. Άλλά  
μόνο τώρα άρχίζουμε ν’ άπολαμβάνουμε τον πλούτο μας. Παλιότερα τά 
εργοστάσιά μας βρίσκονταν σέ ξένα χέρια. Ξένοι τά εκμεταλλεύονταν καί
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αγόραζαν τις πρώτες ύλες μας σέ χαμηλότατες τιμές καί μετά τίς ξανα- 
πουλούσαν στή χώρα μας σέ έτοιμα προϊόντα. Τώρα όμως τα μεταλλεύ
ματα αύτά θά έπεξεργάζονται στή Γιουγκοσλαβία καί θα πουλάμε τά 
πλεονάσματά μας γιά ν’ άποκτήσουμε απ’ τό έξωτερικό καλά μηχανήμα
τα. Έτσι θά βάλουμε γερές βάσεις στήν οικονομία μας”».

Οι πιο πάνω θέσεις πού άναπτύσσει ό στρατάρχης Τίτο, νομίζουμε 
ότι άποτελούν τό πιο ζωντανό παράδειγμα πού επικυρώνει τήν άποψη 
πού ύποστηρίξαμε, πώς δηλ. ή σχεδιασμένη θεμελίωση καί άνάπτυξη τής 
βαρείας βιομηχανίας άποτελεϊ πρωταρχικό καθήκον -  καί γιά τήν άμεση 
περίοδο τής άνασυγκρότησης -  σέ μιά χώρα πού όπως ή Ελλάδα δέν έχει 
άξιοποιήσει τίς πλουτοφόρες της πηγές καί δέν έχει άκόμα άποκτήσει 
γερή τεχνικοοικονομική βάση.

Είδαμε στά άλλα κεφάλαια πώς καί άπαραίτητο είναι καί μπορούμε 
νά δημιουργήσουμε βαρειά βιομηχανία στήν Ελλάδα. Αύτό βέβαια δέ 
σημαίνει πώς μπορεϊ νά κατασκευαστεί στο σύνολό της άπό τή μιά μέρα 
στήν άλλη. Θά χρειαστεί ένα ορισμένο σχέδιο καί μιά κλιμάκωση στήν 
πραγματοποίηση τών διαφόρων έργων πού θά τή συγκροτήσουν. Τό άντί- 
θετο θά ήταν οικονομικά, μά άκόμη καί επειδή μάς λείπουν καί ειδικευ
μένα εργατικά στελέχη, καί τεχνικά άδύνατο, καί βλαβερό γιά τήν άνά
πτυξη τής ύπόλοιπης οικονομίας.

Νά λοιπόν πώς νομίζουμε σύμφωνα μέ τά παραπάνω, πώς θά πρέπει 
νά κλιμακωθεί ή δημιουργία τής ενεργειακής καί βιομηχανικής βάσης, στή 
χώρα μας, μέσα στίς άντίστοιχες περίοδες τής άνάπτυξης τής οικονομίας 
πού άναφέραμε σέ προηγούμενη παράγραφο: στήν πρώτη περίοδο γιά τήν 
άνασυγκρότηση τής οικονομίας, πρέπει νά μπούν οι βάσεις γιά τή βαρειά 
βιομηχανία. Κι αύτό θά πει πώς πρέπει πρώτ’ άπ’ όλα νά φτιάξουμε τά 
πυρηνικά ενεργειακά συγκροτήματα πού θά τροφοδοτήσουν τίς πρώτες 
καινούριες βιομηχανίες. Τά συγκροτήματα αύτά στή χώρα μας θά πρέπει 
νά είναι στή βάση τους ύδροηλεκτρικά συγκροτήματα πού θά παρέχουν 
ήλεκτρενέργεια στίς βιομηχανικές μονάδες.

Βέβαια ταυτόχρονα καί παράλληλα θά πρέπει ν’ άρχίσουμε νά παρά
γουμε γιά τίς χρήσεις τής βαρειάς βιομηχανίας καί στερεούς ενεργειακούς 
φορείς, καθώς καί άναγωγικά μέσα, μεταλλουργικό κοκ κτλ. άπό τούς 
φορείς αύτούς (λιγνίτη). Τό χρέος μας όμως αύτό δέ σταματάει στή δημι
ουργία ενεργειακής βάσης. Χρειάζεται νά κατασκευαστούν καί οι πρώτες 
καινούριες βιομηχανίες πού θά καταναλώσουν τήν ήλεκτρενέργεια.

Οι πρώτες καινούριες βαρειές βιομηχανίες ποιές θά είναι; Θά είναι 
εκείνες πού θά ικανοποιήσουν άμεσες άνάγκες γιά τήν άνασυγκρότηση. 
Καί τέτοιες είναι ή σιδερομεταλλουργία καί ή μεταλλουργική βιομηχανία 
γιά κατεργασία σίδερου καί άτσαλιού, καί οι δυο σ’ ένα ενιαίο σύνολο, κι 
άκόμα ορισμένες άλλες άπαραίτητες μεταλλουργικές καί χημικές βιομη
χανίες (άλουμίνιο, άζωτο γιά λιπάσματα). Οι βιομηχανίες αύτές θά χτι
στούν σέ τέτοια έκταση ώστε νά διευκολύνεται καί ή κατασκευή τους καί 
ή άπορρόφηση τού προϊόντος τους άπό τίς άμεσες άνάγκες τής κατανά
λωσης. Γι’ αύτό θά χτιστούν βιομηχανίες μέ ορισμένη δυναμικότητα.
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Τό ϊδιο ισχύει καί για τά υδροηλεκτρικά έργα. Κι αυτά πρέπει νά 
έχουν ανάλογη παραγωγή μέ τις ανάγκες των καινούριων βιομηχανιών.

Οι βιομηχανίες λοιπόν πού θά χτιστούν στήν περίοδο αυτή θά είναι 
εκείνες πού χρειάζονται γιά τίς άμεσες άνάγκες τής άνασυγκρότησης καί 
γιά τή θεμελίωση ενεργειακής καί βιομηχανικής βάσης άπ’ όπου θά έξορ- 
μήσουμε γιά τό γενικό πλάνο τής εκβιομηχάνισης σε μεγάλη κλίμακα.

Ή μεταλλουργία καί ή χημική βιομηχανία όμως πού θά ιδρυθούν στο 
πρώτο αυτό στάδιο, πρέπει νά ξέρουμε πώς δεν εξαντλούν δλα τά εϊδη 
τών κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας. Ή  βαρειά βιομηχανία ολοκληρώνε
ται μονάχα άμα ιδρυθεί βαρειά μηχανουργική βιομηχανία πού θά κατα
σκευάζει μηχανές πού φτιάχνουν μηχανές, βιομηχανία δηλαδή πού παρά
γει μέσα παραγωγής. Ή βαρειά μηχανουργική βιομηχανία, πού, όπως τή 
χαρακτήρισε ό Στάλιν, είναι τό νεύρο τής βαρείας βιομηχανίας, μπορεί νά 
δημιουργηθεί, άφού πρώτα εκπληρωθούν οι προϋποθέσεις γιά τήν κατα
σκευή μεταλλουργικής καί χημικής βιομηχανίας.

Γι’ αυτό είπαμε πώς στήν περίοδο τής άνασυγκρότησης θά εξασφαλι
στούν κατά κύριο λόγο οι προϋποθέσεις γιά τήν πιο πέρα ολοκληρωμένη 
άνάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας. ’Άλλωστε ή άνάγκη τής βαρείας μη- 
χανουργικής βιομηχανίας θά γίνει περισσότερο επιτακτική, δταν ή οικο
νομία, περνώντας πιά τό στάδιο τής άνασυγκρότησης, θά χρειαστεί νά 
έξοπλισθεί σέ πιο μεγάλη κλίμακα καί σέ καινούρια άνώτερη τεχνική 
βάση γιά τήν άνοικοδόμηση, οπότε θά χρειαστεί ή μηχανουργική βιομη
χανία σέ μεγαλύτερη κλίμακα γιά τήν κατασκευή τού εξοπλισμού αυτού. 
Φυσικά στο μεταξύ θά πρέπει νά δημιουργηθούν ορισμένες άπαραίτητες 
μηχανουργικές βιομηχανίες γιά τίς άνάγκες τής παραγωγικής κατανάλω
σης καθώς καί ν’ άναδιοργανωθούν οι ύπάρχουσες μηχανολογικές, άνά- 
λογα μέ τίς άνάγκες πού θά παρουσιάζονται (π.χ. κατασκευή μηχανών γιά 
πλοία, γεωργικών εργαλείων καί μηχανημάτων κλπ.).

3. Ή εκβιομηχάνιση σέ μεγάλη κλίμακα καί ή πιό πέρα ανάπτυξη τής
βαρείας βιομηχανίας

Ή εκπλήρωση τών καθηκόντων τής άνασυγκρότησης άνοίγει τό 
δρόμο γιά νά πραγματοποιηθούν τά καινούρια οικονομικά καθήκοντα 
στή σχεδιασμένη λαϊκή οικονομία.

Στήν περίοδο αυτή τής άνοικοδόμησης μπορεί πιά νά καταστρωθεί 
καί νά έκτελεσθεϊ ένα πλατύτερο σχέδιο, ένα συνθετικό καί άναλυτικό 
σχέδιο γιά τήν οικονομία στό σύνολό της. Στό στάδιο αυτό έχει πραγμα
τοποιηθεί ή δημιουργία τών οικονομικών καί τεχνικών όρων γιά τήν άνά
πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων σ’ ένα πλάνο μεγαλύτερης πνοής.

Στή Σοβιετική Ένωση έπειτα άπό τήν άνασυγκρότηση, άρχισε ή σο
σιαλιστική οικοδόμηση μέ τά πεντάχρονα σχέδια. Είχαν πιά ωριμάσει οί 
κοινωνικές καί οικονομικές συνθήκες γιά νά μπορέσει νά πραγματοποι
ηθεί τό πρώτο πεντάχρονο.
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Νά ποιοι ήταν, όπως βλέπουμε στήν «Τστορία τού ΚΚΣΕ (μπ.)», οι 
σκοποί πού πραγματοποιήθηκαν στήν περίοδο τής ΝΕΠ, περίοδο άνα
συγκρότησης τής σοβιετικής οικονομίας, καί ποιά τά καινούρια καθή
κοντα πού έπρεπε νά άνταποκριθεϊ τό πρώτο πεντάχρονο σχέδιο:

«Τόν Όχτώβρη τού 1917 η εργατική τάξη νίκησε πολιτικά τόν καπι
ταλισμό, εγκαθιδρύοντας τήν πολιτική δικτατορία της. "Από τότε ή σοβι
ετική εξουσία πήρε όλα τά μέτρα γιά νά τσακιστεί ή οικονομική δύναμη 
τού καπιταλισμού καί νά δημιουργηθούν οι όροι γιά τό χτίσιμο τής σοσι
αλιστικής λαϊκής οικονομίας. Ή άπαλλοτρίωση τών κεφαλαιοκρατών καί 
τών τσιφλικάδων, ή μετατροπή τής γής, τών εργοστασίων, τών συγκοινω
νιών, τών τραπεζών σέ ιδιοκτησία όλου τού λαού, ή εφαρμογή τής νέας 
οικονομικής πολιτικής, ή οικοδόμηση σοσιαλιστικής κρατικής βιομηχανί
ας, ή έφαρμογή τού συνεταιριστικού σχεδίου τού Αένιν, αύτά ήταν τά 
μέτρα. Τώρα τό βασικό πρόβλημα είναι ν’ άπλώσουμε σέ όλη τή χώρα τό 
χτίσιμο τής νέας σοσιαλιστικής οικονομίας καί έτσι θά ξεκάνουμε καί οι
κονομικά τόν καπιταλισμό. Όλη ή πρακτική δράση μας, όλες οι πράξεις 
μας, πρέπει νά ύποταχθούν σ’ αύτό τό πρωταρχικό χρέος. Ή εργατική 
τάξη μπορεϊ νά τό κάνει αύτό καί τό κάνει. Ή πραγματοποίηση τού μεγα- 
λεπήβολου αύτού χρέους πρέπει ν’ άρχίσει άπό τήν εκβιομηχάνιση τής 
χώρας. Ή σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση τής χώρας είναι ό βασικός κρίκος 
άπ’ όπου πρέπει ν’ άρχίσουμε τήν άνοικοδόμηση τής σοσιαλιστικής λαϊ
κής οικονομίας» (σελ.102-103, Β' τόμος).

Βλέπουμε λοιπόν,πώς ή δημιουργία ισχυρής βιομηχανίας ύστερα άπό 
τή συσσώρευση δυνάμεων καί μέσων είναι ό βασικός μοχλός πού πρέπει 
νά κινηθεί γιά νά άποκτήσουμε τήν τεχνικοοικονομική εκείνη βάση πού 
πάνω σ’ αύτή θά στηριχθεϊ ή πραγματοποίηση τής σοσιαλιστικής σχεδι
ασμένης οικονομίας.

Τό πρώτο πεντάχρονο σχέδιο στή Σοβιετική Ένωση πριν μπει σ’ 
έφαρμογή καταστρώθηκε καί συζητήθηκε στήν κατάστρωσή του άναλυ- 
τικά άπό τούς τεχνικούς, τούς πολιτικούς καί τούς εργαζόμενους σ’ όλες 
τις σοσιαλιστικές επιχειρήσεις καί τούς τόπους εργασίας, τρία ολόκληρα 
χρόνια. Μπορεί νά πει κανένας πώς έτσι άποτέλεσε τήν έκφραση τής 
συνείδησης καί τής ύπερήφανης πίστης όλων τών έργαζομένων στή Σοβι
ετική Ένωση γιά τούς σκοπούς του. Τά πεντάχρονα σχέδια όχι μονάχα 
καθόρισαν μέ τόν καλύτερο επιστημονικό τρόπο τήν οργάνωση τής οικο
νομίας καί τούς σκοπούς της στήν κάθε πεντάχρονη περίοδο παρά καί 
οργάνωσαν στή μάχη τής ειρηνικής άνοικοδόμησης τό σοβιετικό λαό. ΓΥ 
αύτό άποτελούν στήν ιστορία τό πρώτο μεγαλόπρεπο παράδειγμα πού ή 
άνθρώπινη κοινωνία όχι μόνο καθόρισε ολοκληρωμένα καί συνειδητά 
τούς σκοπούς καί τά μέσα τής δράσης τού κοινωνικού συνόλου καί τού 
κάθε μέλους της, άλλά καί πραγματοποίησε μέ επιστημονική άκρίβεια 
τούς σκοπούς αύτούς.

Τά πεντάχρονα άποτελούν όχι μονάχα τό πρώτο παράδειγμα στήν 
ιστορία ίλιγγιωδών τεχνικών κατακτήσεων, μέσα σ’ ένα συγκριτικά ελάχι
στο χρονικό διάστημα, μά καί τό λαμπρό θρίαμβο τής ιδέας καί τής διδα
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σκαλίας τού επιστημονικού σοσιαλισμού, μέ τήν πραγματοποίηση τής σο
σιαλιστικής κοινωνίας στό ένα έκτο τής γής. Στό διάστημα κιόλας τού 
πρώτου πεντάχρονου πέτυχαν άποτελέσματα πού χρειάστηκαν άλλού 
εκατονταετίες γιά νά ωριμάσουν οί συνθήκες γιά τήν πραγματοποίησή 
τους.

Ή  ΕΣΣΔ άλλαξε ριζικά χαρακτήρα κι έγινε άπό άγροτική βιομηχα
νική χώρα, τό σοσιαλιστικό σύστημα έγινε ή κυρίαρχη δύναμη στήν άγρο
τική οικονομία μέ τήν κολλεκτιβοποίηση τών άγρών, τά κεφαλαιοκρατικά 
στοιχεία στή βιομηχανία καί τήν άγροτική οικονομία εκμηδενίστηκαν, ή 
άνεργία στή βιομηχανία εξαλείφτηκε καθώς καί ή φτώχεια καί ή εξα
θλίωση στό χωριό* «ή νίκη τού σοσιαλισμού σέ όλους τούς τομείς τής 
λαϊκής32 οικονομίας κατάργησε τήν εκμετάλλευση άνθρώπου άπό άνθρω
πο».

Θά χρειαζόμαστε μεγάλη έκταση γιά νά άναλύσουμε πλατύτερα τά 
άποτελέσματα αυτά. Ό  καθένας κατανοεί τήν κοσμοϊστορική τους σημα
σία. Ούτε θά εκθέσουμε άναλυτικά τά όσα πραγματοποιήθηκαν στό δεύ
τερο καί στό τρίτο πεντάχρονο.

Θά σταθούμε τώρα σέ μερικά βασικά σημεία τής πορείας τής εκβι
ομηχάνισης, όπως ξετυλίγεται στήν άνώτερη αυτή φάση τής πορείας πού 
κάνει ή σχεδιασμένη οικονομία πρός τό σοσιαλισμό.

Σχετικά μέ τό περιεχόμενο, τό σχέδιο γιά τήν έκβιομηχάνιση βάζει 
γιά σκοπό του στήν περίοδο αυτή: α) νά άναπτύξει τίς ύπάρχουσες βι
ομηχανίες βαρείας βιομηχανίας καί β) νά κατασκευάσει καινούριες. Οί 
σκοποί αυτοί θά πραγματοποιηθούν -  σέ μία οικονομία πού όπως ή δική 
μας στό πρώτο στάδιο θά κατασκευάσει μεταλλουργική καί χημική βιομη
χανία παράλληλα μέ τήν ενεργειακή τους βάση -  μέ τήν έπέκταση καί 
άνάπτυξη τών κλάδων τής βαρείας βιομηχανίας. Αύτό θά είπεί πώς καί 
θά μεγαλώσει ή παραγωγή τών βιομηχανιών πού κιόλας κατασκευάστη
καν καί θά ίδρυθούν καί άλλες μεταλλουργικές βιομηχανίες πού δεν είχαν 
ιδρυθεί στό πρώτο στάδιο. ’Ακόμα στήν περίοδο αύτή θά ολοκληρωθεί ή 
θεμελίωση τού ζωτικού κλάδου τής βαρειάς μεγάλης μηχανουργικής βι
ομηχανίας πού λείπει σήμερα όλότελα άπό τήν οικονομία μας.

Στήν περίοδο αύτή, ή δημιουργία βιομηχανίας γιά μηχανοκατασκευές 
θά μπορέσει νά άνταποκριθεϊ στό καθήκον τής τεχνικής άναδιοργάνωσης 
γιά όλους τούς κλάδους τής υπόλοιπης βιομηχανίας, βαρειάς καί έλαφράς, 
στή βάση τής καινούριας τεχνικής. Οί καινούριες μηχανές πού θά 
χρειάζονται στήν περίοδο αύτή τής άνώτερης άνάπτυξης, θά δοθούν άπό 
τή βαρειά μηχανουργική βιομηχανία στήν άγροτική οικονομία, στις συγ
κοινωνίες, στή μεγάλη καί στή μικρή βιομηχανία.

Έτσι θ’ άλλάξει όλότελα ή βιομηχανική διάρθρωση τής χώρας καί θά 
δημιουργήσουμε ένα τεράστιο -  σέ σύγκριση μέ τίς σημερινές συνθήκες -  
οργανικά ενιαίο σύνολο συγχρονισμένων βιομηχανικών συγκροτημάτων

32. «'Ιστορία τού ΚΚΣΕ (μπ)», τόαος Β', σελ. 150.
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πού θ’ αγκαλιάζουν δλους εκείνους τούς βιομηχανικούς κλάδους, πού θά 
εργάζονται γιά νά έκτελεστούν οι σκοποί τού σχεδίου σχετικά μέ τήν 
παραγωγική καί τήν άτομική κατανάλωση. Ή απαρέγκλιτη άνοδος τού 
βιοτικού επιπέδου των έργαζομένων, μέ τις ολοένα μεγαλύτερες άνάγκες 
πού θά δημιουργούνται, θά επιταχύνει άδιάκοπα τό ρυθμό στήν ανά
πτυξη τής βιομηχανίας.

Σχετικά μέ τή λειτουργία, τό σχέδιο γιά τήν εκβιομηχάνιση στο στά
διο αυτό τής άνοικοδόμησης στηρίζεται στή ριζική άλλαγή τής κατανομής 
των έπενδύσεων κεφαλαίων άνάμεσα στούς διαφόρους τομείς τής οικονο
μίας. Τό ποσοστό τού κεφαλαίου πού τοποθετείται στή βαρειά προπάν
των βιομηχανία καί άνάλογα στούς άλλους βιομηχανικούς κλάδους μεγα
λώνει σημαντικά, άνάλογα δηλαδή μέ τή σημασία καί τούς σκοπούς πού 
έπιδιώκει ή εκβιομηχάνιση. Αύτό πραγματοποιείται γιατί έχει, άπό τό 
πρώτο κιόλας στάδιο, περιοριστεί, όσο γίνεται περισσότερο, ή παρασιτική 
καί άντιπαραγωγική διάθεση κεφαλαίων σέ μικρόπνοες κερδοσκοπικές 
επιχειρήσεις Μεγαλώνει έτσι τό ειδικό βάρος τής βιομηχανίας μέσα στήν 
οικονομία.

Αύτό φαίνεται κι άπό τή συγκριτικά άλματική αύξηση τού ποσού τής 
παραγωγής τής βιομηχανίας. Ή έπεκταμένη άναπαραγωγή στή βιομηχα
νία μεγαλώνει ολοένα περισσότερο, γιατί καλείται νά ικανοποιήσει ολο
ένα μεγαλύτερες άνάγκες στούς άλλους κλάδους καί ιδιαίτερα στήν αγρο
τική οικονομία. Στό στάδιο αύτό ή άλληλεπίδραση τής βιομηχανίας καί 
άγροτικής οικονομίας οδηγεί μέ ραγδαίο ρυθμό σέ μιά ολοένα άνώτερη 
παραγωγική σύνθεση. “Ένα άλλο χαρακτηριστικό τής διευρυνόμενης άνα- 
παραγωγής στή βιομηχανία είναι, πώς δέ γίνεται μόνο ποσοτική αύξηση 
στις εγκαταστάσεις καί στήν παραγωγή της, παρά καί ορθολογική γε
ωγραφική κλιμάκωσή της. Δημιουργούνται βιομηχανίες καινούριες, κι 
αυτές εντάσσονται σέ συγκροτήματα πού άπλώνονται σέ ολοένα καινού
ριες περιοχές. Έτσι ή σύνδεση τών βιομηχανικών κλάδων γίνεται κάθετη 
καί οριζόντια. Τό γεωγραφικό άπλωμα πραγματοποιείται σύμφωνα μέ τό 
σχέδιο πού εξασφαλίζει τήν άνάλογη καί σύμμετρη άνάπτυξη κάθε περι
φέρειας τής χώρας, όπου μπορεί γιά ορισμένους λόγους νά άναπτυχθεί 
βιομηχανική παραγωγή. Περισσότερα συγκροτήματα άποτελούν μία βι
ομηχανική ζώνη33.

Ή άνάπτυξη τής σοσιαλιστικής βιομηχανίας έχει γιά άποτέλεσμα νά 
άλλάξει ή σύνθεση τού εθνικού εισοδήματος. Ή καινούρια σύνθεση θά 
μάς δείξει άνάγλυφα τον καινούριο συσχετισμό άνάμεσα στούς διαφόρους 
κλάδους τής οικονομίας. Βλέπουμε πώς ή σοσιαλιστική βιομηχανία -  καί 
ιδιαίτερα ή βαρειά βιομηχανία -  καλύπτει σημαντικό ποσοστό άπό τό 
εθνικό εισόδημα. Ένώ πρώτα ή βιομηχανία -  καί ιδιαίτερα ή βαρειά βι

33. Ή  ΕΣΣΔ άπό τό πρώτο κιόλας πεντάχρονο δημιούργησε βιομηχανικές ζώνες στά 
πιό μακρυσμένα σημεία τής χώρας. Είναι γνωστό πώς οί βιομηχανίες στά Ουράλια καί στή 
Σιβηρία συντελέσανε άποτελεσματικά στή νίκη του Κόκκινου στρατού μετά τήν προσωρινή 
κατοχή τμήματος τής ευρωπαϊκής Ρωσίας άπό τούς φασίστες επιδρομείς.
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ομηχανία — κάλυπτε πολύ μικρότερο ποσοστό. Βλέπουμε ακόμα τήν ανά
πτυξη πού παίρνουν οί κλάδοι των συγκοινωνιών καί τής άγροτικής οικο
νομίας πού, ένώ πρώτα υστερούσαν τεχνικά, τώρα οργανώνονται σέ προ- 
οδευμένη τεχνική βάση. Τήν αλλαγή στή σύνθεση τού εθνικού εισοδήμα
τος πρέπει νά τήν εξετάζουμε σέ συσχετισμό μέ τό ποσοστό τής αύξησης 
τού εθνικού εισοδήματος στο σύνολό του. Επίσης πρέπει νά τήν εξετά
ζουμε μέ συσχετισμό μέ τό ύψος όπου φτάνει τό ποσοστό τής συσσώ
ρευσης34.

’Ακόμα ένας σοβαρότατος δείχτης γιά τή σημασία πού έχει ή ανά
πτυξη τής βιομηχανίας είναι ό δείχτης πού μάς δείχνει τή σχέση τού σοσι
αλιστικού μέ τον ιδιωτικό τομέα παραγωγής, στά διάφορα στάδια τής 
άνάπτυξης τής σχεδιασμένης οικονομίας. Βλέπουμε νά πλαταίνει ολοένα 
ό σοσιαλιστικός τομέας καί αντίθετα νά μικραίνει ό ιδιωτικός τομέας35.

Τό κοινωνικό αποτέλεσμα στήν περίοδο αύτή είναι πώς επικρατούν 
οί σοσιαλιστικές παραγωγικές σχέσεις στήν οικονομία. Καί επικρατούν 
έπειτα από αδιάκοπη διαλεχτική εξέλιξη καί όχι μηχανικά καί «απ’ τά 
πάνω», όπως τό βλέπανε οί κάθε λογής «άντιπολιτευόμενοι» στήν ΕΣΣΔ.

Ή  διαλεχτική πορεία στήν άνοδο τού σοσιαλισμού. επιτρέπει νά επι
κρατήσουν οί καινούριες παραγωγικές σχέσεις, άφού γίνει ή ριζική μετα
τροπή στήν οικονομική διάρθρωση τής χώρας καί δημιουργηθεΐ ή υλική 
βάση πού θά επιτρέψει τήν κατάργηση των παλιών σχέσεων36.

Εξετάσαμε σύντομα τήν περίοδο τής άνοικοδόμησης, πού έχει γιά 
σκοπό τή δημιουργία τής σοσιαλιστικής βάσης, τήν περίοδο τής μετάβα
σης στήν ολοκληρωμένη σοσιαλιστική οικονομία. Είδαμε τις κατακτήσεις 
της στήν κοινωνική πρόοδο καί τον τεχνικό πολιτισμό τής ΕΣΣΔ. Καί 
τώρα πού φτάσαμε στό τέρμα καλό είναι νά θυμηθούμε πώς όλα αυτά 
έγιναν καί μπορούν νά γίνουν μονάχα άμα είναι θεμελιωμένη ή πεποίθηση 
καί ή άκλόνητη πίστη στούς δημιουργούς τους ότι «ή χώρα μπορεϊ νά 
ανοικοδομηθεί σοσιαλιστικά γιατί εχει ό,τι τής χρειάζεται γ ι’ αυτό». Τή 
θέση αύτή τού Λένιν, πού είχε συλλάβει τό νόημα τής στρατηγικής τής 
άνοικοδόμησης σ’ όλο της τό μεγαλείο, έκφράζει ή άπόφαση τού Μου 
Συνεδρίου τού ΚΚΣΕ (μπ.), γράφοντας: «Στον τομέα τής οικονομικής 
άνοικοδόμησης τό Συνέδριο ξεκινά άπό τό γεγονός πώς ή χώρα μας, χώρα 
τής δικτατορίας τού προλεταριάτου, έχει ό,τι χρειάζεται γιά τήν άνοικο- 
δόμηση τής πλέριας σοσιαλιστικής κοινωνίας» (Λένιν). «Τό Συνέδριο θε
ωρεί πώς ή νίκη τής σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης στήν ΕΣΣΔ είναι βα
σικό καθήκον τού Κόμματός μας».

34. Καί ξέρουμε πώς, στό διάστημα των σταλινικών πεντάχρονων, ό ρυθμός στην αύ
ξηση τού ποσοστού αυτού ξεπέρασε καί τό μεγαλύτερο πού πραγματοποιήθηκε στις καπιτα
λιστικές χώρες στό μεσοπόλεμο.

35. Στήν ΕΣΣΔ, επειτα άπό τό πρώτο σταλινικό πεντάχρονο, είδαμε τόν ιδιωτικό τομέα 
νά έξαφανίζεται σχεδόν, νά μήν εχει πιά υπολογίσιμη οικονομική δύναμη.

36. Στή βάση αύτή στηρίχτηκε ή άντικατάσταση τής κουλάκικης παραγωγής σιτηρών μέ 
τήν παραγωγή των κολχόζ καί των σοβχόζ στό πρώτο σταλινικό πεντάχρονο. Βλ. «'Ιστορία 
τού ΚΚΣΕ (μπ.)», τόμ. Β', σελ. 134.
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Ή  άπόφαση αυτή τσάκισε ιδεολογικά τούς λενινιστικά άδιαπαιδα- 
γώγητους κάθε λογής «αριστερούς» αντιπολιτευόμενους καί «διεθνιστές» 
στήν άγοραία έννοια τού ορου, Ζηνόβιεφ κλπ., πού έφταναν νά υποστη
ρίζουν τό «άδύνατο τής σοσιαλιστικής οικοδόμησης στήν ΕΣΣΔ». Ή  θε
ωρία των «αντιπολιτευόμενων» αυτών δεν έλεγε τίποτα άλλο άπό τό ότι 
«ή Σοβιετική Ένωση δέ μπορεί ούτε νά χτίσει τό σοσιαλισμό ούτε νά γίνει 
βιώσιμη σοσιαλιστικά αν πρώτα δεν γίνουν σοσιαλιστικές οι μεγάλες χώ
ρες τής δύσης» (βλ. τό ιστορικό τού ιδεολογικού άγώνα πού εγινε στή 
Σοβιετική Ένωση γύρω άπ’ αυτό τό ζήτημα στήν «Τστορία τού Κομμου
νιστικού Κόμματος τής Σοβιετικής Ένωσης (μπ.)», (τόμος Β', σελ. 99-108 
έλλην. μεταφρ. 1946). Ή  «θέση» αυτή σήμαινε εγκατάλειψη καί προδοσία 
τών κατακτήσεων καί τών σκοπών τής μεγάλης όχτωβριανής επανά
στασης..

Ό  ιδεολογικός άγώνας πού γίνεται σήμερα στή χώρα μας ενάντια στά 
αντιδραστικά στοιχεία, ενάντια στούς «θεωρητικούς» κλπ., πού άρνιούν- 
ται τή βιωσιμότητα τής χώρας μας, δεν είναι στή βάση του παρά ό άγώνας 
γιά νά επικρατήσει ή άληθινή έπιστημονική σοσιαλιστική άντίληψη πώς 
στή χώρα μας μπορούμε με τις έσωελληνικές δυνατότητες, αφού λύσουμε 
τά πιό επείγοντα προβλήματά μας, νά τραβήξουμε γιά βαθύτερες καί πλα
τύτερες κοινωνικοοικονομικές μετατροπές πού πάνω σ’ αυτές θά στηρί
ξουμε τό σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής οικονομίας μας. Δεν μπορεί 
κανένας νά θέλει νά λέγεται σοσιαλιστής άμα δεν πιστεύει καί δεν είναι 
σέ θέση νά άποδείξει τή βασική αυτή αλήθεια. Νά άποδείξει, δηλαδή, πώς 
τό πρόβλημα τής βιωσιμότητας δέν είναι κανένα μεταφυσικό ή φυσικογε- 
ωγραφικό πρόβλημα στή βάση του, παρά ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοι
κονομικό πρόβλημα πού ή λύση του σημαίνει: ν ’ αντικαταστήσουμε τις 
παλιές παραγωγικές σχέσεις, πού κρατούν σέ καθυστέρηση τις παραγωγι
κές δυνάμεις τής κοινωνίας, μέ τίς καινούριες παραγωγικές σχέσεις, πού 
θά άνοίξουν τό δρόμο στήν αδέσμευτη άνάπτυξη τού παραγωγικού δυνα
μικού καί τής οικονομίας τής χώρας. Καί ή πορεία γιά τήν άνέλιξη τής 
οικονομίας μέσα σέ άνώτερης μορφής κοινωνικό πλαίσιο αρχίζει γιά τήν 
Ελλάδα μέ τή λαϊκή δημοκρατία. Αυτοί πού άρνιούνται τή βασική αυτή 
άλήθεια καί προσπαθούν νά τήν κρύψουν άπό τό λαό μέ μεγαλόστομες 
φράσεις, είναι οι ψευτοσοσιαλιστές πού κυκλοφορούν στήν άγορά τής ελ
ληνικής «ντιλετάντικης» διανόησης, τόσο άπό τά δεξιά όσο καί άπό «τ’ 
άριστερά». Σέ καμμιά όμως περίσταση δέν πρέπει νά τούς αφήνουμε νά 
βλάπτουν τον άγώνα τού λαού χρησιμοποιώντας μιά τέτοια άπατηλή 
μάσκα.

Ά ς  άνακεφαλαιώσουμε τώρα σύντομα τά συμπεράσματα.
1) Ή  εκβιομηχάνιση τής χώρας μπορεί νά γίνει ταυτόχρονα καί 

παράλληλα μέ τήν πραγματοποίηση τής άνασυγκρότησης καί μετάπλασης 
τής οικονομίας.

2) Ή  εκβιομηχάνιση πρέπει ν ’ άρχίσει μέ τή θεμελίωση βαρείας βι
ομηχανίας καί νά βαδίσει μέσα στά πλαίσια ενός γενικότερου προγράμ
ματος σχεδιασμένης (καί όχι συμπτωματικής-άναρχικής, καπιταλιστικού
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δηλαδή τύπου ανόρθωσης) ανασυγκρότησης για τή μετάπλαση των κλά
δων τής εθνικής οικονομίας. Γιά τό σκοπό αυτό είναι απαραίτητο νά γί
νουν οι — μέ λαϊκό δημοκρατικό χαρακτήρα -  μετατροπές, πού άναφέραμε 
παραπάνω, στή διάρθρωση τής οικονομίας.

3) Η εκβιομηχάνιση σέ μεγαλύτερη κλίμακα γιά όλους τούς κλάδους 
τής οικονομίας θά γίνει, αφού πρώτα πραγματοποιηθούν οί πιό πάνω 
προϋποθέσεις μέσα στά πλαίσια τής σχεδιασμένης λαϊκής οικονομίας, πού 
θα προχωρήσει γιά τή σοσιαλιστική οικοδόμηση σύμφωνα μέ τούς βασι
κούς της νόμους πού αναλύσαμε σέ προηγούμενες σελίδες.
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Α' ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1. Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ

1. Γιά τη βιωσιμότητα γενικά

Τό ζήτημα τής βιωσιμότητας, άν πρέπει κανένας νά τό ονομάσει έτσι, 
δεν είναι στή βάση του οΰτε φυσικογεωγραφικό, οΰτε δηιιονραφίκό ζήτη
μα- ........ ... ......

Ή βιωσιμότητα είναι ένα συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό ζήτημα 
πού μπορεί νά αντιμετωπιστεί μόνο μέσα σέ συγκεκριμένες κοινωνικοοι

κονομικές συνθήκες καί μέσα στις συγκεκριμένες κάθε; φορά κοινωνικές 
μετατροπές γιά τήν άνέλιξη τής κοινωνίας σέ ανώτερη μορφή.

Συνακόλουθα, ζήτημα άπόλυτο βιωσιμότητας δέν μπορεί νά τεθείς 
Δέν μπορεί δηλαδή νά τεθεί ζήτημα βιωσιμότητας αύτης καθαυτής. Δια
φορετικά θά φτάναμε στή μεταφυσική άντίληψη, πώς υπάρχει κάποια 
μεταφυσική ιδιότητα ύπερ-κοινωνική — πού μπορεί νά τήν έχει σαν μό
νιμο χαρακτηριστικό ή τάδε χώρα -  πού θά όνομασθεί βιώσιμη -  καί νά 
μην τήν έχει ή δείνα (πού θά θεωρηθεί πώς τής λείπει ό «ζωτικός 
χώρος»).

Πρέπει, λοιπόν, νά πούμε πώς ή βιωσιμότητα μιας χώρας πραγματο
ποιείται ή τείνει στήν πραγματοποίησή της, σάν πρακτική επιδίωξη, άμα 
ή κοινωνική εργασία, ή κοινωνική δραστηριότητα, συνδεθούν με ιά 
παραγωγικά μέσα σέ ολοένα πιό ανώτερη μορφή κοινωνικής καί οικονο
μικής οργάνωσης* μ’ ένα λόγο άμα οι παραγωγικές δυνάμεις τής δοσμέ
νης κοινωνίας οργανωθούν καί άναπτυχθούν μέσα σέ ενα καινούριο,
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άνώτερο άπό τό προηγούμενο κοινωνικό σύστημα.
Δεν υπάρχουν, συνακόλουθα, χώρες άπόλυτα βιώσιμες καί χώρες 

απόλυτα όχι βιώσιμες, άλλά υπάρχουν παραγωγικά άναπτυγμένες καί 
χώρες όχι άναπτυγμένες. Χώρες κοινωνικά καί οικονομικά προοδευμένες 
καί χώρες καθυστερημένες.

"Οταν λοιπόν είπαμε παραπάνω πώς ή βιωσιμότητα δέν είναι κατά 
κύριο λόγο φυσικογεωγραφικό καί δημογραφικό πρόβλημα, άλλά πρό
βλημα κοινωνικό, έννοούσαμε πώς ή βάση γιά τή βιωσιμότητα είναι ό 
κοινωνικός τρόπος παραγωγής, τό ευνοϊκό κοινωνικό πλαίσιο καί στή 
βάση αυτή μονάχα μ,πορεΐ νά άργίσουν νά υπολογίζονται ό Φυσικός 
πλούτος, ό πληθυσμός (σάν συντελεστής παραγωγικός), ή γεωγραφική το
ποθεσία κλπ., σάν σύνδοοιιοι δοοι.^Ρ

Ή  ιστορική πείρα επιβεβαιώνει τήν πιό πάνω τοποθέτηση. Οί χώρες 
άναπτύχθηκαν παραγωγικά, περισσότερο ή λιγότερο, ανάλογα μέ τόν 
περισσότερο ή λιγότερο εξελιγμένο κοινωνικό τρόπο παραγωγής πού εί
χαν. ‘Ο φυσικός πλούτος καί ό δημογραφικός παράγοντας, ήταν στοιχεία 
συντελεστές νιά άξιοποίηση στατικά, ένώ ή δυναμική παραγωγική άνά- 
πτυξη έξαρτήθηκε πάντα άπό τόν ευνοϊκό κοινωνικό παράγοντα. Ξέρουμε/ 
πώς χώρες μέ άπέραντες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες έμειναν καθυ-\ 
στερημένες, γιατί ό κοινωνικός τρόπος παραγωγής ήταν όπισθοδρομικός, ) 
γιατί οί χώρες αύτές εμποδίστηκαν άπό τήν μορφή τών παραγωγικών ( 
σχέσεων πού επικρατούσαν σ’ αύτές ν ’ άναπτυχθούν παραγωγικά. Γιατί, ) 
άκόμα, εμποδίστηκαν σ’ αύτό, καθώς ξέρουμε άπό εξωτερικούς παράγον- ί 
τες -  όπως άπό τόν άνασταλτικό παράγοντα τού ιμπεριαλισμού.

“Οσο οί διάφορες χώρες περνούσαν άπό κατώτερη σέ άνώτερη κοι-

ίνωνική οργάνωση τόσο περισσότερο «βιώσιμες» γίνονταν. Μέ τή διαφορά 
πώς ή βιωσιμότητα στόν καπιταλισμό είναι καί παραμένει σχετική. Δηλα- 
δή, ή ίδια ή καπιταλιστική ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων βρίσκει 
φραγμό της το Ιδιο τό κεφάλαιο. Αύτό έχει σάν αίτια τή βασική άντίφαση 
τού καπιταλισμού: κοινωνική παραγωγή, άτομική ιδιοποίηση. Στό σοσι
αλισμό ή βιωσιμότητα είναι πραγματική, ούσιαστική, γιατί όχι μόνο δημι
ουργός της είναι ό ίδιος ό λαός μέσα σ’ ενα άνώτερο κοινωνικό σύστημα 
μά, τό σπουδαιότερο, γιατί τήν καινούρια κοινωνία τή φτιάνει γιά τόν 
εαυτό του ό εργαζόμενος λαός.

'Αμα λέμε βιωσιμότητα, δέν πρέπει νά τή συγχύζουμε μέ τήν αύτάρ- 
χεια. Αύτάρκεια σημαίνει νά έπιδιώκει μιά χώρα νά φτιάνει όλα δσα τής 
Υοειάζονται μέσα στή γώόα άποκλειστικά καί νά έλατΐώσει, όσο μπορέί, 
τίς έιιποοικές ττκ συναλλαγές. Ή  αύτάρκεια σάν οικονομική θεωρία καί 
εμπορική πολιτική, πού φάνηκε ξανά στό μεσοπόλεμο, πήρε διάφορες 
μορφές: άπό τήν άπλή «τελωνειακή προστασία», ώς τή φασιστική αύτάρ- 
κεια, πού όδήγησε μέ τά «υποκατάστατα» τού τρίτου ράϊχ στό δεύτερο 
παγκόσμιο πόλεμο. Ή  «αύτάρκεια» μέσα στά συστήματα αύτά συνοδεύ- / 
τηκε πάντα άπό τραγικό κατέβασμα τού βιοτικού έπιπέδου τού λαού. Βι
ωσιμότητα, άντίθετα, σημαίνει άπό τό ένας μέρος άνάπτυξη οτό μέγιστο 
καί άξιοποίηση έκείνων τών πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων πού δια-
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/  θέτει ή χώρα μέσα σέ ολοένα άνώτερη κοινωνική μορφή, και άπό τό άλλο

ί μέρος, οικονομική συνεργασία, άνταλλαγή οικονομικών αγαθών καί επι
κοινωνία μέ τις άλλες χώρες.

Τό ζήτημα τής βιωσιμότητας, λοιπόν, παίρνει δύο μορφές. Ή  μία 
/μορφή είναι εκείνη πού τού έδωσαν οί κυρίαρχες έκμεταλλεύτριες τάξεις, 

πού τό συνδύασαν μέ τό «ζωτικό χώρο» καί τήν επεκτατική έξαπλωτική 
πολιτική. Ή  μορφή αύτή δόθηκε γιατί, μή μπορώντας οί τάξεις αυτές νά 
λύσουν τό κοινωνικό πρόβλημα όργανικά-έσωτερικά, προσπάθησαν νά τό 
μετατρέψουν σέ πρόβλημα έξωτερικής-έδαφικής καί οικονομικής επέκτα
σης. Μή μπορώντας δηλαδή νά ξεπεράσουν τις εσωτερικές αντιθέσεις τού 
Ιδιου τού κοινωνικού συστήματος πάνω στό όποιο" στηρίξουν τήν κυριαρ- 
χία τους, προσπαθούν νά βρουν διέξοδο μέ τό νά εξαπλώσουν τήν έκμε- 

{  ταλλευτική κυριαρχία τους έδαφικά καί οικονομικά. Ή  βάση γιά τις θε-ι1 
' ωρίες αυτές τού «ζωτικού χώρου» κλπ. είναι πώς οί φυσικοί καί πλουτοΛ | 

παραγωγικοί νόμοι δέν έπαρκούν καί γι’ αυτό χρειάζεται ή έξάπλωση. 
Έτσι όμως μετατοπίζεται τό ζήτημα άπό τή σωστή του θέση. ’Αντί να 
είναι ζήτημα εσωτερικής οργανικής άνάπτυξης των παραγωγικών δυνά
μεων σέ ολοένα ανώτερο κοινωνικό πλαίσιο, γίνεται ζήτημα υποδούλωσης 
τής εθνικής εργασίας καί προνομιακής εκμετάλλευσης των πλουτοπαρα- 
γωγικών πόρων άλλων χωρών.

Ή άλλη μορφή, ή μορφή πού τοποθετούμε εμείς τό ζήτημα τής βιωσι
μότητας, είναι: πώς νά άντικαταστήσουμε τίς παλιές παραγωγικές σχέ
σεις, πού κρατούν σέ καθυστέρηση τίς παραγωγικές δυνάμεις καί έμποδ^ 
ζουν τήν άνάπτυξή τους, μέ τίς καινούριες εκείνες παραγωγικές σχέσεις 
πού θά ανοίξουν τό δρόμο γιά τήν άδέσμευτη άνάπτυξή τού παραγωγικού 
δυναμικού καί τής οικονομίας τής χώρας.

Συμπέρασμχχ:Δ έν είναι στήνπρώτη γραμμή καθοριστικός παράγων^ 
αυτές καθαυτές οί φυσικές πλουτοπαραγωγικές συνθήκες γιά τήν άνά- 
#τυξη μιας χώραςΓΣτη πρώτη γραμμή ή άνάπτυξή αυτή καθορίζεται άπό 
τό βαθμό τής δραστηριοποίησης τής εθνικής εργασίας μέσα στό κατάλ
ληλο ευνοϊκό κοινωνικό περίγυρο, πού θά επιτρέψει ολοένα καλύτερα νά 
άξιοποιηθούν οί εσωτερικές πλουτοπαραγωγικές πηγές,νά άναπτυχθεϊ δη
λαδή έλεύθερα-έσωτερικά-όργανικά ή οικονομία.

Προκειμένου λοιπόν καί γιά τή χώρα μας πρέπει νά διαπιστώσουμε 
πώς, ενώ υπάρχουν οί πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες γιά νά άναπτυ- 
χθεί, εμπόδισαν οί κυρίαρχες τάξεις νά πραγματοποιηθούν οί άπαραίτη- 
τες κοινωνικές προϋποθέσεις πού άναφέραμε,

Η θεωρία, δμως, πού ύποστηρίζει τή μή βιωσιμότητα τής χώρας, άπό 
μή κοινωνικούς λόγους, προσπαθεί νά άντιστρέψει τό πρόβλημα: δέν εί
ναι, λένε, οί κοινωνικοί δροι πού λείπουν, παρά οί φυσικές καί ορισμένες;! 
ειδικές -  οικονομικές προϋποθέσεις. Φταίει, αυτό καθαυτό, τό χαμηλός 
πλουτοπαραγωγικό δυναμικό καί ή ελλειψη κεφαλαίων.

Στά παρακάτω, αφού έξετάσουμε τό ιστορικό γιά τή δημιουργία τής 
θεωρίας αυτής στή χώρα μας, θά άπαντήσουμε στά έπιχειρήματα πού 
προβάλλονται.
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2. Τό ιστορικό τής συζήτησης καί οί θεωρίες πού άρνιοϋνται τή
βιωσιμότητα

Τό πρόβλημα γιά τήν εκβιομηχάνιση, καί ιδιαίτερα γιά την άνάπτυξη 
βαρείας βιομηχανίας στη χώρα μας, άναψε τά τελευταία χρόνια καί προ 
πάντων στά χρόνια τής άξονικής κατοχής καί στο πρόσφατο διάστημα, 
έπειτα άπ’αυτήν,ζωηρή συζήτηση άνάμεσα στούς τεχνικούς καί τούς ειδι
κούς επιστήμονες. Τό ζήτημα γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη τής χώρας 
συνδυάζεται άμεσα μέ τή βιωσιμότητα τής χώρας μας, μέ τή δυνατότητα 
δηλ. νά ζήσει ό τόπος άναπτύσσοντας μέ τή εργασία των κατοίκων του 
κατά κύριο λόγο τις εσωτερικές παραγωγικές δυνάμεις πού περικλείνει. 
’Από τήν άπάντηση πού θα δοθεί στο πρόβλημα γιά τήν εκβιομηχάνιση 
έξαρτιέται βασικά καί ή θέση πού θά πάρει κανένας στό όλο ζήτημα γιά 
τή βιωσιμότητα.

Ποιά ήταν ή θεωρία πού επικρατούσε στήν «επίσημη» ελληνική επι
στήμη καί στήν πολιτική των κομμάτων τής οικονομικής ολιγαρχίας, ώς 
τά τελευταία χρόνια:

Ήταν ή «θεωρία» πώς ή Ελλάδα, πλουτολογικά, «υστερεί» από όλες 
τις πολιτισμένες χώρες. Πώς ή Ελλάδα έχει «φυσικά» φτωχό καί άγονο 
έδαφος καί πώς δέν μπορεΐ ν’ άποδώσει ή γεωργική καλλιέργεια τίποτα ή 
ελάχιστα περισσότερο άπ’ ό,τι δίνει σήμερα στόν εξαθλιωμένο άγροτικό 
πληθυσμό πού άποτελεί καί τό μεγαλύτερο ποσοστό στόν πληθυσμό τής 
χώρβς. Πώς καί σχετικά μέ τή βιομηχανία ό έλληνας είναι «καταδικασμέ
νος» νά έχει χαμηλό εισόδημα, επειδή οί φυσικές πλουτοπαραγωγικές πη
γές στό έδαφος καί στό υπέδαφος είναι κι αυτές άπελπιστικά «περιορι
σμένες». Πώς ή δημογραφική «πίεση» τής χώρας είναι τέτοια, δηλαδή ό 
πληθυσμός πού άναλογεί στό έδαφος πού μπορεΐ νά καλλιεργηθεί είναι 
τόσος πού -  όποιαδήποτε «βελτίωσις συνθηκών» κι άν προκύψει άπό τήν 
εκμετάλλευση των πόρων της -  τό «κατά κεφαλήν» εισόδημα εΐναΐ' άδύ- 
νατο νά έπαρκέσει γιά τήν άνύψωση τού επιπέδου τής ζωής. Ακόμα έλε
γαν, πώς λείπουν τά κεφάλαια στή χώρα μας καί «πλεονάζουν αί έργατι- 
καί χείρες». Καί τέλος πώς είναι αδύνατο πιά στή χώρα μας πού έμεινε 
τόσο πίσω άπό τίς άλλες προοδευμένες χώρες «νά τίς φτάσει καί νά τίς 
συναγωνιστεί», μιά πού αυτές έχουν πιά στά χέρια τους τά κλειδιά τής 
παγκόσμιας οικονομίας.

Συμπέρασμα λοιπόν γι” αυτούς: Ή  Ελλάδα είναι μιά «φυσικά» 
φτωχή χώρα πού μπορεΐ «νά βρει τή σωτηρία της» μονάχα μέ λύσεις 
«έξωτερικές», δηλ. μέ λύσεις πού βρίσκουνται εξω άπό τήν οικονομία της, 
έξω άπό τήν άνάπτυξη των εσωτερικών της δυνατοτήτων μέ τήν εθνική 
εργασία. Ποιές είναι αύτές οί «λύσεις»;

Πρώτα άπ’ δλα, ή πρόσκτηση, ή προσάρτηση «γονίμων εδαφών». Ή  
άπόκτηση καινούριων περιφερειών τόσο στήν Ευρώπη, όσο καί γιά τούς 
πιό τολμηρούς, σέ άλλους τόπους -  μέ τήν άπόκτηση άποικιών κλπ. -  
είναι ή καραμέλλα πού πιπιλίζει μέ μακαριότητα ή έπιστήμη τού «έπίση-
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μου» κράτους κυρίαρχων τάξεων στό διάστημα τής τελευταίας έκατοντα- 
ετίας. Είναι τό ναρκωτικό δηλητήριο πού ένσταλάζει ή κυρίαρχη τάξη 
στην έλληνική επιστημονική διανόηση. Είναι τό «ποτό τής λήθης» πού 
ι δινε στις εργαζόμενες μάζες τού λαού μας γιά νά μή βλέπουν τούς φταί
χτες γιά τή δυστυχία τους, γιά νά μή βλέπουν πώς ή σωτηρία βρίσκεται 
μέσα στόν τόπο τους καί πώς μπορούν νά τήν εξασφαλίσουν μέ τή δική 
τους δύναμη καί τις εσωτερικές δυνατότητες τής χώρας* πώς δέ βρίσκε
ται, δηλαδή, έξω άπό τήν πατρική γη -  «στούς γήϊνους παράδεισους» πού 
ίπρεπε νά κατακτήσουν. Φυσικά δεν πρέπει νά μπερδεύουμε αυτό τό με
γαλοϊδεατισμό τών κυρίαρχων τάξεων μέ τόν πόθο τού ελληνικού λαού νά 
ενώσει μέ τήν πατρίδα του τις έθνικές ελληνικές περιοχές πού βρίσκονται 
κάτω άπό ξένη κυριαρχία. (Δωδεκάνησα, Κύπρος...) ’Άλλο πράμα είναι ή 
λύση τού εθνικού ζητήματος καί άλλο ό μεγαλοϊδεάτικος-κατακτητικός- 
έπεκτατικός σωβινισμός γιά τήν υποδούλωση ξένων λαών μέ τό πρόσχημα 
πώς τάχα «δέ φτάνει ή γη μας» γιά νά ζήσει τόν έλληνικό λαό. Τελευταία, 
ό έδαφικός έπεκτατικός μεγαλοϊδεατισμός, τροφοδοτείται άπό τό μύθο 
τού «σλαβικού κινδύνου». Χρειάζεται, λένε, νά άποκρούσομε τήν έπιθε- 
τική άπειλή τών γειτόνων μας. Δέν είναι όμως καθόλου σύμπτωση, ούτε 
παράξενο, γιά τό μεγαλοϊδεατισμό -  πού μεταμφιέζεται διαρκώς -  πώς τό 
«μπαμπούλα» γιά τό σλαβικό κίνδυνο καί «τήν έξωθεν ένίσχυσιν» τόν 
επισείουν οι ϊδιοι αυτοί άνθρωποι (πολιτικοί, άλλά καί έπιστήμονες καί 
ειδικοί επί κεφαλής τής «μεταδεκεμβριανής άνασυγκροτήσεως») πού πριν 
λίγους μήνες ζητούσαν δλα τα καπνοτόπια μιας γειτονικής χώρας, λίγο- 
πολύ, τά πετρέλαια μιας άλλης καί δλες τις λίμνες Δασσαρητίας, δηλαδή 
κι αυτή τή λίμνη άκόμα πού βρίσκεται όλόκληρη στό έδαφος μιας μόνο 
καί ξένης χώρας! Τίς ζητούσαν δέ ώς... έπανορθώσεις. Βρισκόμαστε σή
μερα μπροστά στή φάση τής φθοράς δύο ιμπεριαλισμών στή γωνιά αυτή 
τών Βαλκανίων. Ό  ένας κλονίζεται. Ό  άλλος θέλει νά περισώσει δ,τι 
άπόμεινε όρθιο. Έτσι ή άλλοιώς, σήμερα, ό ντόπιος μεγαλοϊδεατισμός 
φαίνεται νά προσαρμόστηκε κι αυτός ύπάκουα στήν άποψη τού «προπυρ
γίου» κατά τού σλαβικού κινδύνου στή Βαλκανική.

Δεύτερη «λύση», συχνά σέ συνδυασμό μέ τήν πρώτη, παρουσιάζεται 
ή μετανάστευση τού έλληνικού στοιχείου, τών χεριών πού «περισσεύουν» 
σέ άλλες «πλούσιες» χώρες πού θα έδιναν τή δυνατότητα στό έλληνικό 
στοιχείο νά ευδοκιμήσει οικονομικά καί νά βοηθήσει τούς «φτωχούς συγ
γενείς» στήν πατρίδα του. Ή  έξιδανίκευση καί ή ρομαντικοποίηση τού 
τύπου τού έλληνα «νεώτερου Όδυσσέα» πού είναι φτιαγμένος μονάχα γιά 
περιπλανήσεις, γιά περιπέτειες, γιά τό κυνήγι τού κέρδους σέ μακρινές 
χώρες καί πού ένσαρκώνει μέ τίς ίκανότητές του τό «δαιμόνιο» τής φυλής
-  πού τόν κάνει «άνώτερο» άπό τούς «ψυχρούς λογικούς», άλλά λιγότερο 
< Γύφυείς» εύρωπαίους καί άμερικανούς -  ήταν τό άγαπημένο θέμα όχι 
δυστυχώς μονάχα τής ελαφριάς μυθιστοριογραφίας κι έπιφυλλιδογραφίας 
τού κίτρινου τύπου παρά άκόμα καί αυτής τής «σοβαρής» επιστημονικής 
((ιλολογίας.

Τρίτη λύση -  «καθαρά» οικονομολογική -  είναι ό έμπορικός μεναλοϊ-



όεατισμός. Πρέπει, λένε, νά επιδιώξουμε νά μάς παραχωρήσουν, δηλαδή 
ατίς κυρίαρχες τάξεις, οί κάθε φορά «προστάτιδες» ξένες δυνάμεις προ
νόμια οικονομικά καί εμπορικά γιά την εκμετάλλευση ορισμένων ζωνών 
επιρροής του ξένου κεφαλαίου, καί ιδιαίτερα στίς βαλκανικές χώρες καί 
οτή Μέση ’Ανατολή.

Τέταρτη «παράλληλη λύση». Νά προσφέρουμε, λένε, στό ξένο κεφάλαιο 
κάθε λογής προνόμια για νά έκμεταλλευθεΐ τούς πόρους τής χώρας μας. 
Καί κάθε πολιτική καί οικονομική έγγύηση. Ή  λύση αυτή έχει σάν δικαι- 
ολογική βάση τή «στενότητα» κεφαλαίων, πού δέ θά μπορούσε ν’ άντιμε- 
τωπισθεΐ παρά μέ την άθρόα «εισροή» τού ξένου κεφαλαίου σ’ όλόκληρη 
τήν οικονομία μας. 'Η είσροή αύτή θά δραστηριοποιούσε τήν οικονομία 
μας, άφού δέν μπορούν νά βρεθούν άλλοιώς κεφάλαια, ούτε μπορει τό 
ντόπιο κεφάλαιο νά έπενδυθεί σέ έργα «μακράς πνοής», καί θά έδινε, τό 
λιγότερο, δουλειά, ένα κομμάτι ψωμί (όπως λένε) στό ρακένδυτο καί «λι- 
μοκτονούντα» έλληνικό λαό. Έτσι προπαγανδίζουν τή συστηματική 
παράδοση τής χώρας μέ δρους άσυδοσίας στό ξένο κεφάλαιο μέ τίς λη
στρικές συμβάσεις γιά εκτέλεση μεγάλων έργων (παραγωγικά, συγκοινω
νίες, ένέργεια κλπ.).

