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"Ενας άπο τους κύριους στόχους τού Επιστημονικού και Μορφω
τικού 'Ιδρύματος Κυκλάδων είναι ή ζωογόνηση τής πνευματικής ζωής 
τής 'Ερμούπολης και τής ευρύτερης νησιωτικής περιφέρειας μέσα 
από επαφές καϊ ανταλλαγές καϊ επιτόπου εκδηλώσεις μορφωτικού 
και επιστημονικού χαρακτήρα. 

Στα πλαίσια αυτά οργανώνονται σεμινάρια 'Ιστορίας καϊ Κοινω
νιολογίας πού συνδέονται άμεσα με τά ενδιαφέροντα τού νέου αυτού 
'Ιδρύματος αφού, όπως είναι γνωστό, ή 'Ερμούπολη υπήρξε το κατ' 
εξοχήν οικονομικό κέντρο τού νεοσύστατου ελληνικού κράτους καϊ 
σημάδεψε τήν ιστορική του πορεία τουλάχιστον για μισό αιώνα ζωής. 
"Ετσι, γνωστικά αντικείμενα όπως ή οικονομική ιστορία κατά τον 19ο 
αιώνα, ή τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στο εθνικό άλλα και το 
διεθνές επίπεδο, ή αγροτική πολιτική και ή εργασία γενικότερα, κα
θώς καϊ άλλα παρεμφερή ζητήματα μεθοδολογίας, αποτελούν θέματα 
πού αναπτύσσονται άπο ειδικούς επιστήμονες και συζητιούνται σε 
κύκλους θερινών σεμιναριακών μαθημάτων. 

Για νά αξιοποιηθεί ευρύτερα άπο τήν ελληνική ερευνητική κοι
νότητα το περιεχόμενο αυτών τών σεμιναρίων, θεωρήθηκε σκόπιμο νά 
δημοσιευτούν σέ εκδοτική σειρά «Τά σεμινάρια τής Ερμούπολης» 
στην πρωτογενή, τήν απομαγνητοφωνημένη μορφή 'τους. 

Φυσικά, αν ή μέθοδος πού προκρίθηκε —τά κείμενα δίνονται 
άλλοτε στή γλώσσα πού εκφωνήθηκαν καϊ άλλοτε σέ ελληνική μετά
φραση — εξυπηρετεί τήν έγκαιρη ενημέρωση και προσφέρει τήν αμε
σότητα τού προφορικού λόγου, εμπεριέχει καϊ τις ατέλειες καϊ τις 
αδυναμίες όσες εμφανίζονται όταν ό προφορικός λόγος, χωρίς πε
ραιτέρω επεξεργασία, περνάει σέ τυπωμένη μορφή. 

'Ωστόσο, πιστεύουμε, ότι ή προσφορά είναι θετική καϊ εξουδετε
ρώνει τά επιμέρους μειονεκτήματα' έτσι, ελπίζουμε οτι ή σειρά «Τά 
σεμινάρια τής Ερμούπολης» θά γίνουν δεκτά με εύμένεια καϊ ή συμ
βολή τους θά είναι ουσιαστική σ' ένα χώρο τού επιστητού πού πα
ρουσιάζει κάποια κενά στή χώρα μας. 

Το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει τον κύκλο τών σεμιναριακών μα-



δημάτων του Ούγγρου Ιστορικού Γκεόργκι Ράνκι, καδηγητή στο Πα
νεπιστήμιο τής Βουδαπέστης και διευδυντή τού Κέντρου 'Ιστορικών 
Μελετών τής Ουγγρικής 'Ακαδημίας και παράλληλα καδηγητή στο 
Πανεπιστήμιο τής Ινδιάνα (ΗΠΑ). 

Την επιστημονική πρωτοβουλία για την οργάνωση τών σεμιναρίων 
έχει αναλάβει το Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών τού Έδνικού 'Ιδρύ
ματος 'Ερευνών φυσικά ως τη στιγμή πού το 'Επιστημονικό και Μορ
φωτικό "Ιδρυμα Κυκλάδων δα έχει τήν αυτοτελή δράση και παρουσία 
του, γεγονός πού αναμένεται πολύ σύντομα. Το ϊδιο ισχύει και για 
τήν 'έκδοση τών σεμιναριακών μαδημάτων. 

ΛΟΥΚΙΑ ΔΡΟΥΛΙΑ 
Κέντρο Νεοελληνικών 'Ερευνών 



Ι. Οικονομία και 'Ιστορία. 
Ζητήματα μεθοδολογίας. 

Κυρίες και Κύριοι, 

Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου νά σας εκφράσω τις ειλικρινείς μου 
ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη μου για την ευγενική αυτή πρόσκληση. 
Είναι πράγματι τιμή για μένα νά είμαι ό πρώτος ομιλητής σ' αυτό το σεμι
νάριο. 

"Οπως είδατε, προσπάθησα νά επεξεργαστώ ένα πλάνο για τΙς πέντε 
διαλέξεις πού επιφορτίστηκα νά σας κάνω στή διάρκεια αυτής τής εβδο
μάδας. Κατά κάποιο τρόπο, το πλάνο αυτό είναι, θα έλεγα, πολύ ενδει
κτικό. Είμαι έτοιμος νά τό αλλάξω, αν κατά τή διάρκεια τών συζητήσεων 
μας προκύψει κάποιο καινούριο θέμα, για τό όποιο θά έχω τήν ικανότητα 
νά σας μιλήσω και για τό όποιο θα επιθυμούσατε νά ακούσετε. Άλλα 
τούτο, μόνον εφόσον υπάρξει επιθυμία ή στο μέτρο ποί) πράγματι θά 
είμαι ικανός νά καλύψω τό θέμα. 

Νομίζω ότι τό καλύτερο θά ήταν νά αρχίσω μέ μια κατά κάποιο 
τρόπο γενική επισκόπηση τής οικονομικής ιστορίας ή, πιο σωστά, μέ τό 
πώς έγώ αντιλαμβάνομαι τήν οικονομική ιστορία. Τί είναι ή οικονομική 
ιστορία; Πώς εξελίσσεται αυτή ή σχέση μεταξύ πολιτικής οικονομίας και 
ιστορίας; Πρόκειται για ένα γάμο, μέ τις πολυάριθμες, όπως συνήθως, 
σκηνές και τους καυγάδες; Πρόκειται για μια πολύχρονη ερωτική ιστορία, 
πράγμα πού συνδυάζει και περιλαμβάνει περιόδους όπου εναλλάξ ό ένας 
εγκαταλείπει τον άλλο, ή πρόκειται άπλα και μόνο για κάποια τυχαία 
σχέση, όπου συμβαίνει τα μέλη νά συναντιούνται από καιρό σέ καιρό, 
ύστερα νά χωρίζουν πάλι και νά ακολουθούν ξεχωριστούς δρόμους; 

Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματα πού έχει κανείς νά αντιμετωπίσει· 
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και ώς ιστορικός, προφανώς θα ήθελα να καλύψω τό θέμα μέσα σε μία 
'ιστορική, θα έλεγα, προοπτική. 

Ή σχέση πολιτικής οικονομίας και 'ιστορίας ώς αντικείμενο συζήτη
σης σε επαγγελματικό επίπεδο, εμφανίστηκε στή διάρκεια του 19ου αι. 
Άλλα οπιος συνήθως, καί όπως πιθανότατα συμβαίνει ακόμη κα! σήμερα, 
ή έν λόγιο σχέση στην αρχή απείχε πολύ από τό να είναι μια ερωτική 'ιστο
ρία. Θα αναφερθώ σ' ένα βιβλίο πού δημοσιεύτηκε στή διάρκεια τής 
δεκαετίας τοΰ 1880 από έναν πολύ διάσημο Αυστριακό οικονομολόγο, 
τον Karl Menger, ό όποιος, στην εισαγωγή τού βιβλίου του, παραπονιόταν 
ότι οι 'ιστορικοί είναι πράγματι πάρα πολύ επιθετικοί: 

«Σαν ξένοι κατακτητές οί ιστορικοί εισβάλλουν στο χώρο τής επι
στήμης μας (δηλαδή στην πολιτική οικονομία), για να μας εξαναγκά
σουν να σεβαστούμε και την ορολογία τους και τις μεδόοους τους, τη 
γλώσσα τους και τις πρακτικές τους». 

"Αν αναλύσουμε αυτές τις λίγες προτάσεις, οι όποιες γράφτηκαν από 
εκείνον τον διάσημο οικονομολόγο, τότε θα δούμε πώς είχε τό αίσθημα 
ότι ο'ι 'ιστορικοί δέν είναι τίποτε άλλο παρά ξένοι κατακτητές, ο'ι όποιοι 
θέλουν να καταλάβουν τό πεδίο τής πολιτικής οικονομίας, παρά τό γε
γονός οτι, όπως τό έθεσε, διαφέρουν τελείως και στην ορολογία και στις 
μεθόδους. 'Από τή δήλωση αυτή —πού μπορεί να θεχορηθεΐ τυπική — 
φαίνεται ότι, στή διάρκεια τού δεύτερου μισού τού 19ου αι., ή έννοια τής 
οικονομίας κα! ή έννοια τής ιστορίας, οί μέθοδοι τής πολιτικής οικονο
μίας καί οί μέθοδοι τής ιστορίας εθεωρούντο τελείως διαφορετικές: καμία 
από τΙς δύο δέν είχε τίποτε να κάνει με τήν άλλη. 

Ποια ήταν ή κύρια διαφορά ανάμεσα στά δύο γνωστικά αντικείμενα; 
Γιατί ο'ι οικονομολόγοι κοίταζαν τήν 'ιστορία σαν ένα τομέα γνώσης ξένο, 
μέ διαφορετικές μεθόδους και διαφορετική ορολογία, και γιατί ο'ι 'ιστο
ρικοί κοιτούσαν τήν πολιτική οικονομία σαν κάτι μέ τό όποιο δέν είχαν 
καμία σχέση, καί τό όποιο δέν μπορούσε να γίνει μέ 'ιστορικό τρόπο; 
Νομίζω ότι, αν κανείς επιχειρήσει να συνοψίσει τις κύριες διαφορές ανά
μεσα στά δύο αντικείμενα, όπως αυτά ήταν αντιληπτά στή διάρκεια τού 
δεύτεροι' μισού τού 19ου αι., ή βασική διαφορά βρισκόταν πρώτα άπ' 
όλα στην προοπτική. Ή 'ιστορία εθεωρείτο σαν μια περιγραφική επιστή
μη ή οποία συγκέντρωνε τήν προσοχή της στίς διαφορές και όχι στίς 
ομοιότητες. Στην 'ιστορία, τίποτε άπ' ό,τιθά μπορούσαμε να ονομάσουμε 
επιστημονικό νόμο δέν μπορούσε νά εφαρμοστεί, καμία γενίκευση. Ή 
'ιστορία, πάνω-κάτω, εθεωρείτο σαν μια σειρά από εξατομικευμένα συμ
βάντα τα όποια δέν επαναλαμβάνονται ποτέ- και ο'ι 'ιστορικοί δέν έχουν 
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τίποτε άλλο να κάνουν παρά να υπογραμμίσουν, να τονίσουν τις διαφο
ρές ανάμεσα στα επιμέρους γεγονότα και στις ποικίλες ιστορικές διαδι
κασίες. 

'Από την άλλη πλευρά, ή πολιτική οικονομία εθεωρείτο επιστήμη καΐ 
τούτο είναι πολύ σημαντικό: σημαίνει ότι ή ιστορία δέν εθεωρείτο επι
στήμη. Ή ιστορία ήταν κάτι ανάμεσα στην τέχνη και στην επιστήμη, ή, 
κάτι ανάμεσα στην τέχνη και σέ κάτι άλλο, 'ίσως λίγο σοβαρότερο αλλά, 
παρ' όλα αυτά, κάτι πού σίγουρα δέν αντιμετωπιζόταν σαν επιστήμη. Και 
τούτο έξ αιτίας ακριβώς τού γεγονότος ότι ο'ι οικονομολόγοι είχαν το 
αίσθημα ότι προσπαθούσαν να πλησιάσουν ό,τι είναι οικουμενικό, ο,τι 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σέ κάθε διαδικασία προσέγγισης πού επιχειρεί 
να ανιχνεύει τάσεις, να εντοπίζει τα γεγονότα, τα συμβάντα ή τις τάσεις 
πού επαναλαμβάνονται και στα όποια μπορεί να εφαρμοστεί μια θεωρία. 

"Ετσι, κατ' αυτή τή λογική, εθεωρείτο ότι ο'ι οικονομολόγοι είχαν κα
θολικό τρόπο σκέψης και ότι ήταν αυτοί πού επεδίωκαν καΊ ήταν ικανοί 
να κάνουν γενικεύσεις. 'Από τους ιστορικούς δέν αναμενόταν κανενός 
είδους γενίκευση. 'Ακόμη και στον ϊδιο τον τομέα τής ιστορίας, υπήρχε 
ένας μεγάλος αριθμός ιστορικών πού είχε τό αίσθημα ότι οποιαδήποτε 
γενίκευση ήταν ξένη προς τήν ιστορία. Λοιπόν, αν κανείς θέσει έτσι τό 
ζήτημα, ότι δηλαδή οι ιστορικοί έχουν να κάνουν μέ εξατομικευμένα συμ
βάντα, περιορισμένης σημασίας, βασισμένα στα γεγονότα, και ότι οι οικο
νομολόγοι έχουν να κάνουν μέ τάσεις μεγάλης διάρκειας ή, μέ τέτοιου 
τύπου τάσεις πού να μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν οικουμενικό χαρα
κτήρα καΊ είναι δυνατό να αποτελέσουν τή βάση για γενίκευση, τότε βλέ
πει κανείς ότι τα δύο μέρη ήταν πολύ εχθρικά τό ένα προς τό άλλο. 
Πράγματι απείχαν πολύ από τό να ζουν μια ερωτική ιστορία ή από τό να 
είναι στα πρόθυρα τού γάμου. 

Ή γνώμη για τήν ιστορία ήταν ότι βασικά ασχολιόταν μέ εξατομικευ
μένα γεγονότα, και μέ τρόπο περιγραφικό. Για τήν πολιτική οικονομία 
επικρατούσε συνήθως ή άποψη ότι ήταν κάτι πού έχει να κάνει μέ κά
ποια θεωρία. "Ετσι, από τους ιστορικούς δέν αναμενόταν να έχουν θεω
ρία- καΊ κάτι περισσότερο: μερικοί από τους ιστορικούς πού θέλησαν να 
εισαγάγουν τή θεωρία στις εργασίες τους, αντιμετωπίστηκαν μέ κάποια 
καχυποψία. Συγκεκριμένα, στή διάρκεια τού 19ου αι., οι μαρξιστές οι 
όποιοι θέλησαν να εφαρμόσουν κάποια θεωρία, όπως ξέρετε, αποκλεί
στηκαν από οποιοδήποτε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. 'Ακόμη καΊ τον Karl 
Lamprecht, τον πρώτο Γερμανό καθηγητή πού θέλησε να εισαγάγει κά
ποια θεωρία, όχι στην πολιτική οικονομία αλλά στην ιστορία τού πολιτι-
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σμού (Kulturgeschichte), το γερμανικό πανεπιστήμιο (παρά το γεγονός 
ότι από πολιτική άποψη ήταν άκρους συντηρητικός), τον έβλεπε σαν έναν 
ύποπτο αριστεριστή, έξ αιτίας του οτι όέν ήθελε να παραδεχτεί τήν ιστο
ρία έτσι όπιος τήν παρουσίαζαν στον 19ο αι. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες ή σύγκλιση δέν ήταν εύκολη : ή πολι
τική οικονομία και ή 'ιστορία βρισκόντουσαν πολί) μακριά ή μία από τήν 
άλλη. Και παρ' όλα αυτά, στο τελευταίο τρίτο τού 19ου αι., μια κάποια 
οικονομική ιστορία έκανε πράγματι τήν εμφάνιση της. Κι αυτό συνέβη 
στή Γερμανία. "Ετσι, κατά κάποιο τρόπο, ή γέννηση τής οικονομικής 
ιστορίας, θα έλεγα, εντοπίζεται στή Γερμανία. Γερμανοί πράγματι ήταν 
οι πρώτοι πού προσπάθησαν να κάνουν κάποιου είδους οικονομική ιστο
ρία. Και σ' αυτούς τους Γερμανούς οικονομικούς 'ιστορικούς, οι όποιοι 
απετέλεσαν αυτό πού ονομάζουμε Γερμανική 'Ιστορική Σχολή, περι
λαμβάνονται μερικοί άπό τους πιο εξέχοντες καθηγητές τού τέλους τού 
19ου αι. Θα σας δώσω τρία ονόματα τα όποια εϊμαι σίγουρος πώς δέν σας 
είναι άγνωστα: είναι ό Röscher, ό Hildenbrandt, καί 'ιδιαίτερα ό Schmoller. 
Πράγματι, αν παρακολουθείτε τή γερμανική βιβλιογραφία, θά δείτε οτι 
υπάρχει ακόμη μία εταιρεία ή οποία ονομάζεται «μετά τον Schmoller», 
και ή οποία δημοσιεύει ένα είδος επετηρίδας πού βρίσκεται σέ στενή 
σχέση μέ τή σύγχρονη γερμανική οικονομική 'ιστορία. 

Αυτά λοιπόν τα τρία πρόσωπα, αυτοί οι τρεις καθηγητές, κατ' αρχήν, 
ίδρυσαν μια γερμανική σχολή οικονομικής ιστορίας· κι επειδή οτιδήποτε 
άφορα τήν οικονομική 'ιστορία ξεκίνησε άπό τή Γερμανία, μπορούμε να 
θεωρήσουμε αυτά τα τρία πρόσοοπα σαν τους πατέρες τής σχολής τής 
οικονομικής ιστορίας. 

Ποιο ήταν το κύριο χαρακτηριστικό αυτής τής οικονομικής ιστορίας; 
Βέβαια ονομαζόταν οικονομική 'ιστορία. Άλλα σαν οικονομικός 'ιστορικός 
δέν θά τήν έβλεπα έτσι στην κυριολεξία. 

Πρώτα άπ' όλα, το πρώτο πράγμα πού είναι πολύ σημαντικό είναι 
ότι ο'ι 'ιδρυτές τής γερμανικής σχολής δέν είχαν καμία σχέση μέ οποιαδή
ποτε οικονομική θεοορία. Ά π ' όσο ξέροο, ό Schmoller είχε πράγματι κά
ποιες γνώσεις οικονομίας, άλλα ο'ι γνοοσεις τού Röscher και τού Hilden
brandt στην πολιτική οικονομία και στην οικονομική θεωρία ήταν πολύ 
φτωχές. 'Αρνήθηκαν λοιπόν να ασχοληθούν μέ τήν οικονομική θεωρία. 
Είχαν τήν εντύπωση ότι ή οικονομική "ιστορία δέν είχε τίποτα να κάνει 
μέ τήν οικονομική θεωρία και πιθανώς δέν είχε τίποτε νά κάνει μέ τήν 
πολιτική οικονομία αυτή καθαυτή. Ή αντίληψη τους ήταν οτι ή οικονο
μική 'ιστορία δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή 'ιστορία τής οικονομίας. "Ετσι, 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 13 

δεν επρόκειτο για τίποτε άλλο παρά για εφαρμογή της ιστορίας, να κά
νουν ιστορία. Με τόνϊδιο τρόπο πού οι άλλοι ιστορικοί ενδιαφερόντουσαν 
για τήν ερωτική ζωή των βασιλιάδων, σε ιστορική και χρονολογική προο
πτική, θά μπορούσαν καί αυτοί να κάνουν το 'ίδιο με τήν ιστορία τής 
οικονομίας, τήν ιστορία των οικονομικών θεσμών, τήν ιστορία τών οικο
νομικών συμβάντοον, τήν ιστορία τών οικονομικών πλαισίων. Τίποτε όμως 
σχετικά με τις οικονομικές διαδικασίες, τίποτε σχετικά με τις οικονομι
κές δομές. Κατά συνέπεια, πολιτική οικονομία αυτή καθαυτή δεν ήταν 
απαραίτητη. Πίστευαν ότι Οέν υπήρχε καμία ανάγκη να κάνουν γενικεύ
σεις, ότι δέν ήταν αναγκαίο νά κάνουν μια οποιαδήποτε ορθολογιστική 
προσέγγιση τών οικονομικών διαδικασιών. Αυτό πού είχαν νά κάνουν 
ήταν νά ψάξουν, νά πάνε στίς αρχειακές πηγές καί νά βρουν ολα τα στοι
χεία και τά συμβάντα πού αφορούν τήν οικονομία, καί νά τα βάλουν μαζί 
σέ μια κάποια χρονολογική σειρά. Καί αυτό θα ήταν οικονομική ιστορία. 

Κατά κάποιο τρόπο, ήταν πράγματι μια οικονομική ιστορία για τον 
19ο αι. Καί δέν θα αρνηθώ μάλιστα ότι είχε μεγάλη σημασία, γιατί ήταν 
ή πρώτη φορά πού ένας επαγγελματίας ιστορικός προσπαθούσε νά επε
ξεργαστεί και νά παρουσιάσει ένα βιβλίο πάνω στην οικονομία, ακόμη 
και αν δέν το έκανε μέ οικονομικούς όρους. Επρόκειτο λοιπόν γιά μια 
οικονομική ιστορία γραμμένη από έναν παραδοσιακό, θα έλεγα, ιστορικό, 
γραμμένη άπό κάποιον πού ξέρει από πολιτική —όπως συνέβαινε γενικά 
μέ τους ιστορικούς— ό όποιος πράγματι γνωρίζει τις νομικές διαδικα
σίες και τά νομικά πλαίσια τού 19ου αι., άλλα δέν γνωρίζει τίποτε γιά τήν 
οικονομική τους πλευρά. 

Γιατί αυτοί οι οικονομικοί ιστορικοί (ας τους πούμε οικονομικούς 
Ιστορικούς) ήταν τόσο εχθρικοί στην οικονομική θεωρία; Γιατί είχαν το 
αίσθημα ότι στην πραγματικότητα ή οικονομική ιστορία δέν είναι τίποτε 
άλλο παρά, θα έλεγα, εφαρμοσμένη ιστορία; 

Νομίζο^ ότι δέν πρέπει νά ρίξουμε όλη τήν ευθύνη στους ιστορικούς. 
'Εννοώ ότι και οι οικονομολόγοι επίσης συνέβαλαν στην όλη διαδικασία. 
Γιατί, τί εθεωρείτο πολιτική οικονομία στον 19ο αι.; "Οπως ξέρετε, ό 
19ος αϊ. έφερε στο προσκήνιο τή λεγόμενη κλασική πολιτική οικονομία. 
Ή κλασική πολιτική οικονομία άρχισε μέ τον Adam Smith, έπειτα συνέ
χισε μέ τον David Ricardo και στή συνέχεια μέ τον John Stuart Mill και 
άλλους. 

Κατά κάποιο τρόπο ακόμη και ή μαρξιστική οικονομική σκέψη κα
τάγεται άπό αυτήν τήν κλασική πολιτική οικονομία, και θα δούμε ϊσως 
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αργότερα πόσο πολύ αύτη ή καταγοογή άπό την κλασική πολιτική οικο
νομία επέδρασε επίσης κα! στη μαρξιστική οικονομική σκέψη. 

Ά π ό τήν κλασική πολιτική οικονομία έλειπε τελείως ή ιστορική προο
πτική. Kai ήταν πολύ δύσκολο γιά τους ιστορικούς νά εφαρμόσουν μια 
θεωρία πού ήταν αδιάφορη προς τήν ιστορία και έβλεπε το σύνολο της 
οικονομικής ζωής σαν κάτι το σταθερό, το aìcóvio, κάτι το όποιο δέν 
άλλαζε μέσα στο χρόνο, κάτι πού δέν μεταβλήθηκε στο παρελθόν και 
πού δέν θά μεταβαλλόταν στο μέλλον. Πράγματι, ή κλασική πολιτική οι
κονομία άντιμετοοπιζε τήν οικονομική θεωρία και τα οικονομικά πλαίσια 
σάν αιώνια. "Ηταν, θά έλεγα, αν όχι αντί-ιστορική, πόντιος à-ιστορική. 
Οι οικονομολόγοι δέν είχαν κανένα ενδιαφέρον για τήν Ιστορία, και αφού 
δέν είχαν τέτοιο ενδιαφέρον, ή οικονομική θεωρία καθαυτή, δέν μπορού
σε νά εφαρμοστεί μέ 'ικανοποιητικό τρόπο σέ κανένα ιστορικό πλαίσιο. 

Λοιπόν, στον 19ο αι., όλοι σχεδόν οι οικονομικοί ιστορικοί πρέσβευαν 
(ώς ένα ορισμένο βαθμό) κάποια άπό τ!ς λεγόμενες «θεωρίες τών στα-
ôicov» πού εμφανίστηκαν τότε. Όπως ξέρετε, μια τέτοια θεωρία αποτελεί 
επίσης βασικό στοιχείο της μαρξιστικής αντίληψης (εννοώ τα πέντε στά
δια εξέλιξης τού όνθρο^πινου πολιτισμού). "Ολοι ανεξαιρέτως, όχι μόνον 
ό Μαρξ, αλλά και μη μαρξιστές οικονομικοί 'ιστορικοί δεχόντουσαν νά 
χρησιμοποιήσουν ώς ένα βαθμό τή θεωρία τών σταδίων. Κατ' αυτούς, 
ή οικονομία πέρασε, παραδείγματος χάριν, από τρία διαφορετικά στάδια: 
τής φυσικής οικονομίας, τής οικονομίας τής πόλης, και έπειτα τής παγκό
σμιας οικονομίας, για νά πάρουμε σάν παράδειγμα τον Büchner- κα! υπάρ
χουν πολλές άλλες θεωρίες σταδίων. Άλλα αν υπάρχει εξέλιξη, καί άν ή 
κατάσταση πού αναδείχτηκε στον 19ο αι. δέν είναι ή ϊδια μ' εκείνη πού 
υπήρχε πρίν, τούτο συνεπάγεται ότι ή σημερινή κατάσταση μπορεί ν' αλ
λάξει στο μέλλον, καί τότε τί γίνεται μέ τήν κλασική πολιτική οικονομία; 

"Ετσι, στην πράξη υπήρχαν δύο διαφορετικοί τομείς γνοίσης, ή ιστορία 
καί ή πολιτική οικονομία, πού προχοορούσαν παράλληλα, ό ένας μέ τον 
άλλο, ένώ ή 'ιστορία άρχιζε μεν νά ενδιαφέρεται γιά τήν οικονομία, χοοοίς 
όμως πράγματι και νά χρησιμοποιεί τήν πολιτική οικονομία. 

Ά π ' αυτή τήν άποψη, ή μαρξιστική οικονομική σκέψη παρουσίασε 
ορισμένα διακριτά χαρακτηριστικά. Πρώτα άπ' όλα, όπως πιθανότατα 
ξέρετε, ή βασική αντίθεση τού Μαρξ προς τήν κλασική πολιτική οικονο
μία, παρά το γεγονός ότι διδάχτηκε πολλά άπ' αυτήν, άπό τον Adam 
Smith κα! τον Ricardo, ήταν ότι αυτός άντιμετο')πιζε τήν πολιτική οικονο
μία σάν μια 'ιστορική διαδικασία, σάν μια ιστορική επιστήμη. Πράγματι, 
είδε ότι το βασικό λάθος τής κλασικής πολιτικής οικονομίας ήταν ή άδυ-
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ναμία της να δει στην ιστορία αλλαγές, ή αδυναμία της να παραδεχτεί οτι 
ή 'ιστορία είναι κάτι το συνεχώς μεταβαλλόμενο, οτι ή ανθρώπινη κοινω
νία, ό πολιτισμός, συνεχώς μεταβάλλεται, και έτσι δεν μπορείς να έχεις 
αιώνιους οικονομικούς νόμους πού να μπορούν να εφαρμοστούν στην 
οικονομική ιστορία. 'Αλλά, ό μαρξισμός δεν έγινε αποδεκτός και απο
κλείστηκε άπ' όλους τους επαγγελματικούς χώρους της επιστήμης. Θα 
έλεγα ότι, ή επίπτωση τού μαρξισμού στην οικονομική 'ιστορία, στή διάρ
κεια τού 19ου αι., ήταν σχεδόν ασήμαντη. "Αλλωστε, στο δεύτερο μισό 
τού 19ου αί. ή στις αρχές τού 20ού, όσοι από τους εξέχοντες οικονομι
κούς 'ιστορικούς ή οικονομολόγους ήταν μαρξιστές, αποκλείονταν συνή
θως από τα πανεπιστήμια. Θα αναφέρω για παράδειγμα μόνον έναν, τον 
Rudolf Hilferding, λαμπρό οικονομολόγο, στον όποιο οφείλεται ή επεξερ
γασία τής έννοιας τού χρηματιστικού κεφαλαίου, ό όποιος όμοος ποτέ του 
δέν μπήκε σέ κάποιο πανεπιστήμιο. 

Ή γερμανική αυτή επιρροή, ή γερμανική οικονομική ιστορία, επεκτά
θηκε και στην Αγγλία. Είναι πολύ ενδιαφέρον τό γεγονός ότι, στα τελευ
ταία λίγα χρόνια τού 19ου αι., όλοι οι Βρετανοί οικονομικοί 'ιστορικοί 
— και υπήρχαν πολλοί, από τό γεγονός ότι ή Μεγάλη Βρετανία ήταν ή 
προοτη χώρα όπου ή οικονομική 'ιστορία μπήκε στο πανεπιστημιακό πρό
γραμμα, και όπου 'ιδρύθηκαν και δόθηκαν έδρες για τήν οικονομική 'ιστο
ρία— όλοι αυτοί οι Βρετανοί οικονομικοί 'ιστορικοί ήταν λίγο-πολύ μα
θητές, άμεσα ή έμμεσα, τών Γερμανών οικονομικών ιστορικών. "Ετσι ακο
λούθησαν τή γερμανική σχολή' και γι' αυτούς δηλαδή ή οικονομική θεω
ρία ήταν οριστικά κάτι τό ξεχωριστό από τήν οικονομική ιστορία. 

