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Του Αλέκου Χαραλαμπόπουλου

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Με τον όρο μικροοικονομική, εννοούμε την οικονομική θεωρία που αναφέρεται
στις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα.
Ο ελεύθερος ανταγωνισμός, είναι ότι για όλους τους πολίτες του κράτους, ισχύουν
οι ίδιοι νόμοι και συνθήκες, να ασκήσουν την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Για τις
επιχειρήσεις, πρέπει να ισχύουν οι νόμοι και οι συνθήκες αυτές.

ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ

Αρχή της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, είναι η μεγιστοποίηση των κερδών της
επιχείρησης. Με την επιδίωξη αυτή, είτε σε οικονομία κεφαλαιοκρατική ή
κοινωνιστική, οι παραγωγικοί πόροι της οικονομίας κατευθύνονται στις άριστες
παραγωγικές δραστηριότητες. Οι καταναλωτές ελεύθερα αποφασίζουν τι θα
καταναλώσουν, ανάλογα με το εισόδημα και τις ανάγκες που έχουν. Η κυριαρχία του
καταναλωτή που δεν πρέπει να καταστρατηγείται, είναι ο σεβασμός στην ατομική
ελευθερία του ανθρώπου, αυτός να αποφασίζει που και πότε και πόσο και τι θα
καταναλώσει. Έτσι κατευθύνουν ποιες επιχειρήσεις θα έχουν κέρδη, αλλά και προς
τα πού θα κατευθυνθούν οι παραγωγικές δραστηριότητες.
Πρότυπο στον ελεύθερο ανταγωνισμό, είναι το μέγεθος ύπαρξης 150 ομοειδών
επιχειρήσεων (πράγμα πολλές φορές ανέφικτο) .

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τις υπηρεσίες ή την παραγωγική τριτογενή δραστηριότητα, αναλαμβάνουν οι
ιδιωτικές επιχειρήσεις (κύρια, στην κεφαλαιοκρατική). Συνήθως λόγω τεχνολογικών
συνθηκών ακόμη και κοινωνικών, αλλά και οικονομικών, η παραγωγική
δραστηριότητα εκτελείται από ολιγοπώλια ή και ακόμη μονοπώλια (Microsoft). Την
παραγωγή προσδιορίζει εν μέρει, το κόστος και η προσφορά εργασίας.
Το κόστος των πρώτων υλών (πρωτογενούς παραγωγής), προσδιορίζεται και
αυτό από την ζήτηση και την προσφορά.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ

Ελαστική είναι η ζήτηση, όταν μία μικρή ποσοστιαία μείωση της τιμής του
προϊόντος, φέρει μεγάλη ποσοστιαία αύξηση της παραγωγής και αντίστροφα.
Ανελαστική ζήτηση , είναι αυτή που μία μεγάλη ποσοστιαία μείωση της τιμής, φέρει
μικρή ποσοστιαία αύξηση της ζήτησης (κύρια αγροτικά προϊόντα) και αντίστροφα.
Ανελαστική προσφορά, είναι αυτή που μεγάλη ποσοστιαία αύξηση της τιμής,
φέρει μικρή ποσοστιαία αύξηση προσφοράς του προϊόντος (μονοπωλιακή και
ολιγοπωλιακή προσφορά, αλλά και πρώτες ύλες όταν εξαντλούνται). Και αντίστροφα.
Κάθε επιχείρηση έχει καμπύλη προσφοράς και ζήτησης. Αυτές προσδιορίζουν το
σημείο επιτυχίας της τιμής και της ποσότητας παραγωγής του προϊόντος.
Ο πλήρης ανταγωνισμός, οδηγεί σε μία μη χειραγωγημένη οικονομία, στην
μεγιστοποίηση των κερδών, στις χαμηλότερες τιμές, στην κατανομή των
παραγωγικών πόρων και δυνάμεων, όπως αποφασίζουν οι καταναλωτές.
Όμως τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια, επεμβαίνουν και παραποιούν την
ελεύθερη βούληση του λαού. Η ελαστική ζήτηση των προϊόντων τους και παράλληλα
η ανελαστική προσφορά τους, οδηγεί σε υπερκέρδη και παραποίηση της κατανομής
πόρων και δυνάμεων. Πρώτο χρέος για το κράτος, η υπηρεσία στο υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας (καλύτερα Συντονισμού), η ίδρυση υπηρεσίας που θα
προσδιορίζει την τιμή πώλησης των προϊόντων των ολιγοπωλίων και μονοπωλίων,
όπως θα επιτύγχαναν οι 150 ομοειδείς επιχειρήσεις (που λόγω συνθηκών, αυτό δεν
μπορεί να γίνει. Π.χ. χαλυβδουργική) . Έτσι το ποσοστό κέρδους των μονοπωλίων,
θα πρέπει να είναι το μέσο ποσοστό των 150 επιχειρήσεων.
Η ζήτηση, μπορεί να είναι ολιγοψώνιο ή μονοψώνιο (όπως και στα μονοπώλια).
Το κράτος για εξοπλισμούς είναι μονοψώνιο. Τα super market ολιγοψώνια. Και για
αυτά ισχύει ότι πρέπει να αγοράζουν σε τιμές που θα διαμόρφωνε ο πλήρης
ανταγωνισμός ζήτησης.
Εννοείται ότι μυστικές συμφωνίες παραγωγής ή ζήτησης πρέπει να διώκονται από
τις υπηρεσίες του υπουργείου Συντονισμού.

