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5. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις 

Το 1848, ο K. Marx, στο «Για το Ζήτηµα του Ελευθέρου Εµπορίου», λόγο τον 

οποίο εκφώνησε σε δηµόσια συνεδρίαση του «∆ηµοκρατικού Συνδέσµου 

Βρυξελλών», υπεράσπισε το ελεύθερο εµπόριο απέναντι προστατευτισµό 

(σχετικά, βλέπε και Ένγκελς, [1888] 2000). Μερικά χρόνια αργότερα, στο 

άρθρο του «Τα µελλοντικά αποτελέσµατα της βρετανικής κυριαρχίας στις 

Ινδίες» (1853), τόνισε τα εξής: «Ξέρω ότι η αγγλική βιοµηχανική αστική τάξη 

σκοπεύει να προικίσει τις Ινδίες µε σιδηροδρόµους αποκλειστικά και µόνο για 

να τραβά από αυτές µε ελαττωµένα έξοδα βαµβάκι και άλλες πρώτες ύλες για 

τα εργοστάσιά της. Όταν όµως έχει κανείς µπάσει τις µηχανές στις µεταφορές 

µίας χώρας που διαθέτει σίδερο και κάρβουνο, δεν είναι πια σε θέση να την 

εµποδίσει να κατασκευάσει η ίδια τέτοιες µηχανές. ∆εν µπορεί κανείς να 

συντηρήσει ένα σιδηροδροµικό δίχτυ σε µία απέραντη χώρα, χωρίς να εισάγει 

όλες εκείνες τις βιοµηχανικές µεθόδους που είναι αναγκαίες για την 

ικανοποίηση των άµεσων και καθηµερινών αναγκών των σιδηροδροµικών 

µεταφορών απ’ τις οποίες προκύπτει η ανάγκη να χρησιµοποιηθούν µηχανές 

και σε κλάδους της βιοµηχανίας που δεν συνδέονται άµεσα µε τους 

σιδηροδρόµους.  Γι’ αυτό οι σιδηρόδροµοι θα γίνουν στις Ινδίες πραγµατικά ο 

πρόδροµος της σύγχρονης βιοµηχανίας.» (Μαρξ και Ένγκελς, χ.χ., σελ. 415 – 

πρόσθετη έµφαση). Από την άλλη πλευρά, το 1961, δηλαδή αφού 

µεσολάβησαν δύο παγκόσµιοι πόλεµοι και ξέσπασε πλήθος 

αντιαποικιοκρατικών και εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων, ο σηµαντικός 

µαρξιστής οικονοµολόγος Oscar Lange, σε µια αξιοσηµείωτη, από πολλές 

απόψεις, σειρά διαλέξεών του στην Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου, 

προσδιόρισε µε σαφήνεια τους αντικειµενικούς λόγους που ώθησαν ορισµένες 

χώρες στο να ακολουθήσουν εναλλακτικά, διακριτά από το κλασικά 

κεφαλαιοκρατικό, πρότυπα οικονοµικής ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας, 

ήτοι – όπως τα αποκάλεσε ο ίδιος – το «σοσιαλιστικό» και το «εθνικό 

επαναστατικό πρότυπο, το οποίο εµφανίζεται, από µόνο του, σε χώρες που 

χειραφετούνται από αποικιακή ή ηµιαποικιακή εξάρτηση»: «Οι θεµελιωτές του 

σύγχρονου επιστηµονικού σοσιαλισµού, ο Μαρξ και ο Ένγκελς, πίστευαν ότι 

όλες οι χώρες έπρεπε να περάσουν από ένα στάδιο καπιταλιστικής ανάπτυξης, 

σαν προϋπόθεση για την εξέλιξη της σοσιαλιστικής κοινωνίας. […] Αλλά από 

την ιστορική εµπειρία [δηλαδή, από τα γεγονότα και όχι από ιδεαλιστικές 
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αναζητήσεις ή επιθυµίες – Θ. Μ.] γνωρίζουµε ότι έχουν εµφανιστεί και άλλα 

πρότυπα οικονοµικής ανάπτυξης στις σοσιαλιστικές χώρες και, πιο πρόσφατα, 

στις χώρες που τις διέκρινα σαν τις εθνικές επαναστατικές χώρες. Μπορούµε 

να ρωτήσουµε: τι συνέβη, τι έκαµε τον καπιταλιστικό δρόµο ανάπτυξης 

αδιάβατο για την  επίλυση των προβληµάτων των υπανάπτυκτων χωρών και 

εξανάγκασε τις χώρες τούτες να τραβήξουν άλλους δρόµους οικονοµικής 

ανάπτυξης; Η απάντηση είναι ότι υπεισήλθε ένας καινούργιος παράγοντας. Ο 

παράγοντας τούτος είναι η ανάπτυξη του µονοπωλιακού καπιταλισµού και του 

ιµπεριαλισµού. Ο µονοπωλιακός καπιταλισµός και ο ιµπεριαλισµός έκαναν  

αδύνατη την προσέγγιση του παραδοσιακού προτύπου της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης για τις υπανάπτυκτες χώρες. Τούτο συµβαίνει για αρκετούς λόγους. 