Κατ' αυτό τον τρόπο, ως τις αρχές τού 20ού αι., θα έλεγα ακόμη 
και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή σχέση ανάμεσα στην οικονο
μική 'ιστορία κα! τήν πολιτική οικονομία ήταν άπλα και μόνο ένας συμπτω
ματικός δεσμός. Κατά καιρούς συναντιόντουσαν χωρίς να γνωρίζει καθό
λου, θα έλεγα, ή μία τήν άλλη. 

Γύρω στο 1920 τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Ή αλλαγή δέν 
προέκυψε τόσο άπό τή θεωρία, όσο άπό τήν πράξη. Κι αυτό γιατί, όπως 
ξέρετε, άπό τα μέσα τού 19ου αί. μέχρι τό 1914 ή παγκόσμια οικονομία 
εξελισσόταν μάλλον γρήγορα και ομαλά. Δέν υπήρξαν μεγάλες οικονομι
κές κρίσεις. Περιοδικά υπήρξαν μερικές υφέσεις, άλλα δέν ήταν πολύ 
σοβαρές. Ή οικονομία βρισκόταν σέ άνθηση και όλα πήγαιναν σχετικά 
καλά. "Ηταν εύκολο λοιπόν να φτάσει κανείς στο συμπέρασμα ότι ή κλα
σική πολιτική οικονομία ήταν ή ορθή οικονομική θεωρία, αφού μπορού
σε να έφαρμοστεύ και ότι ή 'ιστορία δέν έχει τίποτε να κάνει μαζί της, 
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όφοϋ ό καπιταλισμός, έτσι όπως αναδύθηκε στή διάρκεια τοϋ 19ου αι., 
μπορούσε να είναι αιώνιος. 

Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν μετά τό 1920. Πρώτα άπ' όλα, 
από τά πρακτικά προβλήματα πού παρουσιάστηκαν μετά τον Πρώτο Πα
γκόσμιο Πόλεμο, άπό τις οικονομικές δυσκολίες πού εμφανίστηκαν μετά 
τήν επανάσταση στή Ρωσία. Συγκεκριμένα, ό κόσμος είχε να αντιμετωπί
σει ένα πλήθος άπό νέα οικονομικά ζητήματα, άγνωστα μέχρι τότε. 

"Ας αρχίσουμε μέ μία λέξη ποί' παντού μας είναι γνωστή, στην Ελλάδα, 
στην Ουγγαρία, στην 'Αμερική: Πληδωρισμός. Ποιος ήξερε τή λέξη πλη
θωρισμός πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο; 'Υπήρχαν σίγουρα 
μερικοί ξύπνιοι οικονομολόγοι πού μελετούσαν τα χρηματιστικά θέματα 
και πού θυμόντουσαν ότι στην περίοδο τών Ναπολεοντίων Πολέμων, στις 
αρχές τού 19ου αι., υπήρξε κάποιος πληθωρισμός στην Αυστριακή Αυτο
κρατορία ή στή Γαλλία. 'Αλλά είχε περάσει ένας αιώνας άπό τότε. Μπο
ρείτε να τό φανταστείτε; Έπ ί εκατό περίπου χρόνια δέν υπήρχε πληθω
ρισμός. 'Ολοφάνερα, παρόμοια τέτοια περίοδος δεν έχει υπάρξει στον 
20ό αι. Λοιπόν, γιατί ό πληθωρισμός; "Ως τότε, υπήρχε μια πάρα πολύ 
απλή εξήγηση: ό πληθωρισμός εμφανίζεται όταν τό Κράτος εκδίδει χαρ
τονόμισμα σέ μεγάλες ποσότητες καί, αν τό Κράτος έχει ισοσκελισμένο 
προϋπολογισμό, δέν υπάρχει πληθωρισμός. Ή εξήγηση ήταν εύκολη καί 
απλή. Στή διάρκεια όμως τού Προττου Παγκοσμίου Πολέμου, και μετά 
άπό τον πόλεμο, τά πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. "Οπως ξέρετε, ακό
μη και στίς χώρες πού είχαν κερδίσει τον πόλεμο, όπως ή Βρετανία, ή 
Γαλλία, υπήρχε μια πληθιοριστική τάση, πιθανώς όχι τόσο ευρεία όπως 
σέ χώρες σαν τή Γερμανία, Ρωσία ή Ουγγαρία, οπωσδήποτε όμως ό πλη
θωρισμός έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Τί κάνουμε; Πώς να τον αντι
μετωπίσουμε; Είχαν τήν κλασική θεο^ρία και προσπάθησαν νά τήν εφαρ
μόσουν. 

Μπορώ νά σας πώ τί έγινε. Είχαμε στην Ουγγαρία ένα διάσημο οικο
νομολόγο, ποί' είχε διατελέσει γενικός διευθυντής τής πιο σημαντικής 
τράπεζας τής Ουγγαρίας. "Οταν διορίστηκε 'Υπουργός τών Οικονομικών, 
πήρε όλα τά διαθέσιμα στοιχεία καί είπε: 

«Μπορώ να θεραπεύσω τον πληδωρισμό μ ' ένα πολύ απλό τρόπο · 
dà ελαττώσω τις δαπάνες τού προϋπολογισμού, dà μειώσω το έλλειμ
μα, καί μ' αυτό τον τρόπο dà εξαλείψω τον πληδωρισμό». 

Προσπάθησε νά τό κάνει. Καί τί συνέβη; Ή παραγωγή έπεσε, γιατί 
δημιούργησε μια κατάσταση ύφεσης, τό χρήμα έγινε σπάνιο και στην 
πραγματικότητα δημιουργήθηκε τεράστια ανεργία. Τελικά αρρώστησε, 
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το ηθικό του κατέρρευσε, γιατί τοϋ ήταν αδύνατο να άντιμετα)πίσει το 
γεγονός ότι αυτός, όντας τόσο 'ικανός, τόσο γερός στή θεωρία, στάθηκε 
ανίκανος να λύσει το πρόβλημα. Θυμήθηκα αυτό το παράδειγμα, γιατί 
θέλω να σας δείξω ότι ένα πλήθος άπό καινούρια προβλήματα άναφά-
νηκαν μετά τον πόλεμο- και ό πληθωρισμός ήταν το πρώτο άπ' αυτά. 

Τό δεύτερο από τα νέα προβλήματα ήταν ή ανεργία. Πρίν άπό το 
1914 ή ανεργία δεν ήταν πραγματικό πρόβλημα. Φυσικά υπήρχε ανεργία. 

"Αν κανείς διαβάσει το Κεφάλαιο τοϋ Μαρξ, βλέπει ότι εξετάζει τήν ανερ
γία και τήν αναφέρει σαν ένα οργανικό στοιχείο των κυκλικών οικονομι
κών διακυμάνσεων. Σ' εκείνη όμως τήν περίοδο ό αριθμός τών άνέργοον 
ήταν σχετικά χαμηλός, εννοώ ότι μπορούσε πάντα νά απορροφηθεί άπό 
τήν οικονομία. Ξέρετε τί συνέβη στα 1930, τί τεράστια ανεργία ξαπλώθη-
κε στην 'Αγγλία κ.λπ. 'Ολοφάνερα κάτι δεν πήγαινε καλά μέ τήν οικονο
μία. Ή βασική αντιμετώπιση τού προβλήματος, ή λεγόμενη κλασική, έλε
γε ότι ή ζήτηση καΊ ή προσφορά είναι πάνα)-κάτω πάντα ίσες. 'Υπάρχουν 
βέβαια διακυμάνσεις. 'Υπάρχουν στιγμές πού ή ζήτηση είναι μεγαλύτερη 
καί ή προσφορά μικρότερη. "Επειτα υπάρχουν περίοδοι όπου ή ιτροσφο-
ρά είναι μεγαλύτερη καί ή ζήτηση μικρότερη. 'Αλλά όλο αυτό δουλεύει 
μέσα σε μια διαδικασία όπου τά δύο μεγέθη καταλήγουν νά είναι ϊσα, έτσι 
ώστε δεν είναι απαραίτητη κανενός είδους παρέμβαση, γιατί αύτη ή δια
δικασία προϋποθέτει έναν αυτόματο ρυθμιστή, τό ονομαζόμενο, σύμφω
να μέ τά λόγια τοϋ Adam Smith, «αόρατο χέρι», πού κάνει τό καπιταλι
στικό σύστημα νά δουλεύει μέ τέτοιο τρόπο ώστε νά μή χρειάζεται καμία 
εξωτερική παρέμβαση. ΟΊ «αόρατες δυνάμεις» είναι αρκετά ισχυρές ώστε 
νά φέρνουν ένα είδος ισορροπίας στην οικονομία. Καί λίγο-πολύ, μέχρι 
το 1914, τό πράγμα είχε έτσι. 'Αλλά μετά τό 1920 έγινε φανερό ότι κάτι 
πήγαινε στραβά. "Ετσι τό όλο θέμα, τοί") άν ή ζήτηση καί ή προσφορά είναι 
ϊσες, μπήκε ύπό συζήτηση. 

'Αρκετοί μή μαρξιστές οικονομολόγοι προσπάθησαν νά τό ερευνή
σουν, νά ανασκευάσουν τήν κλασική θεωρία. Προσπάθησαν νά δώσουν 
μιαν απάντηση σέ ό,τι ήταν εσφαλμένο ή, καλύτερα, νά βρουν τήν κατάλ
ληλη θεωρία για τή σύγχρονη οικονομία. Κα'ι κατέληξαν σέ κάποια συμπε
ράσματα — αναφέρομαι 'ιδιαίτερα σέ δύο πολύ σημαντικές εργασίες πού 
δημοσιεύτηκαν τό 1920. Πρόκειται για τά έργα της Joan Robinson καί 
τοϋ Η. Chamberlin, πού αναφέρονται στον «ατελή άλ'ταγωνισμό». 

ΟΊ δύο αυτοί συγγραφείς παρουσίασαν δύο πολύ σημαντικές ιδέες. 
Πρώτα απ' όλα, ότι ή ζήτηση και ή προσφορά δέν είναι αυτόματα 

2 Π ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ, 19ος-20ος αι. 
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ϊσες, και ότι έχουν αναφανεί καινούριες καταστάσεις όπου υπάρχει αυτό 
πού ονόμασαν «μονοπωλιακό άνταγο^νισμό». 

Ή δεύτερη ιδέα, συνδεδεμένη με τήν προηγούμενη, αναπτύχθηκε αρ
γότερα άπό ένα Γάλλο καθηγητή, τον François Perroux, πού έγινε γνω
στός πιο ύστερα, στά χρόνια μετά το 1950. Πρόκειται για τήν έννοια τής 
κυρίαρχης οικονομίας. Ό λόγος για τον όποιο αυτή ή ιδέα είναι πολύ ση
μαντική έγκειται στο ότι, κατά τήν κλασική πολιτική οικονομία, υπάρχουν 
άτομα πού εμφανίζονται σέ μια ελεύθερη αγορά μέ ϊσους πάνω-κάτο.) 
όρους. "Ολοι έχουν ϊσες ευκαιρίες. Αυτός πού έχει ένα εργοστάσιο και 
αυτός πού δεν έχει να πουλήσει παρά τήν εργασία του, εϊναι λίγο-πολύ 
'ίσοι στην αγορά εργασίας. Ή βασική παραδοχή είναι ότι πάντοτε άτομα 
αντιμετωπίζουν άτομα και οί σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες, στην 
οικονομική σφαίρα, αντιμετωπίζονται μέ τον ϊδιο τρόπο. "Ετσι, σύμφωνα 
μέ τήν κλασική θεοορία τού 19ου αι., αφού κάθε κράτος έχει ίσες ευκαι
ρίες στην παγκόσμια αγορά, είναι ευνόητο ότι οί Ήνοομένες Πολιτείες και 
ή 'Ελλάδα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, είναι ίσες, καί, αυτονόητα, ανταλλάσ
σουν τα προϊόντα τους σύμφωνα μέ τα δεδομένα τής αγοράς. Αυτό ακρι
βώς ήταν πού έγινε αντικείμενο κριτικής. Στην πραγματικότητα, λόγω 
τού οικονομικού τους μεγέθους, άπό τήν ισχυρή διαπραγματευτική τους 
θέση καί άπό το είδος τής οικονομικής τους δραστηριότητας, μερικές 
χώρες βρίσκονται σέ καλύτερη θέση καί είναι ικανές να δημιουργήσουν 
οικονομικές ανισότητες ή να έπιδεινίόσουν εκείνες πού ήδη υπάρχουν 
μέσα στην παγκόσμια οικονομία. Μέ τήν εμφάνιση τής θεωρίας τής κυ
ρίαρχης οικονομίας αποδεικνυόταν ότι πράγματι υπάρχει ένας μεγάλος 
αριθμός άπό παράγοντες, οί όποιοι πρέπει να εκτιμηθούν καί οί όποιοι 
δέν είχαν ληφθεί υπόψη άπό τήν κλασική οικονομική θεωρία. 

'Αφού λοιπόν ή κλασική πολιτική οικονομία δέν λειτουργεί σοοστά, 
τότε είναι απαραίτητο νά εκσυγχρονιστεί ή οικονομική θεοορία. Ό εκσυγ
χρονισμός αυτός πήρε δύο διαφορετικούς δρόμους. 

Ό πρώτος, τον οποίο ονομάζουμε νεο-κλασική πολιτική οικονομία, 
αντιμετωπίζει τήν οικονομία μ' ένα τρόπο πού βασικά είναι παρόμοιος 
μ' εκείνον τού 19ου αι., αλλά μέ μερικές τροποποιήσεις. 

'Αλλά ό πιο σημαντικός είναι βέβαια ό δεύτερος δρόμος, ή Κεύνσιανή 
οικονομική θεωρία, πού βλέπει τήν όλη οικονομική διαδικασία μέ δυνα
μικό τρόπο. 

"Ετσι κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα ότι στή διάρκεια τής δεκαετίας 
1920-1930, μπήκαν στην οικονομική θεοορία στοιχεία ιστορικά. Ή οικο
νομική θεωρία έγινε περισσότερο ιστορική. Καί αφού ή οικονομική θεω-
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ρία έγινε περισσότερο ιστορική, ήταν ασφαλώς πιο εύκολο να τήν εφαρ
μόσει κανείς στην ιστορία και να δημιουργήσει μια νέα οικονομική 'ιστο
ρία, να επιτύχει ένα είδος παντρέματος τής οικονομικής θεωρίας και τής 
ιστορίας. 

"Αν λοιπόν ή πολιτική οικονομία άλλαξε, άλλαξε επίσης και ή ιστορία. 
'Αναφέρομαι ιδιαίτερα στή σφοδρή κριτική εναντίον τής παραδοσιακής 
οικονομικής 'ιστορίας, ή οποία εκφράστηκε στή δεκαετία του 1920 καί 
περισσότερο έντονα στή δεκαετία του 1930, από δύο διάσημους 'ιστορι
κούς πού ανήκουν στους ιδρυτές τής σχολής των Annales, τον Marc Bloch 
καί τον Lucien Febvre. Ό Lucien Febvre σκέφτηκε ότι, στην παλιά οικο
νομική ιστορία εϊχαμε πράγματι γεοοργία, είχαμε βιομηχανία, είχαμε εμπό
ριο, αλλά δέν είχαμε ποτέ εθνική οικονομία. 'Εφόσον δέν εφαρμοζόταν 
καμιά οικονομική θεωρία, ήταν αδύνατον να βάλουμε όλα τά επιμέρους 
στοιχεία μαζί, ώστε νά φτάσουμε σέ μία θεοόρηση τοϋ όλου. Οί 'ιστορικοί 
αυτοί επεσήμαιναν ότι, ς^ανερά, ήταν αδύνατο στην 'ιστορία νά χρησιμο
ποιήσει τήν πολιτική οικονομία πού προσφερόταν στον 19ο αι., μεταξύ 
άλλων, επειδή ο'ι οικονομολόγοι, όπο:>ς στον Φάουστ τοϋ Γκαίτε (θυμάστε 
ότι ό Φάουστ έψαχνε για τήν Μαργαρίτα καί τήν έβρισκε σέ κάθε γυναί
κα), πού έψαχναν γιά κάτι στην οικονομία, έψαχναν πάντα για το κεφά
λαιο. 

Ή βασική ιδέα τού Marc Bloch καί τού Lucien Febvre ήταν ότι, έάν 
κανείς θέλει νά φτιάξει οικονομική 'ιστορία, χρειάζεται πρώτα νά ψάξει 
γιά μια θεωρία, και δεύτερο, πρέπει νά εξετάζει το σύνολο. "Αν παίρνει 
μόνον ένα μέρος απ' αυτό, δέν θά μπορέσει ποτέ νά οικοδομήσει μια 
σύγχρονη οικονομική ιστορία. Κατ' αυτό τον τρόπο, θά έλεγα, ότι στα 
1920 καί 1930 ο'ι σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική οικονομία καί τήν ιστο
ρία μπήκαν σ' ένα καινούριο στάδιο. Ή οικονομική 'ιστορία καθεαυτή, 
μέ τή σι'>γχρονη έννοια, άρχισε νά κάνει τήν εμφάνιση της. 

• 

Ό γνωστός Γάλλος οικονομικός ιστορικός Pierre Vilar, προσπάθησε 
νά ξεχωρίσει τρία στάδια στις σχέσεις ανάμεσα στην πολιτική οικονομία 
καί τήν ιστορία. 

Σύμφωνα μ' αυτόν, κατά τό πρώτο στάδιο, τό όποιο καλύπτει τήν 
περίοδο άπό τις αρχές τής δεκαετίας τού 1870 ώς τό 1920, χαρακτηρι
στικό τής ιστορίας ήταν ότι ο'ι ιστορικοί μελετούσαν τά γεγονότα. Είναι ή 
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λεγόμενη ιστορία των γεγονότων, στραμμένη στην πολιτική, στους βασι
λιάδες, στους πολέμους κ.λπ. 'Από τήν άλλη πλευρά, οι οικονομολόγοι 
ενδιαφερόντουσαν λίγο-πολύ για τή μικρό-οικονομία, πού αντιστοιχεί 
στην περιορισμένη ή στην κλειστή αγορά. 

Τό δεύτερο στάδιο αρχίζει πάνω-κάτοο άπό τό 1920, όταν οι οικονο
μολόγοι αρχίζουν να ενδιαφέρονται, όχι πια για τήν μικρό-οικονομία, 
αλλά για τήν μακρο-οίκονομία. Ή πολιτική οικονομία δηλαδή προσπα
θούσε να διευρυνθεί, να καλύψει μια χώρα ολόκληρη ή ακόμη να καλύψει 
ολόκληρη τήν παγκόσμια αγορά, κ.λπ. Οί οικονομολόγοι άρχισαν να δεί
χνουν ένα τέτοιο ενδιαφέρον όταν συνειδητοποίησαν ότι δέν ήταν δυνα
τόν να βλέπουν τον καπιταλισμό σάν μια akòvia αμετάβλητη κατάσταση. 
"Ετσι άρχισαν να ενδιαφέρονται γιά τις κυκλικές οικονομικές διακυμάν
σεις, γι' αυτό πού ονομάζουμε ατελή ανταγωνισμό. Γιατί τό άξίοομα τής 
κλασικής πολιτικής οικονομίας ότι ό άνταγο^νισμός είναι τέλειος, ότι όλοι 
έχουν τις ίδιες ευκαιρίες, ότι όλοι μπορούν νά είναι ισότιμοι ανταγωνιστές 
στην αγορά, αποδείχτηκε λανθασμένο. ΟΊ οικονομολόγοι πού ενδιαφέρ
θηκαν γιά τήν μακρο-οίκονομία, γιά τις κυκλικές οικονομικές διακυμάν
σεις και γιά τον ατελή ανταγωνισμό, άνοιξαν, θά έλεγα, τήν οικονομική 
θεωρία στους ιστορικούς. 

Τήν ίδια εποχή άλλαξαν και οί ιστορικοί. "Ηταν φυσικό. 'Εννοώ, πώς 
μπορεί κανείς νά συγκρίνει τήν πολύ ανιαρή, τήν πολύ παραδοσιακή γερ
μανική μεθοδολογία, με τό καινούριο ρεύμα πού έκανε τήν εμφάνιση του, 
κυρίως στή Γαλλία, άλλα και σε άλλες χώρες; Πρίν, στον 19ο αι., οί ιστο
ρικοί ήταν, περισσότερο ή λιγότερο, προσανατολισμένοι στα γεγονότα. 
"Εψαχναν γιά γεγονότα, τα έβαζαν μαζί, κα'ι τα παρουσίαζαν. Άλλα δέν 
ήταν ικανοί νά δουν διαδικασίες. Τ caga ή ιστορία, έτσι όπως εμφανίστηκε 
τό 1920 και τό 1930, αναζητούσε τις διαδικασίες και αφού εντόπιζε τις 
διαδικασίες, τήν κίνηση και τή φορά τους, ύστερα έψαχνε γιά γεγονότα. 
Μ' αυτή τήν έννοια, ή δυνατότητα προσέγγισης τών δύο επιστημών, ή 
δυνατότητα σύνδεσης τους, ήταν τ<ύρα πραγματική. 

Ή τρίτη περίοδος, τό τρίτο στάδιο στις σχέσεις τής πολιτικής οικονο
μίας και τής ιστορίας, αρχίζει μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν 
οί οικονομολόγοι άρχισαν νά ψάχνουν γιά διαδικασίες μακράς διάρκειας 
καί οί ιστορικοί γιά κοινωνικές δομές, χρησιμοποιούντος ποσοτικούς 
προσδιορισμούς. Κα'ι καθώς οί ιστορικοί έψαχναν γιά κοινωνικές δομές 
κα'ι οί οικονομολόγοι γιά οικονομική ανάπτυξη, οί βάσεις, όχι πια γιά ενα 
γάμο αλλά γιά μιά μακρόχρονη ερωτική ιστορία, είχαν πλέον τεθεί. 

• 
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"Ας αρχίσουμε λοιπόν, με μερικά σημεία τής προοταρχικής περιόδου 
τής οικονομικής ιστορίας. Θα αρχίσω με τους ιστορικούς, γιατί με τήν 
οικονομική 'ιστορία, είμαστε πιο κοντά στην ιστορία άπ' ό,τι στην πολι
τική οικονομία. Μπορεί βέβαια κανείς να πει ότι υπήρχε κοά τότε κάποια 
σύνδεση με τήν πολιτική οικονομία, σύνδεση πού έγινε από ορισμένους 
μαρξιστές στίς αρχές του 20ού αι. "Αν ό Λένιν, ας πούμε, είχε πεθάνει το 
1890 ή το 1896 από κάποιο ατύχημα, τότε πιθανότατα οά αναφερόταν 
σέ κάποια ρούσικη εγκυκλοπαίδεια σαν ένας διάσημος Ρώσος οικονομι
κός ιστορικός τής δεκαετίας τού 1890. Το σημαντικότερο έργο του το 
1890 ήταν ή ανάπτυξη τού ρουσικού καπιταλισμού. "Ηταν ένα είδος πα
ραδοσιακής εφαρμογής στοιχείων τής μαρξιστικής θεωρίας στην οικονο
μική 'ιστορία τής Ρωσίας. 'Υπήρξαν λοιπόν πράγματι μερικές θεωρητικές 
εργασίες, άλλα είχαν σχετικά μικρή επίδραση στο σύνολο τού κλάδοι'. 

"Ενας Γάλλος οικονομικός ιστορικός τής δεκαετίας τού 1930 μπορεί 
νά θεωρηθεί ότι είναι αυτός πού άρχισε vet οικοδομεί τήν εφαρμογή μιας 
σύγχρονης οικονομικής θεοορίας στην 'ιστορική έρευνα. Πρόκειται για τον 
Ernest Labrousse, πού μελέτησε τους οικονομικούς κύκλους στον 18ο αι. 
καί προσπάθησε νά συνδέσει τρεις διαφορετικού τύποι1 διαδικασίες στην 
'ιστορία. 

ΟΊ τρεϊς διαφορετικού τύπου διαδικασίες, ο'ι όποιες κατά τον Labrous
se συγχρονίστηκαν (ή συνέπεσαν) στο πλαίσιο μιας εντελώς ειδικής συγκυ
ρίας προς το τέλος τής δεκαετίας τού 1780, μπορούν νά οεωρηΟούν ώς 
οί οικονομικές αιτίες τής Γαλλικής 'Επανάστασης. Είναι πρώτο« όπ' όλα 
ο'ι τάσεις μακράς διάρκειας, τ!ς οποίες ονομάζουμε στην οικονομία μα
κροχρόνιες τάσεις (trends). "Επειτα είναι τά ονομαζόμενα κύματα βρα
χείας διάρκειας, τά όποια καλύπτουν πάνω-κάτοο πέντε μέ δέκα χρόνια, 
καί τά όποια μπορούμε vex τά ονομάσουμε κύκλους τών επιχειρήοεων 
(business eye/es). "Εχουμε λοιπόν τίς τάσεις μακράς διάρκειας, τις βραχυ
χρόνιες κυκλικές διακυμάνσεις καί τρίτο έχουμε τά ιδιαίτερο« εντοπισμέ
νοι γεγονότα, το; οποία όποος ξέρετε, πρίν άπό τη Γαλλική ' Επανάσταση 
ήταν μιοι πολύ κοίκή σοδειά ή ή επιβολή βαρύτερης, νέου τύπου, φορολο-
γίας. Καί ο>Ί τρεις αυτές όιαόικοατίες προκάλεσαν μαζί μιά σειρά άπό αντι
φάσεις πού άντιπροσοοπεύθ)υν, γενικό'« μιλοόντας, τήν καταγωγή καί TO 
οικονομικά càrice τής Γαλλικής 'Επανάστασης. 

Αύτη ήταν λοιπόν ή αρχή. Καί τόν ίδιο καιρό, πέρα άπό τον ο'οκεανύ, 
στίς 'Ηνωμένες Πολιτείες, ένας οικονομολόγος καί στατιστικός, ό Simon 
Ku/neis προσπαθούσε vet δει τήν πολιτική οικονομία σέ μιοί 'ιστορική 
προοπτική. Παρουσίασε νέες σειρές ποσοτικών στοιχείων, τά οποία δη-
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μοσίευσε με τον τίτλο Είαόοημα και Έδνικος Πλούτος. "Ηθελε να πα
ρακολουθήσει πώς αυξήθηκε το εισόδημα και ό εθνικός πλούτος στίς 
κυριότερες χώρες του κόσμοι1, άπό τά μέσα του 19ου αι. περίπου και 
κατά τον 20ό αί. Παρουσίασε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό βιβλίο, το όποιο, 
παρά το γεγονός ότι είναι έργο οικονομολόγου, μπορεί νά θειορηθεΐ ότι 
ανήκει στή σύγχρονη οικονομική Ιστορία. 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τρεις κύριοι λόγοι συνέβαλαν 
στο γεγονός ότι οί οικονομολόγοι, σχεδόν όλοι, προσπάθησαν περισσό
τερο ή λιγότερο νά σκύψουν πάνω στην 'ιστορία, νά στραφούν προς τήν 
ιστορία. 

Πρώτα άπ' όλα, ήταν βέβαια ή θεο:>ρία τού Κέϋνς. Ξέρετε ότι το κυ
ριότερο έργο τού Κέϋνς δημοσιεύτηκε τό 1936. "Ετσι τιάρα πιά πολλοί 
μελετητές είχαν εξοικειωθεί με τον Κέϋνς, τού οποίου ή ιδεολογική επί
δραση άρχισε νά γίνεται πραγματικά αισθητή μετά τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο. Μπορούμε νά μιλήσουμε γιά Κεννσιανή επανάσταση, ή 
οποία άνοιξε τό δρόμο στην πολιτική οικονομία γιά μια νέα προσέγγιση 
τών μακροχρόνιων διαδικασιών. 

Ό δεύτερος λόγος ήταν ότι τό καπιταλιστικό σύστημα έμπαινε τίόρα, 
περισσότερο παρά ποτέ, ύπό αμφισβήτηση άπό τό σοβιετικό σύστημα, 
όταν, με τήν ανάδειξη τής Σοβιετικής "Ενωσης σέ υπερδύναμη, εμφανί
στηκε τό λεγόμενο σοβιετικό μπλοκ. 

Ό τρίτος λόγος ήταν ή κατάρρευση τής αποικιοκρατίας. 
"Ολοι αυτοί οί λόγοι έστρεψαν τό ενδιαφέρον τών οίκονομολόγιον προς 

τήν μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη. "Ετσι ή μελέτη τής οικονομικής 
ανάπτυξης έγινε τής μόδας. Δέν θέλω νά βάλω στοίχημα, άλλα άναροοτιέ-
μαι άν μπορεί κανείς νά βρει σέ οποιοδήποτε έργο πολιτικής οικονομίας 
γραμμένο, πριν άπό τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τίς λέξεις οικονο
μική ανάπτυξη. Μπορεί και νά τις βρείτε, άλλα σέ ασήμαντη χρήση. Με
τά τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ή οικονομική ανάπτυξη έγινε ένα 
είδος κυρίαρχης μόδας- όλοι έψαχναν γιά οικονομική ανάπτυξη. 'Αλλά 
πώς μπορεί κανείς νά μελετήσει τήν οικονομική ανάπτυξη χωρίς νά κοι
τάξει τήν 'ιστορία, χωρίς νά πάει πίσο) στην ιστορία; Τό έρίότημα ποια θά 
είναι ή τύχη τού κόσμοι', έβγαινε επίσης στην επιφάνεια. Ποιο είναι τό 
μέλλον τών οικονομικά ύπανάπτυκτουν χοορών; Πρέπει νά τους υποδει
χθεί ένας δρόμος, πρέπει νά τους δοθεί μιά προοπτική. Και πώς νά τους 
δοθεί αυτή ή προοπτική; Ό μόνος τρόπος ήταν νά τους δείξει κανείς ότι, 
σέ κάποια στιγμή στην 'ιστορία, σέ παλαιότερες εποχές, ακόμη και οί 
ανεπτυγμένες σήμερα χώρες βρίσκονταν, πάνοο-κάτιο, στο Ίδιο επίπεδο 
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με αυτό πού βρίσκονται οι υπανάπτυκτες χώρες τοόρα. "Ετσι, πρέπει να 
πάει κανείς πίσοο, για νά πιάσει το νήμα- όλες οί χώρες ξεκινούν ύποχρειο-
τικά από μια παραδοσιακή οικονομία, ή οποία όμως, κάτω από ιδιαίτερες 
συνθήκες, μπορεί νά αρχίσει νά μετασχηματίζεται, μπορεί νά πετύχει την 
απογείωση. 

