
Oi μύθοι
τοΰ άστισμοΰ μένουνε. 
Ή  ’Αριστερά αλλάζει

Οί οικονομικές κρίσεις της καπι
ταλιστικής παραγωγής παρουσιάζο
νται ξανά καί ξανά άπό τότε που 
υπάρχει καί κυριαρχεί ό καπιταλι
σμός. Ξανά καί ξανά έμφανίζονται 
μαζί μέ τίς κρίσεις καί οί θεωρίες 
γιά τό πώς ή οικονομία θά ανακάμ
ψει, χωρίς φυσικά κοινωνικές κατα
στροφές, χωρίς νά όξυνθοϋν οί κοι
νωνικές συγκρούσεις, χωρίς νά δια- 
ταραχθεί ή έθνική ένότητα καί συ
νοχή. Χωρίς νά διαταραχθεί δηλαδή 
ή συναίνεση πρός τήν καπιταλιστι
κή έξουσία.

Τήν έποχή τοΰ Μάρξ υπήρχαν 
κάποιοι πού έλεγαν πώς γιά νά 
ξεπεραστεί ή κρίση πρέπει νά αυξη
θούν οί μισθοί των έργαζομένων. 
Τέτοιες αύξήσεις θά άναθέρμαναν 
τή ζήτηση καί θά κινούσαν καί πάλι 
όλη τήν οικονομία. Τόσο άπλή λύση 
καί νά μή γίνεται!

' Η θεωρία αυτή τών «υψηλών 
μισθών», (πού όμως κανείς ποτέ 
δέν τούς βλέπει, άλλά μόνο άκούει 
γι' αύτούς) έκανε τόν Μάρξ νά πει, 
έναν αιώνα πριν: « Αν όμως, γιά νά 
δώσουν στήν ταυτολογία αύτή (ότι 
οί κρίσεις προέρχονται άπό τήν έλ
λειψη μιας ζήτησης ικανής νά πλη
ρώσει) μιάν έπίφαση βαθύτερης δι- 
καιολόγησης, μάς πούν ότι ή έργα- 
τική τάξη παίρνει ένα πάρα πολύ 
μικρό μέρος τού προϊόντος της, καί
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Τό έμπάργκο στούς μισθούς πού 

έπέβαλε ή κυβέρνηση μέ τήν εισο
δηματική πολιτική γιά τό Î983, έ
μπάργκο πού νομιμοποίησε στό άρ
θρο 27 τού ν. 1320/82 δημιούργησε 
προβλήματα στούς βιομήχανους καί 
άς λένε μερικοί κακόπιστοι ότι τό 
πάγωμα τών μισθών μαγειρεύτηκε 
στά γραφεία τής όδού Ξενοφώντος.

Στό 445 τεύχος τού Δελτίου τού 
Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχα
νιών (ΣΕΒ) οί βιομήχανοι διαμαρτύ
ρονται γιάτή σκληρή εισοδηματική 
πολιτική τής κυβέρνησης -μή γελά
τε- γιατί δέν τούς δίνει περιθώρια 
νά πληρώσουν όπως πρέπει... τά 
στελέχη τών έπιχειρήσεων!!

Σέ άρθρο μέ τόν τίτλο « ’ Αδικού
νται τά στελέχη τών έπιχειρήσεων

πώς έπομένως τό κακό μποεϊ νά 
θεραπευθεί, όταν ή έργατική τάξη 
πάρει μεγαλύτερο μερτικό άπ' αυ
τό, όταν δηλαδή ό μισθός τους αύ- 
ξηθεί, τότε άρκεί νά παρατηρήσου
με μόνο πώς κάθε φορά οί κρίσεις 
προετοιμάζονται άπό μιά περίοδο, 
όπου άνεβαίνει γενικά ό μισθός 
έργασίας καί ή έργατική τάξη παίρ
νει πράγματι μεγαλύτερη μερίδα 
άπό τό μέρος έκεϊνο τού χρονιάτι
κου προϊόντος πού προορίζεται γιά 
τήν κατανάλωση. Αντίθετα ή πε
ρίοδος αύτή θά πρεπε άπό τήν 
άποψη τών ιπποτών αυτών τού ύ- 
γειούς καί «άπλού» (!) λογικού ν' ά- 
πομακρύνει τήν κρίση. Φαίνεται 
λοιπόν ότι ή κεφαλαιοκρατική πα
ραγωγή περικλείει όρους ανεξάρτη
τους άπό τήν καλή ή κακή θέληση, 
πού τή σχετική έκείνη εύημερία τής 
έργατικής τάξης τήν έπιτρέπουν 
μόνο γιά μιά στιγμή καί μάλιστα 
μόνο σάν τό πουλί τής καταιγίδας 
πού μηνάει τήν κρίση» (7ο Κεφά
λαιο II, σ. 41).