Ο πιο σηµαντικός είναι αυτός: µε την ανάπτυξη των µεγάλων καπιταλιστικών 

µονοπωλίων στις ηγετικές καπιταλιστικές χώρες, οι καπιταλιστές αυτών των 

χωρών έχασαν το ενδιαφέρον τους για αναπτυξιακές επενδύσεις στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες, διότι οι επενδύσεις τούτες απειλούσαν τις εδραιωµένες 

µονοπωλιακές τους θέσεις. Συνεπώς οι επενδύσεις κεφαλαίου των 

υπεραναπτυγµένων χωρών στις υπανάπτυκτες χώρες αποκτούσαν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα. Κατευθύνονταν κυρίως προς την εκµετάλλευση των φυσικών 

πλουτοπαραγωγικών πόρων για να τους χρησιµοποιήσουν σαν πρώτες ύλες 

στις βιοµηχανίες των ανεπτυγµένων χωρών, και προς την ανάπτυξη της 

παραγωγής τροφίµων στις υπανάπτυκτες χώρες για να τρέφεται ο πληθυσµός 

των ανεπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών. Επίσης κατευθύνονταν προς την 

ανάπτυξη της οικονοµικής υποδοµής, όπως είναι οι µεταφορές, τα λιµάνια, και 

άλλες διευκολύνσεις, που απαιτεί η διατήρηση των οικονοµικών σχέσεων µε 

τις υπανάπτυκτες χώρες. Κατά συνέπεια οι οικονοµίες των υπανάπτυκτων 

χωρών έγιναν µονόπλευρες οικονοµίες πρώτων υλών και εξαγωγής τροφίµων. 

Τα κέρδη που αποµυζούσε το ξένο κεφάλαιο από τις χώρες αυτές δεν τα 

χρησιµοποιούσε για επανεπενδύσεις σε τούτες τις χώρες, αλλά τα έστελνε πίσω 

στις χώρες καταγωγής του. Και αν καµιά φορά τα χρησιµοποιούσε για 

επενδύσεις στις υπανάπτυκτες χώρες, τα επένδυε στην παραγωγή πρώτων 

υλών, τροφίµων και για τη δηµιουργία υποδοµής. ∆εν τα χρησιµοποιούσε για 

βιοµηχανικές επενδύσεις σε ευρύτερη κλίµακα, οι οποίες, καθώς ξέρουµε από 

την πείρα, είναι ο πραγµατικός δυναµικός παράγοντας της σύγχρονης 

οικονοµικής ανάπτυξης [βλέπε και Thirlwall, 2001, ibid. – Θ. Μ.]. Αυτή είναι 

η πρωταρχική αιτία που οι υπανάπτυκτες χώρες δεν µπόρεσαν ν’ 

ακολουθήσουν το κλασσικό καπιταλιστικό µονοπάτι της οικονοµικής 

ανάπτυξης. Επιπλέον υπήρχαν πρόσθετοι παράγοντες. Για πολιτικούς λόγους οι 

µεγάλες καπιταλιστικές δυνάµεις υποστήριζαν τα φεουδαρχικά στοιχεία των 

υπανάπτυκτων χωρών, σα µέσο για την διατήρηση της οικονοµικής και 
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πολιτικής τους επιρροής. Τούτο σήκωνε ένα ακόµη εµπόδιο για την οικονοµική 