"Ετσι, ήρθε στο προσκήνιο ή προοπτική τής ανάπτυξης και μια πλη
θώρα άπό καινούριες θεωρίες ξεπήδησαν. Θα άναφέρο) μόνο τρεις άπ' 
αυτές. 

Πρώτα άπ' όλα, τή θεωρία τού διάσημου πρ<ύην Αυστριακού καί 
έπειτα 'Αμερικανού οικονομολόγου Schumpeter, πού έγραψε ένα βασικό 
έργο για τους κύκλους των επιχειρήσεων καί παρουσίασε τή θεωρία τής 
καινοτομίας. 'Εξετάζοντας τήν οικονομική εξέλιξη στην ιστορική προο
πτική της, ό Schumpeter βρίσκει ότι πίσιο άπό τήν οικονομική ανάπτυξη 
υπάρχει πάντα ένα άτομο, ένας πρωταγωνιστής. Αυτός ό προοταγιονιστής 
είναι ό καινοτόμος, ό όποιος φέρνει τα καινούρια στοιχεία στην οικονο
μική ανάπτυξη, καί μέσω τού καινοτόμου, μέσω τής καινοτομίας, έρχεται 
στην οικονομική "ιστορία, ή τεχνολογική αλλαγή. 

Κάτω απ' αυτήν τήν οπτική ή τεχνολογία απόκτησε μεγάλη σημασία. 
Πρίν, οί οικονομολόγοι, πίσω άπό τήν οικονομική ανάπτυξη, έψαχναν 
συνήθως νά βρουν τό κεφάλαιο, ένώ τώρα ή σημασία τού κεφαλαίοι' 
μειώθηκε. "Ετσι όπως τό αντιλαμβάνεται ό Schumpeter, ό καινοτόμος καί 
ή καινοτομία είναι πού συμβάλλουν στην αλλαγή, καί κατά συνέπεια ή 
τεχνολογία γίνεται πολύ σημαντικό στοιχείο τής οικονομικής ανάπτυξης. 

"Επειτα ήρθε ό διάσημος Rostow καί τό άντικομμουνιστικό του μανι
φέστο μέ τα πέντε στάδια. Είμαι σίγουρος ότι σας είναι γνωστό. Ό Rostow 
διακήρυξε ότι ή οικονομική ανάπτυξη πέρασε άπό πέντε διαφορετικά 
στάδια και ότι κάθε χώρα είναι υποχρεωμένη νά ακολουθήσει τα ϊδια 
αυτά στάδια. Καί μ' αυτές τις προτάσεις έλεγε ουσιαστικά ότι πρέπει 
κανείς νά μελετήσει τήν ιστορία, νά μελετήσει τήν οικονομική ιστορία και 
ότι τα διδάγματα άπό αυτή τή μελέτη τής οικονομικής ιστορίας πρέπει 
νά εφαρμοστούν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Μ' αυτή τήν έννοια, 
ή πιο σημαντική διαδικασία άπό τήν όποια μπορεί κανείς νά διδαχτεί, δέν 
είναι ή καθαρή οικονομική θεωρία, αλλά ή οικονομική ιστορία. 

Ό τρίτος στή σειρά, τον όποιο νομίζο) ότι μπορούμε νά θεωρούμε 
σαν τον πιο σημαντικό, ήταν ό Alexander Gerschenkron. (Δέν ξέρω αν τό 
βιβλίο του πάνω στην οικονομική καθυστέρηση έχει μεταφραστεί στα 
ελληνικά ή όχι.) 
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Ό Gerschenkron άσκησε πολύ σημαντική ιδεολογική επίδραση στή 
σύγχρονη οικονομική 'ιστορία. 

Παρουσίασε τήν 'ιδέα οτι, στην πραγματικότητα, υπάρχει μια συσχέ
τιση μετάξι' καθυστέρησης και ανάπτυξης. 'Υποστήριξε οτι δεν υπάρχει 
ένας και μοναδικός δρόμος προς τήν ανάπτυξη. Οί δρόμοι προς τήν ανά
πτυξη δεν εϊναι 'ίδιοι, γιατί άν κάθε χώρα αρχίζει τήν ανάπτυξη της σε δια
φορετική εποχή, τότε είναι φανερό ότι ξεκινάει και κάτω από διαφορε
τικές συνθήκες. ' Ως εκ τούτου, θά ήταν τελείως λάθος νά κοιτάζει κανείς 
τήν οικονομική 'ιστορία τής Βρετανίας, εξετάζοντας αν είναι π.χ. δυνατόν 
νά εφαρμοστεί ή διαδικασία τής βρετανικής βιομηχανικής επανάστασης 
στην 'Ελλάδα π.χ., εφόσον ή εκβιομηχάνιση ξεκινά στην 'Ελλάδα σέ δια
φορετική περίοδο. 

"Ενα από τα πιο σημαντικά στοιχεία τοϋ έργου του Gerschenkron είναι 
ή ιδέα τής υποκατάστασης. Ή ιδέα αυτή έχει τήν έννοια ότι οποτεδή
ποτε μια χ(όρα βρίσκεται σέ καθυστέρηση, προσπαθεί νά ξεπεράσει τήν 
καθυστέρηση της εισάγοντας κάποια νέα στοιχεία, τα όποια δέν υπήρχαν 
στο κράτος πού ξεκίνησε πρώτο τήν αναπτυξιακή διαδικασία. Ή θειυρία 
τής υποκατάστασης λέει ότι, όσο πιο υπανάπτυκτη εϊναι μια χώρα, τόσο 
πιο δυναμικά «υποκατάστατα» χρειάζεται για νά περάσει στην ανάπτυξη. 
Αυτό είναι ένα από τα βασικά σημεία τής θέσης τού Gerschenkron, ό 
όποιος οικοδόμησε τήν αντίληψη του για τήν υποκατάσταση, χοορίζοντας 
τήν Εύρ<ύπη σέ τρεις τύπους εκβιομηχάνισης. 'Ενώ στην 'Αγγλία οί πα
ράγοντες τής εκβιομηχάνισης ήταν δοσμένοι, στην ήπειροοτική Εύροόπη οί 
παράγοντες πού έλειπαν υποκαταστάθηκαν από τις τράπεζες- και στην 
'Ανατολική Εύρο')πη, όπου απουσίαζαν περισσότεροι παράγοντες, υπο
καταστάθηκαν από το κράτος. Ό Gerschenkron έδειξε ότι, ή οικονομική 
ιστορία πρέπει νά μελετηθεί, βασικά, όχι απλώς σαν εφαρμοσμένη πολι
τική οικονομία, όχι απλώς σαν οικονομική θεωρία εφαρμοσμένη πάνοο 
στην ιστορική διαδικασία" ή μελέτη της πρέπει νά βασίζεται σέ εξατομι
κευμένες περιπτοόσεις και νά χρησιμοποιεί τή λεγόμενη συγκριτική μέθο
δο. 

Συγκριτική μέθοδος: αυτό μας ξαναφέρνει moto στους ιστορικούς. 
Θα έλεγα ότι, από τή μια πλευρά, μπορεί κανείς νά διαπιστεύσει ότι 

οί οικονομολόγοι ανοίχτηκαν περισσότερο στην ιστορία και πράγματι, 
στή διάρκεια των τελευταίων 25 ή 30 ετών, όλοι οί εξέχοντες οικονομο
λόγοι προσπάθησαν νά κάνουν οικονομική ιστορία. Γιατί αντιλήφθηκαν 
ότι χο3ρίς οικονομική ιστορία δέν μπορεί κανείς νά είναι οικονομολόγος. 

Ποια ήταν, από τήν άλλη πλευρά, ή κατάσταση μέ τους ιστορικούς; 
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Θα έλεγα οτι οι ϊδιες διεργασίες έκαναν τήν εμφάνιση τους και στον 
χώρο τών 'ιστορικών και απ ' αυτή τήν άποψη θα υπογράμμιζα ιδιαίτερα 
τήν αξία τής ονομαζόμενης γαλλικής σχολής τών Annales. 

Ξέρω οτι πολλοί άπα σας έχετε σπουδάσει στο Παρίσι, όόστε δεν 
χρειάζεται νά σας μιλήσω για τή σχολή τών Annales άπ' τήν αρχή. Θα ήθε
λα όμως νά αναφερθώ στην αντίληψη τοΰ Marc Bloch για τήν έννοια τής 
συγκριτικής οικονομικής 'ιστορίας. "Οπως ξέρετε, ό Marc Bloch μπορεί 
νά θεωρηθεί σαν ό πατέρας τής σχολής τών Annales. "Ιδρυσε το περιοδι
κό πού ονομάζεται Annales, κα'ι έγραψε ένα πολύ ονομαστό άρθρο το 
όποιο, τότε πού δημοσιεύτηκε, όπως συνήθως, δέν έγινε τόσο πολύ ευ
νοϊκά δεκτό, θεωρήθηκε όμως πολύ σημαντικό μετά τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο (κι ωστόσο το άρθρο είχε γραφεί ήδη από το 1928). 

Στο άρθρο αυτό, ό Bloch προσπάθησε νά επεξεργαστεί τά εννοιολο
γικά εργαλεία τής συγκριτικής οικονομικής ιστορίας καί σ' αυτό το πλαί
σιο, παρουσίασε τις ακόλουθες ιδέες. 

Πρώτα άπ' όλα: ποια είναι ή μονάδα, ή ενότητα, πού έχει νόημα νά 
προσπαθεί κανείς νά συγκρίνει. Γιατί βέβαια, το οτιδήποτε μπορεί νά 
συγκριθεί μέ το οτιδήποτε, άλλα αυτό δέν έχει νόημα. "Αν θέλει κανείς 
νά χρησιμοποιήσει τή συγκριτική μέθοδο για νά δοκιμάσει ερμηνευτικές 
υποθέσεις, για νά υπογραμμίσει τά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τών διαφό
ρου κοινοονιών, τότε πρέπει νά καθορίσει επακριβώς τήν ενότητα, τή μο
νάδα τής σύγκρισης. 'Αφού, άπό τον 19ο αι. περίπου, ή πιο σημαντική 
ενότητα στην παγκόσμια 'ιστορία είναι το κράτος, αυτό πού πρέπει κα
νείς νά συγκρίνει είναι τά κράτη. Μπορεί δηλαδή νά συγκρίνει κανείς τήν 
'Ελλάδα μέ τήν 'Ισπανία κ.λπ., αυτή ή σύγκριση έχει νόημα. 

Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν οτι, ακόμη κι αν το κράτος είναι σημα
ντικό, είναι σημαντικό για τήν πολιτική. Είναι πράγματι τόσο σημαντικό 
και για τήν οικονομία; ' Ιδιαίτερα τον 19ο αι., όπου το κράτος έπαιζε σχε
τικά μικρό ρόλο στην οικονομία; "Ετσι υπέδειξαν ότι ή βασική διαδικασία 
πού εκτυλίσσεται άπό τά μέσα τού 19ου αι., είναι ή εμφάνιση τής παγκό
σμιας οικονομίας, ή εμφάνιση τού παγκόσμιου εμπορίου, ή εμφάνιση μιας 
διαδικασίας εκβιομηχάνισης σέ παγκόσμια κλίμακα, και κατά συνέπεια 
το νά συγκρίνεις κράτη στερείται σημασίας. Αυτό πού έχεις νά συγκρίνεις 
εϊναι περιφέρειες (regions). Περιφέρειες, γεωγραφικές ζώνες, μέ διπλή έν
νοια. Σαν γεοογραφικές ζώνες πού είναι μικρότερες άπό τά κράτη. Δια
φορετικές γεωγραφικές ζώνες είναι περισσότερο ή λιγότερο κατάλληλες 
ή ακατάλληλες για το ξεκίνημα τής εκβιομηχάνισης ανάλογα μέ το στάδιο 
στο όποιο βρίσκεται ή εξέλιξη τής τεχνολογίας. Γιατί άπό τον 19ο αι., ή 
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κάθε περίοδος εκβιομηχάνισης είναι συνδεδεμένη με κάποια ιδιαίτερη 
τεχνολογία. 

Ή πριότη περίοδος εκβιομηχάνισης, από τα τέλη του 18ου αι. μέχρι 
τα μέσα τοΰ 19ου, ήταν βασικά συνδεδεμένη με τήν ατμομηχανή, με τον 
άνθρακα και τήν υφαντουργία. 

' Η επόμενη περίοδος συνδέεται, χονδρικά, με το σίδερο και το ατσάλι. 
"Επειτα, το τρίτο βήμα συνδέεται μέ τή χημεία κ αϊ τον ηλεκτρισμό, 

και οϋτω καθεξής. 
"Ετσι, αυτό πού πρέπει νά κάνει ό μελετητής είναι να κοιτάξει τις δυ

νατότητες — και ιδιαίτεροι στην περίοδο πριν από τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο, οποί' ή τεχνολογία σε όλα τα στάδια ήταν πάρα πολύ εξαρ
τημένη άπό τις πρώτες ύλες— νά κοιτάξει λοιπόν καΐ νά συγκρίνει τις 
δυνατότητες νά εισαχθούν σε μια χώρα οί ηγετικές βιομηχανίες σε μια 
δεδομένη περίοδο. "Ετσι, αν στή συγκεκριμένη περίοδο, ό άνθρακας και 
ή υφαντουργία είναι οί πιο σημαντικές βιομηχανίες, τότε είναι φανερό ότι 
δεν μπορεί νά θεουρηθεΐ ή ' Ιταλία σαν ή προότη στην εκβιομηχάνιση χώρα. 
Δεν υπήρχε στην 'Ιταλία καθόλου άνθρακας κ αϊ ή υφαντουργία ήταν 
πολύ περιορισμένη. ΟΊ συσχετίσεις αυτού τού τύποι' εϊναι πολύ σημαντι
κές καί, όταν κανείς εξετάζει μικρές περιφέρειες, πρέπει νά παίρνει ύπ ' 
όψη του ότι έχουν διαφορετικές δυνατότητες. 

Ή δεύτερη εκδοχή τής περιφέρειας σαν μονάδας σύγκρισης, είναι οί 
μεγάλες ζώνες, οί ευρύτερες φυσικές περιοχές. Αυτό πού θα προσπαθή
σω νά κάνω αύριο, είναι νά συγκρίνιο τέτοιοι' είδους ζώνες, π.χ. σαν αυτή 
πού μπορούμε νά ονομάσουμε Μεσογειακή, Σκανδιναβική κ.λπ., οί όποιες, 
κατά τήν άποψη μου, δεν αποτελούν ενότητες μέ τήν γεωγραφική μόνον 
έννοια άλλα έχουν κοινά γνωρίσματα καί άπό οικονομική καί Ιστορική 
άποψη και γι' αυτό μπορούν νά αποτελέσουν ενότητες σύγκρισης. 

Ή τρίτη δυνατότητα γιά νά συγκρίνει κανείς είναι νά πάρει σάν ενό
τητες σύγκρισης τα κοινιιονικά καί πολιτικά συστήματα. Όχι μέ τήν πολύ 
ευρεία έννοια τού καπιταλισμού καί τού σοσιαλισμού, γιατί συνήθως όταν 
το εννοιολογικό περιεχόμενο μιας λέξης είναι τόσο ευρύ, τότε ή λέξη χά
νει τή σημασία της. Πρέπει νά πάρει τά κοινωνικά καί πολιτικά συστή
ματα μέ τήν κυριολεκτική σημασία τών λέξεων, νά πάρει δηλαδή κανείς 
μιά περίοδο 20-30 ετών, καί μέσα σ' αυτή τήν περίοδο νά εξετάσει τους 
κυρίαρχους τύπους κοινωνικών, πολιτικών καί θεσμικών συστημάτων καί 
νά τους συγκρίνει σάν διαφορετικά Ιστορικά πρότυπα. 

Αυτές είναι λοιπόν οί τρείς δυνατότητες σύγκρισης. 
Τό δεύτερο θέμα, πού έφερε στην επιφάνεια ό Marc Bloch μέ τή 
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συγκριτική οικονομική ιστορία, είναι οτι δεν μπορείς να συγκρίνεις χωρίς 
πρώτα να θέσεις ένα είδος ερμηνευτικής υπόθεσης. Πρέπει να εισαγά
γεις μιά ορισμένη υπόθεση στην εργασία σου. Αυτό όμοος πάλι, είναι τε
λείως διαφορετικό κ αϊ απολύτως αντίθετο προς τήν αντίληψη τού 19ου αι. 
Γιατί ή αντίληψη εκείνη (τού 19ου αι.) ήταν ότι, όπως είπαμε, δεν μελετάς 
παρά μόνο τα γεγονότα και άπό τα γεγονότα συνθέτεις τό έργο σου. 
Σύμφωνα με τον Bloch, οπο^ς σας είπα, πρέπει να έχεις κάποιο είδος ερ
μηνευτικής υπόθεσης όταν μελετάς τήν οικονομική ιστορία σ' ενα ευρύ 
πλαίσιο- κ αϊ έπειτα πρέπει να αντιπαραβάλεις τήν υπόθεση σου μετά γε
γονότα, πρέπει νά τήν υποβάλεις σε έλεγχο, είτε για νά τήν επιβεβαιώσεις 
εϊτε γιά νά τήν απορρίψεις και νά δοκιμάσεις μια άλλη υπόθεση. "Ετσι, 
κατ' αυτήν τήν έννοια, πρέπει νά οικοδομήσεις ένα είδος θεωρίας κ αϊ 
νά χρησιμοποιήσεις αυτή τή θεωρία στή συγκριτική Ιστορία. 

Καΐ τέλος, (δέ θέλω νά προχωρήσω πάρα πολύ στίς λεπτομέρειες) ό 
Bloch υπογράμμισε ιδιαίτερα τά ακόλουθα σημεία. 

Πρώτα απ' όλα, κάθε φορά πού κάνεις κάποια σύγκριση, είναι πολύ 
σημαντικό νά παίρνεις τά πιο σημαντικά, τά πιο ουσιαστικά χαρακτηρι
στικά. ' Εννοώ ότι δέν υπάρχει κανένας λόγος νά συγκρίνει κανείς τά 
πάντα, κάτι τέτοιο δέν έχει νόημα. "Εχει νόημα νά ξεχωρίζει κανείς τά 
πιο κύρια, τά πιο σημαντικά χαρακτηριστικά κ αϊ νά οριοθετεί τά συγκρι
νόμενα πρότυπα, φροντίζοντας όμως νά αποφεύγει τήν έλλειψη ιστορικής 
αυθεντικότητας με τήν υπερβολική αφαίρεση, ή οποία έχει τήν τάση νά 
αποκαθιστά τήν ταυτότητα κ αϊ τΙς διαφορές ορισμένων διαδικασιών βγά
ζοντας τες έξω άπό τό 'ιστορικό τους πλαίσιο. 

Πρέπει λοιπόν νά μελετήσει κανείς: 
α) Ποια είναι τά πιο σημαντικά χαρακτηριστικά, τόσο τά παρόμοια 

όσο κ αϊ τά αποκλίνοντα. 
β) Ποια σχέση συνδέει τά αποκλίνοντα χαρακτηριστικά με τις πιο 

σημαντικές τάσεις τού εξεταζόμενοι' φαινομένου. 
γ) Είναι οι διαφορές κ αϊ οι αποκλίσεις ποσοτικού ή ποιοτικού χαρα

κτήρα; 
"Οποος σάς είπα, τό άρθρο τού Bloch γράφτηκε στα 1928, αλλά έγινε 

κομμάτι τής οικονομικής Ιστορίας μόνο στή δεκαετία τού 1950 κ αϊ 1960, 
πιθανότατα γιατί ή συνεργασία ανάμεσα στην οικονομία και τήν ιστορία 
ήταν στην αρχή της. Λοιπόν, μετά τήν εμφάνιση τής σχολής τών Anna/es, 
άπό τή μιά κ αϊ τήν εμφάνιση τών θεωριών οικονομικής ανάπτυξης άπό 
τήν άλλη, θά έλεγα οτι ή πιθανότητα μιας μάλλον μακρόπνοης συνεργα
σίας ανάμεσα στην πολιτική οικονομία κ αϊ τήν ιστορία ήταν δοσμένη. Κι 
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αυτή ή μάλλον στενή συνεργασία, μ άλλα λόγια αυτό τό πάντρεμα, ξεκί
νησε με τή λεγόμενη ποσοτικοποίηση της ιστορίας. 

Ή ποσοτικοποίηση, ή ποσοτική οικονομική ιστορία έγινε τής μόδας 
στο δεύτερο μισό τής οεκαετίας του 19(50 περίπου. Στή όεκαετία αύτη 
γράφτηκαν πάρα πολλά βιβλία πού όχι μόνο επιχειρούσαν ποσοτικές 
προσεγγίσεις τής οικονομικής ιστορίας, άλλα και προσπαθούσαν νά οικο
δομήσουν μια ποσοτική ιστορία, σαν ανεξάρτητο ιστορικό κλάοο, πράγμα 
πού βέβαια όέν ήταν καλό. Ή ποσοτικοποίηση πρόσφερε την ακόλουθη 
υπηρεσία στην οικονομική Ιστορία. 

Πρώτα απ' όλα ή ποσοτική μέθοδος όεχόταν σαν αντικείμενο μελέ
της διαδικασίες κυρκος και δομές κι όχι τόσο άπομονοψένα γεγονότα. Ή 
ποσοτική προσέγγιση προσπαθεί νά εκφράσει τό κάθε τι με αριθμούς, 
πράγμα πού επιβάλλει στό λεξιλόγιο τών οικονομικών ιστορικών περισσό
τερη ακρίβεια. Συνήθιζα για παράδειγμα νά ζητώ από τους φοιτητές μου 
τή σημασία όιαφόρ<.ον λέξεων και πάντα υπήρχε δυσκολία στην απάντη
ση' άς πούμε, μεγάλος αριθμός. TÌ θά πεί «μεγάλος»; Πόσο μεγάλος; 
'Υπάρχουν τέτοιες λέξεις πού τις χρησιμοποιούμε καθημερινά άλλα πού 
ή σημασία τους δεν είναι εξασφαλισμένη, όέν είναι καθαρή· γιατί, ό,τι 
έγώ θεωρώ μεγάλο, ό άλλος δεν τό θεωρεί μεγάλο κ.λπ. Μ' αυτό εννοώ 
ότι, άν κάνεις χρησιμοποιεί τέτοιας κατηγορίας λέξεις, δεν είναι απόλυτα 
ακριβής. Ή ποσοτική οικονομική ιστορία ήθελε νά ξεπεράσει αυτή την 
ασάφεια, και αντί νά χρησιμοποιεί λέξεις, ήθελε λ'ά χρησιμοποιεί αριθμούς. 
'Εντάξει, άς τό κάνει. 'Υπάρχει όμ(ος ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. 
Πρώτα απ' όλα στοιχίζει. "Αν θέλω Λ'ά χρησιμοποιήσ(υ ποσοτικές μεθό
δους, χρειάζομαι μηχανές κ.λπ, και δεδομένου τού σκοπού για τον όποιο 
πρόκειται, αυτό δεν είναι πάντα μια καλή επένδυση, αφού στην ιστορία 
δεν μπορούν όλα νά έκφ>ραστούν με ποσοτικό τρόπο. 'Η χρησιμοποίηση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει άλλη αξία αν προσπαθείς νά καταστρο')-
σεις ένα σημαντικό οικονομικό μοντέλο γιά τό μέλλον κι άλλη άν έρευνας 
τό παρελθόν. Στον βαθμό πού ή ποσοτική μέθοδος μπορεί νά είναι επί
κουρος τής 'ιστορίας, πρέπει νά έχουμε υπόψη μας τά όρια της. 

Τελευταίο, άλλα όχι λιγότερο σημαντικό, επιτρέψτε μου νά αναφέρω 
τήν ονομαζόμενη Nêcc Οικονομική Ίοτορία, ή οποία είναι πάρα πολύ 
τής μόδας στην 'Αμερική. Σίγουρα ξέρετε ότι ή Νέα Οικονομική ' Ιστο
ρία φτιάχτηκε, ξεκίνησε, κυρίίος από δύο ή τρεϊς εξέχοντες 'Αμερικανούς 
οικονομικούς 'ιστορικούς, τον Albert Fishlow. τον Robert Fogel καί στή 
συνέχεια άπό τον .1. Meyer. Εμφανίστηκαν με μια καινούρια θέση, σύμ-
(pcova με τήν οποία χρησιμοποιούλ' οικονομική θεοορία, οικονομικά έργα-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ 29 

λεία, κατασκευάζουν μοντέλα, και δίνουν έμφαση στις μετρήσεις. Προ
σπάθησαν να δείξουν τί θα είχε συμβεί στην οικονομική εξέλιξη των 
'Ηνωμένων Πολιτειών εάν δέν είχε εφευρεθεί ό σιδηρόδρομος. Πρόκειται 
γι' αυτό πού ονομάζουμε πλασματική ιστορία, εικονικά μοντέλα. Λοι
πόν, όταν ήμουν ακόμη νέος ιστορικός, ό καθηγητής μου μού έλεγε πά
ντα ότι σαν ιστορικός δέν μπορείς νά λες «άν». Νομίζω ότι είχε λάθος. 
Μπορείς νά πεις «άν». Πρέπει όμως νάχεις πάντα υπόψη σου ότι αυτό 
τό «άν» δέν συνέβη ποτέ. "Ετσι, στην περίπτωση ενός εικονικού μοντέ
λου, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τό «άν». Άλλα για νά μελετήσεις κάτι 
τό πραγματικό στην ιστορία, δέν μπορείς. Λοιπόν, ό Fogel καί οι άλλοι 
έφτασαν στο συμπέρασμα ότι τα πράγματα δέν θα ήταν τόσο πολύ δια
φορετικά, σε απόλυτη αντίθεση με ό,τι είχε γραφτεί πάνω στο ρόλο των 
σιδηροδρόμων για τήν οικονομική ανάπτυξη. Γιατί ξέρετε, ό σιδηρόδρο
μος είχε πάντοτε θεωρηθεί σαν ένας κύριος παράγοντας ανάπτυξης στον 
19ο αι. "Ετσι τό νά θέσεις σαν υπόθεση ότι ό σιδηρόδρομος δέν είχε 
ανακαλυφθεί, και στή συνέχεια νά δεχτείς μια οικονομική ιστορία τού 
19ου αι. χωρίς σιδηροδρόμους, είναι στή βάση του αντιφατικό. 

Γιατί χρησιμοποιούν αυτόν τον υποθετικό τρόπο προσέγγισης; Σύμ
φωνα με τήν δική τους αντίληψη, ή οικονομική 'ιστορία δέν είναι συνδυα
σμός τής πολιτικής οικονομίας και της ιστορίας. Πιστεύουν οτι —και 
τούτο μας πάει πίσω στην κλασική πολιτική οικονομία— αυτό πού πρέ
πει νά κάνει κανείς είναι νά πάρει μια οικονομική θεωρία καί, άσχετα 
άπό τό εάν αυτή ή οικονομική θεωρία είναι εφαρμόσιμη στον 19ο ή στον 
20ό αι. ή σ' οποιονδήποτε άλλο αιώνα, νά τήν εφαρμόσει σέ όλα τα ιστο
ρικά γεγονότα. Κατ' αυτούς, ή οικονομική ιστορία είναι εφαρμοσμένη 
πολιτική οικονομία στίς διαφορετικές 'ιστορικές καταστάσεις. 

Νομίζω ότι έχουν λάθος. 
'Ακόμη καΊ άν στο παρελθόν δέν υπήρχαν οικονομικοί ιστορικοί πού 

νά είχαν τόσο γερή κατάρτιση στην οικονομική θεωρία, πού νά ήταν τόσο 
'ικανοί νά χρησιμοποιούν στατιστικές πηγές, όσο αυτοί, τόσο 'ικανοί επί
σης νά χειρίζονται τα ποσοτικά στοιχεία χρησιμοποιώντας καινούριες τε
χνικές, παρ' όλα αυτά ή υπόθεση αυτών τών ιστορικών τής Νέας Οικο
νομικής Ιστορίας, οτι πρέπει νά αναζητάς προβλήματα μικρό-οικονο
μίας, ότι πρέπει νά υποθέτεις, όπως καί ή νεοκλασική θεωρία, μια αντα
γωνιστική, ελεύθερη, ανοιχτή αγορά, είναι εσφαλμένη. Στην ανταγωνιστι
κή, ελεύθερη, ανοιχτή αγορά τους, υπάρχουν οί συντελεστές, αυτό πού 
ονομάζουν homo - oeconomicus, μια αφαίρεση πού δέν αντιπροσωπεύει κα
μία ιστορική πραγματικότητα. Βασική παραδοχή αυτής τής οικονομικής 
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θεωρίας, είναι οτι όλοι οι άνθροοποι ενδιαφέρονται μόνον για το κέρδος 
και δεν επιζητούν τίποτε άλλο παρά τη μεγιστοποίηση του. Δέν έχουν 
σώμα, δέν έχουν φΰλο, δέ συγκρούονται, δέν έχουν ρίζες, όλη ή ζωή τους 
δέν είναι τίποτε περισσότερο παρά ή επιδίωξη της μεγιστοποίησης τού 
κέρδους. 'Αναμφίβολα ή μεγιστοποίηση τού κέρδους αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε συνθήκες 
ανοιχτής αγοράς. Άλλα τί γίνεται μέ τις νοοτροπίες; Λοιπόν, δέν ξέροο 
πολλά πράγματα για τή νοοτροπία τού "Ελληνα αγρότη, εκείνοι όμιος 
υποθέτουν ότι ή νοοτροπία του είναι ϊόια μέ τή νοοτροπία τού κ. Rock-
feller, ή τού κ. Morgan, ή τού κ. Ford στον 19ο αι. 

