ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Κεντρικό πρόβλημα πού σχετίζεται μέ τή μετανάστευση εἶναι τό κατά
πόσον μπορεῖ νά βρεθεῖ τρόπος γιά νά συγκρατηθεῖ τό ἐργατικό δυναμικό
στή χώρα. tH λύση στό πρόβλημα αὐτό θά μποροῦσε νά διατυπωθεῖ ὡς
ἑξής; vAv δημιουργηθοῦν στή χώρα εὐκαιρίες ἀπασχολήσεως τόσες ὅσες
χρειάζονται γιά νά ἀπορροῴήσουν τό πλεόνασμα τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ,
ἡ μετανάστευση θά σταματήσει μόνη της. Γι’ αὐτό τό σκοπό ὅμως χρειάζεται νά γίνουν ἐπενδῦσεις, ποῦ νά δημιουργοῦν εὐκαιρίες ἀπασχολήσεως.
"Av καί ἡ λῦση αὐτή ᾠαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως ἁπλή, στην ἐῴαρμογη
της ἀνακῦπτουν σοβαρά προβληματαῑ Τά σοβαρότερα εἶναι τά ἑξής; Πρώτον, σέ πόσο χρὸνο θά πρέπει νά γίνει ἡ ἀπορρόῴηση τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ ὥστε νά σταματήσει ἡ μετανάστευσ-η; Δεύτερον , πόσοι ἀποταμιευτικοί πόροι χρειάζονται γιά νά γίνουν οἱ ἀναγκαῐες ἐπενδῦσεις, κι ἄν οἱ
ὑπάρχοντες δέ ᾠτάνουν, πῶς θά καλυῴθεῖ τό ἔλλειμμα; Τρίτον, ὑπάρχουν
οἱ ῲορεῖς ποῦ θά διενεργήσουν τίς ἐπενδῦσεις;
Στό πρὼτο ἐρώτημα θά μποροῦσε νά δοθεῖ ἡ ἀπάντηση ὅτι τό λογικό
χρονικό ὅριο γιά τήν ἀπορρόῴηση τοῦ πλεονάζοντος ἐργατικοῦ δυναμικοῦ
δέ θά πρέπει νά εἶναι μεγαλύτερο ἀπό τή δεκαετία. Τοῦτο γιά δύο λόγους
Πρῶτον, γιατί ἄν μέσα στή δεκαετία γίνει διαρροή τοῦ μεγαλῦτερου
μέρους τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ ὰνάπτυξη τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας θά
προσκρούσει σέ στενότητες ἐργατικῶν χεριὼν. Δεύτερον, γιατί τώρα ποῦ
δέν ἔχουν καταργηθεῖ ὁλοκληρωτικά τά τείχη τῶν δασμῶν τῆς Ἑλλάδος
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μέ τίς χὼρες τῆς EOK, ῆ δυνατότης ἑῲαρμογῆς μιᾶς πολιτικῆς βιομηχανικῆς ἀναπτύξεως εἶναι μεγαλύτερη.
Στό δεύτερο ἐρώτημα μπορεῖ κανείς νά ἀπαντήσει μέ ὁρισμένες ἐκτιμῆσεις; Γιά νά ἀσχοληθεῖ ἕνας ἐργάτης, χρειάζεται ἐπένδυση 7:06 μπορεῖ
νά κυμαίνεται ἀπό ἐλάχιστα δολάρια μέχρι 15.000 δολάρια καί περισσότερα, ἀνάλογα μέ τῆν τεχνικῆ 7:06 ἑῴαρμόζεται στά μέσα παραγωγῆς.