Γύρω άπό τίς «λύσεις» τούτες κινήθηκε ένας άστερισμός άπό παραλ
λαγές. Ό λες μαζί άποτελούν τό ύποδάσταγμα τού ϊόιον μοτίδον, τής 
ϊδιας «θεωρίας», πού δέν είναι άλλη άπό τή θεωρία γιά τή «φτώχεια τοϋ 
τόπου», δπου τάχα είναι «καταδικασμένος άπό φυσικογεωγραφικούς καί 
δημογραφικούς λόγους καί δχι άπό κοινωνικούς».

Ή «θεωρία» αύτή, άν θελήσουμε νά τήν άναλύσουμε στά συστατικά 
της μέρη, θά ίδούμε πώς κάθε άλλο είναι παρά έπιστημονική. Οί ρίζες της 
τροφοδοτούνται άπό τήν άντιδραστική ελληνική έπιστήμη πού άντικα- 
θρεφτίζει τή γενικότερη πολιτικοκοινωνική άντιδραστικότητα καί συντη- 
ρητικότητα τού «Βασιλείου τής Ελλάδος» καί τών τάξεων πού άποτέλε- 
σαν τούς στυλοβάτες του, άφού, πρώτα, πρόδωσαν τούς κοινωνικοοικο
νομικούς σκοπούς τής Επανάστασης τού 21. Καί δέν άφησαν νά όλοκλη- 
ρωθει τό έργο της.

Τί εκφράζει στήν πραγματικότητα ή «θεωρία» αύτή; Εκφράζει τήν 
πολιτική τών κυρίαρχων τάξεων στήν Ελλάδα, πού συμπυκνώνεται στό 
κήρυγμα τού μεγαλοϊδεατισμού1. Ό  μεγαλοϊδεατισμός είναι τό πραγμα
τικό υπόβαθρο τής θεωρίας γιά τή φτώχεια τού τόπου καί σ’ αύτή τή 
θεωρία βρίσκει τήν έπιστημονική «θεμελίωσή» του, τό «γνωστικό καί λο
γικό» έπιστέγασμά του. Ό  μεγαλοϊδεατισμός πού έσήμαινε καί σημαίνει: 
Νά διαιωνιστεΐ ή έσωτερική καθυστέρηση τής οίκονομίας καί ή καταπίεση 
τού δουλευτή λαού, νά έξακολουθήσουν ot τυχοδιωκτικές περιπέτειες γιά 
εξωτεοικές «λύσεις» τού άλυτου άπό τήν άστική τάξη νεοελληνικού προ-
-,__. in  ■■ -III mu |- i..iniLiii-ί -)JU i -li-__ IJLLLr·' Ί-ΜΙ,Ι—P ■ M ~ .I t  UJi ' L 1 LW ■ Γ Ό · M rartltWinirrntT  ̂t~ —— —n—*——

1. Βλ. Γ. Ζέβγον: «Σύντομη μελέτη τής νεοελληνικής ίστορίας», γιά τίς ιστορικές -  κοι
νωνικοοικονομικές ρίζες τής «μεγάλης ιδέας» πριν τήν έπανάσταση τού 21 (τόμος α \ σελ. 
18) καί γιά τήν άντιλαϊκή, άντιδημοκρατική καί άντεθνική πολιτική τού μεγαλοϊδεατισμού 
(τόμος Β'. σελ. 22, 23, 54, 93 καί ά.)
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οικονομική έκμετάλλευση, ή κυ- 
ριαρχική καταδυνάστευση τής χώρας από τό ξένο κεφάλαιο. Ό  μεγαλοϊ
δεατισμός λοιπόν χρειαζότανε μιά «θεωρία» πού νά δικαιολογεί τό δτι 
δεν λύθηκε από τις κυρίαρχες τάξεις κανένα βασικό νεοελληνικό πρόβλη
μα. Οΰτε τό αγροτικό ζήτημα. Ούτε τό πρόβλημα γιά τήν εκβιομηχάνιση 
τής χώρας2. Έπρεπε λοιπόν νά βρεθεί μιά θεωρία πού θά στήριζε «επι
στημονικά» τή βάση τού μεγαλοϊδεατισμού, τήν αντίληψη πώς ή χώρα μας 
δεν είναι βιώσιμη. Έτσι δημιουργήθηκε ή θεωρία γιά τή «φτώχεια τού 
τόπου». "Ωστε ή θεωρία αυτή δεν είναι τίποτ’ άλλο άπό μιά απολογητική 
θεωρία γιά τήν πολιτική των κυρίαρχων τάξεων ψευτο-επιστημονικά 
«παρουσιασμένη». Τέτοιες θεωρίες, καθώς είδαμε, δημιουργήματα τής 
πολιτικής άντίδρασης, mutatis mutandis, ξέρουμε πώς διατυπώθηκαν άπό 
τούς θεωρητικούς των εκμεταλλευτικών τάξεων στις φασιστικές χώρες καί 
ιδιαίτερα έγιναν άντικείμενο «θεωρητικής» επεξεργασίας στή χιτλερική 
Γερμανία μέ τον περίφημο Lebensraum (ζωτικό χώρο).

’Αλλά τά πράματα δεν έμειναν καί δέν μπορούσαν νά μείνουν αυτού 
πού τά τοποθέτησε καί θέλησε νά τά καθηλώσει ή «άκαδημαϊκή» άποστε- 
ωμένη διανόηση μέ τό άντιεπιστημονικό της αυτό κατασκεύασμα. Τά θε
μέλια αυτής τής «θεωρίας» άρχισαν νά σαλεύουν κι άπό τά μέσα κι άπό 
τά έξω.

Ή  άνάπτυξη τής βιομηχανίας έπειτα άπό τό 1920 -  παρ’ όλο τό μο
νόπλευρο χαρακτήρα της · ή συζήτηση πού προκλήθηκε τήν εποχή τής 
παγκόσμιας κρίσης τού 1931-1932 γιά τις εσωτερικές δυνατότητες τής 
χώρας καί γιά τήν άνάγκη νά άξιοποιηθούν ορισμένες πλουτοπαραγωγι- 
κές πηγές της (θεωρίες «αύτάρκειας» κλπ.)· ή βολιδοσκόπηση τού «άγο
νου ελληνικού εδάφους καί υπεδάφους» άπό τό ξένο κεφάλαιο καί τούς 
επιστημονικούς προπομπούς του, πού κάθε άλλο παρά άγονο τό βρήκαν, 
ή άνάγκη νά εκμεταλλευτεί εντατικότερα τό διεθνές μονοπωλιακό κεφά
λαιο τίς ζώνες τής επιρροής του, όλα αυτά έφεραν στήν επιφάνεια μεγάλα 
έπιχειρηματικά σχέδια, πού είχαν γιά επακόλουθο τήν έμπρακτη καί 
άναγκαστική άναίρεση τού ενός ύστερ’ άπ’ τό άλλο των φετίχ τής «επίση
μης» επιστήμης γιά τό «μοιραίο» κλπ., τής φτώχειας τού τόπου. Δεκάδες 
ξένες άποστολές έπισκέφθηκαν τήν Ελλάδα, κι ακόμα έφτασε νά γίνουν' 
καί συμβάσεις γιά τήν παραχώρηση τής εκμετάλλευσης συγκεκριμένων 
πλουτοπαραγωγικών πηγών (σύμβαση ’Αχελώου Κούπερ) στο ξένο κεφά
λαιο. Καταλαβαίνουμε φυσικά πώς, όταν οι άμερικάνοι επιχειρηματίες 
δήλωναν, όπως είδαμε, δτι κι ό αέρας είναι ακόμα έκμεταλλεύσιμος στήν

2. Βλ. Ν. Ζαχαριάδη, Εισήγηση στή 12η όλομέλεια. «Δέκα χρόνια άγώνες», σελ. 282, 
όπου έξηγεί πώς ή βασική καί άλυτη άντινομία τής μεγάλης ιδέας βρίσκεται στό δτι επρεπε 
«νά ξεκινήσει άπό τό σημείο πού σκόπευε νά φτάσει». Έπρεπε γιά νά γίνει μεγάλη ή Ελ
λάδα νά είναι πρώτα άρκετά ισχυρή.

Ή  μεγάλη όμως ιδέα -  επειδή δέν ήταν συμφέρο στις κυρίαρχες τάξεις νά πιστέψουν 
στό δτι ή χώρα μπορεϊ νά άναπτυχθεΐ μέ τίς εσωτερικές δυνάμεις -  στηρίχθηκε στους ξένους 
δημόσιους δανεισμούς καί παράδωσε τή χώρα στό ξένο κεφάλαιο. Ή  τακτική όμως αυτή 
μεγάλωνε καί διαιώνιζε τήν καθυστέρησή της.



Ελλάδα, όχι βέβαια μόνο γιά καβούρντισμα, ήταν πιά λίγο δύσκολο νά 
κρυφτούν πολλές άπό τις άλήθειες πού κρατήθηκαν σκόπιμα στό σκοτάδι 
ώς τότε. Οί τεχνικοί άρχισαν νά βρίσκουν όχι μονάχα ενδιαφέρον παρά 
καί συμφέρον τους νά μελετούν τά ζητήματα γιά τήν πλουτοπαραγωγική 
άνάπτυξη μιά πού οί έρευνές τους θά συνδυάζονταν μέ πραγματοποίηση 
συγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων άπό μεγάλες ξένες εταιρίες κλπ.

Τήν ϊδια, πάνω-κάτω εποχή άρχισε νά σφυρηλατεϊται άπό όλότελα 
άντίθετη σκοπιά, άπό τ’ άριστερά, τό ιδεολογικό θεωρητικό όπλο γιά τήν 
πάλη μέ τό μεγαλοϊδεατισμό καί τή θεωρία τής «μή βιωσιμότητας». Τό 
μοναδικό πολιτικό κόμμα στή χώρα μας πού έθεσε μέ συνέπεια τό ζήτημα 
γιά τή βιωσιμότητα τής χώρας, άπό εκείνη τήν εποχή, ήταν τό Κομμουνι
στικό Κόμμα τής Ελλάδας3. Γιά πρώτη φορά στή χώρα μας τό ζήτημα 
αυτό μπήκε στήν πραγματική, τήν επιστημονική του βάση. Κι άπό τότε ώς 
σήμερα είναι τό ίδιο κόμμα πού επεξεργάστηκε μέ συνέπεια, πολιτικά καί 
επιστημονικά, τό θέμα αυτό4.

Ύστερα άπό τήν άξονική κατοχή ή σωστή πρακτική τοποθέτηση τού 
ζητήματος τής οικονομικής άνάπτυξης καί τής βιωσιμότητας τής χώρας σέ 
ενα ένιαϊο πρόγραμμα, άπό πολιτικά καί οικονομικά μέτρα, εγινε μέ τό 
πρόγραμμα τής λαϊκής δημοκρατίας πού έγκρίθηκε άπό τον πολιτικό 
συνασπισμό τών κομμάτων τού ΕΑΜ4.

Στήν περίοδο τής κατοχής καί τού ’Αγώνα τής ’Αντίστασης τού ελλη
νικού λαού, παρατηρήθηκε, όπως είπαμε, ζωηρή ιδεολογική κίνηση, γύρω 
άπό τό πρόβλημα αυτό. Στήν κίνηση αύτή οί προοδευτικοί επιστήμονες, 
τοποθετημένοι σέ σωστή βάση θεώρησης, στή βάση τής εθνικής άνεξαρτη- 
σίας καί τού δημοκρατικού μετασχηματισμού τής οικονομίας, προχώρη
σαν όσο μπορούσαν μέσα στίς συνθήκες τής παράνομης ζωής τήν επεξερ
γασία του. Μά κι όσοι επιστήμονες καί τεχνικοί ξεκίνησαν άπό διαφορε
τική άφετηρία, άπό συντηρητικές άτομικές άντιλήψεις, ή καί δέν είχαν 
ξεκαθαρισμένο ιδεολογικό προσανατολισμό -  καί τέτοιοι ήταν άρκετοί -  
κατέληξαν κι αυτοί σέ τεχνικά κι επιστημονικά εύσυνείδητα συμπεράσμα
τα5, ώς τό σημείο πού κρατήθηκαν σέ συνεπή έπιστημονικά πλαίσια.

Τί έλεγαν τά συμπεράσματα αυτά; Τά συμπεράσματα αύτά δέν ήταν 
τίποτ’ άλλο παρά τό πανηγυρικό, τό επιστημονικό θάψιμο τής «θεωρίας 
γιά τό άδύνατο» ή τό «άσύμφορο» τής άξιοποίησης τής χώρας μας. 3Απο
δείχτηκε πέρα γιά πέρα, άπό τούς ίδιους τούς πιο συντηρητικούς άλλά 
ακόμα καί άπό τούς πιο «άντισοσιαλιστές» επιστήμονες μέ τά στοιχεία

3. Βλ. «Δέκα χρόνια άγώνες». ’Αθήνα. Έκδοση ΚΕ τού ΚΚΕ, 1945. Βλ. 6η όλομέλεια, 
1934, άπόφαση, σελ. 1 9 -3 8 .

4. Βλ. Σχέδιο Προγράμματος Λ. Δημοκρατίας, στό ίδιο, σελ. 258 - 264. Βλ. Πρόγραμμα 
Λ. Δημοκρατίας. Αθήνα. Έκδοση ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, 1945. Βλ. Εισήγηση Ν. Ζαχαριάόη στή 
12η όλομέλεια (1945), «Δέκα χρόνια άγώνες», σελ. 267 καί ύστερα. Βλ. Εισήγηση Ν. Ζαχα- 
ριάόη στό 7ο Συνέδριο τού ΚΚΕ.

5. Είναι άλήθεια πώς άργότερα πολλοί άπ’ αύτούς έδωσαν πολιτικές «ερμηνείες» στά 
συμπεράσματα αύτά πού στήν ούσία άναιρούσαν τή βάση τους. Μά αυτό δέ σημαίνει πώς τό 
τεχνικό μέρος τής έργασίας τους δέν πρέπει νά έκτιμηθεϊ σωστά.
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πού οι ϊδιοι φέρανε σέ φως, μέ τίς τεχνικές καί τίς οικονομικές μελέτες 
πού έκαναν, μέ τά στοιχεία άπό τίς υπηρεσίες των υπουργείων, μέ τίς 
γνωμοδοτήσεις άπό ξένους καί μέ διεθνές κύρος τεχνικούς κ.ά., κ.ά., πώς 
ή χώρα εχει τίς βασικές δυνατότητες νά αναπτυχθεί οικονομικά μέ τήν 
έκμετάλλενση των πλουτοπαραγωγικών της πόρων,y Τό ένεργειακό, ή 
αγροτική οικονομία, ή βαρεία βιομηχανία, οί μεταφορές, τά μεγάλα γε- 
ωβελτιωτικά καί άλλα παραγωγικά έργα άποδείχτηκε πώς υπάρχουν οί 
προϋποθέσεις νά γίνουν. Οί σχετικές μελέτες -  τίς άναφέρουμε στό 
παράρτημα III καί είναι πάμπολλες -  μάς έπιτρέπουν σήμερα νά βγά
λουμε άμεσα θετικά έπιστημονικά συμπεράσματα γιά τίς έσωτερικές δυ
νατότητες πού παρουσιάζει ή χώρα μας. Κι άκόμα, έμμεσα, παρόμοια 
συμπεράσματα βγαίνουν καί μέσα άπό τίς επίσημες εκθέσεις των υπουρ
γείων καί των όργανισμών6. Τά συμπεράσματα όμως αυτά δέν άρκού- 
σαν, φυσικά, άπό μόνα τους γιά νά άντιμετωπιστεί ώς τό τέλος τό ζήτημα 
σέ σωστή βάση. Τί έγινε; Οί φορείς των «ιδεολογικών» άντιλήψεων τής 
ολιγαρχικής κυρίαρχης τάξης, άπό τήν έποχή κιόλας, πού οί άγγλοι Τόρ- 
ρις έτοίμαζαν τήν πολιτική τους επέμβαση στή σύμμαχη Ελλάδα γιά νά 
άνακόψουν τή δημοκρατική εξέλιξη, πού άρχισε μέ τό κίνημα τής Αντί
στασης καί θά συνεχιζόταν ώς πού νά ολοκληρωθούν οί σκοποί της καί 
επειτα άπό τήν απελευθέρωση άπό τον άξονικό ζυγό, άπό τήν ίδια αυτή 
έποχή (1942 - 1944) των μηχανορραφιών των «τόρρις» καί ορισμένων 
παραγόντων στρατιωτικών, παλαιοκομματικών ή καί τής φασιστικής δι
κτατορίας τής 4ης Αύγούστου στήν Καζαμπλάνκα, στό Κάϊρο καί στή 
Μέση ’Ανατολή, οί ϊδιοι «πνευματικοί» άνθρωποι προετοίμαζαν τήν και
νούρια «θεωρία» πού θά έβγαζαν στή φόρα, γιά νά σπείρουν τή σύγχυση 
σ’ δλους τούς τομείς τής κοινωνικής ζωής τού ξυπνημένου πιά λαού μας. 
Έπρεπε ό λαός αύτός, πού έσπασε μέ τά ίδια του τά χέρια τίς πιό βαρειές 
άλυσίδες πού μπορούσαν ποτέ νά τού φορέσουν, τίς άλυσίδες τόσων φα
σισμών, έπρεπε νά ξαναφορέσει χωρίς νά τό καταλάβει καινούριες άλυσί
δες μέ τήν κατοχή καί τήν υποδούλωση άπό τούς παλιούς του «κυρίους». 
Έπρεπε νά ξανανεωθεί ή μισοαποικιακή συγκρότηση, άκόμα καί στό έπι- 
στέγασμα, στήν πνευματική δηλ. ζωή τής χώρας, πού είχε άρχίσει μέ τό 
άπελευθερωτικό κίνημα νά πετάει σέ έλεύθερους πιά όρίζοντες.

Ποιά ήταν ή «καινούρια θεωρία», στόν τομέα τής επιστήμης, γιά τή 
βιωσιμότητα τής χώρας; *Ηταν στήν ουσία, ή ίδια ή παλιά θεωρία γιά τή 
«φτώχεια τού τόπου» μέ καινούρια μορφή, πιό ύπουλη καί πιό πονηρή. 
Καί πραγματικά, μονάχα μέ ύπουλο καί πονηρό τρόπο θά έπρεπε νά ξε
γελάσουν καί νά σπείρουν τή σύγχυση γιά δεύτερη φορά στόν επιστήμονα 
πού είχε καταλάβει ή ζωηρά διαισθανθεί, πώς ή «φτώχεια τού τόπου» 
ήτανε παραμύθι.

Τήν στιγμή, ίσα ίσα, πού επιστήμονες μέ κύρος καί ειδικοί άπ’ δλες 
τίς «άποχρώσεις» μέ σειρά έργασίες είχαν θετικά άποδείξει πώς τά περι-

6. Βλ. Βιβλιογραφία στό παράρτημα III καί έμπρακτη διατύπωση τέτοιων συμπερα
σμάτων στήν Ικθεση: «Στοιχεία άνασυγκροτήσεως» Ύπουργ. Δημ. Έργων, 1946.



θώρια γιά τήν ανάπτυξη καί τήν εκμετάλλευση δλων τών πλουτοπαραγω- 
γικών πόρων τής χώρας, σέ όλους τούς τομείς, ήταν αληθινά κολοσσιαία 
σέ σύγκριση μέ τό χώρο τής Ελλάδας καί μέ τόν προπολεμικό βαθμό τής 
άξιοποίησής τους. Τή στιγμή πού ή εντατικοποίηση τής καλλιέργειας στήν 
άγροτική οικονομία μέ τή χρησιμοποίηση μηχανών καί λιπασμάτων, ή εκ
μετάλλευση τών υδραυλικών δυνάμεων τής χώρας γιά παραγωγή ήλεκτρε- 
νέργειας, τό χτίσιμο βαρείας βιομηχανίας μέ τήν αξιοποίηση τών ντόπιων 
πρώτων υλών γινόταν συνείδηση «λίαν προσεχούς» προοπτικής. Τή στι
γμή αυτή, λέμε, δέ θά μπορούσε νά σταθεί ή θεωρία γιά «τή φτώχεια τού 
τόπου», έτσι ωμά καί ολοφάνερα άντεπιστημονικά (σάν αύταπόδεκτο γε
γονός), όπως τήν έδιναν ώς τότε οί «επιστημονικοί» προπαγανδιστές τών φ  
συγκροτημάτων τού χρηματιστικού κεφαλαίου.

ΓΥ αύτό καί οί φορείς τής αντιδραστικής «ιδεολογίας» τών μεταδε- 
κεμβριανών δεσποτών τής χώρας, πού βρήκαν δυναμικό έρεισμα στήν 
ξένη επέμβαση, φόρεσαν μιά καινούρια άπατηλή μάσκα. Νά τί έλεγαν καί 
τί λένε: Είναι, ίσως, πιά βέβαιο πώς υπάρχουν ώς ένα βαθμό οί δυνατότη-\ 
τες νά αναπτυχθεί ή χώρα μας σέ όλους τούς τομείς. Ή  χώρα δέν είναι 1 
καί τόσο φτωχή όσο φαίνεται. Όμως καί αν έντατικοποιηθεί ή καλλιέρ
γεια καί αν γίνει ή εκβιομηχάνιση δέν μπορει νά γίνει βιώσιμη ή χώρα, 
τελικά, άμα δέν άποκτήσει, λένε, τό «άναγκαιον έδαφικόν καί οίκονομι- 
κόν ύπόβαθρον». Καί δέν φτάνει αύτό. Χρειάζεται νά δώσουμε όποιαδή- 
ποτε οικονομικά προνόμια καί πολιτικές «εγγυήσεις» στό ξένο κεφάλαιο 
γιά νά τό προσελκύσουμε νά επενδυθεί σέ παραγωγικές τοποθετήσεις. Μέ 
αλλα λόγια ενώ φαίνονται πώς παραδέχονται τή δυνατότητα νά αναπτυ
χτεί ή χώρα, πού πρωτύτερα τήν άμφισβητούσαν όλότελα, τώρα άμφισβη- 
τούν άν καί κατά πόσο, μέ όλη τήν άνάπτυξη αυτή, ή χώρα χωρίς τό 
«έδαφικόν κλπ. ύπόβαθρον» μπορει νά γίνει βιώσιμη. Βάζουν δηλαδή 
άπό τό παράθυρο ξανά τήν ϊδια τήν παλιά θεωρία, πού φαινόταν πώς τήν^ 
είχαν βγάλει άπό τήν πόρτα. 5 Αφού τό παλιό ψέμα ξεσκεπάστηκε, φτι
άνουν τό προγεφύρωμα γιά ένα καινούριο ψέμα, ένα καινούριο επιστημο
νικό μύθο, περισσότερο καμουφλαρισμένο. Τυπικοί ύποστηριχτές τής τέ- 
τοιας επιχειρηματολογίας είναι λίγο πολύ άνάμεσα σέ άλλους οί Ξ. Ζολώ- 
τας, X. Δαυίδ, Α. Μάνος καί Π. Κουβέλης. Μερικοί απ’ αυτούς μάλιστα 
έγραψαν αναλυτικές εργασίες7, όπου ενώ έκθέτουν, πρώτα, πόσες καί 
ποιες δυνατότητες γιά τήν παραγωγική της άνάπτυξη παρουσιάζει ή Ε λ 
λάδα, καταλήγουν υστέρα στό... συμπέρασμα, πώς παρ’ όλες αύτές τις δυ
νατότητες είναι άναγκαία ή εδαφική έξάπλωση σάν οικονομικό μέσο γιά^  
τή λύση τού προβλήματος τής βιωσιμότητας. Κι ακόμα πώς γιά νά άξι- 
οποιηθούν κι αύτές οί δυνατότητες, πού υπάρχουν, χρειάζεται οπωσδή
ποτε τό ξένο κεφάλαιο ν ’ άναλάβει τό πρωταγωνιστικό ρόλο πού δέν 
αποκλείει φυσικά έτσι ν ’ άναλάβει καί τόν οικονομικό έλεγχο άλλά καί 
τόν προγραμματισμό τής άνοικοδόμ,ρσης. Πρέπει, λένε, νά βρει ευνοϊκό

7. Βλ. βιβλιογραφία γιά Π. Κουβέλη καί Α. Μάνου: «Τό πρόβλημα τής διατροφής τοϋ 
ελληνικού λαού καί ό ζωτικός χώρος», «Τεχνική», άρ. 9, 10, 11/1944.
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κλίμα για νά δεχθεί ν’ άναλάβει νά πραγματοποιήσει τις επιδιώξεις αυτές.
Ό  καινούριος «έπιστημονικοφανής» τρόπος πού σερβίρουν ξανά τή 

Μεγάλη Ιδέα καί τή θεωρία γιά τή «φτώχεια» τού τόπου, βρίσκει έρμη- 
νευτές του εκτός άπ’ αυτούς καί μερικούς άλλους τεχνικούς καί οικονο
μολόγους πού λίγο ή πολύ στέκονται στις πιο πάνω θέσεις. Τέτοιοι είναι 
έκτός άπό τον Ξ. Ζολώτα καί X. Δαυίδ καί οί Δ. Φιλάρετος, ό Θ. Ραυτό- 
πουλος κ. ά. Πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς ή καινούρια αυτή άπόχρωση 
τονίζει ιδιαίτερα τον παράγοντα τού ξένου κεφαλαίου καί τήν άνάγκη τής 
«δραστήριας» συνδρομής του. Πολλοί άπ’ αυτούς τούς επιστήμονες μάλι
στα δέν άμφισβητούν τόσο αν τελικά ή χώρα μπορεί νά γίνει βιώσιμη, δσο 
τό αν μπορεί νά γίνει βιώσιμη χωρίς νά άναλάβει ολοκληρωτικά τήν άξι- 
οποίηση τής ελληνικής οικονομίας τό ξένο κεφάλαιο.

Θά περιοριστούμε νά κρίνουμε τή «θεωρία» αυτή ειδικότερα στό ζή
τημα γιά τήν εκβιομηχάνιση. Ή θέση άλλωστε πού θά πάρει κανείς στό 
ζήτημα γιά τήν έκβιομηχάνιση, δπως είπαμε, προκαθορίζει στό μεγαλύ
τερο βαθμό καί τή θέση σ’ ολόκληρο τό ζήτημα γιά τή βιωσιμότητα.

Νά σέ τι συνοψίζονται οί άποχρώσεις τής νεοφασιστικής θεωρίας γιά 
τό «ζωτικό χώρο» καί γιά τό «άναγκαίον έδαφικόν ύπόβαθρον», δπως 
παρουσιάζονται σχετικά μέ τήν εκβιομηχάνιση.

ν 1) Τά περιθώρια γιά τή βιομηχανική ανάπτυξη είναι περιορισμένα 
άπό ενα «φυσικό» τελικό δριο. Τό όριο αυτό είναι οί άνάγκες τής ελληνι
κής οικονομίας σέ βιομηχανικά είδη. Πριν τον πόλεμο ή ελληνική βιομη
χανία ικανοποιούσε στά 82% (’Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο, δείκτες 
γιά τή βιομηχανική παραγωγή) τις έσςοτερικές άνάγκες τής οικονομίας (σέ 
βιομηχανικά είδη). Ή  «καθαρή» άξια τής βιομηχανικής παραγωγής, πού 
άντιστοιχεΐ στό 82% αυτό, ήταν 7,5 δισεκατομμύρια δραχμές (1939). Τό 
18%, πού θά μπορούσε άκόμα νά παραχτεί άπό τήν ελληνική βιομηχανία 
γιά νά άντικαταστήσει τά βιομηχανικά εϊδη πού είσάγαμε άπό τό εξωτε
ρικό, δέν μπορεί —λένε -  νά ξεπεράσει τό 1,6 δισεκατομμύρια δραχμές. 
Αυτά είναι λοιπόν τά... τελικά περιθώρια στά βιομηχανικά προϊόντα πού 
μπορεί ν ’ απορροφήσει ή εσωτερική άγορά. ’Ά ν ή ελληνική βιομηχανία 
είχε υπερπαραγωγή θά γεννιόταν ζήτημα... εξεύρεσης άγοράς στό εξωτε
ρικό γιά τήν άπορρόφησή τους, πράγμα πού είναι δύσκολο νά γίνει, άφού 
οί διεθνείς άγορές είναι κιόλας κλεισμένες άπό τήν εμπορική δράση τού 
κεφαλαίου των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών8.

 ̂ 2) Τό εισόδημα άπό τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας, μέ τή δημιουργία 
τής βαρείας βιομηχανίας (μεταλλουργίας καί χημικής βιομηχανίας) βρί
σκεται σέ περιορισμένα επίπεδα, πού δέν μπορεί νά τά ξεπεράσει, γιατί 
υπάρχουν ορισμένες «άναγκαστικές - φυσικές» δυσμενείς συνθήκες στην 
άνάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας στην Ελλάδα . Τέτοιες συνθήκες είναι 
ή έλλειψη κεφαλαίων, ή έλλειψη άγορών, όπου θά διοχετευτούν τά προϊ

8. Βλ. Π. Κουδέλη: «Ενεργείακαί δυνατότητες κλπ», σελ. 99 καί επόμενα, καί Ξ. Ζο
λώτα: «Ή Ελλάς πρέπει νά γίνει βιώσιμος», σελ. 27, "Αθήνα 1945.
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όντα, ή διεθνής προστασία τών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας γιά τις τεχνικές 
μέθοδες γιά την επεξεργασία μετάλλων καί γιά την παραγωγή χημικών 
προϊόντων, πού θά επιβαρύνει σημαντικά τό κόστος, ή έλλειψη τεχνικών 
στελεχών, τό μεγάλο χρονικό διάστημα πού θά χρειαστεί γιά νά έκτελεστεΐ 
τό πρόγραμμα γιά τήν άξιοποίηση καί ή αβεβαιότητα άν μπορεΐ νά παρα- 
χθεΐ μεταλλουργικό κόκ από τούς έλληνικούς λιγνίτες9. 'Οπωσδήποτε εί
ναι «αδύνατο» -  καί άν ξεπεράσουμε τίς δυσκολίες αυτές -  τά όρια τής 
βιομηχανικής παραγωγής άπό τούς κλάδους τής βαρείας βιομηχανίας νά 
περάσουν τό 1,5 δισεκατομ. δρχ. τό χρόνο, καθαρή πρόσοδο, καί μαζί μέ 
τίς μεταλλουργικές βιομηχανίες τά 3 ή τό πολύ τά 5 δισεκατομ. δρ.10.

Γιά τούς λόγους αυτούς ή εκβιομηχάνιση δέν μπορεΐ νά φέρει «ριζι- 
κήν μεταβολήν τοϋ οικονομικού προβλήματος» (Κουβέλης), «δηλ. μίαν 
άπότομον καί πρό πάντων ταχεϊαν άνύψωσιν τού επιπέδου διαβιώσεως 
τού έλληνικού λαού». Μπορεΐ ίσως «σημαντικήν αΰξησιν τοΰ εθνικού εισ
οδήματος» νά φέρει, μά καί αυτό έπειτα άπό πολλές δεκαετηρίδες. Α ν τ ί
θετα, ή έξασφάλιση «εδαφικού καί οικονομικού ύποβάθρου» είναι ή μόνη 
«ικανή λύση» γιά τό ελληνικό πρόβλημα. Τό εδαφικό κλπ. υπόβαθρο καί 
ό προσανατολισμός στήν «πρόσθετη» καλλιεργήσιμη γη εξασφαλίζουν: α) 
«Ύψηλήν κοινωνικήν πρόσοδον». Ό  ίδιος υπολογίζει, πώς 10 εκατομμύ
ρια στρέμματα προσαρτημένη γή θά δώσουν πρόσοδο «κοινωνική» 7 δι- 
σεκατομ. δραχ. καί πώς ή διαφορά άπό τή βιομηχανική πρόσοδο (άπό τό 
1,5 δισεκατομ. δραχμές) είναι «τεραστία» κατά τό συγγραφέα (πού με
τράει θριαμβευτικά τή διαφορά τών δύο αυτών μεγεθών), β) «Μεγάλην 
κοινωνικήν άπασχόλησιν». Ένώ, όπως λέει ό ίδιος, ή βαρειά βιομηχανία 
δέν μπορεΐ ν ’ άπασχολήσει «άνω τών 20.000 -  25.000 ψυχών», τά δέκα 
εκατομμύρια στρέμματα γή, πού θά προσαρτηθούν κατά τόν κ. Κουβέλη, 
θά απασχολούσαν («θά εύρισκον άπασχόλησιν καί μάλιστα ταχυτάτην», 
στό ιδιο,σελ. 110) περισσότερα άπό 1.000.000 άτομα.Όπως καί στήν 
πρώτη περίπτωση έτσι καί στή δεύτερη μένει εμβρόντητος μπρός στό άπο- 
τέλεσμα άπό τόν πολλαπλασιασμό πού ό ίδιος έκανε: «1,17 άτομα κατά 
στρέμμα X 10 εκατομμύρια στρέμματα ίσον 1 έκατομμύριον καί άνω άτο
μα» καί βρίσκει πώς ή διαφορά τού άριθμού 1 εκατομμύριο άπό τόν άρι- 
θμό 25.000 «είναι τόσον μεγάλη ώστε νά μή χρειάζεται νά έξαρθεΐ περισ
σότερον»... θ ά  δούμε δμως πιό κάτω, τί κρύβεται μέσα στήν άναμφισβή- 
ιητη ικανότητα πού παρουσιάζει στήν προπαίδεια ό κ. Κουβέλης.
 ̂ 3) ’Ανεξάρτητα, τώρα, άν λύνει ή όχι τό οικονομικό μας πρόβλημα ή 
εκβιομηχάνιση καί άνεξάρτητα άπό τή σημασία της γιά τή βιωσιμότητα 
τής χώρας, ή πραγματοποίησή της, υποστηρίζουν, όέν μπορεΐ καί δέν 
πρέπει νά γίνει παρά μονάχα μέ τήν τοποθέτηση σέ επιχειρηματική δράση 
στή χώρα μας τοϋ ξένον κεφαλαίου  -  μέ όρους, φυσικά, πού εκείνο θά 
διαλέξει. Σ’ αύτή τήν προϋπόθεση στηρίζονται καί οί περισσότερες εργα
σίες τών τεχνικών πού μελέτησαν τό θέμα αυτό άπό τήν άποψη τής «ίδι-

9. Βλ. Π. Κουβέλη, στό ίδιο, σελ. 100 - 104.
10. Βλ. Π. Κουβέλη, στό ίδιο, σελ. 109 - 110.
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ωτικοοικονομικής έκμεταλλεύσεως»11. Οι προτάσεις των τεχνικών αυτών 
είναι, όπως είπαμε κι άλλου, μονταρισμένες πάνω σ’ αυτήν τήν οικονο
μική προϋπόθεση καί «άμιλλώνται» άναμεταξύ τους ποιά θά πραγματο
ποιούσε καλύτερα τούς κερδοσκοπικούς σκοπούς τών κεφαλαίων πού τά 
διεθνή τράστ θά τοποθετούσαν στή χώρα μας. Στις «λύσεις» τους οί ειδι
κοί αυτοί παρουσιάζουν μάλιστα όχι μόνο «ώς συμφέρουσαν», τήν άνά- 
ληψη τών έργων άπό τέτοια συγκροτήματα, παρά καί «ώς εύεργετικήν». 
Πρέπει νά σημειωθεί πώς κανένας διαχωρισμός δέ γίνεται άνάμεσα στις 
διάφορες μορφές δράσης~τού ξένου κεφαλαίου. wAv, δηλαόή, ή δράση θά 
συνίσταται μόνο στή χρηματοδότηση ή θά συνδυάζεται μέ τήν κιόλας 
ασκούμενη, ολοκληρωτική, σχεδόν εθνική καί οικονομική υποδούλωση

----------- ...—. f . ---------------------------,---- ,--- r-m--- ο— rm^HJU irin * ·_.ιι. rrju. ι. ul ulij- τ ι  I I ' ----- inu

στο λεγόμενο άγγλοσαξονικό μπλόκ. Τήν περίπτωση αύτή όχι μόνο δέν 
τήν άποκλείουν άλλά -  άδιαφορώντας καί γιά τό μονόπλευρο εξωτερικό 
προσανατολισμό τής χώρας — τή θεωρούν σάν τή λύση πού εξασφαλίζει 
βασικά πολιτικοδιπλωματικά πλεονεκτήματα. Εξασφαλίζει δηλ., όπως 
λένε, τήν άμυνα κατά τού «σλαβικού κινδύνου»...

Αυτές είναι πάνω - κάτω οί τρείς «θέσεις» γιά τήν εκβιομηχάνιση. 
’Αντανακλούν σέ καινούρια μορφή τήν ίδια παλιά θεωρία γιά τή φτώχεια 
τού τόπου καί τό ζωτικό χώρο σέ «έπηυξημένη καί βελτιωμένη έκδοση». 
Επειδή παρουσιάζονται μέ τήν άξίωση έπιστημονικής άνάλυσης, μ’ δλο 
πού ή κριτική τους στά επί μέρους ζητήματα έγινε καί στά προηγούμενα 
κεφάλαια, θά τίς έξετάσουμε εδώ ειδικότερα παίρνοντάς τις μιά-μιά χω
ριστά.

11. Β. 77. Κουδέλη, σελ. 89 - 90 ύποσημ. καί σελ. 159, X. Αανΐό, στό ίδιο, «Πολιτική 
έπιθεώρησις» κ.ά.
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II Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

1. Ή γενική τοποθέτηση *

’Αρχίζουμε άπό τή «θέση», στο ζήτημα τής εσωτερικής άγοράς, πώς 
υπάρχει τελικό όριο ανάπτυξης τής βιομηχανίας πού καθορίζεται άπό τό 
βαθμό των προπολεμικών άναγκών τής οικονομίας σε βιομηχανικά προϊ
όντα κλπ.12. Ή  άλλοιώς, όπως λένε: δέν έχουμε, άλλα καί είναι άπίθανο 
για τό μέλλον νά άποκτήσουμε τέτοια πλατειά εσωτερική άγορά πού θ’ 
άπορροφήσει τήν παραγωγή μιας άναπτυγμένης βαρείας βιομηχανίας.

Στή «θέση» αυτή έγινε κριτική σέ προηγούμενο κεφάλαιο, όταν μιλή
σαμε γιά τή μορφή πού πρέπει νά πάρει ή οργάνωση τών κλάδων τής 
βαρείας βιομηχανίας13. Κύρια επιδίωξη είναι γι’ αυτούς νά βρουν άγορές 
δπου θά εξασφαλιστεί ή συμφερτική τοποθέτηση τών προϊόντων άπό τις 
καινούριες βιομηχανίες. Ή  σφυγμομέτρηση πού κάνουν στις μελέτες τους 
γιά τή δυναμικότητα τής ντόπιας καί τής ξένης άγοράς είναι ή σφυγμομέ
τρηση πού κάνει ό καπιταλιστής πριν νά επενδύσει τά κεφάλαιά του σέ 
μιά επιχείρηση. Τό δυστύχημα γιά τούς περισσότερους άπό αυτούς, πού 
δέν ομολογούν άνοιχτά14 πώς θά ήθελαν νά είναι άνιχνευτές καί «πρόσ
κοποι» κοινών λογιστικών καί εμπορικών υπολογισμών γιά χρήση τών 
καπιταλιστικών συγκροτημάτων, παρά υποδύονται τούς άντικειμενικά 
«σκεπτομένους καί άμερολήπτους» επιστήμονες, τό δυστύχημα είναι, πώς 
τά συμπεράσματά τους μαρτυρούν πολλές φορές κι άπό μόνα τους τις 
«προθέσεις» τους, πού μέ τόση επιμέλεια προσπαθούν νά κρύψουν. Τά 
συμπεράσματά τους, όπως είδαμε, συνοψίζονται στο ότι: Ή  βαρειά βι- | 
ομηχανία συμφέρει μονάχα άφού εξασφαλίσουμε ξένες άγορές, γιατί οι Μ Φ 
ξένες άγορές, λένε, μόνο μπορούν ν ’ άποτελέσουν τήν καταναλωτική βάση 
γιά τή βαρειά βιομηχανία· τό ξένο κεφάλαιο είναι εκείνο πού θά πρέπει 
ν’ άναλάβει νά πραγματοποιήσει τά άντίστοιχα έργα καί νά έγγυηθεί 
άγορές καί ζώνες οικονομικής δράσης* ή κι ακόμα νά «φέρει τόν κίνδυ
νο» γιά τή διάθεση τών προϊόντων.

Σκόπιμο είναι τώρα νά εξετάσουμε, άπό πιο κοντά, τή «θέση» γιά τή 
«φυσική καταναλωτική στενότητα» τής εσωτερικής μας άγοράς. Πρώτα τό 
θεωρητικό μέρος.

12. Βλ. σελ. 384.
13. Βλ. παραπάνω σελ. 173-177.
14. Όρισμένοι πιό ειλικρινείς τό ομολογούν, δπως ό X. Δανΐδ στό άπόσπασμα τής ερ

γασίας του πού άναφέραμε παραπάνω στή σελίδα 182.
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Ξέρουμε πώς εκατομμύρια δουλευτές σ’ όλο τον κόσμο δεν καλύ
πτουν ούτε τις απαραίτητες άνάγκες τους καί φυτοζωούν μέσα σέ μεγάλη 
φτώχεια. Ξέρουμε ακόμα πώς οι εξαθλιωμένες αυτές μάζες, οι εργαζόμε
νοι καί οι άνεργοι, άποτελούν τή συντριπτική πλειοψηφία στόν πληθυσμό 
σέ κάθε καπιταλιστική χώρα. Τί συμβαίνει λοιπόν; Μπορεΐ νά συμβιβάζε
ται ή άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, μέ τήν ολοένα μεγαλύτερη 
άπόλυτη καί σχετική εξαθλίωση, όπου ζούν οι εργαζόμενοι στις διάφορες 
χώρες;

Ή  αντίφαση αύτή έξηγιέται, μέσα στόν καπιταλισμό, μέ τό ότι ή απε
ριόριστη επέκταση τής παραγωγής έρχεται σέ αναπόφευκτη σύγκρουση μέ 
τήν περιορισμένη καταναλωτική ικανότητα τής πλατείας λαϊκής μάζας 
πού δημιουργεί ό ίδιος ό καπιταλισμός. Γιατί γίνεται αύτό; Γιατί τό κε
φάλαιο, ή καπιταλιστική παραγωγή, έχει σκοπό νά δημιουργεί ύπεραξία 
στις διάφορες ειδικές της μορφές άπό τά έμπορεύματα πού παράγει χαί 
οχι προϊόντα, πού θά ικανοποιούσαν σάν άξιες χρήσης τις κοινωνικές 
ανάγκες. "Οπως λέει ό Λένιν, ("Απαντα, τόμος 1, σελ. 127, ρωσ. έκδοση): 
« Ή οργανωμένη μέσα στήν έμπορευματική οικονομία ατομική ΙδιοποίηοΥ} 
τον προϊόντος τής κοινωνικής εργασίας, αυτή είναι ή ουσία τον καπιταλι
σμού».

Καί αύτό γίνεται, έπειδή τό κεφάλαιο παράγει γιά νά μεγαλώνει τόν 
ϊδιο τόν όγκο του καί όχι γιά νά ικανοποιεί τϊς άνάγκες αύτών πού δου̂  
λεύουν γιά νά άναπαράγουν τά τμήματα, τά στοιχεία δηλ.πού τό συγκρο- 
τούν. Πώς φανερώνεται λοιπόν ή άντίφαση; Μέ τό ότι ή παραγωγή έμπο- 
ρευμάτων σέ ολοένα μεγαλύτερες ποσότητες άπό τό κεφάλαιο, χρειάζεται 
ολοένα περισσότερη αγοραστική - χρηματική δύναμη γιά νά άγοοαστούν
-  καί οχι απλώς νά καταναλωθούν τά έμπορεύματα αύτά παραγωγικά ϋ 
άτομικά. Ή  άγοραστική όμως δύναμη τω ν  εργαζομένων ειναιΓ άπό τό 
αλλο μέρος, αναγκαστικά περιορισμένη, άφού τό ϊδιο τό κεφάλαιο γιά νά/ 
βγάζει όσο μπορεΐ περισσότερη ύπεραξία, ελαττώνει όσο μπορεΐ τά χρη
ματικά μέσα πού χρησιμεύουν γιά τήν _άναπ:α^αγωγή, ϊσα - ϊσα, τής εργα
τικής δύναμης τής εργατικής τάξης. Κι αύτό παρ' όλο πού, άπό τό άλλο 
μέρος, τό κεφάλαιο χρειάζεται τήν εργατική τάξη γιά άγοραατή των ίδιων ■' 
του τών προϊόντων! Ά φού όμως ή άγοραστική δύναμη καί τό πλάτος, τού 
μεγαλύτερου μέρους τής πελατείας τού κεφαλαίου μειώνεται άπό τό ίδιο 
τό κεφάλαιο, κι άφού ταυτόχρονα τό κεφάλαιο παράγει άδιάκοπα σέ με
γαλύτερο όγκο έμπορεύματα καί χρειάζεται άντίστοιχα ολοένα μεγαλύ
τερη άγοραστική δύναμη καί ζήτηση στήν άγορά, φτάνουμε έτσι στό νά 
φανερωθεί άναπόφευκτα ή άντίφαση, μέ τή μορφή πιά άπότομου ρήγμα
τος, στήν πορεία τής παραγωγής τής κυκλοφορίας καί τής άναπαραγωγήςη 
τού κεφαλαίου: Έχουμ* δηλαδή άπό τό ένα μέρος υπερπαραγωγή μέ τό / 
πιο πάνω νόημα εμπορευμάτων κι άπό τό άλλο μέρος έλλειψη άγοραστι- 
κής δύναμης καί επόμενα έλλειψη ζήτησης γιά τήν άγορά τών προϊόντων 
πού ξεπερνούν τήν άγοραστική δύναμη τών μαζών. Ή  άντίφαση αύτή 
άποκορυφώνεται στις περιοδικές κυκλικές κρίσεις πού είναι κι αυτές 
άναπόφευκτο άποτέλεσμα τών ενδογενών άντιθέσεων τού καπιταλισμού.
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Τί βλέπουμε λοιπόν; Βλέπουμε πώς ή ζήτηση πού παρουσιάζεται 
--στήν αγορά κάθε φορά δέν άντιστοιγεί παρά στό πολύ χαμηλό έπίπεδο 

τής ζωής, όπου ό ίδιος ό καπιταλισμός καταδικάζει τόν εργάτη. Ή  ζή- 
ι τηση λοιπόν γιά κάθε κατηγορία εμπορεύματα είναι ουσιαστική μέ τό νό

ημα πώς άντιπροσωπεύει τήν άγοραστική δύναμη τών μαζών σέ μιά δο
σμένη στιγμή. Είναι δμως ταυτόχρονα και εικονική, γιατί ή αγοραστική 
δύναμη τών μαξών κάθε άλλο παρά τις πραγματικές τους άνάγκες έκφρά^ 
ζει (ούτε δηλαδή τήν άπόλυτη παραγωγική δύναμη ούτε τήν απόλυτη 
καταναλωτική δύναμη τής κοινωνίας). Βρίσκεται μ* άλλα λόγια διαρκως 
σέ κατώτερο επίπεδο άπό τό επίπεδο πού βρίσκονται οί άνάγκες πού δέν 
μπορούν νά εκφραστούν μέ ζήτηση ούσιαστική (χρηματική) επειδή λείπει 
ή άγοραστική δύναμη. Έτσι ενώ θά υπήρχαν στή δοσμένη στιγμή πολλοί 
πρόθυμοι καταναλωτές τών εμπορευμάτων τής δοσμένης κατηγορίας, δέν 
μπορούν νά ύπάρξουν, παρά πολύ λιγότεροι άγοραστές -  ή άγοραστές γιά 
πολύ μικρότερη ποσότητα εμπορεύματα. Γιατί; Γιατί τό κεφάλαιο τό ίδιο 
παράγει, κλέβει σύγκαιρα τήν άγοραστική δύναμη τής ίδιας του τής πελα
τείας. Γίνεται δηλαδή «ή άτομική ιδιοποίηση τού προϊόντος τής κοινωνι
κής εργασίας», όπως είδαμε στήν πιό πάνω διατύπωση τού Λένιν.

Δέν θά μπορούσε άραγε ν’ άντιστοιχεϊ κάθε φορά ή καπιταλιστική 
παραγωγή στήν κατανάλωση τών μαζών; Δηλαδή νά μήν παράγει.τό κε
φάλαιο περισσότερο άπό δ,τι μπορει νά πουλήσει; Αύτό είναι μιά ουτο
πία πού ξοπίσω της έτρεξαν οί μεγαλύτεροι θεωρητικοί τής άστικής τά- 
ξης, προσπαθώντας ν’ άποδείξουν πώς χωράει στον καπιταλισμό «σχεδι- ν 
ασμένη παραγωγή καί κατανάλωση». Ή ούτοπία δμως αύτή ήταν καί θά 
είναι μονάχα μιά ούτοπία, γιατί είτε τό θέλουν εϊτε δέν τό θέλουν οί θε
ωρητικοί αύτοί,στόν καπιταλισμό ή άνάπτυξη τής παραγωγής, στό σύνο
λό της, γίνεται αύθόρμητα καί αύτόματα, χωρίς σχέδιο. Ό  τυφλός συνα
γωνισμός γιά τό μεγαλύτερο κέρδος είναι στή βάση τής τάσης γιά τήν 
άπεριόριστη επέκταση τής παραγωγής. Οί ίδιες δμως οί κεφαλαιοκρατι
κές σχέσεις δημιουργούν αξεπέραστους φραγμούς στό άπεριόριστο αύτό 
άπλωμα τής παραγωγής. Ή  είάική εκμεταλλευτική ούσία τού κεφαλαίου 
δέν κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά περιορίζει ολοένα τήν καταναλωτική δύ- ^  
ναμη τών εργαζομένων. νΑν δέ γινόταν έτσι, ό ίδιος ό καπιταλισμός θά 
επρεπε νά πάψει νά είναι καπιταλισμός.

Επιγραμματικά διατυπώνει ό Μάρξ στό «Κεφάλαιο» τή σχέση άνά- 
μεσα στήν άγοραστική δύναμη καί τις καταναλωτικές άνάγκες, άνάμεσα 
δηλαδή στήν εικονική καί στήν πραγματική ζήτηση:

«'Αλλά ή καταναλωτική δύναμη δέν καθορίζεται ούτε άπό τήν άπό
λυτη παραγωγική δύναμη, ούτε άπό τήν άπόλυτη καταναλωτική δύναμη · 
καθορίζεται άπό τήν καταναλωτική δύναμη πού στηρίζεται σέ μιάν άν- 
ταγωνιστική διανομή πού περιορίζει τήν κατανάλωση τής μεγάλης μάζας 
τής κοινωνίας σ' ένα ελάχιστο πού κανονίζεται άπό περισσότερο ή λιγό- 
τερο στενά δρια». Καί άλλού: «τό άληθινό δριο τής καπιταλιστικής παρα-
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γωγής είναι τό ϊδιο τό κεφάλαιο» (Βλ. Μάρξ, Κεφάλαιο III)15.
Ό ταν λοιπόν μιλάνε, οι ύποστηριχτές τής θεωρίας πού άναφέραμε, 

γιά «ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων», πρέπει νά εννοούμε (εκτός από τή 
ζήτηση σέ εϊδη χρήσιμα στήν έκμεταλλεύτρια τάξη καί στά παρασιτικά 
στρώματα -  στή μειοψηφία δηλαδή τού κοινωνικού συνόλου), τήν περι^ 
ορισμένη ζήτηση από τις εξαθλιωμένες πλατειές μάζες. Περιορισμένη όχι 
από τίποτα αιώνιους, ή άκατάλυτους «φυσικούς νόμους», όπως μέ 
στόμφο διατείνονται στά γραπτά τους οι οικονομολόγοι αύτοΓ -  καί μαζί 
τους καί ολόκληρο τό «Άνώτατον Οίκονομικόν Συμβούλιον τής Ελλά
δος» -  παρά άπό τις συνθήκες τού ίδιου τού καπιταλιστικού καθεστώτος 
(μέ τις ιδιομορφίες του στήν κάθε χώρα) πού κρατάει στή δυστυχία καί 
τήν επαιτεία τις λαϊκές μάζες. Ή  πορεία τού καπιταλισμού είναι ή πορεία 
τής άνελέητης εξαθλίωσης, δπου ρίχνονται οί πλατειές λαϊκές μάζες. Ή 
αύξηση τού συνολικού εισοδήματος δέ σημαίνει άνάλογη αύξησηστην 
άγοραστική δύναμη τών μαζών. Ή  .επέκταση τής παραγωγής σημαίνει αύ
ξηση στο συνολικό όγκο τής υπεραξίας πού άπομυζούν οί εκμεταλλευτι
κές τάξεις όχι όμως καί παράλληλη αύξηση στο τμήμα τής άξίας πού δι
έθετε γιά τήν παραγωγή τών μέσων γιά τή συντήρηση, τής εργατικής τά
ξης. Ά πό τή μιά πλευρά ή μηχανική άνάπτυξη τής παραγωγής κάνει 
περιττό &ναν όλοένα μεγαλύτερο άριθμό έργαζομένων7ένώ άπό τήν άλλη, 
ή χρησιμοποίηση τών μηχανών επιτρέπει νά μεγαλώνει ή ύπεοαξία 

[, (περισσότερος πρόσθετος χρόνος δουλειάς μέ ελάττωση τού άναγκαίου) 
r και να μικραίνει ο πραγματικός μισθός τών εργαζομένων Αυτό δέ^Γμπό- 

ρεσαν νά τό συλλάβουν οι κλασικοί οικονομολόγοι, κι άκόμα όσες φορές 
τό έβλεπαν δέν τό εξηγούν ώς τό τέλος σωστά. Ό  Μάρξ τόνιζε πώς ό Σμίθ 
προσπαθούσε νά εξηγήσει μέ εξωτερικές αιτίες τά φαινόμενα αύτά. Όσο 
γιά τό Ρικάρντο στήν κριτική πού τού κάνει ό Μάρξ16 παρατηρεί:

«... ή ίδια ποσότητα σέ είδη γιά τη συντήρηση καί ό ίδιος αρι
θμός εργάτες έπιτρέπουν στις άνώτερες τάξεις νά άπλώσουν τή 
σφαίρα τών άπολαύσεών τους, νά τίς κάνουν πιό ποικίλες, νά τις 
εκλεπτύνουν καί νά άνοίξουν άκ^μα περισσότερό τήν οικονομική 
πολιτική καί κοινωνική άβυσσο πού τίς χωρίζει άπό τήν εργατική /  
τάξη».

Ά μα λοιπόν τό ζήτημα, γιά τή δυνατότητα νά άναπτυχθεί ή βιομηχα
νία μας, τό τοποθετούμε στο επίπεδο όπου φτάνει ή ζήτηση σέ βιομηχα
νικά προϊόντα μέσα στίς σημερινές συνθήκες τής οικονομίας μας, είναι σά 
νά προδικάζουμε καί νά θεωρούμε μόνιμο αιώνιο φαινόμενο τή σημερινή 
υποκατανάλωση μέσα στήν πλατειά λαϊκή μάζα. Είναι σά νά θεωρούμε 
«φυσικό πλαίσιο» γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη τό πλαίσιο τής σημερινής 
οικονομικής κατάστασης, όπου βασιλεύει ή απόλυτη ύποπαραγωγή. Ποια 
κοινωνική άξια έχει τότε ή δημιουργία βιομηχανικής βάσης πού προτεί-

15. Σεγκάλ, αρχές Πολιτικής Οικονομίας, τόμος Β \ σελ. 221.
16. «'Ιστορία τών οικονομικών θεωριών» (Histoire des doctrines économiques, tome V, 

p.p. 156-160. trad. Molitor, ed. Costes, Paris 1925). Τό άπόσπασμα άπό τή σελ. 159.



νουν οι τεχνικοί καί οικονομολόγοι πού άναφέραμε; Καμμιά κοινωνική 
άξια. Έχει μονάχα άξια σέ μιά μικρόπνοη προοπτική γιά κερδοσκοπική 
έπένδυση κεφαλαίων. Κι άπό αυτή τήν άποψη, ό παράγοντας τής εσωτε
ρικής καί τής εξωτερικής άγοράς καί τά περιθώριά τους έχουν σημασία 
μονάχα άπό τήν πλευρά τοϋ κεφαλαίου καί όχι άπό τήν πλευρά τού λαού, 
άπό τήν πλευρά δηλαδή τής λαϊκής άνοικοδόμησης. νΑν ή καπιταλιστική 
οικονομία δέν έχει περιθώρια ν* άναπτύξει τή βιομηχανική παραγωγή καί 
τό πλάτος τής κατανάλωσης πάνω άπό τή στάθμη τής σημερινής ζήτησης 
γιά βιομηχανικά προϊόντα, ή λαϊκή οικονομία έχει περιθώρια νά άναπτυ- 
ξει τήν παραγωγή σέ ποσότητα καί άξια πού ούτε φαντάζονται αυτοί πού 
κοντόφθαλμα περιορίζουν τήν έσωτερική άγορά στό σημερινό ύποτυπώ- 
6ες επίπεδο πού εχει στή χώρα μας. Ή καπιταλιστική οικονομία φτιάνει,
γιά τό κεφάλαιο καί τήν οικονομία του. Ή  λαϊκή οικονομία φτιάνει γιά 
τις λαϊκές άνάγκες καί τή λαϊκή οικονομία. Υ πάρχει μιά άβυσσαλέα δια
φορά άνάμεσα στίς δυό περιπτώσεις. Τή διαφορά αύτή, πού δημιουργεϊ- 
ται άπό τήν υποκατανάλωση στό καπιταλιστικό σύστημα είδαν -  άν καί 
τή θεώρησαν όμως εξωτερικό φαινόμενο -  καί μερικοί σύγχρονοι άστοί 
οικονομολόγοι, όπως ό Keynes. Οί δικοί μας όμως «βασιλικώτεροι τού 
βασιλέως» δέν κατάλαβαν ούτε στήν έπιφάνειά τους τις άλήθειες αυτές. 