Θά έλεγα ότι αυτό είναι όχι μόνο απόλυτα ά-ιστορικό, αλλά και τε
λείως άντι-ιστορικό. 

"Ετσι, προσπάθησαν να φτιάξουν μια νέου τύπου οικονομική ιστορία, 
ή οποία το^ρα —φαντάζομαι να θυμάστε τις πρώτες φράσεις τής ομιλίας 
μου, πού αναφέρθηκα στον Karl Menger, ό όποιος παραπονιόταν ότι ο'ι 
ιστορικοί έπεόκοκαν νά κατακτήσουν τήν οικονομία, να επιβάλουν τους 
νόμους τής ιστορίας στους οικονομολόγους— κατέληξε στην αντίθετη 
στάση, όπου ο'ι οικονομολόγοι τείνουν νά αναλάβουν αυτοί τό πεδίο τής 
οικονομικής ιστορίας και νά εφαρμόσουν μια νέα οικονομική θειορία, 
αυτή πού ονομάζουμε νεοκλασική οικονομική θεοορία. Θεληματικά αδια
φορούν για οτιδήποτε έχει πραγματικά ιστορικό χαρακτήρα στην οικο
νομική ιστορία, αρχίζοντας μέ τό νά αδιαφορούν για όλα τα κοινωνικο
πολιτικά ζητήματα, στα όποια ή οικονομική ιστορία είναι ευαίσθητη. 

Συνοψίζω: ή Νέα Οικονομική 'Ιστορία έχει ένα πολύ σημαντικό 
ρόλο νά παίξει, ιδιαίτερα γιατί άπό τεχνική άποψη, από τή στατιστική 
άποψη, αύτο'ι πού τήν εφαρμόζουν είναι καλύτερα προετοιμασμένοι άπό 
οποιονδήποτε άλλον. Ά π ό ιστορική όμως άποψη είναι πολύ ανεπαρκείς. 
Ή Νέα Οικονομική Ιστορία δέν ευδοκίμησε πραγματικά ποτέ στην 
Ευρώπη καί έχίο τήν εντύπωση πώς καί στις 'Ηνωμένες Πολιτείες βρί
σκεται επίσης σέ υποχώρηση. Θά έλεγα ομοος ότι, αν τό δει κανείς σέ μιά 
ιστορική προοπτική, κάθε είδους σχολή, πού ήταν για ένα διάστημα τής 
μόδας, έχει συνεισφέρει στην εξέλιξη τής θεωρίας καί τής μεθοδολογίας 
τής οικονομικής ιστορίας, προσφέροντας μερικά καινούρια στοιχεία. Και 
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δεν θα αρνηθώ οτι ή Νέα Οικονομική 'Ιστορία είχε επίσης τή συνεισφο
ρά της. 

Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Ποιος ξέρει; Αυτό ομοος πού είναι 
σίγουρο είναι οτι ή οικονομική ιστορία σήμερα δεν είναι ϊδια μ' αυτό πού 
ήταν πριν τριάντα χρόνια. "Εχουμε τοορα μιά σχέση ανάμεσα στην οικο
νομία και τήν Ιστορία πού ϊσοος δεν είναι ένας γάμος αλλά, πράγμα πού 
πιθανόν να είναι ακόμα καλύτερο, μιά μακρόχρονη ερωτική ιστορία ανά
μεσα σε μιά ιστορία προσανατολισμένη σε συγκεκριμένα προβλήματα καί 
σε μια πολιτική οικονομία προσανατολισμένη στή θεο)ρία. 



II. Οι «πρωτοπόροι» και οι «αργοπορημένοι» 
Ή διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας 

Σήμερα Οά ήθελα να σας μιλήσοο για τή όιαμόρφιοση τής παγκόσμιας 
οικονομίας, τις έπιπτίόσεις τής εκβιομηχάνισης κα! τϊς σχέσεις μεταξύ 
αυτών πού ονομάζουν πρώτο-αφιχδέντες κα! αργοπορημένους. Θα 
ήθελα να τελειώοο) με τρεις ατομικές περιπτώσεις. Ή προττη, γιά τήν 
οποία Οά προσπαΟήσοο να σας μιλήσοο άφορα τή Σκανδιναβία. Στή συνέ
χεια Οά εξετάσω τϊς ούο άλλες, συγκεκριμένα τή ρωσική και τή βαλκανι
κή περίπτωση. 'Αποφάσισα νά όιαλέξω ειδικά τις τρεις αυτές περιπτο> 
σεις γιατί, κατά τήν γνο')μη μου, εκφράζουν διαφορετικά πρότυπα ανά
πτυξης, διαφορετικούς τύπους απάντησης στην πρόκληση τής δυτικο
ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης και τής βιομηχανικής επανάστασης. 

Τήν προττη απ' αυτές τ'ις διαφορετικού τύπου απαντήσεις στην πα
ραπάνω πρόκληση Οά τήν ονόμαζα επιτυχή· τή δεύτερη, τή ρωσική, κατά 
το ήμισυ επιτυχή, απάντηση ή οποία δέν ολοκληρώθηκε. Τήν τρίτη, τή 
βαλκανική, Οά τήν έβλεπα σάν είδος αποτυχίας, σαν μια ανεπιτυχή απά
ντηση, πού σημαίνει ότι οι χώρες τ'ις όποιες άφορα, παρέμειναν, λιγότερο 
ή περισσότερο, στην 'ίδια κατάσταση, σε σχέση μέ τις δυτικό-ευρωπαϊκές 
χώρες, μέ εκείνη πού βρισκόντουσαν πρϊν όπ ' τή βιομηχανική επανάστα
ση. Τό χάσμα ανάμεσα στίς δυτικό-ευρωπαϊκές και τις βαλκανικές χώρες. 
στή διάρκεια τού 19ου αι., διειιρύνΟηκε. Ά π ' αυτή τήν άποψη, Οά χαρα
κτήριζα τήν απάντηση τών βαλκανικών χιορών σάν αποτυχία, γιατί δέν 
κατόρθωσαν νά φέρουν σε πέρας κάποιο τύπο εκβιομηχάνισης, πράγμα 
πού αποτελούσε τό αίτημα εκείνης τής εποχής, τού 19ου αι. 

Λοιπόν, ας αρχίσουμε μέ τή διαμόρφωση τής παγκόσμιας οικονομίας. 
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Είναι φανερό ότι είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει κανείς για τήν παγκόσμια 
οικονομία. Γιατί θα μέ ρωτούσατε, τί ονομάζω παγκόσμια οικονομία, 
πότε δημιουργήθηκαν οι οροί, το πλαίσιο μιας παγκόσμιας οικονομίας; 
Μπορούμε να μιλάμε για παγκόσμια οικονομία πρίν απ' τον 20ό αι.; Κα! 
αν ναί, μέ ποια κριτήρια; Θα αναφερθώ ειδικότερα σέ ένα πολύ σημαντι
κό έργο, γραμμένο άπό ένα διάσημο 'Αμερικανό ιστορικό, τον Immanuel 
Wallerstein. "Εχει ήδη δημοσιεύσει δύο τόμους τού κύριου έργου του, το 
όποιο συγκεκριμένα άφορα τήν εμφάνιση τού σύγχρονου παγκόσμιου 
συστήματος ή αλλιώς τήν εμφάνιση τής σύγχρονης παγκόσμιας οικονο
μίας. Κατά τον Wallerstein, μπορούμε να μιλήσουμε για παγκόσμια οικο
νομία, πάνω-κάτω, άπό τον 16ο αι. Άπό τότε άρχισε να εμφανίζεται ένας 
ορισμένος τύπος καταμερισμού εργασίας, πράγμα πού σημαίνει ότι κά
ποιες χώρες βρισκόντουσαν στον δρόμο τής εκβιομηχάνισης, και κάποιες 
άλλες παρέμεναν κυρίως αγροτικές, μέ το οικονομικό καί κοινωνικό τους 
σύστημα κυρίως παραδοσιακό. 

"Ετσι, ό Wallerstein θεοορεϊ ότι μπορεί να μιλάει για παγκόσμια οικο
νομία άπό τον 16ο αι., αλλά δέν περιλαμβάνει σ' αυτό πού αποκαλεί 
παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ολόκληρη τήν υφήλιο. Κατά τήν αντίλη
ψη του, μέ τήν οποία αισθάνομαι να είμαι πολύ κοντά, καί ώς έκ τούτου 
σας τήν παρουσιάζω τώρα εδώ, στον 16ο αι. τήν παγκόσμια οικονομία 
αποτελούσαν τρία διαφορετικά μέρη τού κόσμου. Το κέντρο τής παγκό
σμιας οικονομίας αποτελούσαν τα ύπό διαμόρφωση βόρειο-ατλαντικά ή, 
ακριβέστερα, βόρειο-δυτικά ευρωπαϊκά κράτη, ιδιαίτερα ή 'Ολλανδία, ή 
χώρα πού λίγο-πολύ κατείχε ηγετική θέση στον εκσυγχρονισμό τής πα
γκόσμιας οικονομίας, ή 'Αγγλία φυσικά, ή Γαλλία καί ή Φλάνδρα, ή σημε
ρινή βελγική επικράτεια. Σέ μια περιθωριακή, κατά κάποιο τρόπο, θέση 
αυτού τού κέντρου τής παγκόσμιας οικονομίας, βρισκόταν αυτό πού θά 
ονόμαζε κανείς Γερμανία (όπως ξέρετε είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς 
ότι στον 16ο αι. υπήρχε καθαυτό Γερμανία- ή Γερμανία, σαν χώρα, δέν 
αναπτύχθηκε πριν τα μέσα τού 19ου αι., αλλά για λόγους απλούστευσης 
ας τήν ονομάσουμε Γερμανία). Στή συνέχεια, πάντοτε σύμφωνα μέ τήν 
αντίληψη τού Wallerstein, υπήρχαν τρία άλλα μεγάλα κράτη, τα όποια 
ανήκαν στο κέντρο, κατέχοντας μια περιθωριακή θέση —τα ονομάζει 
επίσης «ήμι-περιφερειακές περιοχές» — οι δύο παγκόσμιες αυτοκρατο
ρίες, ο'ι όποιες, από τήν επιρροή τους, άπό τήν έκταση τους και το μέγε
θος τών αποικιών τους, ήταν πιθανώς ακόμη πιο σημαντικές κι από τήν 
'Αγγλία. Πρόκειται για τήν 'Ισπανία καί τήν Πορτογαλία. 'Αλλά, όπο^ς 
Ξέρετε, ή Πορτογαλία και ή 'Ισπανία, παρά το γεγονός ότι είχαν πολλές 
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αποικίες, ίοιαίτερα στην Νότια 'Αμερική, οικονομικά δεν ήταν ακόμη 
ανεπτυγμένες χώρες. Στην πραγματικότητα, για τίς δύο αυτές χώρες, ή 
επίπτωση από την κατοχή αποικιών λειτούργησε αντίστροφα, δηλαδή 
σχεδόν ανέκοψε τήν οικονομική τους ανάπτυξη. Το γεγονός ότι μπορού
σαν να αποσπούν σημαντικό εισόδημα από τις αποικίες, ιδιαίτερα μέ τό 
να εισάγουν μεγάλες ποσότητες άπό πρώτες ύλες, καθώς επίσης χρυσό 
καί ασήμι, δεν τους επέτρεψε νά ακολουθήσουν έναν αυτόνομο τύπο 
έγχίόριου μετασχηματισμού. 

Σ' αυτές τίς ήμι-περιφερειακές περιοχές ό Wallerstein περιλαμβάνει 
επίσης καί τήν Ιταλία ή τά κράτη τής ιταλικής χερσονήσου. 

Ά π ό τήν άλλη πλευρά, περιλαμβάνει στο σχήμα του δύο άλλα μέρη 
τού κόσμου, πού κατά τή γνοόμη του αποτελούσαν ήδη μέρος τού παγκό
σμιου συστήματος. Αυτά τά μέρη ήταν, πρώτον μερικές άπό τις χώρες τής 
Ανατολικής Εύροοπης, καί ιδιαίτερα χώρες σάν τήν Πολιονία, τήν Ουγγα
ρία, άς πούμε τήν αυτοκρατορία τών 'Αψβούργων, τών οποίων ή κύρια 
λειτουργία ήταν νά προμηί)εύουν στίς αναδυόμενες βιομηχανικές χώρες 
τά βασικά είδη διατροφής, καί δεύτερον, στην άλλη άκρη τού κόσμου, 
οί αποικίες στην Κεντρική 'Αμερική, οποί' επικρατούσε ή οικονομία τών 
μεγάλοον φυτειών, ή οποία μπορούσε νά προμηθεύει επίσης στά αναδυό
μενα δυτικό-εύροοπαϊκά κράτη πρώτες ύλες και εϊδη διατροφής. 

"Ετσι, όταν ό Wallerstein μιλάει για παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, 
δέν περιλαμβάνει μέσα σ' αυτό ολόκληρη τήν υφήλιο- στην πραγματικό
τητα περιλαμβάνει μόνον ένα πολύ μικρό μέρος τού κόσμοι'. Κατ' αυτόν, 
όλες οί άλλες χώρες δέν αποτελούσαν ακόμη μέρος αυτού τού παγκό
σμιοι' οικονομικού συστήματος: ή Ρωσία δέν περιλαμβάνεται, ούτε ή 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία (καί Όϋιυμανική Αυτοκρατορία, αυτόματα, 
σημαίνει και Ελλάδα). Κι αυτό, γιατ'ι οί οικονομικές σχέσεις, π.χ. μέ τήν 
'Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τόσο περιορισμένες, τόσο ασήμαντες, 
ίόστε δέν υπήρχε πραγματική οργανική σύνδεση μέ αυτά τά μέρη τού κό
σμου. Και φυσικά, δέν χρειάζεται νά μιλήσουμε για τήν Αυστραλία, για τις 
αφρικανικές ή ασιατικές χώρες, οί όποιες δέν αποτελούσαν πραγματικά 
μέρος αυτού τού αναδυόμενου παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. 
Γιατ'ι τον όρο αυτό πρέπει νά τον αντιληφθούμε, όχι στή γεωγραφική ή 
πολιτική του έννοια, αλλά στην οικονομική του έννοια, δηλαδή πρόκειται 
για οργανικές σχέσεις, πρόκειται για τήν εμφάνιση τού καταμερισμού τής 
εργασίας, οποί' μπορεί κανείς νά όιαπιστίόσει ότι τό ένα μέρος μέ τό άλλο 
έχουν συνεχείς, σταθερές καί αυξανόμενες οικονομικές σχέσεις, συγκε
κριμένα μέσω τού εξωτερικού εμπορίου. Και μέσο) τού εξωτερικού έμπο-
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ρ ίου και τών συγκριτικοί πλεονεκτημάτων πού βρίσκει κάθε χώρα, δια
μορφώνονται συμπληρωματικοί κατά κάποιο τρόπο τύποι παραγωγής, 
δηλαδή ένας διαφορετικός τύπος στο ένα μέρος του κόσμοι' και ένας 
άλλος τύπος στο άλλο μέρος. 

Σύμφωνα μέ τον Wallerstein, αυτή ήταν ή αρχή του παγκόσμιου οικο
νομικού συστήματος, το όποιο άρχισε να διευρύνεται και πράγματι διευ
ρύνθηκε στή διάρκεια τού 17ου και 18ου αι.* και αυτόματα, δεν αυξήθη
κε μόνο σέ όγκο, Οέν εξελίχτηκε μόνο ό χαρακτήρας του, αλλά ολοφάνερα 
επεκτάθηκε- νέα μέρη τού κόσμοι» άρχισαν να ένσωματιονονται σ' αυτό. 

"Αν μπορούμε να μιλήσουμε γιά τήν εμφάνιση αυτού τού παγκόσμιου 
οικονομικού συστήματος στή διάρκεια τού 17ου και 18ου αϊ., μ' ένα πο
σοτικό, θα έλεγα, τρόπο, τότε ό 19ος αι. σημεκονει μια αποφασιστική 
στροφή, μια ποιοτική αλλαγή. 

'Απ' αυτή τήν άποψη, παρά το γεγονός ότι ό Wallerstein ανάγει τήν 
εμφάνιση τού παγκόσμιου συστήματος, όπως καί ό τίτλος τού βιβλίου 
του ύποόηλοϊνει, στον 16ο αι., προσωπικά κλίνω πολί' περισσότερο να 
θεωρήσω τήν οικονομική ανάπτυξη τού 19ου αι. σαν τήν πραγματική 
εμφάνιση τού παγκόσμιοι' οικονομικού συστήματος. 'Ακόμη καί στον 
19ο αι. —επιτρέψτε μου νά επανέλθω σ' αυτό το ζήτημα αργότερα — 
το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ήταν ακόμη περιορισμένο- υπήρχαν 
ακόμη τμήματα τού κόσμου πού δέν συμπεριλαμβανόντουσαν σ' αυτό. 

'Απ' αυτή τήν άποψη, το νεότερο ή τό σύγχρονο παγκόσμιο οικονο
μικό σύστημα, τό όποιο περιλαμβάνει όλους τους τύπους οικονομίας καί 
όλα τά γεcυγραq^ικά τμήματα τού κόσμοι', Οέν έχει πράγματι εμφανιστεί, 
παρά μόνο στον 20ό αι. Στον 19ο αι., τό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα 
ήταν ακόμη έπικεντριυμένο κυρίως στην Εύριυπη. "Ολα τά γνιορίσματα 
πού χαρακτηρίζουν τό παγκόσμιο οικονομικό σύστημα σάν τέτοιο, υπήρ
χαν σ' αναφορά μέ τήν Εύρίόπη. 'Αναφέρομαι ιδιαίτερα στο εξωτερικό 
εμπόριο, τού οποίου ή έπίπτίοση πάνω στο ύπό διαμόρφωση παγκόσμιο 
οικονομικό σύστημα ήταν πολύ σημαντική, καθώς επίσης καί στην έξα-
γοογή κεφαλαίων, ή οποία, τον 19ο αι., ήταν κυρίως εύριοπαϊκή υπόθεση. 
'Απ' αυτή τήν άποψη, τό νεότερο οικονομικό σύστημα, στον 19ο αι., 
ήταν σέ μεγάλο βαθμό ένα «παγκόσμιο σύστημα» στο οποίο ό κυρίαρχος 
ρόλος άνηκε στην Γύροοπη. 

Τι μπορούμε νά αποκαλέσουμε παγκόσμιο οικονομικό σύστημα ; 
Ι loia ήταν τά κύρια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα στον 19ο αι.; Ποιος 
ήταν ό επικρατέστερος χαρακτήρας του; Τί ήταν αυτό πού τού έδινε ένα 
είδος ώθησης, και ποιο ήταν τό σημαντικότερο του κίνητρο; Γιατί αυτό 
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το παγκόσμιο σύστημα έκανε τ))ν έμ(( άνιση του μ? τέτοια ταχύτητα ατή 
όιάρκεια τού 19ου αι.; (~)ά άνα.(( ερί)ώ μόνο στο έξιοτερικό εμπόριο, το 
όποιο αυξήθηκε τρομακτικά στ ή όιάρκεια τού 19ου cu. "Λς εξετάσουμε 
τολ1 όγκο τού άιεΟνούς έξίοτερικού εμπορίου στην αρχή τού 10ου αι., και 
7XQÌV από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. τόν οποίο μπορούμε νάΟειυρή-
σουμε, κατά κάποιο τρ(')πο, σάν το τέλος τού 19οι1 cd. 

(Άλ'οίγο) μια παρένθεση για va άλ'α([ερ\)ώ σ' αυτή τήν πολύ γνιυστή 
φράση τού Brandcl. οπού μιλάει για τόν «μ((κρύ 10ο αιώνα»· λοιπόν, μ' 
αύτη τήλ' έννοια, μπορούμε νά μιλήσουμε για ένα μακρύ 19ο ed<ó\'Ci. γιατί, 
πράγματι, κατά κάποιο τρόπο ό αιώνας αυτός άρχισε με τη βρετανική 
βιομηχανική επανάσταση, γύρω στά 1780, σίγουρα άρχισε με τή Γαλλική 
' Επανάσταση το 1 789, xc;\ πραγματικά όέν τελείωσε γύριο στά 1900, άλλα, 
ί)ά έλεγα (">τι τό τέλος τού 19ου αι. και ή πραγματική αρχή τού 20ού, βρί
σκονται γύρω στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.) Λοιπόν, στή όιάρκεια 
αυτού τού παρατεταμένου 19ου αι.. τό όιεΟνές εξωτερικό εμπόριο όεκα-
τριπλασιάστηκε" αυτό σημαίνει άτι, άν ό όγκος τού οιεΟνούς έξίοτερικού 
εμπορίου ήταν 100 τό 1800, τότε τό 191)5 ό όγκος αυτός ήταν περίπου 
1300. Λυτή ή πολύ μεγάλη αύξηση τού έξίοτερικού εμπορίου είναι συνάε-
οεμένη με αυτό πού ϋά αποκαλούσα επαναστατική αλλαγή, ή άποία έλα-
βε χώρα πρώτα άπ' όλα στην 'Λγγλία, κα'ι έπειτ(ί εξαπλώθηκε αργά στά 
οιά(| ορα μέρη τού κόσμου. Συγκεκριμένα πρόκειτ(α γΓ (ίύτό πού ονομά
ζουμε 6t()[iηχανική έπανάστασ//. 

"Οπως ί)ά ξέρετε, ύ>εΛ- νομίζω πώς υπάρχει στην παγκόσμια οικονο
μική ιστορία άίλλο συμβάν πού νά έχει τραβήξει τόσο πολύ τήν προσοχή. 
όσο ή βιομηχανική επανάσταση. '.Αληθινά, οέν ξέριυ πόσα βιβλία έχουν 
γοα(( τεϊ γιά τή βιομηχανική επανάσταση, άλλα είμαι σίγουρος πέος ό αρι
θμός τους μετριέται σέ χιλιάοες. Κ(ί'ι μολαταύτα τό θέμα συζητιέται και 
υπάρχει ακόμα ένα πλήθος άπό ερωτήματα που όέν έχουν ξεκαί)αριστεί. 

Πρώτα άπ" ολα, υπάρχει μιά συζήτηση γιά τό έάν μπορούμε νά μιλά
με γιά βιομηχανική επανάσταση. 'Από τό γεγολ'ός και μόνο ότι ή έννοια 
επανάσταση κουβαλάει πάντοτε ένα ειοος αριστερής ετικέτας, εννοείται 
ότι, σ' ένα μεγάλο αριθμό άνί)ρώπ<ον και ίόιαίτερα στ'ις μέρες μας, ή λέξη 
επανάσταση όέν αρέσει. Ή έπαλ'άσταση γΓ αυτούς είναι κ ('(τ ι τό κακά. 
τό ύποπτο, και έπειοή όέν αρνούνται τις θετικές επιπτώσεις τής βιομη
χανικής επανάστασης, λένε: άς μιλήσουμε γιά εκβιομηχάνιση και ας ά(( ή-
σουμε τή λέξη «επανάσταση» κατά μέρος· όέν επρόκειτο γιά επανάστα
ση. 

Φυσικά μπορεί καλ'ε'ις νά έχει ένα πλήθος άπό επιχειρήματα, σύμ-
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cpcuva με την ιοέα του για την επανάσταση. Ή επανάσταση υποτίθεται 
πώς είναι μια πράξη βίας, κάτι πού φέρνει ένα σωρό πολύ ξαφνικές αλ
λαγές. Ά π ' αύτη την άποψη, είναι φανερό ότι μια βιομηχανική επανά
σταση πού αρχίζει γύρω στα 1780, στην 'Αγγλία, και πού οέν έχει σαφές 
και κοινά άποοεκτό τέλος, δύσκολα ταιριάζει σ' ένα τέτοιον ορισμό. 
Μπορεί ïocoç κανείς να πεϊ ότι τελείωσε γύρω στο 1825, ή κάτι τέτοιο. 
Ναί, άλλα τί είδους επανάσταση είναι αύτη πού βαστάει 40 χρόνια; Ή 
επανάσταση υποτίθεται πώς είναι κάτι τό ξαφνικό, το πολύ γρήγορο. 

"Οπως βλέπετε, τό πεδίο συζήτησης είναι μεγάλο. Δέν νομίζ(ο όμο>ς 
ότι αυτό έχει σπουδαία σημασία για μας. Θέλιο νά πώ ότι, άν σέ κάποιον 
δέν αρέσει ή λέξη επανάσταση, άς μιλήσουμε για έκβιομηχάνισί], ή άς 
χρησιμοποιήσουμε οποιονδήποτε άλλο όρο επιθυμεί. Αυτό πού έχει την 
κύρια σημασία δέν είναι ή ετικέτα, αλλά τό περιεχόμενο. Και κανείς δέν 
αρνείται ότι τό οικονομικό περιεχόμενο, οι οικονομικές έπιπτουσεις της 
βιομηχανικής επανάστασης (εξακολουθώ νά χρησιμοποιώ αυτή τή λέξη) 
είναι πιθανότατα μοναδικές στην παγκόσμια οικονομική 'ιστορία. Ό David 
Landes, στο γνωστό βιβλίο του Προμηδέας Λυόμενος, παρά τό γεγονός 
ότι δέν μπορεί νά θεωρηθεί σαν αριστερός (χρησιμοποιεί όμο^ς τον όρο 
βιομηχανική επανάσταση), θεοορεΐ τίς επιπτώσεις τής βιομηχανικής επα
νάστασης ανάλογες με τις επιπτώσεις αυτού πού ονομάζουμε νεολιθι
κή επανάσταση. Κατά τήν άποψη του, δύο είναι ο'ι κυριότερες αλλαγές 
στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη: ή νεολιθική επανάσταση καί ή 
βιομηχανική επανάσταση, γύρω στα τέλη τού 18ου καί τίς αρχές τού 
19ου αι. 

Τό δεύτερο ερώτημα πού μπαίνει σέ σχέση μέ τις έπιπτοόσεις τής 
βιομηχανικής επανάστασης, δέν είναι μόνο τί ετικέτα μπορούμε νά τής 
βάλουμε, ή πώς μπορούμε νά τήν ονομάσουμε άλλα ποια είναι ή φύση, 
τό περιεχόμενο αυτής τής επανάστασης. Πρόκειται γιά μια τεχνική ή τε
χνολογική επανάσταση, ή μήπως πρόκειται γιά μια επανάσταση ή οποία, 
περισσότερο ή λιγότερο, αγκάλιασε κάθε όψη τού εύρ(οπαϊκού και αργό
τερα τού παγκόσμιοι' πολιτισμού; Πού δέν είχε δηλαδή μόνον τεχνικές 
και τεχνολογικές άλλα καί πολύ ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές, πο
λιτικές και ιδεολογικές έπιπτίόσεις. 

Κλίνω περισσότερο στο νά υποστηρίξω αυτή τήν τελευταία άποψη, 
γιατί, φανερά, ο'ι τεχνικές ή τεχνολογικές αλλαγές, ο'ι όποιες σημαδεύουν 
πράγματι τήν αρχή τής βιομηχανικής επανάστασης, αποτελούν τά πρώτα 
βήματα μόνο- και ή σημασία αυτών των τεχνικών καί τεχνολογικών αλλα
γών είναι ακριβώς ότι είχαν μια πολύ πλατιά επίπτωση πάνω στην κοινω-
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νική και πολιτική όομή καί, ϋα έλεγα πάνω σ' ολόκληρη την όψη της 
κοινωνίας, στις νοοτροπίες και στην ιδεολογία. "Ετσι, απ' αυτήν την άπο
ψη, είμαι της γνίόμης ότι ή βιομηχανική επανάσταση αποτελεί σίγουρα 
μια αποφασιστική καμπή στην οικονομική 'ιστορία της ανθρωπότητας* 
την τεχνική πλευρά αυτής της επανάστασης ϋά τήν θεωρούσα άπλα σάν 
την αρχή της, ολοφάνερο; όμ(ος μιά αρχή που παραμένει πολύ σημαντική. 

Δέν νομίζω ότι είναι απαραίτητο νά μιλήσω γι' αυτήν την τεχνική 
πλευρά. 'Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Πρώτα άπ' όλα, οί περισσό
τεροι άπό σας ξέρουν πολλά πάνο) σ' αυτό το θέμα, καί δεύτερον δέν 
είμαι πολύ γερός στην τεχνολογία. 'Οπωσδήποτε, νομίζω οτι είναι πολύ 
σημαντικό το ότι όλες οί τεχνολογικές αλλαγές συνδέονται με το πρόβλη
μα μιας ανισορροπίας στή σχέση προσφοράς καί ζήτησης. "Οπίος ξέρετε, 
στον 18ο αι., ή 'Αγγλία ήδη άντιμετίόπιζε ένα δίλημμα' υπήρχε πράγματι 
μιά ανισορροπία ανάμεσα στους δύο μεγαλύτερους κλάδους τοΰ κυρίαρ
χου βιομηχανικού τομέα, τής βιομηχανίας βάμβακος καί τήν κλωστοϋφα
ντουργία. Πρόκειται γιά τήν ανισορροπία ανάμεσα στή νηματουργία και 
τήν υφαντουργία, πού δημιούργησε μιά ορισμένη πίεση για τεχνική και
νοτομία. Ό υφαντουργικός τομέας ήταν μεγαλύτερος, ή παραγχογικότητά 
του ήταν υψηλότερη άπό τής νηματουργίας, άλλα αν δέν υπάρχει αρκετό 
νήμα, δέν μπορείς νά συνεχίσεις νά επεκτείνεις τήν ύφανση* έτσι υπήρχε 
μιά ανισορροπία, ή οποία απαιτούσε κάποια καινοτομία γιά νά επαυξηθεί 
ή παραγωγικότητα τής νηματουργίας. Καί έδώ συντελέστηκε το ρήγμα, 
στον τομέα τής νηματουργίας. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον οτι αυτό το 
ρήγμα οφείλεται εν μέρει σέ άνθρίόπους που δέν είχαν άμεση σχέση με 
τήν παραγωγή. 