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η προσφορά και η ζήτηση χρήματος από τις επιχειρήσεις, πρέπει να διέπονται
από τις ίδιες συνθήκες. Το κράτος , εκτός από την κεντρική τράπεζα, πρέπει να έχει
τουλάχιστον μία εμπορική, που θα οδηγεί το επιτόκιο δανεισμού των επιχειρήσεων.

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Το κράτος επεμβαίνει στην παραγωγή και γίνεται επιχειρηματίας. Οι δαπανηρές
επενδύσεις λόγω ολιγωρίας ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επισφαλείς αλλά κοινωνικά
αναγκαίες , αναλαμβάνονται από το κράτος. Το κράτος δεν ιδιωτικοποιεί τις
επιχειρήσεις αυτές όταν είναι εύρωστες, αλλά και εξυγιαίνει τις χαμηλοκερδείς.
Αναλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν μόνο αυτό και κρατικοποιεί τις
επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας (ηλεκτρισμός, τηλεπικοινωνίες, εξοπλισμοί,
υδροδότηση, λιμάνια, αεροδρόμια, ορυχεία, ενέργεια).
Προωθεί νέες πηγές ενέργειας.
Το κράτος παρεμβαίνει στην προσφορά και ζήτηση χρήματος, μέσω της
κεντρικής τράπεζας (αλλά και της εμπορικής).
Το κράτος υποστηρίζει τους μισθούς και στον ιδιωτικό τομέα και κατευθύνει την
εκπαίδευση ανάλογα με την παραγωγική δραστηριότητα και τις ανάγκες για έρευνα
που προωθεί και χρηματοδοτεί. Υποστηρίζει μέσα από την εκπαίδευση προαιώνιες
αξίες (οικογένεια, ηθική, γλώσσα, πολιτισμός, ιστορία κλπ). Επιδοτεί μεροκάματα
που είναι ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες, όπως των οικοδόμων. Επιδοτεί τα
αγροτικά προϊόντα, όταν είναι έρμαιο των καιρικών συνθηκών και όταν ενδεχόμενη
ελαστική αύξηση της παραγωγής και προσφοράς, ρίχνει τις τιμές. Αν η αύξηση είναι
μόνιμη, κατευθύνει την ευδόκιμη και κατάλληλη συνολική παραγωγή, για να
καταργήσει μόνιμες επιδοτήσεις τέτοιες.
Γνώμονας του κράτους είναι ότι στην ελεύθερη οικονομία, οι εργάτες και ιδίως οι
ανειδίκευτοι, είναι αδύναμοι εταίροι στην παραγωγή. Υποστηρίζει την αύξηση των
μισθών και εδραιώνει κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και την αύξηση της ζήτησης με τον
τρόπο αυτόν και που συμβάλλει αποφασιστικά έτσι στην οικονομική ανάπτυξη και
πρόοδο του κράτους.
Επιβάλλει ενιαίο και καθολικό ωράριο εργασίας και την επιδιώκει την εξίσωση
των μισθών, για όμοιες εργασίες ίδιου χρόνου.
Χρηματοδοτεί την μοναδική κρατική εκπαίδευση και δίνει ίδιες ευκαιρίες
εκπαίδευσης σε όλους τους νέους του κράτους.
Παρέχει μόνο αυτό την υγειονομική περίθαλψη με ίσους όρους σε όλους τους
πολίτες του και επιτρέπει μόνο ιδιώτες γιατρούς , που συντονισμένα από το όργανό
τους, παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες όλο το 24ωρο και όχι μόνο στο ιατρείο
τους. Χρηματοδοτεί πιθανόν απόρους που θα τους επισκεφτούν. Υπάρχουν μόνο
κρατικά νοσοκομεία ή κλινικές και χρηματοδοτεί την ιατρική κρατική ή
πανεπιστημιακή έρευνα.
Ελέγχει όλη την παραγωγή και διάθεση φαρμάκων, όταν γίνεται από ιδιώτες.
Το κράτος κατευθύνει και δίνει κίνητρα τεχνολογικής ανάπτυξης και ανάπτυξης
της εξειδικευμένης επιστημονικά εργασίας. Τα ρομπότ και οι υπολογιστές, θα
υποκαταστήσουν ολοκληρωτικά την χειρωνακτική εργασία, ακόμη και στην αγροτική
παραγωγή. Ελέγχει και κατευθύνει την βιοτεχνολογία και την φαρμακευτική. Φροντίζει
η πιθανή απαξίωση επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων, να υποκατασταθούν και η
πλήρης απασχόληση να είναι γεγονός. Η τεχνολογία, θα πρέπει συντονισμένα να