^Δέν κατάλαβαν, άκόμα, πώς ή μή λύση τού άγροτικού καί ή εξάρτηση άπό 
( το ξένο κεφάλαιο, πού δέν άφησαν νά δημιουργηθει γερή ντόπια άγορ5, 
) εμπόδισαν όασικά νά δημιουργηθεϊ σχετικά πλατύτερος κύκλος κατανά
λωσης σέ βιομηχανικά προϊόντα. Ποτέ δέν πρέπει νά λησμονάμε πώς  καί
μέσα σ’ αυτήν τήν άναπτυγμένη καπιταλιστική παραγωγή υπάρχει ή άνι- 
σομετρία στό επίπεδο κατανάλωσης άνάλογα καί μέ τίς ιδιαίτερες συνθή
κες τής κάθε οικονομίας. Είναι διαμετρικά διαφορετική ή θέση τής εργα
τικής άριστοκρατίας στή μητρόπολη μιάς ιμπεριαλιστικής δύναμης και η 
θέση ενός εργάτη σέ μιά άποικία.

Ά ς  εξετάσουμε όμως τό ζήτημα κι άπό μιά άλλη πλευρά. Υ πάρχει 
μέσα στίς συνθήκες τής σχεδιασμένης λαϊκής οικονομίας περίπτωση γ-.ά 
ένα τέτοιο «τελικό» όριο; Ό πω ς είδαμε καί πιο πάνω, στον καπιταλισμό 
ή ϊδια ή καπιταλιστική άνάπτυξη γίνεται εμπόδιο νά άναπτυχθούν πιο 
πέρα οί παραγωγικές δυνάμεις. Συμβαίνει άραγε τό ϊδιο καί στό σοσιαλι
σμό; Ό χι. Γιατί έκει ή άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δέν έχει γιά 
τελικό σκοπό τήν αύξηση τού κεφαλαίου γιά τήν ιδιοποίηση τής υπεραξί
ας. Ή άνάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων δέν σκοντάφτει στό στενό 
καταναλωτικό πεδίο τών εργαζομένων. Ή  ιδιοποίηση υπεραξίας δέν εί- , 
ναι τό κίνητρο γιά τήν παραγωγή. Τό κίνητρο γιά τήν παραγωγή είναι ή 
σοσιαλιστική συσσώρευση καί ή άνύψωση τού βιοτικού επιπέδου. Σ’ αύ- 
τούς τούς δύο προορισμούς διοχετεύεται τό ύπερπροϊόν. Οι άνάγκες, έτσι, 
γιά κάθε είδος προϊόντα μπορούν νά μεγαλώνουν παράλληλα μέ τό μεγά- 
λωμα τής παραγωγής καί νά προκαλούν μέ τή σειρά τους τό μεγάλωμα τής 
παραγωγής. Ό  εργαζόμενος άπό δούλος γίνεται κύριος τής μηχανής. Ό  
όουλευτης δουλεύει γιά τον εαυτό του. Γι’ αύτό στό μέτρο πού είναι δυ
νατό οικονομικά, άφοϋ εξασφαλιστεί δηλαδή τό μέρος πού χρειάζεται γιά 
τήν διευρυνόμενη άναπαραγωγή, ό εργαζόμενος δέ χρειά&εται πιά μόνο
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«uioct γιά τιί συντήρησή του», χρειάζεται άκόμη νά ικανοποιεί όλοένα 
πλατύτερες άνάγκες πού άντιστοιχοΰν σ’ ένα υψηλό έπίπεδο ζωής καί πο
λιτισμού. Ολος ό χρόνος τής εργασίας γίνεται τώρα αναγκαίος, ενώ 
πρώτα άναγκαίος ήταν ό χρόνος πού άντιστοιχούσε στήν παραγωγή μο
νάχα τών μέσων γιά τή συντήρηση τού εργάτη. Μέ τή διαφορά πώς τώρα 
ό αναγκαίος χρόνος απλώνεται σέ πλατύτερα ορια. Ή  ύπερεργασία, πού 
άναμφισβήτητα έξακολουθεΐ νά υπάρχει στή σοσιαλιστική οικονομία, γί
νεται αναγκαία «ακριβώς δπως καί ή αναγκαία εργασία»17. ’Από τή μιά, 
έπειδή χρειάζεται ενα καινούριο έπίπεδο ζωής ό δουλευτής, κι άπό τήν
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άλλη επειδή θά χρειάζεται νά εξασφαλίζεται, πάντα, ενα μέρος αναγ
καίας εργασίας γιά τή σοσιαλιστική συσσώρευση καί τήν έπεκταμένη σο
σιαλιστική αναπαραγωγή.

Ή πρόβλεψη αύτή τού Μάρξ πού πραγματοποιήθηκε στή Σοβιετική 
Ένωση διατυπώνεται έτσι:

«Οί ώρες εργασίας μπορούν νά περιοριστούν στό χρόνο τής 
αναγκαίας εργασίας μονάχα άν καταργηθεΐ ή καπιταλιστική μορφή 
τής παραγωγής. Ά λλ ’ ακόμα καί σ’ αύτή τήν περίπτωση, θά έπε- 
κτείνονται τά δρια τού άναγκαίου χρόνου εργασίας. Ά π ό  τή μιά 

, μεριά, γιατί ή έννοια «μέσα συντήρησης» θά πλάταινε σημαντικά 
καί ό εργάτης θά ήθελε ένα δλότελα διαφορετικό έπίπεδο ζωής. 
Ά πό τήν άλλη μεριά γιατί ένα μέρος άπ’ αυτό πού τώρα είναι 
πρόσθετη έργασία, τότε θά ύπολογίζεται σάν άναγκαία εργασία. 
Εννοώ τήν έργασία γιά τό σχηματισμό κεφαλαίου γιά άπόθεμα καί 
συσσώρευση» (Μάρξ, «Κεφάλαιο» I)18.

Νά τί λέει τώρα ό σοβιετικός συγγραφέας Α. Λεόνηεφ  γιά τήν πρα
γματοποίηση τής πρόβλεψης αυτής μέσα στίς συνθήκες τής σοσιαλιστικής 
οικονομίας στήν Ε.Σ.Σ.Δ.:

«‘Όλη ή έργασία τών έργατών, τών κολλεκτιβιστικών άγροτών καί 
τών διανοουμένων είναι άναγκαία έργασία στή Σοβιετική Ένωση, 
γιατί όφελεί τούς ίδιους τούς εργάτες, όφελεί τό σύνολο τής κοινω
νίας. Ταυτόχρονα οί συνθήκες τής ζωής δλων τών έργατών τού χε
ριού καί τού μυαλού βελτιώθηκαν σημαντικά. Τό έπίπεδο τής ζωής 
τους ανέβηκε καταπληκτικά, άν τό συγκρίνουμε μέ τό έπίπεδο πού 
είχαν στό σύστημα τής μισθωτής δουλείας»19.

Τί βλέπουμε άπό τήν πιό πάνω θεωρητική θέση τού ζητήματος; Πώς 
μέσα στίς σοσιαλιστικές συνθήκες τό κοινωνικό εισόδημα πού παράγεται 
μπορεί νά μεγαλώνει παράλληλα μέ τήν αύξηση τών άναγκών τού κοινω
νικού συνόλου καί μέ τίς δοσμένες τεχνικές δυνατότητες τής κοινωνίας. 
“Καμμιά άντίφαοη ή άντίθεση άνάμεσοΓ στήν έπέκταση τής παραγωγής καί, 
στην επεκταση τού καταναλωτικού πεδίου τού κοινωνικού συνόλου. Οί 
μόνοι παράγοντες (δέν μπορούμε βέβαια νά τούς θεωρήσουμε «τελικά;

17. Βλ. Λ. Σεγκάλ, στό ίδιο, σελ. 337.
18. Βλ. Α . Λεόνηεφ: «Ή έργασία στον καπιταλισμό καί στο σοσιαλισμό», ’Αθήνα 

1945, σελ. 13.
19. Βλ. Α. Λεόνηεφ , στό ίδιο, σελ. 13.
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όρια») πού ρυθμίζουν τό βαθμό τής βιομηχανικής άνάπτυξης, είναι οι 
τεχνικές δυνατότητες καί ό βαθμός τής οικονομικής συσσώρευσης καί τής 
ειδικευμένης εργασίας. Καί οι παράγοντες όμως αυτοί εξασφαλίζονται 
πάλι μέ τήν άδιάκοπη καί άδέσμευτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνά
μεων.

’Αγνοούν ακόμα, οι ύποστηρικτές τής άποψης πού κρίνουμε, τό νόμο 
τής σοσιαλιστικής οικονομίας πού λέει πώς ή διεύρυνση τής αναπαραγω
γής συνδυάζεται μέ τήν άπαρέκκλιτη ανύψωση τού βιοτικού επιπέδου καί 
έπόμενα ή χωρίς άντιθέσεις ανάπτυξη καί επέκταση τής βιομηχανικής 
παραγωγής δέ συναντάει «τελικά όρια» στις άνάγκες σέ βιομηχανικά 
προϊόντα, γιατί άπλούστατα καί οι άνάγκες αυτές εξελίσσονται καί μεγα
λώνουν παράλληλα. ’Αγνοούν πώς ό δημοκρατικός μετασχηματισμός στήν 
οικονομία μας θά σπάσει τά εμπόδια των «τελικών ορίων». Τά άγνοούν 
όλα αυτά, όπως άγνοούν καί τούς πραγματικούς νόμους πού διέπουν τήν 
καπιταλιστική οικονομία καί τίς ενδογενείς της άντιθέσεις. Κι όμως θέ
λουν νά ονομάζονται καί νά θεωρούνται σοσιαλιστές καί «άντικειμενι- 
κοί» επιστήμονες οικονομολόγοι.

Σοσιαλιστής επιμένει πώς είναι ό κ. Κουβέλης, ϊσως επειδή γράφει 
στήν «Ελλάδα» τού «Σοσιαλιστικού» κόμματος τού κ. Παπανδρέου, καί 
ό κ. Ζολώτας επειδή «ηγείται όμάδος σοσιαλιστικών μελετών». Κι όμως ό 
πρώτος, ό κ. Κουβέλης, μάς σερβίρει τή θεωρία γιά «τελικά όρια», καί ό 
δεύτερος, ό κ. Ζολώτας, στο βιβλίο του «Δημιουργικός σοσιαλισμός»20 θε
ωρεί άνεκτό νά παραθέτει -  σέ ορισμένες σελίδες — «άπόψεις» πού ή σο
σιαλιστική τους «άμεροληψία» -  ιδιαίτερα γιά «τήν όργάνωσιν τής οικο
νομίας υπό τού Κράτους» καί γιά τή σχέση τού έθνικοσοσιαλιστικού συ
στήματος μέ «τήν σοσιαλιστικήν όργάνωσιν τής κοινωνίας» -  άφήνει 
πραγματικά κατάπληκτο καί έναν όχι «σοσιαλιστή» άναγνώστη!

Ό σο γιά τό «οικονομολργικό» μέρος, εκεί φαίνεται καλά πόσο δύσ
κολο είναι ν’ άφομοιώσουν οι «επίγονοι» τίς λαθεμένες θεωρίες των 
«προγόνων». Είναι γνωστό τό παράδειγμα τού J. Β. Say πού σχεδόν εξευ
τέλισε τό Σμίθ, γιατί έδειξε στη χοντροκομμένη τους μορφή όλα τά λάθη 
τού Σμίθ προσπαθώντας νά φανεί συνεχιστής του.

«Δέν είναι ποτέ οί άρχικοί στοχαστές πού σύρουν τά παράλογα 
συμπεράσματα. Αύτή τή δουλειά τήν άφήνουν ατούς Say καί στους 
Mac Culoch» (Μάρξ: στο ίδιο, II σελ. 451)21.

2. Συμπεράσματα γιά τήν ελληνική οικονομία

Τό περιορισμένο «ζήτησης βιομηχανικών προϊόντων» στήν εσωτερική 
άγορά τής ελληνικής οικονομίας, είναι φαινόμενο μεταβατικό πού συνδέ
εται μέ τό σημερινό κοινωνικό τρόπο παραγωγής, γενικότερα, καί είδικό-

20. Ξ. Ζολώτα: «Δημιουργικός σοσιαλισμός». «Σοσιαλιστικοί μελέται», Άθήναι 1944.
21. Έκδοση Σικάγου, βλ. βιβλιογραφία στό Παράρτημα 11.
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τερα με τή σημερινή οικονομική διάρθρωση τής ελληνικής οικονομίας. 
Δέν είναι νόμος με άπόλυτη οικονομική άξια (ούτε δέχεται πιά ή επι
στήμη τέτοιους νόμους «αιωνίου κύρους» γιά όλες τις ιστορικές συνθήκες, 
καί γιά όλα τά κοινωνικά συστήματα), δπως τον παρουσιάζουν οι ύπο- 
στηρικτές του, παρά τό φαινόμενο μέ σχετική μόνο άξια πού συνδέεται μέ 
τις γενικές καί μέ ορισμένες ειδικές συνθήκες τής οικονομίας μας. Τό νά 
ισχυρίζεται λοιπόν κανένας άπόλντα πώς «εις τήν προσπάθειαν περαι
τέρω έκβιομηχανίσεως τής χώρας πρός τον σκοπόν τής καλύψεως των /  
άναγκών μας εις βιομηχανικά προϊόντα δι’ εγχωρίου παραγωγής, τίθεται 
ένα τελικόν δριον πού προσδιορίζεται άπό τάς άνάγκας ταύτας» άποτελεϊ 
τό λιγότερο ένα Αντιεπιστημονικό ισχυρισμό. Ή ζήτηση γιά βιομηχανικά 
προϊόντα δέν προσδιορίζεται άπό κανένα τέτοιο «τελικό» δριοΤΤΙροσδϊ- 
ορίζεται άπό τις παραγωγικές δυνατότητες τής χώρας καί άπό τήν άπό- 
δοση τής εργασίας των κατοίκων της. Προσδιορίζεται μονάχα άπ’ αυτό 
πού ονομάζει ό Μάρξ: άπόλυτη παραγωγική δύναμη καί άπόλυτη κατα
ναλωτική ικανότητα. Αυτό τείνει νά πραγματοποιηθεί βέβαια, σχετικά 
καί ολοένα περισσότερο, δσο προχωρούμε σέ μιά σοσιαλιστική κοινωνία. 
Όρια μπαίνουν (κι αυτά όχι τελικά), μονάχα άμα γίνεται «άνοικοδόμη- 
ση» γιά τό κεφάλαιο, όχι δμως άμα γίνεται άνοικοδόμηση άπό τό λαό καί 
γιά τό λαό. Μέ τή «θεωρία» τους αυτή, οι «ειδικοί»,πού άναφέραμε, δέν 
κάνουν τίποτ’ άλλο παρά νά δείχνουν πόσο μακριά βρίσκονται άπό τά 
προβλήματα μιας λαϊκής οικονομίας άλλά καί άπό τις δυνατότητες γιά τή 
λύση των προβλημάτων αυτών.

Οι οικονομολόγοι πού διατείνονται: α) Πώς ή εσωτερική μας άγορά 
χρειάζεται γιά νά κορεσθεϊ ελληνικά βιομηχανικά προϊόντα άξίας 172 δι
σεκατομμυρίου δραχμών, καί αυτά συνακόλουθα πρέπει νά είναι τά τε
λικά περιθώρια γιά τήν εσωτερική παραγωγική άνάπτυξη στον τομέα τής 
βιομηχανίας, β) πώς ή άξια τών προϊόντων αυτών είναι τό 18% τής συνο
λικής άξίας τών βιομηχανικών προϊόντων πού -  κατά τό Α.Ο.Σ. -  κατα
ναλώνονται στή χώρα μας καί άντιστοιχεϊ στήν άξια τών βιομηχανικών 
εμπορευμάτων πού είσάγονται άπό τό εξωτερικό, οι οικονομολόγοι αυτοί 
φτάνουν νά εξαντλούν οριστικά, προεξοφλώντας καί γιά τό μέλλον, τή 
σχετική παραγωγική καί τή σχετική καταναλωτική ικανότητα στή βιομη
χανική παραγωγή σ’ ένα τελικό δριο, στο περίφημο δριο τού 1,5 δισεκα- 
τομ. δραχμών ή τού 18% τής σημερινής κατανάλωσης. Πέρα άπ’ αυτό οί 
προβλέψεις τους φτάνουν στο μηδέν...

Πιό πάνω περιγράψαμε, ποιές άνάγκες (καί σέ ποιά έκταση παραγω
γής άντιστοιχούν) θά παρουσιάσει ή οικονομία τής λαϊκής δημοκρατίας 
καί πώς οί άνάγκες αυτές θά μεγαλώνουν παράλληλα μέ τήν εκβιομηχά
νιση τής χώρας. "Αμα λοιπόν ό κ. Κουβέλης κ.ά. μιλάνε γιά «τελικά» δρια, 
τί άλλο κάνουν παρά νά βγαίνουν έξω άπό κάθε προοπτική γιά τό δημο
κρατικό μετασχηματισμό τής οικονομίας πού θά άνοίξει τό δρόμο γιά τό 
σοσιαλισμό; Τοποθετούνται καί μένουν στή στενόκαρδη προοπτική νά 
εξακολουθήσει ή σημερινή εξαθλίωση τών δουλευτών, ή μισοαποικιακή, 
έξαρτημένη καί μονόπλευρα άναπτυγμένη καπιταλιστική μας οικονομία.
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Είναι χαρακτηριστικό, για τό πόσο βρίσκονται έξω από τά ουσι
αστικά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα πού άντιμετωπίζει ή χώρα μας, 
πώς άγνοούν όλότελα τήν τεράστια σημασία πού θά έχει γιά τό πλάτεμα 
τής εσωτερικής άγοράς ή ριζική λύση τού αγροτικού ζητήματος. Το αγρο
τικό ζήτημα πού δέ λύθηκε, από τις κυρίαρχες τάξεις ύστερα από τό 21, 
στάθηκε μιά βασική αίτια γιά τήν ασθενική, τή μονόπλευρη ανάπτυξη τής 
οικονομίας. Ή  ελληνική γεωργία, αν είχε απαλλαγεί από τά βάρη πού τις 
συσσώρευσαν οί έκμεταλλεύτριες τάξεις, αν είχε περάσει σε ανώτερη 
μορφή οργάνωσης τής παραγωγής, θά παρουσίαζε πολλαπλάσια άγορα- 
στική μορφή οργάνωσης τής παραγωγής, θά παρουσίαζε πολλαπλάσια 
αγοραστική δύναμη άπό τή σημερινή καί τήν προπολεμική, θά άπορρο- 
φούσε ένα πολλαπλάσιο όγκο βιομηχανικά προϊόντα, τόσο γιά τήν παρα
γωγική, δσο καί γιά τήν ατομική κατανάλωση, θ ά  χρειαζόταν, συνακό- 
λουθα ή βιομηχανική παραγωγή νά είχε πάρει άνάλογη έκταση καί άνά- 
πτύξη. Είδαμε άλλωστε πόσο σημαντικά είναι τά περιθώρια γιά τήν κατα
νάλωση προϊόντων βαρείας βιομηχανίας (βλ. σελ. 38 - 40) στήν πρώτη 
κιόλας περίοδο τής ανασυγκρότησης.

'Άμα, λοιπόν, μιλώντας γιά τό μέλλον, δέν βάζουν σάν προϋπόθεση 
γιά τή βιομηχανική άνάπτυξη τήν παράλληλη λύση τού άγροτικού ζητή
ματος, άλλά μένουν στή βάση τής προπολεμικής διαμόρφωσης καί διάρ- 
θρωσης τής οικονομίας, είναι σά νά καταδικάζουν άπό τά πριν σέ άποτυ- 
χία όποιοδήποτε σχέδιο γιά εκβιομηχάνιση τής χώρας. Κι άκόμα περισσό
τερο, άμα συνδένουν άπό τό άλλος μέρος, τήν εκβιομηχάνιση μέ τό ξένο 
κεφάλαιο, στο ίδιο σχήμα οικονομικής εξάρτησης καί υποταγής καί προ
νομιακής εκμετάλλευσης σέ βάρος τής εθνικής εργασίας. Ή  άπελευθέ-Ί 
ρωση τού άγρότη άπό τά δεσμά του, μέσα σέ καθεστώς λαϊκής δημοκρα-/ , 
τίας, θά επιτρέψει -  χωρίς νά περάσουμε άπό τις συνθήκες τής καπιταλι- )<φ 
στικής εξαθλίωσης -  νά προχωρήσουμε σέ άνώτερη κοινωνική μορφή 1 
παραγωγής στήν άγροτική οικονομία. Τά περιθώρια τότε γιά τήν άνά- ) 
πτύξη τής εσωτερικής άγοράς γίνονται άπέραντα.

Ή  «θέση», λοιπόν, πώς τά περιθώρια στή βιομηχανική άνάπτυξη τής 
χώρας είναι καί θά μείνουν περιορισμένα, γιατί ή εσωτερική άγορά δέν 
μπορεϊ ν’ άπορροφήσει βιομηχανικά προϊόντα σέ μεγαλύτερο ποσοστό 
άπό εκείνο πού θά μπορούσε ν’ άγοραστει τό 1939, είναι «θέση» όλότελα 
άντιεπιστημονική καί βαθειά άντισοσιαλιστικΎ].

Πιό πάνω περιγράψαμε τή νομοτέλεια τής παράλληλης άνάπτυξης 
καί τής παράλληλης ικανοποίησης των άναγκών τής εσωτερικής άγοράς, 
μέσα στήν ολοένα διευρυνόμενη άναπαραγωγή. Κάτω άπό τή «θεωρία» 
πού άρνιέται τή νομοτέλεια αυτή κρύβεται καί μιά άπό τις μορφές τής 
θεωρίας γιά τό ζωτικό χώρο, ή γιά «τό άναγκαϊον έδαφικόν καί οίκονο- 
μικόν ύπόβαθρον», όπως λέγεται στήν Ελλάδα. ’Ά ς προχωρήσουμε δμως 
καί σέ άλλες μορφές τής ίδιας «θεωρίας».
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Β' ΤΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ 
Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ό  προσδιορισμός του δυναμικοί τής οικονομίας μας, τόσο πριν τόν 
πόλεμο, οσο καί γιά τόν μέλλον -  μέσα στήν προοπτική, δηλαδή, τού σχε
δίου γιά τήν έκβιομηχάνιση -  έχει μεγάλη σημασία άμα πρόκειται νά κα
θορίσουμε τις δυνατότητες γιά τήν παραγωγική αντοανάπτνξή της.

Τίς δυνατότητες, θά λέγαμε άλλοιώς, γιά τήν εσωτερική, τήν οργα
νική της άνάπτυξη, μέσα άπό τά διάφορα στάδια των διαρθρωτικών της 
μετατροπών, μέσα άπό τό πέρασμα σέ μιά άνώτερη τεχνική, οικονομική 
καί παραγωγική συγκρότηση τών κλάδων της, πού θά έκφράσει τόν προ
χωρημένο βαθμό τής άνέλιξης τής νεοελληνικής κοινωνίας πρός καινού
ριες άνώτερες κοινωνικές μορφές.

Είδαμε στά προηγούμενα κεφάλαια τίς γενικές γραμμές τού σχεδίου 
γιά τήν έκβιομηχάνιση καί τά ειδικότερα ζητήματα γιά ό,τι άφορούσε τή 
βαρειά βιομηχανία. "Από τήν εκτίμηση τού δυναμικού τής οικονομίας μέ
νει νά προσδιορίσουμε όρισμένους ειδικούς οικονομικούς όρους, μέσα 
στούς όποιους θά έκτελεστεί τό σχέδιο. Οί ειδικοί αυτοί οικονομικοί δροι 
είναι καί καθοριστικοί παράγοντες γιά τό ρυθμό τής εκβιομηχάνισης, 
άφού άπό αυτούς έξαρτάται ή έκταση πού μπορεί νά πάρει ή τοποθέτηση 
παραγωγικού κεφαλαίου στίς διάφορες χρονικές περιόδους τού σχεδίου 
γιά τήν εκβιομηχάνιση. Χρειάζεται, ειδικότερα, νά δούμε τό βαθμό τής 
εσωτερικής συσσώρευσης πού θά πραγματοποιήσουμε, τό ρυθμό της, άλλά 
καί τίς πηγές άπ’ δπου θά εξασφαλιστούν οί οικονομικοί πόροι. Χρειάζε
ται νά δούμε, πώς οί τοποθετήσεις παραγωγικού κεφαλαίου θά άντιστοι- 
χούν στήν εσωτερική παραγωγική άνάπτυξη, στό παραγωγικό, δηλαδή, 
δυναμικό τής οικονομίας. Χρειάζεται νά άποκαταστήσουμε τή σχέση του 
παραγωγικού κεφαλαίου πού θά τοποθετηθεί, μέ τό παραγωγικό δυνα
μικό τής οικονομίας, κατά τρόπο ώστε ν’ άπαλειφθεί ή διαλυτική δράση 
έξωοικονομικών παραγόντων πού θά διασπούσαν τή συνοχή της, γιά νά 
τή μεταβάλουν σέ πεδίο κερδοσκοπικής δράσης τών διευθυντικών οικο
νομικών κύκλων καί προνομιακής εκμετάλλευσης γιά ώφέλεια τού ξένου 
κεφαλαίου.

Είναι, λοιπόν, άπαραίτητο νά έξετασθεί: Ι)Τό δυναμικό τής οικονο
μίας, II) Ή κεφαλαιοδότηση καί οί πηγές της, στό σχέδιο γιά τήν έκβι- 
ομηχάνιση καί, III) Ή εξωτερική οικονομική πολιτική πού θά άκολουθή- 
σουμε, τόσο γιά ν’ άποφύγουμε νά ματαιωθεί άπό τούς έξωοικονομικούς 
παράγοντες ό βασικός σκοπός τής λεύτερης καί έσωτερικής οργανικής
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άνάπτυξης τής οικονομίας, πού δεν μπορεΐ νά τοποθετηθεί αλλού, παρά 
στό πλαίσιο τής εθνικής άνεξαρτησίας, δσο καί γιά νά χαράξουμε τη 
γραμμή τής οικονομικής συνεργασίας τής χώρας μας μέ τίς άλλες χώρες 
«ατά τόν πιό ωφέλιμο, έθνικολαϊκά καί οίκονομικά, τρόπο.

Τοποθετήσαμε τήν έξέταση καί τών τριών αύτών θεμάτων στό τρίτο 
μέρος τούτης τής έργασίας, πού άφορά τη σχέση τής έκβιομηχάνισης μέ τή 
βιωσιμότητα τής χώρας, γιατί, καί γιά τά τρία αύτά ζητήματα, ή ...ήρωϊκή 
θεωρία «τού ξωτικού χώρου» καί ή «άξιωματική» «έθνικόφρων» 
άποψη-θέση τής άνασυγκρότησης «ύπό τήν σκιάν καί τήν σκέπην» ξένων 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων, προσπάθησαν νά σκορπίσουν σύγχυση, γιά νά 
«αποδείξουν» πώς έξω άπό τή σχέση ύποταγής τής έλληνικής οικονομίας 
στό ξένο κεφάλαιο (δέν πρόκειται έδώ γιά άπλή «επαχθή» σύμβαση δα
νείου, άλλά γιά πλήρη δουλωτική υπαγωγή τής οικονομίας σέ ξένους όλι- 
γαρχικούς διευθυντικούς κύκλους, πού συνοδεύεται άπό τήν ούσιαστική 
κατάλυση τής εθνικής άνεξαρτησίας καί κυριαρχίας μέ άμεσο ξένο πολι
τικό, στρατιωτικό καί διπλωματικό έλεγχο καί επέμβαση) δέν ύπάρχει άλ
λος δρόμος γιά τήν άνοικοδόμηση τής χώρας.

Ή κριτική άνάλυση τών «θέσεων» αύτών καί ή διατύπωση τής γενι
κής γραμμής τού οικονομικού σχεδίου καί γιά τά τρία αύτά θεμελιακά 
ζητήματα πού θά όδηγήσει στήν πιό συνεπή λύση γιά τή λαϊκοδημοκρα- 
τική άναγέννηση τής χώρας, θά συμβάλει, άπό τό άλλο μέρος, καί στήν 
καλύτερη διαφώτιση τού ζητήματος γιά τή βιωσιμότητα. Γιατί θά δείξει 
μέ περισσότερη πληρότητα πώς ή βιωσιμότητα δέν είναι άπόλντο φυσικο- 
δημογραφικό -  ζήτημα, ή άπόλντο καί άφηρημένο πρόβλημα κεφαλαιοδό- 
τησης, παρά συγκεκριμένο ζήτημα κοινωνικοοικονομικής μετατροπής καί 
άνάπτυξης, πού ή τελική λύση του έξαρτάται, πρωταρχικά, άπό τή δημι
ουργική έκείνη μετατροπή πού θά επιτρέψει στίς προοδευτικές δυνάμεις 
τής κοινωνίας νά πραγματοποιήσουν τούς δρους γιά τήν άδέσμευτη άνά- 
πτυξη τών παραγωγικών της δυνάμεων. Θά δούμε, έτσι, άκόμα σαφέστε
ρα, πώς ή βιωσιμότητα γιά τή χώρα μας μπορεΐ νά βρεί τήν ολοκληρωμένη 
της μορφή καί τό όλοκληρωμένο της περιεχόμενο μόνο μέσα στήν προ
οπτική τής λαϊκοδημοκρατικής άνέλιξης πρός τό σοσιαλισμό.
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I. Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ Δ ΥΝΑΜ1ΚΟΥ

1. Τά στοιχεία γιά την εκτίμηση τοϋ δυναμικού

Ή  εκτίμηση τού δυναμικού τής προπολεμικής οικονομίας είναι άπα- 
ραίτητη γιατί απ’ αυτήν μπορούμε νά βγάλουμε τά συμπεράσματα εκείνα, 
πού θα μάς οδηγήσουν νά κρίνουμε γιά τις δυνατότητες τοποθέτησης 
παραγωγικών κεφαλαίων πού θα έχει ή οικονομία μας άμα άποκαταστα- 
θεί (άπό άποψη δεικτών παραγωγής) στά προπολεμικά επίπεδα.

Ή  εκτίμηση αυτή συναντά, ώστόσο, βασικές δυσκολίες, α) Γιατί λεί
πουν τά κυριότερα στοιχεία καί τό άπαραίτητο στατιστικό υλικό γιά την 
εργασία αυτή. β) Κι δταν έχουμε, σποραδικά, ορισμένες στατιστικές πλη
ροφορίες, πάλι τά σχετικά στοιχεία δέν παρουσιάζονται συστηματικά 
επεξεργασμένα καί γ) Ή  «ερμηνεία» των στοιχείων γίνεται άπό τήν «επί
σημη» επιστήμη μέ τέτοια μέθοδο πού νά οδηγεί τό μελετητή σέ συμπερά
σματα, πού εκφράζουν μόνο τήν «κρατούσα» άποψη στο ζήτημα τής άνά- 
λυσης των βασικών χαρακτηριστικών τής ελληνικής οικονομίας.

Σέ τούτη τήν εργασία μας δέν είναι, βέβαια, δυνατό νά γίνει ή εξέ
ταση τού θέματος αυτού μέ άναλυτική έρευνα, επεξεργασία, εξακρίβωση 
καί παράθεση όλων των στοιχείων πού υπάρχουν, ή πού θά έπρεπε νά 
βρεθούν καί νά μελετηθούν συστηματικά, όχι μόνο γιατί τό θέμα, στην 
άναλυτική του εξέταση, βγαίνει άπό τά όρια τού σκοπού τής μελέτης τού
της -  πού αφορά τή σχεδιασμένη άνάπτυξη τής βιομηχανίας παραγωγής 
μέσων παραγωγής -  αλλά καί γιατί δέν έχουμε ακόμα συγκεντρώσει τό 
άπαιτούμενο στατιστικό υλικό. Πρέπει, όμως, μέ τήν εύκαιρία, νά τονί
σουμε πώς είναι άπαραίτητο γιά τή σοβαρή μελέτη κάθε προβλήματος τής 
νεοελληνικής κοινωνίας καί τής οικονομίας της, νά συγκεντρωθεί, τό τα
χύτερο, τό υλικό αυτό, νά ταξινομηθεί καί νά μελετηθεί. Δυστυχώς, σήμε
ρα, αυτό πού δέν έκανε καί δέν κάνει τό κράτος καί τά άνώτερα πνευμα
τικά ιδρύματα καί οι οργανισμοί, είναι πολύ δύσκολο νά τό φέρουν σέ 
πέρας οι προοδευτικοί επιστήμονες -  παρ’ όλο πού έχουν άρχίσει νά 
καταπιάνονται μ’ ένα τέτοιο έργο -  τόσο γιατί συναντούν τήν έκδηλη 
έχθρότητα των άρμοδίων, όσο καί γιατί οί ομαδικοί διωγμοί τών υπαλλή
λων, μέ τις «έξυγιάνσεις» κλπ., οί μεταθέσεις τους καί, γενικότερα, ό δι
ωγμός τής προοδευτικής, δημοκρατικής διανόησης (ώς καί μέ ... εκτοπί
σεις), κάθε άλλο παρά κατάλληλο κλίμα δημιουργούν τέτοιου είδους επι
στημονικές έρευνες95.

95. Ή  ερευνά αυτή προϋποθέτει νά συγκεντρωθούν στοιχεία, άπό πηγές πού πρέπει
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Πρόσφατο δείγμα, γιά την έλλειψη κάθε σοβαρού στατιστικού στοι
χείου, άποτελεΐ τό ερωτηματολόγιο Πόρτερ96 πού ζητάει απάντηση σέ τέ
τοια βασικά στατιστικά ερωτήματα. (Μέ τη διαφορά πώς ό κ. Πόρτερ 
απευθύνθηκε μόνο στην τραπεζιτική «κοινότητα», γιά νά «μάθει» τήν 
αλήθεια γύρω άπό τά ζητήματα αυτά, στή «Banking Community», δπως 
γράψει ή σχετική έκθεση...).

'Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι, μέ περιορισμένο έστω πεδίο εξέτα
σης τού θέματος, α) νά κάνουμε κριτική στή μέθοδο καί τά συμπεράσματα 
ορισμένων εργασιών γύρω άπό τό ζήτημα αυτό καί β) μέ τά λίγα στοιχεία 
καί τίς ενδείξεις πού διαθέτουμε, νά δώσουμε μιά συνθετική άποψη ποτ'> 
νά συμδάλει στήν αντιμετώπιση τού ζητήματος γιά τή μορφή, τή διάρ
θρωση, τό περιεχόμενο καί τή λειτουργία τής ελληνικής -  προπολεμικής -  
οικονομίας καί γ) δσο είναι δυνατό νά συνδυάσουμε τά συμπεράσματά 
μας μέ τίς άπόψεις πού εκθέσαμε σέ προηγούμενα κεφάλαια γιά τίς παρα
γωγικές δυνατότητες στήν ανάπτυξη τής βαρείας βιομηχανίας καί γιά τίς 
δυνατότητες εσωτερικής συσσώρευσης στήν εκτέλεση τού σχεδίου γιά τήν 
εκβιομηχάνιση.

2. Ή  μέθοδος πού άκολονθονν γιά  τήν εκτίμηση τον δυναμικού
καί ή κριτική της

Τό ζήτημα τού δυναμικού τής οικονομίας ήρθε στήν επιφάνεια, τε
λευταία, απ’ αφορμή τή συζήτηση γιά τή «χρηματοδότηση», δπως λένε, 
τής άνασυγκρότησης καί γιά τήν πιστωτική επιφάνεια καί τήν «άπορρο- 
φητικότητα» τής έλληνικής οικονομίας.

Παρουσιάστηκε, όμως, μέ τή στενότερη αυτή έννοια τής «χρηματοδό
τησης» κλπ. α) γιατί τόσο τά ξένα σχέδια γιά τήν ανασυγκρότηση, δσο καί 
οι μελέτες τών κυβερνητικών οργανισμών καί όρισμένων ειδικών καί οι
κονομολόγων τοποθετούν, σχεδόν αποκλειστικά, τό όλο ζήτημα τής 
παραγωγικής άνάπτυξης καί άξιοποίησης στήν άνάθεση καί ανάληψη 
όλου τού έργου άπό τό ξένο κεφάλαιο καί β) γιατί, ώς σήμερα, ή έκδηλη 
τάση τών οικονομολογικών εργασιών γύρω άπό τό θέμα τής συσσώρευσης 
καί τής κίνησης γενικά τών κεφαλαίων, πρίν τόν πόλεμο, ήταν νά παρου
σιάζεται πώς ή τοποθέτηση - έπένδυση κεφαλαίων σέ μικρής σχετικά κλί
μακας παραγωγική δράση όφειλόταν, άποκλειστικά, σ’ αυτή καθαυτή τήν 
έλλειψη κεφαλαίων στή χώρα μας.

σήμερα νά έξευρεθοϋν: α) Γιά τό βαθμό συγκέντρωσης κεφαλαίων στή χώρα μας, β) Γιά τήν 
πραγματική έκτίμηση τής άξίας τών έγκαταστάσεων κλπ. παραγωγικού κεφαλαίου, γ) Γιά τά 
οικονομικά άποτελέσματα τής δράσης τών ξένων κεφαλαίων, δ) Γ ιά τόν πραγματικό μισθό, 
ε) Γιά τό εισόδημα κατά κατηγορίες (αναλυτικά), στ) Γιά τήν άποδοτικότητα τών επιχειρή
σεων κ.ά., πού τό Ιπίσημο κράτος, όχι μόνο δέ μπόρεσε μά καί δέ θέλησε νά συγκεντρώσει, 
γιατί θά παρουσιαζόταν ώμά ή ληστρική καί άντιπαραγωγική δράση τής έλληνικής πλουτο
κρατίας, τό μονοπωλιακό - προνομιακό καθεστώς του ξένου κεφαλαίου καί ή άπέραντη 
έξαθλίωση του εργαζόμενου λαοΰ.

96. Βλ. «Νέα Οικονομία» άριθ. 6/1947.
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Ά π ό  την τοποθέτηση αυτή, μάλιστα, προχωρούν καί στο συμπέρα
σμα, πώς, όταν ή ελληνική οικονομία φτάσει ξανά στά παραγωγικά επί
πεδα τού 1938, πάλι οι επενδύσεις κεφαλαίου -  άπό εσωτερικές πηγές -  
δέ θά μπορει νά είναι -ιδιαίτερα γιά τό πάγιο κεφάλαιο -  μεγαλύτερες σέ 
άξια άπό τις προπολεμικές.

Στο πνεύμα αυτό έγιναν προτάσεις στόν Κυβερνητικό «’Οργανισμό 
Άνασυγκροτήσεως». 5Από στοιχεία πού δημοσιεύτηκαν97 γύρω άπό τό 
ζήτημα αύτό, βλέπουμε πάνω-κάτω ποιά είναι ή μέθοδός τους γιά τον 
υπολογισμό τής -  μέ στενή έστω έννοια -  χρηματοδότησης των άναγκών 
τής άνασυγκρότησης άπό έσωτερικούς πόρους.

α) 'Ως «κριτήριον» γιά τό «γενικόν όριον», πού μπορει νά φτάσει ή 
χρηματοδότηση άπό έσωτερικούς πόρους, παίρνουν «τον όγκον των έπεν- 
δύσεων είζ στοιχεία παγίου κεφαλαίου, αί όποίαι ένηργούντο έν Έλλάδι 
κατά τήν προπολεμικήν περίοδον»98. 'Ως «μέσον καθαρόν ποσόν ετησίων 
επενδύσεων» βρίσκουν, ύστερα άπό σχετικούς ύπολογισμούς εκπτώσεων, 
τό ποσόν τών 1088 ή 1100 έκατομμυρ. δρχ. «εις στρογγυλόν άριθμόν». Τό 
ποσό αύτό αντιστοιχεί σέ ποσοστό 1,90% τού εθνικού εισοδήματος τού 
έτους 1938 (πού υπολογίζεται σέ 58 δισεκατ. δρχ.).

β) Οί επενδύσεις αύτές, διευκρινίζεται, πώς προέρχονται άπό τό 
«τακτικό έθνικό εισόδημα τής χώρας» καί πώς πρέπει «νά διαστέλλωνται 
σαφώς άπό έκείνας πού έχρηματοδοτήθησαν διά ξένης άγοραστικής δυ- 
νάμεως καί τό ποσόν τών όποιων παρηκολούθησε τον ρυθμόν τής έκά- 
στοτε εισροής ξένων κεφαλαίων ή τήν παλινόστησιν έλληνικών τοιούτων 
εις τήν χώραν μας».

γ) Τό ποσοστό (1,90%) τών επενδύσεων πάνω στό έθνικό εισόδημα, 
θεωρείται δτι άνταποκρίνεται πρός τήν πραγματικότητα, «δοθέντος δτι τό 
έθνικόν εισόδημα τής χώρας μόλις έπήρκει, ώς γνωστόν, διά νά έξασφα- 
λίση μίαν στοιχειώδη συντήρησιν τού μεγαλυτέρου τμήματος τού πληθυ
σμού καί κατά συνέπειαν τά περιθώρια τής άποταμιεύσεως έν γένει ήσαν 
πολύ περιορισμένα». Τό «γεγονός» αύτό τό επαληθεύει, όπως λένε, ή 
άποταμίευση κατά τά έτη 1932-1939 στή χώρα μας99. Βγάζουν, λοιπόν, 
πώς ό μέσος δρος τής άποταμίευσης, γιά τά έτη αύτά, πλησιάζει τό μέσο 
δρο τών επενδύσεων σέ πάγιο κεφάλαιο. Υπολογίζουν τήν άποταμίευση 
(μ.δ.) σέ 1.852 έκατομ. δρ. τό χρόνο καί τήν έπένδυση σέ 1.100 έκατομ. 
δρ. τό χρόνο.

Ή  μέθοδος, πρώτ’ άπ’ όλα, πού χρησιμοποιούν γιά νά προσδιορίσουν

97. Βλ. 77. Κονβέλη: «Ή χρηματοδότησις τής άνασυγκροτήσεως», Ά θήναι 1947 καί 
«Οικονομολόγος» άριθ. 1501/1947.

98. Γιά στοιχεία τού ύπολογισμού χρησιμοποιούν: «1) Τήν άξίαν τών νέων οικοδομών, 
2) τήν άξίαν τών είσαχθέντων μηχανημάτων καί μεταφορικών μέσων πάσης φύσεως, 3) τήν 
άξίαν διαφόρων λιμενικών έργων, πού ¿χρηματοδοτούντο έκ μή κρατικών πηγών, 4) τήν 
άξίαν τών νέων σιδηροδρομικών έργων καί 5) τήν άξίαν τής έγχωρίου παραγωγής μηχανη
μάτων καί δή τού τμήματος εκείνου πού άφορά αύξησιν τών στοιχείων παγίου κεφαλαίου».

99. 'Ως στοιχεία, γιά νά βρούν τήν άποταμίευση, παίρνουν: 1) Τήν έτήσια αύξηση τών 
τραπεζικών καταθέσεων, 2) τήν έτήσια αύξηση τών άποθεματικών τών άνωνύμων έταιριών 
καί 3) τά «μή διανεμηθέντα» κέρδη.
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τή δυνατότητα τής χρηματοδότησης, άπό εσωτερικές πηγές, δέν είναι σω
στή. Δέν είναι σωστή γιατί, μέ τήν τοποθέτηση τού ζητήματος πού κά
νουν, θεωρούν άπό τά πρίν λυμένο εκείνο άκριβώς τό πρόβλημα πού πρέ
πει νά λύσουν. Και, μάλιστα, ή λύση είναι κάθε άλλο παρά ή σωστή. Ποιο 
είναι τό πρόβλημα πού πρέπει νά λύσουν; Τό πρόβλημα είναι: Πώς μέ τά 
οικονομικά μέτρα πού έχουν γιά άποτέλεσμα τή μετατροπή στή διάρ
θρωση τής οικονομίας θά κατορθώσουμε, ώστε -  όταν ή οικονομία φτάσει 
τά προπολεμικά παραγωγικά επίπεδα — τά κεφάλαια πού παράγονταν 
προπολεμικά στήν ελληνική οικονομία καί πού οι κύκλοι τού κεφαλαίου 
τής οικονομικής ολιγαρχίας δέν τά τοποθετούσαν σέ μακροχρόνιες παρα
γωγικές επενδύσεις, άλλά τά τοποθετούσαν σέ κερδοσκοπικές μικρόπνοες 
επιχειρήσεις (τραπεζιτικές, έμπορικές κλπ.) ή τά φυγάδευαν στο εξωτερι
κό, τά κεφάλαια αυτά νά διοχετευθούν γιά τήν επέκταση τών παραγωγι
κών κλάδων καί γιά τή δημιουργία καινούριων παραγωγικών μονάδων. 
Νά διοχετευθούν, δηλαδή, άπό παραγωγική άποψη, ορθολογικά, στό 
πλαίσιο ενός πλατειού οικονομικού σχεδίου, πού θά προγραμματίσει τήν 
άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί τήν εκβιομηχάνιση τής γεωργίας.

Πρέπει, συνακόλουθα, νά βρεθεί ό βαθμός τής συγκέντρωσης τών κε
φαλαίων καί τό ύψος τής ετήσιας συσσώρευσης. Ή  έτήσια συσσώρευση, 
στήν περίπτωση αυτή παριστάνει τον όλικό όγκο τού καθαρού εισοδήμα
τος, μέ τό νόημα πού δόθηκε σέ προηγούμενα κεφάλαια. Τό καθαρό αυτό 
εισόδημα παρουσιάζεται μέ τή μορφή κέρδους βιομηχανικού, κέρδους εμ
πορικού, τραπεζιτικού τόκου καί περικλείνει κάθε στοιχείο εισοδήματος 
πού προέρχεται γενικά άπό τήν εκμετάλλευση τής μισθωτής εργασίας άπό 
τό κεφάλαιο. Κάθε στοιχείο δηλαδή τής υπεραξίας πού, μέσα άπό διάφο
ρες μορφές, άπομυζάται άπό τήν άπλήρωτη εργασία τού δουλευτή λαού.

Προκειμένου, άκόμα, γιά τήν εξακρίβωση τών διαθεσίμων κεφαλαί
ων, ειδικά άπό τήν άποταμίευση, πρέπει νά προστεθούν καί τά κεφάλαια 
εκείνα πού προέρχονται άπό τήν ιδιωτική άποταμίευση (μέ μορφή κατα
θέσεων κλπ.) άπό τούς μισθωτούς, τούς βιοτέχνες, τούς μικροεπαγγελμα- 
τίες καί τούς χωρικούς100 , έφόσον βέβαια αυτά δέν άνήκουν στήν κατη
γορία τών ιδιοκτητών καί τών κατόχων μέσων παραγωγής πού εκμεταλ
λεύονται ξένη εργατική δύναμη.

Τά κεφάλαια άπό τίς παραπάνω κατηγορίες, είναι γεγονός πώς δέν 
επενδύονταν στήν εύρυνση τού παραγωγικού κύκλου, ένώ, τά περισσό
τερα άπ’ αύτά, θά μπορούσαν νά επενδύονται παραγωγικά. Καί δέν έπεν- 
δύονταν παραγωγικά γιατί, όπως διαπιστώσαμε παραπάνω, οί κυρίαρχες 
τάξεις στή χώρα μας διαθέτουν τήν άνόργανη μάζα τού κεφαλαίου λιγό- 
τερο γιά παραγωγικές καί περισσότερο γιά έξωπαραγωγικές κερδοσκοπι
κές επενδύσεις ή γιά παραγωγικές επενδύσεις άλλά σέ αικρή κλίμακα.

100. Τά κεφάλαια αυτά δέν άποτελοΰν «καθαρό εισόδημα», γιατί προορίζονται γιά τή 
δαπάνη σέ άναγκαϊα μέσα συντήρησης. Ή  διαφορά είναι πώς γίνονται «διαθέσιμα», έπειδή 
ή άναγκαία αυτή δαπάνη άπλώς αναβάλλεται. Στήν κατηγορία αυτή άνήκουν τά κεφάλαια 
«άσφαλιστικών οργανισμών» κλπ.
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Ή  άντίθετη άποψη, όμως, άκολουθεί, καθώς είδαμε, όλότελα διαφο
ρετικό δρόμο. Θεωρεί ως διαθέσιμα κεφάλαια γιά παραγωγική τοποθέτη
ση μόνο τά κεφάλαια πού καί προπολεμικά έπενδύονταν σε πάγιο κεφά
λαιο. Είναι αυτό σωστό; Ό χι. Γιατί έτσι δε λύνεται τό πρόβλημα, πού 
θέσαμε παραπάνω, τό πρόβλημα τής διοχέτευσης των διαθεσίμων κεφα
λαίων πού αντιπροσωπεύουν τό πραγματικό δυναμικό τής οικονομίας 
άπό συσσώρευση. Δέ μετατρέπεται δηλ. έτσι τό παλιό «οικονομικό σχή
μα» τής ελληνικής οικονομίας, ούτε, βέβαια, καί ή διάρθρωση τής οικονο
μίας άλλάζει. Γιά νά τό δούμε πιο άπλά τό ζήτημα άρκεί νά σκεφτούμε 
πώς: τό νά θεωρούμε σάν διαθέσιμους πόρους γιά παραγωγική τοποθέ
τηση εκείνα μόνο τά κεφάλαια πού ή όλιγαρχία των τραπεζοβιομηχανι- 
κών συγκροτημάτων τοποθετούσε κάθε χρόνο γιά εΰρυνση τού παραγωγι
κού κύκλου, είναι σάν νά δεχόμαστε νά εξακολουθήσουμε τήν ίδια τα
κτική εκείνων, άκριβώς, των συντελεστών πού στάθηκαν ή αίτια γιά τή 
μονόπλευρη καί άσθενική άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων στή 
χώρα μας, άφήνοντας ανεκμετάλλευτες καί τίς φυσικές πλουτοπαραγωγι- 
κές της πηγές.

Έδώ γίνεται, λοιπόν, μιά λαθεμένη ταύτιση: τών κεφαλαίων πού 
συσσωρεύονταν, προπολεμικά, άπό όλες τίς πηγές πού άναφέρουμε -  άνε- 
ξάρτητα άπό τον τρόπο τής διάθεσής τους -  μέ τά κεφάλαια πού έπενδΰ- 
ονταν σέ τοποθετήσεις μόνο παγίου κεφαλαίου.Έτσι ενώ τά πραγματικά 
όιαθέοίμα κεφάλαια είναι εκείνα τής πρώτης κατηγορίας, προυσιάζονται
-  άπό τήν «έπίσημη» άποψη -  σάν διαθέσιμα (γιά τήν άνοικοδόμηση) 
μόνο τά κεφάλαια τής δεύτερης κατηφορίας. Τά κεφάλαια αυτά, βέβαια, 
είναι σέ δγκο πολύ μικρότερα άπς> τά πρώτα.

Έτσι, φτάνει ή «θεωρία» τού «τελικού ορίου» (καί έδώ) όχι μόνο σέ 
παραπλανητικά, άπό στατιστική άποψη, δεδομένα, μά καί σέ, άπό ουσι
αστική οικονομική άποψη, όλότελα άντιφατικά καί «οξύμωρα» σχεδόν 
συμπεράσματα. Ένώ ξεκινάει γιά νά δείξει «τό όρων τών νέων επενδύ
σεων εκ τών πόρων τής χώρας», περιορίζει άμέσως, αυθαίρετα, τούς πό
ρους αυτούς καί συνακόλουθα καί τό «όριον», σέ ένα μόνο τμήμα τών 
διαθεσίμων κεφαλαίων πού προέρχονται άπό τήν ετήσια συσσώρευση κα
θαρού εισοδήματος (στο τμήμα τών κεφαλαίων πού προπολεμικά επενδυ
όταν σέ τοποθετήσεις παγίου κεφαλαίου). Έτσι, καταντά νά μή κατατάσ
σει στά διαθέσιμα κεφάλαια ένα σημαντικό όγκο κεφαλαίων πού, άν καί -  
έξαιτίας τής υφής τής οικονομίας καί τής τακτικής τής οικονομικής ολι
γαρχίας -  δέν επενδυόταν σέ πάγιο κεφάλαιο, δέν έπαυαν ωστόσο νά 
άποτελοϋν διαθέσιμα κεφάλαια. Μέ τή μέθοδο, λοιπόν, αυτή κάθε άλλο 
μπορούμε νά προσδιορίσουμε, παρά τό «όριον» χρηματοδότησης «εκ τών 
πόρων τής χώρας».

’Αλλά καί λεπτομερέστερα άν εξετάσουμε τά «πραγματικά δεδομένα» 
πού έπικαλούνται οι ύποστηρικτές της, θά δούμε πώς τό ζήτημα -  ανε
ξάρτητα άπό τή δυσχέρεια γιά τή «στατιστική σύλληψη» τών στοιχείων-  
δέν τοποθετείται σωστά: α) Γιατί στήν εύρυνση τού παραγωγικού κύκλου 
πρέπει νά υπολογίζεται -  πάρ’ όλο πού ό κ. Κουβέλης δηλώνει τό άντί-

458



θετο -  καί ή τοποθέτηση σέ άντίστοιχο καινούριο κυκλοφοριακό κεφά
λαιο: Ένώ εκπίπτει αποσβέσεις, συντήρηση κλπ. -  δπου ύπάρχει φόβος 
διπλού ύπολογισμού, γιατί άπό άποψη κατηγορίας κεφαλαίων έχουν δια
τεθεί άλλα κεφάλαια γιά τό σκοπό αύτό -  περιορίζεται στά «επίσημα» 
στοιχεία καί τεκμήρια, τόσο γιά τήν ετήσια αύξηση τών άποθεματικών καί 
τά μή διανεμηθέντα κέρδη, όσο καί γιά τήν άξια τών νέων οικοδομών. Θά 
έπρεπε, δμως, ειδικά ό κ. Κουβέλης, άπό τή θητεία του στό Υπουργείο 
Οικονομικών νά ήξερε, πώς οι ισολογισμοί τών άνωνύμων εταιριών αύτοί 
καθαυτοί κάθε άλλο παρά άσφαλή τεκμήρια μπορούν νά δώσουν, γιά τον 
υπολογισμό τόσο «λεπτών» στοιχείων καί «δεδομένων», δπως είναι τά 
στοιχεία κλπ. πού άφορούν τήν πραγματική άξια τών έγκαταστάσεών 
τους καί, άκόμα περισσότερο, τό μέγεθος τών πραγματικών κερδών τους. 
Ό  καθηγητής Μ  Τσιμάρας101 μέ βασικής άξίας επιχειρήματα, άντικρούει 
κατηγορηματικά τήν άποψη πώς είναι δυνατό νά προσδιοριστεί -  έστω 
καί κατά προσέγγιση -  ή άποδοτικότητα τών βιομηχανικών επιχειρήσεων 
«μέ εντελώς τυπικά καί κατ’ ούσίαν άναληθή δεδομένα», γ) Στά «πρα
γματικά δεδομένα», πού χρησιμοποιούνται γιά τήν ύποστήριξη τής άπο
ψης πώς τό ποσοστό τών επενδύσεων 1,9% τού εθνικού εισοδήματος 
άντιστοιχεί στό επίπεδο τής ετήσιας άποταμίευσης (μ.δ. 1852 έκατ. δρχ. 
τό χρόνο), μπορούν ν ’ άντιταχθούν, άλλα, σοβαρότερα δεδομένα. Τέτοιο 
δεδομένο, λ.χ., άποτελεί τό ποσόν τής ετήσιας αύξησης τών πόρων τών 
ασφαλιστικών οργανισμών, πού ύπολογίζεται σέ 700 έκατομμύρια δρχ. 
καί δέν είναι λιγότερο άπό τό 1/6 - 1/8 τής συνολικής άποταμίευσης κατά 
τούς υπολογισμούς τού Χρ. Άγαλλοπονλον. δ) Ό  Π. Κουβέλης, δπως καί 
στη συζήτησή του μέ τό Σ. Μάξιμο102, συγχέει τό ζήτημα τού «έθνικού 
εισοδήματος» μέ τό ζήτημα τών πόρων τής οικονομίας. Τό εθνικό εισ
όδημα είναι άποτέλεσμα τής εθνικής εργασίας. Δέ σημαίνει, δμως, καί 
πώς τό άποτέλεσμα τής εθνικής εργασίας παύει νά ύπολογίζεται, άν δημι- 
ουργείται άπό τοποθέτηση κεφαλαίων πού προέρχονται άπό εξωτερική 
χρηματοδότηση. Γιατί, στήν περίπτωση αύτή, τά κεφάλαια πού τοποθε
τούνται μπορεΐ αύτά καθαυτά νά μή θεωρούνται «διαθέσιμα» τής ελληνι
κής οικονομίας, άπό τή στιγμή δμως πού άναπαράγονται, μέσα σ’ αυτή, μέ 
τήν εθνική δηλ. εργασία, πρέπει νά ύπολογίζονται στό δυναμικό της, έστω 
άν μερικά ή ολικά τό καθαρό εισόδημα, πού προκύπτει, διοχετεύεται 
στους ιδιοκτήτες τών ξένων κεφαλαίων. Πράγμα πού συμβαίνει άλλωστε 
καί μέ τούς έλληνες ιδιοκτήτες κεφαλαίων πού τά τοποθετούν στό εξωτε
ρικό.

Καί γιά νά κλείσουμε τήν παράγραφο αύτή τής κριτικής, πρέπει νά 
διαπιστώσουμε τά ελατήρια πού κινούν τούς οπαδούς τού «χαμηλού γενι
κού ορίου» γιά δ,τι άφορά τό δυναμικό τής προπολεμικής οικονομίας σέ 
διαθέσιμα κεφάλαια.

101. Βλ. Μ. Τσιμάρα. «Ή άποδοτικότης τών έλληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων», 
«Νέα Οικονομία», άριθ. 5/1947.

