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Ἡ μελέτη τῶν δύο σπουδαίων συντελεστῶν τῆς παραγωγῆς,

τῆς ἐργασίας καὶ τοῦ κεφαλαίου, εἶναι ίδιαιτέρως ἐνδεδειγμένη εἰς

περίοδον πολεμικῶν ἀνωμαλιῶν, καθόσον λόγῳ τοῦ ἐπείγοντος τῆς

λύσεως τῶν ἀναφυομένων προῶλημάτων πολλάκις λησμονεῖται ἢ

παραγνωρίζεται ὁ ρόλος τῶν »βασικῶν παραγόντων, ἀντιμετωπίζε-

ται δέ μόνον ἡ ἐπιφάνεια τῶν ζητημάτων. Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι

ἡ ἀποτυχία τῶν διδομένων λύσεων καὶ τῶν λαμῶανομένων μέτρων

καὶ ἡ ἐπιδείνωσις οὕτω τῆς καταστάσεως. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύ-

της διδακτικωτάτη εἶναι ἡ κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον κτηθεῖσα

πεῖρα. ’

1. Ἡ ἐργασία.

Ὡς πρός τὸ ἐργατικὸν ζήτημα ἡ περίπτωσις »ού-δετερότη-

τος τῆς χώρας ὑπὸ ἐμπόλεμον κατάστασιν τῶνΜεγάλ-ων Δυνά-

’ μεων δέν παρουσιάζει δυσχερῆ προῶλήματα, ἐφ’ ὅσον δέν πρό-

κειται περὶ γενικῆςῆ τούλάχιστον εὐρείας μερικῆς ἐπιστρατεύ-

σεως. Πράγματι ό ἐργατικός πληθυσμός, μὴ καλούμενος ὑπὸ τά

ὅπλα, συνεχίζει τὴν κανονικήν του ἀπασχόλησιν, οὕτως ὥστε ἀπὸ

τῆς πλευρᾶς αὐτῆς οὐδὲν σοὲὄαρὸν ζήτημα νά δημιουργῆται. Εἶναι

γνωστὸν ὅμως ὅτι ὑπὸ ἐμπόλεμον κατάστασιν περισσοτερων μεγά-

λων χωρῶν σχηματίζεται γενικὴ ἀτμόσφαιρα ἀῶεῶαιότητος καὶ

δυσπιστίας, ἥτις ἐξαναγκάζει τὰς διαφόρους χώρας, ὅσον πλησιέσ-

τερον εὑρίσκονται τῆς πολεμικῆς ἑστίας, νά λαμῶάνουν σοῶαρά

προληπτικά μέτρα ὡς εἶναι τῆς μερικῆς ἢ καὶ ’γενικῆς ἐπιστρατεύ-

σεως. Ἀναφέρομεν ὡς παράδειγμα τὴν Ἑλίόετίαν, ἥτις προέὅη εἰς

γενικὴν ἐπιστράτευσιν τόσον κατὰ τόν πόλεμον τοῦ 1914 ὅσον καὶ

κατὰ τὴν ἕναρξιν τῶν ἐχθροπραξιῶν τοῦ παρελθόντος Σεπτεμὸρίου.

Τὸ ’μέτρον τοῦτο ἀναλόγως τῆς εὐρύτητός του ἀνακινεῖ ὅλα τά

ζητήματα τά ἀνακύπτοντα εἰς περίοδον πολέμου τά όποῖα ἐπιφυ-

λασσόμεΘα νά ἐξετάσωμεν κατωτέρω.

Ἐν τούτοις ὅμως καὶ ἡ οὐδετερότης μέ περιωρισμένην μερικὴν

ἢ οὐδεμίαν ἐπιστράτευσιν δέν εἶναι ἄμοιρος ἐργατικῶν προίόλημα-Ι
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V ’Τοιαῦτα προκαλοῦνται ἐκ τῶν ἄλλων οἰκονομικῶν παραγόν-

των ἐπηρεαζομένων ἀμέσως ὑπὸ τῶν πολεμικῶν συνθηκῶν.

Lv πρώτοις εἷς τοὺς βιομηχανικοὺς ἰδίᾳ κλάδους 7δύνανται νὰ

άναφυοὺν σοῶαραὶ δυσχέρειαι διὰ τῆς κηρύξεως τοῦ πολέμου με-

ταξὺ τῶν Μεγάλων Δυνάμεων ἐκ τῆς ἐλλείψεως πρώτων ὑλῶν. Εἰς

μίαν χώραν ὅπου δέν ὑφίστανται ἀξιόλογα ἀποθέματα πρώτων

ὑλῶν εἶναι φυσικὸν να παρουσιασθῇ ἥδη ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ

πολέμου ἀνεπάρκεια ἀνεφοδιασμοῡ εἰς τὰς ιβιομηχανίας τὰς ἐξαρ-

τωμένας ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην εἶναι εὑνόη-

τον ὅτι οἰ πληττόμενοι Ιβιομηχανικοὶ κλάδοι ἢ θα περιορίσουν ἢ ἐν

ἀνάγκῃ θά Υδιακόψουν τὰς ἐργασίας των. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἔχει

ἅμεσον ἀντίκτυπον ἐπὶ τῆς ἐργατικῆς ἀπασχολήσεως, δεδομένου

ὅτι σημαντικός-ἀριθμὸς ἐργατῶν θα παραμείνῃ ἅνεργος ἀσκῶν

δυσμενῆ ἐπίδρασιν ἐπὶ τοῦ ἣμερομισθίου τῶν ἀπασχο-λουμένων.

Σημειωτέον ’ὅτι ἡ ἀρχικὴ μείωσις τῶν ἐργασιῶν καὶ ἡ ἀπόλυ-

σις ἐργατῶν ὑπὸ τῶν ἰβιομηχανιῶν τῶν ἀνεφοδιαζομένων ἐκ τοῦ

ἐξωτερικοῦ θα διαχυθῇ ζδιά μέσου τοῦ μηχανισμοῦ τῆς οἰκονομίας

καὶ ἐπὶ τῶν ὑπολοίπων παραγωγικῶν κλάδων προκαλοῢσα καὶ

ἐκεῖ ἀνάλογα φαινόμενα. Τοιουτοτρόπως δυνατὸν νά προκληθῇ

γενικωτέρα ὑποαπασχόλησις πολὺ σημαντικωτέρα τῆς ἀρχικῆς.

Τὸ μειονέκτῃ μα τοῦτο καθίσταται σοθαρώτερον ἂν ἀναλογισθῇ τις,

ὅτι ὴ διαγραφομένη γενικὴ οἰκονομικὴ ὕφεσις συνεπάγεται περι-

κοπὴν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος εἰς περίοδον ἀκριὸῶς καθ’ ἣν θὰ ‘

ἔπρεπε νά ἐνταθοῡν πᾶσαι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις τῆς χώρας.

Ἐκ παραλλήλου παρόμοια φαινόμενα δύνανται να ἀναφυοῦν

ἐκ τοῦ προσωρινοῦ ’ίσως περιορι-σμοῦ τῶν παραγγελιῶν πρὸς

τά ἐργοστάσια ἐκ μέρους τοῦ ἐμπορίου λόγῳ τῆς ἐπικρατού-

σης ἀθεθαιότητος καὶ τῆς δυσχερείας προσανατολισμοῦ. Πράγματι,

ὁλόκληροι βιομηχανικοὶ κλάδοι εἶναι πιθανὸν νά ὑποστοῦν 0060:-

ρόν ἀντίκτυπον ἐκ τῆς ἐξελίξεως ταύτης καὶ νά ἀναγκασθοῦν εἰς

περιορισμὸν τῶν ἐργασιῶν των καὶ κατ’ ἀκολουθίαν εἰς ἀπόλυσιν

ἐργατικῶν δυνάμεων.

Τό Κράτος πρὸ τῆς κατα-στάσεως ταύτης δέν δύναταινά παρα-

μείνῃ ἀδιάφορον. Ὀφείλει νά λάθῃ ταχέως τὰ ἐνδεικνυόμενα μέ-

τρα λελογισμένως καὶ συστηματικῶς.

Ἐν πρώτοις ὀφείλει νά ἄρῃ κατὰ τὸ δυνατὸν πάντα τὰ ἐμπό-

δια εἷς τὴν εἰσαγωγὴν πρώτων ὑλῶν, παρακωλύον ἢ καὶ ἀπαγο-

ρεῦον τὴν εἴσοδον ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐτοίμων βιομηχανικῶν προϊ-

όντων οὑχὶ πρώτης ἀνάγκης πρὸςΥ ἐξοικονόμησιν τοῦ ἀντιστοίχου

συναλλάγματος. Ὲκ τῶν ἀνωτέρω ἐξυπακούεται, ὅτι πολὺ περισσό-
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ῒῗίρον τὸ Κράτος δέν θὰ πρέπῃ νά προθάλῃ νέα προσκόμματα εἰς

τον ανεφοδιασμὸν τῶν βιομηχανιῶν. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον, τού-

λαΧῑξῙΤΟν ἀπὸ Τῆς πλευρᾶς αὐτῆς, ἀποφεύγεται ἡ δημιουργία ἐργα-

τικου, ζητήματος καὶ ἄλλων οἰκονόμικῶν περιπλοκῶν.

ἓὶς πρὸς τὸ δεύτερον φαινόμενον τοῦ περιορισμοῡ τῶν παραγ-

γελιων παρατηροῦμεν ὅτι τοῦτο εἰναι μᾶλλον παροδικὸν, τὸ δὲ

Κράτος δέν εἶναι εἰς θέσιν νά ἐπιδράσῃ ἀμέσως ἐπ’ αὐτοῦ.

Εἰς τὴν περίπτωσιν καθ’ ἣν, παρὰ τὰ κρατικά μέτρα, ’θά ἐση-

μειοῦτο ἀπαρχὴ Ιβιομηχανικῆς ὑφέσεως θά ἔδει νά ληφθοῦν ἄνευ

χρονοτριῶῆς τά ἀκόλουθα ’μέτριας

Ἀπασχόλησις ὑπὸ τοῦ Κράτους τῶν ἐλευθερουμένων ἐργατι-

κῶν δυνάμεων εἰς γενικά παραγωγικά ἢ ἀμυντικά ἔργα.

Διενέργεια κρατικῶν παραγγελιῶν εἰς τά ἐργοστάσια τοῦ ἐσω-

τερικοῦ, διὰ ε’ίδη ἀπαραίτητα διὰ τάς στρατιωτικάς καὶ τὰς λοιπὰς

ἀνάγκας τοῦ Δημοσίου.

Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον τὸ Κράτος ἀνεφοδιάζεται, ἀποσοὸεῐται

δέ ὴ κατὰ τρόπον σπειροειδῆ ἐπέκτασις τῆς οἰκονομικῆς κάμψεως

καὶ Ιὑποαπασχολήσεως Ἰ.

Παραλλήλως εἶναι δυνατὸν νά ληφθοῦν καὶ ἄλλα μέτρα μὴ

ἀναφερόμενα ἀμέσως εἰς τὴν λειτουργίαν τῶν διαφόρων παραγω-

γικῶν κλάδων ἀλλὰ εἰς τὴν ἐργασίαν αὐτὴν καθ’ ἑαυτήν, ὡς τοι-

αῦτα δέ μόνον ὡς ἐπικουρικὰ τῆς ἐπιλύσεως τοῦ ἐργατικοὺ πρ-ο-

Θλή ματος δύνανται νά χαρακτηρισθοῦν.

Οὕτω π. χ. παρ’ ήμῖν διὰ τοῦ Α. Ν. 2000 τῆς 2ας Ὀκτωθρίου

1939 «περὶ λήψεως μέτρων καταπολεμήσεως τῆς ἀνεργίας» κατα-

Θάλλεται προσπάθεια ἀντιμετωπίσεως τῆς ἐπιδράσεως καὶ τοῦ ἀντι-

κτύπου τῶν διεθνῶν πολεμικῶν γεγονότων ἐπὶ τῆς παραγωγικῆς

ζωῆς τῆς χώρας διὰ δύο κυρίως μέτρωντ

Διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τοῦ συστήματος τῆς ἐκ περιτροπῆς ἐργα-

σίας εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις ἢ ἐκμεταλλεύσεις αἵτινες δι’ οἱανδήποτε

αἰτίαν εὑρέθησαν ἢ εὑρίσκονται ἐκάστοτε εἰς ἀδυναμίαν νά δια-

τηρήσεουν τό σύνολον τοῦ ἐργαζομένου προσωπικοῦ των μετὰ τὴν

Ῑην Σεπτεμθρίου 1939 καὶ πρ-οέὸησαν ἢ πρόκειται νά προῶοῢν εἰς

ὁμαδικὴν ἀπόλυσιν μισθωτῶν. Διά τοῦ μέτρου τούτου ἐπιζητεῖται

ὴ ἐκ περιτροπῆς ἀπασχόλησις τοῦ συνόλου τῶν ἐργατῶν καὶ γε-

νικῶς τῶν Ιμισθωτῶν ἐργαζομένων εἰς ἐπιχειρήσεις ἢ ἐκμεταλλεύ-

1 Ὡς πρὸς τὸ πρόιθλημα τῆς ,ἐξευρέσεως δημ-οσιονομικῶν πόρων πρὸς

ἀντιμετώπισιν τῶν οὕτως αὐξανομένων διαφορῶν βλέπε τὴν ἐν τῷγ αὐτῷ τεύχει

τῆς «Ἐπιθεωρήσεως» δημοσιευομένην μελέτην τοὺ συναδέλφου κ. Ἀγγ. Ἀγγε-

λοπούλου περὶ τῶν δημοσιονομικῶνμέτρων.
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σεις εἰς τὰς ὁποίας προεκλήθη ἐκ τῶν διεθνῶν γεγονότων περιορι-

σμὸς τῶν ἐργασιῶν.

Διά τῆς συστάσεως «Ἐργατικῆς Ὀργανώσεως Μετακινήσεως

καὶ Προστασίας Ἀνέργων» τῆς ’όποίας σκοπὸς εἶναι ἡ δαπάναις

της ἀποστολὴ μισθωτῶν πάσης τεχνικῆς καὶ ἐπαγγελματικῆς εἰδι-

κεύσεως ὅπου δημιουργοῦνται ἐκτάκτως ἐργασίαι ἢ ὅπου τυχὸν

ὑφίσταται ζήτησις ἐργατικῶν χειρῶν.

Ἐκ τῶν δύο τούτων μέτρων, τὸ μὲν πρῶτον ἀποτελεῖ μέσον

ἐξοικονομήσεως τῶν πραγμάτων ἐκ τῶν ἐνόντων οὐχί ὅμως καὶ

θεραπείαν τοῦ κακοῦ, ὡς ἐσημειώσαμεν δὲ ἀνωτέρω δέον νὰ χαρα-

κτηρισθῇ ὡς ἐπιθοηθητικὸν τῶν φροντίδων πρὸς ὀργανικὴν λύσιν

τοῦ προῶλήματος.

Ὡς πρὸς τὸ δεύτερον παρατηροῦμεν ὅτι, ἐφ’ ὅσον αἱ λοιπαὶ

μέχρι σήμερον Ιὑφιστάμεναι όργανώσεις δέν ἀπέδωσαν, τοῦτο εἶναι

ἀναγκαῖον καὶ λυσιτελὲς ὅχι μόνον διὰ περιόδους οἰκονομικῶν ἀνω-

μαλιῶν ἀλλά καὶ ὑπὸ κανονικὰς συνθήκας, δεδομένου ὅτι συχνὰ

ἐκ διαφόρων λόγων συμὸαίνει εἰς μίαν πόλιν ἢ ἕνα κλάδον

νά ἐπικρατῇ ἀνεργία, ἀλλαχοῦ δέ νά ὑφίσταται ζήτησις ἐργασίας.

ἽΞτερον καθῆκον τοῦ Κράτους κατὰ τὴν ἐρευνωμένην περίο-

δον τῆς οὐδετερότητος εἶναι ή προπαρασκευὴ τῶν μέτρων πρὸς ἀντι-

μετώπισιν τοῦ ἐργατικοῦ προῶλή ματος εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς γενι-

κῆς ἐπιστρατεύσεως.

Παρόμοια μέτρα λαμὸάνονται ὑπὸ τῶν διαφόρων Κρατῶν κατὰ

τὴν εἰρηνικὴν περίοδον, δεδομένου ὅτι εἶναι ἄγνωστος ή στιγμὴ τῆς

ἐκρήξεως τοῦ πολέμου. Ἐφ’ ὅσον ὅμως διατρέχομεν περίοδον

οὐδετερότητος με ἐμπολέμους τάς Μεγάλας Δυνάμεις, τὸ ἐνδεχό-

μενον δέ τῆς γενικῆς ἐπιστρατεύσεως ἢ καὶ τοῦ πολέμου δέν ἀπο-

κλείεται, καθίσταται ἔτι μᾶλλον ἐπιτακτικὴ ὴ λῆψις πάντων τῶν

προπαρασκευαστικῶν μέτρων.