"Av ἐφαρμοστεῖ παλιά τεχνικῆ, οἱ ἐπενδύσεις ποῦ θά χρειαστοῦν γιά τῆν
ἀπορρὸῲηση τοῦ πλεονάζοντος ἐργατικοῦ δυναμικοῦ δέ θά εἶναι μεγάλες.
tH ἑλληνικῆ οἰκονομία ὅμως λόγω τῆς μικρῆς παραγωγικότητας τῶν
ἑπενδῦσεων τούτων, δέ θά μπορέσει νά ἀντέξει στὸν ἀνταγωνιστικό χὼρο
τῆς EOK. Θά πρέπει ἑπομένως νά χρησιμοποιηθεῖ ἡ ἴδια περίπου τεχνικῆ
στά μέσα παραγωγῆς πού ἐῴαρμόζεται στῆν EOK. Ἀπό στατιστικές παρατηρήσεις βγαίνει ὅτι μέ τῆν τεχνικῆ 7:06 ἐῲαρμὸζεται στῆν Εὐρώπη, γιά
να δημιουργηθεῖ ἀπασχόληση σέ ἕνα ἐργάτη ἀπαιτοῦνται 10.000 δολάρια.
Ὁ ἀριθμός ἐργατῶν γιά τούς ὁποίους πρέπει μέσα στῆ δεκαετία νά
δημιουργηθοῦν ἀπασχολῆσεις στῆν Ἑλλάδα ἐκτιμᾶται ὡς ἑξῆς; 1)
250000 ἐργάτες 7:06 βρίσκονται σῆμερα στῆν Εὐρώπη καί γιά τοῦς ὁποίους πρέπει νά δημιουργηθοῦν εὐκαιρίες ἀπασχολῆσεως ὥστε νά ἐπιστρέῴουν
στῆ χώρα. Q) Γύρω στίς 350.000 ἑργατικά χέρια 7:06 σῆμερα ὑποαπασχολοῦνται στῆ γεωργία, στό ἐμπόριο καί στῆ βιομηχανία. 3) Γύρω στίς
400000 ἐργατικά χέρια 7:06 θα προέλθουν ἀπό τῆν καθαρῆ ᾠυσικῆ αὔξηση
τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ μέσα στῆ δεκαετία. Συνολο 1.000.000 ἐργατικά
χέρια. Ἀᾠοῦ γιά τῆ δημιουργία ἀπασχολῆσεως σέ ἕναν ἐργάτη ἀπαιτοῦνται ἐπενδύσεις 10.000 δολαρίων, γιά 1.000.000 ἐργάτες θά ἀπαιτηθοῦν
ἐπενδύσεις, μέσα στά 10 χρόνια, τῆς τάξεως τῶν 10 δισεκατομμυρίων
δολαρίων ῆ κατά μέσον ὅρο 1 δισεκατομμῦριο δολάρια τό χρόνο. Τό
κεντρικό πρόβλημα εἶναι ποῦ θά βρεθοῦν οἱ ἀποταμιευτικοί πόροι γιά τῆν
διενέργεια τῶν ἐπενδύσεων αὐτῶν 7:06 εἶναι ἀπαραίτητες γιά τῆν ἀπορρύῲηση τοῦ πλεονάζοντος ἐργατικοῦ δυναμικοῦ. Πρώτη πηγῆ εἶναι ῆ ἐγχώρια ἀποταμίευση. Μέ βάση τῆν καθαρῆ μέση ροπῆ γιά ὰποταμίευση, ῆ
ὁποία εἶναι γύρω στό 11% καί μέ προοπτικῆ ὅτι τό ἐθνικό εἰσόδημα θά
αὐξάνει μέ ρυθμό 7% κατά μέσον ὅρο τό χρόνο, βγαίνει ὅτι μέσα στῆ
δεκαετία οἱ ἀποταμιευτικοί πόροι θά εἶναι τῆς τάξεως τῶν 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδῆ 650 ἑκατομμῦρια δολάρια κατά μέσον ὅρο τό
χρόνο. Δεύτερη πηγῆ εἶναι ὁ δανεισμὸς ἀπὸ τό ἐξωτερικό. Πέρα ἀπό τίς
σοβαρές δυσχέρειες 7:06 ὑπάρχουν γιά τῆν ἐξεῦρεση ξένων κεῲαλαίων, ὁ