Ή εκμηχάνιση τής νηματουργίας αποτέλεσε λοιπόν το πρώτο βήμα 
(καί υπάρχουν ονόματα που είναι πολύ γνοόριμα στον καθένα: Hardgraves, 
Arkwright. Crompton), το όποιο οδήγησε τελικά στή ριζική τομή του εκ
συγχρονισμού* προο;>ι)(όντας, ή καλύτερα εισάγοντας τήν εκμηχάνιση στον 
τομέα τής νηματουργίας, συνέβαλε στην αύξηση τής παραγωγικότητας 
της κατά διακόσιες ή τριακόσιες φορές μέσα σέ λίγα χρόνια. Λοιπόν 
— και αυτό ακριβώς είναι ή διαδικασία τής οικονομικής ανάπτυξης — 
έάν πριν άπό τήν αρχή τής βιομηχανικής επανάστασης υπήρχε μιά ανι
σορροπία μεταξύ τού τομέα τής νηματουργίας κι εκείνοι' τής υφαντουρ
γίας, ή ανισορροπία τίόρα έπαναόημιουρνήΟηκε προς τήν αντίθετη κα
τεύθυνση. Εξαιτίας τού ότι ή παραγ(ογικότητα τής νηματουργίας αυξή
θηκε τόσο τρομακτικά, στην ύφαντοι*ργία δημιουργήθηκε τίόρα ένα είδος 
μποτιλιαρίσματος, γιατί σ' αυτήν τίόρα έλειπαν οί κατάλληλες μηχανές, 
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καί δεν είχε τήν ικανότητα να αυξήσει αντίστοιχα τήν παραγωγή της καί 
να απορροφήσει όλη τήν ποραγίογή της νηματουργίας. 

Το παραπάνω αποτελεί ένα πρώτο σημείο, στο οποίο πρέπει να δί
νουμε μεγάλη σημασία, κατά τή διαδικασία τής οικονομικής ανάπτυξης· 
είναι αυτό πού ονομάζουμε «πολλαπλασιαστικά φαινόμενα». Σημαίνει 
ότι, όταν αυξάνεται ή παραγωγικότητα σ' ένα κλάδο ή σ' ένα τομέα τής 
οικονομίας, αυτό έχει ευρύτερη σημασία, γιατί μπορεί αυτός ό κλάδος ή 
ό τομέας νά έχει τέτοιες συναρθρώσεις στο σύνολο τής οικονομίας, ώστε 
νά αρχίζει νά κινητοποιεί καί άλλους κλάδους ή τομείς. 

Στην οικονομική ανάπτυξη διακρίνουμε τίς π ία ω καί πρόοω συναρ-
θ ρούσε ις. 

Τί ονομάζουμε πίσω και πρόσω συναρϋροχιεις; "Ας ξανακοιτάξουμε 
τήν εκμηχάνιση τής νηματουργίας. 'Ολοφάνερα άν ή νηματουργία έχει 
τήν ικανότητα νά παράγει περισσότερο, λόγω τής αύξησης τής παραγιο-
γικότητας, τούτο έχει αυτόματα έναν αντίκτυπο προς τα πίσω, στις προη
γούμενες δηλαδή φάσεις τής παραγοογής, πού σημαίνει ότι δημιουργεί ζή
τηση, συγκεκριμένα γιά τή γεωργία —όχι στη βρετανική γεωργία άλλα 
σέ κάποιο άλλο μέρος τού κόσμοι' — καί πιο συγκεκριμένα γιά μπαμπά
κι. Μέ τήν εκμηχάνιση τής νηματουργίας, ή ζήτηση γιά μπαμπάκι πράγ
ματι αυξήθηκε πολύ. 'Υπήρξε επίσης μιά ζήτηση γιά μηχανές, γιατί, φυ
σικά, μετά τήν εισαγωγή τής πρώτης ή τής δεύτερης κλωστικής μηχανής, 
δημιοΐ'ργήθηκε ζήτηση γιά νέες· και ο'ι κλωστικές μηχανές ήταν φτιαγμέ
νες άπό ξύλο καί σίδερο. "Ετσι, φανερά, το δεύτερο σκέλος τής προς τά 
πίσο:> συνάρθρωσης ήταν ή δημιουργία πρόσθετης ζήτησης γιά ξυλεία καί 
σίδερο κ.λπ. Και μπορεί κανείς νά συνεχίσει έτσι μέ αύτη τήν αλυσίδα 
των προς τά πίσω σλ'ναρθρώσεων. 

"Επειτα έρχεται αυτό πού ονομάζουμε προς τά πρόσω συναρθρώσεις, 
δηλαδή, έχοντας δημιουργήσει μεγάλη προσφορά —στην περίπτιοση νη-
ματοποιημένο μπαμπάκι— πρέπει νά τό πουλήσεις, νά το φέρεις στην 
αγορά. Κα! είναι αδύνατο νά το πουλήσεις στην αγορά χιορις νά αυξηθεί 
ή παραγωγική 'ικανότητα τής υφαντουργίας. 'Εάν ή υφαντουργία δέν εί
ναι ακόμη ολοκληρωτικά έκμηχανισμένη, τότε δημιουργείται πρόσθετη 
ζήτηση γιά εργασία, γιά εργατική δύναμη. Γιατί, εάν ή υφαντουργία θέλει 
νά χρησιμοποιήσει όλη τήν ποσότητα πού παρήγαγε ή νηματουργία, τότε, 
ή θά προσθέσει περισσότερη εργασία στην παραγωγική διαδικασία ή θά 
προσπαθήσει νά έκμηχανιστεΐ. Και ή εκμηχάνιση τής υφαντουργίας προ
καλεί πρόσθετη ζήτηση γιά σίδερο, ξυλεία κ.λπ. "Ετσι, ακόμη καί ένα μι
κρό ρήγμα, ένα τεχνικό ρήγμα στην οικονομική και παραγωγική διαδικα-
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σία, διευρύνει κ αϊ επεκτείνει σημαντικά ολόκληρη την οικονομία, κ αϊ 
συνεισφέρει στον μετασχηματισμό της. Ό μετασχηματισμός ομοχ; ολό
κληρης της οικονομίας —καί οέν ί)ά επεκταθώ περισσότερο—-ολοφά
νερα προκαλεί μετασχηματισμό της βάσης της, μετασχηματισμό ολόκλη
ρης της κοινωνίας. "Ενα άπό τα σημαντικότερα στοιχεία ενός τέτοιου 
μετασχηματισμού, άπό την είσαγίογή μηχανών, αποτελείτο εργοστασιακό 
σύστημα. "Αν θέλετε νά διαβάσετε κάτι γι' αυτό το σύστημα, υπάρχουν 
στο Κεφάλαιο τού Μαρξ δύο έξοχα κεφάλαια για το τί σήμαινε το εργο
στασιακό σύστημα για τον 19ο αι., καΐ ιδιαίτερα για τήν αγγλική κοινωνία. 
Το εργοστασιακό σύστημα είχε τΙς κοινωνικές κ αϊ πολιτικές επιπτώσεις 
του, μέ το νά μετασχηματίσει τήν ταξική δομή κ.λπ. Μέ τα παραπόνου 
θέλησα μόνο νά ύπογραμμίσο) ότι αυτή ή φαινομενικά πολύ μικρή, ή 
σχεδόν ασήμαντη καινοτομία στον τομέα τής νηματουργίας απετέλεσε, 
πάν<;ο-κάτ(Λ), ακριβώς το πρώτο βήμα ενός μάλλον ριζικού πολιτικού, κοι
νοτικού, οικονομικού κ αϊ ιδεολογικού μετασχηματισμού ολόκληρης τής 
κοινοινίας. 

Έχω ήδη αναφέρει ότι αυτό τό ρήγμα στην κλοοστούφαντουργία, ή 
εκμηχάνιση της, είχε τΙς έπιπτοχιεις του πάνω στο έξοττερικο εμπόριο, 
εξαιτίας τού ότι απαιτούσε τήν αύξηση τού εξωτερικού εμπορίου, στην 
προκειμένη περίπτίοση, τήν αύξηση τών αγγλικών εισαγωγών βάμβακος 
κ.λπ. Τό ρήγμα όμως αυτό είχε πολύ σημαντικές άμεσες συνέπειες για 
δύο άλλες βιομηχανίες, συγκεκριμένα τΙς βιομηχανίες σιδήρου κ αϊ άνθρα
κα. Φυσικά, στην αρχή, οί περισσότερες μηχανές ήταν κατασκευασμένες 
άπό ξύλο. Ή Βρετανία ομίος άντιμετίόπιζε ένα πολύ σημαντικό πρόβλη
μα: ή ξυλεία είχε αρχίσει νά σπανίζει. Έ ν α μέρος άπό τά βρετανικά δάση 
είχαν καταστραφεί πρίν άπ' τή βιομηχανική επανάσταση, έτσι πού στην 
πραγματικότητα δέν υπήρχε διαθέσιμη ξυλεία. Κατά δεύτερο λόγο, τό ξύ
λο δέν ήταν ασφαλές υλικό γιά τις μηχανές, δέν αποτελούσε πραγματικά 
κατάλληλο υλικό. "Ετσι, ξεπήδησε ή ιδέα ότι γιά νά κατασκευαστούν γε
ρές μηχανές, πρέπει νά χρησιμοποιηθεί κάποια άλλη ύλη· καί, βέβαια, 
το σίδερο ήταν διαθέσιμο. Στή διάρκεια τού 18ου αι. είχε γίνει κάποια 
τεχνική τομή καί στή βιομηχανία σιδήρου. Είχε γίνει ή στροφή άπό τήν 
ξυλεία στον άνθρακα. "Ενας "Αγγλος άρχισιόηρουργός, ό Darby, είχε κα
ταφέρει νά επινοήσει τή διαδικασία, κατά τήν οποία, γιά τήν παραγουγή 
σιδήρου χρησιμοποιείται άνθρακας αντί γιά ξυλεία. Μέ τή χρησιμοποίηση 
τού άνθρακα γιά τήν παραγ<ν>γή σιδήρου, ή ποιότητα τού τελευταίου βελ-
τκόοηκε σημαντικά, ή παραγίογή του κόστιζε πολύ πιο φτηνά άπό πρίν, 
καί ό νέος τύπος σιδήρου ήταν πολύ καλύτερος, πιο κατάλληλος γιά τήν 
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κατασκευή μηχανών. Και φυσικά, ή ανάπτυξη αυτής τής σιδηροβιομηχα-
νίας δημιουργούσε, ακόμη μια φορά, αυτές τις προς τά πίσίύ καί πρόσω 
συναρθρώσεις- μια από τις προς τά πίσο) συναρθρώσεις ήταν έδώ ή εμ
φανιζόμενη ζήτηση άνθρακα. 

Στην 'Αγγλία ό άνθρακας ήταν διαθέσιμος καί όταν προσπαθούμε να 
εξηγήσουμε γιατί ή 'Αγγλία ήταν ή προοτη χώρα πού μπήκε στο δρόμο τής 
εκβιομηχάνισης —και θα επανέλθω σ' αυτό το θέμα— μία από τις εξη
γήσεις είναι ακριβώς αυτή ή διαθεσιμότητα σιδήρου καί άνθρακα. Ή 
'Αγγλία ανήκει σ' αυτά τά λίγα μέρη του κόσμου όπου τά δύο βασικά 
στοιχεία τής μοντέρνας βιομηχανίας τού τέλους του 18ου και τών άρχων 
τοΰ 19ου αι., ό σίδηρος και ό άνθρακας, ήταν διαθέσιμα. 

Καθώς ή ζήτηση γιά άνθρακα μεγάλωνε, αυτό απετέλεσε ένα ερέθι
σμα για τή βιομηχανία εξόρυξης και ή βιομηχανία αυτή απάντησε στο 
ερέθισμα. Πώς μπόρεσε; Φυσικά, πάλι μέ μια καινούρια εφεύρεση. Πρό
κειται γιά το πέρασμα από τή μηχανή τοϋ Newcomen στην ατμομηχανή 
τοϋ Watt. Ό Newcomen ήταν ένας μηχανικός πού είχε επινοήσει στϊς 
αρχές τού 18ου αι. ένα μηχανισμό, μιά πολύ απλουστευμένη μορφή ατμο
μηχανής, ή οποία μπορούσε να άντλεϊ τό νερό από τά ορυχεία. Επρόκει
το όμως γιά ένα πολύ απλό μηχανισμό, ό όποιος δέν μπορούσε να χρησι
μοποιηθεί αλλού έκτος άπό το νά αντλεί νερό από τά ορυχεία. Βέβαια, 
ό μηχανισμός αυτός είχε συντελέσει στην αύξηση τής παραγωγής άνθρα
κα, αφού μπορούσαν τώρα νά κατεβαίνουν βαθύτερα. Ή εφεύρεση όμοος 
και ή εφαρμογή τής ατμομηχανής τού Watt αύξησε ριζικά τήν παραγιο-
γικότητα και τής βιομηχανίας τού άνθρακα, καί τής σιδηροβιομηχανίας, 
καί τής κλο^στούφαντουργίας. Κα! έτσι, ή 'Αγγλία αναδείχτηκε, άπό τίς 
αρχές τού' 19ου αι., σάν τό βιομηχανικό εργαστήρι τού κόσμου. 

Μ' αυτή τή βιομηχανική επανάσταση, ή ανάπτυξη τής βιομηχανίας 
στή διάρκεια τού 19ου αι. υπήρξε ταχύτατη. "Αν τό 1900 ή ευρωπαϊκή 
βιομηχανική παραγωγή ήταν 100, τότε τό 1800 ήταν μόνο 20. Δηλαδή 
μέσα σ' έναν αιώνα, ή βιομηχανική παραγωγή πενταπλασιάστηκε. Kai 
στο τέλος αυτής τής περίοδοι', τό 1913, ήταν 157, έτσι πού στην διάρκεια 
αυτού τού alcova, ή βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε περίπου οκτώ 
φορές. 

'Ολοφάνερα, αυτή ή αύξηση τής βιομηχανικής παραγιογής έθεσε μιά 
σειρά νέα προβλήματα. Θα προτιμούσα όμως νά μήν επεκταθώ σ' όλα 
αυτά τά προβλήματα. Θα περιοριστώ μόνο στις οικονομικές πλευρές αυ
τής τής ανάπτυξης καί θα παραβλέψω τά κοινωνικά και πολιτικά προ
βλήματα. 
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Πρώτα άπ' όλα, καθώς ή παραγωγή αυξανόταν πολύ γρήγορα καί, 
ιδιαίτερα, καθώς ένα μέρος αυτής τής παραγωγής δημιουργούσε ζήτηση 
γιά πρώτες ύλες, εμφανίστηκε το πρόβλημα των μεταφορών. 'Ιδιαίτερα ή 
μεταφορά τού άνθρακα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ό 
άνθρακας είναι βαρύς καί ήταν πολύ δύσκολο νά μεταφερθούν μεγάλες 
ποσότητες μέ τά παραδοσιακά μέσα μεταφοράς. Κατά κάποιο τρόπο, 
στην 'Αγγλία οποί' υπήρχαν πολλά κανάλια, καθώς και ή δυνατότητα 
θαλάσσιας μεταφοράς, το πράγμα ήταν ευκολότερο. 'Αλλά γιά όλες τις 
άλλες χώρες, οποί' ή θαλάσσια μεταφορά ήταν λιγότερο προσιτή, γιά όλες 
τις ήπειροοτικές χώρες όπου οι αποστάσεις πού έπρεπε νά διανυθούν 
ήταν πολύ μεγάλες, ακόμη καί άν υπήρχε ένα καλό οδικό δίκτυο —πράγ
μα πού συνήθως δεν συνέβαινε — ή μεταφορά τόσο μεγάλων ποσοτήτων 
πρίότο^ν υλών ήταν δύσκολη. Γιά τό μπαμπάκι φυσικά δεν υπήρχε πρό
βλημα, γιατί έφτανε πάντα δια θαλάσσης, τό κύριο όμως πρόβλημα άνα-
φάνηκε σέ σχέση μέ τή μεταφορά τού άνθρακα. 

"Ετσι, τό αίτημα τού εκσυγχρονισμού των μεταφορών γινόταν ολοένα 
και πιο πιεστικό. Καί ορισμένα στοιχεία αυτού τού εκσυγχρονισμού τών 
μεταφορών είχαν ήδη δημιουργηθεί μέ τήν ανακάλυψη τής ατμομηχανής. 
Στίς αρχές τού 19ου αι. έγινε ή πρ(ότη προσπάθεια νά χρησιμοποιηθεί ή 
ατμομηχανή, όχι μόνο στην εξόρυξη, όχι μόνο στή βιομηχανική παραγωγή 
(γιατί στίς αρχές τού 19ου αι., είχε ήδη γίνει ό συνδυασμός τής ατμομη
χανής μέ τά κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα), άλλα και στις μεταφο
ρές. 

Ή προότη προσπάθεια νά χρησιμοποιηθεί ή ατμομηχανή στή ναυσι
πλοΐα έγινε αρκετά νωρίς, τό 1806. "Ομως, ή απόπειρα αυτή στάθηκε 
λίγο-πολύ μια αποτυχία. Δέν πέτυχε, καί τό πρόβλημα τής χρησιμοποίη
σης τής ατμομηχανής στή ναυσιπλοΐα ήταν πράγματι ιδιαίτερα δύσκολο, 
εξαιτίας τού ότι οι παλιές ατμομηχανές απαιτούσαν μεγάλες ποσότητες 
καυσίμων. ΟΊ δυνατότητες όμοος κατασκευής πλοίων μεγάλης χωρητικό
τητας, σ' αυτή τήν πρ(όιμη περίοδο, όπου τά περισσότερα πλοία κατα
σκευάζονταν ακόμα από ξύλο, ήταν σχετικά μικρές. "Ηταν αδύνατο νά 
κατασκευαστούν μεγάλα πλοία: τό πολύ χίλιους, δύο ή τρεις χιλιάδες 
τόνους. Καί όταν έχεις μιά χωρητικότητα δύο ή τριών χιλιάδων τόνων και 
χρειάζεσαι μεγάλες ποσότητες άνθρακα γιά τήν ατμομηχανή, τότε ή δυ
νατότητα νά μεταφέρεις μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων είναι περιο
ρισμένη. 

"Ετσι, παρ' όλες τίς προσπάθειες νά χρησιμοποιηθεί ή ατμομηχανή 
στή ναυσιπλοΐα, τό πραγματικό ρήγμα δέν πραγματοποιήθηκε παρά μόνο 
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στα 1870, μέ την εφεύρεση μιας ατμομηχανής νέου τύποιι πού απαιτούσε 
πολύ λιγότερο άνθρακα, καΊ έτσι ή μεταφορική ικανότητα τών πλοίων της 
ϊόιας χωρητικότητας αυξήθηκε. 

• 

Ό εκσυγχρονισμός τών μεταφορών, όπ(ος ξέρετε, ήταν πιο επιτυχής 
στην περίπποση τών οιοηροορόμων, όπου, μετά από διάφορες απόπει
ρες, ή προττη τομή έγινε το 1825, με την κατασκευή της προ'ττης σιδηρο
δρομικής γραμμής όπου μέ βάση τήν εφεύρεση τού Stevenson, ή ατμομη
χανή χρησιμοποιήθηκε σέ κινούμενο όχημα. Το 1825, λοιπόν, στην 'Αγ
γλία, 'ιδρύθηκε ή προοτη (ϊΐδηροδρομική γραμμή, και το παράδειγμα ακο
λούθησαν σχετικά γρήγορα ή Γαλλία, και άλλες χώρες. 'Αξίζει νά σημεκο-
ί)εΐ ότι αρχικά ή χρησιμοποίηση τών σιδηροδρόμων είχε κυρίως συνδεθεί 
μέ δύο öiaq ορετικούς στόχους. Ό σιδηρόδρομος χρησιμοποιόταν στή μία 
περίπτιοση, για τή μετα((ορά άνθρακα —π.χ. στή Γαλλία, όπου ή πρίότη 
σιδηροδρομική γραμμή συνέδεε το ΣαΊντ-'Ρτιέν, ένα άπό τά μεγcίλύτερa 
κέντρα εξόρυξης άνθρακα εκείνη τήν εποχή στή Γαλλία, μέ τή Λυόν 
σΐ'νιστούσε επομένως ένα μάλλον περιορισμένο μεταφορικό μέσο. Στην 
άλλη περίπτιοση, ή διάνοιξη τής πρώτης σιδηροδρομικής γραμμής απα
ντούσε στις προσκοπικές επιθυμίες τών βασιλιάδιυν ή ηγετών ορισμένων 
χ<:ορών —π.χ. στή Ρωσία, ή πρώτη σιδηροδρομική γραμμή συνέδεε τό 
καλοκαιρινό παλάτι τού τσάρου μέ τήν ΙΙετρούπολη. Και στην 'Ιταλία 
επίσης, ή πριοτη μικρή γραμμή οφείλεται στην πρωτοβουλία τού βασιλιά 
τού ΙΙιεμόντε κ.λπ.— συνιστούσε δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο, ένα σύμ
βολο ισχύος ή επιρροής, ή ένα πολύ εξειδικευμένο κ αϊ πολύ οικονομικό 
μέσο μεταφοράς άνθρακα. Μετέπειτα όμιος, ό σιδηρόδρομος απετέλεσε 
τή δεύτερη και ϊσως τήν πιο σημαντική τομή, άπό τεχνική καΊ οικονομική 
άποψη. 

Γιατί ή αλλαγή στά μεταφορικά μέσα είχε πράγματι μια τέτοια τερά
στια σημασία; 

Πρώτα απ' όλα —καΐ αυτό μας φέρνει κοντά στο ερώτημα μας, 
ποιες ήταν δηλαδή οί έπιπτιυσεις τής βιομηχανικής επανάστασης στ'ις 
χώρες πού δέν είχαν ακόμη μπει στή διαδικασία τής εκβιομηχάνισης — 
γιατί τό σιδηροδρομικό μεταφορικό σύστημα δημιούργησε μια τεράστια 
ζήτηση για άλλους παραγ(ογικούς κλάδους, και άλλες αναπτυσσόμενες 
βιομηχανίες. "Αν μιλήσαμε γιά τις προς τά πίσοο καΊ τ'ις προς τά πρόσω 
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συναρθροχιεις τής κλοχιτούφαντουργίας, τότε cci'Tè ς ο'ι συναρθριυσεις ατήν 
περίπτουση τών σιδηροόρόμιυν ήταν κατά πολύ ευρύτερες, θα έλεγα ασύ
γκριτα ευρύτερες. Είναι ολοφάνερο ότι όταν κατασκευάζεται μιά σιδη
ροδρομική γραμμή, τότε αυτόματα υπάρχουν οί προς τα πίσ(ο συναρθρου-
σεις, γιατί δημιουργείται μιά τρομερή ζήτηση σιδήρου για τις σιδηροδρο
μικές γραμμές, για τίς μηχανές και τά βαγόνια κ.τλ. Δημιουργείται και 
τρομερή ζήτηση εργασίας. Καί τέλος, πράγμα ακόμα πιό σημαντικό άπό 
μιά άποψη, ό σιδηρόδρομος προκάλεσε ριζική τομή σέ δύο άλλους τομείς 
τής οικονομίας, στον χρηματιστικό καί στον τραπεζικό τομέα. 

Ή κατασκευή τών σιδηροδρομικών γραμμών απαιτούσε ποσότητα 
κεφαλαίίον μεγαλύτερη άπό κάθε άλλη φορά. Γιά νά σας ócóoco ένα παρά
δειγμα (έχουν γίνει μερικοί υπολογισμοί), πόσο στοίχιζε, π.χ. ή αγορά 
ενός κλωστικού μηχανήματος στις αρχές τού 19ου αι.; (Και δεδομένου 
ότι τά εργοστάσια ήταν μικρά, αν κατάφερνες ν' αγοράσεις ένα κλωστικό 
μηχάνημα, μπορούσες νά εγκαταστήσεις ένα μικρό εργαστήριο καί νά βά
λεις μπροστά, κατά κάποιο τρόπο, μιά επιχείρηση.) Λοιπόν, σύμςχυνο με 
κάποιους αγγλικούς ή γαλλικούς υπολογισμούς, οί μισθοί 6 ή 8 περίπου 
μηνών ενός βιομηχανικού εργάτη αρκούσαν γιά τήν αγορά μιας κλοοστι-
κής μηχανής. Φυσικά, ήταν πολύ λίγοι εκείνοι πού είχαν.τή δυνατότητα 
νά αποταμιεύσουν τόσο πολλά χρήματα, παρ' όλα αυτά όμως, ή ζήτηση 
κεφαλαίων στις αρχές τού 19ου αι. ήταν σχετικά μικρή. Μ' ένα σχετικά 
μικρό κεφάλαιο μπορούσες νά γίνεις επιχειρηματίας, μπορούσες νά ξεκι
νήσεις μιά βιομηχανική επιχείρηση. Οί ανάγκες σέ κεφάλαιο γιά τους 
σιδηροδρόμους ήταν τρομερά μεγάλες, ήταν μεγαλύτερες άπ' όσο ποτέ 
άλλοτε. Kai δεδομένης αυτής τής ζήτησης κεφαλαίων, u à έλεγα, ότι δέν 
υπήρχε κανένα άτομο στον κόσμο πού uà μπορούσε να αναλάβει μόνο 
του, για δικό του λογαριασμό, τή χρηματοδότηση τής κατασκευής μιας 
σιδηροδρομικής γραμμής. "Ετσι, μέ τους σιδηροδρόμους μπήκαν ένα σω
ρό νέα προβλήματα. "Ενα άπ' αυτά ήταν το πρόβλημα τής χρηματοδό
τησης τους. Καί εξαιτίας αυτού τού προβλήματος, δημιουργήθηκε μιά 
χρηματιστική αγορά, ή οποία οδήγησε σέ ορισμένες καινοτομίες, όπως το 
τραπεζικό σύστημα, όπως ή καινοτομία ιδιαίτεροι τού χρηματιστηρίου 
αξιών, ή ανανέωση τού πιστωτικού συστήματος, ιδιαίτερα μέ τήν εμφά
νιση τών μετοχικών εταιρειών, οί όποιες επιχειρούσαν νά χρησιμοποιή
σουν πηγές κεφαλαίου ο'ι όποιες πριν δέν εθεωρούντο σαν τέτοιες. 

Δέν θέλίυ νά κάνω κατάχρηση τής λέξης επανάσταση, άλλα πραγμα
τικά αυτό πού έγινε στον τομέα τής χρηματοδότησης, τού τραπεζικού 
συστήματος, ήταν ένα είδος επανάστασης. 
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Τί πραγματικά έγινε; ΙΙρϊν απ' αύτη την τομή τί μπορούσε συνήοως 
να ονομαστεί κεφάλαιο; 

Φυσικά όχι όποιοόήποτε άποταμίευμα' δέν μπορεί να θεωρηθεί κε
φάλαιο οποιοδήποτε άποταμίευμα. Κεφάλαιο αποτελεί μόνο το μέρος 
τών άποταμιευμάτουν ποί' πράγματι μπαίνει στη σφαίρα της παραγωγής. 
Και υπήρχε μεγάλη ποσότητα κεφαλαίου. μεγάλη ποσότητα άποταμιευ-
μάτων, πού το καθένα ξεχωριστά ήταν πολύ ασήμαντο γιά να βάλει μπρο
στά μία βιομηχανική επιχείρηση. Στην πραγματικότητα ο'ι αποταμιεύσεις 
αυτές έμεναν αδρανείς, δέν έκινητοποιοϋντο, παρέμεναν αχρησιμοποίη
τες, έτσι οχιτε 'ένα μέρος τών άποταμιευμάτιον τής κοινοονίας στο σύνολο 
της, δέν γινόταν μέρος τής παραγωγικής διαδικασίας, τής βιομηχανικής 
παραγιυγής ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας. Με τή 
δημιουργία τών μετοχικών εταιρειών, ήταν τ(όρα δυνατόν να κινητοποιη
θούν αυτές οί αποταμιεύσεις. "Ας υποθέσουμε ότι έχετε 100 δρχ. Λοιπόν, 
100 δρχ. δέν αποτελούν κεφάλαιο, μ' αυτές τις 100 δρχ., μόνος του κανείς 
δεν μπορεί νά κάνει τίποτε. 'Αλλά, άν π.χ. αγοράσετε μ' αυτές μια μετοχή 
ή τίς βάλετε στην τράπεζα, τότε ή τράπεζα μπορεί, δανείζοντας τες, νά 
τις χρησιμοποιήσει σάν κεφάλαιο. 'Έτσι τελικά, τό σιδηροδρομικό σύστη
μα μεταορορών δημιούργησε μιά αγορά κεφαλακυν, μιά πιστουτική αγορά, 
καί μέσω αυτής, με τήν κινητοποίηση τών κεφαλαίων, τών αποταμιεύ
σεων τού κοινοονικού συνόλου, συνέβαλε πολύ στη δημιουργία μιας μεγά
λης συσσίόρευσης, ή οποία διοχετεύτηκε στην παραγιυγή. 