Ἀπὸ ἀπόψεως τοῦ ἐργατικοῦ προῶλή ματος δύο σπουδαῖα ζητή-

ματα ἀναφύονται; Π ρ ῶ τ ο ν τὸ ζήτημα τῆς ἐξασφαλίσεως τῆς

λειτουγίας τῶν διαφόρων οἰκονομικῶν κλάδων καί δ ε ύ τ ε ρ ο ν

τὸ ζήτημα τῆς προκαταρκτικῆς ἀναπροσαρμογῆς αὐτῶν.

Ἡ πρόνοια πρὸς ἐξασφάλισιν ὁμαλῆς λειτουργίας τῶν διαφό-

ρων παραγωγικῶν κλάδων εἰς περίπτωσιν ἐπιστρατεύσεως ἐπιθάλ-

Λεται ἤδη εἰς περίοδον εἰρήνης, ἀκόμη δέ περισσότερον εἰς περίο-

50V ΟὐὸΕΤΕΡόΤηΤΟς ὑπὸ ἐμπόλεμον κατάστασιν τῶν Μεγάλων Δυνά-

μεων. Τοῦτο δέ διότι ὅσον εὐρυτέρα εἶναι ἡ ἐπιστράτευσις, τόσον

εντονώτερος καθίσταται ὁ κλονισμὸς εἰς τὴν παραγωγὴν λόγῳ τῆς

αποσπασεως τῶν κυριωτέρων ἐργατικῶν δυνάμεων. "Ag μὴ λησμο-
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νῶμεν δὲ ὅτι ὁ πόλεμος δέν διενεργεῐται δια τῆς παρατάξεως περισ-

σοτέρων ἀνδρῶν ἀλλὰ καὶ διά τῆς ἀρτιωτέρας ἐξοπλίσεως καί

ἰκανοποιητικῆς διατροφῆς αὐτῶν. Τοῦτο σημαίνει, ὅτι εἰς τὸ ἐσωτε-

ρικὸν τῆς χώρας πρέπει vd ὑφίσταται ἀκμαία οἰκονομικὴ δρα-

στηριότης. Πῶς ὅμως εἰναι ἐφικτὸς ό συμόιζόασμὸς τούτου μέ τάς

εἰς ἄνδρας στρατιωτικάς ἀνάγκας, δεδομένου ὅτι εἰς τὴν γενικὴν

ἐπιστράτευσιν καλοῦνται κατὰ κανόνα ὑπὸ τὸ( ὅπλα πάντες οἰ ὀίν-

δρες ἀπὸ τοῦ 18 μέχρι τοῦ 45 ἔτους τῆς ἡλικίας των μεταξὺ τῶν

ὁποίων καί οἰ ἀπασχολούμενοι εἰς παραγωγικάς ἐργασίας εἰδικευ-

μένοι καί ἀμόρφωτοι;

Ἡ μὴ πρόθλεψις ἤδη κατὰ τὴν περίοδον εἰρήνης πάντων τῶν

καταλλήλων μέτρων εἰναι βέόαιον ὅτι ‘Gd ὸδηγήσῃ, εἰς περίπτωσιν

γενικῆς ἐπιστρατεύσεως, εἰς παράλυσιν τῶν παραγωγικῶν κλάδων

ἀκόμη καί ἐκείνων οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ἐἰσέτι ἐργάτας καὶ ’ἔχουν

παραγγελίας, δέν δύνανται ὅμως vd συνεχίσουν τὰς ἐργασίας των

λόγῳ τῆς ἐπιστρατεύσεως τῶν εἰδικευμένων των στελεχῶν. Αὐτὸς

εἶναι ἀκριὸῶς ὀ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον κατὰ τὴν Ὶἰέναρξιν τοῦ παγκο-

σμίου πολέμου τοῦ 1914 ἀντὶ vd παρουσιασθῇ ἔλλειψις ἐργατῶν

ἐνέσκηψε προσωρινῶς ἀνεργία,

Πρὸς πρόληψιν οἰκονομικῶν ἀναστατώσεων, αἵτινες δύνανται

νά ἀποθοῦν λίαν ἐπικίνδυνοι καί δι’ αὐτὴν τὴν ὀίμεσον στρατιωτικὴν

ἄμυναν τῆς χώρας, δέον νά προῶλεφθοῦν ὅλα τά μέτρα, ἤδη κατά

τὴν περίοδον οὐδετερότητος, τὸ( ἀποσκοποῦντα εἰς τὴν ἱκανοποιητι-

κὴν λειτουργίαν τῶν παραγωγικῶν κλάδων εἰς περίπτωσιν γενικῆς

ἐπιστρατεύσεως.

Οἱ καταγίναντες μέ τὸ θέμα τοῦτο, ,μεταξὺ τῶν ὸποίων ἐξέ-

χουσαν -θέσιν κατέχει ὀ Γερμανὸς Major Hesse 1, περιορίζονται εἰς

τά μέτρα πρὸς ἐξασφάλισιν ἐπαρκοῦς ἐργατικοῦ προσωπικοῦ μό·

νον εἰςτὰς ἐξοπλιστικάς ἢ καθαρῶς πολεμικὰς βιομηχανίας οὐχὶ

δέ καὶ εἰς τοὺς λοιποὺς παραγωγικοὺς κλάδους. Καὶ εἰναι μὲν

ὀφθαλμοφανές ὅτι αἱ καθαρῶς πολεμικαὶ βιο-μηχανίαι δέον νά

ἔχουν τὴν προέχουσαν θέσιν, ἐκ παραλλήλου ὅμως δέν πρέπει vd

Mopovébvrdt Kd‘L ἐκεῖναι αἱ βιομηχανίαι καὶ παραγωγικαί ἐργασίαι

αἵτινες ἐμμέσως ἔχουν ἂν ὅχι τὴν αὐτὴν πάντως μεγάλην σπουδαιό-

τητα διά τὴν διεξαγωγὴν τοῦ πολέμου. Τοιουτοτρόπως ὴ κατάρτι-

σις προγράμματος μέτρων ὀφείλει vd συμπεριλάόῃ τὰς ἀνάγκας

ὅλων τῶν κλάδων ἀναλόγως τῆς ἀμέσου ἢ ἐμμέσου πολεμικῆς των

ἀξίας.

 

1 Βλ. Die menschlliche Anbeitskraft in der Kriegswirtschaft ἐν Kriegswirt—

schaf'tliche Jahr-esberichte 1937, σελ. 29.
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Ἐνταῦθα πρόκειται οὐσιαστικῶς περὶ τῆς ἐξασφαλίσεως τῶν

ἐργατῶν ἐκείνων οἵτινες προσκαλούμενοι ὑπὸ τὰ ὅπλα εἶναιψ ἀναν-.“

τικατάστατοι καί τοιουτοτρόπως ή ἐπιστράτευσίς των -θά παρέλυε.

τὴν πάραγωγήν. Τὸ ἐργατικὸν λοιπὸν ζήτημα εἰς περίπτωσιν κινη-

τοποιήσεως ἀναγκαίως περιορίζεται μόνον μεταξὺ τῶν εἰδικευ-

μένων ἐργατῶν. η

’Ήδη λοιπὸν ἐν καιρῷ εἰρήνης δέον νά καταρτισθῇ πίναξ ἐμφαί-

νων τάς διαφόρους βιομηχανικάς καὶ ἄλλας ἐπιχειρήσεις σημειου-,

μένης παρ’ἐκάστῃ τῆς ἀμέσου ἢ ἐμμέσου πολεμικῆς της ἀξίας..

Ἀναλόγως δὲ τῆς ἐκτιμήσεως τῆς σπουδαιότητος ἐκάστης 0d δια-

πιστωθῇ πόσοι καὶ ποῖοι εἰναι οἰ εἰδικευμένοι ἀναντικατάστατοι

ἐργάται οἰ ἀπασχολούμενοι εἰς αὐτάς. Οὑτοι θα ἔπρεπε vd θεωρηε

θοῦν ὡς ἀπεσπασμένοι καὶ κατὰ τὴν γενικὴν κινητοποίησιν νά πα-

ραμείνουν εἰς τὰς θέσεις των ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῆς στρατιωτικῆς

ἀρχῆς. Ὁ ἀριθμὸς τῶν οὕτως ἀποσπωμένων ἐργατῶν εἰναι εὐνόη-

τον ὅτι θά ποικίλλῃ ἀναλόγως τοῦ ε’ίδους τῆς ιβιομηχανίας καὶ τῆς

σπουδαιότητος αὐτῆς ἀπὸ ἀπόψεως πολεμικοῦ ἀνεφοδιασμοῦ. Οὕ-γ

τως πρῶται κατὰ σειρὰν ἔρχονται αἰ ἐξοπλιστικαί βιομηχανίαι καὶ

ὡρισμέναι μεταφοραί, ἐνῷ αἰ ιβιομηχανίαι εἰδῶν πολυτελείας ἀπο-

κλείονται τοῦ προνομίου τούτου.

Td διάφορα Κράτη ἥδη ἀπὸ ἐτῶν ἔλαθον μέτρα πρὸς ἐξασφά-.

λισιν τοῦ εἰδικευμένου ἐργατικοῦ προσωπικοῦ εἰς τάς πολεμικὰς

βιομηχανίας καταστρώσαντα πίνακας τῶν ἐπιχειρήσεων καί τῶν

ἀπεσπασμένων εἰς αὐτάς ἐργατῶν εἰς περίπτωσιν γενικῆς ,κινη-

τοποιήσεως.

Παρόμοια μέτρα ἐλήφθησαν καί ἐν Ἑλλάδι. Παρ’ήμῖν τὸ ζή-

τημα τοῦτο παρουσιάζεται ὀλίγον τι διάφορον ἀπὸ τά μεγάλα

Κράτη. Τοῦτο δε πρῶτον διότι εἰς τὴν Ἐλλάδα ἀνέκαθεν ὑπῆρχε

σπάνις τεχνικῶς μορφωμένων ἐργατῶν, ἥτις καὶ σήμερον ἀκόμη.

εἶναι λίαν αἰσθητή, καί δεύτερον διότι λόγῳ τῆς περιωρισμένης

οἰκονομικῆς μας ἰκανότητος δέν δυνάμεθα vd συντηρήσωμεν ἐν ἐπι-
στρατεύσει ἀρτίως ἐξωπλισμένας πάσας τάς δυναμένας vd φέρουν

ὅπλα κλάσεις, ὡς συμὸαίνει εἰς τας πλουσίας-χώρας.

Ἐκῖτεῶν ἀνωτέρω προκύπτει ὅτι οἰ ἐξειδικευμένοι ἐργάται πρέ--
πειιπαρ ημιν vd τύχουν μεγαλυτέρας προστασίας ἣ εἰς τὸ ἐξωτε-τ-
ρικον, καθόσον ὴ ἐπιστράτευσίς των δύναται νά προκναλέσῃ οἰκονο-
μικην στασιμότητα καί ἀνεργίαν. Τοῦτο δὲ -όίνευ κινδύνου δημιουρ-,-
γιας κενων εις τὴν στρατιωτικὴν κινητοποίησιν δεδομένου ὅτι ταῦτα.-
δυνανται vd καλυφθοῦν εὐκόλως Std τῆς προσκλήσεως μιᾶς ἢ καί
περισσοτέρων κλάσεων, πρᾶγμα ὅπερ δέν δύνανται vd πράξουν
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ἄλλαι χῶραι ἱκαναὶ νὰ προόοῦν εὐθὺς ἀμέσως εἰς γενικὴν ἐπι-

στράτευσιν.

Ὡς πρὸς τοὺς ἀμορφώτους ἐργάτας καὶ δι’ αὐτοὺς ἀνακύπτει

τὸ ζήτημα τῆς ἀντικαταστάσεως των. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἁπλούστε-

ρον θὰ τὸ ἐξετάσωμεν δὲ ἐν σχέσει μέ τὰ προθλήματα τῆς ἐμπο-

λέμου περιόδου.

’ἰδιαιτέρως δέον νὰ τονισθῇ ή Ιἔλλειψις ἐργατικῶν χειρῶν, ἥτις

δύναται νὰ προκληθῇ Std τῆς κινητοποιήσεως εἰς ἐποχὴν θερισμοῦ

ἢ ἄλλων σπουδαίων ἐποχιακῶν ἐργασιῶν τῆς γεωργίας. Καὶ Std

τὰς περιπτώσεις ταύτας ὀφείλουν αἰ -στρατιωτικαί ἀρχαὶ νὰ ἔχουν

καταστρώσει πρόγραμμα ἤδη ἐν καιρῷ εἰρήνης περὶ τῶν συνθη-

κῶν καί ἀναγκῶν τῶν διαφόρων περιφερειῶν, οὕτως ὥστε κατὰ τὰς

ἐποχὰς ταύτας νὰ καθίσταται εὐχερῶς ἐφικτὴ ὴ παροχὴ ἀγροτι-

κῶν ἀδειῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἐπειγουσῶν γεωργικῶν ἐργασιῶν. Κα-

θόσον ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει δύνανται νὰ τεθοῦν ἐν κινδύνῳ ὀλό-

κληροι συγκομιδαί. Μετὰ τὴν γενικὴν ἐπιστράτευσιν τοῦ Σεπτεμ-

Ειρίου ἐν Γαλλίᾳ ἐχορηγήθησαν ἀγροτικαί ὀίδειαι εἰς πολυαρίθμους

στρατευσίμους διὰ τὴν διενέργειαν τοῦ τρυγητοῦ.

“Ως ἐμφαίνεται ἐκ τῶν ἀνωτέρω τὰ ἐργατικὰ προὸλήματα κα-

θίστανται σοθαρώτερα καὶ πολυπλοκώτερα εἰς περίπτωσιν γενικῆς

ἐπιστρατεύσεως.

Ταῦτα λόγῳ τῆς πιθανῶς μεγάλης διαρκείας αὐτῆς, εἰς τὸ ἐνδε-

χόμενον μακροῦ πολέμου, δέον νὰ ἀντιμετωπισθοῦν εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς

κατὰ τρόπον ριζικὸν καὶ συστηματικόν.

“Ως ἐσημειώσαμεν sic προηγουμένην σελίδα ὴ γενικὴ ἐπιστρά-

τευσις συνεπάγεται τὴν ἀπόσπασιν ἀπὸ τοὺς διαφόρους παραγωγι-

κοὺς κλάδουςι τῶν κυριωτέρων στελεχῶν των, δεδομένου ὅτι κα-

λοῦνται ὑπὸ τὰ ὅπλα αἱ παραγωγικώτεραι ἡλικίαι. Ἐν τούτοις ὡς

πρὸς τούς ἐἰδικευμένους ἐργάτας δέν θὰ παρουσιάζωνται ἀξιόλογα·

κενά, ἐφ’ ὅσον ἤδη κατα τὴν περίοδον τῆς εἰρήνης ἔχει ληφθῇ πρό-.

νοια περὶ μὴ ἐπιστρατεύσεως τῶν κρινομένων ὡς ἀπαραιτήτων.

Τοῦτο ὅμως δέν σημαίνει ὅτι καὶ πάντες οἱ εἰδικευμένοι ἐργάται θὰ

ἐξαιρεθοῦν τῆς στρατιωτικῆς Ιὑποχρεώσεως, καθόσον, ὡς παρετη-

ρήθη προσφυῶς «ὁ νεώτερος πόλεμος ἀπαιτεῖ ἐν τῇ χώρα ἰδιαιτέρως

εἰδικευμένους ἐργάτας καί εἰς τὸ μέτωπον ἰδιαιτέρως εἰδικευμέ-

νους στρατιώτας». ‘

Τοιουτοτρόπως ἐν πρώτοις θὰ δημιουργηθοῦν κενὰ ἀπὸ ἀπό-

ψεως τεχνικῶς μορφωμένων ἐργατῶν, τὰ ὁποῖα ίθὰ εἶναι αἰσθητὰ

κυρίω“ς εἰς τὴν βιομηχανίαν. Ἐκ παραλλήλου ὅμως θὰ δημιουργη-

θοῦν τεράστια κενὰ καὶ ἀπὸ ἀπόψεως ἀμορφώτων ἐργατῶν, τὰ



]Ο Ξεν. E. Ζολώτα

όποῖα δύνανται νὰ παραλύσουν ὁλοκλήρους τομεῖς τῆς παραγωγῆς.

Ἐρωτᾱται πρὸ τῆς καταστάσεως ταύτης ποῖα μέτρα ὀφείλει .

νὰ λάθῃ τὸ Κράτος, δεδομένου ὅτι μὲ τὴν γενικὴν ἐπιστράτευσιν

καὶ τὴν ιέναρξιν τοῦ πολέμου ή οἰκονομικὴ προσπάθεια δέον νὰ αὐ-

ξηθῇ, καθόσον κάθε ἐπιστρατευόμενος ὡς ἀγωνιστὴς ἅπαῑῒὲἷ ’[[ΕΡῑΟ-

σότερα μέσα, ἐνῷ χάνεται ὡς ἐργάτης διὰ τὴν παραγωγὴν των μέ-

σων τούτων Ἰ.