102. Βλ. «’Ανταίο», άριθ. 6, 7 καί 9/1945.
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Ή  προσπάθεια τους είναι νά συνεχίσουν καί να στηρίξουν την 
άποψη τής «μή βιωσιμότητας» καί σ’ αυτό τον τομέα. Ό πω ς προσπάθη
σαν νά δείξουν πώς λείπει ό «ζωτικός χώρος», πώς είναι «περιορισμένα 
τά δρια τής παραγωγικής ανάπτυξης τής βιομηχανίας καί ιδιαίτερα τής 
βαρείας βιομηχανίας» καί πώς ή βιομηχανική «λύση» θά πρέπει νά είναι 
περιορισμένη σέ σύγκριση μέ τή γεωργική λύση, έτσι κι εδώ θέλουν νά 
δείξουν πώς τό δυναμικό τής έλληνικής οικονομίας ήταν χαμηλό σέ δια
θέσιμα κεφάλαια από «φυσικούς» καί όχι από κοινωνικοοικονομικούς 
λόγους. Δίνουν, δηλαδή, συχωροχάρτι στήν ελληνική αστική τάξη πού τό 
μεγάλο, ιδιαίτερα, κεφάλαιό της, αντί ν ’ αναπτύξει οργανικά τήν οικονο
μία καί μέ τήν επέκταση τής παραγωγής νά πλατύνει τά δρια τής έσωτερι- 
κής συσσώρευσης, από τό ένα μέρος παράδωσε τά κυριότερα «κλειδιά» 
τής οικονομικής ζωής στο ξένο μονοπωλιακό κεφάλαιο καί από τό άλλο 
μέρος έπιδόθηκε στον πλουτισμό από μιά παρασιτική - κερδοσκοπική 
δράση, πού άφησε σέ χαμηλά επίπεδα τήν παραγωγικότητα τής ατομικής 
εργασίας καί άνεκμετάλλευτο τό παραγωγικό δυναμικό τής χώρας. Δί
νουν, δηλαδή, συχωροχάρτι σέ κείνους γιά τούς όποιους ό Χαριτάκης είπε 
πώς θά έπρεαε νά καταδικασθούν σέ θάνατο, γιατί έγιναν οι υπεύθυνοι 
στυλοβάτες μιας καθυστερημένης καί μισοαποικιακής Ελλάδας.

Σήμερα, πάλι, πού ή ϊδια όλιχαρχία, μαζί καί μέ τά καινούρια πλου
τοκρατικά στρώματα των δοσιλόγων, παρουσιάζεται ανίκανη, τρία σχε
δόν χρόνια τώρα, νά δραστηριοποιήσει παραγωγικά τήν έθνική εργασία, 
σήμερα πού οί δημοκρατικές χώρες τής Ευρώπης προχωρούν σταθερά 
στήν άνασυγκρότηση τής οικονομίας τους καί επιδιώκουν σοβαρές κατα
κτήσεις στον κοινωνικό καί οικονομικό οργανωτικό τομέα, σήμερα, πα
ρουσιάζονται οί «επιστημονικοί» εκπρόσωποι τής μερίδας αυτής τών 
άντιδραστικών κοινωνικών δυνάμεων, νά «μάς πείσουν» πώς πρέπει νά 
άφήσουμε ξανά τό νερό «νά τρέξει στο ϊδιο αυλάκι». Αυτό εκφράζεται 
στό ζήτημα τής χρηματοδότησης μέ τή σύγχυση τών εννοιών πού άναφέ- 
ραμε. Έτσι γιά νά «δικαιολογήσουν», τό γιατί στήν πραγματικότητα δεν 
άρχισε ή άνασυγκρότηση -  παρ’ δλα τά κεφάλαια (ΟΥΝΡΑ, κάλυμμα 
κλπ.) πού κατασπάραξε ή ολιγαρχία άπό τό 1945 καί υστέρα — «εξηγούν» 
τό γεγονός μέ τό ότι δέν... «είσέρρευσαν άκόμη» αρκετά κεφάλαια. 'Όσο 
γιά τήν άξιοποίηση (πού φυσικά δέν άρκεΐ τό 1,9% τού εισοδήματος γιά 
νά πραγματοποιηθεί), αυτή τή θέλουν νά γίνει άπό τά ξένα κεφάλαια πού 
επίσης θά μάς δώσουν. Είναι φανερό πώς -  άνεξάρτητα άπό τό βαθμό 
πού είναι απαραίτητη μιά πρόσθετη κεφαλαιουχική διευκόλυνση -  έδώ 
γίνεται προσπάθεια νά άπαλλαγεί τό κεφάλαιο τής έλληνικής πλουτοκρα
τίας άπό κάθε εισφορά μέ τό δικαιολογητικό τής... πενίας. Φυσικά, τέτοια 
ελατήρια κάθε άλλο παρά έποικοδομητικά είναι γιά τή μελέτη τού θέμα
τος τών πραγματικών δεδομένων γιά τούς πόρους τής έλληνικής οικονο
μίας.
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3. Τό δυναμικό τής οικονομίας καί οι τοποθετήσεις παραγωγικού κεφα
λαίου στο σχέδιο γιά τήν εκβιομηχάνιση

α) Τό οικονομικό δυναμικό καί ή χρηματοδότηση

Προτού καταπιαστούμε μέ τό ζήτημα τής εκτίμησης τού δυναμικού, 
πρέπει νά ξεχωρίσουμε δυό βασικές έννοιες: τήν έννοια τού οικονομικού 
δυναμικού καί τήν έννοια τής χρηματοδότησης.

Τό οικονομικό δυναμικό δείχνει τίς δυνατότητες άποθέματος καί 
συσσώρευσης οικονομικών μέσων, πού έχει μια δοσμένη οικονομία άπό 
τήν έσωτερική οργανική της άνάπτυξη, μέσα σέ μιά καθορισμένη χρονική 
περίοδο. Ά π ό  τό βαθμό τής συσσώρευσης καί τό μέγεθος τού άποθέματος 
τών οικονομικών μέσων έξαρτάται καί ό βαθμός τής δυνατότητας πού 
έχει ή οικονομία αυτή γιά καινούριες παραγωγικές τοποθετήσεις. Φυσικά, 
ή επέκταση τού παραγωγικού κύκλου, ή διεύρυνση, δηλαδή, τής άναπα- 
ραγωγής, δέν άπορροφά τά οικονομικά μέσα -  τά κεφάλαια πού είναι 
διαθέσιμα -  στό σύνολό τους, άλλά τά άπορροφά μερικά καί, πάντοτε, 
ανάλογα μέ τό βαθμό τής παραγωγικής εξέλιξης τής οικονομίας. Οικονο
μικό δυναμικό, έσωτερικοί πόροι τής οικονομίας, διαθέσιμα οικονομικά 
μέσα καί διαθέσιμα παραγωγικά κεφάλαια — στή γενική μορφή — εκφρά
ζουν καί άντιστοιχούν στήν ικανότητα μιας οικονομίας γιά τήν άδιάκοπη 
παραγωγική της αυτοανάπτυξη. Τήν άνάπτυξή της μέ τήν έπεκταμένη 
άναπαραγωγή πού στηρίζεται στή συσσώρευση οικονομικών μέσων (κε
φαλαίων) πού τά δημιούργησε ή έθνική εργασία καί πού τοποθετούνται 
ξανά στήν παραγωγή.

Χρηματοδότηση ή ικανότητα χρηματοδότησης γιά τήν έκτέλεση ενός 
παραγωγικού σχεδίου σημαίνει ή εξασφάλιση τών, ποσοτικά, απαραίτη
των διαθεσίμων κεφαλαίων, σέ ρευστή ή γενικότερα άμεσα καταναλώσιμη 
μορφή, γιά τήν προμήθεια τών απαραίτητων οικονομικών μέσων καί τήν 
πληρωμή τής εργασίας. Στήν έννοια τής χρηματοδότησης, ό παράγοντας 
«άμεσα διαθέσιμο κεφάλαιο» σημαίνει καί τήν έξασφάλιση τών συναλλα
γματικών μέσων γιά τήν εμπορική επικοινωνία μέ όρισμένες ξένες άγορές. 
Έδώ μπαίνουν στοιχεία εμπορικού ισοζυγίου, ισοζυγίου πληρωμών κλπ. 
Έτσι ή δυνατότητα χρηματοδότησης βλέπουμε πώς είναι έννοια πολύ 
στενότερη άπό τήν έννοια τού οικονομικού δυναμικού, γιατί, ενώ ή δεύ
τερη άφορά τή δυνατότητα γιά τή δημιουργία διαθεσίμων κεφαλαίων, ή 
πρώτη περιορίζεται στήν ταμειακή, θά λέγαμε, εύχέρεια γιά τήν άμεση 
χρησιμοποίηση τών διαθεσίμων κεφαλαίων σέ μιά δοσμένη χρονική περί
οδο. Φυσικά, μπορούν νά συμπέσουν οι έννοιες αυτές, σέ όρισμένες περι
πτώσεις, πού είναι τόσο πιο σπάνιες, όσο μεγαλύτερης «όλκής» είναι οί 
προοπτικές τού οικονομικού σχεδίου. Γιατί, τότε, ή χρηματοδότηση γιά 
τήν παραγωγική άνάπτυξη πρέπει νά γίνει μέ προκαταβολή τών κεφαλαί
ων, πού θά γίνουν διαθέσιμα σέ μελλοντική περίοδο.

Τίς έννοιες αυτές, συνειδητά ή άσυνείδητα, τίς συγχύζει στή θεωρία 
καί τίς μπερδεύει στήν πράξη ή «επίσημη» άποψη καί οί κυβερνητικοί
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οργανισμοί άνασυγκρότησης. ’Αντί νά εξετάζει ποιο είναι τό πραγματικό 
δυναμικό τής οικονομίας, άμα άποκατασταθεί ατό προπολεμικό της επί
πεδο καί ύστερα άμα άναπτυχθει σέ άνώτερο παραγωγικό επίπεδο, περι
ορίζεται στήν εξέταση ορισμένων στατικών κεφαλαιουχικών στοιχείων 
πού μπορούν άμεσα νά διατεθούν, μέ μορφή συναλλάγματος, ή ρευστών 
κεφαλαίων,γιά τή χρηματοδότηση ορισμένων άναγκών. Έτσι, δμως, ούτε 
τίς πραγματικές πηγές τών κεφαλαίων παίρνει ύπόψη ούτε διοχετεύει τή 
μάζα τών διαθεσίμων κεφαλαίων σέ παραγωγικούς σκοπούς. Ή  πραγμα
τική αίτια τής σύγχυσης αύτής βρίσκεται στο δτι θέλουν νά άφήσουν τόν 
ιδιοκτήτη, τό φορέα καί τόν κάτοχο τών διαθεσίμων κεφαλαίων -  τά διά
φορα πλουτοκρατικά στρώματα πού συγκροτούν τήν οικονομική ολιγαρ
χία -  ανενόχλητο καί άσύδοτο στή διάθεση τών κεφαλαίων πού κερδίζει 
άπό τήν εκμετάλλευση τής ξένης εργασίας καί νά χρησιμοποιήσουν, άπο- 
κλειστικά, νέα κεφάλαια γιά τήν άνασυγκρότηση. Κεφάλαια δηλαδή πού 
προέρχονται μόνο άπό εξωτερικές πηγές. Έτσι καταντά μοναδική πηγή 
γιά τή χρηματοδότηση τό ξένο κεφάλαιο. Φυσικά, καί στήν περίπτωση 
αυτή, ή χρησιμοποίηση καί τών νέων κεφαλαίων γίνεται ξανά πηγή πλου
τισμού τών ίδιων οικονομικών διευθυντικών κύκλων πού νά διοχετεύουν 
πάλι σέ σημαντικό βαθμό γιά παρασιτικές μεσιτικές κερδοσκοπικές επι
χειρήσεις καί γιά μικρόχρονες τοποθετήσεις στήν παραγωγή.

Έτσι, άναπαράγεται τό ϊδιο πάνω κάτω σχήμα τής προπολεμικής οι
κονομίας καί ή άνασυγκρότηση - άνοικοδόμηση καταντά καθαρό κερδο
σκοπικό παιχνίδι103.

Πρέπει, λοιπόν, νά ξεχωρίζουμε καθαρά τό πραγματικό δυναμικό τής 
οικονομίας, άπό τίς άμεσες πηγές γιά τή χρηματοδότηση. Ξέροντας τό δυ
ναμικό, θά υπολογίσουμε τήν έκταση τού παραγωγικού σχεδίου, θά υπο
λογίσουμε «ώς πού βαστά ή οικονομία» σέ μιά δοσμένη περίοδο, γιά τήν 
άπορρόφηση παραγωγικού κεφαλαίου. Ξέροντας, ύστερα, τίς πηγές γιά 
τήν εξεύρεση τών κεφαλαίων θά φροντίσουμε νά εξασφαλίσουμε τό μεγα
λύτερο δυνατό ποσό διαθεσίμων κεφαλαίων, πού νά πλησιάζει, δσο μπο
ρούμε περισσότερο, στο δυναμικό τής οικονομίας. Τό οικονομικό δυνα
μικό είναι ή βάση καί τό περίγραμμα γιά τή χάραξη τού σχεδίου τής 
παραγωγικής άνάπτυξης. Ή χρηματοδότηση είναι τό μέσο γιά τήν εκτέ
λεση τού σχεδίου. Ή  παραγωγική δραστηριοποίηση τής εθνικής εργασίας 
πρέπει νά γίνει μέ τήν επιστράτευση όλων τών οικονομικών μέσων καί 
δλων τών πηγών κεφαλαίων πού θά εξασφαλίσουν τή δυνατότητα χρημα
τοδότησης. Έδώ, φυσικά, τοποθετείται καί τό ζήτημα τής χρησιμοποί
ησης κεφαλαίων άπό εξωτερικές πηγές πού θά έρθουν, όχι γιά ν’ αυξή
σουν τό οικονομικό δυναμικό, άλλά μέ τή μορφή προκαταβολής, μέ τή 
μορφή συναλλαγματικής ευχέρειας, γιά τή γρηγορότερη πραγματοποίηση

103. Είναι χαρακτηριστικό, στό σημείο αυτό, τό πρόσφατο παράδειγμα τών πρώτων 
βιομηχανικών υλών τής ΟΥΝΡΑ καί τών μηχανουργικών της συγκροτημάτων, καθώς καί 
τού συναλλαγματικού άποθέματος πού εγιναν πηγές γιά ληστρική - μονοπωλιακή κερδοσκο
πία, γιά μιά καινούρια πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου -  ύστερα καί σέ συνέχεια άπό 
τήν περίοδο 1941 - 44 -  άπό τήν άδηφάγο χρηματιστική ολιγαρχία.
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των σκοπών τού παραγωγικού σχεδίου. Ή  εξυπηρέτηση τών κεφαλαίων 
αυτών είναι σίγουρη, γιατί στηρίζεται σέ έργα πού ή παραγωγική τους 
άπόδοση είναι επίσης σίγουρη. Ή βάση καί οί όροι γιά τη διαπραγμάτευ
ση, στήν τοποθέτηση παραγωγικού κεφαλαίου, από εξωτερικές πηγές, θά 
έξετασθούν σέ έπόμενες σελίδες.

Ή αντίθετη άποψη συγχύζει τό δυναμικό μέ τή δυνατότητα χρηματο
δότησης, γιά νά καταλήξει στό συμπέρασμα: περίοδος άποκατάστασης -  
άνασυγκρότησης: δυναμικό μηδέν λόγω τών καταστροφών τού πολέμου. 
Περίοδος άξιοποίησης: ξεκίνημα άπό δυναμικό ελάχιστο (1,9% τού εθνι
κού εισοδήματος, δσο μπορούσε νά διατεθεί καί άπό τήν προπολεμική 
συσσώρευση γιά τοποθέτηση σέ πάγιο κεφάλαιο). Συμπέρασμα: ή συμ
βολή τού ελληνικού κεφαλαίου σχεδόν άδύνατη γιά τήν άνοικοδόμηση!

Έτσι τό ότι ξεχωρίζουν μέ «σινικά τείχη» τήν άνασυγκρότηση άπό 
τήν άξιοποίηση, δέ σημαίνει τίποτ’ άλλο παρά πώς επιδιώκουν νά πρα
γματοποιήσουν μονόπλευρα τήν άποκατάσταση τής οικονομίας- σέ βά
ρος, δηλαδή, μόνο τής εθνικής εργασίας, άφήνοντας τό έσωτερικό κεφά
λαιο τής πλουτοκρατικής, δοσιλογικής ολιγαρχίας άσύδοτο, νά επιβάλει 
τις άντιοικονομικές καί άντιλαϊκές του λύσεις καί νά βρει καινούριες πη
γές συγκέντρωσης πλούτου στά «νέα» ξένα κεφάλαια μέ τίμημα τή στέ
ρηση τής εθνικής άνεξαρτησίας καί τή βαρειά, άποικιακή εκμετάλλευση 
τής εθνικής εργασίας.

6) 5Ενδείξεις γιά  τήν εκτίμηση τού δυναμικού τής οικονομίας 
στις συνθήκες τής προπολεμικής περιόδου

Πρέπει άπό τήν άρχή νά τονίσουμε πώς τό ζήτημα τής εκτίμησης τού 
δυναμικού είναι άπόλυτα σχετικό καί έξαρτάται άπό τή γενικότερη τοπο
θέτηση, πού παίρνει ό μελετητής στό ζήτημα τής διάρθωσης τής έλληνικής 
οικονομίας.

Βλέπουμε, στό σημείο αυτό, πώς, δσοι στέκονται στήν άποψη τής 
προπολεμικής διάρθρωσης τής οικονομίας, φτάνουν νά υπολογίζουν τό 
δυναμικό σέ άσήμαντο ποσοστό τού εθνικού εισοδήματος.

Έτσι οί πόροι γιά τή χρηματοδότηση τών παραγωγικών έργων άπό 
την εσωτερική συσσώρευση κεφαλαίων παρουσιάζονται άσήμαντοι. Αυτή 
είναι καί ή άποψη πού υποστηρίζουν οί διευθυντικοί κύκλοι τών συγκρο- 
τημάτων τού χρηματιστικού κεφαλαίου.

Ή άλλη άποψη, ή άποψη τής μετατροπής στή διάρθρωση τής οικονο
μίας, άντίθετα, τείνει ν ’ άνακαλύψει καί νά προσδιορίσει τά πραγματικά 
κεφάλαια πού συσσώρευε άπό τήν εκμετάλλευση τής έργασίας ή ολιγαρ
χία τού πλούτου, πού ήταν ό νομικός ιδιοκτήτης καί ό πραγματικός κάτο
χος τών μεγάλων κεφαλαίων καί τών μεγάλων μέσων τής παραγωγής. Ό  
προσδιορισμός τού όγκου τών κεφαλαίων αυτών μάς δείχνει καί τό βαθμό 
τής άντιπαραγωγικής τακτικής τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας καί εξηγεί 
μέ τά πραγματικά στοιχεία πού προκύπτουν τήν άσθενική καί μονομερή 
ανάπτυξη πού πήραν οί παραγωγικές δυνάμεις τής οικονομίας μας. Δεί-
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χνει, δηλαδή, τί δέν έκανε ή κυρίαρχη έκμεταλλεύτρια τάξη, τί θά μπο
ρούσε νά είχε κάνει καί τί μπορεϊ καί πρέπει νά κάνει ή λαϊκή οικονομία 
γιά τήν αξιοποίηση των οικονομικών καί τών φυσικών πόρων μέ την 
εθνική εργασία.

Όπως εξηγήσαμε καί στήν άρχή τού κεφαλαίου αύτού, λείπουν δυσ
τυχώς τά στοιχεία γιά μιά τέτοια ολοκληρωμένη έρευνα. Ή  άστική τάξη 
φρόντισε νά κρύψει μέ επιμέλεια τά «επαγγελματικά» μυστικά τής ολέ
θριας οικονομικής της πολιτικής.

Θά προσπαθήσουμε, ώστόσο, γιά νά συμβάλουμε στή διαφώτιση του 
θέματος, κυρίως από μεθοδολογική άποψη, νά παρουσιάσουμε ορισμένες 
ενδείξεις γιά τό πιθανό δυναμικό τής οικονομίας μας πριν τον πόλεμο. Μέ 
τήν ελπίδα πώς ή προοδευτική επιστημονική καί τεχνική διανόηση θά 
συνεχίσει τό έργο της, γιά μιά ολοκληρωμένη καί ολόπλευρη έρευνα καί 
μελέτη τού θέματος, πού έχει ζωτική σημασία γιά κάθε μελλοντική τεχνι- 
κοοικονομική εργασία.

Τά στοιχεία πού θά χρησιμοποιήσουμε, δηλώνουμε πώς τά δίνουμε μέ 
κάθε επιφύλαξη. Σκοπός τής σύντομης αύτής διερεύνησης είναι νά άνα- 
λυθεϊ ή μέθοδος γιά τήν έκτίμηση τού οικονομικού δυναμικού.

Είπαμε, σέ προηγούμενες σελίδες, πώς εννοούμε γενικά τή συσσώ
ρευση κεφαλαίων άπ’ όπου μπορούμε νά ύπολογίσουμε καί τό ύψος τού 
παραγωγικού κεφαλαίου πού θά είναι διαθέσιμο γιά καινούρια τοποθέ
τηση.

Ή μέθοδος πού άκολουθούμε γιά τήν ανεύρεση τού μεγέθους τών δια
θεσίμων κεφαλαίων κατά κλάδο οικονομίας στηρίζεται στον καθορισμό 
ενός ποσοστού καθαρού εισοδήματος -  γιά τόν κάθε κλάδο -  πάνω στή 
συνολική -  άκαθάριστη άξια -  τών κεφαλαίων πού παράγονται καί κυ
κλοφορούν μέσα σέ ένα ετήσιο χρονικό διάστημα. Γιά τήν άνεύρεση του 
ποσοστού αύτού εξετάζουμε τό ποσοστό τού κέρδους στον κάθε κλάδο 
χωριστά. Εξετάζουμε δηλαδή τό ποσοστό κέρδους, καί άπό εκεί τό ποσο
στό καθαρού εισοδήματος, στούς κλάδους τής βιομηχανίας, τών μεταφο
ρών, τού εμπορίου καί τών τραπεζών. Έτσι προσεγγίζουμε στόν καθορι
σμό τού όγκου έκείνου τού εισοδήματος πού άντιστοιχεϊ στις βασικές 
μορφές τής υπεραξίας (κέρδος βιομηχανικό, εμπόριο, τραπεζικό) μέσα 
στο χρονιάτικο κύκλο τής παραγωγής καί κυκλοφορίας τών κεφα
λαίων104.

Τό δυσκολότερο, φυσικά, ζήτημα είναι ό καθορισμός τού ποσοστού 
τού καθαρού εισοδήματος. Παρ’ δλες, δμως, τις άτέλειες τών στοιχείων, ή 
μέθοδος αύτή έχει τό βασικό πλεονέκτημα πώς μάς οδηγεί κατ’ ευθείαν 
στήν πηγή τής παραγωγής τού καθαρού εισοδήματος γιά τόν κάθε κλάδο. 
Έτσι, σέ άντίθεση μέ τά στοιχεία πού προκύπτουν άπό ενδείξεις δεντερο-

104. Γιά τήν άγροτική οικονομία δεν κάνουμε χωριστό υπολογισμό, τόσο έξ αίτιας τού 
καθυστερημένου τρόπου παραγωγής, όπου, καθώς είδαμε σέ άλλο κεφάλαιο, δεν μπορεϊ νά 
εφαρμοστεί, στή περίπτωση ένός τέτοιου υπολογισμού, ό γενικός τύπος τής κεφαλαιοκρατι
κής παραγωγής, όσο καί γιατί υπολογίζουμε στόν τραπεζιτικό τόκο καί στό έμπορικό κέρ
δος, σημαντικά κεφαλαιουχικά στοιχεία άπό τήν έκμετάλλευση τής άγροτικής έργασίας.

464

_______________________________________________________________________________ ■



γενεϊς, έχουμε πιθανότητες μικρότερων άποκλίσεων.

'Αρχίζουμε από τη βιομηχανία Ή  ανάλυση των εσωτερικών στοι
χείων πού συγκροτούν την αξία τής βιομηχανικής παραγωγής είναι δύσ
κολη γιά τά περισσότερα απ’ αυτά καί σχεδόν αδύνατη γιά ορισμένα, αν 
κρίνουμε από τά στοιχεία πού υπάρχουν δημοσιευμένα, άσυστηματοποί- 
ητα, χωρίς συγκρίσεις καί χωρίς συσχετισμούς.

Μέ τή ελπίδα, νά ενημερώσουμε καί ύστερα από τήν έκδοση τής ερ
γασίας αυτής τον άναγνώση μέ αναλυτικότερα, άμεσα άποδεικτικά, στοι
χεία θά χρησιμοποιήσουμε τις εξής ενδείξεις:

α) Μιά ειδική ερευνά πού εγίνε γιά τις ύφαντουργικές βιομηχανίες 
ιό 1930. β) Τήν «Έρευνα καί γνωμοδότηση επί των βιομηχανιών βάμβα- 
κος» πού έκανε τό «Άνώτατον Οίκονομικόν Συμβούλιον» τό 1937.

Ά πό τήν πρώτη παίρνουμε τά εξής στοιχεία:105 Ή  βιομηχανία αυτή 
αριθμούσε -  έτος 1928 -  καί σ’ ολόκληρη φυσικά τήν Ελλάδα, 218 έργο- 
στάσια άξίας 1258,5 έκατομ. δρχ. Τό σύνολο τού άνδρικού καί γυναι
κείου προσωπικού έφτανε τις 20.581 άτομα καί οί μισθοί καί τά ημερομί
σθια άπασχολούσαν κεφάλαιο άξίας 187,2 έκατομ. δρχ.Ή άξια τών πρώ
των υλών πού χρησιμοποιούσε υπολογίζεται σέ 792,3 έκατομ. δρχ. καί ή 
άξια τών ενεργειακών φορέων (καύσιμα κλπ.) σέ 26,7 έκατομ. δρχ. Ή  
ετήσια ολική άξια τής παραγωγής έφτανε τά 1865,7 έκατομ. δρχ. Τά ποσά 
αυτά μάς δίνουν τον εξής ετήσιο κύκλο παραγωγής: Πρώτες υλες 792,3 
έκατομ. δρχ + καύσιμα κλπ. 26,7 έκατομ. δρχ. + μισθοί καί ημερομίσθια
187.2 έκατομ. δρχ=σύνολο 1006,2 έκατομ. δρχ.

Ά ν  στο ποσό τών 1006,2 έκατομ. δραχ. προσθέσουμε καί τήν ετήσια 
άπόσβεση τών εγκαταστάσεων (πρός 5%),θά έχουμε ένα πρόσθετο κοντύλι 
στο κόστος άπό 62,9 έκατομ. δρχ. (1258,5 έκατομ. δρχ. X 5%).

Τό συνολικό λοιπόν κεφάλαιο πού θά κυκλοφορεί στην ετήσια παρα
γωγή έχει άξια 1069,1 έκατομ. δρχ. καί δίνει εμπορεύματα ολικής άξίας 
1865,7 έκατομ. δρχ. Ή  διαφορά άξίας τελικού προϊόντος -  εμπορεύματος 
καί κόστους — ή κυκλοφορούντος κεφαλαίου, βλέπουμε δτι είναι 796,6 
έκατομ. τό χρόνο. Τι αντιπροσωπεύει ή διαφορά αυτή; ’Αντιπροσωπεύει 
τό ετήσιο μικτό κέρδος106. Μπορούμε τώρα νά καθορίσουμε τά εξής περί
που ποσοστά: α) Ποσοστό υπεραξίας (κέρδος: μισθούς) πού είναι 796,6 :
187.2 = 425%. β) Ποσοστό κέρδους (κέρδος : καταβληθέν κεφάλαιο) πού 
είναι 796,6 : 1069,1 = 74%. γ) Ποσοστό μικτού καθαρού εισοδήματος σέ 
σχέση μέ συνολικό άκαθάριοτο εισόδημα, πού είναι 796,6 : 1865,7 = 
42,6%.

Ά ν  τώρα θέλουμε νά βρούμε τό μέρος τού μικτού καθαρού κέρδους 
πού άντιστοιχεί μόνο στο βιομηχανικό καθαρό κέρδος, πρέπει νά έκπέ- 
σουμε τούς τόκους (πού θά πάνε στο τραπεζικό κεφάλαιο), τό έμπορικό

105. Ή  ερευνά.τών στοιχείων εγινε σέ άνέκδοτη σχετική έργασία τού Σ. Μαξίμον.
106. Τό κέρδος αυτό άντιστοιχεί στό «κέρδος έπιχειρήσεως» ή τό παραγωγικό της άπο- 

τέλεσμα πού είναι ίσο μέ «Έσοδα - Έ ξοδα έκμεταλλεύσεως άτόκως λογιζόμενα». Βλ. Μ. 
Τσιμάρα, στό ϊδιο.
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κέρδος (πού θά πάει ατό έμπορικό κεφάλαιο) καί τά γενικά έξοδα (μετα
φορές κλπ.). 5 Από τις εκπτώσεις αυτές θά φτάσουμε σε καθαρό ποσοστό 
βιομηχανικού κέρδους 25% καί σέ ποσοστό καθαρού εισοδήματος σέ 
σύγκριση μέ τό συνολικό άκαθάριστο εισόδημα 15%.

’Από τή δεύτερη έρευνα (Α.Ο.Σ.), καταλήγουμε σέ παρόμοιο αποτέ
λεσμα, αν καί εδώ δε μπορούμε νά έχουμε τόσο καθαρές ενδείξεις, γιατί 
τά κοντύλια των δαπανών παραγωγής παρουσιάζονται σχεδόν χωρίς 
καμμιά επεξεργασία καί δημιουργούνται φόβοι παραλείψεων ή διπλών 
υπολογισμών. Ή  πιθανή ένδειξη είναι πώς σέ αξία εμπορευμάτων πού 
παράγονται άπό 101 εργοστάσια (κλωστήρια, υφαντήρια, κλωστοϋφαν
τήρια) 2,07 δισεκατομ. δραχμών, έχουμε ποσοστό καθαρού κέρδους 25% 
καί καθαρού βιομηχανικού — σέ σύγκριση μέ τό συνολικό εισόδημα -  
15 %107. Πάντως οί ενδείξεις άπό τήν έρευνα αυτή πρέπει νά συμπληρω
θούν καί νά μελετηθούν συστηματικά, γιά νά έχουμε άκριβή καί υπολογί
σιμα στατιστικά στοιχεία.

Τό ποσοστό συσσώρευσης καί καθαρού εισοδήματος 15% επί τής 
συνολικής αξίας τής παραγωγής μπορούμε νά τό εφαρμόσουμε -  σάν μέσο 
ποσοστό -  καί στους άλλους κλάδους τής βιομηχανίας, γιατί οί γενικές 
τεχνικοοικονομικές συνθήκες, πού επικρατούν καί γιά αυτούς, δε διαφέ
ρουν σημαντικά. Τό δτι ό κλάδος τής υφαντουργίας εϊναι ένας άπό τούς 
πιο αποδοτικούς κλάδους τής οικονομίας μας, γι’ αυτό δέν υπάρχει, νομί
ζουμε, αμφισβήτηση. Αυτό, όμως, εϊναι στοιχείο πού επικροτεί τήν άποψή 
μας γιά τον προσδιορισμό τού ποσοστού σέ 15 % γιατί :α) όσοι κλάδοι είναι 
ϊσης ή άνώτερης άποδοτικότητας άπό τήν υφαντουργία δέ μπορεϊ νά υπο
λείπονται παρά ελάχιστα άπό τό ποσοστό αυτό, άν κρίνουμε άπό τό ύψος 
τού επιτοκίου μέ τό οποίο τοποθετούνται τά κεφάλαια στήν Ελλάδα, β) 
όσοι κλάδοι είναι κατώτερης άποδοτικότητας (μέ κατώτερη συνήθως ορ
γανική σύνθεση) έχουν καί περιθώρια ποσοστού κέρδους άπό τή μισθωτή 
εργασία μεγαλύτερα, άλλά καί ώφελούνται άπό τή δασμολογική προστα
σία, δημιουργώντας έτσι ένα τύπο «inefficient monopoly», κατά τήν άγ- 
γλοσαξονική οικονομική ορολογία, δηλαδή ένα τύπο «άνεπαρκούς» καί 
τεχνητού μονοπωλίου108.

νΑν τώρα χρησιμοποιήσουμε τά παραπάνω ποσοστά γιά νά βρούμε τή 
μάζα τού καθαρού εισοδήματος άπό τή βιομηχανία, στό έτος 1938, άπό 
έλλειψη γενικών στοιχείων γιά τά μέρη πού συγκροτούν τήν άξια τού χρο
νιάτικου παραγωγικού κεφαλαίου, θά περιοριστούμε στό ποσοστό του 
πάνω στήν άκαθάριστη πρόσοδο πού άντιπροσωπεύει τήν καθαρή πρόσο

107. Τό ποσοστό τού μικτού κέρδους παρουσιάζεται έδώ μικρότερο: 50% (κέρδος πρός 
κεφάλαιο) καί 25 % (κέρδος πρός συνολική άξια παραγωγής). Ά λλά καί οι εκπτώσεις πρέ
πει νά είναι μικρότερες, γιατί συνυπολογίζεται στήν πρώτη ύλη, πού χρησιμοποιούν 
τά υφαντήρια καί τά κλωστοϋφαντήρια, τό έμπορικό κέρδος άπό τήν παραγωγή τών κλω
στηρίων.

108. "Αλλο ζήτημα είναι, πώς στήν περίπτωση τής κατώτερης όργανικής σύνθεσης, ό 
συνολικός δγκος τού κέρδους είναι μικρότερος, άφού ή παραγωγικότητα τής έργασίας είναι 
πιό χαμηλή.
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δο. Τό ποσοστό αυτό δεχθήκαμε κατά μ.δ. σε 15%. ’Έχουμε λοιπόν σε 
συνολική τιμή έμπορευμάτων 13,5 δισεκατ. δρχ., ενα ποσό πού άποτελεΐ 
καθαρή πρόσοδο: 13,5 δισ. δρχ. X 15% = (13.552.088.000 X 15%) = 
2.032.813.200 δρχ.

1Έμμεσες ενδείξεις γιά  τό ποσοστό τού βιομηχανικού κέρδους: Νομί
ζουμε πώς τά παραπάνω ποσοστά πού καθορίσαμε γιά τό βιομηχανικό 
κέρδος είναι τά ελάχιστα. Αύτό τό συνάγουμε από τά εξής στοιχεία:

1) Τό ύψος τού τόκου μέ τό όποιο προπολεμικά παρέχονταν οί τρα
πεζιτικές πιστώσεις στό εμπόριο καί στή βιομηχανία. Ό  τόκος αύτός έ
φτανε μέ προμήθειες κλπ.σέ 14*5%.Αύτό δείχνει πώς τό βιομηχανικό κέρ
δος έπρεπε νά,είναι άρκετά υψηλότερο, άφού τό επιτόκιο πρέπει πάντοτε 
νά είναι χαμηλότερο άπό τό ποσοστό κέρδους, γιατί, διαφορετικά θά 
έπρεπε νά γίνεται διαμοιρασμός τής υπεραξίας σέ όφελος άποκλειστικά 
τού τραπεζιτικού κεφαλαίου, πράγμα πού δέ συμβαίνει, όπως ξέρουμε.

2) Ή  σχέση κερδών καί μετοχικού κεφαλαίου τών ανωνύμων εταιρι
ών109 — μέ τά επίσημα στοιχεία άπό τούς ισολογισμούς τους — καί ή αύ
ξηση τής άξιας τών μετοχών τους μέσα στήν τελευταία προπολεμική δεκα
ετία, είναι τεκμήριο γιά τήν αύξηση τού πραγματικού όγκου τών κερδών 
τους. Βλέπουμε ή κίνηση τών μετοχών νά παρουσιάζει αύξηση τής αξίας 
τους άπό δύο ώς πέντε φορές γιά μερικές άπό τίς μεγαλύτερες βιομηχανι
κές επιχειρήσεις110.

3) Τά επίπεδα γιά τό ποσοστό καί τόν όγκο τού καθαρού κέρΓ 
δους μπορούμε επίσης έμμεσα νά τά πιθανολογήσουμε σέ γενική 
γραμμή, άν χρησιμοποιήσουμε τό συντελεστή τής ύπεραξίας. Παίρ
νουμε τά στοιχεία άπό τήν «Κατάσταση τών βιομηχανικών καί βιοτεχνι
κών επιχειρήσεων κατά τό έτος 1930» άπό τή «Στατιστική Επετηρίδα τής 
Ελλάδος» 1937 (σελ. 135 - 141). Ά ν  δεχθούμε 1) πώς ό συνολικός «άρι- 

θμός άπασχολουμένων προσώπων» αύξήθηκε άπό 280.331 — πού ήταν τό 
1930 -  σέ 350 χιλιάδες περίπου τό 1938 καί 2) πώς τά ήμερομίσθια ένός

109. Ά π ό  πίνακα καταχωρημένο στό «Bulletin Economique et Financier» τής Τράπεζας 
’Αθηνών (άριθ. 112, Ιουνίου 1933), βλέπουμε πώς 118 άνώνυμες έταιρίες (βιομηχανικές καί 
Ιμπορικές), πραγματοποιούν κέρδος 270 έκατ. δρχ. σέ μετοχικό κεφάλαιο, 2 δισεκατομ. δρχ. 
περίπου, δηλ. 12,5% τού μετοχικού κεφαλαίου. Τό ποσοστό είναι ψηλότερο, άν υπολογί
σουμε καί τό μέρος τού άποθεματικού (έπί συνολικού άποθεματικού 343 έκατομ. δρχ.) πού 
πραγματοποιήθηκε κατά τό Ιτος έκεΓνο. Τό 1938 σέ 1191 άνώνυμες έταιρίες έπί μετοχικού 
κεφαλαίου 11 δισεκατομ. δρχ. θά είχαμε μέ τό ποσοστό 12,5% μάζα κερδών άξίας 1.375 
έκατομ'. δρχ. πού αΐιξάνεται (καθώς καί τό ποσοστό) περισσότερο, 6ν συνυπολογίσουμε καί 
μέρος τών άποθεματικών, πού έφτανε τό 1938 τό ποσό τών 6 δισεκατομ. δρχ. Κι αύτά τά 
συμπεράσματα βγαίνουν άπό τά επίσημα στοιχεία!

110. Ή  τιμή τών μετοχών μερικών βιομηχανικών έπιχειρήσεων έχει ώς έξής γιά τά έτη 
1932 καί 1938:

1932 I938
Λιπάσματα δρχ. 385 δρχ. 1720
Καλυκοποιείο δρχ. 660 δρχ. 3275
Εταιρία οΓνων δρχ. 850 δρχ. 1015

1932 1938
Εριουργία δρχ. 142 δρχ. 322
Ήλεκτρ. σιδηρ. δρχ. 488 δρχ. 890
ΣΠΑΠ δρχ. 78 , δρχ. 314

Βλέπε έπίσης γιά τή διακύμανση τών μετοχών (τών βιομηχανικών έπιχειρήσεων), πού 
δείχνει σταθερή άνοδο τής τιμής τους, σέ άπόλυτους καί σχετικούς άριθμούς στή Στατιστική 
Επετηρίδα τής Ελλάδος (σελ. 310 τού έτους 1937).



μηνός (1938) υπολογίζονται σέ 2.000 δρχ. (τό μέγιστο πού μπορεί νά 
υπολογιστεί: 80-90 δρχ. κατά μέσον δρο τήν ημέρα), 3) πώς ό αριθμός 
των εργατών (σύμφωνα μέ τήν άπογραφή τού 1930) άποτελεί ποσοστό 
64,9% τού συνολικού αριθμού τών άπασχολουμένων καί 4) πώς ό άρι- 
θμός τού προσωπικού πού άντιστοιχει σέ καταστήματα «άπασχολούντα 
άπό 6-25 πρόσωπα καί άπό 26 καί άνω» είναι τό 56,8% τού συνολικού 
άριθμού τών άπασχολουμένων (σύμφωνα μέ τα στοιχεία τής ϊδιας Στατι
στικής) έχουμε (μέ τροποποίηση τού ποσοστού 56,8% σέ 70%, γιατί τό 
ποσοστό τών έργατών γίνεται μεγαλύτερο στις επιχειρήσεις πού άπασχο- 
λούν άνω τών 5 προσώπων) τόν εξής συνδυασμό: 350.000 (συνολ. άριθ. 
άπασχολ.) X 65% (ποσοστό εργάτες) = 227.500 εργάτες. Εργάτες άπ’ 
αυτούς πού άπασχολούνται σέ επιχειρήσεις βιομηχανικές (άνω τών 5 
προσώπων) (227.500 X 70% =)159.250. Τιμή ήμερομισθίων ενός μηνός 
καί δαπάνη γιά ολόκληρο τό έτος (159.250 X 2000 X 12 = ) 
3.822.000.000 δρχ.

Είδαμε πώς τό ποσοστό υπεραξίας γιά τις ύφαντουργικές βιομηχα
νίες περνούσε τά 400%. Ά ν  πάρουμε ένα κατώτερο ποσοστό, γιά τό μέ
ρος τού κέρδους πού προορίζεται μόνο γιά τή βιομηχανία, πού ν’ άντι- 
στοιχεί στο ένα τέταρτο τού ποσοστού 400% (γιά νά είμαστε βέβαιοι δτι 
συνυπολογίσαμε καί τίς εκπτώσεις άλλά καί νά δεχτούμε καί κατώτερη 
άκόμα παραγωγικότητα άτομικής εργασίας)· άν πάρουμε έστω 100%, θά 
έπρεπε νά έχουμε μιά μάζα καθαρού κέρδους 3,8 δισεκατ. δρχ.Πού άντι- 
στοιχεί στο 28% περίπου τής συνολικής άξίας τής βιομηχανικής παραγω
γής γιά τό έτος 1938.

Νομίζουμε μάλιστα, άν καί γιά λόγους έπιφυλακτικότητας πήραμε 
κατώτερο ποσοστό στις άμεσες ενδείξεις, πώς τό ποσοστό 25% είναι τό 
πιθανότερο111 γιά τόν υπολογισμό τού όγκου τού καθαρού βιομηχανικού 
κέρδους πάνω στή συνολική άκαθάριστη άξια τής παραγωγής.

4) Ή βιομηχανία, εκτός άπό τά τακτικά, θά λέγαμε, κέρδη της εξ
ασφαλίζει σημαντικό μέρος άπό τή μάζα τών κερδών της, εξ αίτιας τής 
δασμολογικής προστασίας. Ή δασμολογική προστασία όχι μόνο δίνει 
υπερκέρδη στή βιομηχανία, μά τής εξασφαλίζει καί μιά τεχνητή μονοπω
λιακή θέση στήν άγορά (καί σέ βάρος τής άγοράς). Χάρη στήν προστασία 
αυτή όφείλεται (γιά σημαντικό ποσοστό βιομηχανίες) καί αυτή ή βιωσιμό
τητα τών βιομηχανιών πού άπό άποψη άποδοτικότητας καί παραγωγικό
τητας υστερούν σέ σημαντικό βαθμό σέ σύγκριση μέ τίς βιομηχανίες άλ
λων χωρών.

Τό ύψος τής δασμολογικής αυτής προστασίας φτάνει γιά ορισμένες 
βιομηχανίες καί 200% (προστασία τσιμέντων 70%, λιπασμάτων 200%, 
χαλκού 50%, ζυμαρικών 50-80% κλπ.) στήν άξια τών είσαγομένων άντί- 
στοιχων προϊόντων112. Φυσικά, άπό ουσιαστική οικονομική άποψη ή δα-

111. Όπως υποστηρίζει καί οΣ. Μάξιμος στήν έξέταση τών στοιχείων πού άναφέραμε.
112. Βλ. 77. Παφνλά: «Ή ελληνική βιομηχανία», 1937 καί Άνωτ. Οίκον. Συμβουλίου: 

«Έρευνα καί γνωμοδότησις έπί τών βιομηχανιών βάμβακος», 1937.
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σμολογική προστασία, πρέπει νά θεωρείται σάν στοιχείο παθητικό γιά τό 
οικονομικό δυναμικό. Τήν άναφέρουμε, όμως, εδώ σάν έμμεση ένδειξη γιά 
τόν όγκο τών κερδών τής βιομηχανίας, γιατί άποτελεί ένα συντελεστή 
συσσώρευσης κεφαλαίου γιά τό βιομηχανικό κεφάλαιο, έστω κι άν — από 
άλλη πλευρά -  είναι στοιχείο πού μαρτυράει γιά τή χαμηλή άποδοτικό- 
τητα τής ελληνικής βιομηχανίας μέσα στίς συνθήκες τής προπολεμικής 
ύφής καί διάρθρωσης τής οικονομίας113.

5Εμπόριο: Δέν υπάρχουν ενδείξεις γιά τό σύνολο τών κεφαλαίων πού 
απασχολούνται στό έμπόριο. Γιά τό εξωτερικό εμπόριο παίρνουμε γιά 
«δεδομένα» τά στοιχεία από τή στατιστική τού εισαγωγικού καί τού έξ- 
αγωγικού εμπορίου. Δέν μπορούμε, όμως, νά ποσδιορίσουμε τό μέγεθος 
τής όλικής άξίας τών κεφαλαίων πού απορροφά τό εσωτερικό έμπόριο 
καί ιδιαίτερα τά κεφάλαια πού διαθέτονται στήν άγορά καί μεταπώληση 
τών προϊόντων τής γεωργικής καί τής κτηνοτροφικής παραγωγής.

Θά περιοριστούμε, λοιπόν, στά στοιχεία εμπορικής δράσης στόν τομέα 
τού εξωτερικού εμπορίου καί, άπό τό εσωτερικό έμπόριο, στόν τομέα τών 
εμπορευμάτων -  προϊόντων τής βιομηχανικής παραγωγής. Έχουμε τότε 
τά έξης ποσά: Εξωτερικό έμπόριο: 24.910.575.000 δρχ. καί έμπόριο βι
ομηχανικών προϊόντων 13.552.088.000 δρχ. Όλική δηλ. άξία ογκου εμ
πορικών συναλλαγών (1938) άπό τούς δυό αυτούς τομείς: 38.462.663.000 
δρχ. ή γιά νά στρογγυλέψουμε τόν αριθμό 39 δισεκατ. δρχ. Ά π ό  έλλειψη 
άκριβών στοιχείων γιά διαφορές cif καί τιμών λιανικού έμπορίου καθώς 
καί γιά διαφορές τιμών χονδρικής καί λιανικής πώλησης, υπολογίζουμε 
πώς ή μάζα τού κέρδους άντιστοιχεί στό 15% τής όλικής άξίας τών έμπο- 
ρευμάτων πού άνήκουν στίς δυό παραπάνω κατηγορίες. Φυσικά, έχει έκ- 
πεσθεί ένα ποσοστό γιά τά έξοδα τών έμπορικών επιχειρήσεων. Τό ποσο
στό πού δεχόμαστε, δέν μπορεΐ νά θεωρηθεί ύπερβολικό, άν λάβουμε 
ύπόψη τό χαρακτήρα καί.τίς ιδιομορφίες τής οικονομίας μας, πού ευνο
ούν ένα ψηλό -  ψηλότερο άπ’ αυτό πού ύπολογίσαμε -  εμπορικό κέρδος, 
σέ σύγκριση μέ τό βιομηχανικό κέρδος · καί άκόμα, πώς στόν υπολογισμό 
τής μάζας τών έμπορευμάτων δέν έχουμε περιλάβει τά γεωργικά καί κτη- 
νοτροφικά προϊόντα -  γιά τό εσωτερικό έμπόριο. Στό εμπορικό κέρδος, 
άλλωστε, άνήκουν καί τά μεγάλα κέρδη πού σχηματίζονται σέ βάρος τής 
γεωργικής εργασίας, άπό τούς διάφορους οργανισμούς «προστασίας» 
κλπ. Έχουμε, έτσι, σύμφωνα μέ τόν πιό πάνω υπολογισμό, μιά όλική μάζα 
κέρδους εμπορικού (39 δισεκ. δρχ. X 15% = ) 5,85 δισεκατ. δρχ. περί
που.

Εμπορική ναυτιλία: Ή  έμπορική ναυτιλία παρουσιάζεται τό Δεκέμ
βριο τού 1939 μέ ένα σύνολο χωρητικότητας 1.646.289 τόννων, άξίας 31 
περίπου έκατομμυρίων λιρών, πού άπ’ αύτές 2.200.000 λίρες άντιστοι- 
χούν σέ ενυπόθηκα βάρη. Κατά τούς υπολογισμούς τής Εθνικής Τράπε
ζας τό ολικό - άκαθάριστο εισόδημα τό γιά ϊδιο έτος φτάνει τά 14 έκατομ.

113. Βλ. Ά γγ. :Αγγελοπονλον: «Δημοσία Οικονομική». Γιά τήν επίδραση τής δασμολο
γικής προστασίας πάνω στίς τιμές καί στό άτομικό είσόδηίΐα, σελ. 446 - 448.
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λίρες καί τό καθαρό τά 3 έκατομ. λίρες. Κατά τούς υπολογισμούς τού Σ, 
Μάξιμον:

«Τό καθαρό αυτό εισόδημα, μετατρεπόμενο σέ καθαρό ποσοστό 
κέρδους, θα μάς έδινε ένα ποσοστό από 10% καί μόνο, αν λογαρι
άζαμε ότι δλη ή άξια τού έμπορικού στόλου θά είχε άποσβεσθεί σ’ 
ένα χρόνο. Στην πραγματικότητα, δμως, ή ετήσια άπόσβεση τού πα
γίου κεφαλαίου είναι εδώ ελάχιστη, επειδή, άν εξαιρέσουμε μιά χω
ρητικότητα άπό 103.550 τόννους (σ’ ένα σύνολο άπό 1.646 χιλ. τόν- 
νους) πλοίων ηλικίας άπό 1-5 ετών, δλων τών άλλων οι ετήσιες 
άποσβέσεις είναι άσήμαντες, είναι δέ χαρακτηριστικό δτι τά 73% 
τών εμπορικών σκαφών τού ναυτικού μας είχανε -  κατά τό 1939 — 
ηλικία πάνω άπό 20 χρόνια, πού θά πει δτι ή άξια τους είχεν άπο
σβεσθεί στά χέρια τών άρχικών κατόχων, γι’ αυτό δέ καί πουλήθη- 
καν σέ πολύ χαμηλές (εκμηδενισμένες) τιμές στους Έλληνες εφοπλι
στές, σχεδόν σάν άχρηστα. Δέν είναι, κατά συνέπεια, δυνατό νά 
ύπολογισθεί ένα σοβαρό ποσοστό άποσβέσεως, παρά μόνον εκείνο 
πού άντιστοιχεί στήν ολική άξία τών κεφαλαίων γιά τήν άγορά 
τους. Ά πό τήν άποψη αυτή οι μεγαλύτερες άγορές σκαφών τού εμ
πορικού στόλου έγιναν κατά τήν δεκαετία 1926 -  1936, όταν ή τιμή 
τους ήτανε άπό 4,5 έως 3 λίρες "Αγγλίας ό τόννος, 300 δέ χιλιάδες 
τόννοι άπ’ αυτά έχουν άγορασθεί μεταξύ 1932 καί 1936, οπότε ή 
μέση κατά τόνο τιμή δέν έφθανε τήν 1V4 λίρα ’Αγγλίας κατά τόννο. 
Αυτό σημαίνει δτι ένα ελληνικό έμπορικό σκάφος 7.000 φορτίου 
ναυλωμένο άπό Λαπλάτα πρός Ευρώπη, κατά τον Αύγουστο τού 
1939, σήκωνε ναύλο (πρός 45 σελλινιοί  ̂ ϊσο πρός τήν ολική άξία 
του στήν οποία είχε άγορασθεί κατά τό 1934. Τό ποσοστό, κατά 
συνέπεια, τού καθαρού εφοπλιστικού κέρδους θά πρέπει -  άν συγ
κρίνουμε τούς ναύλους πρός τούς μισθούς καί τά άλλα έξοδα, όπως 
τά καύσιμα, επιδιορθώσεις κτλ. -  νά υπερβαίνει κατά πολύ τά 25%, 
πράγμα πού σημαίνει δτι τό σύνολο τών κερδών τής εμπορικής ναυ
τιλίας τού έτους 1939 είναι κατά πολύ άνώτερο τών 3 εκατομμυρίων 
λιρών πού άναφέρει ή Έθνοτράπεζα · καί άπόδειξη έμμεση είναι τό 
ναυτιλιακό συνάλλαγμα, πού εμφανίζεται με 31.056 χιλιάδες χρυσά 
φράγκα ή δραχμές 1.242 εκατομμύρια τού 1939, χωρίς νά είναι καί 
τό δλο καθαρό εισόδημα, άπό τήν ναυτιλία. Έτσι θά έπρεπε, τελικά, 
νά υπολογίσουμε στο εφοπλιστικό κεφάλαιο ένα καθαρό ποσοστό 
κέρδους άπό 30%, πού σημαίνει μιά ολική μάζα κέρδους άπό 4.200 
χιλιάδες λίρες "Αγγλίας (έτος 1939) ή δραχμές 2.310.000.000».

Τό τραπεζικό κεφάλαιο: Τό σύνολο τής άξίας τών τραπεζικών κεφα
λαίων, πού είχαν διατεθεί σέ τοποθετήσεις καί επενδύσεις τό έτος 1938, 
έφτανε τό ποσό τών 29.603 εκατομμυρίων δραχμών. Ά πό τό ποσό αυτό, 
25 περίπου δισεκατομμύρια δραχμές ήταν τοποθετήσεις καί 5 περίπου 
δισεκατομμύρια επενδύσεις. (Συμπεριλαμβάνεται καί ή Αγροτική Τράπε
ζα). Γιά τό 1939 τά άντίστοιχα συνολικά καί μερικά ποσά ήταν τά έξης: 
Όλικό ποσό κεφαλαίων 30.218.018.000 δραχμές. Άπό αυτές
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25.111.039.000 τοποθετήσεις καί 5.106.979.000 επενδύσεις114.
Ό  υπολογισμός τού ποσοστού τού τραπεζικού κέρδους σέ 12% νομί

ζουμε πώς βρίσκεται μέσα σέ «περιθώρια άσφαλείας» αναμφισβήτητα. Τό 
πραγματικό ελάχιστο ποσοστό τού τραπεζικού κέρδους θά έπρεπε νά κα- 
θορισθεΐ σέ 15%. Ωστόσο, όπως καί τό βιομηχανικό κέρδος τό Υπολογί
σαμε γιά λόγους έπιφυλακτικότητας μόνο 15% άντί 25%, πού θά έπρεπε 
σύμφωνα μέ τίς ύπάρχουσες ενδείξεις115, έτσι καί γιά τό τραπεζικό δε
χόμαστε τό κατώτατο όριο τού 12%. Οί ενδείξεις πού μάς πείθουν πώς τό 
όριο αυτό είναι, πραγματικά, τό έλάχιστο όριο, στηρίζονται στίς έξης 
διαπιστώσεις:

α) Έχουμε, σέ μεγαλύτερο ϊσως βαθμό σέ σύγκριση μέ τούς άλλους 
κλάδους τής οικονομίας πού έξετάσαμε, απόκρυψη τών πραγματικών 
κερδών καί συσκοτισμό τών κονδυλιών κίνησης τών κεφαλαίων. Αυτό 
φαίνεται από τίς διακυμάνσεις τών μετοχών μερικών τραπεζικών επιχει
ρήσεων, καί ειδικά στό διάστημα 1932-1938, όπου παρατηρεϊται ή έξης 
ανιούσα:

Τράπεζες 1932 1 938(1) Μέσαι τιμαί Χρημ/ρίου Αθηνών

Ελλάδος 3.970 7.853
Εθνική 47.877 69.322
’Εμπορική 230 549
Χίου 226 .970

Ή  ύψωση αυτή δέν εξηγείται άπό τά «διανεμηθέντα κέρδη» -  γιά τήν 
ίδια έπταετία -  καί εδώ πρέπει νά δεχθούμε αύτό πού μέ πολλή οξύτητα 
παρατήρησης διαπιστώνει ό Ά . Κνρκιλίτσης:116

«Τά διανεμόμενα καθαρά κέρδη (τών τραπεζών) δέν συμπίπτουν 
ποσοτικώς πάντοτε μέ τά πραγματοποιούμενα καθαρά κέρδη · του
ναντίον αί τράπεζαι ώς επί τό πλεΐστον μικρόν μόνον μέρος άπό τά 
πραγματικά κέρδη των διανέμουν εις τούς μετόχους, τού μεγαλειτέ- 
ρου τμήματος άπορροφουμένου διαφοροτρόπως». 

β) Παρατηρεϊται στά χρόνια τού μεσοπόλεμου καί ιδιαίτερα στή δε
καετία 1930-1939 μιά αύξουσα συμμετοχή τού τραπεζικού κεφαλαίου σέ 
βιομηχανικές, τεχνικές, εμπορικές, κτηματικές-οίκοδομικές επιχειρήσεις. 
Τά κέρδη άπό τή συμμετοχή αύτή είναι σημαντικά. Έχουμε τίς εξής σο
βαρές ενδείξεις γιά τή συγκέντρωση κεφαλαίου στή βιομηχανία καί τή 
στενή πλοκή τών συμφερόντων βιομηχανικού καί τραπεζικού κεφαλαίου:
1) Τό 1939, 670 άνώνυμες βιομηχανικές έταιρείες διαθέτουν κεφάλαια

114. Κατά Τράπεζες: Εθνική Τράπεζα: 8,2 δίς δραχμές τοποθετήσεις καί 3,3 δίς δρα
χμές επενδύσεις. Τράπεζα Ελλάδος: 3,8 δίς δραχμές τοποθετήσεις, 0,4 δίς δραχμές έπενδύ- 
σεις. ’Αγροτική: 3,9 δίς δραχμές τοποθετήσεις, 0,006 δίς δραχμές έπενδύσεις. Κτηματική: 
2,3 δίς δραχμές τοποθετήσεις, 0,3 δίς δραχμές επενδύσεις.

115. Ό  Σ. Μάξιμος υπολογίζει τό βιομηχανικό κέρδος σέ 25% καί τό τραπεζικό σέ 
15% μέ βάσιμη έπιχειρηματολογία.