ΟΊ σιδηρόδρομοι όμως είχαν και μία άλλη, πολύ σημαντική επίσης, 
επίπτωση. Συγκεκριμένα, άπό τή δεκαετία τού 1850 ή τού I860 περίπου, 
οί σιδηρόδρομοι δέν αποτελούσαν μόνο ένα οικονομικό σύστημα μετα
φορών, δεν απαντούσαν μόνο σε καί)αρά οικονομικά προβλήματα άλλα 
εξελίχτηκαν σιγά-σιγά σέ ένα είδος δικτύου, μέσω τού οποίου ή δυτικο
ευρωπαϊκή επίδραση διοχετευόταν, μεταδιδόταν στά μέρη εκείνα τού 
κόσμου οποί' ή βιομηχανική επανάσταση δέν είχε συντελεστεί ακόμη. 
"Ετσι, τό σιδηροδρομικό σύστημα μεταφορών απετέλεσε τό βασικό δί
κτυο γιά τή δημιουργία μιας πραγματικής παγκόσμιας αγοράς, γιά τή δη
μιουργία ενός πραγματικά παγκόσμιοι' οικονομικού συστήματος καί, άπό 
τό δεύτερο μισό τού 10ου αι., ό ρόλος του ήταν ιδιαίτερα σημαντικός στή 
συνένταξη και τή σύνδεση τών περιοχών εκείνων τής Ευρώπης ποί' δέν 
είχαν ακόμη εκβιομηχανιστεί, με τις εύροοπαϊκές βιομηχανικές περιοχές. 
Ά π ' αυτή τήν άποψη ί)ά έβλεπα τήν κατασκευή τών σιόηροόρόμιυν σάν 
ένα άπό τά κυριότεροι στοιχεία γιά τήν κατανόηση τού πώς οί υπανά
πτυκτες ή ο'ι λιγότερο ανεπτυγμένες εύροοπαϊκές περιοχές συνδέθηκαν 
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με το ανεπτυγμένο τμήμα τής Ευρώπης και πώς ή Δυτική Κύρώπη πέτυχε 
να μετοίόώσει την οικονομική της έπίόραοη στις μη ανεπτυγμένες εύρου-
παϊκές περιοχές και ίόιοα'τεροί ατή Βόρεια, Ανατολική και Νότια Ευρώπη. 

Πώς φτιάχτηκε το οιόηροορομικό οΰατημα μεταφορών; Αφού οί 
απαιτήσεις σέ κεφάλαιο ήταν πάρα πολύ μεγάλες, ακόμη και αν υποθέ
σουμε ότι Οά μπορούσε λ'ά εισαχθεί ένα σύγχρονο τραπεζικό σύστημα, 
πού οά μπορούσε λ'ά ο'ίπορροορήσει όλα τά άποταμιεύματα τών υπανά
πτυκτου ν χ ουρούν, είμαι απολύτους σίγουρος ότι κοα πάλι όέν ι)ά υπήρχε 
αρκετό κεφο'ίλαιο, για λ'ά κοίτοίοκευοίστούλ1 όλες οί σιόί]ρο>ορομικές γραμ-
μές πού χρειάζονταν. "Ετσι, οίύτόμοίτοί, ή έπέκτοίση τού σιοΐ]ροορομικο)ύ 
οιυοττήματος μετοίοοο)ρουν ο'ίπετέλεσε τό προυτο βήμα όχι μόνο για νά δη
μιουργηθεί μια έσουτερική αγορά κεφ οίλοα'ουν, ο'ίλλά κοα γιο'ί ενοί ο'ίλλο πολύ 
οτημαντικό στοιχείο τής σύγχρονης οίκολ'ομικής οΥνο'σττυξης, συγκεκριμέ
νοι για τήν έξοο/ουγή κεφαλαίουν. Γιο( παράδειγμα, ότοίν Βρετανοί, Γ άλλο) ι, 
Γερμανοί βιομήχανοι ή τροίπεζίτες, ή όποιοοτόήποτε άλλος, έδειξαν ένόιοί-
ο( έρον για τήν καταοϊκευή τής σιδηροδρομικής γροίμμής πού συνέδεσε τό 
Βερολίνο) με τή Βαγδάτη, γροίμμής τήλ1 οποίοι ή Γερμοίλ'ύί διακαούς έπιί)υ-
μούοτε κοα ή όπο)ίο; όιέσχιζε το'ί Βοίλκάνια, ητοίλ' φοη'ερό ότι καμία άπό τίς 
βαλκανικές χουρες όέν ήταν ο':ρκετοί εύρουστη, αρκετοί πλούοπα, ου στ ε να 
οΐυμμετο'ίσχει μέ έπο:ρκή κεο( ο'ίλακί στήλ1 κοπΌίσκευή ο(ύτής τής γροίμμής. 
"Ετσι ήταν απαραίτητο λ'ά διοχετευθεί κεο( άλοπο ο'ίπό τις πλούοϊΐες χουρες 
προς τις φτωχές (άς τις ο'ίποκοίλέσουμε έτσι). Κοα μ οίύτόν τόλ' τρόπο 
ανέκυψε τό οά'τημοί για τήλ' έξοίγουγή κεφ οίλοίίουλ1. 

Το) αίτημοί ο;ύτό προβλήθηκε κοα ο'ίπό τις όύο πλευρές. Άπο') τή μιο; 
πλευρά, προβλήθηκε ο'ίπό τις ύποα'άπτυκτες χουρες. 'Avotq έρομοίΐ ίόιοίίτε-
ροί στην Εύρουπη κοα ο'ίπό οίύτή τήλ' άποψη ί)ο'ί ήθελα νο'ί κάνου ένοί οταοί έ-
στατο όιοίχωρισμό, ο'ίνοφιεσοί στήλ' εύρουπαϊκή κοα τή μ ή εύρουπαϊκή υπα
νάπτυξη. Γιατί οιτήν Εύρουπη, ο':κόμη κοα ϊιν υπήρχε μεγο'ίλθ)ς αριθμούς ο'ίπο) 
χουρες πού άπο) οικονομική ο'ίποψη ητο;ν ύποίλ'ο'ίπτυκτες, υπήρχε παρ' όλα 
αυτά ένοί είδος ενότητας, έστου κοα μέ τήλ- πολύ εύρείοί έλ'νοια τού «εύρου-
ποίϊκού πολιτιοιμού». Οί πληροφορίες κυκλοφορούσαν στήλ' Εύρουπη και 
έτοτι χουρες πού ήτοα1 λιγότερο ανεπτυγμένες, είχαν, λιγότερο ή περισσό
τερο, συνείδηση τού γεγον(')τος ότι εϊχοη' μείνει π ίσου* κοα σέ κάθε μια 
COT' τίς χουρες αυτές υπήρχε μεγάλος ο'ίριΐ)μός ο'ίπό ηγέτες, όιοίνοούμελ-ους, 
αριστοκράτες ή έμπορους, πού έπιϋυμούσοίν όιοίκοίώς νά κοίλύψουλ' τή 
όιοίφορο'ί, πού ήτοίν πρόθυμοι νά άκολο)υί)ήοΚ)υν, ητοίλ1 έτοιμοι νά δουν τις 
όυτικο-ευρουποά'κές χουρες οτάν ποίρο'ίόειγμοί προς μίμηση. Και έξοατύίς αύ-
τού, υπήρχε τό οά'τημοί ού οίύτές τις χουρες κοίίΐο'υς κοί'ι ή οίϊοτϋηση ότι ΐ)ο'ί 
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μπορούσαν να δανειστούν μερικά χρήματα άπό τα ανεπτυγμένα κράτη. 
Ά π ό την άλλη πλευρά, το αίτημα για εξαγωγή κεφαλαίων δημιουργήθηκε 
καί στίς ανεπτυγμένες χώρες, γιατί έγινε αισθητή ή ανάγκη του σιδηρο
δρομικού δικτύου, ιδιαίτερο« όταν, άπό τά μέσα τού 19ου αι., λόγω τής 
εκβιομηχάνισης τής Δυτικής Εύροχπης, δημιουργήθηκε σημαντική ζήτηση 
για πρώτες ύλες καί εϊδη διατροφής. Μ' αυτόν τον τρόπο έγινε αντιληπτό 
ότι υπήρχε οργανική σχέση μεταξύ των σιδηροδρόμων καί των δικών τους 
αναγκών. Ό σιδηρόδρομος μπορούσε νά εξασφαλίσει τήν ομαλή μετα
φορά πρίότουν υλών καί ειδών διατροφής στίς αναγκαίες ποσότητες, δη
λαδή στις ποσότητες πού ήταν απαραίτητες γιά τή συνέχιση τής δικής 
τους εκβιομηχάνισης, ή οποία άντιμετουπιζε ήδη προβλήματα άνο'ψαλης 
τροφοδοσίας καί ελλείψεων. 

Φυσικά μπορεί κανείς νά ροοτήσει, γιατί ό σιδηρόδρομος; Και γιατί 
στην Ευρώπη; Γιατί νά μήν ενδιαφερθούν γιά άλλες ηπείρους, όπου δεν 
χρειαζόταν ό σιδηρόδρομος, άπ' οποί' μπορούσε κανείς νά έπικοινουνήσει 
με πλοϊα καί μάλιστα αφού μερικά βασικά νέα υλικά δεν παραγόντουσαν 
καν στην Εύρίόπη; "Ομως ή προμήθεια πολλών βασικών προυτοη' υλών 
εξαρτιόταν ακόμη άπό τις ευρωπαϊκές χώρες. Ά π ' αυτή τήν άποψη οί 
σιδηρόδρομοι είχαν ένα σημαντικό ρόλο, είχαν εξαιρετική σημασία καθώς 
δημιούργησαν μιαν ιδιαίτερη σύνδεση ανάμεσα στίς ανεπτυγμένες και τίς 
λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες τής Ευρώπης. 

Σέ σχέση με το παραπάνω, υπάρχουν δύο κύρια φαινόμενα, τά όποια 
πρέπει κανείς νά παρακολουθήσει. Τό πρώτο είναι ό όγκος τών εξαγομέ
νων κεφαλαίων, καί τό δεύτερο ό όγκος τού εξωτερικού εμπορίου μεταξύ 
όνεπτυγμένοον καί λιγότερο ανεπτυγμένων χοορών. Σχετικά με τό πρώτο 
φαινόμενο, θά έλεγα ότι ή εξαγωγή κεφαλαίοι.', αυτή καθ ' αυτή, πηγαίνει 
πίσω στον 17ο καί 18ο αι. 'Υπήρχε πάντα, λόγου χάρη, κάποιος πλούσιος 
'Ιταλός έμπορος πού δάνειζε κάποιο κεφάλαιο. Επίσης, ή 'Ολλανδία, 
π.χ., ή οποία ήταν μιά άπό τίς πιό πλούσιες χώρες στον 17ο και 18ο αι., 
δάνειζε σέ ορισμένες χώρες μερικά κεφάλαια. Ό όγκος όμως τών εξαγο
μένων κεφαλαίων αυξήθηκε τρομακτικά στ ή διάρκεια τού 19ου αι. Τό 
1850, ό όγκος αυτός μπορεί νά εκτιμηθεί γύρω στα 900 έκ. δολλάρια (με 
τήν αξία τού όολλαρίου πριν άπό τόν Α' Παγκόσμιο Πόλεμο). Έχουμε 
λοιπόν 900 έκ. γύρω στα μέσα τού 19ου αι., 24 δισ. τό 1900, καί 46 δισ. 
τό 1913, δηλαδή τρομακτική πράγματι αύξηση. Καί αυτά τά 4(5 δισ. προ
ερχόντουσαν κυρίους άπό τρεϊς χώρες: τό μισό περίπου άπό τήν 'Αγγλία, 
τό ένα τέταρτο περίπου άπό τή Γαλλία, γύρω στά 13% άπό τή Γερμανία 
καί οί τρεϊς μικρές άλλα πολύ ανεπτυγμένες δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες, 
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ή 'Ολλανδία, το Βέλγιο και ή 'Ελβετία, συμμετείχαν και οι τρεις μαζί με 
ένα 12%. Βλέπει κανείς πράγματι οτι το σύνολο σχεδόν των εξαγομένων 
κεψαλακυν προερχόταν άπο τη Λυτική Εύρουπη και οτι ό ρόλος των Hvco-
μένων Πολιτειών πρίν το 1913 ήταν ασήμαντος. Κάτι περισσότερο: πριν 
άπό το 1913 οι 'Ηνωμένες Πολιτείες ήταν περισσότερο χοορα είσαγοογής 
παρά έξαγιυγής κεφαλαίων. 

Γιατί ή Δυτική Εύριόπη δάνεισε αυτή τήν τεράστια ποσότητα χρή
ματος στον κόσμο και κυρίως στις εύρουπαϊκές χουρες και μάλιστα τΙς πιο 
υπανάπτυκτες; Tò έρ(ότημα άφορα κυρίους τή Γαλλία και τή Γερμανία, 
γιατί ή περίπτωση της Βρετανίας είναι διαφορετική, αφού το μεγαλύτερο 
μέρος του βρετανικού κεφαλαίου πήγε στή βρετανική αυτοκρατορία. 

Φυσικά, το πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τήν επίπτωση τού ξένου 
κεφαλαίου αποτελεί αντικείμενο μεγάλης συζήτησης. "Ηταν άραγε θετι
κή, βοήθησε πράγματι τήν οικονομική ανάπτυξη των υπανάπτυκτων χω
ρών: Ποια ήταν ή συνεισφορά του; "Η μήπως όέν ήταν τίποτε άλλο παρά 
ένα έρεισμα για να στηριχτεί ή ουτικο-ευρωπαϊκή κυριαρχία, τίποτε άλλο 
παρά μόνο μια σημαντική συμβολή στην προκυϋηση των δυτικό-εύρουποα-
κών συμφερόντων; Συνετέλεσε το κεφάλαιο αυτό στο μεσχηματισμό των 
ύπαναπτύκτίυν οικονομιών; 'Υπάρχουν ούο κύριες αντιτιθέμενες από
ψεις, τις όποιες Οά ήθελα να αναφέρω. 'Υπάρχει ή άποψη, πού Οά τήν 
αποκαλούσα απολογητική, ή οποία λέει, με ούο λόγια, ότι όλες αυτές ο'ι 
δυτικό-εύρουποακές χώρες συνέβαλαν, χουρις κανένα εγωιστικό συμφέρον 
στον εκσυγχρονισμό κ.λπ. Φυσικά, πρόκειται για ανοησίες. Παραμένει 
όμους ένα έροότημα, το οποίο μπορεί να τεθεί, και το όποιο χαρακτηρίζει 
τις απόψεις ενός διάσημου Αμερικανού παλ'επιστημιακού, ειδικευμένου 
στην τραπεζική καί στην έξοίγουγή κεο( αλαίοη\ τού Rondo-Cameron. Kerr' 
αυτόν, ή κύρια συνεισφορά τού εξαγομένου κεφαλαίου για κάθε χουροί-
άποδέκτη ήταν πάνοο-κάτω θετική. Φυσικά, όντας πανεπιστημιακός, δεν 
αρνείται ότι οί χώρες πού έξήγαν κεφάλαια, δεν τό έκαναν παρά για το 
δικό τους έγουιστικό οικονομικό συμφέρον. Πράγματι διάφοροι υπολογι
σμοί, πού έχουν γίνει π.χ. στην Αγγλία και στή Γαλλία, δείχνουν ότι, άν 
πάρουμε τό επιτόκιο στην εσωτερική αγορά, καί τήν απόδοση' τού έξο-
χΟέντος κεφαλαίου, έχουμε μια διαφορά τής τάξης τού 1%-2%. Αυτό 
σημαίνει ότι, άν έκανες επένδυση των χρημάτουν σου στην 'Αγγλία, μπο
ρούσες νά έχεις μια απόδοση γύρου στά 3,2%. "Αν όμους ήθελες νά εξαγά
γεις αυτό τό κεφάλαιο, ή απόδοση του Οά ήταν γύρω στά 5,4% ή 5,5%). 
"Ετσι, πράγματι, αυτό τό περιυουριο κέρδους, αυτό τό μεγαλύτερο επιτό
κιο ή αυτή ή μεγαλύτερη απόδοση, ήταν σίγουρο« ένα κίνητρο γιά να έξά-
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γονται ορισμένα κεφάλαια αντί να επενδύονται στην εσωτερική αγορά. 
Άπό τήν άλλη πλευρά, αποδείχτηκε αργότερα οτι το ρίσκο τής επένδυ
σης έξω άπό τήν χώρα ήταν πολύ μεγαλύτερο φυσικά απ' ό,τι για μια 
επένδυση μέσα στην 'Αγγλία. "Οπως και νάχει, ή διαφορά στα επιτόκια 
συνέβαλε πάρα πολύ στην εξαγωγή κεφαλαίου. 

Σύμφωνα λοιπόν με τον Cameron ή επίπτωση τού ξένου κεφαλαίου 
ήταν παντού θετική. 

Ή άλλη, ή αντίθετη άποψη εκφράζεται μέσα στα κείμενα τής νέας 
αριστεράς, ή οποία άρχισε νά εμφανίζεται στή δεκαετία τού 1960 και 
1970. Σύμφωνα μ' αυτήν, δεν μπορούμε νά μιλάμε γιά κανενός είδους 
θετική επίπτωση, γιατί αυτή ή εξαγωγή κεφαλαίων δέν έγινε γιά κανέναν 
άλλο λόγο, παρά μόνον γιά νά ενισχύσει τήν κυριαρχία τής Δυτικής Εύρο> 
πης, των χωρών πού έξήγαν κεφάλαιο, σ' ολόκληρο τον κόσμο. Δέν ήταν 
τίποτε άλλο παρά μια μορφή εκμετάλλευσης. Στην πραγματικότητα, λένε 
οι θιασώτες τής άποψης αυτής, τό κεφάλαιο εκείνο παραμόρφωσε τήν 
οικονομική δομή τών χοορών στίς όποιες κατευθύνθηκε- και γι' αυτό είναι 
τής γνώμης ότι πρέπει, χωρίς περιστροφές, νά καταδικαστεί. Αυτό απο
τελεί μόνιμο στοιχείο τής έν λόγιο βιβλιογραφίας- προσπαθούν νά αποδεί
ξουν ότι δέν πρόκειται γιά τίποτε άλλο παρά γιά καθαρή εκμετάλλευση. 

Δέν συμμερίζομαι αυτή τήν άποψη. Κατά τή γνώμη μου, οι οικονο
μικές πράξεις δέν πρέπει νά κρίνονται μέ ηθικά κριτήρια. Αυτό πού έχου
με νά κάνοι>με είναι νά εξετάσουμε τήν κάθε χ(όρα ξεχιυριστά. Ή επί
πτωση τής εξαγωγής κεφαλαίων στις διάφορες χώρες δέν εξαρτιόταν μό
νο άπό τή χιορα ή οποία εξήγε τό κεφάλαιο- εξαρτιόταν και άπό τή χώρα 
πού τό απορροφούσε, πού εισήγε αυτό τό κεφάλαιο. 

Τί μπορούισε νά κάνει ή κάθε χώρα μ' αυτό τό κεφάλαιο; 
Μπορούσε νά τό διοχετεύσει σέ επενδύσεις, πράγμα πού θά συνέ

βαλλε στην οικονομική της ανάπτυξη; "Ηταν ικανή νά ελέγξει τίς επεν
δύσεις, ήταν σέ θέση νά χαράξει μια οικονομική πολιτική, στο πλαίσιο 
τής οποίας, τό εισαγόμενο αυτό κεφάλαιο θά μπορούσε νά αξιοποιηθεί; 
Ά π ' αυτή τήν άποψη, μπορεί νά βρει κανείς διαφόρων τύπων απαντή
σεις. Σέ πολλές αποικίες, λόγου χάρη, αυτά τά εξαγόμενοι κεφάλαια δη
μιούργησαν αυτό πού ονομάζουμε «θύλακες». 

ΓΊοιοί ήταν όμως οι πιο σημαντικοί τομείς προς τους οποίους στρά
φηκε αυτή ή εξαγωγή κεφαλαίων; "Αν αναλύσει κανείς τή δομή τού έξα-
χθέντος κεφαλαίοι' στά τέλη τού 19ου αι., θά βρει ότι τό μεγαλύτερο τμή
μα του κατευθύνθηκε σέ τρεις κύριους τομείς. 

Ό πρώτος τομέας ήταν ή χορήγηση δανείων προς κυβερνήσεις. 'Αλλά, 

4 D ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΠΛ Ι ΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΣ, |ί)ος-20ος <ά. 
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όταν μια κυβέρνηση έπαιρνε όάνειο, τότε έμενε σ' αυτή να αποφασίσει 
πώς θα το χρησιμοποιήσει. Στην περίπτοχιη των βαλκανικών χοχρών —θα 
ξαναγυρίσω σ' αυτό το ζήτημα— το μεγαλύτερο μέρος αυτών τών χρη
μάτων όέν αξιοποιήθηκε οικονομικά μέ την αυστηρή σημασία του όρου. 
Οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τά χρήματα αυτά γιά νά καλύψουν με
γάλα ελλείμματα στον κρατικό προϋπολογισμό, γιά νά qTK^ovv στρατό 
καί, γιά νά χρησιμοποιήσουμε ένα σύγχρονο όρο, μερικές φορές τά χρη
σιμοποιούσαν σε «έκοηλίόσεις έπίόειξης» ή γιά «συμβολικό εκσυγχρονι
σμό». Μέ αυτό εννοώ το έξης (και το φαινόμενο είναι πολύ συχνό ακόμη 
και σήμερα): 'Υπάρχει σέ ορισμένες χώρες ένας οργανικός τύπος οικο
νομικής ανάπτυξης. Μ' αυτόν τον οργανικό τύπο οικονομικής ανάπτυξης 
επιτυγχάνεται ένα ορισμένο έπίπεόο είσοόημάτων. Καί σ' αυτό τό όεόο-
μένο είσοόηματικό έπίπεόο ένας μεγάλος αριθμός άπό αυτά πού ονομά
ζουμε επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελούν οργανικό μέ
ρος του. 11.χ. είναι φανερό ότι γιά έναν 'Αμερικανό εργάτη, είναι σχετικά 
εύκολο νά αγοράσει μια έγχρουμη τηλεόραση, γιατ'ι ή έγχρωμη τηλεόραση 
άντιπροσοοπεύει μικρό μόνο κομμάτι τού μισθού του. Τό είσοόηματικό 
και τό τεχνολογικό έπίπεόο βρίσκονται, πάνο)-κάτο), σέ ισορροπία. 'Αλλά, 
ολοφάνερα, ό καθένας, σέ όποιαόήποτε χώρα. ένόιαφέρεται γι' αυτά τά 
επιτεύγματα, ό καθένας θέλει νά αγοράσει αυτοκίνητο ή έγχρίυμη τηλεό
ραση. 'Έτσι, κα'ι σέ άλλες χώρες γίνονται μεγάλες έπενόύσεις στην αγορά 
αύτοκινήτίον, άλλα εκεί τό έπίπεόο είσοόήματος όέν είναι τό Ί'όιο. Για 
'έναν Ούγγρο, ή αγορά έγχρωμης τηλεόρασης σίγουρα όέν αντιπροσωπεύει 
τό μισό τού μισοοϋ του, άλλα πολύ περισσότερο. Αυτό λοιπόν είναι ή 
έκόήλίυση έπίόειξης, προσπαθείς όηλαόή νά βάλεις στον τρόπο ζίοής σου, 
στην κατανομή τού είσοόήματός σου, πράγματα τά όποια, στην πραγμα
τικότητα, όέν αποτελούν οργανικά στοιχεία τής οικονομίας τής χώρας 
σου. 

Λυτή είναι ή Ίόιωτική όψη τού φαινομένου. Στις αρχές τού 19ου αι., 
όέν υπήρχε τόσο πολύ αυτή ή ίόκοτική όψη όσο ή κυβερνητική. Αυτό 
πού ονομάζουμε συμβολικό εκσυγχρονισμό σημαίνει ότι χρησιμοποιείς 
τά χρήματα όχι γιά έπενόύσεις, όχι γιά νά παραγάγεις περισσότερα άγαί)ά 
καί νά αυξήσεις τό εθνικό σου είσόόημα, άλλα γιά νά χτίσεις π.χ. μεγάλα, 
καινούρια, όμορφα, σύγχρονο« κυβερνητικά κτίρια. 'Έτσι, και στ ή μικρή 
χ οχ) α, ό ηγέτης πρέπει νά έχει τον ϊόιο τύπο κατοικίας, άς πούμε, μέ την 
'Αμερική. Φυσικά όέν ΐ)έλθ) νά πώ ότι τό νά χτίσεις ένα μεγάλο όημόσιο 
οίκοόόμημα, όέν έχει καμία οικονομική έπίπτοχϊη —τό κάθε τι έχει οικο
νομικές έπιπτοχτεις· χτίζοντας όημιουργεΐς ζήτηση εργασίας, οι εργάτες 
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δημιουργούν κάποια ζήτηση για καταναλίοτικά είδη κ.ο.κ. 'Όταν τελεκυ-
oei όμως το κτίριο, δεν υπάρχουν παραπέρα συνέπειες. Γεγονός παρα
μένει, ότι πρόκειται γιά συμβολικό εκσυγχρονισμό, του όποιου ο'ι έπι-
πτ(όσεις είναι περιορισμένες. "Ετσι, σε πολλές χώρες, τά χρήματα στην 
πραγματικότητα δεν σπαταλήθηκαν ας ποϋμε καλύτερα ότι όέν χρησι-
μοποιήί)ηκαν σουστά. 

Αυτά σ' ό,τι άφορα τα κυβερνητικά οάνεια. ' II δεύτερη μεγάλη επέν
δυση κατευθύνθηκε στίς μεταφορές και ειδικότερα στους σιδηροδρόμους. 
Οί έπιππόσεις των έπενόύσειον αυτών στις οικονομίες των χοίρων πού 
αφορούσαν, αποτελούν επίσης αντικείμενο συζήτησης και πάντοος πρέ
πει κ ai πάλι νά εξεταστούν κατά περίπτοχτη. Τό ζήτημα στην Ελλάδα 
ήταν διαφορετικό, γιατί στην 'Ελλάδα ή ναυτιλία ήταν σημαντική. Άλλα 
άν πάρουμε χ ουρές, π.χ. σαν τή ΣερβιΌί ή τήν Ρο>υμοίνίο(, τό δυναμικό του 
σιδηροδρομικού δικτύου χρικίΐμοποιόταν μόνο κατά 10% έιος ί 5(Χ>, περί
που. 'Υπάρχουν μερικοί δείκτες πού φανερώνουν σέ ποιο βαθμό ό σι
δηρόδρομος αποτελεί πράγματι κομμάτι μιας οικονομίας. Μπορούμε νά 
πάρουμε τήν πυκνότητα τού σιδηροδρομικού δικτύου, αριθμό χιλιομέ
τρου κατά εκατοντάδα χιλιο'ίόουν πληθυσμού κ.λπ. Μπορούμε όμους νά 
χρησιμοποιήσουμε επίσης έναν άλλο πολύ σημαντικό δείκτη: τί ποσότη
τες μεταφέρουν ο'ι σιδηρόδρομοι. ΙΙοιύς είναι ό όγκος των εμπορευμάτων 
πού πράγματι μεταφέρει ένα σιδηροδρομικό δίκτυο; Kai ποιος είναι ό 
αριθμός των επιβατών πού χρησιμοποιούν σιδηρόδρομο; Kai φτάνουμε 
έτσι στο συμπέρασμα ότι ή πραγματική χρήση τού σιδηροδρομικού δι
κτύου στα Βαλκάνια αντιπροσώπευε τό 10% έως τό 15% τού δυναμικού 
του. Γιατί ό σιδηρόδρομος ορτιο'ιχτηκε μεν, άλλα ο'ι χουρικοί στά Βαλκάνια 
δεν ταξίδευαν πάρα πολύ, ή χρησιμοποιούσαν πιό παραδοσιακά μέσα 
μεταφοράς. Δεν υπήρχε κάποια πολύ δυναμική οικονομία και έτσι δεν 
υπήρχαν πολλά, ή υπήρχαν πολύ λιγότερα πράγματα γιά μεταφορά, ο'υοϊτε 
τελικά, στην πραγματικότητα, ή επίδραση τώΛ' σιόηροόρόμουν ήταν κατά 
πολύ μικρότερη άπ' ό,τι στίς ανεπτυγμένες χώρες. 

Παρ' όλα αυτά θά επέμενα νά χαρακτηρίσο) τήν κατασκευή σιδηρο
δρόμων σάν πολύ χρήσιμη καί, άπό οικονομική άπο\|'η, αποδοτική επέν
δυση. Φυσικά, ή κατασκευή σιδηροδρόμων ήταν μιά επιχείρηση στην 
οποία οί δυτικό-εύρουποακές χώρες είχαν πολύ σημαντικά (π^)έροντα. 
Γιατί είχαν καταλάβει ότι ή κατασκευή σιδηροδρόμων τους επέτρεπε νά 
δημιουργήσουν, πρώτα άπ' όλα, μιά αγορά στίς άλλες εύρουποακές χώρες, 
άπ' οπού θά μπορούσαν νά προμηθευτούν τρόφιμα καί πρώτες ύλες. 
Άπό τήν άλλη, είδαν ότι δημιουργούσαν έτσι καί μιά αγορά ζήτησης γιά 
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τα όικά τους προϊόντα, με δύο όψεις. Πρώτα άπ' ολα, είναι φανερό ότι 
σε κάθε μία από τις ανατολικό-εύρο^παϊκές χώρες οποί' κατασκευάστη
καν σιδηρόδρομοι, χρησιμοποιήθηκαν μηχανές, σίδερο κ.λπ., πού κυρύυς 
προέρχονταν άπό τίς δυτικό-εύρουπαϊκές χώρες· έτσι, στην πραγματικό
τητα, μ' αυτή τή διαδικασία, με το να εξάγουν κεφάλαιο, δημιουργούσαν 
και μία αγορά για εξαγωγή προϊόντων. Δεύτερο, με τήν εξαγοογή κεφα-
λακον, επέτυχαν νά δημιουργήσουν ζήτηση, όχι μόνο γιά δυτικό-ευρω
παϊκά προϊόντα τής βιομηχανίας παραγωγής μηχανών, άλλα καϊ γιά προϊό
ντα τής βιομηχανίας καταναλί,υτικών αγαθών. "Οποιος μελετάει τή βαλ
κανική οικονομία του 19ου αι., βρίσκει πλήθος άπό παράπονα, ότι το
πικοί βιοτέχνες χρεοκοπούν, καταστρέφονται, καταρρέουν, εξαιτίας του 
ο,τι δεν μπορούν νά συναγωνιστούν τά εμπορεύματα πού φτάνουν μέ(Κο 
σιδηροδρόμίον άπό τή Αυτική Κύρίόπη: ύcρavτoυργικά κ.λπ. 