Διὰ νὰ δοθῇ ἀπάντησις εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐρώτη μα δέον νὰ ληφθῇ

ὑπ’ ὄψιν τὸ ἐξῆς;

Διὰ τῆς γενικῆς κινητοποιήσεως καὶ τῆς εἰσόδου εἰς ἐμπόλεμον

κατάστασιν πολλαὶ ιβιομηχανίαι κλείουν τὰς πύλας των, ἄλλαι δὲ

περιορίζουν τὴν δρᾶσιν των ε’ίτε δι’ ἔλλειψιν πρώτων ὑλῶν, ἐφ’ ὅσον

αὗται προέρχονται ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ, ε’ίτε δι’ ἐλάττωσιν τῆς ζητή-

σεως ώς συμόαίνει μέ τὰς βιομηχανίας πολυτελείας κ.ἄ., ὡς ἐκ

τούτου παρὰ τὴν στράτευσιν σημαντικὸς ἀριθμὸς ἐργατῶν εἰς τὴν

ἀρχὴν θὰ παραμείνῃ ἐλεύθερος. Ταυτοχρόνως ὅμως δέν πρέπει vd

knopovn‘efi, ὅτι εἰς ἔτερον βιομηχανικὸν τομέα, εἰς τὰς καθαρῶς πο-

λεμικὰς ἢ τὰς ἐμμέσως ἐκ τοῦ πολέμου ἐπηρεαζομένας Ἰβιομηχα-

νίας, δημιουργεῖται ηὐξημένη ζήτησις ἐργατικῶν χειρῶν.

Πάντως τὸ φαινόμενον τῆς ἀνεργίας εἶναι ἀναγκαίως βραχείας

διαρκείας, διαδέχεται δέ τοῦτο ἀντιθέτως ἐπικίνδυνος ἔλλειψις ἐρ-

γατικῶν χειρῶν.

Ὑπὸ ὁμαλὰς συνθήκας εἰναι γνωστὸν ὅτι ὸ ἐργατικὸς μισθὸς

εἰναι ἐκεῖνος ὅστις ἐπιφέρει τὴν ἰσορροπίαν μεταξύ προσφορᾶς

καὶ ζητήσεως ἐργασίας, τὸ δέ Κράτος ἀποφεύγει κατὰ κανόνα τὰς

ἐπεμόάσεις. Eic περίπτωσιν ὅμως πολέμου ὴ ἐπέμῶασις τοῦ Κρά-

τους εἰναι ἐνδεδειγμένη. Καθόσον, ἐὰν τὸ Κράτος παραμείνῃ ἀδιά-

φορον, ἀφήσῃ δὲ τὴν ἀγορὰν ἐλευθέραν πρὸς αὐτόματον ρύθμισιν

τῶν διαφόρων μεγεθῶν, θὰ προκύψουν σοΘαραί ἀνωμαλίαι. Πράγ-

ματι, διὰ τῆς γενικῆς ἐπιστρατεύσεως καί τῆς ἀποσπάσεως μεγά-

λου ἀριθμοῦ τῶν ἀποδοτικωτέρων ἐργατῶν ἐκ τῆς λειτουργίας τῆς

παραγωγῆς θὰ προκύψῃ ἀναγκαίως μία σοθαρὰ μείωσις τῆς προσ-

φορᾶς ἐργασίας ἔναντι ἀρχικῶς ’ίσως περιωρισμένης, ὀλίγον ὅμως

βραδύτερον ἰσχυρᾶς ζητήσεως. Ἀποτέλεσμα τούτου θὰ εἶναι ὴ

αυτόματος ὕψωσις τῶν ἐργατικῶν μισθῶν πρὸς ἀποκατάστασιν

ἰσορροπίας μεταξὺ τῶν δύο ἀνίσων μεγεθῶν. Ἡ οὕτως ὅμως ἐπι-

τυγχανομένη ἰσορροπία συνοδεύεται ἀπὸ σειρὰν μειονεκτημάτων

πρὸ των ὁποίων δέν δύναται νὰ παραμείνῃ τὸ Κράτος ἀδιάφορον.

σελ Ἰ54Βλ. S c h e r b e n i n g E. Wirtschaftsorganisation im Kriegte, Jena 1938,
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Ἐν πρώτοις διὰ τῆς ὑψώσεως τοῦ μισθοῦ δέν προκαλεῖται ἀντί-

στοιχος αὕξησις τῆς προσφορᾶς ἐργασίας ὡς ’θὰ ἀνέμενέ τις. “Ως

παρατη ρεῖ καὶὸ οἰκονομολόγος Lampe 1 ὴ συνολικὴ προσφορὰ τῆς

ἐργατικῆς δυνάμεως δέν μεταόάλλεται παραλλήλως πρὸς τὰς δια-

κυμάνσεις τοῦ μισθοῦ. Εἰδικῶς δέ αἰ αὐξήσεις τοῦ μισθοῦ ἐλάχιστα

παρακινοῦν εἰς ἀνάληψιν ἐργασίας πρόσωπα μὴ προσφέροντα ἥδη

τὴν ἐργατικήν των δύναμιν. Συνέπεια λοιπὸν τῆς ὑψώσεως τῶν μι-

σθῶν θὰ εἶναι ἐλαχίστη αὕξησις τῆς προσφορᾶς ἐργασίας, ἐνῷ

μέγα τμῆμα τῆς παραγωγῆς θὰ παύσῃ λειτουργοῦν δι’ ἔλλειψιν

ἐργατικῶν χειρῶν καὶ ἐπικράτησιν ὴμερομισθίων καθιστώντων

ἀσύμφορον τὴν περαιτέρω δραστηριότητα. Τοιουτοτρόπως εἰς ἐπο-

χὴν καθ’ ἣν θὰ ῆτο ἐπιθεόλη μένη παραγωγικὴ ἔντασις, ἐκ τῶν ἀνω-

τέρω λόγων θὰ ἐπήρχετο σοίόαρωτάτη οἰκονομικὴ καθυστέρησις.

Ἐκτὸς ὅμως τούτου ὴ μεγάλη ὕψωσις τῶν ἐργατικῶν μισθῶν

εἶναι ἀσυμῶίόαστος καί πρὸς τὴν πολιτικὴν τῶν διατιμήσεων καί

τοῦ χαμηλοῦ κόστους τῆς ζωῆς τὴν ὁποίαν ἐπιδιώκει τὸ Κράτος εἰς

παρομοίας περιόδους.

Ἐπὶ πλέον ὴ ἀπόληψις ὑψηλῶν ἀμοιόῶν ὑπὸ τῶν ’μὴ στρα-

τευσίμων ἐργατῶν, ε’ίτε δι-ότι Ιδέν ἀνήκουν εἰς τὰς κληθείσας κλά-

σεις, ε’ίτε διότι ἀπεσπάσθησαν ὡς τεχνικῶς ἀπαραίτητοι, ἀποτελεῖ

μίαν πρόκλησιν διὰ τοὺς Ιὑπὸ τὰ ὅπλα εὑρισκομένους οἵτινες ὅχι

μόνον τὰς ἀμοιῶάς των χάνουν ἀλλὰ θυσιάζουν καὶ τὴν ζωήν των

ὑπὲρ πατρίδος.

Λόγῳ τῶν μειονεκτημάτων τούτων ὑπεστήριξάν τινες ὅτι Gd

ῆτο ἐνδεδειγμένη ἡ πλήρης στρατικοποίησις τῆς ἐργασίας καί κα-

τάργησις τοῦ ρόλου τοῦ μισθοῦ ὡς ρυθμιστοῦ τῆς προσφορᾶς καί

τῆς ζητήσεως τῆς ἐργασίας. Συμφώνως-πρὸς τὴν πρότασιν ταύτην

θὰ ἔπρεπε μὲ τὴν γενικὴν στρατιωτικὴν κινητοποίησιν νὰ διενερ-

γηθῇ καί κινητοποίησις πάντων τῶν δυναμένων νὰ ἐργασθοῦν μὴ

στρατευσίμων προσώπων ἀμφοτέρων τῶν φύλων, τὰ ὁποῖα θὰ ὤφει-

λον νὰ τεθοῦν εἰς τὴν διάθεσιν τῆς κεντρικῆς ἐργατικῆς ἥ ἄλλης

διοικητικῆς ἀρχῆς, ἥτις ’θὰ καθώριζε πόσαι καὶ ποῖαι ἐκ τῶν οὕτως

διαθεσίμων ἐργατικῶν χειρῶν θὰ ἔδει νὰ κατανεμηθοῦν εἰς τὰς

διαφόρους ἐπιχειρήσεις. Εἶναι εὐνόητον ὅτι εἰς τὴν περίπτωσιν ταύ-

την τὸ ὕψος τοῦ ἐργατικοῦ μισθοῦ θὰ καθωρίζετο αὐθαιρέτως ὑπὸ

τῆς κεντρικῆς ταύτης ἀρχῆς..

Τὸ σύστημα τοῦτο, παρὰ τὴν φαινομενικὴν άπλότητα καὶ ἀπο-

τελεσματικότητά του, εἰς τὴν πραγιματικότητα προσκρούει ἐπὶ

1 Βλ. Allg-emeine Wehrwirtschaftsleh're, Jen-a 1938, σ. 76.
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ἀνυπερόλήτων ἐμποδίων τὰ ὁποῖα τὸ καταδικάζουν εἰς ἀποτυχίαν.

Τοῦτο θὰ ῆτο ἐνδεδειγμένον μόνον εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς πλήρους

καταργήσεως τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοὸουλίας καὶ ἐπιχειρήσεως καὶ

τῆς ἐπιθολῆς συστήματος ὁλοκληρωτικῆς πολεμικῆς σοσιαλιστι-

κῆς οἰκονομίας. Τοῦτο ὅμως δέν ἐγένετο κατὰ τὸν πόλεμον τοῦ

1914, οὕτε φαίνεται πιθανὸν νὰ ἐφαρμο-σθῇ προσεχῶς ὑπὸ τῶν δια-1

φόρων Κρατῶν, καθόσον καί ἂν προκριθῇ ἡ σοσιαλιστικὴ οἰκονο-

μία δέν δύναται νὰ θεωρηθῇ ἡ πολεμικὴ περίοδος τῆς ἐντάσεως

ὅλων τῶν δυνάμεων ὡς ή προσφορωτέρα διὰ τοιούτους πειραματι-

σμούς. Ἐφ’ ὅσον ὅμως ή ἰδιωτικὴ ἐπιχείρησις παραμένει κατὰ βά-

σιν ώς μοχλὸς τῆς παραγωγικῆς λειτουργίας, ὴ πλή ρης σοσιαλιστι-

κοποίησις μόνης τῆς ἐργασίας εῖναι λίαν ἐπικίνδυνος διὰ τὴν παρα-

γωγήν. Τοῦτο δέ διότι ὴ κεντρικὴ ὑπηρεσία ἐργασίας θὰ ἔχανε κάθε

γνώμονα ὡς πρὸς τὴν διαθάθμισιν τῆς σπουδαιότητος ἐκάστης ἐπι-

χειρήσεως ἀπὸ ἀπόψεως οἰκονομίας καί τῶν ἀναγκῶν αὐτῆς εἰς

ἐργατικὰς δυνάμεις. Ὁ αὐθαίρετος καθορισμὸς ἐνὸς χαμηλοῦ ήμε-

ρομισθίου καί ή διάθεσις τῶν ἐργατικῶν χειρῶν, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν

διαφόρων αἰτήσεων ἐκ μέρους τῶν ἐπιχειρήσεων, θὰ συνετέλει εἰς

τὴν συγκέντρωσιν πολλάκις σπανιζούσης ἐργατικῆς δυνάμεως εἰς

ἐπιχειρήσεις δευτερευούσης σημασίας ἀπὸ ἀπόψεως πολεμικῆς ἢ

οἰκονομικῆς. ’ἰδιαιτέρως ὴ αὐθαίρετος ρύθμισις τῶν ήμερομισθίων

τῶν μορφωμένων καί ήμιμορφωμένων ἐργατῶν-ἀπομακρυνομένη

ἀπὸ τὴν αὐτόματον ρύθμισιν αὐτῶν ιὑπὸ τῆς ἀγορᾶς, ἀναλόγως τῆς

στενότητος τῆς ἀντιστοίχου ἐργασίας, 1θὰ ἐπροκάλει σπατάλην τῶν

σπανιζόντων τούτων ἐργατῶν, διὰ τῆς χρησιμοποιήσεως αὐτῶν οὐχί

εἰς τὰς πολεμικῶς ἢ οἰκονομικῶς σπουδαιοτέρας ἐπιχειρήσεις. Ἡ

αὐτόματος ρύθμισις ὑπὸ τοῦ ἐργατικοῦ μισθοῦ τῶν συνθηκῶν ἐργα-

σίας ἀποτελεῖ τὴν λυσιτελεστέραν καὶ οἰκονομικωτέραν χρησιμο-

ποίησιν τῆς ἐργατικῆς δυνάμεως.

Κατὰ τὴν γνώμην μας μία εἶναι ή ἐνδεικνυομένη λύσις τοῦ προ-

(ὀλή ματος τῆς ἐργασίας, ἐφ’ ὅσον ’ἀναγνωρίζεται κατ’ ἀρχὴν ὴ ἰδιω-

τικὴ πρωτοόουλίαε Ὁ ἐργατικὸς μισθὸς δέον νὰ ἐξακολουθήσῃ

τὸν ρόλον τοῦ ρυθμιστοῦ τῆς ἀγορᾶς. Ἐφ’ ὅσον ὴ παραγωγὴ τῆς

ὁλότητος σχεδὸν τῶν ἀγαθῶν διενεργεῖται ὑπὸ ἰδιωτικῶν ἐπιχει-

ρήσεων κατευθυνομένων ὑπὸ τῶν τιμῶν δέν δύναται νὰ ’ὑπάρξῃ

αμφιὸολία ὅτι ὁ ἐργατικὸς μισθὸς ὡς τιμὴ ἀποτελεῖ σπουδαῖον πα-

ράγοντα τῆς κατευθύνσεως καί τῆς ἰσορροπίας τῆς παραγωγικῆς

λειτουργίας.

Προηγουμένως ὅμως ἐτονίσαμεν ὅτι, ἐὰν τὸ Κράτος μετὰ τὴν

γενικην ἐπιστράτευσιν ἀποφύγῃ νὰ ἀναμιχθῇ ἐντελῶς εἰς τὴν ἀγο-
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pdv ἐργασίας εἰναι βέθαιονότι θὰ δημιουργηθοῦν σοθαραί παρα-

γωγικαί ἀνωμαλίαι. Τὸ Κράτος ὀφείλει νὰ ἀναμιχθῇ πρὸς ἀποσό-

θησιν ὀδυνηρῶν συνεπειῶν, ὴ ἀνάμιξίς του ὅμως πρέπει νὰ εῖναι τοι-

αύτη ὥστε νὰ ἐπιτευχθοῦν οἰκονομικῶς τὰ καλλίτερα ἀποτελέ-

σματα. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον οὐδὲν μέτρον δέον νὰ ληφθῇ δυνά-

μενον νὰ διατψαράξῃ τὰς ρυθμιστικὰς δυνάμεις τῆς ἀγορᾶς. Τὸ Κρά-

τος ὀφείλει ἀντιθέτως νὰ ἐνισχύσῃ τὰ διάφορα μεγέθη τοῦ μηχανι-

σμοῦ τῶν τιμῶν πρὸς ἐξασφάλισιν τῆς κανονικῆς λειτουργίας αὑτοῦ.

Πάντα τὰ μέτρα, ἐφ’ ὅσον θέλομεν νὰ εἰναι λυσιτελῆ, δέον νὰ ἀπο-

θλέπουν εἰς τὴν διὰ τοῦ μηχανισμοῦ τούτου ρύθμισιν καί οὐχὶ εἰς

τὴν παρεμπόδισιν τῆς λειτουργίας του.

Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ὴ μόνη οἰκονομικῶς ὀρθὴ κα-

τεύθυνσις εἰναι ἡ ἐνίσχυσις τῆς προσφορᾶς ἐργασίας, δεδομένου

ὅτι τὸ α’ίτιον τῆς ἀνατροπῆς ὑπῆρξεν ὁ ἀπότομος περιορισμὸς αὐτῆς.

Διὰ τοῦ τρόπου τούτου ἀποσοθεῖται πᾶσα σημαντικὴ ὕψωσις τοῦ

ἐργατικοῦ μισθοῦ, ὴ δέ παραγωγὴ δύναται ἀπὸ ἀπόψεως ἀγορᾶς

τῆς ἐργασίας νὰ προχωρήσῃ ἄνευ σοθαρῶν προσκομμάτων.