116. Άνόρ. Κνρκιλίτση: «Αί Τράπεζαι έν Έλλάδι». Άθήναι 1934.
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συνολικά (μετοχικά, άποθεματικά καί πιστωτικά) άξίας 20.329.372.133 
δρχ.117. Τό πιστωτικό κεφάλαιο πού άποτελεϊ τμήμα του πιό πάνω ολικοί’ 
κεφαλαίου φτάνει τά 10.602.856.000 δρχ. πού σημαίνει 50 % του συνολι
κού κεφαλαίου. 2) Ό  έπιμερισμός τών πιστωτικών παροχών πρός τίς 
άνώνυμες έταιρεΐες γενικά (εμπορικές, βιομηχανικές κλπ.) μέ στοιχεία 
άπό τούς ισολογισμούς τους τού 1938-39,118 παρουσιάζει μιά σημαντική 
συγκεντροποίηση κεφαλαίου, πού εκφράζεται παράλληλα, μέ μιά επίσης 
σημαντική διαφόριση στά ποσά τών πιστώσεων πού διαθέτονται. Τά 
στοιχεία αυτά τά συγκεντρώσαμε στόν πίνακα άριθ. 50. Βλέπουμε, άπό 
αυτά τά στοιχεία, πώς 8 άνώνυμες εταιρείες μέ σύνολο κεφαλαίων μετοχι
κών 2,4 δίς δρχ. παίρνουν πιστώσεις 8,7 δίς δρχ., ενώ 348 άνώνυμες εται
ρείες μέ μετοχικά κεφάλαια 4,2 δίς δρχ. παίρνουν πιστώσεις 8,2 δίς δρχ. 
Τό ϊδιο δηλ. ποσό περίπου μέ τίς 8 πρώτες έταιρεΐες119. Καί άκόμα 612 
άνώνυμες έταιρεΐες μέ σύνολο μετοχικού κεφαλαίου 2,2 δίς δρχ. παίρνουν 
μόνο 0,8 δίς δρχ. πιστώσεις!.

Είναι χαρακτηριστικό γιά τή διαφόριση τής κατανομής πώς: 3 βιομη
χανικές επιχειρήσεις (ή εταιρεία Πυριτιδοποιείου, ή Πάουερ καί ή εται
ρεία Χημικών προϊόντων καί λιπασμάτων) διαθέτουν πιστώσεις πού φτά
νουν στό ποσό τών 3.192.784.000 δρχ., ένώ οί ύπόλοιπες εξακόσιες βι
ομηχανικές άνώνυμες έταιρεΐες (πού μέσα σ’ αυτές υπάρχει μιά σημαντική 
διαφόριση -  βλ. πίνακα άριθ. 50) παίρνουν όλες μαζί 7.410.072.000 
δρχ.!120

Έχουμε λοιπόν, άν μείνουμε στό ποσοστό 12 %, μιά μάζα κερδών γιά 
τό τραπεζικό κεφάλαιο (γιά τό 1938 ή 1939 κατά μ.δ.) πού φτάνει περί
που τίς 3.626.162.160 δρχ. τό χρόνο.

Άνακεφαίωση: 5Ά ν άθροίσουμε τώρα τό καθαρό εισόδημα άπό 
δλονς τούς πιό πάνω κλάδους εχονμε την έξης όλική μάζα κεφαλαίων: 
Βιομηχανία 2.032.813.200 + εμπόριο 5.850.000.000 4- εμπορική ναυτιλία 
2.310.000.000 + τράπεζες 3.626.162.160 = 13.818.975.360.

Ά π ό  τό ποσό αύτό άφαιρούμε ένα ποσοστό κεφαλαίων 20 %, γιά τίς 
περιπτώσεις διπλών ύπολογισμών καί έτσι καταλήγουμε σέ ένα τελικό 
ποσό δλικού διαθεσίμου κεφαλαίου άπό 11.055.182.188 δρχ. τό χρόνο. 
Τό κεφάλαιο αύτό άντιστοιχεΐ σέ 18,5 % περίπου τού εθνικού εισοδήμα
τος (δπως ύπολογίζεται γιά τά έτη 1938-39, κατά μ. δ. 60 δίς δρχ.)121.

Συμπεράσματα: Ή  πιό πάνω άνάλυση μάς έδωσε ορισμένες ενδείξεις

117. Τά στοιχεία προέρχονται άπό την «Οικονομικήν Έπιθεώρησιν τών ’Ανωνύμων 
Εταιρειών τής Ελλάδος» τού Ν. Ίγγλέση (έκδοση έφημερίδος Χρηματιστηρίου) 1939 - 40.

118. Βλ. Ίγγλέση, στό ίδιο, σελ. 95 - 100 καί πίνακα άριθ. 50.
119. Οι οκτώ αύτές εταιρίες καί τά ποσά πού παίρνει ή καθεμιά άναφέρονται στόν 

πίνακα άριθ. 50.
120. Βλ. Γιά τή σύγκριση μετοχικών κεφαλαίων μέ πιστώσεις, στό ιδιο, σελ. 95 - 100 καί 

πίνακα άριθ. 50.
121. Γιά τό 1936 τό «έθνικόν εισόδημα» κατά X. Ενελπίόη είναι 67.250 έκατομ. δρχ., 

όπότε τό ποσοστό ελαττώνεται σέ 18% άκριβώς.
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γιά τον πιθανό όγκο κεφαλαίων πού δίνει ή έθνική εργασία ως «καθαρό 
εισόδημα» στο βιομηχανικό, στο εμπορικό καί στό τραπεζικό κεφάλαιο 
μέσα σέ κάθε ετήσιο παραγωγικό κύκλο καί μέσα στίς συνθήκες τής τε
λευταίας προπολεμικής δεκαετίας.

Ό  όγκος αυτός των κεφαλαίων υπολογίζεται ότι σέ άξια άποτελεί τό
18,5 % τού εθνικού εισοδήματος, κατά τον τρόπο πού τό υπολογίζουν οι 
οικονομολόγοι πού άναφέραμέ σέ προηγούμενο κεφάλαιο.

Τό ποσοστό αυτό θά τό θεωρήσουν υπερβολικό καί θά τό άποκρού- 
σουν μέ... διαμαρτυρίες οι οικονομολόγοι καί ειδικοί πού, όπως είδαμε, 
δέχονται ως μάξιμουμ «καθαρών» διαθεσίμων κεφαλαίων ενα ποσοστό 3
-  5 % του εθνικού εισοδήματος καί πού, άπ’ αύτό, θεωρούν ότι προέρχε
ται από εσωτερικές πηγές μόνο τό 1,9 %, τού εθνικού εισοδήματος. 
Ωστόσο, είμαστε υποχρεωμένοι νά τούς έπαναλάβουμε (όπως καί παρα
πάνω στήν κριτική τών σελ. 455-460) πώς τό ποσοστό 1,9 % καί άν 
ακόμα θεωρηθεί πώς άντιπροσωπεύει τις επενδύσεις σέ πάγιο κεφάλαιο, 
βρίσκεται πολύ μακριά από τό νά παριστάνει τό ολικό ποσοστό, πού 
αντιστοιχεί στά κέρδη, στό απόθεμα καί στή συσσώρευση, πού πραγματο
ποιούν καί ιδιοποιούνται οι κυρίαρχες έκμεταλλεύτριες τάξεις από τήν 
εργασία τής εργατικής τάξης καί τού άγροτικού πληθυσμού καί τών άλ
λων εργαζόμενων στρωμάτων μέσα στό κάθε χρονιάτικο παραγωγικό κύ
κλο -  καί πού μέσα σέ άλλες συνθήκες θά μπορούσε νά διατεθεί γιά 
παραγωγικές επενδύσεις.

Εκείνοι πού επιμένουν νά παρουσιάζουν ώς «δυναμικό» σέ παραγω
γικά κεφάλαια διαθέσιμα γιά επενδύσεις, τό ποσοστό αύτό, δέν κάνουν 
τίποτα άλλο παρά νά επισημοποιούν «εύσχημα» τήν «άποψη» τών ίδιων 
τών οικονομικών διευθυντικών κύκλων, πού ισχυρίζονται πώς τά κεφά
λαια πού επενδύονται σέ παραγωγικές τοποθετήσεις, είναι τό μάξιμουμ, 
πού μπορεί νά διατεθεί από τό εθνικό εισόδημα, γιατί — άπλούστατα — τό 
εθνικό εισόδημα... «μόλις έπαρκεϊ διά τήν συντήρησιν κλπ.». Βοηθούν, 
λοιπόν, έτσι οι ύποστηρικτές τής «επιστημονικής» αυτής άποψης στό νά 
συγκαλυφθεΐ -  μέ τό επιχείρημα τής «ίσης φτώχειας γιά όλες τίς τάξεις 
καί όλους τούς συντελεστές τής παραγωγής» -  τό πραγματικό ποσοστό 
εκμετάλλευσης τής εθνικής εργασίας, τόσο από τό ξένο, όσο καί από τό 
εγχώριο κεφάλαιο.

Τήν αύξουσα συσσώρευση τού πλούτου από τήν ελληνική ολιγαρχία, 
πού συνοδεύεται μέ τον ξεπεσμό τού επιπέδου τής ζωής καί μέ τήν αύ
ξουσα εξαθλίωση τής πλατείας μάζας τήν...αγνοούν. Καί φτάνουν μέ 
υποκρισία στρουθοκαμήλου νά στηρίζουν τήν απολογητική τού κεφα
λαίου τής ολιγαρχίας στό μέσο όρο (κατά κεφαλήν) τού εισοδήματος, δια
κηρύσσοντας πώς άκόμα καί τό κεφάλαιο είναι «φτωχό» στήν Ελλάδα, 
πώς δέν υπάρχει άξιόλογη συσσώρευση πλούτου στίς κυρίαρχες τάξεις 
καί πώς τά κέρδη τους άντιστοιχούν, τό πολύ, στον «έπιχειρηματικό μι
σθό»! ’Άξιος πάντως -  καί σέ τούτη τήν περίπτωση -  ό μισθός τών έξυ
πνων αυτών κοντυλοφόρων!

Θά παραθέσουμε, στό σημείο αύτό, τήν άποψη τής άποστολής τής
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«'Υποεπιτροπής Άνοικοδομήσεως του OHE»122 πού, παρ’ δλη την κεφα
λαιοκρατική νοοτροπία της γιά τό δλο ζήτημα τής ανοικοδόμησης, δέ δι
στάζει νά καταφέρει ένα σοβαρό πλήγμα στήν άποψη τής φτώχειας τού... 
κεφαλαίου, καί τής «μή άνισότητος» τών εισοδημάτων, πού, φυσικά, είναι 
παράλογη γιά δποιον θελήσει — καί στίς γενικές γραμμές ακόμα -  νά με
λετήσει τήν οικονομία τού τόπου μας:

«Δέν υπάρχουν βάσιμοι υπολογισμοί τής άναλογίας τού προ
πολεμικού έθνικού εισοδήματος ήτις διετίθετο διά νέας επενδύσεις. 
Γνωρίζομεν, έν τούτοις, δτι ή ελληνική βιομηχανία καί ή γεωργική 
παραγωγή έξηπλώθησαν μάλλον ραγδαίως κατά τήν άπό τού 1920- 
1930 δεκαετίαν, δπερ θά εδει νά ύποδηλοι άξιολόγους επενδύσεις. 
Ή  παρατηρουμένη επίσης έν τή χώρα, άκρα μάλλον άνισότης κατα
νομής τοϋ εισοδήματος, παρέχει επίσης τό ένδόσιμον νά πιστευθή 
ότι προπολεμικώς ύπήρχον σημαντικά ποσά ιδιωτικών καταθέσεων 
διαθέσιμα διά τήν χρηματοδότησιν επενδύσεων είς έργα». (Ή  υπο
γράμμιση δική μας).

Δέν μπορούσε νά γίνει πιό σύντομη καί ζουμερή συνάμα τοποθέτηση 
τού ζητήματος γιά τό πιθανό μέγεθος τών διαθεσίμων κεφαλαίων, γιά τίς 
πηγές τους καί γιά τή «γενεσιουργό» αιτία τους...123

’Ά ν θέλουμε ν ’ άντικρούσουμε, λοιπόν, τόν ισχυρισμό τών ύποστηρι- 
κτών τού 1,9 %, μέ αύτές τίς ίδιες τίς διαπιστώσεις μιάς οικονομολογικής 
επιτροπής, πού κάθε άλλο παρά... «κρυπτό—άριστερή» είναι, θά λέγαμε: 
α) Πώς τό μέγεθος τής συγκέντρωσης πού άντιστοιχεϊ στήν κίνηση κεφα
λαίων πρίν τόν πόλεμο, «ύποδηλοι άξιολόγους έπενδύσεις». β) Ότι 
υπήρχε «άκρα άνισό της κατανομής τοϋ εισοδήματος» καί γ) δτι υπήρχαν 
«σημαντικά ποσά ιδιωτικών καταθέσεων διαθέσιμα διά τήν χρηματοδό
τησήν κλπ.» · πού, καί τά τρία αύτά, σημαίνουν πώς τό ποσοστό 1,9 % 
δέν «ύποδηλοι» άσφαλώς «τάς άξιολόγους επενδύσεις», ούτε τά «σημαν
τικά διαθέσιμα» κεφάλαια καί πώς ή συμμετοχή τού κεφαλαίου είς τό 
«έθνικόν εισόδημα» μέ 18,5 %, όπως δείξαμε πιό πάνω, κάθε άλλο παρά 
υπερβολική είναι, άφού ή «άνισότης κατανομής» τού εισοδήματος ήτο 
«μάλλον άκρα».

Τό ερώτημα στό όποιο θά πρέπει ν ’ άπαντήσουμε, τώρα, είναι άν ή 
μάζα κεφαλαίων πού άντιστοιχεϊ στό ποσοστό 18,5 % τού ολικού εισοδή
ματος μπορεί νά θεωρηθεί πώς δλόκληρη άντιπροσωπεύει τό δυναμικό 
τής οικονομίας, μέσα στίς προπολεμικές συνθήκες. Πρέπει, δηλαδή, νά 
διαπιστώσουμε τόν τρόπο πού διαθέτεται τό προϊόν αυτό άπό τήν άπό- 
λυτη έκμετάλλευση τής έθνικής έργασίας πού γίνεται άπό τό ξένο καί άπό 
τό ντόπιο κεφάλαιο. Κι άκόμα, άν ό τρόπος τής τέτοιας (προπολεμικής)

122. Βλ. «Οικονομολόγο» άριθ. 1504/1947.
123. Αύτά έξηγούν γιατί ό άπολογητής τής «μή βιωσιμότητας» κ. Κουβέλης καταπολεμά 

με τόση «άφ’ υψηλού» επιχειρηματολογία τό τμήμα αύτό τής εκθεσης μέ τόν ισχυρισμό πώς 
έκαναν λάθος οΐ... καημένοι οί συντάκτες της. Βλ. 77. Κονβέλη «Ή χρηματοόότησις τής 
άνασυγκροτήσεως». Ά θήναι 1947.
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κατανομής των κεφαλαίων αυτών, άποτελεί κανένα «προηγούμενο» ποι 
νά μάς δεσμεύει στήν κρίση μας γιά την άπόλυτη ικανότητα τής οικονο
μίας σε τοποθετήσεις παραγωγικού κεφαλαίου μέσα σε καινούριες συνθή
κες, σέ συνθήκες μετατροπής τής σημερινής της διάρθρωσης.

Μέσα στίς συνθήκες τής προπολεμικής διάρθρωσης τής οικονομίας, ό 
όγκος τών κεφαλαίων, πού προέρχονται άπό τά καθαρά κέρδη, κατά iva  
μέρος, δαπανάται γιά την «εύζωία» τών διαφόρων στρωμάτων τής τάξης 
πού τά ιδιοποιείται. Κατά τό άλλο μέρος τά κεφάλαια αύτά αποταμιεύον
ται, μετατρέπονται σέ καταθέσεις στίς τράπεζες τού εξωτερικού καί τού 
έσωτερικού ή επενδύονται σέ άκίνητα καί κατά μικρότερο ποσοστό κα- 
τευθύνονται σέ έπενδύσεις παγίου, καθαρά, κεφαλαίου καί κατά έλάχιστο 
ποσοστό — τελείως άσήμαντο — άπορροφώνται άπό τή φορολογία τού 
εισοδήματος.

Γιά τήν παραγωγική καί τήν άποταμιευτική δράση τών κεφαλαίων 
αυτών άξιόλογες ένδείξεις παρουσιάζονται στό ισοζύγιο τών λογαρι
ασμών καί στό μέρος εκείνο τού παθητικού σκέλους όπου άναφέρονται οί 
τόκοι καί τά κέρδη (μαζί καί τά άσφάλιστρα) τών ξένων Ιδιωτικών κεφα
λαίων στήν Ελλάδα, στίς έτήσιες έπενδύσεις σέ άκίνητα, στά κεφάλαια 
γιά νέες έταιρεΐες, στήν αύξηση τών τοποθετήσεων κεφαλαίων στίς ύπάρ- 
χουσες επιχειρήσεις, στίς καταθέσεις ταμιευτηρίου, στίς εισαγωγές μηχα
νημάτων κλπ. παγίου κεφαλαίου γιά τή βιομηχανία καί τή γεωργία.

Δυστυχώς στοιχεία, γιά τήν πραγματική άποτίμηση τών άναλογιών 
κατά τίς όποιες γίνεται ή κατανομή τού κεφαλαίου στίς παραπάνω κα
τευθύνσεις, δέν διαθέτουμε επαρκή124. Τά στοιχεία πού ύποστηρίζουν με
ρικοί πώς προκύπτουν άπό «πραγματικά δεδομένα.', προέρχονται άπό 
εκείνες άκριβώς τίς πηγές πού τούς διευκολύνου*. μάλλον, στό νά κρύ
ψουν παρά στό νά παρουσιάσουν τά «δεδομένα» αύτά. Αύτό τό διαπί
στωσαν καί οί ξένες άποστολές (OHE, Πόρτερ, ΟΥΝΡΑ). Δέν θά έπεκτα- 
θούμε στό ν ’ άπαριθμήσουμε έμμεσες ένδείξεις καί σχετικά στοιχεία, σέ 
τούτη έδώ τήν εργασία, ελπίζοντας πώς θά έχουμε σύντομα τ’ άποτελέ- 
σματα ειδικής έρευνας πού είπαμε πώς άρχισε γύρω άπό αύτό τό θέμα125.

Ό  τρόπος τής κατανομής τών κεφαλαίων, πού χαρακτηρίσαμε ώς 
διαθέσιμα, δέν μπορεί φυσικά, νά  δεσμεύσει τήν προοπτική μας, γιά τήν 
ικανότητα τής οικονομίας σέ παραγωγικές τοποθετήσεις, στά ίδια «κα- 
λούπια» πού άντιστοιχούσαν στήν προπολεμική της διάρθρωση καί στήν 
έμπορομεσιτική τακτική τού κεφαλαίου τής όλιγαρχίας.

124. Λείπουν στοιχεία γιά τήν άτομική κατανάλωση τής πλουτοκρατίας, πού, καί έκτός 
άπό τίς επενδύσεις σέ άκίνητα, παρουσιάζεται σημαντική. (Αύτοκίνητα, θαλαμηγοί, έπιπλα, 
ταξίδια, κοσμήματα κλπ.). Επίσης χρειάζεται άναπροσαρμογή τών φορολογικών στοιχείων 
πού δίνει τό ύπουργείο Οικονομικών γιά τό συνθετικό φόρο, δπου ή φοροδιαφυγή βασιλεύ
ει. Βλ. "Αγγ. Άγγελόπονλο, στό ίδιο.

125. Περιοριζόμαστε ν ’ άναφέρουμε πώς, σύμφωνα μέ τά στοιχεία μιας άλλης σχετικής 
μελέτης πού γίνεται στήν ΟΥΝΡΑ, υ π ο λ ο γ ί ζ ε τ α ι  ή άποταμίευση σέ 6 περίπου δισεκατομμύ
ρια τό χρόνο. Στό ποσό αύτό πρέπει νά συμπεριληφθούν 700 έκατομμύρια δραχμές πού 
άναλσγούν στήν άποταμίευση τών άσφαλιστικών όργανισμών.
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Πρέπει, λοιπόν, νά σταθούμε στην άποψη, πώς ή μετατροπή τής δι
άρθρωσης τής οικονομίας καί ή άφαίρεση των μονοπωλιακών προνομίων 
καί των θέσεων - κλειδιών από τήν ολιγαρχία καί τό ξένο κεφάλαιο, θά 
επιτρέψουν μια ριζική άνακατάταξη στή χρησιμοποίηση τής μάζας τών 
διαθεσίμων κεφαλαίων.

Τό συμπέρασμά μας είναι πώς πρέπει νά θεωρήσουμε σάν οικονομικό 
δυναμικό γιά τήν τοποθέτηση παραγωγικών κεφαλαίων -  άμα ή οικονο
μία φτάσει στους προπολεμικούς δείκτες παραγωγής καί πάρουμε τά 
αναγκαία οικονομικά μέτρα πού θά επιτρέψουν νά μετατραπεΐ ριζικά ή 
διάρθρωσή της -  όλόκληρη σχεδόν τή μάζα τών κεφαλαίων πού προπολε
μικά διοχετευόταν σέ όχι καθαρά παραγωγικούς ή σέ καθαρά έξωπαρα- 
γωγικούς σκοπούς άπό τις κυρίαρχες έκμεταλλεύτριες τάξεις.

Μέ δυο λόγια, τό μέγεθος τού οικονομικού δυναμικού θά είναι τόσο 
μεγαλύτερο, θά τείνει δηλαδή τόσο περισσότερο πρός τό ποσοστό τού κα
θαρού εισοδήματος πού καθορίσαμε πιο πάνω, όσο περισσότερα κεφά
λαια φύγουν -  καί όσο γρηγορότερα φύγουν -  άπό τήν κερδοσκοπική 
άρπάγη τής οικονομικής ολιγαρχίας, γιά νά διατεθούν στήν παραγωγική 
άνάπτυξη τού τόπου. Γιά νά μετατραπούν, δηλαδή, άπό «διαθέσιμα» κε
φάλαια τής κυρίαρχης έκμεταλλεύτριας τάξης σέ πραγματικά διαθέσιμα 
παραγωγικά κεφάλαια , γιά τήν άνοικοδόμηση τής χώρας άπό τό λαό καί 
γιά  τό λαό!

γ) Ή  εκτίμηση τσϋ δυναμικού, μέσα στήν προοπτική τον σχεδίου γιά τήν
εκβιομηχάνιση

Ή  προοπτική τού οικονομικού σχεδίου γιά τήν εκβιομηχάνιση αλλά
ζει καί τις διαστάσεις καί τό βάθος τού όλου ζητήματος γιά τό δυναμικό 
τής οικονομίας.

Ή  μετατροπή στή διάρθρωση τής οικονομίας, ή έκταση πού θά πάρει 
ή τεχνική άνάπτυξη τής χώρας καί ή άπελευθέρωση τών παραγωγικών 
δυνάμεων άπό τήν κυριαρχία τών άντιδραστικών κοινωνικών παραγόν
των πού έβαλαν φραγμούς στήν ολόπλευρη ανάπτυξή τους, θά γίνουν τά 
θεμέλια γιά μιά πρωτοφανέρωτη οικονομική, τεχνική καί πολιτιστική 
άκμή τού τόπου.

Τό θέμα τούτης τής εργασίας είναι, φυσικά, περιορισμένο στο ζήτημα 
τής άνάπτυξης τής βαρείας βιομηχανίας καί τού γενικού σχεδίου γιά τήν 
εκβιομηχάνιση, πού μέσα στά πλαίσιά του θά αναπτυχθεί, ή βαρεία βι
ομηχανία · δέ θά μιλήσουμε, λοιπόν, γιά τό οικονομικό σχέδιο στό σύνολό 
του, ούτε γιά τούς άλλους κλάδους τής οικονομίας, ειδικά. "Ωστόσο, γιά 
ό,τι αφορά τήν άνάπτυξη τού δυναμικού τής οικονομίας, θά διαγράψουμε 
τή γενική κατεύθυνση τού οικονομικού σχεδίου στήν άντιμετώπιση αυτοί 
τού ζητήματος.

Ή  γενική αυτή κατεύθυνση, όπως τονίσαμε καί σέ προηγούμενο κε
φάλαιο, είναι νά εξασφαλίσει όσο μπορεϊ πλατύτερη βάση γιά τήν παρα
γωγική, οργανική άνάπτυξη τής οικονομίας, μέ τή δημιουργία όλων τών
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όρων γιά μιά αδιάκοπα διευρυνόμενη, εσωτερική συσσώρευση οικονομι
κών μέσων.

Τά καινούρια παραγωγικά κεφάλαια, πού θά χρησιμοποιηθούν άπό 
τό σχέδιο γιά τήν άδιάκοπη επέκταση τής άναπαραγωγής, θά δημιουργη- 
θούν μέ ρυθμό πού ή επιτάχυνσή του θά έξαρτηθεί άπό τό γενικότερο 
ρυθμό πού θά πάρει ή εκβιομηχάνιση τής χώρας.

Ή  διοχέτευση διαθεσίμων κεφαλαίων σέ παραγωγικούς σκοπούς 
εξασφαλίζεται άπό τά οικονομικά μέτρα πού θά επιτρέψουν στο λαϊκό 
κράτος νά χρησιμοποιεί τις θέσεις-κλειδιά τής οικονομίας -  πού θά πά- 
ψουν νά βρίσκονται κάτω άπό τήν κυριαρχία τής οικονομικής ολιγαρχίας
-  γιά τήν εκτέλεση τών σκοπών τού οικονομικού σχεδίου.

Τό οικονομικό δυναμικό θά πάψει νά είναι μιά μάζα κεφαλαίων — 
κεφαλαιοποιημένων κερδών μέ άγνωστο μέγεθος -  πού θά χρησιμεύει σαν 
στοιχείο πλούτου καί οικονομικής δύναμης ορισμένων διευθυντικών οι
κονομικών κύκλων τού μεγάλου κεφαλαίου καί πού θά διαθέτεται γιά τήν 
εκμετάλλευση τής εθνικής εργασίας καί τήν πρόσδεση τής παραγωγικής 
δραστηριότητας στο πλαίσιο τών παλιών παραγωγικών σχέσεων, πού εκ
φράζουν τήν δλη άσθενική καί μονόπλευρη άνάπτυξη τών παραγωγικών 
δυνάμεων.

Τό οικονομικό δυναμικό καί τό μέγεθος του θά προβλέπεται άπό τό 
οικονομικό σχέδιο · κι αυτό θά γίνεται οχι μόνο θεωρητικά - στατιστικά, 
άλλά θά παίρνονται καί τά κατάλληλα μέτρα γιά τήν οργάνωση τής οικο
νομίας γιά νά φτάνει, στο τέλος κάθε χρονικής περιόδου, τό δυναμικό στο 
προβλεπόμενο μέγεθος.

Έτσι, στό τέλος κάθε περιόδου θά έχουμε καινούρια διαθέσιμα κε
φάλαια άπό τήν εσωτερική ικανότητα γιά συσσώρευση, πού τό μέγεθος 
τους θά έξαρτάται άπό τήν έκταση τής παραγωγικής δραστηριότητας στό 
ϊδιο διάστημα. Γιά τήν επόμενη περίοδο ή έκταση τής παραγωγικής δρα
στηριότητας θά προσδιορίζεται -  βασικά -  ώς πρός τήν έκταση τής άνα
παραγωγής άπό τό μέγεθος τών καινούριων παραγωγικών κεφαλαίων πού 
θά τοποθετούνται.

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς υπάρχει μιά άδιάσπαστη άλληλεπίδραση καί 
άλληλοκαθορισμός άνάμεσα στό δυναμικό τής οικονομίας καί στήν παρα
γωγική άνάπτυξη τής οικονομίας. Τό ένα είναι προϋπόθεση άλλά  καί 
αποτέλεσμα τού άλλου.

Χωρίς νά μπορούμε έδώ νά άναφέρουμε στοιχεία καί άριθμούς γιά τη 
μελλοντική παραγωγική άνάπτυξη τής οικονομίας σέ δλους τούς κλάδους, 
θά περιοριστούμε νά δούμε ποιοι παράγοντες θά εξασφαλίσουν τό άδι- 
άκοπο άνέβασμα τού οικονομικού δυναμικού. Οι κυριότεροι άπό αυτούς 
τούς παράγοντες — πού πρέπει νά προβλέπονται καί άπό τό σχέδιο γιά 
τήν εκβιομηχάνιση είναι:

α) Ή  παραγωγική, ολόπλευρη, δραστηριότητα τής οικονομίας, γιά  
νά φτάσει -  καί άν είναι δυνατό πριν άκόμα εφαρμοστεί τό πρώτο σχέδιο 
γιά τήν άξιοποίηση -  στά προπολεμικά παραγωγικά επίπεδα. Ή  δοαστη-
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ριότητα αυτή εξασφαλίζεται στό μεγαλύτερο βαθμό μέ τά οικονομικά μέ
τρα πού άναφέραμε σε προηγούμενο κεφάλαιο126. Ή  αποκατάσταση τής 
οικονομίας στά προπολεμικά επίπεδα θά δώσει τή δυνατότητα νά χρησι
μοποιηθεί τό διαθέσιμο δυναμικό πού μπορούν νά δώσουν οι κλάδοι της, 
γιά τις άνάγκες τής ανοικοδόμησης καί τής αξιοποίησης των πόρων τής 
χώρας. Τό δυναμικό, αυτό άλλωστε άποτελεΐ καί τήν αφετηρία γιά τή 
χρηματοδότηση τού σχεδίου, όπως θά δούμε.

β) Ή  διοχέτευση των διαθεσίμων κεφαλαίων στους σκοπούς πού 
προβλέπει τό οικονομικό σχέδιο. Αυτό θά γίνει σέ μεγάλο βαθμό μέ τήν 
εθνικοποίηση τής πίστης.

γ) Ή  εξασφάλιση τής μάζας των διαθεσίμων κεφαλαίων πού θά 
άπαιτηθεί γιά κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο στήν έκτέλεση τού οι
κονομικού σχεδίου. Τά κεφάλαια αυτά θά πρέπει νά είναι διαθέσιμα γιά 
άμεση τοποθέτηση. Έξαρτάται σέ μεγάλο βαθμό ό ρυθμός τής επέκτασης 
καί τής διεύρυνσης τής άναπαραγωγής από τήν ικανότητα νά εξασφαλί
ζονται στόν κατάλληλο χρόνο τά άναγκαία αυτά κεφάλαια.

δ) Ή  πραγματική άνάπτυξη τού* δυναμικού καί ή έξεύρεση των κε
φαλαιουχικών πόρων γιά τήν κάθε χρονική περίοδο τού σχεδίου, πού 
προϋποθέτει, πώς τά έργα πού προβλέπονται γιά εκβιομηχάνιση (παρα
γωγικά έργα συγκοινωνίας — υδραυλικά — υδροηλεκτρικά — άνάπτυξη τής 
γεωργικής παραγωγής κλπ.) θά είναι άπό οικονομική άποψη άποδοτικά.

Είδαμε, σέ προηγούμενο κεφάλαιο,127 ποιά άπόδοση θά έχουν οι βι
ομηχανίες πού θά δημιουργηθούν καί ποιά αύξηση θά παρουσιάσει τό 
καθαρό γεωργικό εισόδημα μέ τήν κατασκευή υδροηλεκτρικών καί έδα- 
φοϋδατικών έργων. Ό  βαθμός τής άποδοτικότητας των έργων θά καθορί
σει καί τό πλάτος τής πιστωτικής επιφάνειας τής οικονομίας γιά τοποθε
τήσεις κεφαλαίων128.

ε) Ή  αντιμετώπιση τού ειδικού ζητήματος τής χρηματοδότησης, πού 
πρέπει νά γίνει σύμφωνα μέ τίς παραπάνω άρχές. Ή  χρηματοδότηση -  
άπ’ όποιεσδήποτε πηγές κι άν εξασφαλιστεί — πρέπει νά γίνεται μέ τή 
συγκέντρωση των άπαιτουμένων κεφαλαίων στήν κατάλληλη χρονική στι
γμή καί στόν κατάλληλο τομέα τής παραγωγής. "Οταν ή χρηματοδότηση 
γίνεται γιά παραγωγικά καί άπό οικονομική άποψη αποδοτικά έργα καί 
οι δροι τής εξεύρεσης τών διαθεσίμων κεφαλαίων άπό έκτακτες πηγές εί
ναι ευνοϊκοί γιά τήν όλη προσπάθεια τής άνάπτυξης τής οικονομίας, τό 
ζήτημα τής χρηματοδότησης λύνεται κατά τόν πιο άπλό καί φυσιολογικό 
τρόπο. Ζήτημα αυτό καθαυτό χρηματοδότησης θεωρούν μερικοί, όπως εί
δαμε, τήν δλη υπόθεση τής άνασυγκρότησης. Αυτό, όμως, δέν είναι σω

126. Βλ. σελ. 194 -  198.
127. Βλ. σελ. 333 -3 4 3 .
128. Είδαμε στη σελ. 340 τόν υπολογισμό τού X. Ενελπίόη γιά τό ύψος τών κεφαλαίων, 

πού μπορούν νά τοποθετηθούν γιά αρδευτικά κλπ, εργα, άνάλογα μέ τήν άπόδοση πού θά 
έχουν τά εργα αυτά. Αυτό άποτελεί Ινα παράδειγμα, γιά τόν τρόπο τού καθορισμού τού 
ύψους τών κεφαλαίων πού μπορούν νά έξυπηρετηθούν άπό παραγωγικές τοποθετήσεις.
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στό, γιατί χρηματοδότηση πού δέν άνταποκρίνεται σέ ανάλογη απορρο
φητικότητα τής οικονομίας είναι αντίθετη πρός τό άποτέλεσμα πού επι
διώκει τό οικονομικό σχέδιο. Χρηματοδότηση πάλι, στά δρια μέσα τού 
οικονομικού δυναμικού, δπως θά αναπτυχθεί παράλληλα μέ τό παραγω
γικό δυναμικό, δέ σημαίνει τίποτ’ άλλο παρά προκαταβολή κεφαλαίου 
παραγωγικού γιά σκοπούς πού, δταν πραγματοποιηθούν, θά εξυπηρετή
σουν σίγουρα τό παραγωγικό αυτό κεφάλαιο. Τό νά έξαρτώνται λοιπόν 
όλα άπό τή χρηματοδότηση σημαίνει κακή τοποθέτηση τού δλου ζητήμα
τος γιά τό οικονομικό δυναμικό. Ή χρηματοδότηση δέν μπορεΐ νά στηρι- 
χθεί πουθενά άλλού παρά στήν πρόβλεψη τής σίγουρης πραγματοποίησης 
γιά μιά εσωτερική οργανική άνάπτυξη τού οικονομικού δυναμικού, πού 
θά προέλθει άπό τήν άντίστοιχη άνάπτυξη τού παραγωγικού δυναμικού 
καί τού βιοτικού επιπέδου τών εργαζομένων. Ή σίγουρη αυτή πραγματο
ποίηση μπορεί νά γίνει μόνο στό πλαίσιο τής λαϊκής δημοκρατικής οικο
νομίας, γιατί μόνο μέσα σ’ αύτό εξασφαλίζεται ή ορθολογική χρησιμοποί
ηση τών κεφαλαίων γιά παραγωγικούς σκοπούς. Διαφορετικά, ή χρημα
τοδότηση, σάν μέσο αύξησης τού κεφαλαίου τής ολιγαρχίας γιά κερδο
σκοπική επένδυση, ούτε τήν παραγωγική άνάπτυξη εξασφαλίζει, ούτε τήν 
αύξηση τού οικονομικού δυναμικού, άφού ή εσωτερική άγορά δέ θά πλα
ταίνει καί ή εσωτερική συσσώρευση δέ θά συμβαδίζει άνάλογα μέ τήν 
αύξηση τής άγοραστικής δύναμης τού εργαζόμενου λαού, πού είναι καί ή 
προύπόθεση γιά τήν άνάπτυξη τής εσωτερικής άγοράς. Δέν είναι λοιπόν ή 
κάθε λογής χρηματοδότηση πού βοηθάει στή λύση τού προβλήματος τού 
οικονομικού δυναμικού.

στ) Ή λειτουργία τής σχεδιασμένης οικονομίας, πού πρέπει νά είναι 
κανονική καί χωρίς εμπλοκές, στή σχέση τής διάθεσης κεφαλαίων καί τού 
παραγωγικού άποτελέσματος. Αύτό θά γίνει δχι μόνο μέ τήν ολοκληρω
μένη διοχέτευση τών διαθεσίμων κεφαλαίων στούς παραγωγικούς σκο
πούς πού προβλέπει τό σχέδιο μά καί πάρα πέρα μέ τήν ολοένα αϋξουσα 
ταχύτητα τής κυκλοφορίας τών παραγωγικών κεφαλαίων μέσα στό χρονι
άτικο παραγωγικό κύκλο. Αύτό πραγματοποιείται σέ μεγάλο βαθμό μέ 
τήν αύξουσα παραγωγικότητα τής εργασίας σέ όλους τούς τομείς τής οι
κονομίας. Χρειάζεται, άκόμα, ή εξασφάλιση επάρκειας σέ είδη κατανά
λωσης. Γιά τό θέμα αύτό, όμως, μιλήσαμε επίσης σέ προηγούγουμενοκεφά
λαιο129.

ζ) Ή έφασφάλιση τής συνεργασίας τής οικονομίας μας μέ τις ξένες 
οικονομίες, πού πρέπει νά θεωρείται σάν βασικός παράγοντας γιά τήν 
εκτέλεση τών σκοπών τού οικονομικού σχεδίου, άπό τή στιγμή πού ή οι
κονομία μας δέ θά βρίσκεται πιά, κάθε φορά, σέ σχέση ύποτέλειας πρός 
μιά ξένη ιμπεριαλιστική δύναμη, δπως γίνεται ώς σήμερα. Ή προϋπόθεση 
αυτή είναι άπαραίτητη γιά νά τακτοποιηθούν ζητήματα έξωτερικού δα
νεισμού, εξωτερικού εμπορίου κλπ.

129. Βλ. σελ. 198 -205.
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Ύστερα άπό την απαρίθμηση μερικών άπό τούς κυριότερους παρά
γοντες γιά την άνάπτυξη τού οικονομικού δυναμικού μέσα στήν προ
οπτική τού σχεδίου γιά τήν εκβιομηχάνιση, μπορούμε νά βγάλουμε ορι
σμένα συμπεράσματα:

1) Δέ διαθέτουμε αρκετά στοιχεία γιά νά προδιορίσουμε τό ^εγεθος 
τών διαθεσίμων κεφαλαίων στο τέλος κάθε πενταετούς οικονομικού σχε
δίου. Ωστόσο, μπορούμε νά ξέρουμε πώς, έκτος άπό τή μάζα τών κεφα
λαίων πού αντιπροσωπεύει τό δυναμικό τής προπολεμικής οικονομίας130, 
θά έχουμε τά διαθέσιμα κεφάλαια πούθά προκύψουν άπό τήν αύξηση τού 
γεωργικού εισοδήματος καί άπό τούς κλάδους τής βιομηχανίας (βαρειά 
βιομηχανία) πού, σέ προηγούμενα κεφάλαια, υπολογίστηκε τό μέγεθος 
τους131. ’Ακόμα στο ποσό αυτό τού καθαρού εισοδήματος θά προστεθεί 
τό καθαρό εισόδημα άπό τήν άνάπτυξη (τήν εύρυνση τού κύκλου τής 
παραγωγής) τής έλαφράς βιομηχανίας, τών μεταφορών καί τής άλιείας.

Οί δυνατότητες συσσώρευσης οικονομικών μέσων άπό τήν παραγω
γική άνάπτυξη σέ όλους τούς τομείς τής οικονομίας γιά τήν πραγματοποί
ηση τού οικονομικού σχεδίου παρουσιάζονται σημαντικές.

2) Με βάση τις δυνατότητες αυτές τής συσσώρευσης γίνεται άναγ- 
καία καί οικονομικά άποδοτική ή τοποθέτηση κεφαλαίων, πού νά άντα- 
ποκρίνονται σέ όσο μπορούμε μεγαλύτερο βαθμό στις παραγωγικές άνάγ- 
κες πού θά προβλέπει τό σχέδιο γιά τόν κάθε τομέα τής παραγωγής (το
ποθέτηση κεφαλαίων άνάλογα μέ πραγματική πιστωτική επιφάνεια).

3) Ή  αύτοανάπτυξη τού οικονομικού δυναμικού, ή άνάπτυξη δη
λαδή τού παραγωγικού δυναμικού άπό εσωτερικούς πόρους, θά πραγμα
τοποιείται τόσο περισσότερο -  έφόσον βέβαια, όπως διαπιστώσαμε, πρό
κειται γιά τοποθετήσεις σέ αποδοτικά άπό οικονομική άποψη έργα -  όσο 
πραγματοποιούνται οί σκοποί τού οικονομικού σχεδίου γιά τή διεύρυνση 
τής άναπαραγωγής καί γιά τό άνέβασμα τού βιοτικού επιπέδου.

4) Ή  άνάγκη χρησιμοποίησης οικονομικών πόρων άπό έκτακτες πη
γές (εσωτερικό -  εξωτερικό) θά μειώνεται σέ σύγκριση μέ τή χρονική περί
οδο τού ξεκινήματος τού οικονομικού σχεδίου, όσο θά μεγαλώνουν τά 
διαθέσιμα κεφάλαια άπό τήν εσωτερική οργανική άνάπτυξη τής οικονο
μίας, όσο, δηλαδή, ή χρηματοδότηση θά γίνεται όλόενα περισσότερο αυ
τοχρηματοδότηση, σέ όλους τούς τομείς τής οικονομίας.

5) Ή  προοπτική μας αυτή γιά τό οικονομικό δυναμικό πραγματο
ποιείται μόνο στά πλαίσια τής οικονομίας πού θά μετατρέπεται όλοένα 
γοργότερα σέ λαϊκή οικονομία. Στά πλαίσια τού σημερινού τύπου οικονο
μίας, οί γενικοί πολιτικοί, κοινωνικοί καί οικονομικοί όροι, όπως είδαμε 
άπό τήν άνάλυση καί τήν κατανομή τών κεφαλαίων πού συγκροτούσαν τό 
οικονομικό δυναμικό στήν προπολεμική οικονομία, είναι όλότελα άντίθε- 
τοι γιά τήν επιδίωξη τής εφαρμογής ενός τέτοιου οικονομικού σχεδίου.

130. Τά 11 δίς δραχμές πού άποτελούν τό 18,5% περίπου τού έθνικού εισοδήματος τού 
έτους 1938.

131. Βλ. σελ. 333 -3 4 3 .
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//. ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ή άμεση ανάγκη γιά διαθέσιμα κεφάλαια

Ή άποκατάσταση τής παραγωγικής δραστηριότητας τής χώρας καί ή 
έναρξη τής εκβιομηχάνισης -  πού θα γίνει μέ τήν άξιοποίηση τών φυσι
κών πόρων -  χρειάζονται κεφάλαια πού τό μέγεθος τους ποικίλλει, από 
τά άπαραίτητα κεφάλαια γιά τήν άποκατάσταση ώς τά κεφάλαια γιά μιά 
ολοκληρωμένη άξιοποίηση τού εθνικού πλούτου σέ άνώτερα επίπεδα.

Θά ήταν πολύ άπλό, άν περιοριζόμαστε νά καταστρώσουμε ένα πί
νακα άναγκών γιά τις δαπάνες τής άνασυγκρότησης -  γεινικά -  καί πλάϊ 
τοποθετούσαμε τά διαθέσιμα κεφάλαια άπό εσωτερικές πηγές, οπότε άπό 
τή σύγκριση θά βλέπαμε τί μάς λείπει. Αύτό γίνεται συνήθως άπό τις κυ
βερνητικές υπηρεσίες, καί οργανισμούς, άπό τούς «ιθύνοντες» 
οικονομικούς-τραπεζιτικούς κύκλους, καί ώς ένα βαθμό άπό τις ξένες οι
κονομικές άποστολές κλπ. Καί τό άποτέλεσμα είναι ν’ άραδιαστούν ορι
σμένα άστρονομικά νούμερα κεφαλαίων πού πλάϊ τους τά διαθέσιμα κε
φάλαια (όπως τά υπολογίζουν) παρουσιάζονται όλότελα μηδαμινά. Συν
έπεια, ή διαπίστωση τής άνάγκης «ένισχύσεως», «εισροής άφθονων κεφα
λαίων» κλπ. · ή συνέχεια είναι γνωστή.

Θά ήτανε λοιπόν πολύ άπλό, άν έπρόκειτο ν’ άκολουθήσουμε τήν 
ίδια μέθοδο υπολογισμού γιά τις εσωτερικές πηγές κεφαλαίων.

Όπως είδαμε, στό προηγούμενο κεφάλαιο, τό οικονομικό δυναμικό 
επιτρέπει νά τοποθετηθούν τόσα κεφάλαια, στήν κάθε χρονική περίοδο, 
δσα άντιστοιχούν στήν άποδοτικότητα τών έργων επέκτασης καί άξιοποί- 
ησης πού θά πραγματοποιηθούν. Τό μέγιστο όριο, τών κεφαλαίων πού 
μπορούν ν’ άπορροφηθούν παραγωγικά - άποδοτικά, βρίσκεται πολύ μα
κριά άπό τις δυνατότητες τής σημερινής οικονομίας, μέ τά χαρακτηρι
στικά σημεϊα της επικίνδυνης εξάρθρωσης στήν παραγωγική καί τήν πι
στωτική λειτουργία της.

Έδώ, πρέπει, κατά σειρά, ν’ άπαντήσουμε στά εξής δύο ερωτήματα:
1) Ή πιστωτική επιφάνεια τής οικονομίας επιτρέπει νά καταφύγουμε σέ 
εκτακτες πηγές γιά κεφαλαιοδότηση, άπό τό εσωτερικό ή άπό τό εξωτερι
κό; 2) Ποιές είναι οι εσωτερικές πηγές καί μέ ποιο σχέδιο πρέπει νά τις 
χρησιμοποιήσουμε αποδοτικότερα; Μέ ποιούς όρους καί σέ ποιά άναλο- 
γία θά καταφύγουμε σέ έκτακτες πηγές; Ή  άπάντηση, στό πρώτο ερώτη
μα, δόθηκε σέ προηγούμενες σελίδες καί είναι, όλότελα, καταφατική, κα
θώς είδαμε.

Ή κατάφαση στό πρώτο ερώτημα, τοποθετεί τό ζήτημα τής «χρημα-
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τοδότησης» εκεί πού ακριβώς πρέπει νά τοποθετηθεί: Ζήτημα τεχνικοοι- 
κονομικό, πού ή λύση του, άφού είναι εξασφαλισμένη ή αποδοτική εξυ
πηρέτηση των κεφαλαίων, θά έξαρτηθεί άπό τή συγκεκριμένη, κάθε φο
ρά, οικονομική πολιτική, πού θά πρέπει νά τείνει στήν εξεύρεση καί χρη
σιμοποίηση κεφαλαίων, άπό τακτικές ή έκτακτες πηγές, μέ τούς καλύτε
ρους δρους καί μέσα στις καλύτερες, γιά τήν παραγωγική δραστηριότητα 
τού τόπου, συνθήκες.

Τό δεύτερο ζήτημα αν καί φαίνεται άπλό ζήτημα εκτέλεσης καί 
εφαρμογής των άποτελεσμάτων πού προκύπτουν άπό τή λύση τού πρώτου 
ερωτήματος, παρουσιάζει ώστόσο βασική δυσκολία, άνάλογα μέ τήν δλη 
οίκονομικοκοινωνική τοποθέτηση τού μελετητή. Μπορεί κανένας νά δια
πιστώσει πώς υπάρχουν κι εδώ δύο τρόποι άντιμετώπισης τού ζητήματος, 
πού διαφέρουν ριζικά. Αυτό θά δούμε στις έπόμενες, πριν προχωρήσουμε 
σέ προοπτική εφαρμογής τού σχεδίου γιά τή χρηματοδότηση.

2. Πώς τοποθετούν τό ζήτημα τής χρηματοδότησης μέσα στο σχέδιο 
άνασνγκρότησης. Κριτική τής μεθόδου.

α) Ή  «επίσημη άποψη»

Ή  «επίσημη άποψη» τοποθετεί τό ζήτημα τής χρηματοδότησης μεσα 
σέ δύο χρονικά στάδια ή χωρίζει τά κεφάλαια πού θ’ άπαιτηθούν σέ δύο 
κύρια τμήματα. Τό πρώτο είναι τό χρονικό διάστημα (ή τό τμήμα άπό τά 
κεφάλαια) γιά τήν άποκατάσταση τών πολεμικών ζημιών καί γιά τήν κά
λυψη τών κενών πού παρουσιάζει τό έμπορικό ισοζύγιο, τό ισοζύγιο 
πληρωμών καί ό προϋπολογισμός. Τό δεύτερο, είναι εκείνο πού κατά τή 
διάρκειά του θά γίνει ή παραγωγική «άξιοποίηση -  άνάπτυξη».

Τήν άποψη αυτή εκφράζουν καί τά σχέδια τών ξένων οικονομικών 
άποστολών καί τό πρόγραμμα «Όργανισμού άνασυγκροτήσεως» καί οι 
μελέτες ορισμένων ειδικών καί τεχνικών. Τήν άποψη αυτή βλέπουμε καί 
στο «'Υπόμνημα τής ελληνικής κυβερνήσεως» πρός τό «Κοινωνικόν καί 
Οίκονομικόν Συμβούλιον τού OHE»132.

Γιά τό καθένα άπό τά χρονικά αυτά στάδια καταστρώνεται ένας 
προϋπολογισμός Ό  προϋπολογισμός αυτός, στό σκέλος τού ενεργητικού 
τοποθετεί δλα τά κεφάλαια πού προέρχονται -  σέ συνάλλαγμα κυρίως -  
άπό τίς εξαγωγές, τά εμβάσματα, τό «ύπάρχον» συνάλλαγμα, τά έσοδα 
τού δημοσίου προϋπολογισμού, τίς πιστώσεις άπό διεθνείς οργανισμούς, 
κλπ. · καί στό σκέλος τού παθητικού όλα τά άντίστοιχα κονδύλια άπό 
εισαγωγές, έσοδα προϋπολογισμού, δαπάνες γιά άνασυγκρότηση κλπ. 
Έτσι προκύπτει, κατά κανόνα, ένα τεράστιο παθητικό υπόλοιπο πού 
πρέπει νά καλυφθεί άπό τήν παροχή ξένης οικονομικής ενίσχυσης, μέ τή

132. Βλ. στη βιβλιογραφία (παράρτημα III), σχέδια FAO καί επιτροπής OHE. Υπό
μνημα κυβερνήσεως («Τεχνικά χρονικά» άριθ. 269 -  270), άρθρα καί μελέτες Α. Διομήδη Κ. 
Δοξιάδη, Π.-Κουβέλη, Δ. Φιλάρετου Γ. Βαρβούτη κ. ά.
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μορφή προσωρινής βοήθειας καί μακροπρόθεσμων δανείων, ή τοποθετή
σεων ξένου κεφαλαίου για τήν άνάληψη των έργων άξιοποίησης καί άνά- 
πτυξης.

Ά ν πάρουμε γιά παράδειγμα τέτοιας μορφής προϋπολογισμού τό 
υπόμνημα -  πού άναφέραμε -  τής κυβέρνησης, τον Αύγουστο τού 1946, 
βλέπουμε πώς γιά τήν περίοδο ενός «πενταετούς σχεδίου» θά προκύψει 
έλλειμμα: από τό ισοζύγιο πληρωμών 715 έκατομ. δολλάρια καί από τόν 
προϋπολογισμό 576 έκατομ. δολλάρια.

Όσο γιά τίς άνάγκες αποκατάστασης, άνασυγκρότησης καί άξιοποί
ησης ατό διάστημα τών ετών 1946-1951, ζητείται ενα επί πλέον ποσό
1.326 έκατ. δολλα ρίω ν (1938).

Ά ν πάρουμε πάλι τό σχέδιο FAO, εκεί υπολογίζεται πώς θά χρει
αστούν κεφάλαια, γιά μέν τήν άποκατάσταση [έκτος άπό ετήσια ελλείμ
ματα -  τό έλλειμμα τού 1947 μόνον υπολογίζεται σέ 155 έκατομ. δολλάρια] 
εκατό περίπου εκατομμύρια δολλάρια, γιά δέ τήν ανοικοδόμηση, γιά ενα 
25ετές σχέδιο άξιοποίησης, 3.000 έκατομ. δολλάρια (σημερινά).

Όσο γιά τό σχέδιο τής υποεπιτροπής τού OHE, πού επίσης έπισκέ- 
φτηκε τή χώρα μας, εκεί υπολογίζεται γιά τήν άποκατάσταση καί τή με
ρική ανασυγκρότηση ενα ποσό άναγκαίο άπό 708 έκατομ. δολλάρια προ
πολεμικά. Γιά τήν άνοικοδόμηση - άξιοποίηση υπολογίζεται ενα ποσό 
538 έκατομ. δολλαρίων (προπολεμικών). Οί διαφορές άνάμεσα στά δύο 
αυτά σχέδια είναι σημαντικές, παρ’ ολη τή διαφορά τού δολλαρίου στον 
υπολογισμό τού κάθε σχεδίου.133

Τό σχέδιο τής υποεπιτροπής τού OHE παρουσιάζει γιά τήν άποκα
τάσταση, οσο καί γιά τήν άξιοποίηση, τά ϊδια μεγέθη κεφαλαίων μέ τό 
κυβερνητικό υπόμνημα πρός τόν OHE (μέ μερικές μικρές διαφορές).

Παρ’ ολο πού τό σχέδιο OHE φαίνεται νά καλύπτει ολους τούς το
μείς άξιοποίησης (ενεργειακό -  βιομηχανία -  μεταφορές -  γεωργία), δέν 
μπορούμε νά πούμε, αν συγκρίνουμε τά κοντύλια γιά τόν κάθε τομέα χω
ριστά, πώς έξαντλεί ολες τίς προοπτικές γιά μιά ολοκληρωμένη άξιοποί
ηση τών πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων τού τόπου. ’Έτσι, ενώ σέ ενα 
πεντάχρονο μέσα προβλέπει τοποθετήσεις περίπου 145 δισεκετομ. δρα
χμών τού 1938 (145 έκατομ. χρ. λ. τού 1938), ή άξιοποίηση πού θά πρα
γματοποιηθεί θά είναι μιά μερική άξιοποίηση.

Τό σχέδιο OHE καί τό κυβερνητικό σχέδιο δέν προχωρούν νά μάς 
δείξουν ύστερα άπό τήν πενταετία τί πρόσθετα κεφάλαια θά χρειαστούν, 
γιά τή συνέχιση τής άξιοποίησης, πράγμα πού δείχνει τήν ελλειψη ενός 
συστηματικού σχεδίου μέ πλατύτερη καί βαθύτερη προοπτική γιά τό έργο 
τής άξιοποίησης. Είναι άλήθεια, πώς τό σχέδιο OHE δέν καθορίζει ενα 
τέτοιο άποκλειστικό χρονικό οριο (πενταετία) άλλά δίνει γενικές κατευ
θύνσεις «διά τήν σειράν προτεραιότητος τών άπαιτουμένων κεφαλαίων

133. Σέ χρυσές λίρες τό σχέδιο FAO χρειάζεται γιά τήν άνοικοδόμηόη -  άξιοποίηση 111 
έκατομ. χρ. λίρες, ενώ τό σχέδιο OHE 69 έκατομ. χρ. λίρες. Ή  διαφορά έλαττώνεται άν 
συγκρίνουμε καί στά δυό σχέδια τό άθροισμα τών κοντυλιών γιά άποκατάσταση καί άνοι- 
κοδόμηση. Τό σχέδιο OHE συνολικά άπαιτεί περίπου 169 εκατομμύρια χρυσές λίρες.
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πρός έπένδυόιν εις έργα άναπτύξεως έν Έλλάδι».134
'Αντίθετα, ό τρόπος καθορισμού τών άπαιτουμένων κεφαλαίων άπό 

τό κυβερνητικό σχέδιο παρουσιάζει μιά βασική αντίφαση: Ένώ άπό τό 
ένα μέρος προτείνει ένα σχέδιο μερικής εκβιομηχάνισης, ένα σχέδιο ορι
σμένων πρώτων «βασικών» έργων πού άπαιτούνται γιά τήν αξιοποίηση, 
άπό τό άλλο μέρος δέν κατανέμει τίς κεφαλαιουχικές δαπάνες σέ μακρό- 
τερο χρονικό διάστημα, άφού δέν επακολουθούν άλλα έργα. Έτσι, ένώ 
φαίνεται πώς, προσωρινά τουλάχιστο, παύει ή άνάγκη κεφαλαιοδότησης 
ύστερα άπό τό «πενταετές σχέδιον άνοικοδομήσεως», συμπιέζεται ό χρό
νος χρησιμοποίησης τών κεφαλαίων μέσα στό «πενταετές σχέδιον».135 
Ένώ είναι γνωστό πώς ή δαπάνη γιά τήν κατασκευή πολλών άπό τά έργα 
αύτά θά κατανεμηθει σέ δύο ή περισσότερα πεντάχρονα. Είναι συμπτω- 
ματικό αύτό, ή μήπως όφείλεται στον έξαιρετικό ζήλο γιά εκβιομηχάνιση 
πού έχει ή κυβέρνηση τών «λαοπροβλημάτων»; Ούτε τό ένα, ούτε τό άλλο 
συμβαίνει, καθώς θά δούμε άμέσως πιο κάτω

Ύστερα άπό τον καθορισμό τού μεγέθους τών κεφαλαίων πού θ’ 
άπαιτηθούν, τά κυβερνητικά καί άλλα σχέδια περνούν στον προσδιορισμό 
τών πηγών γιά τήν εξεύρεση τών κεφαλαίων. Συνήθως γίνεται ένας δια
χωρισμός τών κεφαλαίων σέ «εγχώρια» καί σέ «εκ τού εξωτερικού» κε
φάλαια. Βλέπουμε λ.χ. στό κυβερνητικό ύπόμνημα καί στό σχέδιο OHE 
πώς τά 710 έκατομ. δολλάρια (1938) άνήκουν στήν πρώτη κατηγορία (επί 
συνολικού ποσού 1.326 έκατομ. δολλαρίων), ένώ τά 616 έκατομ. δολλά
ρια άνήκουν στή δεύτερη κατηγορία (εγχώρια).