Ή τρίτη κύρια επενδυτική δραστηριότητα του εξαγόμενοι' κεφαλαίου 
ήταν οί μεταλλευτικές βιομηχανίες. Τά μεταλλεία απέκτησαν παντού με
γάλη σημασία. Στϊς αρχές τού 19ου αι. ή εμφάνιση τής βρετανικής σιόη-
ροβιομηχανίας εξηγείται άπό τό ό,τι ό άνθρακας και ό σίδηρος ήταν δια
θέσιμοι. Ό άνθρακας ήταν aq θονος έκεϊ καϊ ή Βρετανία, πρϊν άπό τό 
1913, ήταν μιά άπό τϊς κύριες εξαγωγικές χώρες άνθρακα. 'Αλλά ό σίδη
ρος δέν ήταν τόσο άφθονος καϊ έτσι άπό τά μέσα τού 19ου αι. ή βρετα
νική σιδηροβιομηχανία δέν θά μπορούσε νά αναπτυχθεί χοορίς τίς ε ίσαγο 
γές σιόηρομεταλλευμάτ(υν. 

Γιά τήν είσαγουγή σιδηρομεταλλεύματος υπήρχαν πολλές δυνατότη
τες. Μία άπό τίς ευκολότερες ήταν ή λύση τής 'Ισπανίας. Πρϊν άπό τά 
τέλη τού 19ου ed., τό ένα τρίτο τής βρετανικής σιόηροβιομηχανίας χρησι
μοποιούσε σιδηρομετάλλευμα πού τό εισήγε άπό τήν 'Ισπανία. Αυτή ήταν 
ή αιτία πού μεγάλη ποσότητα βρετανικών κεφαλακυν επενδύθηκαν στά 
μεταλλεία σιδήρου τής 'Ισπανίας. Ή μεταλλευτική αυτή βιομηχανία όμως 
δέν απετέλεσε παρά ένα είδος «θύλακα», ένα είδος απομονωμένης νησί
δας μέσα στην 'ισπανική οικονομία. Δέν προκάλεσε πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα καί, παρά τό γεγονός ότι ή 'Ισπανία πρϊν άπό τό γύρισμα τού 
aicóva ήταν μία άπό τϊς κυριότερες χώρες παραγωγής σιδηρομεταλλευμά-
των, ή σιδηροβιομηχανία εκεϊ δέν είχε αναπτυχθεί σχεδόν καθόλου. 'Ακό
μη και μετά τό γύρισμα τού a Uova ή 'Ισπανία χρησιμοποιούσε μόνο τό 
10% τής δικής της παραγίογής σιόηρομεταλλεύματος- τό υπόλοιπο 90% 
εξαγόταν στή Βρετανία. 

'Αλλά ϊσως τό παράδειγμα τής ' Ισπανίας δέν είναι τό καλύτερο. ' Υπάρ
χουν πολύ καλύτερα παραδείγματα μέ τήν περίπτωση τών αφρικανικών 
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και ασιατικών χωρών, οποί' μερικά από τα πιο σημαντικά όρΐ'χεΐα κατα
σκευάστηκαν με ξένα κεφάλαια* χρησιμοποιήθηκαν οι πιο εξελιγμένες 
τεχνικές ου στ ε νά αποτελέσουν ένα τελείως σύγχρονο τομέα. 'Αλλά τά 
πολλαπλασιαστικά φαινόμενα ήταν πολύ περιορισμένοι καί, στην πραγ
ματικότητα, ή οικονομία στο σύνολο της οέν μετασχηματίστηκε καθόλου, 
παρέμεινε παραδοσιακή. Ά π ' αυτή τήν άποψη, υπάρχουν ποικίλες εκδο
χές, άπό τή θετική 'έως τήν αρνητική. Μπορεί το τελικό αποτέλεσμα τής 
εξαγωγής κεφαλαίων νά είναι μηδενικό, πράγμα πού σημαίνει ότι όλα τά 
πλεονεκτήματα βρίσκονται στή μία πλευρά και όλα τά αρνητικά στοιχεία 
άπό τήν άλλη. Άλλα μπορεί νά είναι και -θετικό, όταν τά πλεονεκτήματα 
είναι μοιρασμένα* πιί)ανώς όχι ϊσα μοιρασμένα, άλλα όταν κάνεις επιχει
ρήσεις καί έχεις δικά σου κέρδη, δεν ενδιαφέρεσαι άν ό άλλος πιθανώς 
έχει κερδίσει περισσότεροι. 

"Οπως καί νάχει, ή συνεισφορά τής εξαγωγής κεq Ό'λο'ίουν στην οικο
νομική άνάπτί'ξη ήταν πολύ σημαντική καί, άπό αυτή τή σκοπιά, ακόμη 
και με κάποιες δυσκολίες, απετέλεσε έναν άπό τους κυριότερους παρά
γοντες δημιουργίας τής παγκόσμιας οικονομίας. "Οπως σύντομα ανέφε
ρα, ή εξαγωγή κεφαλαίοον δημιούργησε κάποιες προϋποθέσεις γιά τήν 
αύξηση τού έξουτερικονύ εμπορίου. ' Υπενί)υμίςου απλώς, αφού ό χρόνος 
δέν μάς παίρνει, ότι τό εξωτερικό εμπόριο στή διάρκεια τού 19ου αι. είχε, 
όπους σάς είπα, αύξηι)εΐ 13 φορές. 

'Εξωτερικό εμπόριο: ήταν ήδη κάποια μορφή παγκοσμίου εμπορίου, 
όχι δηλαδή αποκλειστικά εύρουποακοϋ, παρ' όλα αυτά όμως παρέμενε 
κύρια εύριοπαϊκό. Προς στο γυρισμοί τού αιώνα, τό 70% τού παγκοσμίου 
εμπορίου ήταν ένα εμπόριο αποκλειστικά ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώ
ρες. Τό παγκόσμιο εμπόριο τότε ήταν κοιτά βάση ευρωπαϊκό) εμπόριο. 

Σ' ένα ορισμένο βοίΟμό, καί ί)ά είμαι οϊύντομος, στή διάρκεια τού 
19ου αι. είχαν δημιουργηθεί μερικό)) Οεοτμοί πο)ύ ύποβοηΟούσοίν τήν άνο'ί-
πτυξη τής παγκοκίμιας οίκονοψίας. 

Προυτα άπ' όλοι ϋά άναορερυου στο) σύστημα τού ελευθέρου εμπορίου 
πού υιοθετήθηκε γύρου ατά μέαα τον 19ου cà., και οττό δασμολογικό σύ-
οττημα, τού οποίου, βέβαια, ό χο-ροίκτήροίς άλλοκΰΟηκε γύρου οϊτά τέλι] τού 
αιώνα κο'Ί προσανατολίστηκε περισοϊότερο προς τόν προοττοατυτισμο'). 

Έπειτα, Oct άναφέρου τήν προυτη μορορή τού ποίγκοΉτμιου νομισμοπΊ-
κοϋ σΐΗϊτήματο>ς, με τόν κανόνα τού χρυοιού πού έξιοτορροπούσε τις ίοιο-
τιμίες του ν νομιοτμάτουν τουν όιο'ορόρουν χουρουν πού έποαρνοιν μέρος ατό 
σύοττημοί οίύτό κοα άναγνουριζο'ν τόν χρυοιό ααν βάοϊη τού έί)νικοϋ τους 
νομίσμοίτος. Ken φυοτικο'ί, τό κέντρο) ο«ύτο)ϋ τού νομκϊμοίτικοϋ οίυοττήμοαος 
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του χρυσού κανόνα ήτ(ίν το βρετανικό νόμισμα, ή αγγλική λίρα. 'Έτσι, 
απ' αυτήν τήν άποψη και οι βασικοί θεσμοί της παγκόσμιας οίκονομί(ίς 
είχαν επίσης όημιουργηθεϊ τόν 19ο αιώνα. 

Κα'ι όμοκ, από κάποια άποψη, παρ' όλη αυτή τήν αυξανόμενη τάση 
προς μια παγκόσμια οίκολ'ομία, ό 19ος (ά. ήταν 'ένας ακόνας όπου κυριαρ-
χοΰσαν ακόμη ο'ι εθνικές οικονομίες. Ή παγκόσμια οικονομία ήτίίν ακό
μη t;vα άθροισμα άπό εθνικές οικονομίες. ΙΙολλά νέα έί)νικά κράτη βρι
σκόντουσαν υπό οημιουργία, άπό τή Γερμανία ώς τήν 'Ιταλία και όλες 
τις βαλκανικές ή ανατολικό-εύρίυπαϊκές χώρες, και ή έννοια της εθνικής 
οικονομίας ήταν κυρίαρχη. "Οχι μόνο ή έννοια άλλα και οί θεσμοί και ο'ι 
κανόνες πού μια εθνική οικονομία υπαγορεύει. Μπορούμε να πάμε πίσω 
ώς το 1791, όταν ένας ονομαστός 'Αμερικανός πολιτικός, ό Hamilton, 
υπέβαλε στο αμερικανικό κογκρέσο ένα εΐόος υπομνήματος ή νομοσχε-
όίου για τήν προστασία τής αμερικανικής βιομηχανίας. 

'Ο Hamilton ήταν πάρα πολύ επηρεασμένος άπό τον Adam Smith. 
άλλα όπ(υσόήποτε αισθάνθηκε ότι καθήκον ενός πολιτικού στην 'Αμε
ρική ήτίίν να υπερασπίσει τά αμερικανικά συμφέροντα παρέχοντας κά
ποια προστασία στην αμερικανική βιομηχανία. 'Έτσι, ή ίόέα ότι ή εθνική 
οικονομία έχει τά οικά της συμφέροντα, παρά τό γεγονός τής άναπτυσ-
σόμενης παγκόσμιας οικονομίας, άρχισε νά εμφανίζεται ήόη άπό τά τέλι] 
τού 18ου αι. Και αργότερα, μετά τον Hamilton —τον όποιο πιθανόν νά 
γνωρίζετε, καθώς επίσης και τον Friedrich List— σας ύπενθυμίζο) ότι ό 
οιάσημος Γερμανός er ιλόσοφος Φίχτε έγραφε ένα βιβλίο. Der Geschlossene 
Handelsstadt (Τό κλειοτό εμπορικό κράτος), τού οποίου ή κύρια ίόέα 
ήταν ότι κάθε κράτος πρέπει νά προστατεύει τά όικά του εθνικά συμ
φέροντα, και ότι, για κάθε κράτος, ό καλύτερος τρόπος νά αναπτύξει τήν 
οικονομία του είναι νά προσπαθήσει νά έχει αυτάρκεια, νά παράγει όσο 
γίνεται περισσότερα και νά περιορίζει τις όιεΰνεΐς ανταλλαγές όσο γίνεται 
περισσότερο. Ή ίόέα αύτη, ή οποία ξαναβγήκε πάρα πολύ στην επιφά
νεια στή όιάρκεια τής όεκαετίας τού 1930 (π.χ. μερικές πλευρές τής οικο
νομικής πολιτικής τού Χίτλερ) χρονολογείται άπό τις αρχές τού 19ου αι. 

Στις αρχές τής όεκαετίας τού 1840, ό όιάσημος Γερμανός οικονομο
λόγος Friedrich Fist μπορεί νά θεουρηθεϊ ώς ό πρώτος υπερασπιστής τής 
έννοιας έδνική οικονομία. Ό Fist απέρριπτε τήν ίόέα τών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων τού Adam Smith κα'ι τού Ricardo. 'Απέρριπτε τήν ίόέα 
τού ελευθέρου εμπορίου, γιατ'ι έκρινε ότι άπό αυτό τό εμπόριο, πλεονε
κτήματα αντλούσε πάντα ή χώρα πού ήταν περισσότερο ανεπτυγμένη κα'ι 
ότι, αν ή λιγότερο ανεπτυγμένη χιόρα μπει στο σύστημα τού ελεύθεροι1 
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εμπορίου χωρίς προστατευτικά μέτρα, θα είναι πάντοτε χαμένη. "Ετσι, 
ή Γερμανία έπρεπε να προστατεύσει τή βιομηχανία της, για την οποία ό 
List είχε τή γνώμη ότι βρισκόταν στην παιοική της ηλικία, ότι βρισκόταν 
πάνω-κάτο.) στην αρχή τής ανάπτυξης της. Θεωρούσε επίσης οτι κάθε 
χ-ώρα πού αρχίζει να μπαίνει στο στάοιο τής εκβιομηχάνισης πρέπει νά 
προστατεύει την επικράτεια της, νά Ίορύσει τή οική της τελωνειακή πε
ριοχή καί, αφού φτάσει σε ισοδύναμο επίπεδο ανάπτυξης, τότε μόνο μπο
ρεί να υιοθετήσει, ώς ένα βαθμό, τό ελεύθερο εμπόριο. 

"Ετσι, παρά το γεγονός ότι ή παγκόσμια οικονομία έκανε την εμφά
νιση της με γρήγορο ρυθμό, τύ έραπ/ημα τής συμμετοχής σ' αύτη την 
οικονομία τέθηκε στή διάρκεια τού 19ου αι., και ιδιαίτερα στό δεύτερο 
μισό αυτού τού αιώνα, μέ διας)ορετικό τρόπο για την Ανατολική Ευρώ
πη, για τή Νότια Εύρο')πη ή τις μή ευρωπαϊκές χώρες. 

Ποιος ήταν ό αντίκτυπος τής δυτικό-εύροοπαϊκής εκβιομηχάνισης 
στά άλλα μέρη τής Εύρίόπης; 

Θα έλεγα οτι, κατά κάποιο τρόπο, ή εκβιομηχάνιση αυτή έγινε αισθη
τή σαν μια πρόκληση. Οι περισσότερες χώρες —και ιδιαίτερα τά ύπό 
δημιουργία εθνικά κράτη — αισθάνθηκαν ότι έπρεπε νά ακολουθήσουν. 
'Αντιλήφθηκαν ότι, ακόμη κι άν είχαν πολιτική ανεξαρτησία (οπούς ξέ
ρετε στή διάρκεια τού 19ου cd. μεγάλος αριθμός ευρωπαϊκών κρατών έγι
ναν τυπικά, πολιτικά, κυρίαρχα καί ανεξάρτητα), χωρίς κάποια οικονο
μική δύναμη θά ήταν, περισσότερο ή λιγότερο, στό έλεος των δυτικό-ευ
ρωπαϊκών χωρών. Για τό δικό τους συμφέρον, λοιπόν, έπρεπε νά άκο-
λοί'θήσουν, έπρεπε νά εκβιομηχανιστούν, έπρεπε νά εκσυγχρονιστούν. 

'Από τήν άλλη πλευρά, ή δυτικό-ευρωπαϊκή εκβιομηχάνιση δεν ήταν 
μόνο μια πρόκληση- έπαιζε επίσης κι έναν κινητήριο ρόλο. 'Ολοφάνερα, 
τό παράδειγμα των δυτικό-ευρωπαϊκών χωρών δέν παρέμενε απλώς ένα 
παράδειγμα. Οι δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες είχαν επίσης, κατά κάποιο 
τρόπο, δημιουργήσει και τά εργαλεία. Και ό καθένας αντιλήφθηκε ότι οί 
χώρες, πού θά μπορούσαμε νά αποκαλέσουμε αργοπορημένες, δέν είχαν 
άλλη επιλογή άπό τό νά χρησιμοποιήσουν αυτά τά εργαλεία* εξοικονο
μούσαν έτσι τόν χρόνο και τήν προσπάθεια πού απαιτούσε ή έςεύρεση 
αυτών των εργαλείων. Δέν είχαν παρά νά πάρουν τήν εξουσία καί νά προ
σπαθήσουν νά οδηγήσουν τή χοόρα μπροστά, χρησιμοποιώντας αυτά τά 
εργαλεία. 

Μ' αύτη τήν έννοια, ή επίπτωση τής δι*τικο-ευρωπαϊκής βιομηχα
νικής επανάστασης ήταν διττή. 



III. Οι «πρωτοπόροι» κ αϊ οι «αργοπορημένοι» 
Σκανδιναβία, Ρωσία καΐ Βαλκάνια 

Οί τρεϊς περιπτοχιεις χοίρων για τις όποιες "θα σας μιλήσω, ή Σκανδι
ναβία, ή Ρωσία και τα Βαλκάνια, μπορούν θαυμάσια να μπουν σ' ένα 
μοντέλο, στο οποίο ό ρόλος τοΰ πρωταγωνιστή ανήκει στον κύριο εξαγω
γικό τομέα, στην κυριότερη έξαγιογική δραστηριότητα. 

Για τή Σκανδιναβία είναι ή ξυλεία. 
Για τή Pcooia (και απ' αύτη την άποψη, το ϊδιο ισχύει πάνω-κάτο:> 

και για τήν Ουγγαρία), το σιτάρι. 
Για μερικές βαλκανικές χώρες, καθώς και για τήν Πορτογαλία —ή 

οποία βέβαια δεν είναι βαλκανική χίόρα, άλλα τή βάζοο επίσης στο μοντέ
λο— το κρασί. 

ΟΊ τρεις αυτές οικονομικές δραστηριότητες, ή παραγωγή δηλαδή ξυ
λείας, σιταριού κ ai κρασιού, σημάδεψαν τήν ανάπτυξη αυτών των χοί
ρων, ανάμεσα στο 1880 κ ai το 1914, χοντρικά δηλαδή, στή διάρκεια της 
περίοδοι' για τήν οποία μιλάμε. 

"Οπως σας είπα, επιχειρώ νά σας παρουσιάσο:» ένα μοντέλο και δέν 
έπιδκόκω νά συμπεριλάβοο σ' αυτό τά πάντα. Θέλοο νά περιοριστώ μόνο 
στις εξαγωγικές δραστηριότητες. Το μοντέλο μου δέ σκοπεύει νά καλύ
ψει όλα τά προβλήματα (και ιδιαίτερα γιά τήν περίπτωση των Βαλκανίων 
και τής Σκανδιναβίας, δέν καλύπτει όλες τ'ις χώρες). Παρ' όλα αυτά Οά 
ήθελα νά άρχίσ<:υ με αυτό το μοντέλο, το όποιο αποτελεί βέβαια ένα είδος 
απλούστευσης, παραμένει όμοος ενα τολμηρό και πολύ ενδιαφέρον μοντέ
λο, γιατί δείχνει αυτό πού επεχείρησα νά σας πώ χτες: ότι δηλαδή, σέ μια 
δοσμένη περίοδο, έχει μεγάλη σημασία ποια είναι ή κυριότερη εξαγωγική 
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δραστηριότητα μιας χώρας και κατά πόσον ή διεθνής οικονομική κατά
σταση είναι ευνοϊκή ή όχι γι' αυτήν τήν εξαγωγική δραστηριότητα. 

"Ετσι, απ' αυτή τήν άποψη, ή ανάπτυξη ή ή υπανάπτυξη εξαρτώνται 
επίσης και άπό το τί μπορεί να προσφέρει μια χώρα όταν μπαίνει στην 
παγκόσμια αγορά, καθώς και άπό το εάν αυτό πού προσφέρει είναι ευ
πρόσδεκτο ή όχι σ' αυτή τήν αγορά. 

Νομίζω ότι, όταν εξετάζει κάνεις αυτά τά τρία κύρια εξαγωγικά εϊδη, 
πρέπει να λάβει υπόψη του τους τρεις παρακάτω παράγοντες: 

Πρώτα απ' όλα, ποια εϊναι ή τάση τών τιμών για τά τρία αυτά εξα
γωγικά προϊόντα. 'Εννοώ, ότι πρέπει να έξεταστεϊ εάν οι τιμές αύξάνοι>ν, 
απόλυτα ή σχετικά —γιατί ακόμη και αν ο'ι τιμές τών έξαγόμενοον προϊό
ντων δέν αυξάνουν αλλά οι τιμές τών εισαγόμενων προϊόντων πέφτουν, 
μπορείς να κερδίσεις απ' αυτό, εννοώ δηλαδή τελικά ότι δέν πρέπει να 
παίρνει κανείς τις τιμές τών εξαγόμενων προϊόντων στην απόλυτη αξία 
τους. 'Οπωσδήποτε, οι τιμές είναι ό πρώτος παράγοντας πού πρέπει να 
εξετάσει κανείς- ποια εϊναι δηλαδή ή τάση τών τιμών, πτοοτική ή ανοδική; 

Ό δεύτερος παράγοντας είναι αυτό πού ονομάζουμε ελαστικότητα 
της ζήτησης. Εϊναι φανερό ότι υπάρχουν ένα σωρό διαφορές στην ελα
στικότητα της ζήτησης τών τριών αυτών προϊόντων. Ποιες εϊναι οι επι
πτώσεις πάνω στή ζήτηση όταν τό εισόδημα αυξάνεται; Λοιπόν, σίγουρα 
υπάρχουν κάποια εϊδη άπό τά όποϊα δέν θα αγοράσει κάνεις μεγαλύτερη 
ποσότητα, έάν έχει υψηλότερο εισόδημα. "Οπως υπάρχουν καϊ άλλα εϊδη, 
άπό τά όποϊα ό καταναλωτής φυσικά θά αγοράσει μεγαλύτερη ποσότητα 
έάν έχει υψηλότερο εισόδημα. Ή ελαστικότητα τής ζήτησης δέν είναι 
λοιπόν πάντα ϊδια. "Ας πάροιιμε, για παράδειγμα, τους βιομηχανικούς 
εργάτες. 

Στην αρχή, λοιπόν, μια εργατική οικογένεια έχει ένα ορισμένο εισό
δημα. "Αν αυτό το εισόδημα αυξηθεί, αφού με τό χαμηλότερο εισόδημα 
προσπαθούσε να καλιιψει τϊς βασικές της ανάγκες, τώρα πού έχει υψηλό
τερο εισόδημα, εϊναι μάλλον απίθανο ότι θά χρειάζεται περισσότερο ψωμί, 
γιατί πιθανώς ή κατανάλωση σέ ψωμί ήταν πάνω-κάτω καλυμμένη και 
μέ τό χαμηλότερο εισόδημα. "Ετσι, αν τό εισόδημα τής οικογένειας αυ
ξηθεί, τότε δέν θά αυξήσει τήν κατανάλωση ψωμιού, αλλά πιθανώς θά 
αγοράζει περισσότερο κρέας, ή κάτι άλλο, ή περισσότερα φρούτα, ή πι
θανώς θά προσπαθήσει να αυξήσει τήν κατανάλωση της σέ υφαντουρ
γικά, ή σ' οτιδήποτε άλλο. Αυτό ονομάζουμε ελαστικότητα τής ζήτησης. 
Αυτό υπονοεί ότι ή ζήτηση ήταν ή ϊδια για τήν ξυλεία, για τό σιτάρι καϊ 
τό κρασί. 
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Kai ό τρίτος παράγοντας, επίσης πολύ σημαντικός, είναι αυτό πού 
ονομάζουμε πολλαπλααιαατικά φαινόμενα. Λοιπόν, πρόκειται για ένα 
"terminus technicus,\ πού σημαίνει ότι, όταν μια χοίρα έχει ένα εισόδημα 
από τη δοσμένη εξαγωγική της δραστηριότητα, έχει κ ai ορισμένες δυνα
τότητες να κάνει κάτι άλλο, παραπλήσιο, νά πάει πάρα πέρα μέ το εισό
δημα αυτό. Π.χ., αν κάποιος κάνει έξαγιογές κρασιού και έχει συγκεντρου-
σει κάποιο κεφάλαιο, όντας άς υποθέσουμε έμπορος, τί μπορεί νά κάνει 
μ' αυτό τό κεφάλαιο; 'Υπάρχει κάτι πού νά είναι στενά δεμένο μέ την 
επιχείρηση του. έκτος βέβαια, άπό τήν παραγίυγή κρασιού; 'Υπάρχει μιά 
οποιαδήποτε βιομηχανική δυνατότητα, πού νά τού επιτρέπει να στραφεί 
άπό τό κρασί σέ ένα οποιοδήποτε τύπο βιομηχανίας; Αυτά λοιπόν τα 
πολλαπλασιαστικά φαινόμενα είναι ό τρίτος παράγοντας, τό τρίτο έρο')-
τημα. 

"Ας πάρουμε λοιπόν αυτά τά τρία ζητήματα. Πρώτον, οί τιμές. "Αν 
κοιτάξετε τις τιμές στο δεύτερο μισό τού 19ου αϊ. Οά βρείτε οτι, ό δείκτης 
τιμών για τήν ξυλεία ήταν ανοδικός, ή καλύτερα, γιά τις σκανδιναβικές 
χώρες, ό δείκτης αυτός ήταν σχετικά ανοδικός, σέ σχέση δηλαδή μέ τό 
δείκτη τιμών των εισαγομένων βιομηχανικών προϊόντων. Ή κίνηση δηλα
δή τών τιμών ήταν πολύ ευνοϊκή γιά τήν ξυλεία. 

Πάνω-κάτ<ν>, ήταν ευνοϊκή και γιά τό σιτάρι. Ή τιμή τού σιταριού 
ανέβαινε άπό τό 1860 ώς τό 1880, έπειτα, άπό τό 1880 ως τό 1900 περί
που έπεφτε, κ ai μετά τό 1900 άρχισε πάλι να ανεβαίνει. "Ετσι, αν κά
ποιος εξήγε σιτάρι, αν πάρετε ολόκληρη τήν περίοδο τών 40 ή 45 χρόνων, 
Οά δείτε ότι εϊχε 25 καλές χρονιές κ ai 25 κακές, δηλαδή τό πράγμα βρι
σκόταν πάνω-κάτω σέ ισορροπία. 

"Αν πάρετε τις εξαγωγές κρασιού, ή κίνηση τών τιμών ήταν πολύ δυ
σμενής γιά τις παραδοσιακά έξαγουγικές χώρες. Ά π ' αύτη τήν άποψη, 
0ά κατέτασσα —άλλα μπορεί νά κάνω λάθος— και τήν 'Ελλάδα στϊς 
χώρες εξαγωγής κρασιού, γιατί σας είναι γνοχίτό, άπ' όσο ξέρω, μπορεί
τε νά μέ οιορΟίόσετε, οτι γύριο στή δεκαετία τού 1870 περισσότερο άπό 
τό 50% τών ελληνικών εξαγωγών ήταν σταφίδα, πράγμα πού είναι, navco-
κάτω, ϊόιου τύποι' προϊόν. Kai ακόμη κ ai πριν άπό τον Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο, περίπου τό 30% τών ελληνικών εξαγωγών άπετελεϊτο ακό
μη κυρίως άπό κρασί και σταφίδα. 'Αλλά μπορείτε vex πάρετε για παρά
δειγμα μιά άλλη χώρα πού προτιμώ πολύ περισσότερο vex χρησιμοποιώ 
στο μοντέλο μου, χοόρα πού δεν ανήκει στά Βαλκάνια, άλλα είναι επίσης 
μεσογειακή, τήν Πορτογαλία. 

ΟΊ έξαγοογές κρασιού τής Πορτογαλίας, στή διάρκεια ολόκληρης τής 



ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ. ΡΩΣΙΑ, ΒΛΛΚΛΝΙΛ 59 

περιόδου, αποτελούσαν περίπου το 50-55% του συνόλου των εξαγωγών 
της. Οί τιμές όμως τοι" κρασιού έπεχρταν, γιατί εμφανίστηκαν ουο κύριοι 
ανταγωνιστές στην αγορά κρασιού, σΐ'γκεκριμένα ή Γαλλία και ή 'Ιταλία. 
Το είδος κρασιού πού κυρίως μπορούσε να εξάγει ή Πορτογαλία ήταν, 
οπως ξέρετε, ένα παχύρρευστο, πολύ ακριβό κρασί, πού ονομάζουμε 
πορτό. Γι' αυτό το κρασί υπήρχε ιδιαίτερη προτίμηση άπό τις ανώτερες 
τάξεις στην 'Αγγλία αλλά, όταν ή κατανάλωση κρασιού στ'ις άλλες βιομη
χανικές χώρες τής Ευρώπης αυξήθηκε, τό πορτό δεν ήταν μεταξύ τών 
κρασιών πού ζητιόντουσαν, γιατί τά γαλλικά καί ιταλικά κρασιά ήταν 
πολύ πιο κατάλληλα γιά μαζική κατανάλιοση. "Οσο λοιπόν ή κατανάλωση 
παρέμενε, λίγο-πολύ, κατανάλ(.οση μιας μικρής κοινιονικής ομάδας, τό 
πορτό κρατιόταν καλά" αργότερα όμως δεν ήταν τό Ίδιο, οί τιμές τού 
κρασιού έπεσαν καί ή ζήτηση του ήταν σχετικά χαμηλή. 

Ά π ' αυτήν την άποψη λοιπόν, βλέπετε ότι ή ξυλεία έρχεται πρ<ύτη, 
τό σιτάρι δεύτερο καί τό κρασί τρίτο. 