Τὸ ζήτη μα εἰναι τώρα πῶς δύναται νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ αὔξη-

σις αὕτη τῆς προσφορᾶς ἐργασίας. Διὰ παροτρύνσεων ἣ διὰ τῆς

ἐξάψεως τῆς φιλοπατρίας τῶν μὴ στρατευσίμων ἱκανῶν πρὸς ἐργα-

σίαν προσώπων ἀμφοτέρων τῶν φύλων ἀπεδείχθη ἤδη κατὰ τὸν

μεγάλον πόλεμον ὅτι ἐλάχιστα ἐπιτυγχάνονται. Ἡ Ιμόνη ἀποτελε-

σματικὴ λύσις εῖναι ή ἐπιθολὴ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας εἰς

πάντα τὰ ἱκανὰ πρὸς ἐργασίαν πρόσωπα. Οὕτως αὐτομάτως θὰ

ἐπέλθῃ αὕξησις τῆς προσφορᾶς ἐργασίας ἀντικαθιστῶσα τούλάχι-

στον ἀπὸ ἀπόψεως ποσοτικῆς τὰς στρατευθείσας ἐργατικὰς δυνά-

μεις. Ὁ θεσμὸς ὅμως τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας δέν εῖναι καὶ

τόσον ἁπλοῦς ὅσον φαίνεται οὕτε καὶ λύει ἐντελῶς ἀπροσκόπτως

τὸ πρόθλημα τῆς ἐργασίας. ’

’Ήδη κατὰ τὴν περίοδον τῆς ἐἰρήνης δέον νὰ ἔχῃ ἀρκούντως

μελετηθῇ τὸ ζήτημα τοῦτο. Δέον νὰ ἔχουν ὑπολογισθῇ αἰ, εἰς ἐργα-

τικὰς χεῖρας μορφωμένας καὶ μή, ἀνάγκαι τῶν διαφόρων ἐπιχει-

ρήσεων καί νὰ ἔχῃ προθλεφθῇ διὰ ποίων κατηγοριῶν προσώπων

δύνανται αὑται νὰ ἀντικατασταθοῦν ἰκανοπ-οιητικῶς εἰς περίπτωσιν

γενικῆς ἐπιστρατεύσεως.

Ὀσον ἀφορᾷ τὴν Ιὑποχρεωτικὴν ἐργασίαν αὕτη δύναται νὰ

λάθῃ δύο κυρίας μορφάςε

Π ρ ῶτ ο ν δύνανται νὰ ὑποχρεωθοῦν πάντα ἣ ωρισμένα μὴ

στρατεύσιμα πρόσωπα ἀμφοτέρων τῶν φύλων εἰς ὑποχρεωτικὴι

ἐργασίαν, ἀφιεμένης ἐλευθέρας τῆς ἐκλογῆς τοῦ τόπου, τοῦ ε’ίδους
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ἐργασίας, τοῦ μισθοῦ καὶ τῶν ὅρων ἐργασίας 1. ‘H μορφὴ αὕτη τῆς

ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας εἶναι ἡ πλέον προσαρμοζομένη πρὸς τὴν

ἐπὶ τοῦ μηχανισμοῦ τῶν τιμῶν ιβασιζομένην οἰκονομίαν, καθόσον

ἐνισχύει ἀφ’ ἐνὸς τὴν προσφορὰν ἐργασίας μέχρι τοῦ ἀναγκαίου

ὁρίου, ἀφ’ ἐτέρου ὅμως ἀφήνει πλήρη ἐλευθερίαν εἰς τοὺς Ιὅρους

τῆς ἐργασίας καὶ ἰδιαιτέρως εἰς τὸν ἐργατικὸν μισθόν. Τοιουτοτρό-

πως ὴ διανομὴ τῶν ἐργατικῶν δυνάμεων συντελεῖται διὰ μέσου τῶν

αὑξομειώσεων τῶν ἐργατικῶν μισθῶν κατὰ τόπους καί κατὰ ποιό-

τητας ἐργασίας, ἐπιτυγχάνεται δέ ή οἰκονομικωτέρα ἀπασχό-

λησις αὐτῶν. ’Ὀσον μικρότεροι εἰναι οἰ περιορισμοὶ τόσον μεγαλει-

τέρα ἐργατικὴ βούλησις ἀναπτύσσεται καὶ συνεπῶς καὶ παραγω-

γικότης. Ὁ τύπος οὗτος τῆς ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας συμπληροῦ-

ται διὰ τῆς λειτουργίας γραφείων εὑρέσεως ἐργασίας, τὰ ὁποῖα

κατευθύνουν τὰς ἐργατικὰς χεῖρας εἰς τούς τόπους καί τὰς ἐπιχει-

ρήσεις ἔνθα ὑφίστανται ἀνάγκαι.

Παρὰ τὰ ἀνωτέρω πλεονεκτήματα τὸ σύστημα εἰναι ἐνδεχό-

μενον νὰ παρουσιάσῃ ’ἀνεπάρκειαν, ἰδίᾳ εἰς τὴν περίπτωσιν τῆς

ἀπροθυμίας τῆς ἀναλήψεως ἐργασίας ὑπὸ τῶν ὑποχρεουμένων προ-

σώπων, εἰς ὡρισμένους τόπους καὶ εἰς ὡρισμένας ἐπιχειρήσειςἘίναι

δὲ ἐνδεχόμενονΙ νὰ ὑφίστανται ἐπείγουσαι ἀνάγκαι εἰς μίαν πόλιν

καὶ ἡ ἐργασία νὰ σπανίζῃ, ἐνῷ εἰς ἐτέραν νὰ ἐπικρατῇ πληθώρα

ἐργατικῶν χειρῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην τὸ Κράτος ὀφείλει

νὰ προχωρήσῃ, χορηγοῦν εἰς τὰ γραφεῖα εὑρέσεως ἐργασίας τὸ

ἀποκλειστικὸν δικαίωμα τῆς τοποθετήσεως ἐργατῶν εἰς τούς δια-

φόρους κλάδους κ-αἰ θεσπίζον τὴν ὑποχρέωσιν τῶν ἐργατῶν πρὸς

συμμόρφωσιν πρὸς τὰς ὑποδείξεις αὐτοῦ.

Τοιουτοτρόπως ἐρχόμεθα εἰς τὴν δ ε υ τ έ ρ α ν μορφὴν τῆς

ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας εἰς τὴν ὁποίαν καταργεῖται ὁλοσχερῶς ὴ

ἐλευθερία τῆς ἐργατικῆς συμθάσεως, καθορίζονται δέ ὑπὸ τοῦ

Κράτους πάντες οἰ ὅροι αὐτῆς κυρίως δέ ὁ τόπος, ὁ χρόνος, ὁ

μισθὸς κλπ. τῆς ἐργασίας. Ἐκ τοῦ γεγονότος τούτου ἐνισχύεται

σημαντικῶς καί ὴ θέσις τοῦ διευθύνοντος τὴν ἐπιχείρησιν ἔναντι

τοῦ ἀπασχολουμένου προσωπικοῦ τὸ ὁποῖον ὑποχρεοῦται εἰς μεγα-

λειτέραν ὑποταγὴν 71 ἐν καιρῷ εἰρήνης.

Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον εἰς τὴν δευτέραν ταύτην μορφὴν δημιουργεῖ

τὰῆάκανθωδέστερα προθλήματα, εἰναι ὁ καθορισμὸς τοῦ ἐργατι-

κρυ μισθοῦ ὑπὸ τοῦ Κράτους. Διὰ τοῦ μέτρου τούτου, ὡς καὶ ἀνω-

τερω ἐτονίσαμεν, πρῶτον ἐπέρχεται σπατάλη τῶν μορφωμένων καὶ

ήμιμορφωμένων ἐργατικῶν χειρῶν εἰς στιγμὴν σπάνιος αὐτῶν καὶ

1 Βλ. Scherbening E. : ’Ἐνθ’ἀνωτ, ,σελ. 65.
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δεύτερον ὴ πιθανὴ συγκράτησις τοῦ μισθοῦ εἰς χαμηλότερον τοῦ

φυσιολογικοῦ ὁρίου αὐτοῦ ὁδηγεῖ εἰς ἀνατροπὴν τῆς ἰσορροπίας

της ἀγορᾶς. Πράγματι ὴ ἐπιθολὴ χαμηλοτέρων μισθῶν σημαίνει οἰ-

κονομικῶς μεγαλειτέραν προσφορὰν ἐργασίας ἄρα καί εὐρυτέραν

παραγωγήν, ἐφ’ ὅσον ὅμως τοῦτο δέν συμθαίνει αἰ τιμαὶ τῶν ἀγα-

θῶν ἐν τῇ ἀγορᾷ παραμένουν ἀμετάθλητοι. Τοιουτοτρόπως δημι-

ουργοῦνται πρόσθετα κέρδη εἰς τούς ἐπιχειρηματίας προερχόμενα

ἐκ τῆς διαφορᾶς μεταξὺ τοῦ ὑψηλοτέρου φυσιολογικοῦ μισθοῦ καὶ

τοῦ ὑπὸ τοῦ Κράτους καθοριζομένου μικροτέρου τοιούτου. Εἰς

τοῦτο θὰ ἠδύνατο ν’ ἀπαντήσῃ τις ὅτι τὸ Κράτος θὰ ὤφειλε νὰ θέσῃ

διατιμήσεις ἐκμηδενιζούσας τὰ πρόσθετα ταῦτα ἐπιχειρηματικὰ

κέρδη, μείωσις ὅμως τῶν τιμῶν σημαίνει αὕξησιν τῆς ζητήσεως τῶν

ἐμπορευμάτων, ἐφ’ ὅσον δέ ὡς εῖναι φυσικὸν δέν θὰ ἐπέλθῃ ἀντί-

στοιχος ἐνίσχυσις τῆς προσφορᾶς θὰ προκύψῃ ἀνεπάρκεια ἐμπο-

ρευμάτων ἀναγκάζουσα τὸ Κράτος νὰ προθῇ εἰς κατὰ κεφαλὴν

κατ-ανομὴν τῶν ἀγαθῶν καὶ τὴν εἰσαγωγὴν δελτίων. Εἶναι ὅμως

ἐφικτὴ ή ἐφαρμογὴ τοῦ συστήματος τούτου δι’ ὅλα -ἀνεξαιρέτως

τὰ ἀγα»θά; Θὰ ὴ-δύνατό τις ν’ ἀπαντήσῃ εἰναι, ἀλλὰ τὰ μειονεκτή-

ματα αὐτοῦ εἶναι τόσον τεράστια ὥστε νὰ μὴ τολμᾱ τις νὰ τὸ

συστήσῃ σοθαρῶς. Ὁ περιορισμὸς ἐξ ἄλλου τῶν διατιμήσεων εἰς

τὰ ε’ίδη πρώτης ἀνάγκης κινδυνεύει νὰ συντελέσῃ εἰς τὴν διοχέτευ-

σιν τῶν ἐργατικῶν δυνάμεων εἰς τὴν παραγωγὴν εἰδῶν δευτε-

ρευούσης σημασίας ἐκτιθεμένης οὕτω εἰς κίνδυνον τῆς διατροφῆς

τοῦ πληθυσμοῦ. Βεθαίως τὸ Κράτος δύναται νὰ ἀντιμετωπίσῃ

παρομοίας τάσεις διὰ τῆς ἐπιθολῆς ἀναγκαστικῆς παραγωγῆς ἢ

μονοπωλίων δι’ ὡρισμένα ε’ίδη πρώτης ἀνάγκης. Προτοῦ ὅμως

προθῇ εἰς τὴν λῆψιν τόσων δραστικῶν μέτρων, ὀρθὸν εἶναι νὰ ἐξαν-

τλήσῃ ἄλλα μέσα προσιδιάζοντα περισσότερον εἰς τὸν ρυθμιστικὸν

, μηχανισμὸν τῶν τιμῶν.

Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω λόγων τασσόμεθα μέ τὸ σύστημα τῆς

ὑποχρεωτικῆς ἐργασίας τῆς πρώτης μορφῆς, εἰς περίπτωσιν δέ

καθ’ἣν ἀποδειχθῇ αὕτη ἀνεπαρκής, τότε δυνάμεθα νὰ προχωρή-

σωμεν καὶ εἰς τὴν ἀναγκαστικὴν ἀπασχόλησιν εἰς ὡρισμένους

τόπους καί ἐπιχειρήσεις τῶν δυστροπουσῶν ἐργατικῶν δυνάμεων.

Ἡ ἐπέκτασις τῶν μέτρων πέραν τοῦ σημείου τούτου καί δὴ ἐπὶ τοῦ

ἐργατικοῦ μισθοῦ δύναται νὰ προκαλέσῃ ἐπικινδύνους συνεπείας

ἐπὶ τῆς οἰκονομίας.

"000v »ἀφορᾷ τὴν ὑπό τινων ἐγειρομένην ἀντίρρησιν καθ’ ἣν

ὡρισμένοι μισθοί, ἰδίᾳ τῶν εἰδικευμένων ἐργατῶν, εἶναι δυνατὸν vd

ἀνέλθουν εἰς ὑψηλὰ ’ὅρια ἀποτελοῦντα πρόκλησιν διὰ τοὺς εἰς τὸ
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μέτωπον θυσιαζομένους συναδέλφους των, τοῦτο δύναται νὰ λυθῇ

διὰ τῆς φορολογήσεως τῶν ’ὑψηλῶν μισθῶν.

Κατὰ τὸ διάστη μα τοῦ παγκοσμίου πολέμου ἐπεθλήθη ὑπὸ τῶν

περισσοτέρων ἐμπολέμων Κρατῶν ὴ ὑποχρεωτικὴ ἐργασία ὑπὸ δια-

φόρους μορφάς, λόγῳ ὅμως τῆς ἐλλείψεως ὀργανώσεως ὁ θεσμὸς

δὲν εἶχε παντοῦ ἰκανοποιητικὰ ἀποτελέσματα. Κατὰ τὴν μεταπο-

λεμικὴν περίοδονέἰς ὅλας σχεδὸν τὰς νομοθεσίας περὶ ὀργανώ-

σεως πολεμικῆς οἰκονομίας προθλέπεται 71 ὑποχρεωτικὴ ἐργασία·

Παρ’ ἡμῖν προθλέπει περὶ ταύτης ὁ νόμος 1984 «περὶ Ὀργανώ-

σεως τῆς Πολιτικῆς καὶ Οἰκονομικῆς Ἐπιστρατεύσεως τῆς Χώρας»

τῆς 2171c Σεπτεμθρίου 1939. Διὰ τούτου θεσπίζεται ὑποχρέωσις τῶν

φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων συμμετοχῆς εἰς ἐργασίας μεταξὺ τῶν

ἄλλων γεωργικάς, Ιβιομηχανικάς, μεταλλευτικάς, μεταφορῶν καὶ

δημοσίων ἔργων, καθορίζεται δέ ὅτι πᾶσαι αἱ ἐργασίαι αὑται εἰναι

κατ’ ἀρχὴν τιμητικαί, δύνανται ὅμως δι’ ἀποφάσεως τῶν ἁρμοδίων

Ὑπουργῶν νὰ καθορίζωνται ἀποζημιώσεις δι’ αὐτάς. Πρὸς τούτοις

ἀναστέλλεται ἡ ἰσχὺς ὡρισμένων διατάξεων τῶν ἐργατικῶν καὶ

ναυτεργατικῶν νόμων καί προθλέπονται διατιμήσεις ἐπὶ τῶν ἡμε-

ρομισθίων.

2. Τὸ κεφάλαιον.

Τὸ ζήτημα τοῦ κεφαλαίου ἐξετάζομεν ἀπὸ ἀπόψεως τῶν ἐξαι-

ρετικῶν ἀναγκῶν, αἵτινες δημιουγοῦνται κατ’ ἀμφοτέρας τὰς ἐξε-

ταζομένας περιόδους ἔναντι τῆς προσφορᾶς τοῦ ἀποταμιευτικοῦ

κεφαλαίου.

Τὸ πρῶτον ζήτημα εἶναι τῶν ἐξαιρετικῶν ἀναγκῶν κεφαλαίου,

τόσον τῆς ἰδιωτικῆς ὅσον καί τῆς δημοσίας οἰκονομίας.

Εἰς τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν ἤδη κατὰ τὴν περίοδον τῆς οὐδε-

τερότητος ὑπὸ ἐμπολέμους τὰς Μεγάλας Δυνάμεις δημιουργοῦνται

νέαι ἐπείγουσαι ἀνάγκαι κεφαλαί-ου. Αἰ ἀνάγκαι αὑται προέρ-

χονται ἐκ τοῦ ἐνδεδειγμένου τῆς ἀναπροσαρμογῆς διαφόρων παρα-

γωγικῶν κλάδων καί δὴ τῆς βιομηχανίας, κατόπιν τῆς μεταθολῆς

τῶν διεθνῶν οἰκονομικῶν συνθηκῶν καί τῆς ἀπειλουμένης περαι-

τέρω ἀλλοιώσεως τούτων. Ἡ ἀναπροσαρμογὴ αὕτη καθίσταται

ἐπιτακτικὴ ὅχι μόνον ἐξ ἐθνικῶν λόγων πρὸς ἐξασφάλισιν κατὰ τὸ

δυνατὸν αὐταρκείας ἀλλὰ καὶ ἐκ καθαρῶς ἰδιωτικοοικονομικῶν.