Ό  διαχωρισμός, όμως, αύτός δέ σημαίνει καί πώς τά εγχώρια κεφά
λαια θά προέλθουν δλα άπό εσωτερικούς πόρους τής χώρας. Ό  διαχωρι
σμός γίνεται γιά νά προσδιοριστεί ποιο ποσό κεφαλαίων πρέπει νά χρη
σιμοποιηθεί μέ μορφή διεθνών μέσων πληρωμής (δολλαρίων στή συγκε
κριμένη περίπτωση) καί ποιο ποσό θά καταναλωθεί στήν εσωτερική 
αγορά (σέ δραχμές). Δέ σημαίνει, δηλαδή, πώς τό ποσό πού θά κατανα
λωθεί σέ εγχώρια ύλικά, σέ άξια εθνικής εργασίας, είναι καί εξασφαλι
σμένο άπό τήν ετήσια έσωτερική συσσώρευση, άπό τά χρονιάτικα διαθέ
σιμα κεφάλαια αύτής τής ϊδιας τής έλληνικής οικονομίας, δπως παρουσι
άζεται σήμερα. Τό ετήσιο δυναμικό τής έλληνικής οικονομίας καί δταν, 
άκόμα, κλειστούν τά έλλείμματα γιά τά ισοζύγια πληρωμών καί γιά τόν 
προύπολογισμό έκτιμάται σέ πολύ μικρό μέγεθος. Έκτιμάται άπό τά σχέ
δια αύτά στά επίπεδα, πού τό ύπολογίζει ή άποψη, πού κρίναμε σέ προ
ηγούμενες σελίδες καί έξαντλείται στίς δυνατότητες έπένδυσης σέ πάγιο 
κεφάλαιο τής προπολεμικής οικονομίας. Ένα τμήμα τών έπενδύσεων γιά 
κεφάλαια άποκατάστασης καλύπτεται επίσης άπό τίς τακτικές εισαγωγές 
καί άπό συναλλαγματικά ένεργητικά καί πιστώσεις πού έχουν ήδη άνα- 
γνωρισθεί στήν Ελλάδα. Ένα άλλο, μικρότερο πολύ, τμήμα καλύπτεται

134. Βλ. «Οικονομολόγο», άριθ. 1500/1947.
135. Λ.χ. τά 159 έκατομ. όολ. γιά τά υδροηλεκτρικά εργα [πού ίσοδυναμοϋν περίπου μέ 

17 δίς δρ. (1938)] αντιστοιχούν άπό άποψη ουθμοϋ κατασκευής σέ 10 χρόνια τό λιγότερο.
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άπό τις επανορθώσεις. Οι δαπάνες σέ εγχώρια υλικά καί σέ ημερομίσθια 
θά μπορούσαν νά θεωρηθούν εξασφαλισμένες, χωρίς συνδρομή κεφα
λαίων άπό τό εξωτερικό -  μέ όποιαδήποτε μορφή -  αν ό προϋπολογισμός 
άναγράφοντας στο παθητικό του τέτοια κοντύλια μπορούσε -  μέ άντί- 
στοιχα έσοδα -  νά ισοσκελιστεί.

Οι δαπάνες, δμως, αυτές ούτε άναγράφονται στόν προϋπολογισμό, 
ουτε φαίνεται νά γίνεται πρόβλεψη κάλυψης ενός τέτοιας έκτασης ελλείμ
ματος άπό καινούρια έκτακτα κοντύλια. ’Ακόμα, δέ γίνεται καμμιά πρό
βλεψη γιά χρησιμοποίηση κεφαλαίων άπό τήν εσωτερική άγορά, πού θά 
είναι, βέβαια, λίγο δύσκολο, τουλάχιστο άν κρίνουμε άπό τό ποσοστό τού 
σημερινού πραγματικού τόκου στήν άγορά.

Έτσι, ό διαχωρισμός, στά σχέδια αυτά, άπό τό ένα μέρος «εγχωρίων» 
καί άπό τό άλλο μέρος ξένων κεφαλαίων, γίνεται γιά συναλλαγματικούς 
κυρίως λόγους.

νΑν, τώρα, θέλουμε ν’ άποκαταστήσουμε σέ μεγέθη κεφαλαίων τά 
ποσά πού θά χρειαστούν άπό έκτακτη εξωτερική κεφαλαιοδότηση καί τά 
ποσά πού θά προκύψουν άπό εσωτερικούς πόρους, θά βλέπαμε ένα τερά
στιο άνοιγμα τόσο στο ισοζύγιο πληρωμών δσο καί στό καθαυτό μέρος 
τού σχεδίου πού άφορά τήν επένδυση κεφαλαίων γιά τήν εκτέλεση τών 
έργων.

Πού οδηγούν λοιπόν, τά σχέδια αυτά; Καταλήγουν άλλο λιγότερο, 
άλλο περισσότερο στή διαπίστωση τής άνάγκης νά έξευρεθούν τά κεφά
λαια πού λείπουν, άπό τόν εξωτερικό δανεισμό. Ό  δανεισμός αύτός 
παίρνει διάφορες, φυσικά, μορφές καί προβλέπεται κάτω άπό διαφορετι
κούς γιά τό κάθε σχέδιο δρους, γιά τόν έλεγχο στή διαχείριση τών κεφα
λαίων αυτών, δσο καί γιά τή μορφή τής τοποθέτησής τους. Οι δροι τής 
παροχής, ή μορφή τής παροχής καί ό έλεγχος γιά τή διαχείριση τών κεφα
λαίων αύτών συνομολογούνται μέ προνομιακά δικαιώματα επέμβασης, 
κηδεμονίας καί έλέγχου σ’ όλόκληρη τήν ελληνική οικονομία καί στήν 
κρατική διοίκηση, ή μέ προνόμια, μονοπωλιακά προκειμένου γιά τοποθε
τήσεις ξένων ιδιωτικών κεφαλαίων. Δέ γίνεται, δηλαδή, διαπραγμάτευση 
γιά τό δανεισμό τών κεφαλαίων μέ δρους πού νά περιορίζονται στήν οι
κονομική εξυπηρέτηση τών κεφαλαίων, άλλά γίνεται άποδεκτή μιά μονό
πλευρη υπαγόρευση δρων όχι μόνο γιά δ,τι άφορά τά κεφάλαια πού ζη
τούνται, άλλά γιά ολόκληρο τό σχέδιο άνασυγκρότησης καί άξιοποίησης.

Ή οικονομία προσδένεται, άποκλειστικά, στήν εξυπηρέτηση τών 
συμφερόντων τών διευθυντικών κύκλων τής ξένης «πιστώτριας» οικονο
μίας άπό τήν όποια προέρχονται τά κεφάλαια αυτά. Ή δλη υπόθεση τής 
άνασυγκρότησης άπό ζήτημα άνάπτυξης οργανικής τής οικονομίας, άπό 
υπόθεση τού ελληνικού λαού, γίνεται μιά δανειακή επιχείρηση πού τά πο
λιτικά καί οικονομικά της άποτελέσματα οδηγούν στήν εθνική καί οικο
νομική ύποτέλεια. ’Από τή δανειακή αυτή «επιχείρηση», φυσικά, ώφε- 
λούνται τόσο τά ξένα επιχειρηματικά συγκροτήματα, δσο καί οι κύκλοι 
τής «εγχώριας» οικονομικής ολιγαρχίας.
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Τις αιτίες για μιά τέτοια «λύση» τις βρίσκουν στήν «άδήριτη άναγ- 
καιότητα» τής «έξ ολοκλήρου» προσφυγής στο ξένο κεφάλαιο καί υπάρ
χουν καί μερικοί ειδικοί, τεχνικοί καί οικονομολόγοι πού θεωρούν «φυ
σικό» νά ζητάμε τή «μέ κάθε θυσία» προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, άφοΰ
-  όπως λένε -  δέν μπορεί νά γίνει άλλοιώς! Είναι άραγε σωστό πώς δεν 
μπορεί νά γίνει άλλοιώς; Είναι σωστό αυτό τό κήρυγμα τής «μή βιωσιμό
τητας» καί στον τομέα τής εκτέλεσης τού σχεδίου γιά τήν εκβιομηχάνιση;

Γιά μάς, όμως, τό ερώτημα μπαίνει άλλοιώς. Είναι -  ρωτάμε -  ό φυ
σιολογικός δρόμος γιά τή μελλοντική άνάπτυξη τής ελληνικής οικονομίας, 
νά προσδένεται σέ ξένα ιμπεριαλιστικά σχέδια καί νά παραδίνεται χωρίς 
δρους στή διάκριση τού ξένου κεφαλαίου ή εθνική έργασία καί ό φυσικός 
πλούτος τής χώρας μέ άντάλλαγμα νά δοθεί μιά -  όπως αυτό θά τή θελή
σει, καί όταν θά τή θελήσει -  μέ τό σταγονόμετρο οικονομική «ενίσχυση», 
πού έτσι καταντούν καί άμφίβολα τά άποτελέσματά της; Ή  μήπως ό δρό
μος αυτός, είναι ό δρόμος πού θέλει ν’ άκολουθήσει -  συνεχίζοντας τήν 
ϊδια παλιά τακτική μέ χειρότερη μορφή -  μιά κυρίαρχη εκμεταλλευτική 
ολιγαρχία;

Έτσι θέτουμε τό ερώτημα. Καί σ’ αυτό άπάνω πρέπει νά σκεφτούν 
όσοι επιστήμονες, καλόπιστα, έτυχε νά βρίσκονται κάτω άπό τό ταμπού 
τής παντοδυναμίας τού ξένου κεφαλαίου καί τής ξένης «προστασίας».

Εμείς θά προσπαθήσουμε νά άπαντήσουμε στό ερώτημα αύτό, γιάνά 
προχωρήσουμε στό επόμενο κεφάλαιο νά δώσουμε άπάντηση καί στό 
ερώτημα: είναι δυνατή στον τομέα καί τής εξωτερικής οικονομικής πολι
τικής μιά πραγματική ουδετερότητα τής χώρας. Ποιά είναι τά πλεονεκτή
ματα καί ποιοι οί όροι της;

6) Ή  κριτική της

Είναι έξω άπό κάθε συζήτηση πώς ό δρόμος πού οδηγεί στήν οικονο
μική άνάπλαση τής χώρας περνάει μέσα άπό τήν άποκατάσταση τού τε
χνικού εξοπλισμού τής χώρας καί μέσα άπό τήν ολόπλευρη κινητοποίηση 
τής παραγωγικής δραστηριότητας τού λαού. Οί δύο αυτοί όροι πρέπει νά 
συντρέχουν παράλληλα καί τά ευνοϊκά άποτελέσματα στόν ένα τομέα νά 
επηρεάζουν άμεσα καί θετικά τήν πρόοδο καί στόν άλλο τομέα.

Πρέπει, άκόμα, νά διαπιστωθεί πώς γιά τή μετατροπή στή διάρθρωση 
τής οικονομίας, γιά τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας καί γιά τήν επιτυχία 
άνώτερου παραγωγικού επιπέδου καί επιπέδου βιοτικού, πρέπει νά γίνε
ται, ταυτόχρονα καί -  στό βαθμό πού είναι πραγματοποιήσιμη -  μιά ανα
προσαρμογή τού τεχνικού εξοπλισμού τής χώρας στίς νέες επιδιώξεις τής 
οικονομίας136. Αύτό σημαίνει πώς παράλληλα μέ τήν άνασυγκρότηση 
πρέπει νά γίνεται καί ή άξιοποίηση τού φυσικού πλούτου τής χώρας ατό 
μέτρο πού αύτό είναι πραγματοποιήσιμο καί άνάλογα μέ τό δυναμικό τής

136. Βλ. καί Ξ. Ζολώτα σχετικά άρθρα στήν εφημερίδα «Βήμα», στό Παράρτημα III 
(βιβλιογραφία).
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οικονομίας στή δοσμένη χρονική περίοδο.
Τι έκανε για τήν πραγματοποίηση δλων αυτών τών βασικών όρων ή 

υπεύθυνη κυβέρνηση τής χώρας πού εκπροσωπεί επίσημα τούς οικονομι
κούς διευθυντικούς κύκλους τής ελληνικής πλουτοκρατίας, άλλά πού 
ισχυρίζεται ταυτόχρονα πώς είναι καί «λαοπρόβλητος»;

Θά κρίνουμε εδώ καί τά «σχέδια» άλλά καί τά έργα της.
Τό «σχέδιο» πού ισχυρίστηκε πώς θά άκουλουθήσει, σχέδιο πού υπο

στήριζαν καί οι «ειδικοί» πού άναφέραμε, ήταν νά διαχωρίσει τό πρό
γραμμα τής άνασυγκρότησης σε δύο μέρη: στήν άποκατάσταση τής οικο
νομίας καί στή μετέπειτα άξιοποίηση. Ή άποκατάσταση θά γινόταν μέ τή 
βοήθεια τής ΟΥΝΡΑ καί μέ μερικές πιστώσεις άπό συμμαχικούς οργανι
σμούς καθώς καί μέ τό συναλλαγματικό άπόθεμα τής χώρας. Ή άξιοποί
ηση βασικά προβλεπόταν νά γίνει μέ τήν εξεύρεση κεφαλαίων άπό συμ
μαχικούς οργανισμούς καί άπό τις επανορθώσεις.

Ό  διαχωρισμός αυτός τής άνοικοδόμησης σέ δύο στάδια κατά τρόπο 
άπόλυτο, δπως άκολουθήθηκε καί στήν πράξη — δπου μετά τρία χρόνια 
άπό τήν άπελευθέρωση διανύουμε «αισίως» τό πρώτο άκόμα — δέν είναι 
σωστός καί γιά τούς λόγους πού άναφέραμε πιο πάνω καί γιατί,άμα εξα
σφαλιστούν οι δροι γιά τήν παραγωγική δραστηριότητα, δέν είναι άνάγκη 
νά περιμένει κανένας νά «τελειώσει» τό πρώτο στάδιο, γιά νά προχωρήσει 
στήν άξιοποίηση.

νΑς άφήσουμε δμως τό ζήτημα αυτό, προσωρινά, καί ας δούμε κατά 
πόσο ή εσωτερική παραγωγική κινητοποίηση τής οικονομίας — πού τή ζή
τησαν επανειλημμένα ώς όρο γιά τήν παροχή τής ενίσχυσης καί οι ξένοι -  
μπόρεσε νά γίνει πραγματικότητα, θ ά  εξετάσουμε μέ τή μεγαλύτερη συν
τομία τό ζήτημα.

Στον καθαρά παραγωγικό τομέα. Ή παραγωγή τών βασικών κλάδων 
βιομηχανία -  γεωργία, καθώς είναι γνωστό,έμεινε σέ σημαντικό ποσοστό 
κάτω άπό τό προπολεμικό επίπεδο. Τό συγκοινωνιακό δίκτυο δέν άποκα- 
ταστάθηκε — εκτός άπό μερικά έργα καί άπό τήν οδική γέφυρα τού 
Ισθμού τού Κορίνθου — καί τό κόστος τής μεταφοράς εμποδίζει τή στοι
χειώδη κυκλοφορία τών εμπορευμάτων. Ή  επιστράτευση, ή τρομοκρατία 
στήν ύπαιθρο καί στις πόλεις, οι διώξεις τού δημοκρατικού λαού, ή«κομ- 
ματική» διανομή καί ή ληστρική διαχείριση καί χρησιμοποίηση σημαντι
κού ποσοστού άπό. τά εφόδια τής ΟΥΝΡΑ, ή ουσιαστική κατάργηση τών 
συνδικαλιστικών ελευθεριών είχαν γιά άποτέλεσμα: α) Νά διώξουν — άντί 
νά φέρουν -  τά εργατικά χέρια άπό τήν παραγωγή. Ή κορωνίδα άπό τά 
μέτρα τού άστυνομικού κράτους, ό εμφύλιος πόλεμος, έκανε άδύνατη τήν 
παραγωγική άπασχόληση σέ μεγάλο τμήμα τού πληθυσμού, β) Ή άποδο- 
τικότητα τής εργασίας ελαττώθηκε -  άντί νά μεγαλώσει -  γιατί όχι μόνο 
άμιλλα καί ένθουσιασμός δέν μπόρεσε νά γεννηθεί γιά τό έργο τής άνοι- 
κοδόμησης, μά καί άντίθετα δημιουργήθηκε ή κατάθλιψη, ή άνέχεια καί ό 
τρόμος πού ό Χάρτης τού ’Ατλαντικού υποσχόταν νά εξαλείψει ύστερα 
άπό τον πόλεμο. Οι μισθοί καί τά μεροκάματα έπεσαν στο ένα τρίτο περί
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που τού προπολεμικού επιπέδου, πού κι αυτό ήταν έπίπεδο εξαθλί
ωσης137.

Στό νομισματικό τομέα. Ή επιφανειακή νομισματική σταθερότητα, 
πού εκφράζεται μέ τή σταθερή ισοτιμία λίρας καί δραχμής, κρύβει 
ένα πραγματικό ήφαίστειο πληθωρισμού πού ή έκρηξή του άναβάλλεται 
μέ τήν αιμορραγία τού συναλλαγματικού άποθέματος καί &άθε συναλλα
γματικού πόρου, πού γίνεται βορά τής κερδοσκοπικής άγοράς τού χρυσού.

Στήν πραγματικότητα — παρ’ ολο πού καταναλώθηκαν, ώς τό τέλος 
τού 1946, 8,5 έκατ. χάρτινες λίρες (άπό τό κάλυμμα πού είναι δεσμευμένο 
στό Λονδίνο), παρ’ δλη τήν υποθήκευση λιρών καί τήν εξάντληση τού 
χρυσού πού είχε ή Τράπεζα Ελλάδος, κάθε άλλο παρά σταθερές σχέσεις 
δημιουργήθηκαν άπό τή νομισματική σταθερότητα «τόσο στό πεδίο τής 
παραγωγής δσο καί τής κυκλοφορίας». Αρκεί νά σκεφτούμε πώς ή σχέση 
τής χρυσής λίρας καί δραχμής 1 πρός 135 (κατά μ.δ), βρίσκεται πολύ πιο 
κάτω άπό τήν άναλογία τής αύξησης τών τιμών, ενώ ταυτόχρονα ή έκμη- 
δένιση τών μισθών, ή υποκατανάλωση καί ή άνεργία έγιναν οι μάστιγες 
τού εργαζόμενου λαού. Ό  «τζίρος» γύρω άπό τό χρυσό, κάθε άλλο, βέ
βαια, σημαίνει αύξηση πραγματική τών κυκλοφοριακών άναγκών, πού νά 
άντιπροσωπεύει τήν αύξηση στήν παραγωγική δραστηριότητα τής χώρας. 
Όσο γιά τον ογκο τού χαρτονομίσματος, τά ϊδια τά επίσημα στοιχεία τής 
Τραπέζης δείχνουν πόσο σημαντικά αυξήθηκε.

Στό συναλλαγματικό-πιστωτικό τομέα καί στό εμπόριο: Τό συνάλλα
γμα πού διατέθηκε γιά πιστώσεις έμπορικές έγινε πηγή τεράστιων κερδών 
γιά τήν ολιγαρχία. Ούτε οι τιμές «συμπιέστηκαν» άπό τή διαφορά τών 
τιμών έξωτερικού (τσιφ) καί εσωτερικού, γιατί τή διαφορά τήν ιδιοποι
ήθηκαν οι κερδοσκόποι έμποροι, ούτε καί άνακουφίστηκε ή νομισματική 
κυκλοφορία μέ τήν «επιστροφή δραχμών στό εκδοτικό ίδρυμα», γιατί στό 
μεγαλύτερο μέρος -  μέ τό πρόσχημα έλλειψης οικονομικής ευχέρειας -  ή 
πώληση συναλλάγματος μετατράπηκε σέ παροχή πιστώσεων σέ δραχμές 
γιά τήν εξόφλησή του.

’Άλλο άποτέλεσμα τής τέτοιας διάθεσης τού συναλλάγματος ήταν, νά 
σχηματίσουν οι έμποροι άποθέματα, κερδοσκοπώντας στήν προοπτική 
ύψωμού τών τιμών κι άκόμα νά φυγαδεύσουν κεφάλαια στό εξωτερικό μέ 
μορφή επιταγών «επί ξένων τραπεζών» καί αύτούσιου έπίσης χρυσού. 
Υπολογίζεται οτι, εις τό τέλος τού 1946, έφτασε σέ 170 έκατομ. δολ. τό 
συνάλλαγμα πού έτσι πρόχειρα καί άπρογραμμάτιστα παραδόθηκε στά 
συγκροτήματα τού μεγάλου κεφαλαίου γιά άσύδοτη διαχείριση καί άντι- 
οικονομικό, άποκλειστικά κερδοσκοπικό πλουτισμό.

Τό άποτέλεσμα άπό τήν τραγική αύτή, γιά τήν οικονομία μας, μετα
χείριση τών συναλλαγματικών πόρων της ήταν, μέσα σ’ ένα χρόνο, νά αύ- 
ξηθεί τό χαρτονόμισμα άπό 100 σέ 500 δισεκατομ. δραχμές καί νά έλατ-

137. Δεν άναφέρουμε στοιχεία, γιατί αυτά είναι γνωστά. Βλ. σχετικά δημοσιεύματα 
«Ανταίου» καί άλλα σχετικά δημοσιεύματα στή βιβλιογραφία (παράρτημα III). Βλ. καί Οι
κονομικής Επιτροπής ΕΑΜ: «Οί άσφαλείς βάσεις τής άνασυγκροτήσεως», 1947.
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χωθεί τό συναλλαγματικό απόθεμα άπό 180 έκατοιι. δολλάρια138 τήν 
εποχή τής απελευθέρωσης — μαζί με 110 έκατομ. δολλάρια πού άπόκτησε 
έν τώ μεταξύ ή Τράπεζα Ελλάδος (σύνολο 290 έκατομ. δολλάρια) — σέ 70 
έκατομ. δολλάρια. Σήμερα, δηλαδή, απομένει χρυσός άξίας 500 χιλ. λιρών 
(έχει δμως ένεχυριασθεί χρυσός άξίας 1,3 έκατομ. χρ. λιρών στή Federal 
Reserve Bank τής ’Αμερικής), συνάλλαγμα σέ δολλάρια όχι μόνο δέν άπέ- 
μεινε τό Δεκέμβριο τού 1946, άλλά είχαμε καί παθητικό 3 έκατομ. δολλά
ρια, καί οι χάρτινες λίρες μειώθηκαν σέ 18 έκατομ. άπό 25 έκατομ. πού 
ήταν τήν έποχή τής συμφωνίας τού Λονδίνου. Τούς πρώτους μήνες τού 
1947 ή κατάσταση χειροτέρεψε, άκόμα περισσότερο.

Μπορεί μήπως, νά προβληθεί τό έπιχείρημα πώς,άν καί ελαττώθηκε 
τό συναλλαγματικό άπόθεμα, έχουμε σέ άντιστάθμισμα μιά μεγαλύτερη 
μάζα διαθέσιμων έμπορευμάτων στήν έσωτερική άγορά; Τό έπιχείρημα 
αυτό έχει σχετική άξια, γιατί έξαρτάται κάθε φορά άπό τούς συγκεκριμέ
νους όρους τής οικονομίας. Στις σημερινές συνθήκες, χάνει κάθε άξια, 
γιατί «άπέναντι στά έμπορεύματα στέκεται ένα κοινό μέ έλάχιστη άγορα- 
στική δύναμη, μέ μηδαμινή άπορροφητική ικανότητα κατά τρόπο πού τά 
έμπορεύματα αυτά νά παραμένουν άδιάθετα στο περιθώριο τής κυκλοφο
ρίας»139. Ή αιτία πού δέ δημιουργήθηκε μιά άντίστοιχη άγοραστική δύ
ναμη βρίσκεται στο ότι δέν κινητοποιήθηκε ή έθνική έργασία, στά έπί- 
πεδα έκείνα πού θά έπιτρέπανε νά άπορροφηθεί, νά ζητηθεί, μεγαλύτερη 
μάζα έμπορεύματα τόσο άπό τήν παραγωγή τήν έσωτερική, όσο καί άπό 
τά είσαγόμενα άπό τό εξωτερικό εϊδη. Έτσι κι έδώ τό άνοιγμα τών δει
κτών ζήτησης καί προσφοράς ξεσπάει σέ βάρος τής παραγωγικής δρα
στηριότητας καί τού βιοτικού έπιπέδου τού έργαζόμενου λαού.

Ή τάση γιά ύποπαραγωγή καί υποκατανάλωση διαπιστώνεται καί 
άπό άλλα στοιχεία. Τέτοια στοιχεία μάς δίνει ή πιστωτική «πολιτική» τών 
Κυβερνήσεων καί τό έξαγωγικό έμπόριο.

Οι πιστώσεις σέ βιομηχανικά καί άγροτικά δάνεια όχι μόνο κατ’ 
άναλογία άντιστοιχούν σέ μικρότερο ποσοστό τού όγκου τής νομισματι
κής κυκλοφορίας (τρία πέμπτα τής κυκλοφορίας) σέ σύγκριση μέ τό προ
πολεμικό δείκτη (έπταπλάσιο κυκλοφορίας), πού δείχνει τό σημερινό 
άργό ρυθμό κυκλοφορίας τών κεφαλαίων στον παραγωγικό κύκλο, άλλά 
καί κατανέμονται άντιορθολογικά καί δίνουν άσήμαντα παραγωγικά 
άποτελέσματα.

Είναι χαρακτηριστικό πώς όχι μόνο δέν έχουμε παραγωγικές τοποθε
τήσεις γιά έπέκταση παγίου κεφαλαίου, παρά καί ή άνεξέλεγκτη καί άσύ- 
δοτη χρησιμοποίηση τών δανείων καταλήγει σέ άτομική άποθησαύριση

138. Τήν έποχή τής απελευθέρωσης είχαμε: 3,3 έκατομ. χο. λίρες (σέ χρυσό), 26,5 έκατ. 
δολ. (συνάλλαγμα), 31,7 έκατ. χάρτ. λίρες (συνάλλαγμα), πού μας κάνουν 180 έκατομ. δολ- 
λάρια. Άπό τότε ώς σήμερα ή Τράπεζα Ελλάδος πήρε άλλα 110 έκατομ. δολ. (Σύνολο, 
λοιπόν, συναλλαγματικού άποθέματος 290 έκατομ. δολλάρια). Βλ. «Νέα Οικονομία», άριθ. 
3/1947,σελ. 140 - 141. Βλ. γιά τό συναλλαγματικό άπόθεμα «’Ανταίος», άριθ. 5 - 6 ,  σελ. 
179 - 180.

139. Βλ. άνακοίνωση Οικονομικής Επιτροπής ΕΑΜ (στό ’ίδιο).
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πού γίνεται από τά συγκροτήματα τού μεγάλου κεφαλαίου. Οι πιστώσεις 
χρησιμοποιούνται γιά τήν παραγωγή των εμπορευμάτων πού χρειάζονται 
γιά τήν διατήρηση ενός αποθέματος πού διαθέτεται γιά τή μονοπωλιακή 
κυριαρχία τής αγοράς, ενώ από τό άλλο μέρος δημιουργούνται τεράστια 
υπερκέρδη άπό τήν επένδυση σέ χρυσό καί σέ συνάλλαγμα.

Τό μέγεθος τών βιομηχανικών δανείων στά έτη 1945 καί 1946, σέ 
σύγκριση μέ τήν τιμή τού χρυσού συναλλάγματος κατά τό χρόνο τού δα
νείου καί κατά τό χρόνο τής μερικής ή ολικής άποπληρωμής τού δανείου 
(τέτοια εξόφληση σέ μικρό ποσοστό υπάρχει), μαρτυρά γιά τά περιθώρια 
τών βιομηχάνων καί μέ αυτή τή μέθοδο κερδοσκοπίας.

Ή χαμηλή παραγωγικότητα καί ό μονόπλευρος εξωτερικός εμπορι
κός προσανατολισμός είχαν γιά άποτέλεσμα, άπόλυτα μέν, νά ελαττωθεί ό 
όγκος τών εξαγωγών, σχετικά δέ, νά μή βρίσκουν άγοραστές τά έξαγω- 
γικά μας προϊόντα, ή νά πουλιούνται σέ χαμηλές τιμές σέ βάρος τού 
παραγωγού. Τήν κηδεμονία πού άσκησαν οι άγγλοι εμπειρογνώμονες στο 
έξαγωγικό έμπόριο, τήν πληρώσαμε άκριβά πέφτοντας στή σφαίρα τού 
άνταγωνισμού τών άγορών τών άγγλοσαξόνων, ενώ άπό τό άλλο μέρος 
καταντούσε -  όπως στον καπνό -  νά άγοράζουν πρός μεταπώληση οι 
ϊδιοι οι αγγλοι τά καπνά μας, γιατί είχαμε στερηθεί κάθε επικοινωνία μέ 
τήν κεντρική καί νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ό  δημόσιος προϋπολογισμός,οί πιστώσεις άπό συμμαχικούς οργανι
σμούς καί οι επανορθώσεις. Ό  προϋπολογισμός τής «λαοπροβλήτου» κυ- 
βερνήσεως άποκρυσταλλώνει καί εκφράζει τήν οικονομική καί κοινωνική 
της άντιδραστικότητα. Δέ θά έπεκταθούμε στήν άνάλυση τής διάρθρωσης, 
τού ύψους τών κονδυλίων του καί τής άντίθεσής του πρός τούς σκοπούς 
τής άνοικοδόμησης: θά  περιορισθούμε νά διαπιστώσουμε: α) Πώς τά 
κονδύλια τής άνοικοδόμησης είναι άσήμαντα,ένώ οι στρατιωτικές δαπά
νες δυσανάλογα μεγάλες, β) Πώς τά έσοδα στηρίζονται κατά κύριο λόγο 
στο λαϊκό εισόδημα καί τό πιέζουν άκόμα πιο πολύ πρός τά κάτω, ένώ τό 
μεγάλο κεφάλαιο μένει, άνάλογα μέ τά κέρδη του καί τήν άποθησαύριση 
τής κατοχής (πλουτίσαντες καί οικονομικοί δασίλογοι), ουσιαστικά άφο- 
ρολόγητο. γ) Πώς ή μή κινητοποίηση τής παραγωγικής μηχανής εκφράζε
ται στήν προσπάθεια νά εξασφαλιστούν έσοδα άπό τή διάθεση τών εφο
δίων τής ΟΥΝΡΑ καί άπό τις πιστώσεις πρός τό Δημόσιο καί τον πληθω
ρισμό, πού άποτελεΐ έμμεση διασπάθιση τού καλύμματος καί γενικότερα 
τών συναλλαγματικών μας πόρων.

Ά πό τό άλλο μέρος οι πιστώσεις άπό συμμαχικούς οργανισμούς έπε
σαν κι αυτές στο κόσκινο τής «άνοικοδόμησης» τού πλούτου τής ολιγαρ
χίας.

Ή διαχείριση τού ζητήματος τών επανορθώσεων ήταν καταστρεπτι
κή. Άποτελεΐ κι αυτό ένα τμήμα τής ζημίας άπό τήν καταβαράθρωση τού 
δλου ζητήματος τών εθνικών διεκδικήσεων, πού κουρελιάστηκε άπό τήν 
εξωτερική πολιτική πού άκολούθησε ή κυβέρνηση τών «λαοπροβλήτων». 
Ειδικά γιά τίς οικονομικές επανορθώσεις ξέρουμε σήμερα άπό τις δηλώ
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σεις καί τά άρθρα οικονομικών, διπλωματικών καί τεχνικών140 παραγόν
των σε ποιό βαθμό ήταν άπρογραμμάτιστη καί άσυστηματοποίητη ή όλη 
παρακολούθηση τού ζητήματος. ’Όχι μόνο πήραμε ένα άσήμαντο ποσο
στό, αλλά δεν ύπήρχε καί κεντρικό κρατικό σχέδιο, πού νά καθορίζει τι 
πρέπει νά προτιμήσουμε στήν κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από τό κάθε 
είδος επανορθώσεων (εγκαταστάσεις -  δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, περι
ουσίες εξωτερικού). Φυσικά, ό άκριβής καθορισμός τού τι ζητάμε, έξαρ- 
τιόταν από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης τής 
χώρας, πού έπρεπε τό 1946 νά είναι έτοιμο καί πού ούτε σήμερα δέν έχει 
«εκπονηθεί» τελειωτικά άπό τον «Όργανισμό άνασυγκροτήσεως» καί όχι 
νά πρέπει νά στηριζόμαστε σέ άτομικές εκθέσεις ειδικών, πού όσο καλές 
καί αν ήταν δέ μπορούσαν νά άντισταθμίσουν τήν έλλειψη ενός συστημα
τικού πίνακος άπαιτουμένων ειδών, μέ βάση τό γενικότερο σχέδιο ανοι
κοδόμησης. Έτσι κατάντησε νά χάνουμε εύκαιρίες άπό γραφειοκρατική 
κωλυσιεργία, νά ζητούμε πράγματα πού δέν μάς έδιναν καί νά παίρνουμε 
στο τέλος ο,τι τύχαινε ή περίσσευε...

Γενικός Απολογισμός καί κεφάλαια πού καταναλώθηκαν: Οι προ
εκλογικές «υπηρεσιακές» καί οι μετεκλογικές κυβερνήσεις δέν κατόρθω
σαν νά πετύχουν τήν παραγωγική κινητοποίηση τής χώρας, τή συμμετοχή 
τού λαού σέ ένα πρόγραμμα άνασυγκρότησης καί τήν ομαλή δημοκρατική 
πολιτική καί οικονομική ζωή γιά τό γρήγορο πέρασμα σέ ένα πλατύτερο 
πρόγραμμα άνοικοδόμησης.

’Αντίθετα,οδήγησαν τή χώρα στό σημερινό οικονομικό άδιέξοδο καί 
διασάλευσαν επικίνδυνα, τόσο τίς βάσεις γιά τήν παραγωγική άνάπτυξη 
τής χώρας, όσο καί τά θεμέλια γιά τή νομισματική σταθερότητα. Έδωσαν 
κάθε υποστήριξη στήν εκμεταλλευτική ολιγαρχία τού πλούτου νά αυξήσει 
τά κέρδη της άπό τήν εκμετάλλευση τής μισθωτής εργασίας καί άπό τή 
μονοπωλιακή καταδυνάστευση τής άγοράς. Καταβαράθρωσαν άκόμα πιο 
πολύ τό βιοτικό επίπεδο τού χωρικού παραγωγού κι έκαναν κόλαση τή 
ζωή τών εργατών καί τών μισθοσυντήρητων στρωμάτων. Τά επίπεδα τής 
παραγωγής καί τού εξωτερικού εμπορίου βρίσκονται σέ χαμηλότατο ση
μείο, ενώ ό τιμάριθμος άνεβαίνει στά ύψη. Ό  δημόσιος προϋπολογισμός 
έπιβραβεύει τήν άσυδοσία τού μεγάλου κεφαλαίου καί τών δοσιλόγων, 
ενώ ή φορολογία τού λαού γίνεται ολοένα πιο καταθλιπτική. Πρόγραμμα 
άνασυγκρότησης, ούτε έργο άνασυγκρότησης υπάρχει κανένα. Κλίμα 
πνευματικό καί ψυχολογικό καί άμιλλα γιά τήν άνασυγκρότηση ούτε δη- 
μιουργήθηκε, ούτε μπορεΐ νά δημιουργηθεΐ, γιατί τή θέση του τήν πήρε ή 
άκόρεστη δίψα τού κέρδους τής άσύδοτης πλουτοκρατίας, ή άδιαφορία 
γιά κάθε «ήθικό πρόσχημα» καί ή συστηματική πρακτόρευση ξένων συμ
φερόντων.

140. Βλ. Σωτ. Άγαπητίόη: 1 «Αί γερμανικαί επανορθώσεις». «Νέα οικονομία» άριθ. 
5/1947, δηλώσεις πρεσβευτοϋ κ. Τριανταφνλλάχον στήν έφημερίδα «Νέος Κόσμος» τής 
17/2/1947 καί σχετική ανακοίνωση του ύφηγητού Λ. Δεληγιάννη, στό Τεχνικό Επιμελη
τήριο.
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Καί δλα αυτά έγιναν μέ τήν παρακολούθηση, τή συνεργασία, τήν κη
δεμονία, τή συγκατάνευση καί τόν έλεγχο τών ξένων παραγόντων, συμ
βούλων υπουργείων, νομισματικής έπιτροπής κλπ. πού ενώ κρατούσαν τά 
νήματα τής εσωτερικής πολιτικής δέν έκαναν τίποτα γιά νά εμποδίσουν 
τήν αντιλαϊκή αυτή οικονομική πολ'τικύ.

Έτσι, στήν πράξη, εξευτελίστηκε καί κάθε είδους «γόητρο» πού 
άσκούσε σέ μερικούς καλόπιστους αφελείς ή συμβουλευτική δράση τέ
τοιων ξένων τεχνικών καί οικονομικών αποστολών, δπως οι αγγλικές 
κρατικές αποστολές -  καί σήμερα κιόλας οι αμερικάνικες -  γιατί νόμιζαν 
πώς οι διάφοροι «έμπειρογνώμονες» θά έβαζαν φραγμό στις «ύπερβασί- 
ες» τής κυβέρνησης τού νεοφασιστικού κράτους. ’Ακόμα, διαψεύσθηκε 
καί κάθε προσδοκία «σχεδιασμένης άνοικοδόμησης» στο πλαίσιο τής ση
μερινής σαρδανάπαλης κατάστασης, δπου δύο χρόνια τώρα δέν παρουσί
ασε -  παρ’ δλες τις συμβουλευτικές έπισκέψεις οικονομολόγων κλπ. καί 
τις πλουσιοπάροχα χρηματοδοτούμενες έρευνες άπό συμμαχικούς οργανι
σμούς καί τό δημόσιο ταμείο -  κανένα σχέδιο άρτιο, ή τουλάχιστο συν
επές σέ μιά, γιά δλους τούς τομείς τής οικονομίας, ενιαία γραμμή. Μπο- 
ρεϊ, όμως, μιά καταστροφική οικονομική πρακτική δράση νά τήν άντικα- 
ταστήσει «ώς διά μαγείας» ένα σχέδιο σωτηρίας, κι άν άκόμα αυτό θε
ωρητικά είναι τέλειο; θ ά  ήταν παραδοξολογία νά υποστήριζε κανένας 
πώς,κι εδώ, οι «καλές προθέσεις» τών ειδικών τού «σχεδίου» δέν ήσαν 
εκείνες πού έστρωσαν καλύτερα τό δρόμο γιά τήν κόλαση,δπου μάς έριξε 
ή καταστροφική μανία τών έχθρών τού λαού;

Ά ς  έρθουμε όμως, τώρα, στόν προσδιορισμό τών κεφαλαίων πού δα- 
πανήθηκαν σ’ δλο αυτό τό διάστημα. Κι άς δούμε ποιά ήταν ή παραγω
γική τους άπόδοση καί ποιά ή «επίδοση» τής οικονομικής ολιγαρχίας σέ 
παραγωγικές επενδύσεις. Κι άκόμα,κατά πόσο οι επενδύσεις αύτές άντα- 
ποκρίνονται στο πραγματικό δυναμικό τής οικονομίας:

α) Μπορούμε ν ’ άναφέρουμε, εδώ, μερικά άπό τά ποσά -  κατά κατη
γορίες -  πού καταναλώθηκαν κατά τή μεταπελευθερωτική περίοδο. 
Έχουμε σέ δολλάρια: 348 έκατομ. γιά στρατιωτικά έξοδα άγγλικής κατο
χής, 32 έκατομ. άπό τό κάλυμμα χρυσού, 420 έκατομ. άπό τά εφόδια τής 
ΟΥΝΡΑ, 80-100 έκατομ. περίπου τής ΕΜ-ΕΑ, 22 εκατομμύρια άμερικα- 
νικές πιστώσεις, 190 εκατομμύρια άπό τό κάλυμμα σέ πιστώσεις, δάνεια, 
συνάλλαγμα κλπ. πρός τούς έμποροτραπεζοβιομήχανους. Συνολικά, δη
λαδή, ξοδεύτηκαν, άν πάρουμε ύπόψη μόνο τά παραπάνω κοντύλια, ένα 
δισεκατομμύριο περίπου δολλάρια (1092-1112 έκατομ. δολλάρια).

β) Ή  παραγωγική άπόδοση τών κεφαλαίων αυτών, δπως χρησιμο- 
ποιήθηκαν άπό τά συγκροτήματα τού μεγάλου κεφαλαίου καί γιά έξωπα- 
ραγωγικές δαπάνες, ήταν συγκριτικά άσήμαντη, άν κρίνουμε άπό τά στοι
χεία πού παραθέσαμε στις προηγούμενες σελίδες. Κι άν άκόμα περιορί
σουμε τό ποσό σέ 750 περίπου έκατομ. δολλάρια (μή συνυπολογίζοντας
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τις δαπάνες γιά στρατιωτικά έξοδα άγγλων κλπ.)141καί προσθέσουμε με
ρικά άλλα μικρότερα ποσά, πάλι ή παραγωγική άπόδοση άπό τά κεφά
λαια αυτά είναι χαμηλότατη. Οι παραγωγικές επενδύσεις σέ σύγκριση μέ 
τις δυνατές κεφαλαιουχικές επενδύσεις -  δυναμικό τής οικονομίας άπό 
τούς εκτάκτους αυτούς πόρους -  είναι άσήμαντες.

γ) Τά κεφάλαια άπό εσωτερικούς πόρους όχι μόνο δέν «έπιστρατεύ- 
θηκαν», όπως ή εργασία, άλλά καί έμειναν όλότελα «άθικτα» καί άσύδο- 
τα. Εκατομμύρια λίρες, πού θησαυρίστηκαν στήν κατοχή άπό τή συνερ
γασία μέ τόν εχθρό, τό μαύρο έμπόριο κλπ. καί ύστερα άπό τήν κατοχή, 
μέ τήν άπόκτηση καινούριων ληστρικών κερδών άπό τό χρηματιστικό κε
φάλαιο, έμειναν όχι μόνο αφορολόγητα άλλά καί «άνενόχλητα» άπό τήν 
άποψη τής παραγωγικής άξιοποίησης. Έτσι τά κεφάλαια πού χρησιμοποι- 
ήθηκαν είναι σημαντικά κατώτερα άπό τό πραγματικό οικονομικό δυνα
μικό, δηλαδή άπό τά «δυνάμενα νά γίνουν έκμεταλλεύσιμα» κεφάλαια.

δ) Τά άποτελέσματα στο ισοζύγιο πληρωμών καί στον προϋπολογι
σμό είναι καταφανή καί καταβαραθρώνουν κάθε πιθανότητα επιτυχών 
άποτελεσμάτων άπό τήν συγκριτικά όλότελα άνεπαρκή χρηματοδότηση 
των 321 εκατομμυρίων δολλ. τής βοήθειας Τρούμαν, πού μέ τή συνέχιση 
τής πολιτικής τού εμφυλίου πολέμου καί τής λήστευσης τών οικονομικών 
πόρων άπό τήν άχόρταγη κερδοσκοπία τής πλουτοκρατίας, γίνεται, 
πραγματικά, ζήτημα μερικών μηνών νά εξανεμιστεί. Οί προοπτικές γιά 
κάλυψη ελλειμμάτων είναι: α) Έλλειμμα ετήσιο ισοζυγίου πληρωμών 170 
εκατομμύρια δολλάρια, β) έλλειμμα προϋπολογισμού 1946-1947, 160 
εκατομμύρια δολλάρια, γ) 150 εκατομμύρια δολλάρια στρατιωτικές δα
πάνες, τ’ όλιγότερο142...

141. Ακολουθήσαμε, δηλ., τήν έξής κατάταξη τών διαθεσίμων: α) ΟΥΝΡΑ 420 έκατομ- 
μύρια $. β) ’Απόθεμα Τραπέζης 200 εκατομμύρια $. γ) Πιστώσεις Τραπέζης Εισαγωγών - 
’Εξαγωγών 25 εκατομμύρια $. δ) Πιστώσεις μερικών δεκάδων έκατομμυρίων δολλαρίων γιά 
προμήθεια πλεονάζοντος στρατιωτικού υλικού.

142. Μέ βάση τό κείμενο τής έκθεσης Πόρτερ, όπως δημοσιεύτηκε στίς άθηναϊκές εφη
μερίδες (8 - 10 Μαίου 1947), παρατηρούμε: ό κ. Πόρτερ δέχεται ότι κατά τά δυό τελευταία 
έτη δαπανήθηκαν 700 εκατομμύρια δολλάρια «εκ ξένης βοήθειας» καί παρατηρεί πώς, παρ’ 
δλο αυτό τό ποσόν, «ή Ελλάς κατά τά δύο τελευταία έτη άπλώς τά κατάφερε νά έπιζήσει». 
Δέχεται άκόμη ότι οι έλεγχοι δέν ήταν αποφασιστικοί, γιατί δέν υπήρχε «άμερόληπτος διοί- 
κησις» καί ότι τό «ίδιωτικόν κεφάλαιον άντί νά άφιερωθή είς τό έργον τής άνοικοδομήσεως 
καί τής άναπτύξεως έπεδόθη είς τήν έξεύρεσιν μέσων ώστε νά κινηθή έξω τής έλληνικής 
οικονομίας». Τονίζει έπίσης τήν άνομοιομορφία τών εισοδημάτων καί βιοτικού έπιπέδου 
μεταξύ τών ολίγων (βιομηχάνων, εμπόρων, κερδοσκόπων καί μαυραγοριτών) καί οών λαϊ
κών μαζών «πού περνούν μίαν άθλίαν ζωήν». Διαπιστώνει, τέλος, δτι «ούδεμία έσημειώθη 
πρόοδος πρός μίαν σταθεράν βελτίωσιν κατά τά δύο τελευταία έτη», καί υπογραμμίζει τήν 
άποτυχία τών ξένων αποστολών καί όργανισμών (ΟΥΝΡΑ, Βρετανική οικονομική αποστο
λή, Νομισματική επιτροπή) νά εξαναγκάσουν τήν κυβέρνηση νά εφαρμόσει άποτελεσματικό 
πρόγραμμα διανομής ειδών διατροφής καί πρόγραμμα άνοικοδόμησης. Θεωρεί ώς στοιχεία 
χαρακτηριστικά γιά τήν οικονομική κρίση: 1) Τό έλλειμμα τού προϋπολογισμού τού 1947, 
πού φτάνει τά 290 εκατομμύρια δολλάρια. 2) Τό μικρό άπόθεμα τού ελευθέρου έξωτερικού 
συναλλάγματος. 3) Τήν πίεση στό επίπεδο τών τιμών λιανικής πώλησης καί 4) Τήν πίεση έξ 
αιτίας τών χαμηλών μισθών. Οί διαπιστώσεις αύτές επιβεβαιώνουν τίς άπόψεις πού εκθέ
σαμε στό κείιιενο. Ποιά είναι τά μέτρα, όμως, πού προτείνει ό κ. Πόρτερ; Τά μέτρα αυτά,
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Συμπεράσματα: Κατάντησε λοιπόν ή ελληνική οικονομία τρία χρόνια 
υστέρα άπό τήν απελευθέρωση αντί νά προσπαθεί νά επεκτείνει τήν 
παραγωγική δράση γύρω καί πέρα άπό τά επίπεδα τού 1939, νά πρέπει 
νά κλείνει τεράστια ελλείμματα στά ισοζύγιά της καί στον προϋπολογι
σμό.

Κατάντησε, άκόμα, ν ’ άπορροφά κεφάλαια όχι ευκαταφρόνητα καί 
σάν «πίθος των Δαναΐδων» νά μήν άφήνει νά τά γεύεται ό λαός, νά μήν 
τού δίνεται δηλαδή άπ’ αυτά δουλειά καί ψωμί.

Κατάντησε, τά πλουτοκρατικά στρώματα νά θησαυρίζουν τό ϊδιο, 
όπως πριν τήν κατοχή καί στο διάστημα τής κατοχής, μέ τά κεφάλαια 
αυτά πού προορίζονται γιά τήν άνασυγκρότηση.

Κατάντησε ή «άνοικοδόμηση» έννοια κενή άπό περιεχόμενο, τή στιγ
μή πού σέ άλλες καταστραμμένες άπό τό φασισμό χώρες ή άνοικοδόμηση 
άποτελεΐ σύνθημα πού ήλεκτρίζει τις λαϊκές μάζες γιά μεγάλα έργα, γιά 
μεγάλες ειρηνικές κατακτήσεις.

Κατάντησε ένας εμφύλιος πόλεμος νά χύνει τό αίμα τών δουλευτών 
τής Ελλάδας, γιά νά περισωθούν πλουτοκρατικά συμφέροντα καί νά στε
ρεωθούν ιμπεριαλιστικές βλέψεις.

Καί τώρα, τό τελικό συμπέρασμα -  άπάντηση στο ερώτημα πού θέ
σαμε πριν μερικές σελίδες:

Ό  δρόμος πού άκολουθάει ή κυρίαρχη έκμεταλλεύτρια τάξη, είναι ό 
δρόμος τής εξυπηρέτησης τών στενών της συμφερόντων, ό δρόμος πού 
άντί νά άξιοποιεϊ τήν εθνική εργασία γιά άνώτερες παραγωγικές πραγμα
τοποιήσεις, οδηγεί στήν άπόλυτη εκμετάλλευσή της καί στή χαμηλή παρα
γωγική άπόδοση.

Δέν πραγματοποιούνται, λοιπόν, οι όροι γιά τήν ολόπλευρη καί γρή
γορη παραγωγική κινητοποίηση, πού είναι προϋπόθεση γιά τή γρήγορη 
προσέγγιση τής οικονομίας στά όρια τού πραγματικού της δυναμικού, 
μέσα σέ κάθε χρονική περίοδο. Κυριαρχεί ή ύποπαραγωγή. Τά κεφάλαια 
δέν καταναλώνονται παραγωγικά, γιατί δέ χρησιμοποιούνται παραγωγι
κά. Ή  χρησιμοποίηση τών ξένων κεφαλαίων μέ μορφή ενίσχυσης, δανείου 
κλπ. καί τών εσωτερικών συναλλαγματικών πόρων, δέ φέρνει τά άποτελέ- 
σματα πού πρέπει καί πού μπορεϊ.

Έτσι, ή χρηματοδότηση ούτε άντιστοιχεϊ μέ τό δυναμικό τής οικονο
μίας (άφού δέν κινητοποιούνται άποτελεσματικά οι εσωτερικοί πόροι), 
ούτε άξιοποιούνται ορθολογικά καί άποδοτικά οι έκτακτοι πόροι (συμ
μαχικοί οργανισμοί; δάνεια κλπ.).143

καθώς θά δούμε, δέ στηρίζονται σέ γερή βάση ούτε γιά τό ζήτημα της κατάπαυσης τού 
εμφύλιου πολέμου, ούτε γιά τόν τρόπο τής άξιοποίησης τής εξωτερικής βοήθειας. Παρ’ όλο 
πού ό κ. Πόρτερ έκανε όρισμένες σωστές διαπιστώσεις δέν προτείνει τά κατάλληλα ριζικά 
μέτρα γιά νά βγει ή χώρα άπό τό οικονομικό χάος. ΓΥ αυτό θά ξαναμιλήσουμε.

143. Θ’ άσχοληθούμε σύντομα στό Παράρτημα I μέ τίς αποκαλυπτικότατες καταγγελίες 
τού πρώην υπουργού κ. Βαρβαρέσσου, πού μέ αδιάψευστα στοιχεία πού φέρνει σέ φώς 
άποδείχνει τήν εγκληματική πολιτική τής ολιγαρχίας καί στόν οικονομικό τομέα. ’Ανεξάρ
τητα άπό τό γεγονός δτι ό κ. Βαρβαρέσσος δέ στηρίχθηκε μέ τά μέτρα του στή βοήθεια τοΰ
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Ή βασική αιτία είναι πώς οι κυρίαρχες τάξεις έξακολουθούν τήν 
προπολεμική τους τακτική, τήν τακτική τής «αντίστασης» στις παραγωγι
κές επενδύσεις καί τά ζητούν όλα άπό τό ξένο κεφάλαιο. Θυσιάζουν σέ 
αντάλλαγμα καί τήν εθνική άνεξαρτησία καί τίς ίδιες τίς πλουτοφόρες 
πηγές τής χώρας. Έξακολουθούν τον παρασιτισμό, τό μεταπρατισμό καί 
τό δρόμο τών μονοπωλιακών προνομίων. Ή παραγωγική άνάπτυξη γίνε
ται μέ τό ρυθμό πού τούς εξασφαλίζει τήν άπόλαυση τών κερδών καί τών 
προνομίων. Ή βασική παραγωγική δύναμη, ό εργαζόμενος λαός, καταδυ- 
ναστεύεται καί τό χαμηλό βιοτικό έπίπεδο, ή χαμηλή άγοραστική δύναμη 
γίνεται παράγοντας άνασταλτικός γιά τήν οικονομική άνάπτυξη.

Τά σχέδια λοιπόν πού χωρίζουν τήν ανοικοδόμηση σέ ανασυγκρό
τηση καί σέ άξιοποίηση καί οι προϋπολογισμοί τών κεφαλαίων πού άπαι- 
τούνται γιά τήν άνασυγκρότηση καί τήν άξιοποίηση, χάνουν κάθε οικο
νομική άξια στό πλαίσιο τών μορφών τής οικονομικής δραστηριότητας 
τής ολιγαρχίας, πού θέλει νά κρατήσει άνέπαφο τον πλούτο της καί νά 
μεταχειριστεί τίς ϊδιες μέθοδες οικονομικής εκμετάλλευσης.

Ένας τέτοιος δρόμος «άνάπτυξης» κάθε άλλο παρά φυσιολογικός εί
ναι. Ούτε άποκατάσταση, ούτε άξιοποίηση, παρά μόνο φθορά τών παρα
γωγικών δυνάμεων μπορεΐ νά προκύψει άπό τήν τακτική αυτή.

Ή «άναγκαιότητα» τής υποδούλωσης στά ξένα κεφάλαια, είναι 
«αναγκαιότητα» πού δημιουργεί ή ϊδια ή οικονομική ολιγαρχία, πού είναι 
ανίκανη καί δέ θέλει νά κινητοποιήσει παραγωγικά τούς εσωτερικούς πό
ρους, γιά τούς λόγους πού είδαμε.

Συνακόλουθα, ή προσπάθεια νά παριστάνουν ώς μηδαμινό τό δυνα
μικό τής οικονομίας καί νά ζητούν άποκλειστικά τή χρηματοδότηση άπό 
τά ξένα κεφάλαια καί νά τά δέχονται μέ όποιουσδήποτε δρους, δέν είναι 
παρά ή προσπάθεια τής ϊδιας τής ολιγαρχίας νά εξακολουθήσει τήν ϊδια 
τακτική, πού καί ή παλιά καί ή πρόσφατη πείρα μάς δείχνουν πώς οδηγεί 
στό οικονομικό άδιέξοδο καί στό μαρασμό.

Τό ζήτημα λοιπόν τής χρηματοδότησης, δέν είναι ζήτημα άναβολής 
τής άνασυγκρότησης, επειδή «μάς λείπει» τό ένα ή τό ένα καί μισό δισε

λαοϋ -  ένώ μπορούσε -  γιά νά γυμνώσει τήν ολιγαρχία άπό κάθε πρόσχημα, τά στοιχεία που 
παρουσιάζει είναι αξιόλογα καί επιβεβαιώνουν άπόλυτα τή θέση μας γιά τήν άντιορθολο- 
γική χρησιμοποίηση τής ξένης βοήθειας. ’Ακόμα άποδείχνει ό κ. Βαρβαρέσσος μέ τά στοι
χεία του -  καί αυτό είναι τό πιό σημαντικό γιά τό θέμα πού εξετάζουμε στό κείμενο -  πώς ή 
χρηματιστική ολιγαρχία προτίμησε νά μήν πάρει τήν ενίσχυση πού μπορούσε άπό τό εξωτε
ρικό (Τράπεζα Εισαγωγών - Εξαγωγών, καναδικά δάνεια, σύνολο 900 έκατομ. δολλάρια) 
μέσα στά δύο πρώτα χρόνια ύστερα άπό τή φασιστική κατοχή γιά νά καταντήσει νά ζητι
ανεύει σήμερα βοήθεια καί «εισροήν άφθονου ξένου χρήματος» προσφέροντας γιά άντάλλα- 
γμα τήν εθνική άνεξαρτησία καί τίς πλουτοπαραγωγικές μας πηγές, ένώ στό μεταξύ καμμιά 
προσπάθεια δέν έκανε γιά νά άναπτύξεί* τήν οικονομία μέ εσωτερική προσπάθεια έξασφαλί- 
ζοντας έτσι άπό τό άλλο μέρος τήν «πλήρη άσυδοσίαν τών πλουσίων καί τών έκμεταλλευ- 
τών», κατά τήν έκφραση τού κ. Βαρβαρέσσου.

Τά στοιχεία πού δίνει ό κ. Βαρβαρέσσος περιέχονται: 1) Στήν επιστολή του πρός τόν κ. 
Μέϊμπεν πού δημοσίευσε ό «’Ανταίος», άριθ. 5 - 6  καί 7 - 8]1947 καί 2) στό άρθρο του 
«’Απολογισμός καί κριτική τής οικονομικής πολιτικής τών τελευταίων ετών (άπάντησις εις 
τόν κ. Άλ. Διομήδην)», «Νέα Οικονομία», άριθ. 7] 1947.
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κατομμύριο δολλάρια, οΰτε κρέμεται άπό ένα πίνακα «άναγκαίων κεφα
λαίων», άπό τό ένα μέρος, μέ άντιπαροχή τήν εθνική, καί τήν οικονομική 
άνεξαρτησία καί ολόκληρο τό φυσικό πλούτο, άπό τό άλλο μέρος. Μέ τή 
μορφή καί τό νόημα πού δίνουν στη χρηματοδότηση οι κυρίαρχοι οικονο
μικοί κύκλοι, δέ δίνουν λύση στό πρόβλημα τής άνασυγκρότησης, πράγμα 
πού διαπιστώθηκε άπό τήν παταγώδη άποτυχία τους ν’ άποκαταστήσουν 
τήν οικονομία μέσα σ’ αυτά τά τελευταία τρία χρόνια. Μέ τή μέθοδο αυτή 
δέν μπορεί, πολύ περισσότερο, νά γίνει ή άξιοποίηση τού φυσικού πλού
του.

Είναι, λοιπόν, καί ή χρηματοδότηση ζήτημα πού κυρίαρχα μπορεί νά 
λύσει μόνο ό λαός, κινητοποιώντας άδέσμεντα τούς εσωτερικούς πόρους 
καί χρησιμοποιώντας στό πλαίσιο τής εθνικής άνεξαρτησίας καί τήν ξένη 
ενίσχυση γιά νά επιταχύνει τό έργο του.

Τις πολιτικές προϋποθέσεις καί τά οικονομικά μέτρα πού χρειάζον
ται γιά τό σκοπό αυτό, εξετάσαμε σέ προηγούμενα κεφάλαια.