Πολλά χρόνια μετά, όταν ή πα
γκόσμια άγορά μαστιζόταν άπό τήν 
κρίση τού 1929, ένας γερμανός σο
σιαλδημοκράτης θεωρητικός, ό Tar- 
now, θά ξανακάνει έπίκαιρη τή θεω
ρία αύτή τών μισθών: Καταπολεμώ
ντας τή φτώχεια, έλεγε, αύξάνοντας 
τούς μισθούς, ή οικονομία μας θά

άπό τήν εισοδηματική πολιτική», 
υποστηρίζουν ότι «ή εισοδηματική 
πολιτική αναγκάζει τίς έπιχειρήσεις 
νά περιορίσουν τίς αύξήσεις τών 
άμοιβών τών στελεχών σέ χαμηλά 
έπίπεδα καί τούς στερεί τή δυνατό
τητα νά γίνουν πιό παραγωγικοί, 
ένθαρρύνοντας τήν άπόδοση». Καί 
συνεχίζουν, «όταν τό κριτήριο αύτό 
δέν μπορεί νά λειτουργήσει θά ύ- 
πάρχουν σοβαρές έπιπτώσεις στίς 
προσδοκίες τών στελεχών γιά τό 
μέλλον τους... διαρροή πολλών στό 
έξωτερικό, χαλάρωση τού αισθήμα
τος εύθύνης καί βελτίωση, προσαρ
μογή σέ μιά νοοτροπία ρουτίνας».

Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ «οί 
στυλοβάτες τής έθνικής οίκονο-

άνακάμψει.
Τή θεωρία τού Tamow άνασκεύα- 

σαν, τήν έποχή έκείνη, οί θεωρητι
κοί τού Κομμουνιστικού Κόμματος 
Γερμανίας: «Ό  Tamow «ξεχνάει» 
μόνο μιά «λεπτομέρεια», ότι δηλα
δή οί κεφαλαιοκράτες παράγουν μέ 
στόχο τό κέρδος κι όχι γιά νά ικα
νοποιήσουν τίς άνάγκες τών έργα- 
τών. Ό  καπιταλιστής δέν έχει άνά- 
γκη γενικά νά διαθέσει τά έμπορεύ- 
ματά του, άλλά νά τά διαθέσει μέ 
τέτοιο τρόπο ώστε νά μπορέσει νά 
πραγματοποιήει τήν ύπεραξία πού 
περιέχεται σ' αύτά καί ή όποια έχει 
παραχθεί άπό τούς έργότες. Έχει 
δει κανείς ποτέ κανένα καπιταλιστή 
ό όποιος νά διαθέτει τά έμπορεύ- 
ματά του μέ τό νά δίνει χρήματα 
στούς καταναλωτές γιά νά άγορά- 
σουν αύτά τά έμπορεύματα; Ή  ά- 
πλοϊκή έπιχειρηματολογία τοΰ Tar- 
now, ότι δήθεν είναι στό συμφέρον 
τών καπιταλιστών νά αύξήσουν 
τούς μισθούς, δέν είναι στήν πραγ
ματικότητα καθόλου άπλοίκή. Δέν 
προορίζεται γιά τούς καπιταλιστές 
άλλά γιά τούς έργάτες. Γιά νά άπο- 
δεχθούν οί έργάτες τήν «όρθολογι- 
κοποίηση» τής παραγωγής καί τήν 
αύξηση τής παραγωγικότητας, πρέ
πει πρώτα νά πεισθούν ότι οί ύψη- 
λοί μισθοί συμφέρουν καί τούς κα
πιταλιστές, ότι οί καπιταλιστές θά

μίας» οί όποιοι υποστηρίζουν ότι ή 
οικονομική άνάκαμψη προϋποθέτει 
τή μείωση τού κόστους παραγωγής 
(πάγωμα μισθών) έρχονται σήμερα 
νά κακίζουν τήν κυβέρνηση πού 
άφήνει «έκθετους» τούς υψηλά ί- 
στάμενους συνεργάτες τους. Καί έ
χουν δίκιο!