Πράγματι αἱιδιεθνεῖς περιπλοκαί καθιστοῦν δυσχερῆῆ καὶ ἀδύνα-

τον τὴν εἰσαγωγὴν ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ σπου-δαίων προϊόντων, ἐνῷ

παραλλήλως καὶ τὰ εἰσαγόμενα λόγῳ τῶν ὑψωμένων τιμῶν, τῶν

ηὐξημένων ναύλων, τῶν ὑψηλοτέρων δασμῶν καί τῶν αὐστηρο-

τερων περιορισμῶν εἰσαγωγῆς, φθάνουν εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ ἐσωτε-
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ρικοῦ εἰς τιμὰς σημαντικῶς ἀνωτέρας τῶν προπολεμικῶν. Τὸ γεγο-

νὸς τοῦτο καθιστᾷ λίαν ἐπικερδῆ τὴν ἵδρυσιν ἐπιχειρήσεων πρὸς

ι παραγωγὴν τῶν προϊόντων τούτων. Σημειωτέον ὅτι εἰς τὴν περί-

πτωσιν ταύτην τὸ ἰδιωτικοοικονομικὸν συμφέρον συμπίπτει μέ τὸ

ἐθνικοοικονομικόν, τὸ δέ Κράτος ἔχει πάντα λόγον νὰ εὐνοήσῃ τὴν

κίνησιν ταύτην.

Πᾶσα ὅμως ἵδρυσις νέας βιομηχανικῆς ἐπιχειρήσεως ἢ ἐπέκτα-

σις καὶ συμπλήρωσις παλαιᾶς ἀπαιτεῖ κεφάλαια σημαντικά, ὅταν

δὲ πρόκειται περὶ μεγαλειτέρου ἀριθμοῦ ἐπιχειρήσεων τότε ἡ, ἐκ

τοῦ λόγου τούτου, ζήτησις κεφαλαίου δύναται νὰ ἀποθῇ λίαν

εντονος.

’Ήδη εἰς τὴν Ἐλλάδα κατόπιν τῶν πολεμικῶν γεγονότων

παρουσιάζεται σειρὰ ὁλόκληρος ἐπιχειρήσεων τῶν 1ὁποίων ὴ ἵδρυ-

σις ἢ ἐπέκτασις θὰ ῆτο λίαν ἐπικερδὴς καὶ ἐπωφελής. Τὸ κυριώ-

τερον πρόθλημα εἰς αὐτὴν εἶναι 71 ἐξεύρεσις τοῦ ἀπαραιτήτου

κεφαλαίου. Τὸ ζήτημα τοῦτο δέον νὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ σοθαρῶς,

καθόσον ἐξ αὐτοῦ κατὰ Υμέγα μέρος ἐξαρτᾱταιή βελτίωσις τῆςι

αὐταρκείας καὶ ἡ ἐξασφάλισις τῆς ἀμυντικῆς ἱκανότητος τῆς

χώρας μας. "Ac μὴ λησμονῶμεν ὅτι αἱ βάσεις τῆς εὐρυτέρας βιο-

μηχανικῆς ἀναπτύξεως τῆς χώρας ἐτέθησαν κατὰ τὴν περίοδον τοῦ

παγκοσμίου πολέμου.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι, λόγῳ τοῦ βραχέος χρόνου ἀπὸ τῆς ἐνάρ-

ξεως τοῦ πολέμου καί τῆς ἐπικρατήσεως εἰσέτι γενικῆς ἀθεθαιό-

τητος, 71 κατάστασις δέν ἔλαθε τὴν ὁριστικήν της διαμόρφωσιν,

τοιουτοτρόπως δέ ὴ ζήτησις κεφαλαίου ἀπὸ τῆς ἐπιχειρηματικῆς

πλευρᾶς δέν παρουσίασεν ἀκόμη τὴν πραγματικήν της ἔντασιν.

Πάντως δέον νὰ ἀναμείνωμεν ἀπὸ τῆς πλευρᾶς ταύτης ση μαντικὴν

αὔξησιν τῆς ζητήσεως κεφαλαίου, τῆς ὁποίας ἡ ἰκανοποίησις ἐπ’ οὐ-

δενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ τεθῇ εἰς δευτερεύουσαν μοῖραν.

Ἑτέρα ἐπιπρόσθετος ζήτησις κεφαλαίου ἀπορρέει ἐκ τῆς ἀνάγ-

κης τῆς δημιουργίας ἀποθεμάτων εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης. ’Ἐχει

ἤδη γίνει πολὺς λόγος περὶ τῆς συγκεντρώσεως ἀποθεμάτων

εἰς ξένας χώρας, τινὲς μάλιστα τῶν ὁποίων ἐπροχώρησαν καὶ εἰς

εὐρυτέραν πραγματοποίησιν αὐτῶν. Παρ’ ἡμῖν ἐγένοντο συζητήσεις

αἰ ὁποῖαι ὅμως προσέκρουσαν εἰς τὴν ’ἔλλειψιν κεφαλαίου. Εἶναι

εὐνόητον ὅτι μία χώρα πτωχή, ὡς ὴ Ἑλλάς, ἀδυνατεῖ νὰ συστήσῃ

μεγάλα ἀποθέματα, τοῦτο ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ παρα-

μείνῃ καί ἐντελῶς ἀνεφοδίαστος ε’ίς τινα βασικὰ ε’ίδη. ‘H δημιουρ-

γία παντὸς ἀποθέματος προϋποθέτει ἀντίστοιχον ἀποταμιευτικὸν

2
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κεφάλαιον, κατ’ ἀκολουθίαν ἀποτελεῖ νέαν ζήτησιν κεφαλαίου μη

ὑφισταμένην μέχρι τῆς στιγμῆς ἐκείνης sic Τὴν ἀῪΟΡαν· Α

Τρίτη πηγὴ ζητήσεως κεφαλαίου εῖναι ὴ τοῦ Δημοσίου. εΤουῒσ

ἥδη κατὰ τὴν περίοδον εἰρήνης διὰ σκοποὺς ἐξοπλῑσῒῑκῡὲς 339 Καὶ

διὰ τὴν κατασκευὴν διαφόρων παραγωγικῶν καὶ ἀμυντικῷν εργων,

μὴ δυναμένων νὰ καλυφθοῦν ἐκ τῶν τρεχόντων ἐσόδων του προϋπο-

λογισμοῦ, στρέφεται εἰς τὴν ἀγορὰν πρὸς ἅντλησῑν Κεφαλαῖων’

Παρ’ ἡμῖν εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ Δημόσιον πρὸς ἐκτέλεσιν διαφόρων

ἔργων προσέφυγεν ἀπὸ ἐτῶν εἰς τοὺς διαφόρους πιστωτικοὺς ὀργα-

νισμούς. Μὲ τὴν ἕν-αρξιν ὅμως τῆς ἐμπολέμου περιόδου αἱ ἀνωτέρω

κρατικαὶ ἀνάγκαι καθίστανται ἐπιτακτικώτεραι. ’ἰδίως οἰ ἐξοπλι-

σμοὶ καὶ τὰ ἀμυντικὰ ἔργα -ἀπαιτοῦν μεγάλας δαπάνας, αἵτινες

κυρίως διὰ τῆς προσφυγῆς εἰς τὴν ἀγορὰν κεφαλαίου δύνανται νὰ

καλυφθοῦν. Σημειωτέον ὅτι καὶ αἰ καθαρῶς καταναλωτικαὶ δαπά-

ναι τοῦ Κράτους εἰναι ἐνδεχόμενον νὰ λάθουν ση μαντικὴν ἀνάπτυ-

ξιν π. χ. λόγῳ μερικῆς ἢ γενικῆς ἐπιστρατεύσεως, ὥστε νὰ ὑπο-

χρεωθῇ καὶ δι’ αὐτὰς νὰ στραφῇ εἰς τὴν ἀγορὰν κεφαλαίου.

Αὐταὶ εἶναι αἰ τρεῖς κύριαι μορφαὶ τῆς ηὐξημένης ζητήσεως

κεφαλαίου αἰ ἀνακύπτουσαι ἐκ τῆς ἐμπολέμου καταστάσεως τῶν

μεγάλων δυνάμεων. Εἰς περίπτωσιν ἐξόδου τῆς χώρας εἰς πόλεμον

αῖ μορφαὶ αὗται τῆς ζητήσεως ἐξακολουθοῦν ὑφιστάμεναι ἐντεινο-

μένης ἰδίᾳ τῆς τελευταίας.

Ἐρωτᾱται εἶναι δυνατὴ ἡ ἰκανοποίησις τῆς ἐπιπροσθέτου ταύ-

της ζητήσεως κεφαλαίου καὶ κατὰ ποῖον τρόπον;

Διὰ νὰ δοθῇ ἀκριθὴς ἀπάντησις εἰς τὸ ἀνωτέρω ἐρώτημα δέον

“ νὰ ἐξετασθοῦν δι’ ὀλίγων αἰ συνθῆκαι τῆς προσφορᾶς κεφαλαίου

παρ’ ἡμῖν κατὰ τὴν εἰρηνικὴν περίοδον. Εἶναι παγκοίνως γνω-

στὸν ὅτι εἰς τὴν Ἐλλάδα ἀνέκαθεν ἐπεκράτησεν ἔντονος στενότης

κεφαλαίου ἐκδηλωθεῖσα διττῶς, ἀφ’ ἐνὸς μέν διὰ τῆς ἐπικρατήσεως

ὑψηλῶν τόκων, ἀφ’ ἐτέρου δέ διὰ τῆς πενιχρότητος τοῦ πραγμα-

τικοῦ κεφαλαίου ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ οἰκονομικῶς προηγμένα

ἑῖρατη.

Ἡ ἔλλειψις κεφαλαίου δέον νὰ ἀποδοθῇ εἰς τὴν περιωρισμένην

ἀποταμιευτικὴν ἱκανότητα τοῦ πληθυσμοῦ, ὀφειλομένην κυρίως εἷς

Ἓξ) Χίῑμΐῑλῶν ἱῖΘ·νἰΚὸν εἰσόδημα. Τὸ μέγα εἰσόδημα ἐξασφαλίζει τὴν

μεγάλην Γςίεποταμιευτικὴν ἰκανότητα, δηλαδὴ τὸν σχηματισμὸν
5

Α.

εἰτυ,ρκοῐ.”)ς κεφαλαίου, ταύτοχρόνως ὅμως καὶ τὸ μέγα κεφάλαιον
εξασφαλίζει τὸ μέγα εἰσόδη μα. Εἰς τὴν Ἐλλάδα οὕτε τὸ ἓν οὕτε τὸ
ἄλλο ,εἶναι σημαντικῶς ἀνεπτυγμένον.
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Κατὰ ταῦτα, λόγῳ τοῦ χαμηλοῦ κατὰ κεφαλὴνείσοδήματος,

ἀξιόλογος αὕξησις τῆς ἀποταμιεύσεως εἰναι λίαν ἀμφίθολος. “Ὀταν

τὸ εἰσόδημα δέν ὑπερθαίνει σημαντικῶς τὸ ἐλάχιστον ὅριον συντη-

ρήσεως σοθαρὰ ἐνίσχυσις τῆς ἀποταμιεύσεως ἀποκλείεται.

Πάντως τοῦ εἰσοδήματος παραμένοντος ἀμεταθλήτου, εἶναι

ἐφικτὴ σχετικὴ αὕξησις τῆς ἀποταμιεύσεως διττῶς, διὰ τῆς ἐντά-

σεως τῆς ἀποταμιευτικῆς βουλήσεως καὶ διὰ τοῦ ἀναγκαστικοῦ

περιορισμοῦ τῆς καταναλώσεως.

Ὡς πρὸς τὸν πρῶτον τρόπον παρατηροῦμεν, ὅτι ὑπὸ ὁμαλὰς

συνθήκας ἔντασις τῆς ἀποταμιευτικῆς βουλήσεως τῶν εἰσοδημα-

τιῶν εἶναι ἀπίθανος, παρὰ τὰς τυχὸν παραινέσεις τοῦ Κράτους.

Ὑπὸ ἀνωμάλους ὅμως περιστάσεις τὰ πράγματα μεταθάλλονται

οὐσιωδῶς καὶ εἰναι δυνατὸν νὰ ση μειωθῇ αὐτόματος ἐνίσχυσις τῆς

ἀποταμιευτικῆς βουλήσεως. Οὕτω διεπιστώθη, ὅτι εἰς περίοδον

πολέμου οἰ εἰσοδη ματίαι ἀποταμιεύουν περισσότερον 71 ἐκ πατριω-

τικῶν λόγων 71 διότι ὴ διάθεσις καὶ ή εὐκαιρία πρὸς HEYIQKOTEpG

ἔξοδα ἐλλείπει 71 τέλος διότι πολλὰ ἐμπορεύματα σπανίζουν 71 καὶ

ἐξαφανίζονται ἐκ τῆς ἀγορας. Τὰς οὕτως αὐξανομένας ἀποταμιεύ-

σεις ἀπεκάλεσάν τινες, οὐχὶ ὀρθῶς κατὰ τὴν γνώμην μας, ἀναγ-

καστικάς.

Ἐφ’ ὅσον λοιπὸν εἰσήλθομεν εἰς περίοδον διεθνῶν πολεμικῶν

ἀνωμαλιῶν, δέον νὰ ἀναμένεται αὕξησις τῆς ἀποταμιευτικῆς βου-

λήσεως καὶ παρ’ ἡμῖν.

“Ως πρὸς τὸ δεύτερον μέσον, δηλαδὴ τὸν ἀναγκαστικὸν περιο-

ρισμὸν τῆς καταναλώσεως, τονίζομεν ὅτι οὑτος δύναται νὰ ἐκδη-

λωθῇ κατὰ τρεῖς τρόπους, διὰ τῆς φορολογίας, διὰ τοῦ πληθωρι-

σμοῦ καὶ διὰ τῆς ἀναγκαστικῆς ἀποταμιεύσεως.

Ἐνταῦθα δέν πρόκειται περὶ τῆς κανονικῆς φορολογίας, ἥτις

ὑφίσταται κατὰ τὴν εἰρηνικὴν περίοδον, ἀλλὰ περὶ ἐξαιρετικῆς

φορολογίας ἐπιθαλλομένης πρὸς κάλυψιν ἐκτάκτων στρατιωτικῶν

δαπανῶν. Δι’ αὐτῆς πλήττονται ἀφ ἐνὸς μὲν τὰ εἰσοδήματα, ἀφ’ ἐτέ-

ρου δέ ὴ κατανάλωσις, ὴ φορολογικὴ ὅμως ἔντασις στρέφεται

συνήθως πρὸς τὰ εἰσοδήματα, Η ἔντονος ὅμως φορολόγησις τῶν

μεγάλων καὶ μέσων si00S71 μάτων δέν ἐπιφέρει ὡς φαίνεται τελικῶς

ἀντίστοιχον περιορισμὸν τῆς καταναλώσεως, ὥστε νὰ δύναται νὰ

θεωρηθῇ τὸ προίὸν τῆς φορολογίας ὡς πραγματικὴ αὔξησις τῆς

ἀποταμιεύσεως H ἐξακρίθωσις τῶν ἐπιδράσεων τῶν ποικίλων φό-

ρων ἐπὶ τῆς ἀποταμιεύσεως καὶ τῆς καταναλώσεως εἰναι δυσχερὴς

ἂν μὴ ἀδύνατος, λόγῳ τῶν πολυπλόκων ἀντιδράσεων τῶν φορολο-
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γουμένων, ὡς μᾱς ἐδόθη εὐκαιρία ἀλλαχοῦ νὰ καταδείξωμενῑ.

.Γενικῶς μόνον θὰ ὴδύνατο νὰ ὑποστηριχθῇ, ὅτι oi φόροι oi πλήτ-

τοντες τὰς λαῖκὰς τάξεις, ὡς εῖναι oi ἐπὶ τῆς μεγάλης καταναλώ-

σεως καὶ ἐπὶ τῶν μικρῶν καὶ μέσων εἰσοδημάτων, δέν περιστέλ-

λουν, πολλάκις δέ καὶ εὐνοοῦν τὴν ἀποταμίευσιν, ἐνῷ ἀντιθέτως oi

φόροι oi ἐπιθαρύνοντες τούς πλουσίους προοδευτικῶς εἶναι ὡς ἐπὶ

τὸ πλεῖστον ἀντιαποταμιευτικοί. Ἡ διαπίστωσις αὕτη ἔρχεται δυσ-

τυχῶς εἰς ἀντίθεσιν πρὸς τὴν ἀρχὴν τῆς φορολογικῆς δικαιοσύνης

καὶ τῆς ἰσότητος ἥτις εῖναι καὶ 71 ἐπικρατεστέρα, καθόσον ἐν ἐναν-

τίᾳ περιπτώσει, τούς φόρους θὰ τοὺς ἐθάσταζον οὐσιαστικῶς oi

πτωχοί. Τοῦτο ὅμως δέν σημαίνει ὅτι πλήττοντες, ὀρθῶς ἀπὸ ἀπό-

ψεως κοινωνικῆς, τὰ μέσα καὶ >μεγάλα εἰσοδήματα, πρέπει ν’ ἀφή-

σωμεν εἰς τὸ σκότος τὰς συνεπείας αὐτῶν ἐπὶ τῆς πλευρᾶς τῆς ἀπο-

ταμιεύσεως, ἐφ’ ὅσον ἐνταῦθα ἐξετάζομεν ἀκριθῶς τὴν φορολογίαν

ὡς μέσον πρὸς ἀναγκαστικὸν περιορισμὸν τῆς καταναλώσεως. Τὸ

συμπέρασμά μας εἰναι, ὅτι ἐκ μιᾶς ἐντάσεως τῆς φορολογίας ἐπὶ

τῇ βάσει τῆς κοινωνικῆς ἀρχῆς δέν πρέπει νὰ ἀναμένωμεν ἀξιόλο-

γον αὕξησιν τῆς ἀποταμιεύσεως.