οδηγήσει σε μείωση των 8ώρου, με τελική κατάληξη την 2ωρη ημερήσια ή 10ωρη
εβδομαδιαία εργασία.
Η ροή χρήματος και η αύξηση από το κράτος, πρέπει να ανταποκρίνεται στην
οικονομική μεγένθυνση και ο πληθωρισμός επιτρέπεται μόνο για επίτευξη
οικονομικής μεγένθυνσης όταν χρειάζεται και παροχή κινήτρων παραγωγικής
δραστηριότητας.
Ελέγχει το ισοζύγιο εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου προϊόντων και
υπηρεσιών και το εξισορροπεί. Ενισχύει δραστηριότητες και επιβάλλει εισαγωγικούς
δασμούς σε προϊόντα, για την επίτευξη του σκοπού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η
οικονομία επαναπαύεται, για να μην κατευθυνθεί στις παγκόσμιες συνθήκες
ανταγωνισμού. Απλά κατοχυρώνει ότι δεν θα δανείζεται το κράτος και η εθνική
κυριαρχία και τιμή να απειλείται.
Με τις τράπεζές του, δίνει χαμηλότοκα επιδοτούμενα δάνεια στους ακτήμονες
και τα πτωχά τμήματα του πληθυσμού. Ενισχύει επιχειρηματική συνεταιριστική
πρωτογενή παραγωγή. Τα μεγέθη της παραγωγής, πρέπει να είναι σε ικανοποιητικές
ποσότητες (π.χ. παραγωγές κύρια 150 στρεμμάτων τουλάχιστον, ανά
δραστηριότητα).
Φορολογεί τις παράκτιες εταιρείες όπως τις ντόπιες. Καθιερώνει έντονα
προοδευτική άμεση φορολογία και δίνει κίνητρα παραγωγικών επενδύσεων, που
ελέγχει. Πατάσσει την φοροδιαφυγή των μεγάλων και των εύρωστων επιχειρήσεων,
καθιερώνει το καθολικό πόθεν έσχες και αναδρομικά από το 1981 και μετά.
Πατάσσει την μαύρη αγορά και ελέγχει ασφυκτικά τις εξωτερικές επενδύσεις των
πολιτών του ,αλλά και την εξωτερική αποταμίευση επιτρέπει μόνο όταν το κράτος δεν
υποσκάπτεται.
Καθιερώνει την έκτακτη εισφορά των κερδοφόρων επιχειρήσεων, και δεν εκδίδει
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια έτσι για δανεισμό. Η μόνη χρηματοδότηση των
ιδιωτών επενδυτών, θα απευθύνεται στον ιδιωτικό μόνο τομέα. Ανάγκη δανεισμού
του κράτους, καλύπτεται από την παγκόσμια τράπεζα με τους όρους που
αναφέρονται.
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η παγκόσμια τράπεζα, αντλεί τα χρήματα από τα εύπορα κράτη και προσδιορίζει
τις προτεραιότητες. Επιβάλλει την χρηματοδότησή της, ιδιαίτερα από κράτη με θετικό
ισοζύγιο πληρωμών. Κράτη όπως η Κίνα που αποθηκεύουν και αχρηστεύουν την
αξία του χρήματος, τα αντιμετωπίζει με οδηγίες στα άλλα κράτη, επιβολής υψηλών
δασμών στα προϊόντα τους. Κράτη όπως η Κίνα που χειραγωγούν το νόμισμά τους
για να ασκούν ιμπεριαλισική πολιτική με τις μεγάλες εξαγωγές και τις ανύπαρκτες
εισαγωγές, αντιμετωπίζει με αυστηρές συστάσεις και οδηγίες, ολικής εξάλειψης νέων
επενδύσεων από το εξωτερικό τους. Δίνει αυστηρές οδηγίες στα κράτη αυτά, να
διαθέσουν τα 3 τρισεκατομμύρια δολλάρια που έχουν στις αποθήκες, στην αύξηση