ἐξωτερικός δανεισμὸς δέν εἶναι σκόπιμο νά ξεπεράσει ὁρισμένα ὅρια πέρα
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ἀπὸ τά ὁποῖα δημιουργεῖται κίνδυνος ὑπερχρεώσεως τῆς οἰκονομίας στό
ἐξωτερικό καί μελλοντικῆς ἀνατροπῆς τῆς ἰσορροπίας στό ἱσοζῦγιο πληρωμὼν λόγω ἀδυναμίας ἐξοῴλῆσεως τῶν συνεχῶς αὐξανομένων τοκοχρεωλυσίων. Ὡς τέτοιο ὅριο θά πρέπει νά δεχθοῦμε τῆν εἰσροῆ κεῴαλαίων τῆς
τάξεως τῶν 150 ἑκατομμυρίων δολαρίων κατά μέσον ὅρο το χρόνο, που
ἄλλωστε ἀποτελεῖ πολύ αἰσιόδοξες ἐκτιμῆσεις. Ἀπό την ἐγχώρια ἀποταμίευση καί τόν ἐξωτερικὸ δανεισμό μαζεύεται ποσό τῆς τάξεως τῶν 800
ἑκατομμυρίων δολαρίων τό χρόνο. Μέχρι τό 1 δισεκατομμύριο δολάρια τό
χρόνο, πού χρειάζεται κατά μέσον ὅρο στῆ δεκαετία γιά τῆν ἀπορρόῴηση
τοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, μένει ἕνα ἀποταμιευτικὸ κενό τῆς τάξεως τῶν
200 ἑκατομμυρίων δολαρίων περίπου. Ποῦ θά βρεθοῦν οἱ ἀποταμιευτικοί
αὐτοί πόροι; T6 πρόβλημα ἐδὼ ξεῴεῦγει ἀπό τῆν ἁπλῆ οἰκονομικῆ ἀνάλυση
καί ἀνάγεται στῆ σῴαίρα τῶν μέτρων οἰκονομικῆς πολιτικῆς πού μπορεῖ
νά πάρει ῆ πολιτικῆ ἐξουσία χωρίς νά θίξει τά δημοκρατικά πλαίσια. “Ως
τέτοιο μέτρο ἔχει στῆ διάθεσῆ της τῆ ᾠορολογία. Σῆμερα στῆν Ἑλλάδα
χρησιμοποιεῖται ἀντιοικονομικά γιά πολυτελῆ κατανάλωση καί μῆ παραγωγικές τοποθετῆσεις (πολυτελεῖς κατοικίες κλπ.) σημαντικό μέρος ἀπό
τούς διαθέσιμους πόρους. Μέ τῆ ᾠορολογία ἡ κυβέρνηση μπορεῖ νά ἀπορροῴῆσει σημαντικό μέρος ἀπό τούς πόρους αὐτούς γιά νά καλύψει τό ἀποταμιευτικό κενό.
T6 τελευταῖο ἐρώτημα εἶναι ἄν ὑπάρχουν οἱ ᾠορεῖς πού θά ἀναλάβουν
τόν ὄγκο ἐπενδύσεων σέ κλάδους ποῦ δημιουργοῦν ἀπασχολῆσεις, κυρίως
στῆ βιομηχανία καί στῆ γεωργία. ‘H μεταπολεμικῆ πείρα ἔδειξε ὅτι
τέτοιοι ᾠορεῖς λείπουν στῆν Ἑλλάδα. Οἱ βιομηχανικές ἑπενδύσεις στῆν
Ἑλλάδα ἀποτελοῦν μὸνο τό 2% τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδῆματος, ὅταν στίς ξένες
χώρες τό ἀντίστοιχο ποσοστό εἶναι 8 καί 10%. Τῆν ἔλλειψη ἤ τῆν ἀδυναμία τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας νά ἀναλάβει ἕντονη ἐπενδυτικῆ δραστηριότητα θά μποροῦσε νά ἀναπληρώσει τό κράτος ἀῴοῦ προηγουμένως
ὀργάνωνε τῆ δημόσια διοίκηση σέ σύγχρονες βάσεις.