Ἀντιθέτως αὕξησις τῆς φορολογίας ἐπὶ τῶν μικρῶν εἰσοδημά-

των καὶ τῆς καταναλώσεως μολονότι ἀντικοινωνική, συντελεῖ εἰς

πραγματικὸν περιορισμὸν τῆς καταναλώσεως, τὸ δέ προῖόν της

κατὰ μέγα μέρος δύναται νὰ θεωρηθῇ ὡς ἀναγκαστικὴ ἀποταμίευ-

σις. Ἐκ τοῦ λόγου τούτου καὶ ἐκ τοῦ πολυαρίθμου τῶν πληττο-

μένων ὑπὸ τῶν φορολογιῶν τούτων κυρίως κατορθώνει τὸ Κράτος

νὰ ἐξεύρῃ τὰ μέσα πρὸς κάλυψιν τῶν ἐκτάκτων ἀναγκῶν του.

Ἀπομένει τώρα νὰ ἐξετάσωμεν τὸ ζήτημα τῆς νομισματικῆς

ἀποταμιεύσεως.

Αὕτη συντελεῖται ὅταν διὰ τῶν Τραπεζῶν δέν διοχετεύωνται

εἰς τὴν κοινωνικὴν οἰκονομίαν μόνον πραγματικαὶ ἀποταμιεύσεις,

ἀλλὰ παρέχονται ἐπὶ πλέον καὶ πιστώσεις μὴ ἀντιστοιχοῦσαι πρὸς

ἀποταμιεύσεις. Συνέπεια τῶν πιστώσεων τούτων εἰναι 71 ὕψωσις

τοῦ γενικοῦ ἐπιπέδου τῶν τιμῶν. Τοῦτο σημαίνει ἐλάττωσιν τῆς

ἀγοραστικῆς δυνάμεως τῆς νομισματικῆς μονάδος προκαλοῦσαν

ἀναγκαστικὴν περιστολὴν τῆς καταναλώσεως, ἰδίᾳ τῶν προσώπων

των ἐχόντων πάγιον εἰσόδημα.

Ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου ὁ Cassel2 παρετήρησε τὰ ἐξῆς

ΧαΡαΚΤἿΡῑΟΉΚάτ Ἡ συνολικὴ ἀγοραστικὴ δύναμις ἀντιστοιχεῖ εἰς

μίαν δεδομένην περίοδον πρὸς τὴν συνολικὴν ποσότητα τῶν ἐμπο-
 

1 Βλ. Ζολώτα Ξ., Φορολογία, ἀποταμίευσις καὶ ,ἐπένδυσις, Ἀθῆναι 1939.
2 La monnaie et 1e change aprés 1914, Paris 1923, σελ. 28 ἐπ.
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ρευμάτων τὴν προωρισμένην πρὸς πώλησιν. Αὕξησις τῆς ἀγοραστι-

κης δυνάμεως δύναται νὰ παραχθῇ κατόπιν ὁμοίας αὐξήσεως τῆς

πραγματικῆς παραγωγῆς ἐμπορευμάτων. “Ὀταν ὅμως δημιουργεῖ-

ται τεχνητὴ. ἀγοραστικὴ δύναμις ὑπὸ τὴν μορφὴν τραπεζικῶν

πιστώσεων, αὕτη θὰ ἔλθῃ μοιραίως εἰς ἀνταγωνισμὸν με τὴν κανο-

νικὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν. Ἀποτέλεσμα τούτου θὰ εἰναι ὴ ὕψωσις

τῶν τιμῶν, ἥτις θὰ ἀνέλθῃ ἐπὶ τοιούτου ἐπιπέδου, ὥστε 7d διαθέσιμα·

προϊόντα -θὰ ἀποκτήσουν συνολικὴν ἀξίαν ἀντιστοιχοῦσαν πρὸς

τὴν συνολικὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν. Ἡ ὕψωσις αὕτη τῶν τιμῶν

ἔχει ὡς συνέπειαν τὴν μείωσιν τοῦ μέρους τῶν προϊόντων, τὰ ὁποῖα ’

θὰ ἠδύναντο νὰ ἀγοράσουν 0i κάτοχοι τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως,

ἀκριθῶς δέ 71 μείωσις αὕτη εἰναι ὴ ὰπελευθεροῦσα ὡρισμένην

ποσότητα ἐμπορευμάτων ἱκανῶν νὰ ἀγορασθοῦν χάρις εἰς τὴν ἐπι-

πρόσθετον ἀγοραστικὴν δύναμιν. Ἡ ὕψωσις τῶν τιμῶν συνεπάγεται -

λοιπὸν τὴν στέρησιν τῶν 7πολιτῶν τῆς αὐτῆς χώρας τμήματος τῶν

· πόρων τούς ὁποίους θὰ ἠδύναντο νὰ τοὺς παράσχουν τὰ εἰσοδή-

ματά των. Τὸ πραγματικὸν εἰσόδημα δύναται νὰ τεθῇ κατόπιν

τούτου εἰς τὴν διάθεσιν τῶν κατόχων τῆς τεχνητῶς διαμορφωθέίσης

ἀγοραστικῆς δυνάμεως ὡς π. χ. τῆς Κυθερνήσεως.

Ὀ πληθωρισμὸς ὁδηγεῖ πάντοτε μοιραίως εἰς ὕψωσιν τῶν

τιμῶν, ἀκριθῶς δέ διὰ τῆς ὑψώσεως ταύτης ἐπιτυγχάνεται ὁ ταμια-

κὸς σκοπὸς αὐτοῦ, ὁ συνιστάμενος εἰς τὴν ἰκανότητα ἀποκτήσεως

προϊόντων ὑπ’ ἐκείνων οἵτινες δέν ἔχουν τίποτε νὰ παράσχουν εἰς

ἀντάλλαγμα. ‘O πληθωρισμὸς ἐπιφέρει γενικῶς ἄνοδον τῶν μισθῶν

καὶ τῶν λοιπῶν εἰσοδημάτων, “Η ἄνοδος αὕτη ἐκδηλοῦται βαθμη-

δόν, οὕτως ὥστε πλείονες τάξεις τοῦ πληθυσμοῦ ἐξαναγκάζονται

εἰς περιορισμούς. Ἐὰν πάντα 7d εἰσοδήματα ηὐξάνοντο μέ τὴν

ἰδίαν ἀναλογίαν πρὸς τὴν ὕψωσιν τῶν τιμῶν, οὐδεμία μείωσις τῆς

ζητήσεως θὰ ἐσημειοῦτο καὶ οὐδεμία εἰσφορὰ ἐμπορευμάτων θὰ

συνετελεῖτο εἰς τούς κατόχους τῆς τεχνητῶς δημιουργηθείσης ἀγο-

ραστικῆς δυνάμεως. Σημειωτέον ὅτι 71 τάσις αὕτη δέν εἰναι κοινὴ

δι’ -ὅλα τὰ εἰσοδήματα ἀλλά, ὡς ἐσημειώσαμεν εἰς τὴν προηγου-

μένην σελίδα, κυρίως διὰ τὰ ἔχοντα πάγιον χαρακτῆρα, καθόσον

ὑπάρχουν ἄλλα, ἰδία ὡρισμένα ἐπιχειρη ματικά, τὰ ὁποῖα ἀνέρχον-.

ται ταχύτερον τῆς ’ὑψώσεως τῶν τιμῶν. Τοιουτοτρόπως διὰ τοῦ πλη-

θωρισμοῦ πλήττονται καιρίως αἰ ἐργατικαὶ καὶ ὑπαλληλικαὶ τάξεις.

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω προκύπτει, ὅτι 71 νομισματικὴ ἀποταμίευσις

διενεργεῖται κυρίως εἰς βάρος τῶν λα’ἰκῶν τάξεων ἀπὸ ,τῆς ἀπό-

ψεως δὲ ταύτης εῖναι ἀντικοινωνική,
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Τὰ γραφέντα ἑκάστοτε ὑπὸ τῶν διαφόρων οἰκονομολόγων

περὶ τῆς νομισματικῆς ἀποταμιεύσεως, φρονοῦμεν ὅτι δέν παρου-

σιάζουν τὸ φαινόμενον ὑπὸ τὸ πραγματικὸν φῶς, καθόσον oi πλεῖ-

στοι τούτων παρασυρόμενοι ἀπὸ τὰ τραγικὰ ἀποτελέσματα τοῦ

ἀλογίστου πληθωρι-σμοῦ ὡρισμένων χωρῶν κατὰ τὸν παγκόσμιον

πόλεμον καὶ μετ’ αὐτόν, θεωροῦν τὸν πληθωρισμὸν πάντοτε ὡς

καταστρεπτικόν.

Διὰ νὰ δυνηθῇ τις νὰ ὁμιλήσῃ ἐγκύρως περὶ τῶν ἀποτελεσμά-

των τῆς νομισματικῆς ἀποταμιεύσεως, δέον προηγουμένως νὰ λάθῃ

ὑπ’ ὅψιν, εἰς ποῖον σημεῖον τοῦ οἰκονομικοῦ κύκλου εὑρίσκεται 71

οἰκονομία 1. Ἐὰν αὕτη παρουσιάζῃπλήρη ἀπασχόλησιν, τούτέστιν

ἐὰν πάντα 7d παραγωγικὰ μέσα καὶ αἰ ἐργατικαὶ δυνάμεις εὑρί-

σκονται ἐν ἐνεργείᾳ, τότε κάθε αὕξησις τῶν πιστώσεων ὑπὲρ τὰς

πραγματικὰς ἀποταμιεύσεις θὰ εἶχε πληθωρικὰς συνεπείας προ-

ξενούσας ὕψωσιν τῶν τιμῶν. Ἡ ὕψωσις αὕτη, ὡς γνωστόν, δέν εἶναι

ὁμοιόμορφος δι’ ὅλας τὰς τιμάς, τοιουτοτρόπως δέ ἐπέρχονται

σημαντικαὶ ἀλλοιώσεις μεταξὺ ἐξόδων καὶ τιμῶν ποικίλλουσαι

κατὰ κλάδους, αἵτινες προκαλοῦν αὐξομειώσεις τῆς παραγωγῆς.

Ἐν τῷ συνόλῳ, ἐκτὸς τῶν κατὰ μέρος ἀλλοιώσεων τούτων, σημει-

οῦται ὀνομαστικὴ ὕψωσις τοῦ ἐπιπέδου τῶν τιμῶν τῶν εἰσοδη μάτων.

Ἐφ’ ὅσον ὅμως ἐδέχθημεν, ὅτι πρὸ τῆς αὐξήσεως τῶν πιστώσεων

πᾶσαι αἱ παραγωγικαὶ δυνάμεις ῆσαν ἀπησχολημέναι, 71 δέ κατα-

νομὴ αὐτῶν κατὰ κλάδους εἶχε συντελεσθῆ διὰ τοῦ αὐτομάτου

μηχανισμοῦ τῶν τιμῶν, ἔπεται ὅτι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς παραγωγικῆς

λειτουργίας εἶναι τὸ εὐνοϊκώτερον ὑπὸ τὰς ἰσχυούσας συνθήκας.

Ἡ διὰ τῆς παρεμθάσεως τῆς νομισματικῆς ἀποταμιεύσεως ἀνα-

κατανομὴ τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων δέν δύναται παρὰ νὰ συν-

τελέσῃ εἰς τὴν ὀλιγώτερον λελογισμένην ἐκμετάλλευσιν αὐτῶν καὶ

κατ’ ἀκολουθίαν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν μικροτέρου συνολικῶς ἀποτε-

λέσματος. Ἐκτὸς ὅμως τούτου μόλις παύσῃ 71 περαιτέρω χορή-

γησις πιστώσεων, αἰ δημιουργηθεῖσαι διαφοραὶ μεταξὺ ἐξόδων καὶ

τιμῶν θὰ ὑποστοῦν νέας ἀλλοιώσεις τεινούσας νὰ ἐπαναφέρουν

τὰς παραγωγικὰς δυνάμεις εἰς τὴν παλαιὰν κατανομήν των. Ἡ

οἰκονομία ὑφίσταται κλονισμόν, τμῆμα δέ τῶν ἐν τῷ μεταξὺ

παραχθέντων παραγωγικῶν μέσων ἀχρηστεύεται.

Εἰς τὰ ἀνωτέρω δέον νὰ προστεθῇ καὶ ὁ κίνδυνος τῆς κατα-

ναλώσεως ὑφισταμένου κεφαλαίου ἐκ τῆς πληθωρικῆς ὑψώσεως

των τιμῶν, δεδομένου ὅτι πλεῖστοι τῶν ἐπιχειρηματιῶν θεωροῦντες

1 Βλ. Gestrich, H. : Geidpolitik und Weltwirtschaft, Berlin 1934, σ. 6.
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ὡς κέρδος τὸ διὰ τῆς ὑψώσεως τῶν τιμῶν εἰσπραχθέν ἐπὶ πλέον

ποσοστόν, προθαίνουν εἰς τὴν κατανάλωσιν αὐτοῦ.

Ἠ νομισματικὴ ὅμως ἀποταμίευσις δέν ἀσκεῖ πάντοτε τὰς

κακὰς ταύτας ἐπιδράσεις ἐπὶ τῆς οἰκονομίας. Οιῦτως, ὅταν αὕτη

εὑρίσκεται εἰς περίοδον ὑποαπασχολήσεως, ὅταν δηλαδὴ αὶ παρα-

γωγικαὶ δυνάμεις κατὰ ἓν σημαντικὸν ποσοστὸν ἀδρανοῦν, ἡ νομι-

σματικὴ ἀποταμίευσις (ὅτ-αν μάλιστα συνοδεύεται καὶ ἀπὸ ἄλλα

μέτρα) προκαλεῖ μεγαλυτέραν οἰκονομικὴν δραστηριότητα ἄρα

καὶ μεγαλείτερον προϊόν. Τοιουτοτρόπως 71 ἐκ τῆς αὐξήσεως τῶν

μέσων πληρωμῆς γεννηθεῖσα ζήτησις ἀντικρύζει »πλέον νέαν προσ-

φορὰν ἐμπορευμάτων, ἀποφευγομένης οὕτω τῆς ὑψώσεως τῶν τιμῶν

καὶ τῶν συν-επειῶν αὐτῆς. Ἡ κίνησις αὕτη δύναται νὰ ἐξακολου-

θήσῃ μέχρι τοῦ σημείου τῆς πλήρους ἀπασχολήσεως τῆς οἰκονο-

μίας, ἀπὸ τῆς στιγμῆς δέ μόνον ταύτης πᾶσα ἀπόπειρα νέας νομι-

σματικῆς ἀποταμιεύσεως θὰ καταλήξῃ εἰς πληθωρισμόν.

Ἡ ἐπιτυχὴς οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῶν διαφόρων χωρῶν ἀπὸ

τοῦ 1932 καὶ ἐντεῦθεν ἀπέδειξε τὸ βάσιμον τῶν ἀνωτέρω ὑποστη-

ριζομένων.

Ἐξ ὅλων τούτων προκύπτει, ὅτι 71 νομισματικὴ ἀποταμίευσις

ἀναλόγως τῶν περιπτώσεων καὶ τῆς ἐκτάσεώς της δύναται νὰ συν-

τελέσῃ εἰς μόνιμον ἐνίσχυσιν τῆς ἀποταμιευτικῆς ἐνεργείας καὶ

αὕξησιν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος. Εἰς ἐμπόλεμον ὅμως περίοδον

κατὰ κανόνα ἐλλείπουν αἰ ἀναγκαῖαι προῦποθέσεις. Τοῦτο δέ διότι

διὰ τῆς ἐπιστρατεύσεως τῶν παραγωγικῶν τάξεων ἐπέρχεται σπά-

νις ἐργατικῶν χειρῶν, ὥστε 71 περίπτωσις τῶν ἀδρανουσῶν παρα-

γωγικῶν δυνάμεων νὰ μὴ ἰσχύῃ.

Μόνον εἰς περίοδον οὐδετερότητος μέ ἐμπολέμους τὰς Μεγάλας

Δυνάμεις, ὡς εἰναι ή παροῦσα, ὑπάρχει ’ίσως ἀκόμη ἔδαφος πρὸς

τὴν κατεύθυνσιν ταύτην. Τὸ πᾶν δέον νὰ ἐξαρτηθῇ ἀπὸ τὴν ὕπαρ-

ξιν, 71 μὴ διαθεσίμων ἐργατικῶν χειρῶν, ὴ δέ ἄσκησις τῆς πολιτικῆς

ταύτης δέον νὰ γίνῃ· μετὰ συνέσεως καὶ κατόπιν μελέτης τῶν ἐπει-

γουσῶν ἀναγκῶν τῆς χώρας εἰς τοὺς διαφόρους παραγωγικοὺς

κλάδους καὶ ἰδίᾳ εἰς τὴν Ιβιομηχανίαν, ἔνθα ὑφίστανται ἐπικίνδυνα

κενὰ δυνάμενα vd παραλύσουν σειρὰς ἐπιχειρήσεων εἰς περίπτω-

σιν ἐξωτερικοῦ ἀπ-οκλεισμοῦ.