γ) Οι κατευθύνσεις γιά τή λύση τού ζητήματος τής χρηματοδότησης

Δέν πρόκειται, μέσα στις λίγες σελίδες αυτού τού κεφαλαίου, νά 
άναπτύξουμε ένα άναλυτικό σχέδιο γιά τή χρηματοδότηση τού οικονομι
κού σχεδίου στά διάφορα χρονικά στάδιά του. Αυτό, τή στιγμή τούτη, καί 
έξω άπό τά όρια τής μελέτης βρίσκεται καί άπό τήν άποψη τής προετοι
μασίας σέ υλικό βιβλιογραφικό άπό ειδικές εργασίες γιά τον κάθε τομέα 
καί κλάδο τής οικονομίας δέν είναι άντικειμενικά πραγματοποιήσιμο, 
άφού τέτοιες εργασίες ολοκληρωμένες δέν έχουν ώς τώρα δημοσιευθεΐ.

Θά προσπαθήσουμε, όμως, νά δώσουμε τίς γενικές κατευθύνσεις καί 
τή μέθοδο γιά τήν άντιμετώπιση τού ζητήματος τής χρηματοδότησης, στό 
πλαίσιο μέσα τής λύσης πού δώσαμε καί γιά τό οικονομικό δυναμικό.

’Άν έπρόκειτο, σήμερα, νά ξεκινήσουμε, μέ εξασφαλισμένους τούς 
άπαραίτητους πολιτικούς καί γενικούς οικονομικούς όρους (οικονομικά 
μέτρα) πού άναφέραμε, γιά τήν κατάστρωση τού προγράμματος τής άνα
συγκρότησης, θά έπρεπε νά στηριχτούμε σέ δυο βάσεις: Πρώτο, στήν 
παραγωγική κινητοποίηση τής εθνικής εργασίας, στό μέγιστο πραγματο
ποιήσιμο όριο, δεύτερο: στήν ορθολογική χρησιμοποίηση κεφαλαίων καί 
οικονομικών πόρων, τακτικών ή έκτακτων άπό κάθε πηγή, στον άνώτατο 
βαθμό.

Γιά τήν κινητοποίηση τής παραγωγικής δραστηριότητας τού λαού εί
ναι άπαραίτητο νά συντρέξουν οι πολιτικοί καί οικονομικοί όροι πού εξε
τάσαμε σέ προηγούμενο κεφάλαιο καί πού δέ θά έπαναλάβουμε εδώ. Οί 
όροι αυτοί εξασφαλίζονται, καθώς είδαμε, άπό μιά κυβέρνηση εμπιστο
σύνης τού λαού, άπό μιά πραγματική ούδετερότητα καί εθνική άνεξαρτη
σία τής χώρας καί, παράλληλα, άπό τήν έξασφάλιση κατάλληλων όρων 
εργασίας, επάρκειας σέ εϊδη κατανάλωσης κλπ.

Ή πραγματοποίηση τού παραγωγικού άποτελέσματος πού επιδι
ώκουμε, ή άξιοποίηση τής παραγωγικής δραστηριότητας τού λαού καί ή
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δημιουργική της σύνδεση μέ τά μέσα παραγωγής έξαρτάται άπό τή δεύ
τερη βάση. Τήν ορθολογική, δηλαδή, χρησιμοποίηση τής οργανικής καί 
άνόργανης μάζας τών κεφαλαίων καί τήν έξασφάλιση όσο γίνεται μεγα
λύτερης μάζας κεφαλαίων στά δρια μέσα τού οικονομικού δυναμικού καί 
άνάλογα μέ τούς συγκεκριμένους σκοπούς πού επιδιώκουμε.

Ή ορθολογική χρησιμοποίηση τών κεφαλαίων θ’ άποβλέπει, τόσο 
στήν εξάλειψη τών παθητικών στοιχείων τής οικονομικής δραστηριότη
τας, πού θά γίνει μέ τήν άνύψωση τής παραγωγικής άπόδοσης στον άναγ- 
καΐο βαθμό, όσο καί στή θεμελίωση τών καινούριων παραγωγικών δυνα
τοτήτων, γιά τήν εΰρυνση τού κύκλου τής παραγωγής, μέ τήν κατασκευή 
τών άναγκαίων παραγωγικών μέσων. (Εγκαταστάσεις βιομηχανιών, 
φράγματα κλπ. παραγωγικά έργα).

Ή δυσκολία βρίσκεται στήν έξασφάλιση κεφαλαίων πού θά χρει
αστούν γιά τίς πρώτες, τις άμεσες άνάγκες τής άνασυγκρότησης. Τά κε
φάλαια αυτά, ένώ θά μπορούν νά εξυπηρετηθούν άπό τήν εσωτερική ορ
γανική άνάπτυξη τής οικονομίας, δέν μπορούν στό σύνολό τους νά προ- 
καταβληθοϋν, άφού ό πόλεμος δημιούργησε πρόσθετες άνάγκες, έξαιτίας 
τών καταστροφών πού προκάλεσε, καί έτσι κατέβασε τό σημείο «εκκίνη
σης» σέ χαμηλότερο έπίπεδο. Ά μα τά κεφάλαια αυτά γιά τό ξεκίνημα 
έξευρεθούν -  καί όσο περισσότερα έξευρεθούν -  ή κατοπινή άνάπτυξη 
καί διεύρυνση τής άναπαραγωγής έξασφαλίζεται μέ αυτοχρηματοδότηση 
άπό τούς ίδιους τούς κλάδους πού θά έπεκτείνονται.

Είδαμε, ότι αυτό θά συμβεί γιά τή βαρειά βιομηχανία, όταν έξετά- 
σαμε τή μελλοντική της άνάπτυξη, τό ποσοστό τής συσσώρευσης κλπ.144

Ποιά μάζα, λοιπόν, κεφαλαίων θά θεωρήσουμε «διαθέσιμη» στό στά
διο τού ξεκινήματος; Καί ποιές άνάγκες θά άντιμετωπίσουμε;

Έδώ ή γραμμή πού άκολουθούμε χωρίζεται καθαρά άπό τήν έπίσημη 
άποψη γιά τή χρηματοδότηση.

Πρώτ’ άπ’ δλα πηγή κεφαλαίων γιά παραγωγική επένδυση πρέπει νά 
θεωρείται άπό μάς -  αν δεχθούμε πώς πλησιάζουμε στήν άποκατάσταση 
στά προπολεμικά παραγωγικά επίπεδα μέ τά ώς τώρα διαθέσιμα κεφά
λαια άπό τούς συναλλαγματικούς πόρους τού ισοζυγίου πληρωμών (έξα- 
γωγικό έμπόριο-έμβάσματα κλπ.) καί τίς άναγνωρισμένες ήδη ώς «κατα
βλητέες» πιστώσεις άπό συμμαχικούς όργανισμούς καί επανορθώσεις -  ή 
μάζα τών καινούριων κεφαλαίων πού δημιουργούνται μέ μορφή κέρδους, 
τόκου κλπ. άπό τήν εθνική εργασία. Τά κεφάλαια αυτά, στό μεγαλύτερο 
μέρος τους, μπορούν νά θεωρηθούν διαθέσιμα γιά παραγωγικές τοποθε
τήσεις. Τό ζήτημα αυτό δέν πρέπει νά ταυτίζεται μέ τίς εθνικοποιήσεις -  
πού άναμφισβήτητα θά βοηθήσουν στή διοχέτευση τών κεφαλαίων αυτών 
σέ παραγωγικές τοποθετήσεις -  γιατί, έδώ, μιλάμε* γιά εκείνα τά δια
θέσιμα κεφάλαια πού πρέπει νά γίνουν παραγωγικά έστω καί άν άνήκουν 
σέ άτομικό κάτοχο μέσων παραγωγής. Γιά τον τρόπο πού θά προσελκυ- 
σθοϋν στήν παραγωγή τά κεφάλαια τών επιχειρήσεων πού δέ θά εθνικό-

144. Βλέπε σελίδες 343 -  361.
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ποιηθούν, μιλήσαμε επίσης, σέ προηγούμενο κεφάλαιο.145
Τά κεφάλαια αυτά, πού τά υπολογίσαμε σέ 11 περίπου δισεκατομ. 

δραχμές τού 1938, μπορούν νά μάς δώσουν παραγωγικά κεφάλαια γιά 
τοποθετήσεις τό λιγότερο 9 δισεκατομ. δραχμές, άν έκπέσουμε ένα ποσο
στό 20%, περίπου, γιά διαφυγή καί κατανάλωση έξωπαραγωγική. Αυτή ή 
πηγή είναι βασικής σημασίας, γιατί προέρχεται άπό τή συσσώρευση οικο
νομικών μέσων πού μάς δίνει τό τακτικό εθνικό εισόδημα (μέσος δρος 
1938-1939) καί φτάνει τό 15% περίπου τού μεγέθους του, μέ τήν προϋ
πόθεση, φυσικά, πώς θ’ άλλάξει ή λειτουργία καί ή κατανομή τών κεφα
λαίων πού προπολεμικά διοχετεύονταν άπό τήν οικονομική ολιγαρχία, 
κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό, πρός άλλες κατευθύνσεις.

Δεύτερο, πηγή κεφαλαίων άποτελεΐ τό συγκεντρωμένο κεφάλαιο πού 
άποθησαύρισαν οι κύκλοι τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας άπό τήν εκμε
τάλλευση τής εθνικής εργασίας στό διάστημα τής κατοχής, τή συνεργασία 
μέ τόν εχθρό, τήν κερδοσκοπία στό μαύρο έμπόριο καί τήν ώφέλεια άπό 
τήν άπόσβεση τών εγκαταστάσεων καί τών χρεών τους, πού έγινε μέ τόν 
πληθωρισμό, τελικά, σέ βάρος τού νομίσματος, τής λαϊκής άποταμίευ- 
σης146 καί τού έθνικού πλούτου. Άκόμα, πρέπει νά υπολογιστεί ή ωφέ
λεια τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας άπό τόν καινούριο μετακατοχικό 
πληθωρισμό καί τά καινούρια κέρδη της άπό τίς πρώτες ύλες τής ΟΥΝΡΑ 
καί άπό τή διασπάθιση τού συναλλάγματος γιά εισαγωγές. Γιά τό πιθανό 
μέγεθος τού ποσού τών παραπάνω κεφαλαίων, έδώ, μόνο γενικές υποθέ
σεις μπορούμε νά κάνουμε, γιατί είναι έργο τών υπηρεσιών τού Υπουρ
γείου τών οικονομικών μέ κατάλληλο φοροτεχνικό σύστημα νά εξακρι
βώσουν καί νά είσπράξουν τό σχετικό φόρο.

Υπολογίζουν πώς άπό τή συνεργασία μέ τόν εχθρό, ή βιομηχανία 
άποκόμισ^ κέρδη τό λιγότερο 25 έκατομ. χρ. λιρών, ή 25 δισεκατομ. δρχ. 
(τού 1938), πού σ’ αυτά θά έπρεπε νά προστεθούν καί τά ποσά τών κεφα
λαίων τών άνωνύμων εταιριών πού άποσβέστηκαν, είτε αυτά ήταν μέ τή 
μορφή χρέους, εϊτε μέ τή μορφή πιστώσεων. Έχουμε ένα ποσόν — σύμ
φωνα μέ τά στοιχεία τής επετηρίδας άνωνύμων εταιριών -  περίπου 18 
δισεκατομ. δραχμών (τού 1938). Έκτος άπό τίς κατηγορίες αυτές έχουμε 
καί τούς εισαγωγείς, πού ή ϊδια ή άρμόδια έπιτροπή τούς καταλόγισε τό 
ποσό τών 5 έκατομ. λιρών. Τό ποσό αύτό, όμως, βεβαιώθηκε μόνο άπό 
τήν «έπίσημη» έρευνα. Μιά καινούρια, συστηματική έρευνα πόσα θά 
έφερνε άκόμα σέ φώς! Στό ποσό αύτό τών 50 έκατομ. χρυσών λιρών πρέ
πει νά προστεθεί καί ό άκίνητος πλούτος, τά χωράφια, τά χρυσαφικά, τά 
σκεύη κλπ. πού άρπάχτηκαν άπό τό μεγαλο-μαυραγοριτισμό.

Εξήντα έκατομμύρια χρυσές λίρες, ή εξήντα δισεκατομμύρια δρα
χμές, τό μέγεθος, δηλαδή, ενός έθνικού εισοδήματος, τού 1938-1939 δέ

145. Βλέπε σελίδες 198 -  205.
146. Τά ποσά τών μεσαίων καί μικρών καταθέσεων στά ταμιευτήρια καί στό ΙΚΑ (6 

δισεκατομ. δρχ. του 1938, περίπου) τά άκίνητα πού ξεπουλήθηκαν γιά λίγες λίρες κλπ. κλπ. 
μαρτυρούν γιά τό ύψος τής ληστείας.
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νομίζουμε πώς βρίσκεται μακριά άπό τόν πραγματικό όγκο των κεφα
λαίων πού συσσωρεύτηκαν. Στο ποσόν αύτό, ας προστεθούν καί τά κέρδη 
άπό τη συνέχιση τής ληστρικής πρωταρχικής συσσώρευσης τού κεφαλαίου 
καί ύστερα άπό τή φασιστική κατοχή. ’Ά ν προσθέσουμε καί τά εφοπλι
στικά κέρδη πού μένουν άφορολόγητα, μεγαλώνει άκόμα πιο πολύ ή 
ολική μάζα των κεφαλαίων. Ά ς  σταματήσουμε εδώ τήν άπογραφή τού 
πλούτου τής ολιγαρχίας. Τά κεφάλαια αύτά, άλλα έγιναν εμπορεύματα, 
άλλα χρυσός, άλλα άκίνητα καί άλλα τοποθετήθηκαν στο εξωτερικό.

’Άς υποθέσουμε πώς άπό τις δημεύσεις των περιουσιών τών δοσιλό- 
γων και τή φορολογία τών ύπόλοιπων κεφαλαίων μαζί καί μέ τήν τακτική 
προοδευτική φορολογία τού κεφαλαίου καί τή φορολογία τής περιουσίας, 
δπου προπολεμικά βασίλευε ή φοροδιαφυγή, εξασφαλίζεται ένα ποσό 25 
έκατομ. χρ. λιρών πού μάς κάνει δηλαδή τό 30-40% τής συνολικής αυτής 
μάζας κεφαλαίων. Τό ποσό αύτό σέ μιά τοποθέτηση δεκαετή μάς δίνει 2,5 
δισεκατομ. δρχ. (1938) τό χρόνο, πού, άν σ’ αύτές προστεθούν τά 9 δισε- 
κατομ. δρχ., μάς άνεβάζουν τό συνολικό διαθέσιμο ποσό κεφαλαίων σέ
11.5 δισεκατομ. δρχ. (1938). ’Ά ν προσθέσουμε καί ένα ποσό 1 δισεκατομ.

τό χρόνο άπό επανορθώσεις καί εμβάσματα,φτάνουμε τά 12,5 δισε-
κατομ. δρχ.

Τρίτη πηγή διαθέσιμων οικονομικών μέσων άποτελεί ή έσωτερική 
αποταμίευση. 147

Ένα ελεύθερο εσωτερικό παραγωγικό δάνειο θά μάς έδινε τό χρόνο 
τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δραχμές προπολεμικές. Τό ποσό αύτό, 
προπολεμικά, σπαταλιόταν γιά τή «νεολαία» τής 4ης Αύγούστου, γιά τήν 
’Ασφάλεια κλπ.

'Όπως τονίσαμε καί σέ προηγούμενα κεφάλαια, στήν εξασφάλιση τών 
διαθεσίμων αύτών κεφαλαίων θά συμβάλει άποφασιστικά ή κατάλληλη 
διαρρύθμιση τού προϋπολογισμού, ή οργάνωση τού φοροτεχνικού καί τού 
φορολογικού συστήματος σέ λαϊκή βάση, ή εθνικοποίηση τής πίστης καί 
τά άλλα οικονομικά μέτρα τής λαϊκής δημοκρατίας πού άναφέραμε.

Σέ τι άντιστοιχεϊ τό ποσό τών 13,5 δισεκατομ. δρχ. τό χρόνο; Α ντι
στοιχεί μέσα σέ μιά δεκαετία μέ κεφάλαιο περίπου 135 δισεκατομ. δρχ. 
Τό ποσό αύτό υπολείπεται μόλις κατά 10 δισεκατομ. δρχ. άπό τό ποσό 
πού προβλέπει τό σχέδιο τού ΟΗΕ καί τό κυβερνητικό υπόμνημα γιά τις 
συνολικές άνάγκες τής άποκατάστασης καί άξιοποίησης.

Πρέπει νά λάβουμε, όμως, ύπόψη πώς άν εξασφαλίσουμε ένα ποσό
13.5 δίς δρχ. τό χρόνο γιά παραγωγικές τοποθετήσεις, στήν πραγματικό
τητα τό ποσό αύτό θά μεγαλώσει άκόμα, ύστερα άπό τήν πρώτη πεντα
ετία, άνάλογα μέ τό καθαρό εισόδημα πού θά δώσουν οι καινούριοι κλά
δοι. Τό εισόδημα αύτό είδαμε πώς είναι γιά τό πρώτο πεντάχρονο στή 
βαρειά βιομηχανία 2 δίς δρχ. (1938) καί στή γεωργία 10 δίς δρχ. τό μικτό 
καθαρό, δηλαδή τό καθαρό άλλα 2 δισεκατ. δρχ. (1938) τό λιγότερο.

147. Πριν τόν πόλεμο 700 έκατ. δρχ. τό χρόνο συγκέντρωναν μόνο οί άσφαλιστικοί 
όργανισμοί.
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Ύστερα λοιπόν άπό τήν πρώτη πενταετία έχουμε αύξηση τών διαθεσίμων 
κεφαλαίων κατά 4 δίς δρχ. μόνο άπό τούς δύο αύτούς τομείς. νΑν προσ
θέσουμε καί τό εισόδημα άπό τήν επέκταση καί τών άλλων κλάδων (ελα
φρά βιομηχανία κλπ.), τό ποσό μεγαλώνει άκόμα πιο πολύ. νΑν λάβουμε 
ύπόψη καί τόν παράγοντα τής αύξησης τής παραγωγικότητας καί συνε
πώς τής αύξησης τής ταχύτητας τού παραγωγικού κύκλου, έλευθερώνουμε 
καί καινούριες πρόσθετες μάζες κεφαλαίων. Έτσι μέσα σέ μια δεκαπεν
ταετία εξασφαλίζεται ή συντέλεση ενός άκόμα πλατύτερου παραγωγικού 
προγράμματος άπό τό πρόγραμμα τών 1326 έκατ. δολλ. (1938) ή 145 δι- 
σεκατ. δρχ. (1938).

νΑς γυρίσουμε ξανά στήν άρχή τού προγράμματος μας (πριν δηλαδή 
τό πρώτο πεντάχρονο), οπότε δέ θά έχουμε τή δυνατότητα τής αύτοχρη- 
ματοδότησης, στό σημείο πού θά τήν εξασφαλίσουμε όταν ή οικονομία 
πάρει τό γοργό ρυθμό τής παραγωγικής άνάπτυξης, πού είδαμε καί πιό 
πάνω καί στά προηγούμενα κεφάλαια, γιά τή βαρειά βιομηχανία.

Έδώ μπαίνει τό ζήτημα τού ρυθμού στήν εκτέλεση τού προγράμματος 
μας. Είναι άλήθεια, πώς ή δυνατότητα νά χρησιμοποιήσουμε κεφάλαια 
άπό έκτακτες πηγές, άπό πηγές δηλαδή πού δεν άναφέραμε πιό πάνω, καί 
τέτοια πηγή είναι ή εξωτερική ενίσχυση, θά μάς έδινε τόσο τήν εύχέρεια 
σέ συναλλαγματικά μέσα γιά ορισμένες άγορές, όσο καί θά επιτάχυνε τούς 
ρυθμούς καί τήν έκταση στήν εκτέλεση τού παραγωγικού σχεδίου.

Τό νόημα, όμως, μιας τέτοιας ξένης οικονομικής ενίσχυσης παρουσι
άζεται όλότελα διαφορετικό άπό εκείνο πού τής δίνουν οι ύποστηρικτές 
τής μετατροπής τής Ελλάδας σέ οικονομικό προτεκτοράτο, γιά τήν εξεύ
ρεση κεφαλαίων. Ή διαφορά βρίσκεται:

1) Στό ότι εμείς προβλέπουμε γιά ένα δάνειο παραγωγικό πού θά τό 
επιδιώξουμε γιά νά ύποβοηθήσουμε τήν έσωτερική άνάπτυξη τής οικονο
μίας, πού θά στηρίζεται κατά κύριο λόγο στήν κινητοποίηση τών εσωτε
ρικών πόρων, όπως τή διαγράψαμε πιό πάνω.

2) Τό δάνειο θά τό διαπραγματευθούμε πρός όλες τις κατευθύνσεις, 
γιατί θά επιδιώξουμε, μέ τήν έξωτερική μας οικονομική πολιτική, συνερ
γασία μέ τίς άλλες χώρες χωρίς κανένα μονόπλευρο άποκλειστικό προσ
ανατολισμό. Ό  βαθμός τής οικονομικής συνεργασίας θά έξαρτηθεί άπό τή 
φυσιολογική σχέση πού θά πρέπει ν’ άποκαταστήσουμε μέ τήν κάθε οικο
νομία. Τό είδος τής συνεργασίας θά έξαρτηθεί, φυσικά, καί άπό τό είδος 
τής οικονομίας τής κάθε χώρας. Διαφορετική θά είναι, ώς ένα βαθμό, ή 
συνεργασία μας μέ τίς οικονομίες λ.χ. τής κεντρικής καί άνατολικής Ευ
ρώπης καί τών Βαλκανίων, όπου θά υπάρχει συντονισμός οικονομικών 
καί κοινωνικών επιδιώξεων καί διαφορετική ή συνεργασία μέ τίς αγγλο
σαξονικές χώρες· χωρίς, φυσικά, αύτό νά σημαίνει πώς δέ θά προσπαθή
σουμε νά ώφελήσουμε στό βαθμό τού πραγματοποιήσιμου τήν οικονομία 
μας μέ τή συνεργασία, όσο μπορούμε περισσότερο, καί μέ αύτές τίς χώ
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ρες148. Για τό θέμα αυτό θα μιλήσουμε καί στο επόμενο κεφάλαιο.
3) Ή ξένη οικονομική ενίσχυση δέ θα γίνει δεκτή μέ κανενός είδους 

παραχώρηση προνομίου στήν εθνική άνεξαρτησία ή στήν ουδέτερη 
γραμμή τής εξωτερικής πολιτικής μας. Ούτε θα επιτρέψουμε προνόμια οι
κονομικά ή παραχώρηση φυσικών πόρων τής χώρας γιά κερδοσκοπική 
εκμετάλλευση. Τήν όποιαδήποτε ενίσχυση θά τή διαχειριστούμε εμείς κυ
ρίαρχα καί γιά τήν εκτέλεση τών σκοπών τού έθνικοϋ μας οικονομικού 
σχεδίου. 'Όσο γιά τούς όρους, αύτοί, φυσικά, θά είναι τέτοιοι ώστε καί τό 
κεφάλαιο πού θά ζητήσει νά επενδυθεί νά βρίσκει συμφέρουσα τήν τοπο
θέτησή του καί ή οικονομία μας νά μήν επιβαρύνεται σέ σημείο πού νά 
μήν ισοσταθμίζεται ή επιβάρυνση άπό τήν ώφέλεια πού θά προκύψει μέ 
τή χρησιμοποίηση τού κεφαλαίου αύτού. Έδώ πρέπει νά σημειώσουμε 
πώς οι πραγματικές εγγυήσεις πού θά δώσει ένα άνεξάρτητο λαϊκό κρά
τος γιά τήν τοποθέτηση κεφαλαίων, θά είναι πολύ πιο σοβαρές καί πιο 
σεβαστές άπό τό ϊδιο, παρά οι εγγυήσεις πού θά δώσει μιά κυβέρνηση τής 
ολιγαρχίας, άπό τήν όποια,φυσικά, ζητούνται προνόμια καί εξασφαλίσεις 
βαρύτατες, καί γιά τον πρόσθετο λόγο τής άνυποληψίας σ’ ένα τέτοιο 
άνίκανο καί διεφθαρμένο καθεστώς -  δσο άπαραίτητη κι άν είναι ή 
προσωρινή του διατήρηση γιά ορισμένες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις.

Ή τέτοια άντιμετώπιση τού ζητήματος τής χρηματοδότησης, έγινε κι- 
όλας άπό τις λαϊκές δημοκρατίες τής Εύρώπης149. Είναι χαρακτηριστική ή 
έξης διαπίστωση γιά τό πλάνο τής Τσεχοσλοβακίας:

Ή  Τσεχοσλοβακία δέχεται μέ χαρά τή συνεργασία τού εξωτερι
κού, τεχνική καί οικονομική. Τό σχέδιό της δέν είναι αύταρχικό. 
Έχει άνάγκη νά εισάγει καί νά εξάγει. Άλλά δέ θά δώσει σέ καμμιά 
περίπτωση τήν άνεξαρτησία της. «Τό σχέδιό μας, διεκήρυξε ό Πρό
εδρος τής Κεντρικής Επιτροπής τού Σχεδίου, δέν στηρίζεται σ’ ένα 
εξωτερικό δάνειο. Βέβαια, ένα δάνειο θά μάς βοηθούσε νά άναπτύ- 
ξουμε τήν οικονομία μας, άλλά δέν είναι άπαραίτητο γιά τήν πρα
γματοποίηση τού σχεδίου μας.»... «Εθνικοποιώντας καί σχεδιάζον
τας τήν οικονομία της ή Τσεχοσλοβακία βάζει κατά μέρος τις ζώνες

148. Τή διαφορά αυτή θά τήν καταλάβουμε με τό εξής παράδειγμα: μπορούμε σέ μιά 
λαϊκοδημοκρατική χώρα νά έξάγουμε μέταλλα κατεργασμένα καί νά εισάγουμε μηχανές στό 
πρώτο καί δεύτερο ιδιαίτερα πεντάχρονο. Τό ίδιο άκριβώς δέν μπορεϊ νά είμαστε βέβαιοι 
πώς θά γίνει, άν Ινα μονοπωλιακό τράστ άμερικανικό μάς άποκλείσει άπό τήν άγορά τού 
άλουμίνιου, πράγμα πού δέ θά γίνει άπό μέρους λ.χ. τής Τσεχοσλοβακίας. νΑν, δμως, ή 
άμερικανική άγορά ζητήσει ή προσφέρει §να προϊόν βιομηχανικό, τότε θά συνεργαστούμε 
μαζί της μέ τούς ίδιους συμφέροντες όρους.

149. Βλέπε βιβλιογραφία, Παράρτημα III. Βλ. Jean Bruhat: «Τό δίχρονο πλάνο στήν 
Τσεχοσλοβακία», «’Ανταίος», άριθ. 5-6/1947 καί γιά τό πεντάχρονο σχέδιο τής Γιουγκοσ
λαβίας βλ.: «Τό πεντάχρονο σχέδιο στή νέα Γιουγκοσλαβία», Λόγος τού προέδρου τής επι
τροπής τού κρατικού σχεδίου *Αν. Λέμπραν, καί «Οικονομικός Ριζοσπάστης» τής 
24/4/1947. Ν. Πονχλωφ: «Ή οικονομική άναγέννηση τής δημοκρατικής Πολωνίας», «Μόρ
φωση», άριθ. 4/1947. Μ. Άφονίν: «Ή άναγέννηση τής Πολωνίας», «Μόρφωση», άριθ. 
12/1947. Μπ. Χριστώφ: «Ή οικονομική κατάσταση τής Βουλγαρίας», «Μόρφωση», άριθ. 
9/1946.
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επιρροής».
Έχουμε επίσης τό παράδειγμα τής Γιουγκοσλαβίας πού κατά έγκυρες 

δημοσιογραφικές πληροφορίες150 έκτελείται κι εκεί ένα τεράστιο άνοικο- 
δομητικό έργο μέ πραγματικό οργασμό τής δραστηριότητας τού εργαζό
μενου λαού, καί χωρίς μάλιστα νά έχει χρηματοδοτηθεί ή οικονομία της 
μέ τά... δισεκατομμύρια δολλάρια πού ζητούν οι δικοί μας «λαοπρόβλη
τοι» γιά νά προχωρήσουν στήν άνασυγκρότηση.

Τό ζήτημα, λοιπόν, τής χρηματοδότησης λύνεται φυσιολογικά, άν το
ποθετηθούμε σωστά στό πρόβλημα τής ολόπλευρης εσωτερικής κινητο
ποίησης τών οικονομικών πόρων, τών φυσικών πόρων καί τής εθνικής 
έργασίας καί άν μέ τήν έξωτερική οικονομική πολιτική μας άντιμετωπί- 
σουμε σωστά τό πρόβλημα τής εξωτερικής ενίσχυσης. Έξωτερική οικονο
μική ενίσχυση δέν πρέπει νά σημαίνει οικονομική υποδούλωση, γιατί τότε 
δέ φτιάνουμε σχέδιο λαϊκής άνοικοδόμησης, άλλά φτιάνουμε σχέδιο ιμπε
ριαλιστικής καταδυνάστευσης τής χώρας.

Ή «επίσημη» άποψη γιά νά φοβίσει αυτούς πού άποτολμούν μιά 
θαρρετή στάση στό ζήτημα τής χρηματοδότησης προσπαθεί νά τούς τρο
μάξει μέ τό «μπαμπούλα» τού άδύνατου τής άνασυγκρότησης, άν δέν εξ
ασφαλιστεί ή «άντί οίασδήποτε παροχής εισροή ξένων κεφαλαίων». Ή 
«θέση» αυτή όμως -  πού άρνιέται νά κάνει τή σωστή εκτίμηση τού παρα
γωγικού καί τού οικονομικού δυναμικού, γιά νά δείξει τή «φτώχεια» μας 
σέ ένα «βασικό συντελεστή» τής παραγωγής -  υποστηρίζεται άκριβώς γιά 
νά γλυτώσει τό μεγάλο κεφάλαιο τών μαυραγοριτών καί τών οικονομικών 
συγκροτημάτων - στυλοβατών τού φασισμού τής 4ης Αύγούστου καί τού 
σημερινού νεοφασισμού άπό κάθε θυσία — έστω καί τήν παραμικρή — καί 
νά δικαιολογήσει τή μετατροπή τού τόπου σέ εξάρτημα τών ξένων ιμπερι
αλιστών καί σέ πυριτιδαποθήκη καινούριου πολέμου.

Είναι κι αυτή ή άποψη μιά άπό τις μορφές τής θεωρίας γιά τό «μή 
βιώσιμο» τής χώρας, έντεχνα σκεπασμένη κάτω άπό προϋπολογισμούς 
σχεδίων άνασυγκρότησης, πού στό μόνο άποτέλεσμα πού δέν καταλήγουν 
είναι στήν πραγματική άνοικοδόμηση τής χώρας.

Βλέπουμε, τώρα, ότι άπό τις διαπιστώσεις πού κάναμε στό κεφάλαιο 
γιά τή χρηματοδότηση τού οικονομικού σχεδίου, επαληθεύεται ή άποψη 
πού εκθέσαμε στό προηγούμενο κεφάλαιο γιά τό οικονομικό δυναμικό. Ή 
άποψη αυτή συνοψίζεται στή διαπίστωση, πώς μέσα στήν ομαλή σχεδι
ασμένη οικονομική άνάπτυξη καί άνέλιξη τής οικονομίας σέ άνώτερες 
ολοένα μορφές ό δυαδισμός οικονομικού δυναμισμού καί διαθεσίμων μέ
σων γιά χρηματοδότηση, πού δημιουργεί χασματικές καταστάσεις μέσα 
στήν άναρχούμενη άνταγωνιστική οικονομία, τείνει νά έκλείψει, όσο 
περισσότερο άνεμπόδιστα καί γοργά προχωρεί ή οικονομία στήν εντατι
κότερη άξιοποίηση τών εσωτερικών πόρων καί όσο μεγαλώνει ή παραγω
γικότητα τής έργασίας.

150. Βλ. άνταποκρίσεις του Σ. Μαξίμον στήν «Ελεύθερη Ελλάδα», Μάϊ<:ς 1947.
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III Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Τό ζήτημα γενικά

Είδαμε ατά προηγούμενα κεφάλαια πώς βασικός ρόλος γιά τήν αδέ
σμευτη εσωτερική, οργανική, σχεδιασμένη ανάπτυξη τής οικονομίας είναι 
ή εθνική καί ή οικονομική άνεξαρτησία τής χώρας.

Διαπιστώσαμε, ακόμα, στις πιο πάνω σελίδες πώς ή χώρα μπορει να 
ανοικοδομηθεί λεύτερα καί δημοκρατικά άξιοποιώντας τούς εσωτερικούς 
της πόρους, χωρίς νά πρέπει νά έξαρτηθεί οικονομικά καί νά προσδεθεί 
στο άρμα μιας ξένης ιμπεριαλιστικής δύναμης, γιά νά εξασφαλίσει τούς 
κεφαλαιουχικούς πόρους γιά τήν ανασυγκρότηση καί αξιοποίηση τού οι
κονομικού χώρου της, αντίθετα από ό,τι ισχυρίζονται οί ύποστηρικτές 
τού «μή βιώσιμου» τής ελληνικής οικονομίας.

Δείξαμε, ακόμα, σέ ποιά σχέση πρέπει νά βρίσκεται ή αξιοποίηση 
τών έσωτερικών πόρων, γιά τήν εξασφάλιση διαθεσίμων παραγωγικών 
κεφαλαίων, μέ τήν εξωτερική ενίσχυση, ποιο είναι τό νόημα τής ενίσχυσης 
αυτής καί πότε καί μέ ποιούς δρους ή ενίσχυση αύτή γίνεται οικονομικά 
παραδεκτή καί παραγωγικά ωφέλιμη γιά τήν ανάπτυξη τής δημοκρατικής 
οικονομίας.

Θά μπορούσαμε τώρα; μέ τά ειδικά στοιχεία πού δόθηκαν σέ προ
ηγούμενα κεφάλαια, νά χαράζαμε τή συγκεκριμένη κατεύθυνση τής έξω- 
τερικής οικονομικής πολιτικής, πού θ’ άνταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
καί τις προϋποθέσεις τού οικονομικού σχεδίου.

Επειδή, δμως, τό νόημα «εξωτερική οικονομική πολιτική» είναι πλα
τύτερο θά χρειαστεί νά κάνουμε μερικές άκόμα, γενικές καί ειδικές, δια
πιστώσεις γιά τήν προπολεμική καί τή σημερινή κατάσταση καί τή σχέση 
τής οικονομίας μας μέ τό εξωτερικό, πριν προχωρήσουμε νά έκθέσουμε τά 
τελικά συμπεράσματά μας.

Ή  οικονομική ιστορία τής Ελλάδας, άπό τήν επανάσταση τού 21 ώς 
τά σήμερα, δέν έχει νά δείξει καί στον τομέα τών σχέσεων τής οικονομίας 
μέ τό εξωτερικό, παρά τήν ύποταγήτηςσέ μιά ξένη δύναμη ή σ’ένα συνα
σπισμό ιμπεριαλισμών, πού δέσποζαν κάθε φορά στήν πολιτική, τή δι
πλωματική καί τήν οικονομική ζωή τής χώρας.

Έχουμε τό παράδειγμα τού μεσοπολέμου, πού μάς δείχνει μέ ποιο 
τρόπο οί κυρίαρχες τάξεις «πολιτεύθηκαν» έξωτερικά καί ποιά ήταν τά 
«κριτήρια» τής εξωτερικής τους πολιτικής. Κρατούσαν τή χώρα, τότε, 
προοδεμένη στον άγγλογαλλικό συνασπισμό πού επικρατούσε, πολιτικο
οικονομικά, στο μεγαλύτερο μέρος τής νοτιανατολικής Ευρώπης. Όταν,

503



όμως, ό συσχετισμός στις δυνάμεις κάπως άλλαζε151 στερέωναν τούς δε- 
σμούς τους μέ τή χιτλερική Γερμανία, δπως έγινε με την έμπορική πολι
τική των έλληνογερμανικών κλήριγκ.

Ό  έξωτερικός προσανατολισμός πρός μιά ιμπεριαλιστική δύναμη δεν 
πρέπει νά νομιστεϊ πώς ήταν μόνο εμπορικός προσανατολισμός. Ήταν 
εξάρτηση στούς βασικούς τομείς τής οικονομίας.

Αυτό ήταν ένα modus vivendi, μπορεί νά πει κανένας,των κυρίαρχων 
τάξεων στη χώρα μας, πού συνδέθηκαν σ’ δλο τό διάστημα τής κυριαρχίας 
τους, μέ τό ξένο κεφάλαιο, παραχωρώντας του αποικιακά προνόμια καί 
εξασφαλίζοντας καί αυτές προνομιακά υπερκέρδη από τήν έμπορομεσι- 
τική τους δράση.

Ό  δρόμος αυτός, είχε σά συνέπεια, όπως είδαμε καί σέ άλλα κεφά
λαια, νά αναπτυχθούν μονόπλευρα καί ασθενικά οί παραγωγικές δυνά
μεις, νά μήν άξιοποιηθούν σέ μεγάλη κλίμακα οί εσωτερικοί πόροι, νά μην 
αποκτήσει ή χώρα εθνική βαρειά βιομηχανία, νά μείνει άλυτο τό άγροτικό 
ζήτημα κλπ.

Κάτω άπό παρόμοιες συνθήκες, άλλες πιο λίγο, άλλες πιο πολύ, άνά- 
λογα μέ τις ιστορικές κοινωνικοοικονομικές ιδιομορφίες τους, βρέθηκαν 
καί οί άλλες βαλκανικές χώρες καί οί μικρές χώρες τής νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Στήν Τσεχοσλοβακία λ.χ. πριν τό Μόναχο,

«γαλλικοί, άγγλικοί καί άμερικανικοί κύκλοι ήλεγχαν σοβαρό μέρος 
των βιομηχανιών καί τραπεζών(....). Τήν έπομένη τού Μονάχου 
πολλές μετοχές πουλήθηκαν στούς γερμανούς μέ πολύτιμα προνό
μια».152

Ή  νοτιοανατολική Ευρώπη, παρ’ όλο πού οί οίκονομικογεωργικές 
της συνθήκες θά έπρεπε νά επιβάλουν τή στενή οικονομική συνεργασία 
των χωρών πού βρίσκονταν στήν περιοχή της, βρέθηκε διαχωρισμένη σέ 
εχθρικά στρατόπεδα γιατί διαιρέθηκε άπό τις άντιθέσεις των ιμπεριαλι
στικών συνασπισμών πού προσπαθούσε ό καθένας νά χρησιμοποιήσει σάν 
διπλωματικά καί στρατιωτικά πιόνια τά κράτη πού εβαζε κάτω άπό τήν 
επιρροή του.

Φυσικά, ή επικράτηση τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας καί τών άντι- 
δραστικών δυναστειών ήταν ή βασική αιτία πού κρατούσε κι έκεϊ, κάτω 
άπό τήν κηδεμονία ενός ξένου ιμπεριαλισμού τά κράτη αυτά, πού οί συν
έπειες τής τέτοιας εξάρτησής τους εκφραζόταν καί στίς ανταγωνιστικές 
σχέσεις τους στο πεδίο τής εξωτερικής πολιτικής.

Σήμερα, παρ’ δλο πού ολόκληρη σχεδόν ή νοτιοανατολική Ευρώπη — 
μέ εξαίρεση τή χώρα μας -  ζεί μέσα σ’ ενα καινούριο καθεστώς πραγματι
κής έθνικολαϊκής καί δημοκρατικής άνάπτυξης, ή χώρα μας εξακολουθεί 
νά είναι μονόπλευρα δεμένη στο άγγλοσαξονικό μπλοκ.

Έτσι, ή Ελλάδα παρουσιάζεται καί στον τομέα τής εξωτερικής της

151. Βλ. Ν. Ζαχαριάόη: «Τό πρωταρχικό έθνικό μας πρόβλημα», «Ριζοσπάστης», 
10/9/46.

152. Βλ. J .  B ru h a ty  στό ίδιο, σελ. 174.
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οικονομικής πολιτικής άποχωρισμένη από τό οργανικό σύνολο, άπό τό 
φυσικό κορμό τής νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Θά εξετάσουμε στις επόμενες παραγράφους: 1) Ποιες είναι οί συνέ
πειες τού μονόπλευρου έξωτερικού προσανατολισμού τής χώρας μας καί 
τής κυριαρχικής δράσης τού ξένου κεφαλαίου. 2) Σέ ποιά πραγματική 
οικονομική βάση στηρίζεται ή σχέση τής οικονομίας μας μέ τή νοτιοανα
τολική Ευρώπη καί 3) Ποιά είναι ή εξωτερική οικονομική πολιτική καί 
ποιος ό σωστός προσανατολισμός πού, μέσα στο πλαίσιο τής εθνικής ανε
ξαρτησίας καί ουδετερότητας, άνταποκρίνεται καλύτερα στήν πραγματο
ποίηση των σκοπών τού οικονομικού σχεδίου.

2. Ό  μονόπλευρος προσανατολισμός, ή κυριαρχική δράση τοϋ ξένου κε
φαλαίου καί ή οικονομική υποδούλωση

Τά οικονομικά αποτελέσματα άπό τήν εξάρτηση τής χώρας, άπό τό 
ξένο κεφάλαιο, στή γενική τους μορφή καί σέ ειδικότερες λεπτομέρειες 
πού άφορούν τήν εκτέλεση τεχνικών έργων κλπ. στό παρελθόν, εξετάσαμε 
σέ προηγούμενα κεφάλαια. Στή σχετική, άλλωστε, βιβλιογραφία, καί σέ 
πρόσφατες εργασίες βρίσκει κανείς άρκετό υλικό καί οικονομική άνάλυση 
των ζητημάτων αυτών. Τόσο γιά τό δημόσιο χρέος καί τό σκάνδαλο νά 
πληρώνει ή Ελλάδα, καί τό «άρχικόν όνομαστικόν κεφάλαιον καί τον 
άρχικόν όνομαστικόν τόκον» (Άνδρεάδης) καί νά δίνει περισσότερα άπό 
δσα δανείστηκε, δσο καί γιά τούς δρους τού δανεισμού καί γιά τήν άντι- 
παραγωγική χρησιμοποίηση των δανείων153. ’Ακόμα, καί γιά τόν ΔΟΕ, 
πού άποτέλεσε επί δεκαετηρίδες μιά συστηματικά οργανωμένη, ληστρική 
επέμβαση στήν οικονομία μας καί πού ή όλη υπόθεσή του συνδέεται μέ τή 
στερέωση τής θέσης τής ’Εθνικής Τράπεζας πού παίζοντας τό ρόλο τού 
μεσίτη αύξησε τά διαθέσιμα κεφάλαιά της κλπ. Ενδιαφέρον εξαιρετικά 
σημείο είναι ή σημαντική συμμετοχή τού ελληνικού κεφαλαίου στό εξωτε
ρικό δημόσιο χρέος.154

Γιά τήν έπένδυση κεφαλαίου στήν ιδιωτική οικονομία, έκτος άπό τή 
γενική βιβλιογραφία, παραθέσαμε ειδικά στοιχεία πού δείχνουν τά άπο- 
τελέσματα τής δράσης τού ξένου κεφαλαίου στόν τομέα των μεγάλων 
παραγωγικών έργων καί στή σύναψη προνομιακών συμβάσεων γιά τήν 
εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πόρων155. Ή  δράση 
αυτή άμεσα καί έμμεσα έδωσε στό ξένο κεφάλαιο τήν κυριαρχία πάνω σέ 
«κλειδιά τής οικονομίας». Είναι χαρακτηριστικό αυτό πού άναφέρει, στό 
σημείο αύτό, ό Ά γ γ . Άγγελόπουλος:

«Κατά τήν περίοδο τής κατοχής οι διάφορες ξένες έπιχειρήσεις,

153. Βλ. Άγγελ. Άγγελοπονλον: «Οί σχέσεις τής ελληνικής οικονομίας μέ τό εξωτερι
κό», ’Αθήναι 1946, «Τό δημόσιον χρέος τής Ελλάδος» κ.ά.

154. Βλ. Ν. Κνριαζίδη: «Ό  ΔΟΕ καί ό ρόλος τού ελληνικού κεφαλαίου στήν επιβολή 
του», «Κομμουνιστική Επιθεώρηση», άριθ. 2 καί 3/1947.

155. Βλ. Σ. Σταυρόπουλο, Ν. Αάϊο κ.ά. στή βιβλιογραφία (Παράρτημα III) γιά τά θέ
ματα αυτά.
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αντί νά υποχρεωθούν νά παραχωρήσουν ή τουλάχιστο νά ύποθη- 
κεύσουν τις εγκαταστάσεις τους στο κράτος σε σταθερό νόμισμα, 
έχρηματοόοτοϋντο άπό αυτό μέ τον πληθωρισμό σέ βάρος τού ελλη
νικού λαού καί έτσι ατό τέλος τού πολέμου όλα τά ξένα επιχειρημα
τικά συγκροτήματα, υπό τήν προστασία καί καθοδήγηση τού 
έχθρού, πράγμα πού πιστοποιεί ακόμα μιά φορά τήν αλληλεγγύη 
τού διεθνούς κεφαλαίου, βρέθηκαν ανέπαφα καί ολα τά βάρη τής 
λειτουργίας τους τά πλήρωσε ό ελληνικός λαός. Καί όμως αυτά εί
ναι οφειλή πρός τό κοινωνικό σύνολο, πού πρέπει οι διάφορες αυ
τές εταιρείες νά ύποχρεωθούν νά έπιστρέψουν στο έλληνικό δημό
σιο»156.

Εξετάσαμε, ειδικότερα, τή σύμβαση Κούπερ, σάν πρότυπο σύμβασης 
μέ προνόμια αποικιακής εκμετάλλευσης157.

Ερχόμαστε στή μεταπολεμική περίοδο. ’Άλλαξαν μήπως κατά τήν 
περίοδο αυτή, ύστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο γιά τή συντριβή 
τού φασισμού, οι επιδιώξεις των συγκροτημάτων τού ξένου κεφαλαίου 
απέναντι στή χώρα μας; Πολλοί νόμισαν, πώς μπορεί καί πρέπει σήμερα 
τό ξένο κεφάλαιο νά παίξει τό βασικό ρόλο γιά τήν άνοικοδόμηση τής 
χώρας μας.

Στήν πραγματικότητα, στήν περίοδο αυτή, ή πίεση τού ξένου κεφα
λαίου έφτασε στο μεγαλύτερο της βαθμό καί εκδηλώθηκε όχι μόνο μέ οι
κονομικά καί πολιτικά μέσα, μά καί μέ ένοπλη επέμβαση στή χώρα μας. 
Δέ θά εξετάσουμε, εδώ, τά γνωστά γεγονότα τής πολιτικής κατάστασης 
μέσα στήν τελευταία τριετία. Θά δείξουμε μερικά άπό τά πιό χαρακτηρι
στικά σημεία γιά τήν έπέμβαση καί τούς σκοπούς της.

α) Ή  άγγλική κατοχή έβαλε κάτω άπό τον έλεγχο καί τήν άμεση 
νπερόιοίκησή της τούς πιό σημαντικούς τομείς τής οικονομίας καί τήν 
οικονομία στό σύνολό της. Τό νόμισμα μέ τή νομισματική έπιτροπή, οί 
μισθοί καί τά ημερομίσθια, τό εξωτερικό εμπόριο καί ό προσανατολισμός 
του, οί εισαγωγές καί οί εξαγωγές, ό προϋπολογισμός καί οί στρατιωτικές 
δαπάνες, τά εφόδια τής ΟΥΝΡΑ, όλα μπήκαν ουσιαστικά -  καί σέ σημαν
τικό βαθμό καί τυπικά -  κάτω άπό τον έλεγχο των έπιτροπών καί των 
συμβούλων τής βρετανικής οικονομικής άποστολής καί των κρατικών 
ύπαλλήλων-άπεσταλμένων τής βρετανικής κυβέρνησης.

β) Ή  οικονομική «συμφωνία» τού Λονδίνου τό 1946 εξευτέλισε 
κάθε έννοια κρατικής αξιοπρέπειας καί οικονομικής λογικής καί τά δια
θέσιμα σέ χρυσό καί συνάλλαγμα βρέθηκαν ουσιαστικά δεσμευμένα άπό 
τή βρετανική κυβέρνηση. Καί φτάσαμε νά μάς δανείζουν άπό αυτά τά 
χρήματα. Τά δικά μας χρήματα. «Ή  Ελλάς δανείζει τήν Ελλάδα», όπως 
έγραψε ό Κ. Καραγιώργης. "Αλλά καί ή άποδέσμευση των υπολοίπων 
ήταν θεωρητική, όπως παρατηρεί ό Α. Άγγελόπονλος, άφού μέ τά άποδε- 
σμευμένα ποσά υπήρχε άπαγόρευση νά κινηθούμε έξω άπό τήν περιοχή

156. Βλ. Ά γγ. Άγγελοπονλον: «Ή  έλληνική οικονομία κλπ.», σελ. 18.
157. Βλ. σελίδες 88 - 95 καίΣ. Στανρόπονλο, στή βιβλιογραφία (Παράρτημα III).
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τής στερλίνας158. Δεν είναι πολύς καιρός, πού άρνούνται οι επίσημοι 
παράγοντες τού βρετανικού Θησαυροφυλακίου καί τού «Φόρεϊν-οφις» νά 
έπιστρέψουν τα διαθέσιμα άπό τις καταβολές τής Τραπέζης τής Ελλάδος 
πρός τά αγγλικά στρατεύματα, παρ’ ολο πού αυτά άποτελούν ζήτημα 
τραπεζιτικού διακανονισμού (πίστωση υπέρ τής Τράπεζας Ελλάδος στήν 
Τράπεζα τής Αγγλίας) καί όχι περιουσιακά στοιχεία στήν κατοχή τού 
βρετανικού δημοσίου.

Ή  κατάφωρη επέμβαση στον τομέα τής έμπορικής πολιτικής φάνηκε 
από την προσπάθεια νά ιδρυθεί μονοπωλιακός άγγλοελληνικός εμπορικός 
οργανισμός γιά τό εξωτερικό εμπόριο, ώστε νά μπορεί ευκολότερα νά 
έλέγχεται ό προσανατολισμός μας στο εμπόριο πού, μέ τη διακοπή σχεδόν 
κάθε συναλλαγής μέ τις παλιές αγορές μας τής Κεντρικής Εύρώπης καί 
τής νοτιοανατολικής Εύρώπης, κατάντησε στή μονοπωλιακή εκμετάλ
λευση των έξαγωγικών προϊόντων μας πού εφτασε ώς τή μεσιτεία ελληνι
κών καπνών άπό τούς ’Άγγλους γιά μεταπώληση στή δυτική Εύρώπη καί 
ειδικά στή Γερμανία!

γ) Ό λο  τό συγκρότημα των ξένων εμπειρογνωμόνων, έλεγκτών καί 
κηδεμόνων τής οικονομίας μας, συνήργησε καί σέ πολλά σημεία (δπως 
στούς μισθούς καί τά μεροκάματα) έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, βο
ηθώντας την παρέμβαση στήν οικονομική ζωή γιά ωφέλεια τού μεγάλου 
κεφαλαίου («ατομική πρωτοβουλία» κ.λπ.), γιά τή συμπίεση τού βιοτικού 
επιπέδου, γιά τήν παροχή των πιστώσεων καί τού συναλλάγματος στήν 
ολιγαρχία των μεγαλεμπόρων καί των μεγαλοβιομηχάνων, γιά τήν «άφεση 
άμαρτιών» των οικονομικών δοσιλόγων, πλουτισάντων κ.λπ., γιά τίς 
υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες καί τά έξοδα τής αγγλικής κατοχής καί 
των άποστολών γιά τήν οργάνωση τού άστυνομικού κράτους καί, μ’ ένα 
λόγο, γιά τήν πραγματοποίηση τής «άνασυγκρότησης», δπως τήν ήθελαν 
οι διευθυντικοί οικονομικοί κύκλοι τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

δ) Ά π ό  οίκονομική-παραγωγική άποψη μπορούμε νά διαπιστώσου
με, πώς ή παραγωγική κινητοποίηση εμποδίστηκε καί δέν πραγματοποι- 
ήθηκε σέ ορισμένους τομείς, όπου ή συμβουλή των ξένων είχε σκοπό νά 
μάς αναγκάζουν νά προτιμούμε μάλλον έτοιμα προϊόντα-έμπορεύματα, 
άντί γιά πρώτες ύλες πού θά χρησιμοποιούσε ή εθνική έργασία γιά τήν 
εσωτερική δραστηριοποίηση τής οικονομίας. Ά λλά καί ή άντιορθολογική 
άξιοποίηση τών πρώτων υλών, μηχανημάτων κ.λπ. δέ βρίσκεται έξω άπό 
τά όρια τής ευθύνης τών οικονομικών μας Δαλαϊλάμα. Έτσι όχι μόνο δέν 
μπόρεσε νά δραστηριοποιηθεί ή εθνική έργασία σ’ ένα άνοικοδομητικό 
οργασμό, μά κατάντησε νά σπρώχνεται -  γιά όφελος τής ολιγαρχίας -  τό 
επίπεδο συντήρησης τής βασικής παραγωγικής δύναμης, τού έμψυχου 
υλικού τής ανοικοδόμησης, όλοένα πιό χαμηλά.

ε) "Οσο γιά τίς οικονομικές διεκδικήσεις τής χώρας, επανορθώσεις 
κ.λπ., κι εκεί δέν παρουσίασαν αί «προστάτιδες» δυνάμεις καμμιά άξι- 
όλογη δραστηριότητα γιά νά πάρουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό έπανορ-

158. Βλ. Ά γγ. Άγγελόπονλο, στό ίδιο, σελ. 25.
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θώσεις. Στο σημείο αυτό, φαίνεται πώς τούς ήταν ίσως κάπως δύσκολο νά 
υποστηρίζουν τό άντιδημοκρατικό καθεστώς πού αύτοί οί ϊδιοι έγκαθί- 
δρυσαν μέ τή βία καί τη νοθεία τής λαϊκής θέλησης στην Ελλάδα.

στ) Τά ξένα οικονομικά «σχέδια άνασνγκρότησης». Γιά τά σχέδια 
αύτά, καί σέ γενικές γραμμές καί στά ειδικά τους κεφάλαια γιά τό ενερ
γειακό καί τήν εκβιομηχάνιση, μιλήσαμε σέ περασμένες σελίδες159. Έδώ 
πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς από τήν άποψη τής άνοικοδόμησης μέ 
ξένα κεφάλαια, τά σχέδια αύτά δημιούργησαν άρκετές πλανημένες εντυ
πώσεις καί ερμηνείες. Τό κυριότερο λάθος πού γίνεται άπό μερικούς, εί
ναι τό λάθος στον καθορισμό τού σκοπού των δανείων,σκοπού των συμ
μαχικών οργανισμών πού τά παρέχουν. Ό  σκοπός των δανείων αύτών 
πρέπει νά είναι νά βοηθήσουν στήν άνασυγκρότηση κατά πρώτο λόγο των 
χωρών πού χρειάζονται μιά τέτοια ενίσχυση, ύστερα άπό τή φασιστική 
επιδρομή καί τις πολεμικές καταστροφές. Οί οργανισμοί πού τά παρέχουν 
είναι συμμαχικοί οργανισμοί, όργανα τού «Όργανισμού Ηνωμένων 
Εθνών», καί ό σκοπός τους είναι νά έκτελούν τις βασικές αρχές πού είναι 
υποχρεωμένος ν ’ ακολουθεί ό OHE. Ειδικότερες συμφωνίες, δπως τού 
Μπρέττον Γούντς, δημιούργησαν τούς οικονομικούς αύτούς οργανισμούς.

Οί οργανισμοί αύτοί, καθώς ξέρουμε, είναι τό «Διεθνές νομισματικό 
ταμείο» καί ή «Διεθνής Τράπεζα γιά άνοικοδόμηση καί άνάπτυξη».

Τά δάνεια αύτά θά παρέχονται γιά παραγωγικούς σκοπούς, θα γίνε
ται ελεγχος στή χρησιμοποίησή τους καί δέ θά επιτρέπεται ή επέμβαση 
των οργανισμών στίς πολιτικές υποθέσεις των χωρών-μελών. Σέ μιά τέ
τοια «καλόπιστη» καταστατική τοποθέτηση των άρχών πού διέπουν τούς 
οικονομικούς αύτούς οργανισμούς μέσα σ’ ενα πνεύμα διεθνούς οικονο
μικής συνεργασίας, διαπιστώνει κανένας τήν έπιρροή τής δημοκρατικής 
προοδευτικής μερίδας τού βορειοαμερικανικού καπιταλισμού, πού, όπως 
χαρακτηριστικά λέει ό Κ. Καραγιώργης:

«συμβαδίζουν τά οικονομικά συμφέροντα της μέ τή γραμμή αύτή» 
καί πού «έβαλε τή σφραγίδα της τόσο στή διεξαγωγή τού πολέμου, 
άπό τήν άμερικανική πλευρά, δσο καί στον πολιτικό καί διπλωμα
τικό χειρισμό των διεθνών προβλημάτων. Καί είναι γεγονός δτι ή 
προσωπική συμβολή τού προέδρου Ρούσβελτ καί των στενών συνερ
γατών του (Ούάλλας, Τκες, Μοργκεντάου, Κλώντ Πέππερ κ.λπ.) 
υπήρξε πολύ θετική (χάρτης τού ’Ατλαντικού, Μπρέττον Γούντς, 
προπαρασκευή τού Σάν Φραντσίσκο κ.λ.π.). Ό  “ρουσβελτισμός,, 
γιά τότε ύπήρξε θετικός»!60

Ή  συμμετοχή δλων σχεδόν των χωρών στούς οργανισμούς αύτούς τήν 
εποχή τής συγκρότησής τους, εδειξε πώς είχαν προκαλέσει τήν εμπιστο
σύνη πρός δλες τις κατευθύνσεις. Μπορούσαν ν ’ άποτελέσουν, δηλαδή, 
μέσο γιά γόνιμη καί ειλικρινή οικονομική, εμπορική καί διπλωματική

159. Βλ. σελίδες 95-101 καί 187-191.
160. Βλ. Κ. Καραγιώργη: «Διεθνή; οικονομική συνεργασία ή προκάλυμμα άμερικανι- 

κής οικονομικής κυριαρχίας;», «’Ανταίος», άριθ. 21 - 22/1946.
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συνεργασία.
Αυτό ήταν τό «γράμμα» των συμφωνιών. Ή  τήρηση, δμως, του πνεύ

ματος έξαρτιόταν στήν πράξη άπό τήν πολιτική όλων των χωρών-μελών 
καί ιδιαίτερα άπό τήν άμερικάνικη συμπολιτεία πού ήταν καί ό κυριότε- 
ρος μέτοχος. Έμεινε ή ϊδια ή εξωτερική πολιτική των ΕΠΑ; Έδώ είναι 
όλο τό ζήτημα. Είναι γνωστό πώς ή πολιτική αυτή άλλαξε. Καί άλλαξε με 
ολοκληρωτική άπάρνηση τού ρουζβελτικού πνεύματος συνεργασίας. Στόν 
οικονομικό καί στόν πολιτικό τομέα ύστερ’ άπό τό θάνατο τού Ρούσβελτ 
στή θέση τής συνεργασίας επικράτησε, ολοένα περισσότερο, ή δυναμική 
πολιτική τής «άτομικής βόμβας» καί τού δολλαρίου. Ή  πολιτική αυτή 
άποκορυφώθηκε μέ τό «δό/μα Τρούμαν», μέ τούς άντισοβιετικούς λόγους 
καί τήν άντισοβιετική εκστρατεία μιας μερίδας τής άμερικανικής κυρίαρ
χης τάξης, τής πιο άντιδραστικής μερίδας πού εκπροσωπούσε τις μαχητι
κές διαθέσεις τών διευθυντικών «οικονομικών ομίλων».