Οί έργάτες έτσι κι άλλιώς θά υπο
χρεωθούν μέ τήν άπειλή τής απόλυ
σης καί τής άνεργίας νά δουλέψουν 
σάν σκλάβοι γιά νά βγει ή οικονο
μία άπό τή «στενωπό». Οί τεχνο- 
κράτες όμως πώς θά άσκήσσυν τόν 
«έπιτελικό» ρόλο τους χωρίς κίνη
τρα:

Μέ τί κουράγιο, μέ τί αίσθημα 
εύθύνης οι διευθυντές καί οί κάθε

αύξήσουν οπωσδήποτε τούς μι
σθούς αν αύξηθεί ή παραγωγικότη
τα». (A. Goldschmidt, Κ.Α. Wittfo- 
gel: Arbeiteschulung, Βερολίνο 1930).

Από τότε περάσανε άρκετά χρό
νια, καί νά πού πάλι ή έξουσία, 
έμβαθύνοντας αύτή τή φορά στόν 
Keynes, μίλησε ξανά γιά άναθέρμαν- 
ση τής οικονομίας μετά τίς αυξή
σεις πού έγιναν στούς μισθούς τό 
1981-2.

Βέβαια ή οικονομία δέν άναθερ- 
μάνθηκε. Ούτε οί μισθοί θά ανε
βούν άλλο, τό 1983. 'Αντίθετα φαί
νεται ότι θά μειωθούν. Ή  έξουσία 
έγκατέλειψε έτσι εύσχημα τή θεω
ρία τών «υψηλών μισθών».

' Η σκυτάλη πέρασε έτσι σέ άλλα 
χέρια. Στήν παραδοσιακή 'Αριστε
ρά. Τό 11ο Συνέδριο τού ΚΚΕ θά 
άποφανθεί λοιπόν: «Νά βελτιωθεί 
τό έπίπεδο ζωής τών έργαζομένων 
γιά νά διευκολυνθεί ή έξοδος άπό 
τήν κρίση. Μέ μιά πολιτική πού 
αυξάνει τή λαϊκή κατανάλωση,ικα
νοποιεί τίς συλλογικές κοινωνικές 
άνάγκες καί μειώνει τήν άνεργία. 
Καί μιά τέτοια πολιτική μπορεί 
άμεσα νά μπει αέ έφαρμογή». 
(ντοκουμέντα σελ. 51).

Φαίνεται λοιπόν πώς αύτό πού 
άλλάζει δέν είναι οί μύθοι άλλά ή 
'Αριστερά.

Γιάννης Μηλιός

λογής έπόπτες θά ριχτούν στή «μά
χη τής παραγωγικότητας» δηλαδή 
στό κυνήγι τών έργατών γιά μεγαλύ
τερη άπόδοση,όταν δέν θά έχουν 
τήν έλπίδα ότι οί «κόποι τους» θά 
άνταμειφθοΰν;

Είναι δυνατόν μέ «μισθούς πεί
νας» 150.000-200.000 δρχ. νά άσκή- 
σουν ένα τόσο «δύσκολο» καί άχα
ρο ρόλο;

Νά λοιπόν τί προβλήματα δη
μιουργεί ή βιασύνη ή μάλλον καλύ
τερα ό ύπερβάλλων ζήλος τής κυ
βέρνησης πού στήν προσπάθειά 
της νά διαφυλάξει τά συμφέροντα 
τών βιομηχάνων άπ' τίς άπαιτήσεις 
τών έργαζό μενών ξέχασε μιά τόσο 
«βασική» λεπτομέρεια.

Τ. Χριστοδουλοπούλου

μισθοί τών εκλεκτών
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