Κατὰ τὴν ἐμπόλεμον περίοδον εἰναι εὐνόητον ὅτι, ὅταν τὸ Κρά-

τος ἐξαναγκασθῇ νὰ προσφύγῃ εἰς τὴν Τράπεζαν, Ιθὰ πράξῃ τοῦτο

πρὸς κάλυψιν μεγάλων καταναλωτικῶν δαπανῶν, τοιουτοτρόπως

δὲ αἰ παρασχεθησόμεναι πιστώσεις καὶ λόγῳ μεγέθους καὶ λόγῳ

χρησιμοποιήσεως δέν εἰναι δυνατὸν παρὰ νὰ ἐξαπολύσουν ἔντονα
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πληθωρικὰ φαινόμενα μέ ὅλας τὰς συνεπείας τὰς ὁποίας ἀνωτέρω

ἀνεφέραμεν. Βεθαίως καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην πρόκειται

περὶ νομισματικῆς ἀποταμιεύσεως, ἥτις ὅμως δέν μεταθάλλεται εἰς

κεφάλαιον, χρησιμοποιουμένη διὰ καταναλωτικοὺς σκοπούς. Τοιου-

τοτρόπως αὕτη καταλήγει εἰς μείωσιν τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος

καὶ μόνιμον περιορισμὸν τῆς ἀποταμιευτικῆς ἱκανότητος. Ἐκ τοῦ

λόγου τούτου κατεπολεμήθη δριμέως ὁ τρόπος οὗτος τῆς ἐξευρέ-

σεως μέσων ὑπὸ τοῦ Κράτους, ὅστις ὅμως εἰς περίπτωσιν ἐπειγού-

σης ἀνάγκης εῖναι καὶ ὁ μόνος ἱκανὸς νὰ προσκομίσῃ εἰς τὸ Δη μό-

σιον ὡς διὰ μαγείας μεγάλα ποσά.

Ὡς πρὸς τὸν τρίτον τρόπον, τὴν ἄμεσον δηλ. ἀναγκαστικὴν

ἀποταμίευσιν, παρατηροῦμεν ὅτι αὕτη εἶναι συνδεδεμένη μέ τὴν

πρότασιν τοῦ ’Ἀγγλου οἰκονομολόγου Keynes, ἥτις εἶδε τὸ φῶς

κατὰτὸν παρελθόντα Νοέμθριον 1. -

Σκοπὸς τοῦ Keynes εῖναι 71 χρηματοδότησις τοῦ πολέμου ἄνευ

προσφυγῆς εἰς τὸν πληθωρισμὸν ἢ εἰς βαρυτάτην καὶ προθληματι-

κὴν φορολογίαν. ·

Εἶναι γνωστὸν ὅτι ή εὐρεῖα αὕξησις τῆς παραγωγῆς πολεμι-

κῶν εἰδῶν γίνεται εἰς βάρος τῆς παραγωγῆς εἰδῶν καταναλώ-

σεως, 71 ὁποία ἀναγκαίως περιορίζεται. Πρὸς τούτοις ὅμως ἐπέρ-

χεται ἐλάττωσις καὶ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν εἰδῶν καταναλώσεως.

Τοιουτοτρόπως 71 προσφορὰ καταναλωτικῶν εἰδῶν συστέλλεται

σημαντικῶς. ’Ἐναντι ὅμως ταύτης τὸ χρηματικὸν εἰσόδημα, ἰδία

τῶν ἐργατῶν, παρουσιάζει σημαντικὴν αὕξησιν. Κατὰ τὸν Keynes

71 αὔξησις αὕτη ὀφείλεται κυρίως εἰς τὴν ἀπασχόλησιν περισσο-

τέρων ἐργατῶν, τὴν προσθήκην ὑπερωριῶν μέ πρόσθετον ἀμοιθὴν

καὶ τὴν ὕψωσιν τῶν μισθῶν.

Τὴν οὕτως ἐπερχομένην συνολικὴν αὕξησιν τοῦ χρηματικοῦ

ἐργατικοῦ εἰσοδήματος ἀναθιθάζει ὁ Keynes Std τὴν Ἀγγλίαν

περίπου εἰς 500 έκατομμύρια λιρῶν ἐτησίως.

Ἰ ,μ υΕἰναι εὐνόητον, ὅτι ή ἐπέκτασις τῆς ἀγοραστικῆς δυνάμεως,

εφιῆοσον παραμένει ἐλευθέρα ἔναντι τῆς ήλαττωμένης προσφορᾶς

ειδων καταναλώσεως, θὰ ὁδηγήσῃ ἀσφαλῶς εἰς ὕψωσιν τῶν τιμῶν.

Η τελευταία αὕτη θὰ προκαλέσῃ ἄνοδον τῶν ήμερομισθίων, ἥτις

θα διαιωνίσῃ τὸ φαινόμενον διὰ τῆς δημιουργίας ἐνὸς φαύλου
κυκλου μέ ὅλας τὰς γνωστὰς συνεπείας τοῦ πληθωρισμοῦ.

, ’Την ποσὸσῒθσῑν Τῆς Καῖαναλώσέως 71 τὴν φορολόγησιν τῶν

ΕΚΤαΚΤων Κὲρὸὧν ὡς μέσων πρὸς ἀποσόθησιν τούτου θεωρεῖ ὁ Key-
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nes ὡς τελείως ἀνεπαρκῆ, δι’ αὐτὸ δέ τὰ ἀποκαλεῖ ψευδομέτρα.

Ἐπίσης τὴν αὕξησιν καὶ ἐπέκτασιν τῆς φορολογίας μολονότι

κρίνει ὡς ἀποτελεσματικήν, τὴν θεωρεῖ πιεστικὴν καθόσον ἀπο-

στερεῖ τὴν ἐργατικὴν τάξιν παντὸς ικέρδους ἐκ τῶν ηὐξημένων

εἰσοδη μάτων της.

Κατὰ τὸν Keynes 70 καλλίτερον μέσον πρὸς ἀποφυγὴν εὐρυ-

τέρου πληθωρισμοῦ καὶ ἐξευρέσεως μέσων πρὸς χρηματοδότησιν

τοῦ πολέμου εἰναι 71 «ἀναγκαστικὴ ἀποταμίευσις» ἢ «ἀναθλητικὴ

πληρωμὴ» τμήματος τῶν μισθῶν. Οὕτως ὡρισμένον ποσοστὸν τοῦ

ἐργατικοῦ μισθοῦ ἰσχυρῶς αὐξανόμενον ἀναλόγως τοῦ ὕψους

αὐτοῦ δέν δίδεται εἰς τὸν δικαιοῦχον, ἀλλὰ κατατίθεται ἐπ’- ὀνό-

ματί του εἰς τὸ ταχυδρομικὸν ταμιευτήριον εἰς δεσμευμένον τοκο-

φόρον λογαριασμόν. Ὁ. δικαιοῦχος θὰ δυνηθῇ νὰ κάμῃ χρῆσιν τῆς

καταθέσεώς του, πλὴν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, μόνον μετὰ τὴν λῆξιν

τοῦ πολέμου.

Γενικῶς 71 Kpt7tK7‘1 sic 77‘1v πρότασιν ταύτην τοῦ Keynes ὑπῆρξε

μᾶλλον εὐμενής, ἀντιρρήσεις ἤγειρεν ἐκ μέρους τῆς ἀντιπολιτεύ-

σεως ὁ Greenwood, ὑποστηρίξας ὅτι δέν εἰναι ὀρθὸν νὰ στερηθῇ ὴ

ἐργατικὴ τάξις τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιλογῆς μεταξὺ εὐρυτέρας

καταναλώσεως καὶ μεγαλυτέρας ἀποταμιεύσεως.

Ἐπίσης ὁ οἰκονομολόγος Einzig μεταξὺ τῶν ἄλλων παρετή-

ρησεν ὅτι τὸ σχέδιον Keynes ἐφαρμοζόμενον ὁλοκλη ρωτικῶς ἀπει-

λεῖ ἁπλῶς νὰ μετατοπίσῃ τὸν πληθωρισμὸν ἐκ τῆς πολεμικῆς εἰς

τὴν μεταπολεμικὴν περίοδον.

“Ὀπως βλέπει τις, αἰ ἀντιρρήσεις αὑται δέν εῖναι καὶ τόσον

σοθαραί. Ἐν πρώτοις ἡ ἐργατικὴ τάξις καὶ διὰ τοῦ πληθωρισμοῦ

θὰ ἔχανε τὴν ἐλευθερίαν τῆς εὐρυτέρας καταναλώσεως, ταύτοχρό-

νως ὅμως καὶ τῆς ἀποταμιεύσεως. Πρὸς τούτοις ὁ ἐπαπειλούμενος

μεταπολεμικὸς πληθωρι-σμός, ὡς ἰσχυρίζεται καὶ ὁ ’ίδιος ὁ Keynes,

δύναται νὰ ἀποσοθηθῇ, καθόσον ἀφ’ ἐνὸς μέν θὰ ἐπέλθῃ αὕξησις

τῶν μέσων καταναλώσεως, ἀφ’ ἐτέρου δέ ὴ χρησιμοποίησις τῶν

καταθέσεων τούτων δύναται νὰ ἐπιτραπῇ τμη ματικῶς.

Τὸ σχέδιον Keynes εῖναι λίαν πρόσφορον διὰ μίαν χώραν πλου-

σίαν ὡς 71 Ἀγγλία, Ιἔνθα ὡς προθλέπει καὶ ὁ ἴδιος παρὰ τὴν κολοσ-

σιαίαν οἰκονομικὴν προσπάθειαν δέν θὰ καταστῇ ἀναγκαῖος ὁ

περιορισμὸς τῆς καταναλώσεως τῆς ἐργατικῆς τάξεως κάτω τοῦ

προπολεμικοῦ ἐπιπέδου, σημαντικὸν δέ ποσοστὸν τῶν ἐργατικῶν

εἰσοδημάτων, ἐν ἀντιθέσει πρὸς ἄλλας χώρας, παραμένει ἀφορολό-

γητον. Πράγματι ἀφ’ ἐνὸς μὲν συντελεῖ εἰς τὴν ἐξεύρεσιν τῶν μέσων

πρὸς χρη ματοδότησιν τοῦ πολέμου, ἀφ’ ἐτέρου δὲ ἀποσοθεῖ τὰ κακὰ
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τοῦ πληθωρισμοῦ 71 τὴν ψυχολογικὴν ἀντίδρασιν ἐκ τῆς ἐπιθολῆς

βαρείας φορολογίας ἐπὶ τῶν ἐργατικῶν -εἰσοδημάτων 71 τῶν εἰδῶν

καταναλώσεως.

Τὰ ἀξιόλογα ὅμως προτερήματα τοῦ σχεδίου ὑφίστανται

μόνον διὰ τὴν Ἀγγλίαν οὐχὶ δέ καὶ διὰ τὰς ἄλλας καὶ δὴ τὰς

πτωχὰς χώρας. .

Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως ταύτης τὸ σχέδιον εἰναι δυσεφάρμ-οστον καὶ

παρ’ ἡμῖν. Τοῦτο δέ διότι τὰ ἐργατικὰ εἰσοδή ματα εἰναι ἐν Ἑλλάδι

λίαν περιωρισμένα, ἐξασφαλίζοντα ἐν πολλοῖς μόνον τὸ ἐλάχιστον

ὅριον συντηρήσε-ως. Εἰς ἣν 1δέ περίπτωσιν Ιθὰ ἐζητεῖτο γενικῶς ἡ

ἀναγκαστικὴ ἀποταμίευσις τοῦ εἰς τὴν αὕξησιν ὀφειλομένου τμήμα-

τος αὐτῶν, θὰ ἐπροκαλεῖτο δυσφορία καὶ σοθαρὰ ἀντί-δρασις ἐκ

μέρους τῆς ἐργατικῆς τάξεως καὶ ἐκ τοῦ λόγου ὅτι τὸ- μέτρον τοῦτο

θὰ ἐξελαμθάνετο ὡς πραγματικὴ φορολογία τῶν ἐργατικῶν εἰσο-

δημάτων, δεδομένου ὅτι 71 συνήθεια τῆς τοποθετήσεως τῶν ἀποτα-

μιεύσεων εἰς τὰ ταμιευτήρια καὶ τὰς Τραπέζας τώρα μόλις ἀνα-

πτύσσεται εὐρύτερον παρ’ὴμῖν. Ἐπὶ πλέονείναι ζήτημα ἐὰν τὸ

Κράτος θὰ ἠδύνατο, ἐφ’ ὅσον θὰ εὑρίσκετο πρὸ ἐκτάκτων πολεμι-

κῶν ἀναγκῶν, νὰ ἐπιθαρυνθῇ μέ τὸν πιστωτικὸν τόκον τῶν Ταχυ-

δρομικῶν Ταμιευτηρίων ὁ ὁποῖος δέν θὰ ῆτο κατώτερος τοῦ

4 1/2 ἕως 5 %.

Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας σκοπιμωτέρα θὰ 7170 sic περίπτωσιν

ἀνάγκης, ἐφ’ ὅσον θὰ ήθέλαμεν νὰ ἀποφύγωμεν εὐρύτερον πληθω-

ρισμόν, ὴ ἀναπροσαρμογὴ τῆς κειμένης φορολογίας καὶ 71 ἐπι-

θολὴ νέων φόρων ἰδίᾳ ἐπὶ τῶν ἐκτάκτων κερδῶν τοῦ κύκλου ἐργα-

σιῶν, τῆς καταναλώσεως, ἐν μέρει δέ καὶ ἐπὶ τῶν ὑψουμένων ἡμε-

ρομισθίων.
I

Ἡ ἀνωτέρω ἀνασκόπισις κατ-αδεικνύει, ὅτι ἀπὸ τὴν Υἔντασιν

τῆς ἀποταμιευτικῆς ἐνεργείας τοῦ ἐσωτερικοῦ δέν δύναται ν’ ἀνα-

μείνῃ τις σοθαρὰ ἀποτελέσματα, ὡς ἐκ τούτου πρὸ τῶν μεγάλων

καὶ ἐπειγουσῶν ἀναγκῶν δέν ἀπομένει 71 71 προσφυγὴ εἰς τὰς ἀπο-

ταμιεύσεις τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εἰς ἄλλην εὐκαιρίαν ἔχοντες ὑπ’ ὅψιν τὴν δανειακὴν πεῖραν

771c Ἑλλὰὃῡς, ἰδιαιτέρως δέ τῆς μεταπολεμικῆς περιόδου, ἐξεδη-

λώθημεν ἐναντίον πάσης περαιτέρω -συνάψεως ἐξωτερικοῦ δανείου

ὑπὸ τοῦ Κράτους πρὸς ἐκτέλεσιν ἀκόμη καὶ παραγωγικῶν ἔργων 1.

Τουτο δέ διότι 71 ἀνεπάρκεια τῆς ιὑπαλληλικῆς ὑπηρεσίας, ἡ ypd-

φέιοκρατικὴ διαχείρισις τῶν δανείων, 71 κατα-σπατάλησις μεγάλων

ἱ 1 Βλ. ζολώταΑΞἿ Ἡ δανειακὴ ἐπιθάρυνσις τῆς Ἑλλάδος. Ἀθῆναι 1931και Κατευθυνσεις της οἰκονομικῆς μας πολιτικῆς. Ἀθῆναι 1936.
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τμημάτων αὐτῶν εἰς προμηθείας 71 ἔλλειψις αὐστηροῦ ἐλέγχου

καὶ ἐπισταμένης παρακολουθήσεως τῶν ἐκτελουμένων ἔργων συν-

ετέλεσαν, κατὰ κανόνα εἰς τὸ παρελθόν, εἰς τὴν μικρὰν ἔναντι

τοῦ βάρους τῆς ὑπηρεσίας τῶνδανείων ἀπόδοσιν τῶν ἔργων διὰ

7d ὁποῖα ταῦτα κατηναλώθησαν.

Μόνον τὸν ἰδιωτικὸν δανεισμὸν ἐθεωρήσαμεν συμφερώτερον

καὶ ἄξιον ἐνθαρρύνσεως καὶ ἐλέγχου ὑπὸ τοῦ Κράτους, καθόσον

7d ἰδιωτικῶς διὰ μέσου Τραπεζῶν 71 ἐπιχειρήσεων εἰσρρέοντα ξένα

κεφάλαια στρέφονται αὐτομάτως πρὸς τὰς παραγωγικωτέρας

τοποθετήσεις, αἵτινες εῖναι καὶ αὶ ἀποδοτικώτεραι τὺπερκαλύπτου-

σαι κατὰ κανόνα τὴν ὑπηρεσίαν τῶν κεφαλαίων.

Ἐν τούτοις μολονότι ταῦτα εἶναι ὀρθὰ δι’ ὁμαλὰς περιστάσεις,

δέν ἰσχύουν εἰς περιόδους πολεμικῶν ἀνωμαλιῶν. Κατ’ αὐτὰς ἐκτί-

θεται εἰς κίνδυνον αὐτὴ «αὕτη 71 ὑπόστασις τοῦ ἔθνους, τὰ αὐστηρὰ

δέ οἰκονομικὰ κριτήρια «ὑποχωροῦν πρὸ τῆς καταστάσεως ταύτης.