ανάπτυξη των χωρών αυτών. Η επανάληψη του κλασσικού προτύπου 

οικονοµικής ανάπτυξης στις υπανάπτυκτες χώρες, µε µερικές εξαιρέσεις, 

αποδείχτηκε αδύνατη. Σαν αποτέλεσµα, νέα πρότυπα οικονοµικής ανάπτυξης 

εµφανίστηκαν.» (Lange, 1974, ∆οκίµιο 1 – πρόσθετη έµφαση. Βλέπε και 

Ντοµπ, [1963] 1984). Η αδυναµία υιοθέτησης του κλασικού προτύπου 

ανάπτυξης (το οποίο επιχείρησε να συλλάβει και να ανάγει σε παγκόσµια 

νοµοτέλεια η θεωρία των «σταδίων µεγέθυνσης» του Rostow, 1960) σχετίζεται 

άµεσα, λοιπόν, µε τη βαθµιαία µετάβαση (κατά µήκος της παρατεταµένης 

διεθνούς ύφεσης της περιόδου 1873-1895) του κεφαλαιοκρατικού συστήµατος 

προς τον µονοπωλιακό ανταγωνισµό. Αυτό είναι ό,τι ακριβώς λησµονούν όσοι 

επικαλούνται τις προαναφερθείσες (ή παρόµοιες) τοποθετήσεις του Marx και 

του Engels (οι οποίοι δεν πρόλαβαν, βέβαια, να δουν αυτήν τη µετάβαση ή, 

αντιστοίχως, την ολοκλήρωση και τις συνέπειες της), προκειµένου να 

παρουσιάσουν την «παγκοσµιοποίηση» (περιλαµβανοµένων των υπερεθνικών 

ολοκληρώσεων τύπου ΟΝΕ) ως αναπόφευκτη και προοδευτική διαδικασία, 

τόσο για την ανθρωπότητα, γενικά, όσο και για τις λιγότερο ανεπτυγµένες 

οικονοµίες, ειδικά.  

 Στην τρέχουσα περίοδο οξύνεται αποφασιστικά, όπως υποστηρίχθηκε, η 

θεµελιώδης αντίφαση του ∆.Ο.Σ., διότι η ανισόµετρη ανάπτυξη διαπλέκεται µε 

την εν γένει υποβάθµιση ενός συνόλου εθνικών οικονοµιών. Θα µετατραπεί, 

άραγε, σε αντίθεση και θα εµφανιστούν, ως άµεση ή έµµεση συνέπεια αυτής 

της κατάστασης, νέα εναλλακτικά πρότυπα οικονοµικής ανάπτυξης και 

διεθνούς συνεργασίας; Αυτό είναι το σηµαντικότερο, ίσως, ζήτηµα της 

τρέχουσας περιόδου, στο οποίο δεν είναι ακόµα δυνατόν, ωστόσο, να δοθεί 

οριστική απάντηση [12]. Η επισήµανση ότι «[η] αναζήτηση εναλλακτικής 

λύσης απέναντι στον καπιταλισµό είναι µάταιη σ’ έναν κόσµο τον οποίο η 

καπιταλιστική οικονοµία έχει κυριεύσει πλήρως [, ενώ] εκείνοι που επιθυµούν 

να µεταµορφώσουν τον κόσµο θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη 

δυνατότητα για αλλαγή µέσα στον καπιταλισµό» (Fulcher, 2006, σελ. 173) 

µοιάζει να είναι εξαιρετικά οξυδερκής αλλά όχι ακλόνητη. 

 

Σηµειώσεις 

[1]. Πιο αναλυτικά, βλέπε το ∆οκίµιο 2 του παρόντος. 

[2]. Κάθε άλλη παρανόηση δύναται να αναχθεί σε αυτές τις δύο, µε εξαίρεση 

ορισµένες µόνον πτυχές του επιχειρήµατος περί «άνισης ανταλλαγής και µεταφοράς 

υπεραξίας», το οποίο σχετίζεται µε την Π1. Για µία αναλυτική κριτική του, βλέπε 

Μαριόλης (2000). 
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[3]. Βλέπε Rymes (1971), Steedman (1983), Kurz and Salvadori (1995, chs 4-5), ενώ 

για µία πρόσφατη κριτική διερεύνηση, βλέπε Mariolis (2008). 

[4]. Αναλυτικά, βλέπε, για παράδειγµα, Μαριόλης (2010, ∆οκίµιο 10). 

[5]. Για πρόσφατες σχετικές εµπειρικές µελέτες, οι οποίες αφορούν στις οικονοµίες 

της Ελλάδας και της Κίνας, βλέπε Tsoulfidis and Mariolis (2007) και Mariolis and 

Tsoulfidis (2009), αντιστοίχως. 

[6]. Ο εξοικειωµένος µε τη λεγόµενη «Καθαρή Θεωρία του Εξωτερικού Εµπορίου» 

αναγνώστης θα έχει αντιληφθεί ότι η επιχειρηµατολογία µας δεν βασίζεται µόνον 

στην κυρίαρχη, νεοκλασική θεωρία (βλέπε π.χ.  Krugman και Obstfeld, 2002, κεφ. 2-

4) αλλά, κυρίως, στη «νεορικαρδιανή» ή, αλλιώς, «σραφφαϊανή» (Piero Sraffa) 

θεωρία (βλέπε, κυρίως, Parrinello, 1970,  Mainwaring, 1974, Steedman, 1979, 1993, 

και Evans, 1989, ch. 6), η οποία εµπεριέχει την πρώτη ως ειδική, και µάλλον 

τετριµµένη, περίπτωση (βλέπε και Mariolis, 2004, Μαριόλης, 2005). 