των μισθών των πολιτών τους που πεινάνε και να ενισχύσουν την παραγωγή προς
την αυξανόμενη ντόπια κατανάλωση.
Δανείζει τα φτωχά κράτη , με επιτόκιο που καλύπτει τις ανάγκες στέγασής της και
των μισθών που καταβάλλει. Κατευθύνει τον καταμερισμό της παγκόσμιας
παραγωγής και επιτάσσει την μείωση του ωραρίου , όταν πρέπει, στα
αναπτυσσόμενα κράτη.
Χρηματοδοτεί επισιτισμό και υγειονομική περίθαλψη των αναπτυσσόμενων
κρατών, μέχρι που το κράτος τους να γίνει ικανό από μόνο του γι αυτά. Χρηματοδοτεί
την εκπαίδευση του πληθυσμού των .
Δεν χρειάζεται παγκόσμιο νομισματικό ταμείο και η παγκόσμια τράπεζα
προσδιορίζει και συντονίζει τις ροές των νομισμάτων παγκοσμίως, μέχρι την
καθιέρωση του παγκόσμιου νομίσματος (Μνα).

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Δεν έχουν κανένα λόγο ύπαρξης. Η παγκόσμια τράπεζα και οι ντόπιες,
χρηματοδοτούν την παραγωγή όπου χρειάζεται. Είναι τελείως άχρηστη και δόλια η
ύπαρξη χρηματιστηρίων. Αυτές ενημερώνουν τους επενδυτές με πίνακες που
αναρτούν στα καταστήματά των, αφιλοκερδώς, τις δραστηριότητες που χρειάζονται
ενίσχυση.

Ο Ο.Η.Ε., ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ

Οι ένοπλες δυνάμεις κάθε χώρας, αρχίζουν να εκπαιδεύονται σε τεχνολογίες και
ειδικότητες, αποίκησης και συντονισμού διαστημικών ταξιδίων. Εκπαιδεύονται σε
γεωλογικές, ωκεανολογικές και μετεωρολογικές ειδικότητες και διαδοχικά όλες τους
θα ελέγχονται από τις ένοπλες δυνάμεις.
Το ΝΑΤΟ γίνεται διαδοχικά παγκόσμιο και αλλάζει ονομασία και επεμβαίνει σε
εσωτερικές μόνο έριδες και τις αποκαθιστά δίκαια.
Ο ΟΗΕ αποκτά αρμοδιότητες παγκόσμιου κράτους, ελέγχει το ΝΑΤΟ όπως θα
εξελιχθεί και κατευθύνει την παγκόσμια τράπεζα. Ρυθμίζει, ποια και πόσο θα
συνεισφέρουν κράτη, στον ΟΗΕ και την παγκόσμια τράπεζα.
Διαδοχικά δημιουργούνται πέντε κράτη στις πέντε ηπείρους, που υπάγονται στον
ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ έχει ηγεσία, που εκπρόσωποι των πέντε ισότιμων ηπείρων και
ισόποσοι σε αυτές, αποφασίζουν για αυτούς ποιοι θα είναι. Προτιμούνται
περισσότεροι ηγέτες από την Αφρική , την νότιο Αμερική και την νότια Ασία.