Ἀνεξαρτήτως ὅμως τούτου, δι’ ἐπιδεξίων πολιτικῶν συνδυασμῶν

ὑπὸ πολεμικὰς συνθήκας, εῖναι ἐφικτὸν νὰ ἐπιτευχθοῦν πιστώσεις

τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τὸ Δημόσιον ὑπὸ λίαν εὐνοϊκοὺς ὅρους, τούς

ὁποίους οὐδέποτε θὰ ἠδύνατο νὰ πραγματοποιήσῃ 71 ἰδιωτικὴ

οἰκονομία.

Τοιουτοτρόπως τὸ ζήτημα τοῦ ἐξωτερικοῦ δανεισμοῦ τοῦ

Δημοσίου εἰς περίοδον πολεμικῶν ἀνωμαλιῶν ἐμφανίζεται ὑπὸ

ἐντελῶς διάφορον φῶς.

Ἡ συνομολόγησις δημοσίων ἐξωτερικῶν δανείων ὅχι μόνον

ἐπιτρέπεται ἀλλὰ καὶ ἐπιθάλλεται, ἐφ’ ὅσον συντρέχουν αἱ περι-

γραφόμεναι συνθῆκα.ι Τὸ πόθεν, εἰς ποῖον ποσὸν καὶ ὑπὸ ποίους

ὅρους, εῖναι ζήτημα πραγματικὸν τῆς στιγμῆς. Ημεῖς θὰ περιορι-

σθῶμεν νὰ κάμωμεν κατωτέρω νύξεις τινὰς ἐπὶ τοῦ θέματος.

Ev πρώτοις φρονοῦμεν, ὅτι 71 περίοδος τῆς οὐδετερότητος μέ

ἐμπολέμους τὰς Μεγάλας Δυνάμεις καὶ ἀπειλὴν ἐπεκτάσεως τοῦ

πολέμου sic ἄλλας χώρας, εἰναι λίαν πρόσφορος Std τὴν ἐπιτυχίαν

ξένων πιστώσεων ὑπὸ εὐνοίκοὺς ὅρους, ἐφ’ ὅσον ἐπιτρέπει τοῦτο τὸ

ἐθνικὸν συμφέρον. Η περίοδος αὕτη ἀποτελεῖ ἐξ ἄλλου σπουδαίαν

εὐκαιρίαν πρὸς ἀνάπτυξιν καὶ ὀργάνωσιν ὅλων τῶν οἰκονομικῶν

δυνάμεων τοῦ Κράτους πρὸς μελλοντικὴν ἀντιμετώπισιν μεγάλων

δυσχερειῶν. Ταῦτα ὅμως λόγῳ τῆς σπάνιος κεφαλαίων τοῦ ἐσωτε-

ρικοῦ, εἰς μικρὰν μόνον κλίμακα εῖναι κατορθωτὰ ἄνευ τῆς ἀρω-

γῆς τοῦ ἐξωτερικοῦ. Αἰ πιστώσεις τῆς ἀλλοδαπῆς θὰ ἔδει νὰ χρη-

σιμοποιηθοῦν sic τὴν περίπτωσιν ταύτην οὐχὶ διὰ τὴν συμπλήρωσιν
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τοῦ ἐξοπλισμοῦ, ἥτις θὰ ὤφειλε νὰ ἐξασφαλισθῇ κυρίως δι’ ἐντά-

σεως τῆς φορολογικῆς προσπαθείας, ἀλλὰ διὰ τὴν συμπλήρωσιν

τῶν κενῶν τῆς παραγωγῆς πρὸς περιορισμὸν τῆς οἰκονομικῆς

ἐξαρτήσεως ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ. Gd ἔπρεπε μεταξύ τῶν ἄλλων

κυρίως νὰ ἰδρυθοῦν βιομηχανικὰ ἐργοστάσια βασικοῦ ἐφοδιασμοῦ

ἀπαιτοῦντα μεγάλα κεφάλαια, διὰ τὰ ὁποῖα δέν ἐπαρκοῦν τὰ

ἐγχώρια μέσα. Σημειωτέον ὅτι αἱ πιστώσεις αὗται καὶ ἄν ἀκόμη

δέν ἤθελον καταθληθῆ εἰς συνάλλαγμα, πάλιν θὰ ἀπετέλουν ση μαν-

τικὴν συναλλαγματικὴν ἐνίσχυσιν τῆς χώρας, δεδομένου ὅτι θὰ

ἐπέτρεπον τὴν εἰσαγωγὴν εἰδῶν διὰ τὰ ὁποῖα θὰ ἐπληρώνετο

συνάλλαγμα, ἐξοικονομουμένου οὕτω τοῦ ἀντιστοίχου ποσοῦ.

Ἐνῷ κατὰ τὴν περίοδον τῆς οὐδετερότητος αἰ ἐξωτερικαὶ

πιστώσεις θὰ ὤφειλον νὰ συμθάλουν κυρίως εἰς τὴν τόνωσιν τῆς

παραγωγικότητος τῆς χώρας, διὰ τὴν περίπτωσιν συμμετοχῆς εἰς

πολεμικὴν σύρραξιν κατευθυντήριοι γραμμαὶ διὰ τὴν χρησιμο-

ποίησιν αὐτῶν δέν εῖναι δυνατὸν νὰ χαραχθοῦν ἐκ τῶν προτέρων.

Τὸ ἐπεῖγον τῶν διαφόρων ἀναγκῶν ἀνεξαρτήτως ποσοῦ, παραγω-

γικότητος καὶ ἀποδοτικότητος θὰ ἀποτελέσῃ τὸν γνώμονα.

ἽΞτερον σημεῖον χρῆζον ἰδιαιτέρας προσοχῆς εἰναι τῆς χρησι-

μοποιήσεως τῶν ἀποταμιεύσεων. Παρ’ὴμῖν Δδέν ὑφίσταται μόνον

πενιχρὰ ἀποταμίευσις, ἀλλὰ πρὸς τούτοις δέν ἐγένετο ἐν πολλοῖς

λελογισμένη χρησιμοποίησις αὐτῆς. Τὸ γεγονὸς τοῦτο κατέστησε

τὴν στενότητα τοῦ κεφαλαίου ἔτι αἰσθητοτέραν.

Μέ τὸ θέμα τοῦτο μᾶς ἐδόθη εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθῶμεν καὶ

ἄλλοτε καὶ νὰ ζητήσωμεν τὴν ἄσκησιν ὑπὸ τοῦ Κράτους ἐποπτείας

ἐπὶ τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς 1. Ἑν τῷ μεταξὺ τὸ Κράτος ἐξεδή-

λωσεν ἐνδιαφέρον ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου διὰ δύο μέτρων,

ἀφ’ ἐνὸς μὲν -ἀνεσυγκρότησε τὰ συμθούλια τῶν διαφόρων πιστωτι-

κῶν ὀργανισμῶν θέσαν ταῦτα ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Διοικητοῦ 71

Ὑποδιοικητοῦ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, ἀφ’ ἐτέρου δέ ὑπήγαγε

τὸν καθορισμὸν τῶν γενικῶν γραμμῶν τῆς πιστωτικῆς των πολι-

ΤῑΚῆς Εἷς τὴν Ἐπιτροπὴν Οἰκονομικῆς Ἀμύνης. Καὶ τὰ μέτρα μέν

ταῦτα ὑπῆρξαν εὕστοχα, δέν ἐπεξετάθησαν ὅμως καὶ ἐπὶ τῶν Τρα-

πεζῶν, τοιουτοτρόπως δέ τὸ μεγαλύτερον τμῆμα τῆς πιστωτικῆς

διοχετεύσεως παρέμεινεν ἀπολύτως ἀνεξέλεγκτον.

Εἶναι ἀληθὲς ὅτι αἱ ἐπεμθάσεις τοῦ Κράτους ἐπὶ τοῦ πιστωτι-

κοῦ πεδίου εἰναι λίαν ἐπικίνδυνοι, δυνάμεναι νὰ προξενήσουν μεγα-

λυτὲρας ἀνωμαλίας ἐκείνων τὰς ὁποίας -ἀποθλέπουν νὰ ἄρουν, διὰ

1936,10B)2“72‘ Ζολώτατ ιΚατευθύνσεις τῆς οἰκονομικῆς 11dc πολιτικῆς. Ἀθῆναι
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εἶναι 71 παραγωγικωτέρα Std τὴν οἰκονομίαν, καθόσον βασί ’σαι

εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς μεγαλυτέρας ὠφελείας. H πεῖρα ὅμως ιο,

τελευταίων ἐτῶν ἀπέδειξεν, ὅτι πολλαὶ τῶν τραπεζῶν εἰς τὴν ἄσκη-\i f:

σιν τῆς πιστωτικῆς των πολιτικῆς δέν ἐστηρίχθησαν πάντοτε ἐπὶ ..

ἀντικειμενικῶν οἰκονομικῶν κριτηρίων, ἀλλ’ ὅτι ἐξ ἐπιπολαιότητος

71 ἐξ ἐπηρεασμοῦ ὑπὸ μὴ οἰκονομικῶν παραγόντων διωχέτευσαν

κεφάλαια κατὰ τρόπον ἀντιοικονομικόν. Eiv077 εὐνόητον ὅτι ὅταν

σπανίζουν 7d κεφάλαια εἰς μίαν χώραν, 71 δέ χρησιμοποίησίς των

ἐνεργεῖται ἀλογίστως, ἡ στενότης αὐτῶν καθίσταται ἔτι αἰσθη-

τοτέρα.

Δέν εἰναι ὅμως μόνον τοῦτ-ο, καθόσον ὁλόκληρος 71 11s7d τὸν

παγκόσμιον πόλεμον περίοδος ὑπῆρξεν ἀνώμαλος, ὡς γνωστὸν δέ

ὑπὸ ἀνωμάλους συνθήκας πάντες oi αὐτόματοι ρυθμισταὶ τῆς οἰκο-

νομίας oi περικλειόμενοι εἰς τὸ σύστημα τῶν τιμῶν χάνουν κατὰ

μέγα μέρος τὴν λελογισμένην ρυθμιστικήν των ὶκανότητα, ἀντ’ αὐ-

τῶν δέ ἐπικρατοῦν ἀλόγιστοι ψυχολογικοὶ παράγοντεξέπὶ τῶν δια-

,φόρων οἰκονομικῶν μεγεθῶν. Εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην μόνον Std

700 τόκου καὶ τῶν συνήθων οἰκονομικῶν κριτηρίων παύει νὰ ἐξα-

σφαλίζεται 71 παραγωγικωτέρα ἐπένδυσις τῶν κεφαλαίων. Πράγ-

ματι καθ’ ὅλην σχεδὸν τὴν ἐν λόγῳ περίοδον ἔνεκα τῆς διεθνοῦς

πολιτικῆς ἀθεθαιότητος καὶ τῆς ἀπὸ τοῦ τέλους τοῦ 1929 ἐνσκη-

ψάσης πρωτοφανοῦς οἰκονομικῆς ὑφέσεως, oi ἀλόγιστοι ψυχολογι-

κοὶ παράγοντες ἐνέκρωσαν ἐν πολλοῖς τὸν ρυθμιστικὸν ρόλον τοῦ

τόκου. Οὕτω δέ ἐγίναμεν θεαταὶ μιᾶς ἀκατασχέτου ὰκινητοποιή-

σεως τεραστίου κεφαλαίου εἰς οἰκοδομὰς ἀποδιδούσας μικρὸν

σχ-ετικῶς εἰσόδημα ἐν σχέσει πρὸς τὸν τόκον καὶ τὴν φθοράν, ἐνῷ

ταύτοχρόνως σειρὰ ὁλόκληρος παραγωγικῶν ζητήσεων κεφαλαίου

ἀνέμενε ματαίως ἰκανοποίησιν. Τὸ σπουδαιότερον ὅμως ὅλων εἰναι

ὅτι 0i περισσότεροι τῶν οἰκοδομούντων δέν διέθετον ἐξ ἰδίων ὁλό-

κληρον τὸ ἀπαιτούμενον κεφάλαιον ἀλλὰ προσέφευγον εἰς τὰς τρα-

πέζας, αἵτινες ἀνενδοιάστως ἐχορήγουν μεγάλας πιστώσεις θεω-

ροῦσαι Ιὅτι προθαίνουν ἐἰς τὰς πλέον ἀσφαλεῖς τοποθετήσεις. Ἐν-

ταῦθα ὅμως ἐπρόκειτο περὶ ἀναμφισθητήτως σφαλερῶν ἐπενδύ-

σεων, δεδομένου ὅτι αὑται δέν κατευθύνοντο ὑπὸ τοῦ τόκου, ἀλλὰ

ἀπὸ τὴν μανίαν τῶν κεφαλαιούχων πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν κεφα-

λαίων των ἐκ νομισματικῶν 71 ἄλλων κινδύνων.
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Πολλαὶ εἰναι αἰ χῶραι μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ Βέλγιον, 71 Οὑγ-

γαρία, 71 Γερμανία, 71 Ἰταλία ἀκόμη δέ καὶ αὑταὶ αἱ Σκανδιναυῖ-

καί, αἵτινες ἔλαθον μέτρα ἄλλαι μὲν αὐστηρότερα ἄλλαι δέ ἠπιώ-

τερα ἐλέγχου καὶ ἐποπτείας τῶν τραπεζῶν. Τὰ μέτρα ταῦτα ἐνετά-

θησαν καὶ ἐσυστηματοποιήθησαν ἀπὸ τῆς συρράξεως τοῦ Σίθρίου.

Ἐν Ἑλλάδι, ἔνθα αἰσθανόμεθα ὁλονέν περισσότερον τὰς συνε-

πείας τοῦ πολέμου, δέν ἐπιτρέπεται νὰ παραμείνωμεν ἀπαθεῖς.

Σήμερον ὁ καθορισμὸς συνετῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς καὶ 71 λελο-

γισμένη χρησιμοποίησις πάσης ἀποταμιεύσεως καθίσταται παρὰ

ποτέ ἐπιτακτική.

Κατὰ τὴν γνώμην 1107c 7pid εἶναι 7d κύρια μέτρα τὰ ὁποῖα

ἐνδείκνυται νὰ ληφθοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνσιν ταύτην;

Πρῶτον ἐνίσχυσις καὶ μεταρρύθμισις τῆς Τραπέζης τῆς

Ἑλλάδος, ὥστε νὰ ἀποθῇ τὸ πραγματικὸν κεντρικὸν πιστωτικὸν

ἵδρυμα τῆς χώρας.

Δ ε ύ τ ε ρ o 72 συγκέντρωσις τῶν διαφόρων πιστωτικῶν ὀργα-

νισμῶν καὶ μικροτέρων τραπεζῶν, ὥστε νὰ καθίσταται εὐκολώτε-

ρος ὁ ἔλεγχος καὶ 71 ἄσκησις τῆς πιστωτικῆς πολιτικῆς.

Τ ρ ίτο ν σύστασις εἰδικοῦ ἐλεγκτικοῦ ὀργάνου ἀποτελουμέ-

νου ἀπὸ ἀντιπροσώπους τῆς Ἑκδοτικῆς Τραπέζης, τῶν λοιπῶν

Τραπεζῶν καὶ τῶν Παραγωγικῶν Ὑπουργείων, εἰς τὸ ὁποῖον 0d

ἀνετίθετο 71 ἐπίθλεψις τῶν Τραπεζῶν διὰ τὴν τήρησιν τῆς προδια-

γεγραμμένης πιστωτικῆς πολιτικῆς καὶ ἄλλων μέτρων.

“Ως πρὸς τὴν ἀκολουθητέαν πιστωτικὴν πολιτικὴν ὑπὸ τὰς

παρούσας συνθήκας θὰ μᾱς δοθῇ εὐκαιρία νὰ ἀσχοληθῶμεν εἰς

ἄλλην μελέτην. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θεωροῦμεν σκόπιμον νὰ τονί-

σωμεν ἐνταῦθα εἶναι ὅτι εἰς τὴν νομισματικὴν ταύτην δρᾶσιν τὸ

Κράτος δέν πρέπει παρασυρόμενον 72d παραθλέψῃ τὸν ρόλον τῆς

αὐτομάτου ρυθμίσεως τῆς ἀγορᾶς καὶ,,ἰδίᾳ τοῦ τόκου καὶ νὰ

νεκρώσῃ ἔτι μᾶλλον τὴν κανονιστικὴν ὶκανότητα αὐτοῦ. Ἀντιθέτως

71 ὀρθὴ πολιτικὴ συνίσταται εἰς τὴν ἐνίσχυσιν τῶν φυσικῶν ρυθμι-
στων εἴτε ἀμέσως ε’ίτε ἐμμέσως, καθόσον τότε μόνον δύνανται

ν’ ἀποφευχθοῦν ἀντιοικονομικαὶ τοποθετή-σεις καὶ σπατάλη σπανί-
ζοντος κεφαλαίου.
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