Οι ρουζβελτικοί ήρθαν σε άντίθεση μέ τή μερίδα αυτή καί έγινε 
προσπάθεια άπό τά τράστ νά τούς εκμηδενίσουν πολιτικά, άφαιρώντας 
τους κάθε κρατική έξουσία καί παρουσιάζοντάς τους σάν έχθρούς τού 
άμερικανικού εθνικού συμφέροντος.

Ό  λαός καί οι προοδευτικές εργατικές οργανώσεις, δμως, συσπειρώ
θηκαν καί συσπειρώνονται ολοένα περισσότερο γιά νά άντιμετωπίσουν 
τήν επίθεση τής ολιγαρχίας τών τράστ καί νά προστατεύσουν τίς δημο
κρατικές έλευθερίες.

Φυσικά, ή ριζική μεταβολή στήν εξωτερική πολιτική τών ΕΠΑ ειχε 
τίς άμεσές της συνέπειες καί στο ζήτημα τών οργανισμών τού Μπρέττον 
Γούντς. Οι οργανισμοί αυτοί έγινε συστηματική προσπάθεια νά μετατρα- 
πούν σέ οικονομικούς προπομπούς γιά τήν επιτυχία τής πολιτικής τού 
δολλαρίου. Ή  «οικονομική συνεργασία» έγινε «προκάλυμμα άμερικανι- 
κής οικονομικής κυριαρχίας» -  όπως τιτλοφορεί ό Κ. Καραγιώργης τό 
άρθρο του πού πιο πάνω άναφέραμε -  πλάϊ στή διπλωματία τού «δολλα
ρίου» καί τής «βόμβας». Τοποθετήθηκαν διευθυντικά «στελέχη» τών ορ
γανισμών αυτών πού άνήκαν -  δπως ό Meyer — στήν άνώτατη ιεραρχία 
τού κόσμου τών τράστ161.

Τό άποτέλεσμα ήταν οι οργανισμοί αυτοί στήν πράξη νά μή προωθή
σουν τήν εφαρμογή τών άρχικών σκοπών γιά τούς οποίους συγκροτήθη- 
καν καί νά συναντήσουν έτσι, σέ πολλά σημεία, τήν επιφύλαξη τής ΕΣΣΔ.

Δέν ήταν άραγε περιοριστικό τό «γράμμα» τών καταστατικών άρχών 
τού Μπρέττον Γούντς γιά κάθε παρέκκλιση άπό τούς αρχικούς σκοπούς; 
Ώ ς ένα βαθμό, ναι. 5 Αλλά ξέρουμε καλά πώς τά μέσα καί οί μέθοδοι στήν 
εφαρμογή μιας συμφωνίας ή ενός νόμου καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό καί 
τήν άκρίβεια γιά τήν τήρηση τού πνεύματός του.

161. Ό  Eugène Meyer, τραπεζίτης καί εκπρόσωπος τού όμίλου Morgan. Τό άρθρο τού 
Κ. Vélikanov στούς «Νέους Καιρούς» είναι άποκαλυπτικό γιά τήν προσπάθεια τής ολιγαρ
χίας τών τράστ νά κατευθύνουν ενεργά τήν πολιτική τών οργανισμών αυτών στήν εξυπηρέ
τηση τών κερδοσκοπικών επεκτατικών συμφερόντων τους σέ μιά σειρά άπό χώρες. Βλ. 
Παράρτημα I καί Βιβλιογραφία, Παράρτημα III.
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"Αλλωστε, όπως θά δούμε, στην περίπτωση τής χώρας μας γιά νά 
άποφύγει ό κ. Τρούμαν κάθε περιορισμό, χρησιμοποίησε άλλο τρόπο πα- 
ροχής ενίσχυσης στήν Ελλάδα, πού τον άπήλασσε άπό τον έλεγχο τού 
OHE. Φυσικά, ύστερα άπό τήν άμερικάνικη επέμβαση, δέν είναι δύσκολο 
νά χρησιμοποιηθεί «άβρόχοις ποσίν» καί ένα δάνειο άπό τήν Τράπεζα 
άνασυγκροτήσεως, γιά τό οποίο, άφού ή έπέμβαση στις «πολιτικές υποθέ
σεις» τής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε άμεσα άπό τήν κυβέρνηση των 
ΕΠΑ, δέ χρειάζεται νά ξαναεπέμδει ό οικονομικός οργανισμός τού 
Μπρέττον Γούντς γιά λογαριασμό των ΕΠΑ.

Ό σο γι’ αύτά καθαυτά τά σχέδια των οργανισμών FAO καί τής υπο
επιτροπής UNO, αύτά αντί νά είναι συμβουλευτικά σχέδια, αφού ό έλεγ
χος τού OHE μπορεί νά εκτείνεται μόνο στήν εξακρίβωση τού κατά πόσο 
χρησιμοποιήθηκαν παραγωγικά τά δάνεια, απλώνονται καί στον καθορι
σμό τού τύπου καί τής μορφής τής άνοικοδόμησης, καθώς καί στόν προσ
διορισμό τού βαθμού τής μετατροπής τής χώρας σέ βιομηχανική, σύμ
φωνα μέ τις άπόψεις τού άμερικανικού εξωτερικού εμπορίου καί τών βι
ομηχανικών τράστ. Καί, ακόμα, έγκαθιστούν στή χώρα μας μιά πολυμελή 
«συμβουλευτική» έπιτροπή, πού στήν πραγματικότητα, όπως οί βρετανι
κές αποστολές, θά είχε τό βέτο γιά κάθε ζήτημα σχετικό μέ τήν «άνοικο- 
δόμηση - άνάπτυξη» τής χώρας. Τά σχέδια αύτά περιέχουν, αναμφίβολα, 
πολλά χρήσιμα στοιχεία καί διαπιστώσεις γιά τή βιωσιμότητα τής χώρας, 
στοιχεία πού άποτελούν μιά «επίσημα» διατυπωμένη καταδίκη τής πολι
τικής τής οικονομικής ολιγαρχίας πού άφησε άνεκμετάλλευτες τις πλου- 
τοφόρες πηγές τής χώρας. Περιέχουν, άκόμα, θά μπορούσε ϊσως νά πεί 
κανένας, καί πολλές χρήσιμες συμβουλές. Στό τεχνικό τους μέρος φτάνουν 
πολλές φορές σέ άντίθεση μέ τή γενική πολιτική σκοπιμότητα πού εξυπη
ρετούν καί γι’ αυτό ή ελληνική κυβέρνηση πού αισθάνεται πώς τή μαστί
γωσαν σέ πολλά καίρια σημεία, δήλωσε στήν ’Αμερική πώς έχει «άντιρ- 
ρήσεις» γιά τό σχέδιο FAO, άφού αυτό άποσύρθηκε άπό τήν ημερήσια 
διάταξη τού Κοινωνικού καί Οικονομικού Συμβουλίου τού OHE. Γιατί 
στό τεχνικό τους μέρος τά σχέδια αύτά «δίνουν μιά γερή κλωτσιά», όπως 
παρατήρησε ό Σ. Μάξιμος, 162 στή θεωρία τής «φτώχειας» τού τόπου.

Ή  πλάνη πού δημιούργησαν, βρίσκεται στό ότι εμπόδισαν νά κατα
λάβουν μερικοί, πώς τά σχέδια αύτά άν εφαρμόζονταν θά είχαν ώς «τίμη
μα» νά περιοριστεί ή* άνάπτυξη τής οικονομίας σέ χαμηλό έπίπεδο εκβι
ομηχάνισης, νά μάς ύπαγορευθεί άπό τούς ξένους ένα πρόγραμμα άνοι- 
κοδόμησης163 νά εξακολουθήσει ή εξάρτηση σέ βασικά μέσα παραγωγής 
(μηχανήματα κλπ.) άπό τήν άγορά τών διεθνών μονοπωλίων, νά μείνει 
άνενόχλητη ή ολιγαρχία στήν έκτέλεση τού δικού της «προγράμματος* 
καί νά καταλήξει ή εκτέλεση τών έργων ν ’ άνατεθεϊ σέ επιχειρηματικούς

162. Βλ. Σ. Μάξιμον: «Τά ξένα σχέδια άνοικοδόμησης», «'Ανταίος», άριθ. 3/1946.
163. Τό πρόγραμμα τού «οργανισμού άνασυγκροτήσεως», πού «γίνεται καί δέν τελει

ώνει», μάλλον γιά «ενημέρωση» τών ξένων θά χρησιμοποιηθεί. Τό πρόγραμμα αυτό μέ τήν 
περιπτωσιολογία του προσπαθεί νά προσαρμοστεί σέ δλες τίς μεταβλητές, κάθε φορά, «έπι- 
θυμίες» ξένων καί κυβέρνησης.
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ομίλους τού εξωτερικού, αφού το κράτος με τήν αρχή τής «ιδιωτικής πρω
τοβουλίας» θά προτιμούσε («καθ’ ύπαγόρευσιν» τής ολιγαρχίας) νά μεί
νει εξω άπό κάθε τέτοιας μορφής παραγωγική δράση.

Τό συμπέρασμά μας είναι πώς τά «σχέδια» αυτά δέν είναι έφαρμό- 
σιμα σέ μιά οικονομία δημοκρατική λαϊκή πού θά αναπτυχθεί λεύτερα, 
εσωτερικά, οργανικά καί στο πλαίσιο πάντα τής εθνικής άνεξαρτησίας. 
Τά σχέδια αυτά, παρ’ δλα τά θετικά τους στοιχεία άπό τεχνική άποψη, 
είναι στον οικονομικό τομέα μιά άπαράδεκτη έπέμβαση γιά τον προσα
νατολισμό τής οικονομίας μας καί γιά τον καθορισμό τού σχεδίου γιά τήν 
ανάπτυξή της, έστω κι άν παρουσιάζονται μέ «συμβουλευτικό χαρακτή
ρα». Ό  περιορισμός άλλωστε στήν εκβιομηχάνιση τής χώρας αντιπροσω
πεύει τήν ίδια τάση τής μετα-ρουζβελτικής πολιτικής, πού είναι λιγότερο 
νά δημιουργήσει αγοραστική δύναμη μέ φυσιολογική, όσο είναι δυνατό, 
άνάπτυξη τής οικονομίας των κατεστραμμένων χωρών παρά μέ βίαιη επι
βολή καί εκμετάλλευση προνομιακή άπό τά τράστ των πετρελαίων καί τού 
ατσαλιού. "Αλλωστε καί ό σκοπός τής Τράπεζας άνοικοδόμησης δέν ήταν 
νά επεμβαίνει στά εσωτερικά κάθε χώρας μέ τό πρόσχημα πώς παρακο
λουθεί τήν πορεία τής άνοικοδόμησής της, άλλά νά τής δίνει τά μέσα γιά 
τήν άνοικοδόμηση. Φυσικά μέ κάθε λογική εγγύηση άπέναντι στον OHE 
γιά τον τρόπο τής διάθεσης των μέσων αυτών. Πού δέ χωράει συζήτηση 
πώς μόνο ένα λαϊκό κράτος θά μπορούσε νά χρησιμοποιήσει τά μέσα αύτά 
στό μεγαλύτερο βαθμό ώφέλιμα, άποδοτικά καί ορθολογικά.

ζ) Τό ιστορικό τής δράσης τού ξένου κεφαλαίου καί γενικότερα τού 
ξένου ιμπεριαλισμού καταλήγει, στή χώρα μας, ύστερα άπό τόν πόλεμο μέ 
τό «δόγμα Τρούμαν» στή διαδοχή τού αγγλικού ιμπεριαλισμού άπό τόν 
άμερικάνικο, πού άνάλαβε νά συνεχίσει τήν υποστήριξη τού σημερινού 
αντιδραστικού καθεστώτος στή χώρα μας. Νομίζουμε πώς τό ζήτημα τής 
«βοήθειας» άπό τήν άμερικάνικη κυβέρνηση δέ χρειάζεται νά «άποδει- 
χθεί ποιά γενικότερα πολιτικά κίνητρα έχει.

Ή  «προστασία» τής Ελλάδας είναι μέρος γενικότερου σχεδίου τής 
άντιδραστικής πολιτικής των τράστ των ΕΠΑ, νά περικυκλώσουν μέ δυ
ναμική πολιτική τήν ΕΣΣΔ καί τίς λαϊκοδημοκρατικές χώρες, νά στηρί
ξουν τά άντιδραστικά - άντικομμουνιστικά καθεστώτα, νά κρατήσουν σέ 
μιά πολεμική άτμόσφαιρα τήν Αμερική καί νά ελέγχουν ζωτικά σημεία 
άπό πολεμική - οικονομική άποψη (πετρέλαια Μέσης ’Ανατολής κλπ.)164.

164. Σημειώνουμε πιό κάτω τούς τίτλους όρισμένων οικονομικών άρθρων καί μελετών 
πού αναλύουν καί έξηγούν τήν εξωτερική οικονομική πολιτική τών ΕΠΑ. Ό πω ς φαίνεται 
άπό τά στοιχεία πού περιέχονται στίς έργασίες αυτές, πού δέ μάς επιτρέπει ό χώρος ν’ 
άναπτύξουμε, ή πολιτική αυτή ατά παρασκήνιά της καθοδηγείται καί υπαγορεύεται άπό τά 
συμφέροντα τών ισχυρών γκρούπ, τών «ομίλων» δηλαδή πού συγκροτούν τά γιγαντικά μο
νοπώλια τών τράστ γιά τήν έξασφάλιση σέ παγκόσμια κλίμακα τεράστιας ζώνης οικονομικής 
καί πολιτικής επιρροής..Οί «όμιλοι» αυτοί άπλώνουν τά πλοκάμια τους σέ όλες τίς μεγάλες 
χώρες καί συνδέονται στενά μέ άντίστοιχους ομίλους στήν ’Αγγλία καί τήν Ευρώπη. Παρ’ 
όλες τίς τοπικές καί προσωρινές άντιθέσεις τών μονοπωλίων υπάρχει μιά τεράστια διακλά
δωση καί κλιμάκωση τών «ισχυρών ομίλων» τού μονοπωλιακού κεφαλαίου στή Γερμανία,

33 511



Γιά τά ελατήρια αύτά, μίλησαν αρκετά καθαρά οί επίσημοι συνεργάτες 
του κ. Τροϋμαν (Βάντεμπεργκ, Πάτερσον κ.ά.) δσο καί οί άντιπολιτευ- 
όμενοι (Ούάλλας, Πέππερ, Τκες κ.ά.). Ή  άνεπάρκεια τής βοήθειας, άλ
λωστε, γιά τήν άνασυγκρότηση165 καί ό «πολεμικός» σκοπός της, μαρτυ
ρούν πώς δεν πρόκειται κατά κύριο λόγο γιά χρηματοδότηση τής άνασυγ- 
κρότησης, ώστε νά περιοριστούμε μόνο στήν τεχνικοοικονομική άντιμε- 
τώπιση του ζητήματος γιά τή χρησιμοποίησή της. Είναι σίγουρο, άλλωστε, 
πώς στά νύχια τής ολιγαρχίας, δ,τι περισσέψει από τις δαπάνες τού εμφυ
λίου πολέμου, θά άποτελέσει καί αυτό, στο μεγαλύτερο μέρος, «τά άργύ- 
ρια τής προδοσίας της».

η) Τελειώνοντας τήν παράγραφο αυτή μπορούμε νά διαπιστώσουμε, 
ποιές είναι οί κύριες μορφές δράσης τού ξένου κεφαλαίου καί κατά πόσο 
αυτό μπορεί ν ’ άποτελέσει τόν κυρίαρχο παράγοντα στήν άνοικοδόμηση, 
δπως ισχυρίζονται όσοι υποστηρίζουν τό «μή βιώσιμο» τού τόπου, αν 
λείψει ό παράγοντας αυτός.

Ή  σχέση εξάρτησης μιας χώρας άπό τό ξένο κεφάλαιο εκδηλώνεται 
στή μορφή τής οικονομικής δράσης, στή διάρθρωση τής οικονομίας καί 
στον τρόπο τής παραγωγής πού επιδιώκει νά διατηρήσει τό ξένο κεφά
λαιο στή χώρα αυτή γιά τήν καλύτερη επιτυχία των σκοπών του.

στήν ’Αγγλία καί στή Γαλλία. Ή  ολιγαρχία των τραστ προσπαθεί νά έπιβάλει τη «δική της 
λύση», τόσο στά εσωτερικά πολιτικά καί οικονομικά προβλήματα κάθε χώρας (Ντε Γκώλ 
στή Γαλλία, Κουομιτάνγκ στήν Κίνα κ.λ,π.), όσο καί στήν άντιμετώπιση των διεθνών προ
βλημάτων (Ρούρ, γερμανικό ζήτημα, επανορθώσεις, πίεση στις λαϊκές δημοκρατίες καί τήν 
ΕΣΣΔ κ.λπ.). Παρ’ δλη τήν προπαγανδιστική φρασεολογία τής εξωτερικής διπλωματίας των 
αγγλοσαξόνων γιά τήν «άποναζιστικοποίηση» τής Γερμανίας κ.λπ., ή πραγματική προσπά
θεια των «διευθυντικών» όμίλων τού χρηματιστικού κεφαλαίου είναι νά ξανασυνδέσουν τίς 
σχέσεις τους -  πού δέν επαψαν νά υπάρχουν άκόμα καί στό διάστημα τού πολέμου -  μέ τά 
γερμανικά μονοπώλια. Ό  άξων «Birmingham - Essen», (αγγλικά μέ γερμανικά μονοπώλια) 
ή διεθνής τράπεζα Schröder (άγγλο - άμερικανο - γερμανική), ή «συνεργασία» τού άμερικα- 
νικού συγκροτήματος Du Pont de Nemours μέ τό άγγλικό Imperial Chemical Industries Ltd 
καί μέ τό γερμανικό κολοσσό I. G. Farbenindustrie, είναι χαρακτηριστικές άποδείξεις γιά 
τούς σκοπούς καί τίς κατευθύνσεις των «όμίλων» αυτών. Στήν Εύρο τη, στή Νότιο ’Αμερική, 
στήν Κίνα, στήν Κορέα, στή Μέση ’Ανατολή, στήν Ελλάδα παντού εφαρμόζεται ή πολιτική 
αυτή. Τά τράστ αύτά μέ τά ανομολόγητα σχέδιά τους είναι έτοιμα νά διακυβεύσουν τήν 
ειρήνη γιά «περισσότερα άκόμα» υπερκέρδη. Οί λαοί, δμως, άγρυπνούν.

’Αναφέρουμε μερικές εργασίες γιά τό πιό πάνω ζήτημα: I. Αεμίν: «Οι μεταπολεμικές 
τάσεις τής εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών», «Μόρφωση» άριθ. 9/1947. Α. 
Λεονίντωφ: Σειρά άρθρων στούς «Νέους Καιρούς» γιά τά μεγάλα διεθνή προβλήματα καί τά 
άγγλοαμερικανικά σχέδια (βλ. «Ριζοσπάστη» τής 25, 26, 27, καί 29 Απριλίου 1947). Α. 
Λεονίντωφ: «Ό  διεθνής ρόλος τής άγγλοαμερικανογερμανικής τράπεζας Σρέντερ», «Νέοι 
Καιροί» 8 - 12/1947 καί «Μόρφωση», άριθ. 11 καί 12/1947. Σ. Βτόρωφ: «Ή άγγλοαμερι- 
κανική δημοσιονομική πολιτική στή Γερμανία». Β. Αβάριν: «Τά άμερικάνικα μονοπώλια 
στήν Κίνα» καί άπό τήν «Ίσβέστια» τής 4 - 7/1946 μετάφραση στή «Μόρφωση» άριθ. 
4/1947: «Ό  Παναμερικανισμός, σάν δπλο γιά τήν πολιτική τής επέκτασης». (’Αφορά τήν 
προσπάθεια έπέκτασης, διείσδυσης καί επιρροής των βορειοαμερικανικών τράστ στις χώρες 
τής Λατινικής Αμερικής).

165. Παραπάνω, σελ. 493 καί ύστερα, δείξαμε πώς ή βοήθεια αυτή μέ τά ελλείμματα 
στά ισοζύγια καί στόν προϋπολογισμό πού £γιναν χωρίς υπερβολή χασματιχά άπό τήν πολι
τική τής ολιγαρχίας καί μέ τίς δαπάνες τού εμφύλιου πολέμου, είναι ζήτημα λίγων μηνών γιά 
νά εξανεμιστεί, χωρίς παραγωγικό άποτέλεσμα.
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Μιλήσαμε λεπτομερειακά γιά τό θέμα αυτό σε άλλο κεφάλαιο. Αυτό 
πού ενδιαφέρει, έδώ, εϊναι νά έξακριβώσουμε ποιός είναι ό τύπος τής 
οικονομίας πού ζητούν νά μάς έπιβάλουν, αν κρίνουμε τόσο άπό τά «σχέ
δια » των οργανισμών πού άναφέραμε, δσο καί άπό σχετικά ξένα τεχνικο- 
οικονομικά δημοσιεύματα.

Ή νοτιοανατολική Ευρώπη άποτέλεσε πεδίο έρευνας καί πειραματι
σμών στό διάστημα τού μεσοπολέμου, σχετικά μέ τον καλύτερο τρόπο οι
κονομικής δράσης των ξένων δυνάμεων πού άσκούσαν τήν επιρροή τους 
στις χώρες αυτές. Οι ειδικοί καί θεωρητικοί τού χιτλερικού φασισμού 
έδειξαν «έξαιρετικό» ενδιαφέρον γιά τό χώρο αυτό τής Ευρώπης μέ τις 
έντονες ιδιομορφίες καί ανομοιομορφίες στον τρόπο τής παραγωγής καί 
στή συγκρότηση τής οικονομίας του. Εργασίες στατιστικές γιά τό δημο- 
γραφικό πρόβλημα καί άλλες μελέτες γράφτηκαν άρκετές166. Ή  χιτλερική 
Γερμανία έβλεπε -  ιδιαίτερα -  τά Βαλκάνια σά χώρο οικονομικό πού 
άναπτυσσόταν ώς τότε «συμπτωματικά» καί πού έπρεπε αυτή νά τον ορ
γανώσει συστηματικά. Ή  «συστηματική» οργάνωση πού έκανε στήν πρά
ξη, ήταν νά τά μεταβάλει, δσο αυτό τής ήταν δυνατό, σέ αγροτικό παράρ
τημα καί εξάρτημα τής συγκεντρωμένης βιομηχανίας των γερμανικών 
τράστ. Αυτό, δηλαδή, πού έκαναν οί άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις μέ τό 
εμπόριο, τίς τοποθετήσεις ιδιωτικών κεφαλαίων γιά ελαφρά μόνο βιομη
χανία καί γιά εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου, ό χιτλερικός φασισμός τό 
τράβηξε ώς τίς πιο τελευταίες συνέπειές του, μέ τήν εδαφική κατοχή των 
χωρών αυτών καί έφτασε νά καταστρέφει καί νά ξερριζώνει, άκόμα, εγ
καταστάσεις μεγάλης βιομηχανίας, γιά νά δώσει στις χώρες τής νοτιοανα
τολικής Ευρώπης τον «άμιγή» τύπο των χωρών πού εξάγουν αγροτικά 
προϊόντα καί φυσικές πρώτες ύλες καί εισάγουν βιομηχανικές πρώτες 
ύλες γιά επεξεργασία καί έτοιμα βιομηχανικά προϊόντα, ιδίως μηχανήμα
τα, εργαλεία κ.λπ.167.

Ύστερα άπό τόν πόλεμο, παρ’ δλο πού σχεδόν δλες οί χώρες τής νο
τιοανατολικής Ευρώπης άποτίναξαν τά δεσμά τού ξένου καί τού εσωτερι
κού φασισμού καί προχώρησαν νά βάλουν τίς βάσεις γιά τή μέ γρήγορο 
ρυθμό έκβιομηχάνιση -  μέ εξαίρεση τήν Ελλάδα -  συναντάμε στή σχετική 
αγγλοσαξονική βιβλιογραφία εργασίες στατιστικές καί έφαρμοσμένης πο
λιτικής οικονομίας, πού δείχνουν πώς ή «επίσημη» άποψη των διευθυντι
κών οικονομικών καί πολιτικών κύκλων στίς χώρες αυτές -  άποφεύγον- 
τας βέβαια τό χιτλερικό «ολοκληρωτισμό» -  εξακολουθεί νά θέλει τίς χώ
ρες αυτές τής Ευρώπης μέ τά χαρακτηριστικά, λίγο-πολύ, τού κατανα
λωτή βασικών μέσων παραγωγής άπό τό άγγλοσαξονικό μπλοκ καί τού 
προμηθευτή σ’ αυτό φυσικών πρώτων υλών καί αγροτικών προϊόντων.

Παίρνουμε σάν παράδειγμα τήν εργασία τού Κ. Mandelbaum168, πού,

166. Βλ. Wagemann: «Das neue Balkan».
167. Βλ. γιά τό σχέδιο «άγροτοποίησης» τών χωρών τής κεντρικοανατολικής καί νοτι

οανατολικής Ευρώπης: J. Kuczynski - M. Witt: «The Economics of Barbarism» (Hitler's 
New Order in Europe), London, 1942. Έκδ. F. Muller.

168. Στό ίδιο.
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ένώ στέκεται στήν άποψη τής εκβιομηχάνισης «των καθυστερημένων 
περιοχών» τής Ευρώπης όπως τις ονομάζει, δέν παύει, ώστόσο, νά δέχε
ται πώς τά περιθώρια τής βιομηχανικής άνάπτυξης είναι αρκετά περιορι
σμένα καί οί ρυθμοί της μάλλον «βραδείς».

Σέ μιά κατανομή μάλιστα, πού κάνει στούς συντελεστές τής εργασίας 
καί τού κεφαλαίου, βλέπουμε μιά έκδηλη προτίμηση στις βιομηχανίες τής 
κατεργασίας καί ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό επενδύσεων στις βαρειές 
βιομηχανίες. Σάν «οριακό» υπόδειγμα, σάν πρότυπο γιά τήν άνάπτυξη 
τής βιομηχανίας στις χώρες πού εξετάζει, παίρνει τήν προπολεμική οικο
νομία τής Τσεχοσλοβακίας καί τής Αυστρίας. Χωρίς νά μπούμε σέ λεπτο
μέρειες, διαπιστώνουμε πώς τά ϊδια τά πράγματα, αν κρίνουμε από τή 
βάσιμη προοπτική γιά τήν πλατειά εκβιομηχάνιση πού χάραξαν τά οικο
νομικά σχέδια στις χώρες τής νοτιοανατολικής Ευρώπης, έχουν κιόλας 
διαψεύσει μέ τήν πραγματοποίηση τών πρώτων άντικειμενικών σκοπών, 
τούς «οριακούς» περιορισμούς πού βάζει ό Κ. Mandelbaum.

Χαρακτηριστικό δείγμα, επίσης, γιά τον τρόπο πού βλέπουν οί άγ- 
γλοσάξονες τήν άνοικοδόμηση καί γιά τήν προοπτική τους στις χώρες αυ
τές, άποτελούν καί τά σχέδια τών ξένων οικονομικών αποστολών πού 
άναφέραμε.

Τό συμπέρασμα είναι, λοιπόν, πώς καί στήν καλύτερη περίπτωση, τό 
ξένο κεφάλαιο δπως δέν «ξεαποικοποιεϊ» -  άπό μόνο του — τίς αποικι
ακές χώρες, δπως «διευρύνει καί στερεώνει τό σύστημα πού διαμορφώ
θηκε στις οικονομικές σχέσεις αποικιών καί μητρόπολης169, έτσι δέν αφή
νει καί τίς εξαρτημένες, γενικά, χώρες νά αποκτήσουν τήν οικονομική 
ανεξαρτησία τους, άλλά -  μεταβάλλοντας τό πολύ μορφές εκμετάλλευσης
-  τίς εμποδίζει νά έκβιομηχανιστούν, γιά νά τίς κρατάει ευκολότερα κάτω 
άπό τήν κυριαρχία του.

Οί παραπάνω διαπιστώσεις είναι, νομίζουμε, άρκετές, γιά νά δείξουν 
πώς μέσα στό σχήμα τής οικονομικής εξάρτησης ή δράση τού ξένου κεφα
λαίου γίνεται, τελικά, άνασταλτική στό έργο τής άνοικοδόμησης πού θά 
πρέπει νά τό στηρίξουμε σ’ ένα έθνικό οικονομικό σχέδιο μέ σκοπό νά 
πραγματοποιήσουμε τή μετατροπή στή διάρθρωση τής οικονομίας, τήν 
άδέσμευτη άνάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων καί τήν άξιοποίηση 
τών εσωτερικών πόρων.

3. Ή  ελληνική οικονομία καί ή νοτιοανατολική Ευρώπη

Ισχυρίζονται πολλοί άπολογητές τού «ζωτικού χώρου», πώς ο φυσι
κός προσανατολισμός τής χώρας είναι μόνο πρός τίς χώρες έκείνες μέ τίς 
οποίες έπικοινωνούμε «διά τής Μεσογείου» καί πώς, άν κρίνουμε, ιδιαί
τερα, άπό τίς προπολεμικές σχέσεις τής οικονομίας μας, θά πρέπει νά 
στραφούμε άποκλειστικά πρός τίς υπερατλαντικές ΕΠΑ καί πρός τήν 
’Αγγλία.

169. Βλ. Ε. Γκρανόβσκι, στό ϊδιο
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Χωρίς νά παραγνωρίζουμε το ζωτικό οικονομικό ρόλο τής χώρας μας 
στή Μεσόγειο, πρέπει νά διαπιστώσουμε πώς ό προπολεμικός προσανα
τολισμός τής χώρας μας στό άγγλοσαξονικό μπλοκ καί σ’ ορισμένες χώρες 
τής δυτικής Ευρώπης οΰτε άπόλυτος ήταν (αν κρίνουμε από τό κεντροευ- 
ρωπαϊκό εμπόριο κ.λπ.) οΰτε καί σέ όλες τίς περιπτώσεις φυσιολογικός 
άπό γενικότερη οικονομική άποψη. Ή ταν ένας «άναγκαστικός» προσα
νατολισμός πού τόν επέβαλε ή ύποτέλειά μας στό ξένο κεφάλαιο καί δέν 
άποτελεϊ κανενός είδους «προηγούμενο» γιά τό μελλοντικό προσα
νατολισμό τής ελληνικής οικονομίας. ’Από τό άλλο μέρος, τό ότι πρίν τόν 
πόλεμο δέ συνδεθήκαμε στενά, άπό οικονομική άποψη, μέ τίς χώρες τής 
νοτιοανατολικής Ευρώπης — πού συγκροτούν καί τό φυσικό κορμό πού 
άποτελεί γεωγραφική προέκτασή του ή χώρα μας στή Μεσόγειο — αυτό 
όφείλεται στή μορφή τών καθεστώτων τους πού, όπως είδαμε, επειδή 
ήσαν «κινούμενα» τών άνταγωνιστικών ξένων ιμπεριαλισμών, βρίσκονταν 
καί αύτά σέ μια άντίστοιχη άνταγωνιστική σχέση ψευτοϊσορροπίας 
μεταξύ τους.

Σήμερα, όμως, πού τό κλίμα τής νοτιοανατολικής Ευρώπης επιτρέπει 
καί επιβάλλει τη συνεργασία τών λαϊκών δημοκρατικών χωρών, είναι 
συμφέρο καί ιστορική άναγκαιότητα γιά τη χώρα μας καί την οικονομία 
της νά συνεργαστεί μέ τό οργανικό σύνολο πού άποτελούν -  μαζί καί ή 
Ελλάδα -  οί χώρες τής νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παραγωγικά, εμπορικά, πιστωτικά έχουμε τή δυνατότητα καί τό 
συμφέρο νά συνεργαστούμε μαζί τους. Στή συνεργασία αυτή παύει νά 
υπάρχει τό στοιχείο τής ύποτέλειας (όπως ως σήμερα μέ τό ξένο κεφά
λαιο), ένώ αντίθετα υπάρχει τό στοιχείο τής ενότητας τού γεωγραφικού 
χώρου καί τά χαρακτηριστικά τής λαϊκής δημοκρατικής οικονομίας πού 
επιτρέπουν, μέ τήν προοπτική μιας σοσιαλιστικής Εύρώπης, άπό τώρα, τή 
συντονισμένη - σχεδιασμένη παραγωγική άνάπτυξη τών χωρών αύτών. Ή  
οικονομική αύτή συνεργασία θά βοηθήσει νά πραγματοποιηθεί μέ ρα
γδαίο ρυθμό ή έσωτερική οργανική άνάπτυξη τής κάθε χώρας γιατί, ταυ
τόχρονα, θά γίνεται καί μιά ολοένα πλατύτερη καί βαθύτερη οργανική 
συνεργασία άνάμεσα στις οικονομίες τών χωρών αύτών.

Οί οπαδοί τού «ζωτικού χώρου» καί μερικοί δυτικοί «σοσιαλιστές» 
αντιλέγουν, πώς επειδή υπάρχει μεγάλη «ομοιογένεια» παραγωγική στά 
Βαλκάνια εμποδίζεται ή συνεργασία τους, γιατί οί οικονομίες τους έρχον
ται έτσι σέ άνταγωνιστικές σχέσεις άπό άποψη εξωτερικού έμπορίου. 
Αύτή ή διαπίστωση θά μπορούσε νά βγει μόνο άπό μιά επιφανειακή καί 
επιπόλαια εξέταση τού ζητήματος. Ή  πραγματικότητα είναι πώς άν 
υπάρχει μιά σχετική «ομοιογένεια» αύτή όφείλεται στήν ομοιότητα τών 
βαλκανικών χωρών, τόσο στήν κοινωνικοοικονομική καθυστέρηση, όσο 
καί στήν εκμετάλλευσή τους άπό τό ξένο κεφάλαιο. Ή  αποτίναξη τών 
δεσμών αύτών δίνει τή δυνατότητα τής λεύτερης παραγωγικής άνάπτυξης, 
πού επιτρέπει στήν κάθε χώρα πού δημοκρατοποιεϊται ή οικονομία της, 
νά εξελιχθεί βιομηχανικά καί νά άναπτύξει ιδιαίτερα εκείνους τούς κλά
δους πού εύνοούν περισσότερο οί ειδικές εσωτερικές παραγωγικές της
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.ιιρυιυιυυ*:υι^ις.
Μέ την προοπτική μιας τέτοιας συνεργασίας, μπορούμε νά παρατη

ρήσουμε πώς υπάρχει πλατύ πεδίο για οικονομική συνεργασία, αν κρί
νουμε άπό τό είδος τού φυσικού πλούτου καί τίς παραγωγικές δυνατότη
τες τής κάθε χώρας πού παρουσιάζουν άρκετές ιδιομορφίες170.

Έ νας τέτοιος υπολογισμός περιθωρίων συνεργασίας171, πού δυστυ
χώς δεν εχουμε τά αναγκαία λεπτομερειακά στοιχεία νά Αναπτύξουμε σέ 
τούτη τήν εργασία, θά άπογοήτευε τούς κήρυκες τής μή βιωσιμότητας πού 
ζητούν καί περιμένουν δλα νά έρθουν άπό τούς «οικονομικούς όμίλους» 
τής Γουώλ Στρήτ.

Σήμερα, λοιπόν, πού ή γόνιμη καί δημιουργική ένταξη τής οικονομίας

170. Βλέπε γιά τό ζήτημα τής διάρθρωσης τής οικονομίας καί για τίς δυνατότητες συν
εργασίας των βαλκανικών χωρών τήν έξαιρετικά διαφωτιστική (οίκονομικογεωγραφική καί 
κοινωνική) συνθετική μελέτη του 77. Ρούσον: «Ή  Ελλάδα μέσα στή βαλκανική καί στήν 
παγκόσμια οικονομία», στή «Μόρφωση», άριθ. 1/1945. Σύμφωνα μέ τόν 77. Ροϋσο (στο ίδιο, 
σελ. 4 - 6 )  πρέπει νά κάνουμε τίς άκόλουθες σημαντικές διαπιστώσεις γιά τήν οικονομία τών 
βαλκανικών χωρών:

Η σχετική ομοιογένεια ή όμοιομορφία τών βαλκανικών χωρών -  πού έξαιτίας της πολ
λοί θεωρούν πώς δέν μπορεϊ νά υπάρξει οικονομική ενότητα καί συνεργασία -  φαίνεται άπό 
τό ότι οι τρεις άπ’ αυτές [Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία καί Βουλγαρία (καί ή ευρωπαϊκή 
Τουρκία)] είναι «βασικά χώρες σιτοπαραγωγικές καί κατά δεύτερο λόγο κτηνοτροφικές». Ή 
σχετική, όμως, αυτή όμοιομορφία είναι δείγμα τού δτι δέν εξελίχτηκαν άρκετά άπό καπιτα
λιστική άποψη οι χώρες αυτές καί ετσι δέν άνέπτυξαν τίς οικονομικές τους ιδιοτυπίες. Ή  
δήθεν όμοιογένειά τους όφείλεται στήν ομοιότητα πού παρουσιάζει ή «ώς τά χτές κεφαλαι
οκρατική ή μισοαποικιακή καθυστέρησή τους». Ή  όμοιότητα στήν οικονομική διάρθρωση 
φαίνεται άπό τό δτι έπικρατούν σ’ δλα τά Βαλκάνια οί πιό πολυποίκιλες προκαπιταλιστικές 
καί καπιταλιστικές μορφές παραγωγής, δπως: α) Τό κλειστό πατριαρχικό νοικοκυριό, β) Ή  
μεγάλη γαιοχτησία τών τσιφλικιών (μέ διαφορετική Ικταση στήν καθεμιά, γ) Τό μικρό νοι
κοκυριό τών άγροτών ιδιοκτητών καί μικροβιοτεχνών. δ) Ή  άτομική κεφαλαιοκρατική 
παραγωγή καί ε) Επιχειρήσεις κρατικού καπιταλισμού.

Οί οικονομικές ιδιοτυπίες τους καί σήμερα άκόμα φαίνονται σέ όρισμένα είδη πού 
παράγουν. Λ.χ. Ή  Γιουγκοσλαβία διαθέτει πλούσια κοιτάσματα κάρβουνου καί μεταλλευ
μάτων, ή Ρουμανία πετρέλαιο καί ξυλεία, ή Ελλάδα μεταλλεύματα, έκλεκτά προϊόντα δεν- 
δροκαλλιέργειας καί άκόμα παρουσιάζει τό ξέχωρο χαρακτηριστικό πώς «άπό τή φύση της 
μπορεϊ κάλλιστα νά παίζει τό ρόλο τού ναύτη ποντοπόρον καί τού λιμενεργάτη τών Βαλκα
νίων». [Οί ιδιοτυπίες αυτές θά είχαν μεγαλώσει άκόμα πιό πολύ, άν ή οικονομία τους είχε 
άναπτυχτεί περισσότερο].

Σέ μιά μελλοντική, άλλωστε, άνάπτυξη -  άν φύγουμε άπό τή θεωρία τής φασιστικής 
αύτάρκειας — τών Βαλκανίων, όχι μόνο οί ιδιοτυπίες τους θά μεγαλώσουν, μά καί ή εσωτε
ρική άγορά τους θά δυναμώνει παράλληλα, ώστε «πρόβλημα άγορών» νά μήν προκύψει. Ή  
άντίθετη άποψη οδηγεί στόν περιορισμό τής παραγωγής καί στήν «κλειστή αυτάρκη οικονο
μία» πού άκολουθήθηκε τόσο στενοκέφαλα -  ιδιαίτερα στά Βαλκάνια — πρίν τόν πόλεμο καί 
πού διευκόλυνε νά παραδοθεί ή οικονομία τους στή χιτλερική «ζωτικοχωρητική» επιρροή. 
"Οπως τονίζει ό 77. Ροϋσος: «ή οριστική λύση τού ελληνικού οικονομικού προβλήματος τής 
υλικής καί πνευματικής άναγέννησης τού ελληνικού λαού βρίσκεται, βέβαια, σέ μιά κοινή 
σοσιαλιστική οργάνωση τής παραγωγής στά Βαλκάνια καί πέρ’ άπ’ αυτό σέ ευρύτερη σχεδι
ασμένη οικονομία τής Ευρώπης». (Βλ. 77. Ροϋσο, στό ίδιο, σελ. 7). Βλ. καί 77. Αελμή: «Ή 
ελληνική οικονομία καί ή νοτιοανατολική Εύρώπη», «Κομμουνιστική Επιθεώρηση», άριθ. 
12/1946 καί 1/1947.

171. Ή  συνεργασία είναι τό ίδιο πολύτιμη καί μέ άλλες χώρες τής νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, όπως ή Τσεχοσλοβακία, πού θά μάς έδιναν μέ ευνοϊκούς δρους στίς εμπορικές 
άνταλλαγές τά μέσα παραγωγής -  μηχανουργικά προϊόντα κυρίως -  γιά νά θεμελιώσουμε 
τούς κλάδους τής βαρείας μηχανουργίας, ιδιαίτερα στό πρώτο στάδιο τής άνοικοδόμησης.
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μας στο χώρο τής νοτιοανατολικής Ευρώπης θα έδινε απέραντες δυνατό
τητες ορθολογικής Αξιοποίησης μιας σχεδιασμένης δημοκρατικής οικονο
μίας. παράλληλα μέ τίς σχεδιασμένες οικονομίες τών χωρών αυτών -  χω
ρίς κρίσεις καί χωρίς dumping, χωρίς έκμετάλλευση τών έξαγωγικών 
προϊόντων μας καί χωρίς άρπαγή τού ορυκτού πλούτου172 -  έρχεται στο 
νού μας τό σκοτεινό μέλλον τής έλληνικής οικονομίας, δεμένης στο αφη
νιασμένο άλογο τής άμερικάνικης οικονομίας, πού δέν μπορεί πιά νά βρει 
ούτε κι αυτό τό ρυθμό τού μεσοπολέμου... Τής βορειοαμερικάνικης οικο
νομίας, κάτω άπό τήν έξαλλη καί άπελπισμένη πολιτική τής «ατομικής» 
διπλωματίας καί τών δυναμικών προκλήσεων, τήν πολιτική τών τράστ, 
πού κρατούν έτοιμη τή θρυαλλίδα ένός πολέμου αύτοκτονίας, γιατί δέ 
θέλουν νά τήν άφήσουν νά ζήσει ειρηνικά,γιατί θέλουν νά κατοχυρώσουν 
σχέδια εγκληματικά γιά καινούρια υπερκέρδη. 'Όλα τά στοιχεία άπό νε- 
ώτερες εργασίες173 γιά τήν κατάσταση τής οικονομίας τών ΕΠΑ, τίς 
συνέπειες τού πολέμου στήν παραγωγική της άνάπτυξη, τά προβλήματα 
άπό τήν αδυναμία τής ειρηνικής προσαρμογής τής βιομηχανίας της, τήν 
υποαπασχόληση, τή σχετική υπερπαραγωγή άλλά τήν άπόλυτη ύποπαρα- 
γωγή, τή διατήρηση σέ πολεμική έγερση τής οικονομίας, τήν ύψωση τών 
τιμών, όλα αυτά τά στοιχεία πείθουν πώς βρίσκεται σέ παραμονές μιας 
πρωτοφανέρωτης κυκλικής οικονομικής κρίσης. Στή δίνη τής κρίσης αύ- 
τής καί στις σκοτεινές συνέπειες πού έχει ή δυναμική πολιτική τών κυρί
αρχων γιγαντικών μονοπωλίων γιά τήν παγκόσμια ειρήνη παρασύρεται ή 
βασανισμένη τούτη χώρα, πού θέλουν νά τή σταυρώσουν ξανά στο μαρτύ
ριο οι καινούριοι «υπερατλαντικοί» της «προστάτες» καί οί χρεωκοπημέ- 
νοι πράκτορές τους, οι γραικύλοι «παράγοντες» τών συγκροτημάτων τής 
πλουτοκρατικής ολιγαρχίας.

5 Από τό ένα μέρος ή σκοτεινή προοπτική τού πολέμου καί ή διατή
ρηση τής εθνικής ύποτέλειας καί τής μισοαποικιακής υπόστασης τής οι
κονομίας μαζί μέ τήν άπόλυτη εξαθλίωση τού έργαζόμενου λαού. 3 Από τό 
άλλο μέρος ή λεύτερη, δημιουργική, σίγουρη εσωτερική άνάπτυξη τής οι
κονομίας, ή έθνική ανεξαρτησία καί ή συνεργασία τών λαών πού δουλεύ
ουν πρωτοπόροι σκαπανείς* γιά τό ϊδιο λαϊκό δημοκρατικό ειρηνικό 
ιδανικό.

4 . Ή  ουδετερότητα καί ή διεθνής οικονομική συνεργασία 
στο πλαίσιο τής εθνικής άνεξαρτησίας

Μπορούμε τώρα νά δώσουμε τελική άπάντηση στο έρώτημα γιά τό 
ποιά είναι ή εξωτερική οικονομική πολιτική πού άνταποκρίνεται καλύ
τερα στούς σκοπούς τού οικονομικού σχεδίου.

172. Περίπτωση ορισμένων λιγνιτωρυχείων στό τρίγωνο Πτολεμαιδας, Φλώρινας, Κο
ζάνης, μέ παραχώρηση προνομίου εκμετάλλευσης στόν δμιλο πού έκπροσωπούσε ό έλληνο- 
αμερικανός Φίλης. Περίπτωση μεταλλείου Κίρκης. Περίπτωση μετοχών έταιρίας ΤΑΕ γιά 
άεροπορικές συγκοινωνίες. Περίπτωση Αχελώου!...

173. 'Αναφέρουμε τίς ενδιαφέρουσες μελέτες: Λ. Μέντελσον: «Ή  τοποθέτηση κεφα-
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Ή  εξωτερική αυτή πολιτική είναι έκείνη πού προσανατολίζει την οι
κονομία μας στή γόνιμη συνεργασία με όλες τίς χώρες, πρός όλες τις κα
τευθύνσεις καί άνάλογα μέ τό βαθμό οικονομικής ώφέλειας πού μπορεί νά 
έχει από τήν καθεμιά.

Μιλήσαμε πιο πάνω γιά τό βαθμό τής οικονομικής ώφέλειας πού 
μπορεί νά έχει ή χώρα μας από τή συνεργασία της μέ τίς χώρες τής νοτι
οανατολικής Ευρώπης.

Μπορούμε, τώρα, νά διαπιστώσουμε πώς ή Ελλάδα, μέ τον όρο τής 
εθνικής Ανεξαρτησίας, μπορεϊ καί πρέπει νά συναλλαγεί εντατικά καί μέ 
όλες τίς άλλες χώρες, τόσο τής Μεσογείου καί τής δυτικής καί βόρειας 
Ευρώπης, όσο καί μέ τήν Α γγλία καί τίς ΕΠΑ.

Ή  έμποροναυτική δράση καί ή άλιεία στις κλειστές καί τίς άνοιχτές 
θάλασσες πρέπει νά εξακολουθήσει ν* άποτελει βασική έπιδίώξη τής οι
κονομίας. Ή  θέση τής Ελλάδας στή Μεσόγειο σάν διεθνούς συγκοινωνι
ακού κόμβου γιά θαλασσινές, στεριανές καί άεροπορικές συγκοινωνίες, 
πρέπει άπό οικονομική άποψη νά άξιοποιηθεί. Τά λιμάνια της, άφετηρίες, 
τέρματα καί διέξοδοι τεράστιου μήκους γραμμών επικοινωνίας καί ποτα
μοπλοΐας174 μέ τήν ένδοχώρα τής Ευρώπης, πρέπει νά άποτελέσουν οικο
νομικά κέντρα μέ βασική διεθνή καί ευρωπαϊκή οικονομική σημασία.

Κι άκόμα, στίς σημερινές συνθήκες, θά πρέπει νά έπιδιωχθεϊ ή συμ
βολή τής εξωτερικής κεφαλαιουχικής ενίσχυσης -  άφού παράλληλα εξα
σφαλιστούν οι πολιτικοί καί οικονομικοί όροι γιά τήν «παραγωγική επί
δοση καί εργασία τού Λαού» -  γιά τήν όρθολογικότερη καί άποδοτικό- 
τερη άξιοποίηση τού φυσικού της πλούτου, χωρίς όμως καί νά παραχω- 
ρηθούν — όπως στό παρελθόν -  προνόμια άποικιακής εκμετάλλευσης καί 
πολιτικής υποδούλωσης ή κηδεμονίας τής χώρας. Δέν είμαστε έναντίον 
τής ξένης ενίσχυσης «αυτής καθαυτής», όπως μερικοί καλοθελητές υπο
στηρίζουν. Ούτε υποστηρίζουμε πώς τό ξένο κεφάλαιο θά τοποθετηθεί 
χωρίς κέρδος. Ή  οικονομία μας άμα άναπτυχθεϊ λεύτερα, μπορεϊ νά εξυ
πηρετήσει σίγουρα ένα τέτοιο παραγωγικό δάνειο. Είμαστε, όμως, έναν
τίον κάθε προσπάθειας νά χρησιμοποιηθεί ή ξένη αυτή ένίσχυση γιά τήν 
υποστήριξη ένός άντιδραστικού πολιτικού καθεστώτος, έναντίον κάθε 
προσπάθειας νά επηρεαστεί ή εσωτερική καί ή έξωτερική πολιτική τής 
χώρας άπό εκείνους πού θά δώσουν τήν ένίσχυση καί θά επιδιώξουν πο
λιτικά οφέλη, είμαστε έναντίον κάθε προσπάθειας νά δοθούν προνόμια 
στά ξένα επιχειρηματικά συγκροτήματα γιά τήν οικονομική εκμετάλλευση 
τής εθνικής εργασίας καί των φυσικών πόρων τής χώρας.

"Οπως απάντησε ό Ν. Ζαχαριάδης, στή συνέντευξή του πρός τό 
«Πρακτορείο πνευματικής συνεργασίας»:175

«Ή  οικονομική μας ανόρθωση καί προκοπή μπορεϊ νά θεμελι-

λαίων στίς Ενωμένες Πολιτείες στόν πόλεμο», «Μόρφωση», άριθ. 6/1947. Ν. Βέίτσμαν: « Η 
οικονομική κατάσταση των μεγαλύτερων βιομηχανικών κοντσέρν τών ΕΠΑ στήν αρχή τής 
αναπροσαρμογής», «Μόρφωση», άριθ. 9/1946.

17^. Διώρυγα Μοράβα - ’Αξιού.
175. «Ριζοσπάστης», τής 1ης Μαρτίου 1947.
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ωθεί μόνο πάνω στήν παραγωγική επίδοση καί εργασία τού Λαού. 
Τό μεταδεκεμβριανό καθεστώς στάθηκε άνίκανο καί θάναι άνίκανο 
καί γιά τό μέλλον νά κινητοποιήσει τόν παραγωγικό οργασμό τού 
Λαού, γιατί δεν μπορεί μέ τις πλουτοκρατικές εκμεταλλευτικές επι
διώξεις του νά ενθουσιάσει τό Λαό, νά συγκινήσει καί νά ξεσηκώσει 
παραγωγικά σ’ ένα έργο, πού άπαιτει αυταπάρνηση, αυτοθυσία, 
υπερένταση δυνάμεων, τόν έργάτη καί αγρότη, τούς βιοτέχνες καί 
έπαγγελματίες, τούς ύπαλλήλους καί τή διανόησή μας, τούς πατρι
ώτες βιομήχανους καί εμπόρους. Καί χωρίς αυτό δέ γίνεται τίποτε. 
Καί αυτό μπορεί νά τό εξασφαλίσει μόνο ή Δημοκρατία. Α π' έκεΐ 
καί πέρα αρχίζει καί ό ρόλος τής συμβολής τον έξωτερικοϋ παρά
γοντα, πού δίχως αμφιβολία μάς είναι ζωτικά αναγκαίος. Τό ξένο 
κεφάλαιο, πού θά θέλει νά εξασφαλίσει στήν Ελλάδα σνμφέρουσα 
οικονομική τοποθέτηση γιά τήν προαγωγή των ντόπιων παραγωγι
κών δυνάμεων καί δχι γιά νά επιδιώξει άποικιακή εκμετάλλευση 
καί πολιτικές επιρροές, θάναι εύπρόσδεκτο καί από μάς. (Ή  υπο
γράμμιση δική μας).

Ή  εξασφάλιση, λοιπόν, των όρων γιά μιά πραγματικά άνεξάρτητη 
καί ουδέτερη εξωτερική οικονομική πολιτική, επιτρέπει τήν τοποθέτηση 
σέ σωστή βάση καί στο ζήτημα τής ξένης οικονομικής ενίσχυσης, τής μορ- 
φής της καί των όρων τής επιδίωξής της.

Τήν οικονομική βοήθεια θά τήν επιδιώξουμε μέ τούς παραπάνω 
δρους, γιατί τή χρειαζόμαστε, άλλά, κι άν δέ μάς τή δώσουν, θά προχω
ρήσουμε στήν ανοικοδόμηση μέ τις δικές μας δυνάμεις, πού είναι πραγμα
τικές καί ζωντανές καί πού ή ολιγαρχία δέν μπορεί καί δέ θέλει νά τίς 
άξιοποιήσει, θά προχωρήσουμε μέ τή συνεργασία των λαών τών χωρών 
πού θά βαδίζουν τόν ϊδιο δύσκολο, άλλά σίγουρο δρόμο τής επιτυχίας.

Έτσι πέφτει καί τό τελευταίο έρεισμα, τό βασικό δηλαδή «επιχείρη
μα» τής πολιτικής τών ύποστηρικτών τού «οικονομικά άδύνατου» τής 
άνοικοδόμησης χωρίς τήν «άνευ δρων» παράδοση στά ξένα κεφάλαια πού 
γιά νά τά άποκτήσουμε πρέπει, σύμφωνα μέ τούς άπολογητές τού «ζωτι
κού χώρου» -  άλλά ταυτόχρονα καί άρνητές τής εθνικής άνεξαρτησίας -  
νά προσφερθούμε νά μεταβάλουμε τήν Ελλάδα καί τήν «νεαράν βιομηχα
νίαν μας» σέ «άναπόσπαστον μέρος τών άγγλικών καί άμερικανικών βι
ομηχανιών» σέ «ένα είδος πρωτοπορίας εις τό προχωρημένον βιομηχανι- 
κόν στρατόπεδον αυτών εις τήν Μεσόγειον»,176 πού σημαίνει εξίσου νά τή 
μεταβάλουμε σ’ ένα προπύργιο πολεμικό στά Βαλκάνια καί στή Μέση 
"Ανατολή καί νά χύνουμε τό αίμα τού δουλευτή λαού στόν εμφύλιο πό
λεμο γιά «ν5 άποτρέψουμε» έτσι τό «σλαβικό κίνδυνο» καί τήν άπειλή τού 
« ολοκληρωτισμού »...

Τό συμπέρασμά μας άπό τό τρίτο μέρος τούτης τής έργασίας γιά τή

176. Βλ. πιό πάνω σελ. 182, σχετική περικοπή άπό τό άρθρο του μηχανικού X. Αανΐό 
στήν «Πολιτική Έπιθεώρησις», άριθ. 2 τής 15/4/45.
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σχέση τής έκόομηχάνισης μέ τή βιωσιμότητα τής χώρας είναι μέ δυό λόγια 
τό έξης:

Οι προϋποθέσεις για τήν εκβιομηχάνιση τής χώρας υπάρχουν. Στηρί
ζονται στή μετατροπή τής διάρθρωσης τής οικονομίας γιά τήν άδέσμευτη 
άνάπτυξη τών παραγωγικών της δυνάμεων. Πραγματοποιούνται μέ τά 
βασικά λαϊκά δημοκρατικά μέτρα πού θά εξασφαλίσουν τούς εθνικούς, 
τούς κοινωνικούς καί τούς οικονομικούς όρους γιά κεϊνο πού λέμε βιωσι
μότητα τής χώρας* γιά τή δυνατότητα δηλαδή πού εχει ή οικονομία μας 
γιά εσωτερική - οργανική, άνεμπόδιστη άνάπτυξη καί πρόοδο.

Ή  σχεδιασμένη εκβιομηχάνιση είναι τεχνικά καί οικονομικά πραγμα
τοποιήσιμη καί βάζει τις βάσεις γιά τήν άνέλιξη τής οικονομίας τής λαϊ
κής δημοκρατίας σέ άνώτερη κοινωνική μορφή, σέ άνώτερο τεχνικό, οικο
νομικό καί πολιτιστικό επίπεδο.

Βάζει τις βάσεις γιά τήν ικανοποίηση τών σημερινών έθνικολαϊκών 
μας πόθων. Καί ατενίζει μέ βεβαιότητα στις μελλοντικές έπιδιώξεις τού 
δουλευτή λαού, στις επιδιώξεις τής νέας γενιάς πού ατσαλώνεται στούς 
σημερινούς λαϊκούς άγώνες. Γιά νά γίνει πραγματικότητα τό ιδανικό πού 
οι λαοί, χέρι μέ χέρι σφιχτά πιασμένοι, πλησιάζουν χρόνο μέ χρόνο, μέρα 
μέ τή μέρα περισσότερο: τό σοσιαλιστικό ιδανικό.
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