[7]. Η υπεράσπιση της «παγκοσµιοποίησης» που προσφέρουν οι Paul Krugman και 

Maurice Obstfeld, στη νέα αναθεωρηµένη έκδοση του εγχειριδίου των (βλέπε 

Krugman και Obstfeld, 2011, ιδίως σσ. 436-441), βασίζεται, σε πολύ µεγάλο βαθµό, 

στην παράκαµψη αυτού, ακριβώς, του (αντι-) θεωρήµατος της σραφφαϊανής θεωρίας. 

Κατά τους συγγραφείς, όπως και κατά την κυρίαρχη οικονοµική θεωρία, το ελεύθερο 

εµπόριο σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισµού είναι, κατανάγκην, αµοιβαίως επωφελές.  

[8]. Αυτή η πρόταση αποδείχθηκε, κατά πρώτον, από τον Lyn Mainwaring, στο 

πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής (βλέπε  Mainwaring, 1974, pp. 80-84, καθώς 

επίσης και Steedman and Metcalfe, 1974), και απορρέει, άµεσα, από ό,τι ελέχθη στο 

σηµείο 1 της παρούσης ενότητας. ∆εν είµαι σε θέση να γνωρίζω εάν οι 

συµµετέχοντες στην ALBA (βλέπε το Προλογικό Σηµείωµα του παρόντος κειµένου) 

δρουν µε γνώµονα (και) αυτά τα πορίσµατα της σραφφαϊανής θεωρίας. 

[9]. Για τα σηµεία 1 έως και 4, βλέπε Steedman (1979, 1993) και Mariolis (2004, 

2005a, b). Για τα σηµεία 5 έως και 7, βλέπε Mainwaring (1976, 1991, Μέρος 2), Ros 

(1990), Thirlwall (2001, σσ. 328-334 και 344-350), Krugman και Obstfeld (2002, 

κεφ. 6 και 10-11) και Greenwald and Stiglitz (2006). 

[10]. Αυτή η έννοια συναντάται στην κλασική αλλά και στη νεότερη µαρξιστική 

ανάλυση: βλέπε, για παράδειγµα, Μπουχάριν ([1921] χ.χ., σσ. 284-285) και, 

αντιστοίχως,  O’ Connor  ([1973] 1977). Εδώ, πάντως, χρησιµοποιείται σε συµφωνία, 

περισσότερο, µε την ανάλυση του Σταµάτη ([1979] 1993, κεφ. 10, 1999), και τα 

υποδείγµατα που συγκροτήθηκαν στο Mariolis et al. (2010) και Μαριόλης (2010, σσ. 

344-348).  

[11]. Ως παράδειγµα, που ενέχει αντιφατικές πλευρές, θα µπορούσε να αναφερθεί ότι, 

το Μάρτιο του 2002, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασµό της τάξης του 30% στα προϊόντα 

χάλυβα, υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος αντιµετωπίζει έντονο ανταγωνισµό και 

απαιτείται χρόνος για την αναδιοργάνωσή του. Έπειτα από προσφυγές της ΕΕ, 

Ιαπωνίας, Κίνας και Ν. Κορέας, ο Π.Ο.Ε. έκρινε, τον Ιούλιο του 2003, ότι η εν λόγω 

επιβολή ήταν αδικαιολόγητη (!), ενώ η ΕΕ απείλησε, µε την άδεια του Π.Ο.Ε. (!), ότι 

θα επέβαλε, ως αντίποινα, δασµούς της τάξης των 2 εκατοµµυρίων δολαρίων σε 
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προϊόντα των ΗΠΑ. Τελικά, το ∆εκέµβριο του 2003, οι τελευταίες εξάλειψαν τους 

δασµούς. Άλλα, συναφή, παραδείγµατα είναι οι διαµάχες στο εµπόριο της µπανάνας, 

όπου εµπλέκονται, επί πάνω από µία δεκαετία, οι ΕΕ, ΗΠΑ και χώρες της Λατινικής 

Αµερικής, η αντίδραση της Βραζιλίας (2005) προς τις επιδοτήσεις των 

βαµβακοπαραγωγών στις ΗΠΑ, και, τέλος, η αποτυχία των διαπραγµατεύσεων που 

ξεκίνησαν µε τον «Γύρο της Ντόχα» (2001) και κατέληξαν στη «Συνάντηση του 

Πότσδαµ» (2007), όπου αντιπαρατέθηκαν οι ΕΕ-ΗΠΑ µε τις Βραζιλία-Ινδία. 

[12]. Η λέξη «οριστική» προστέθηκε στην παρούσα εκδοχή του κειµένου, 

λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές εξελίξεις που µεσολάβησαν. 
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