Το κράτος του Ισραήλ καταργείται ως μη έχον νομικό δικαίωμα ύπαρξης και το
Εβραϊκό έθνος υπαίτιο όλων των συμφορών της γης, σβήνει από την ιστορία.
Δίνεται αυστηρή οδηγία και παίρνονται μέτρα για την αποφυγή της περιτομής και
της κλειτοριδοεκτομής και αποφυγή θρησκευτικών φανατισμών. Οδηγείται βαθμιαία η
γη , σε μία παγκόσμια πνευματική, φιλοσοφική και επιστημονική εκκλησία. Οι ιερείς
της , γίνονται λειτουργοί, κρατικά αμειβόμενοι. Καταργείται το αυτοκέφαλο όλων των
θρησκευτικών χώρων (και του Βατικανού).
Δίνονται οδηγίες για την ολοκληρωτική ειρηνική αυτονόμηση του Θιβέτ και
βοηθούνται και ωθούνται οι χώρες σε δημοκρατικό πολίτευμα (προτείνεται η
προεδρευομένη δημοκρατία, όπως ο μέγας Εθνάρχης των Ελλήνων Κων/νος
Καραμανλής καθιέρωσε το 1974).
Τα πρωτεία του κράτους έχει ο αξιοκρατικός αρχιπρύτανις , αλλά χάριν σεβασμού
παρέχονται στους αντιπροσώπους του Θεού, τον αρχιεπίσκοπο κάθε χώρας τοπικά.
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας, πολιτικό πρόσωπο, είναι το τρίτο στην τάξη της χώρας
και διοικητικός αρχηγός του κράτους. Οι πολιτικοί εκτελούν τις δίκαιες θεωρίες των
οικονομικών και κοινωνικών επιστημόνων και προωθούν τις ανακαλύψεις των
επιστημόνων για το καλό των πολιτών.

Η ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η γη θα οδηγηθεί σε κατάργηση των συνόρων, ιπτάμενα ιδιωτικά (όπως τα
αυτοκίνητα) διαστημόπλοια σε μισή ώρα, θα φέρνουν τον γύρο της γης. Όμως οι
πολιτισμοί και η αποκαταστημένη ιστορία δεν παραγράφεται, κανένας λαός δεν
διεκδικεί την ιστορία του άλλου. Καθιερώνεται η απλή καθαρεύουσα Ελληνική
γλώσσα σαν παγκόσμια γλώσσα. Η αποκατάσταση του πραγματικού DNA που έως
τότε θα έχει ήδη επιτευχθεί, θα δίνει το δικαίωμα σε κάθε άνθρωπο της , να διεκδικεί
την ιδιότητα του Έλληνα, όταν επιτελέσει το ρηθέν από τον Ισοκράτη. «Έλλην εστί,
πας έχων την Ελληνικήν παιδείαν και γλώσσαν».
Η παγκόσμια κοινωνία εισέρχεται στην αχρήματη κοινωνία και οδηγείται το
σύμπαν μας υπό την καθοδήγηση μίας συμπαντικής κυβέρνησης, της οποίας έχομε
την τιμή οι Έλληνες ήδη να ηγούμαστε. Καθιερώνονται οι επίλεκτοι ηθικά και
πνευματικά του Πλάτωνα, να πλαισιώσουν την συμπαντική κυβέρνηση. Σοφοί θα
επιλέγουν τους επίλεκτους, που θα έχουν χρέος να οδηγήσουν στην πνευματική
εξίσωση των ανθρώπων του σύμπαντος και καθιέρωση μίας συμπαντικής κοινωνίας
σαν μία ενότητα που ταυτόχρονα σχεδόν, όλα τα μέλη της επικοινωνούν, όλοι
πανεπιστήμονες ειδικευμένοι σε δικό τους πνευματικά χώρο.
Ο άνθρωπος έχει γίνει ήδη δημιουργός ( είναι δημιουργός, αυτός που
δημιουργεί με την βοήθεια του μόνου Θεού ποιητή των πάντων) . Οδηγείται βαθμιαία
η συμπαντική κοινωνία, με εξισωμένες και ισάριθμες περίπου τις γυναίκες, σε μία
κοινωνία ομαδική ενός πνεύματος, που δημιουργεί και εξελίσσει, όσα θα έχει
παραλάβει ήδη , από τον ήδη δημιουργό.

Τα σύμπαντα που θα κατανέμονται στις τότε πέντε διαστάσεις, το ομαδικό ένα
ανθρώπινο πνεύμα, εξελίσσει σε αριθμό επιθυμητών συμπάντων, που θα
προσδιορίζονται από τα μαθηματικά, που οι μετά τον Ευκλείδη αρχαίοι Έλληνες
μαθηματικοί προσδιόρισαν. Το ομαδικό ανθρώπινο πνεύμα, θα είναι
συνεπικουρούμενο, με την επιστημονική ανάσταση των νεκρών, που καθολικά θα
έχουν αποκατασταθεί , σε μία μοναδική τάξη.