Το)ρα πάρτε τον δεύτερο δείκτη, τήν ελαστικότητα τής ζήτησης. Λοι
πόν, γιά τήν ξυλεία ή ελαστικότητα τής ζήτησης ήταν πάντα μεγάλη. Ό 
λόγος γι' αυτό, όπως ξέρετε, ήταν ότι άπό τό 1850 ώς τό 1914, οί επεν
δύσεις αυξάνονταν και αφού ή ξυλεία συνδέεται με τήν οικοδόμηση, ή 
οποία απορροφούσε επενδύσεις, με τήν αύξηση τής συσσιύρευσης κεφα
λαίοι' ή ζήτηση γιά ξυλεία σταί)ερά ανέβαινε. 

' Η ζήτηση σιταριού, μετά άπό ένα ορισμένο σημείο δεν ήταν σταθερά 
ανοδική. Γιά παράδειγμα, στίς δυτικό-εύρ<.υπαϊκές χώρες, όπως ξέρετε, 
τά ημερομίσθια καί οί μισθοί, άπό τή δεκαετία τού 1880 ώς τό 1914, πε
ρισσότερο ή λιγότερο αυξάνονταν. "Ετσι, ή κατάσταση τής εργατικής τά
ξης βελτκόθηκε. Θα έλεγα ότι ή βελτίωση ήταν ουσιαστική. Άλλα με τή 
βελτίωση τών ημερομισθίων ή ζήτηση γιά ψωμί δεν αυξανόταν με τόνϊδιο 
τρόπο. "Ετσι, ή ζήτηση γιά ψωμί αύξήί)ηκε μέν, όχι όμως μέ τον ϊοιο τρόπο 
πού αύξήί)ηκε τό εισόδημα, ή ελαστικότητα δηλαδή τής ζήτησης τού 
ψωμιού ήταν μικρότερη. Για να σας όο'χχο ένα παράδειγμα: ας υποθέσου
με ότι εχω εκατό δραχμές κι αυτός είναι ό μισθός μου. Σάν οικογενειακό 
εισόδημα, οί εκατό αυτές δραχμές καταμερίζονται ώς εξής —καί πρόκει
ται γιά τυπικό καταμερισμό τού εισοδήματος μιας εργατικής οικογένειας 
πριν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο: 60% πηγαίνει σε είδη διατρο
φής, 20%ι πιθανώς γιά ρουχισμό, 15% νοίκι καί 5% σε ό,τιδήποτε άλλο, γιά 
τσιγάρα π.χ., άν καπνίζω. Άλλα ό μισθός μου είναι πολύ χαμηλός- άς 
υποθέσουμε ότι αυξάνεται άπό 100 σε 120 δρχ. Είναι πιθανό ότι θα κα
ταμερίσω τ'ις επιπλέον 20 δρχ. μέ τόν 'ίδιο τρόπο, δηλαδή 20% γιά ρουχι-
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σμό, 60% για εϊοη διατροφής κ.λπ. Μέχρις έόώ, ή ελαστικότητα του εισο
δήματος μου παραμένει ή ϊδια. "Ας υποθέσουμε όμως ότι ό μισθός μου 
αυξάνει από 100, όχι σε 120 άλλα σέ 150 δρχ. Με τις επιπρόσθετες 30 δρχ. 
πιθανώς δεν θα άγοράσο;» πια άλλα εϊδη διατροφής, γιατί πάνω-κάτοο οι 
ανάγκες μου σέ εϊδη διατροφές έχουν ήδη 'ικανοποιηθεί. 'Ακόμη και αν 
έχω και άλλες ανάγκες σέ εϊδη διατροφής, είναι πιθανό ότι δέν θα άγο
ράσο:» κι άλλο ψοομί, γιατί το ι|κομι μου φτάνει' πιθανώς θα αγοράσω πε
ρισσότερο κρέας ή βούτυρο ή ό,τιόήποτε άλλο. "Ετσι τιόρα, για τις επι
πλέον 30 δρχ., ή ελαστικότητα του εισοδήματος, ή ελαστικότητα τής ζή
τησης γιά ψο:>μί είναι σχεδόν μηδέν, ενώ για μερικά άλλα εϊδη είναι πολύ 
μεγαλύτερη. 

"Αν πάρετε οποιαδήποτε χώρα, στην περίοδο από τή δεκαετία τού 
1880 co ς το 1914, ό ρυθμός συσσοόρευσης τού κεφαλαίου αυξήθηκε πολύ 
γρήγορα. Για νά γυρίσουμε στο ζήτημα το όποιο θίξαμε χτες, στην απο
καλούμενη απογείωση. Τήν εποχή αυτή ό ρυθμός συσσα>ρευσης τού κε
φαλαίου αυξήθηκε και είναι πιθανό ότι άπό 10% έφτανε συχνά στά 15%> 
και 20%ι.:: Μ' αυτή τήν τεράστια αύξηση τού ρυί)μού επενδύσεων, ή ζή
τηση γιά οικοδόμηση, κατοικία κ.λπ. αυξανόταν, γιατί έχοντας ένα κα
λύτερο εισόδημα, ο'ι άνθρωποι δέν ενδιαφέρονταν πιά νά προμηθευτούν 
περισσότερα είδη διατροφής, άλλα προτιμούσαν ν' αποκτήσουν ένα σπί
τι. Τό τυπικό σπίτι μιας εργατικής οικογένειας στην Ουγγαρία π.χ., πριν 
άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τό αποτελούσαν ένα (Ήομάτιο και 
μιά κουζίνα. Τ(όρα τους εργάτες πιθανώς τους ενδιέφερε νά έχουν όχι 
ένα άλλα δύο δωμάτια κ.λπ. "Ετσι, πράγματι ή ζήτηση γιά κατοικία αυ
ξανόταν σχετικά πολύ γρηγορότερα απ' ό,τι τό εισόδημα και εξαιτίας 
αυτού, ή ζήτηση γιά ξυλεία αυξανόταν πάρα πολύ. Κατά συνέπεια έχουμε 
μιά πολύ ευνοϊκή αύξηση τής τιμής, έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση. Δέν 
συνέβαινε τό 'ίδιο με τό σιτάρι και δέν συνέβαινε τό Ίδιο, ιδιαίτερα, μέ τό 
κρασί. Φυσικά, αν μιά εργατική οικογένεια έχει μεγαλύτερο εισόδημα πι
θανόν νά καταναλίόσει επίσης και περισσότερο κρασί. 'Αλλά έόώ τά πράγ
ματα δέν λειτουργούν μέ τον 'ίδιο τρόπο. 'Υπάρχουν ορισμένες διαφορές 
και ιδιαίτερα παίζει σημαντικό ρόλο τό είδος τού κρασιού. Τό πορτό δέν 
ήταν τύπος κρασιού πού κατανάλωνε ή εργατική τάξη ούτε τό κύριο έξα-

* Θεωρείται γενικά οτι σέ περιόδους έναρξης τής εκβιομηχάνισης ό ρυθμός συσ-
σιόρευσης του κεςτΛαίου είναι τουλάχιστον 10% (ποσοστό επενδύσεων έπ'ι του συνό
λου τοϋ εθνικού εισοδήματος, Σ.τ.Μ.). 
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γωγικό προϊόν της 'Ελλάδας, ή σταφίοα, προοριζόταν για μαζική κατανά
λωση. Επομένως ή ελαστικότητα τής ζήτησης για κρασί καί τα παρεμ
φερή ήταν πολύ χαμηλή. "Εχουμε έτσι καί πάλι την ϊδια σειρά κατάταξης: 
ή ξυλεία δουλεύει θαυμάσια, το σιτάρι έν μέρει καλά καί εν μέρει όχι, καί 
το κρασί δεν πάει καθόλου καλά. Καί ολοφάνερα, αυτό έχει επίπτωση 
στην τιμή: αν ή ζήτηση είναι χαμηλή, οί τιμές είναι χαμηλές. 

"Επειτα έρχεται το τρίτο θέμα, συγκεκριμένα τα πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα. "Ας υποθέσουμε κάποιον, έναν έμπορο, ό όποιος κάνει πολλά 
λεφτά από το εμπόριο ξυλείας. Πρέπει να σκεφτεί, ολοφάνερα, πώς θα 
επενδύσει για να πραγματοποιήσει μεγαλύτερα κέρδη στο μέλλον. Τί μπο
ρεί να κάνει; Λοιπόν, γι' αυτόν το επόμενο βήμα είναι εύκολο. Μέχρι 
τώρα αγόραζε ξυλεία ή παρήγε ξυλεία καί τήν πουλούσε σέ ακατέργαστη 
μορφή. Κατέληξε όμως στο συμπέρασμα οτι θα ήταν καλύτερα γι' αυτόν, 
στή διαδικασία τής μεγιστοποίησης τού κέρδους, να μήν πουλάει απλώς 
ακατέργαστη ξυλεία, άλλα να κάνει κάτι ποί) νά προέρχεται από τήν ξυ
λεία. Καί μπορεί εύκολα νά κάνει κάτι τέτοιο, ποί) νά εξακολουθεί νά 
αποδίδει. Γι' αυτόν είναι σχετικά εύκολο νά στραφεί προς τή βιομηχανία. 
"Αν εμπορεύομαι ξυλεία έπί είκοσι, εικοσιπέντε χρόνια, καί αν ό πατέρας 
μου έκανε το ίδιο, έχω μια κάποια εμπειρία. Θέλω νά πάψω νά είμαι 
έμπορος, νά φύγω άπό το εμπόριο και νά στραφώ προς τή βιομηχανία. 
'Ολοφάνερα, αν πρόκειται νά στραφώ άπό το εμπόριο στή βιομηχανία, 
επειδή ή βιομηχανία έχει μέλλον, θα διαλέξω τή βιομηχανία μέ τήν οποία, 
περισσότερο ή λιγότερο, είμαι εξοικειωμένος, ή ποί) έχω κάποια εμπειρία. 
"Ετσι, ό έμπορος μας μεταπήδησε από το εμπόριο ξυλείας στή βιομηχα
νία πού είναι συνδεδεμένη μέ τήν ξυλεία, γιατί είχε τή δυνατότητα, μέ 
βάση τήν ξυλεία, να βάλει μπροστά καί να 'ιδρύσει, πρώτα άπ' όλα μια 
επιπλοποιία, ή οποία ήταν ή κύρια βιομηχανία τής Σουηδίας καί, αργό
τερα, χαρτοποιία καί βιομηχανία σελλουλόζας. Το αποτέλεσμα ήταν οτι 
δεν έξήγαν πια ακατέργαστη ξυλεία, αλλά μεταπήδησαν σέ βιομηχανίες, 
καί οτι μ' αυτές τις βιομηχανίες είχαν τή δυνατότητα νά πραγματοποιή
σουν πολύ περισσότερα κέρδη άπ' ό,τι πρίν. Και αυτό ήταν απολύτως 
δυνατό, γιατί ή ξι>λεία ήταν ή κύρια πρώτη ύλη για τή βιομηχανία χαρτιού, 
τή βιομηχανία σελλουλόζας, τήν επιπλοποιία, και άλλες παρόμοιου τύπου 
βιομηχανίες. 

"Ετσι, οί δυνατότητες, τα λεγόμενα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, τής 
ξυλείας ήταν εξαιρετικές. Ποιες ήταν οί δυνατότητες για το σιτάρι; 'Υπήρ
χαν βέβαια κάποιες δυνατότητες, π.χ. αυτό πού έκανε ή Ουγγαρία. Μετά 
άπό δύο-τρία χρόνια πολύ καλών εξαγωγών σιταριού, ή Ουγγαρία συνει-
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οητοποίηαε οτι θα ήταν πολύ πιο επικερδές να μήν εξάγει απλώς ακατέρ
γαστο σιτάρι άλλα νά όημιουργήσει μιά άλευροβιομηχανία, νά αλέθει το 
σιτάρι στην Ουγγαρία και νά εξάγει αλεύρι. 'Υπήρχε λοιπόν μιά δυνατό
τητα- δεν μπορείς όμως νά πάς πάρα πέρα, όταν ή κύρια έξαγ(ογική σου 
δραστηριότητα είναι το σιτάρι. Μπορείς μόνο νά δημιουργήσεις μιά άλευ
ροβιομηχανία, πράγμα πού έκανε ή Ουγγαρία. Είχε λοιπόν και το σιτάρι 
κάποια πολλαπλασιαστικά φαινόμενα- δεν το εκμεταλλεύτηκαν όμιος όλες 
ο'ι χώρες, ή Ρωσία για παράδειγμα, ϋά μιλήσουμε γι' αυτό, ποτέ δεν αξιο
ποίησε αυτές τις πολλαπλασιαστικές ιδιότητες τής έξαγοογής σιταριού. Ή 
Ουγγαρία τις χρησιμοποίησε και είχε πολλή επιτυχία. 'Αλλά τά πολλαπλα
σιαστικά φαινόμενα πού μπορεί νά προκαλέσει το σιτάρι έχουν σίγουρα 
κάποιο όριο και συγκριτικά ή ξυλεία είχε πολύ περισσότερες δυνατότη
τες. 

Το τελευταίο έριότημα είναι: ποιες είναι οι πολλαπλασιαστικές δυνα
τότητες τού κρασιού; 'Υπάρχει κάποιος τύπος βιομηχανίας σχετιζόμενος 
με τήν εξαγωγή κρασιού; Σχεδόν κανένας. Ή μόνη βιομηχανία πού μπο
ρεί νά έχει κάποια σχέση είναι ή βιομηχανία γυαλιού, άλλα ή σχετική ση
μασία της είναι μικρή. Δέν μπορεί μιά χο3ρα νά έχει σάν κύρια έξαγίογική 
βιομηχανία το γυαλί. Μπορεί βέβαια νά γίνει αυτό πού έκανε ή Πορτογα
λία, νά φτιάξει κανείς μιά βιομηχανία φελλού. Γιά τον φελλό όμως χρειά
ζεται ειδικός τύπος ξύλου, το όποιο ή Πορτογαλία διέθετε. Παρ' όλα 
αυτά όμως, αυτή ή βιομηχανία δέν μπορεί νά αποτελέσει ηγετικό βιομη
χανικό τομέα, δέν είναι «κρίσιμη» βιομηχανία. "Ετσι, πράγματι, άν μια 
χώρα εξήγε κρασί, δέν μπορούσε, ξεκινοΆτας από τό κρασί, νά προκα
λέσει κάποιο τύπο εκβιομηχάνισης. Ά π ' αυτή τήν άποψη, αν συγκρίνετε 
τις τρεις περιπτιόσεις, ή ξυλεία έδινε τή δυνατότητα νά μπει μπροστά μιά 
εκβιομηχάνιση βασισμένη στην παραγωγή τής Ίδιας τής χο'^ρας, στις δικές 
της πρώτες ύλες. 'Από τό δάσος στην παραγωγή ξυλείας, άπό τήν ξυλεία 
στή βιομηχανία χαρτιού και σελλουλόζας. Καί ολοφάνερα, άν έχεις μιά με
γάλη βιομηχανία χαρτιού καί σελλουλόζας, τότε γίνεται τό δεύτερο βήμα 
τού πολλαπλασιαστικού φαινόμενοι', φτιάχνεται δηλαδή ή χημική βιομη
χανία, γιατί αυτές ο'ι βιομηχανίες, χίορίς χημική βιομηχανία δέν μπορούν 
νά δουλέψουν. Καί άν έχεις βιομηχανία χαρτιού, σελλουλόζας καί χημική 
βιομηχανία, τότε χρειάζεσαι μηχανικό εξοπλισμό. "Ετσι επεκτείνεσαι 
— αυτά είναι τά πολλαπλασιαστικά φαινόμενα— καί φτιάχνεις μιά πολύ 
ισχυρή βιομηχανία, πράγμα πού ήταν ή περίπτ(υση τής Σουηδίας, όπου 
ή όλη διαδικασία τής εκβιομηχάνισης βασίστηκε πάν co ci' αυτόν τον τύπο 
πολλαπλασιαστικών φαινομένων, αρχίζοντας με τήν πούληση άκατέργα-
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τως υπανάπτυκτη, δεν υπήρχε καθόλου βιομηχανία και πάνο^-κάτιο το 
80 έως 90% τοΰ πληθυσμού άσχολεΐτο με τή γεωργία και τήν αλιεία. 

Ή κατάσταση τής Σουηδίας ήταν καλύτερη, άλλα και έκεΐ υπήρχε 
ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Στον 18ο αι. ή Σουηδία ήταν πρίότη στην 
Εύροοπη στην παραγωγή σιδήρου. Ή Σουηδία και ή Ρωσία ήταν οι δύο 
κύριες χώρες παραγωγής σιδήρου. Στον 18ο αι. ή παγκόσμια αγορά ήταν 
πολύ περιορισμένη και ή Ρωσία και ή Σουηδία ήταν οι δύο κυρίαρχοι 
παραγωγοί σιδήρου. Καί τί συνέβη μετά τήν έναρξη τής βιομηχανικής 
επανάστασης; Ή ανθούσα σουηδική βιοτεχνία σιδήρου χρεοκόπησε. Για
τί όλη εκείνη ή παραγωγή σιδήρου βασιζόταν στα εργαστήρια και τους 
τεχνίτες τής εποχής τού 18ου αι., κα! μετά τήν καινοτομία τής βρετανικής 
βιομηχανίας σιδήρου (θυμάστε ότι μια από τις κύριες καινοτομίες ήταν 
ότι άρχισαν να χρησιμοποιούν άνθρακα, ό όποιος ήταν πολύ πιο φτηνός 
καί ό όποιος έκανε δυνατό ένα είδος μαζικής παραγωγής, και ότι εισήγα
γαν έναν αριθμό από νέες τεχνικές καινοτομίες, όπως π.χ. τήν ανάδευση 
τού λυιυμένου μετάλλου κ.λπ.), ή Σουηδία αδυνατούσε νά ακολουθήσει. 
Ό κύριος λόγος ήταν, τό ξέρετε, ότι όλη ή σουηδική παραγωγή σιδήρου 
ήταν βασισμένη στή συνεργασία ανάμεσα, όχι στο σίδερο καί τον άνθρα
κα, άλλα ανάμεσα στο σίδερο καί τό ξύλο. Ή Σουηδία δέν είχε καθόλου 
άνθρακα- αυτή ήταν μια άπό τις κυριότερες δυσκολίες. "Ετσι, ή ανθούσα 
σουηδική βιοτεχνία σιδήρου τού 18ου αί. παρήκμασε, καί σ' ολόκληρη τή 
διάρκεια τού πρ<ύτου μισού τού 19ου αϊ., τής ήταν αδύνατο πια νά όντα-
γ<:ονιστεΐ τήν 'Αγγλία, έγινε τελείως ασήμαντη· ή χώρα, στο σύνολο της, 
ακινητοποιήθηκε καί ήταν ανίκανη νά βγει άπό τήν αγροτική κατάστα
ση. 

"Ας πούμε δυο λόγια και για τή Δανία, ή οποία, ολοφάνερα, άπό τή 
γεωγραφία της, άπό τους πόρους της, ήταν μία αγροτική χώρα. ' Η Δανία 
δέν είχε καθόλου άνθρακα, δέν εϊχε πολλή ξυλεία, δέν είχε σίδηρο. "Ετσι, 
οποιοσδήποτε τύπος εκβιομηχάνισης αποκλειόταν. Οι τρεϊς αυτές χώρες, 
λοιπόν, όπως σας είπα, μέχρι τα μέσο τού 19ου αϊ. ήταν χώρες χαμηλού 
εισοδήματος, στις όποιες κυριαρχούσε ή γεωργία. Είχαν μόνο δύο σημα
ντικά πλεονεκτήματα. Τό πρώτο ήταν, άν τις συγκρίνετε π.χ. μέ τα Βαλ
κάνια ή μέ άλλες μεσογειακές χώρες, ότι ή κοινωνική τους δομή ήταν 
πολύ πιο φιλελεύθερη, γιατί ό φεουδαλισμός είχε εκλείψει τελείως, είχε 
καταργηθεί άπό τα τέλη τού 18ου ή τις αρχές τού 19ου αϊ., έτσι ώστε τό 
θεσμικό σύστημα και ή κοινωνική δομή είχαν πάψει πια νά είναι φεουδα
λικά. Καί, οπως σας είπα χτες, είχαν ένα σχετικά υψηλό επίπεδο μόρφω
σης. Οί οικονομικές όμως δραστηριότητες καί τό εισοδηματικό επίπεδο 
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στης ξυλείας και καταλήγοντας στή δημιουργία μιας πολύ ισχυρής βιομη
χανίας πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στην περίπτωση του σιταριού, όπο^ς σας είπα, ή ολη διαδικασία λει
τούργησε μερικά, γιατί ή άλευροβιομηχανία ήταν μεν πολύ σημαντική, 
δεν προκάλεσε όμως καθόλου τέτοια ευρύτερα πολλαπλασιαστικά φαι
νόμενα, γιατί ή βιομηχανία αυτή απαιτεί πολύ λίγη εργασία, ένα κάποιο 
κεφάλαιο, αλλά όχι ιδιαίτερες τεχνικές γνώσεις. 

"Οσο για το κρασί, ήταν ένα είδος αδιεξόδου- όέν μπορούσε κανείς 
να βγάλει τίποτα από τό κρασί. 

"Αν πάρετε λοιπόν αυτούς τους τρεις παράγοντες-κριτήρια, βλέπετε 
ότι μια χώρα πού στή διάρκεια τού 1870 άρχιζε να αποτελεί μέρος τής 
παγκόσμιας οικονομίας, πού βρισκόταν γεωγραφικά σέ καλή θέση, όπως 
συνέβαινε μέ τή Σκανδιναβία (ήταν πολύ κοντά στις κυριότερες βιομη
χανικές χώρες) και πού μπορούσε να προσφέρει ξυλεία, αυτή ή χώρα 
ήταν πολύ ευνοημένη, γιατί όλοι ο'ι παράγοντες ήταν πάνω-κάτω θετικοί, 
υποβοηθούσαν τήν εκβιομηχάνιση και τήν οικονομική ανάπτυξη. Μιά 
χώρα ή οποία είχε να προσφέρει σιτάρι, ήταν λιγότερο ευνοημένη, και μιά 
χώρα ή οποία προσέφερε βασικά κρασί (και αυτό συνιστούσε τήν κύρια 
εξαγωγική της δραστηριότητα), βρισκόταν λίγο-πολύ σέ δυσμενή θέση, 
γιατί τής ήταν αδύνατο να περάσει στή διαδικασία εκβιομηχάνισης. Αυτό 
είναι λοιπόν τό μοντέλο, μιά απλουστευμένη τυπολογία τριών περιπτώ
σεων ανάπτυξης: απόλυτης επιτυχίας, σχετικής έπιτι>χίας, κ αϊ αποτυχίας. 

• 

Σκανδιναβία (Σουηδία) 

"Ας μιλήσουμε τίόρα λίγο περισσότερο γιά τή Σκανδιναβία. Αέω Σκαν
διναβία γιατί ή σουηδική περίπτωση δέν είναι Ίδια μέ τή νορβηγική, ή μέ 
τή δανέζικη. "Iocoç δέν είναι τόσο γνωστό ότι ή Σκανδιναβία, πρίν από 
τά μέσα τού 19ου αι., ήταν άπό τήν άποι|>η τής εκβιομηχάνισης τελείίος 
ύπανάπτί 'κτη. Δέν υπήρχε σχεδόν καθόλου εκβιομηχάνιση πρίν απ' τό 
1850, σέ καμία από τΙς σκανδιναβικές χώρες. 

"Αν εξετάσετε και τις τρεις, ή Νορβηγία ήταν μιά πολύ απομονωμένη 
χώρα, στην οποία επικρατούσε ακόμα αυτό πού λέμε αγροτικές κοινότη
τες κ αϊ σέ όλες τ'ις νορβηγικές περιοχές, ό Νορβηγός αγρότης, κατά κά
ποιο τρόπο, δέν παρήγε γιά τήν αγορά. Ή Νορβηγία, έτσι, ήταν όπολύ-
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αυτών τών χοορών άνηκαν απόλυτα σ' αυτό πού ονομάζουμε περιφερεια
κές περιοχές, μη βιομηχανικές ευρωπαϊκές περιοχές. 

Αυτό ήταν πάνω-κάτω το σημείο εκκίνησης για τή Σκανδιναβία. Ένα 
άλλο σημαντικό πρόβλημα ήταν ότι οί χώρες αυτές είχαν σχετικά ολιγά
ριθμο πληθυσμό. 

Τό ζήτημα τών διαστάσεων του πληθυσμού είναι σύνθετο, δέν μπο
ρούμε να βάλουμε κάποιον απόλυτο κανόνα, γιατί άλλοτε μια χοόρα μπο
ρεί νά έχει κάποιες δυσκολίες εξαιτίας τού ό,τι ό πληθυσμός της είναι 
πολύ μικρός, ή σχέση όμως εργασίας και κεφαλαίοι' ή εργασίας κ αϊ τεχνο
λογίας είναι καλή. "Αλλοτε αντίθετα, ή δυσκολία είναι σαν κι αύτη τής 
Ρωσίας, ό πληθυσμός δηλαδή είναι πολύ μεγάλος. 

Αοιπόν, αυτός ό πολύ ολιγάριθμος πληθυσμός, τού οποίου όπως σας 
είπα τό 80%-90% πάνω-κάτω απασχολούνταν στή γεωργία, άντιμετοοπι-
ζε μια κατάσταση όπου ή διαθέσιμη γη, όχι τόσο στή Δανία, όσο ιδιαίτεροι 
στή Νορβηγία και στή Σουηδία, δέν ήταν αρκετή. Ή καλλιεργήσιμη γή 
ήταν λίγη κ αϊ όταν ό πληθυσμός άρχισε νά αυξάνει, πράγμα πού συνέβη 
πάνω-κάτου ανάμεσα στά χρόνια 1830 και 1860, δημιουργήθηκε μιά ση
μαντική λανθάνουσα αγροτική υποαπασχόληση. 

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον νά δεϊ κάνεις πώς ή μετανάστευση από 
τήν Εύριυπη στην 'Αμερική αναπτύχθηκε σέ τρία διαδοχικά κύματα. Τό 
πρώτο κύμα ξεκίνησε άπό τήν Αγγλία καϊ τήν 'Ιρλανδία πριν τό 1850, τό 
δεύτερο κύμα ήρθε άπό τή Γερμανία καϊ τή Σκανδιναβία, πάνοο-κάτω 
άπό τό 1800 co ς τό 1890, καϊ έπειτα ήρθε τό μεγαλύτερο, τό τρίτο κύμα, 
τό όποϊο βασικά προερχόταν άπό τήν 'Ιταλία, τήν 'Ισπανία καϊ τήν Αύ-
στρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία, με κάποια ελληνική συμμετοχή —ή 'Ελ
λάδα όμως ήταν ή μόνη άπό τις βαλκανικές χώρες μέ μεγάλη μετανάστευ
ση. Τό 1800 λοιπόν, ή φτοόχεια ήταν τόσο έντονη στή Σουηδία καϊ τή 
Νορβηγία ώστε υπήρξαν μερικές αγροτικές εξεγέρσεις, υπήρχε μεγάλη 
δυσαρέσκεια καϊ τό μεγαλύτερο μέρος τού πληθυσμού επεδίωξε νά φύ
γει, νά αφήσει τή χώρα, γιατϊ δέν εϊχε τό αίσθημα ότι θά μπορούσε νά 
εξασφαλίσει κάποια απασχόληση ή κάποιο τύπο εισοδήματος. 

Καϊ αμέσως έπειτα, στή δεκαετία τού 1860, τά πράγματα άρχισαν νά 
αλλάζουν. Νομίζω ότι εϊναι ξεκάθαρο ότι ή αλλαγή ήρθε άπ' έξοο. Στην 
πραγματικότητα ο'ι δυνατότητες υπήρχαν στο εσωτερικό, άλλα ο'ι έγχοό-
ριες δυνάμεις δέν ήταν αρκετά ισχυρές ώστε νά ξεπεταχτούν καϊ νά δη
μιουργήσουν κάτι, νά δημιουργήσουν μιά καινούρια δραστηριότητα, μιά 
νέα οικονομία. ' II άνοδος τής ζήτησης για ξυλεία καϊ γιά σιδηρομετάλλευ-
IIC αποτέλεσε τον βοσικό υοχλό έλ£ης. 
5 Π [ΙΙ·;ΡΙΦΙ·:ΡΚΙΛΚ1·:ΐ Ι'.ΥΡΏΙΙΑΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, 1ί)ος-20ος αι. 
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"Οπως θυμάστε, σας είπα χτες ότι πράγματι άπό το 1850 ή Βρετανία 
αδυνατούσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες της δικής της παραγωγής σι
δήρου με το δικό της σιδηρομετάλλευμα, και έτσι οί έπιπτ<:όσεις τής ζή
τησης άρχισαν να γίνονται αισθητές. Καθώς ή ζήτηση για ξυλεία καί σι
δηρομετάλλευμα αυξανόταν, για τή Σουηδία δημιουργόταν μια κατάστα
ση όπου προσφερόταν ή δυνατότητα να οικοδομήσει έναν πολύ δυναμικό 
εξαγωγικό τομέα. Και τοϋτο μέ εκείνες τις πρώτες ύλες πού άνηκαν στην 
παραδοσιακή της παραγςογή: σιδηρομετάλλευμα καί ξυλεία. Αυτό ήταν 
το πρώτο βήμα. 

Μετά άπ' αυτό, άρχισαν να δραστηριοποιούνται καί, γύρω στο 1890, 
εμφανίστηκαν καί οί δομικές αλλαγές. "Αν πάρετε π.χ. τή δομή τού σουη
δικού έξοοτερικοΰ εμπορίου γύροο στο I860, βλέπετε ότι το 60% τών εξα
γωγών ήταν ακατέργαστη ξυλεία, γύρω στο 20%-25% σιδηρομετάλλευμα 
καί μερικά άλλα εϊδη. Δηλαδή, ένας απόλυτα παραδοσιακός εξαγωγικός 
τομέας, βασισμένος στις πρώτες ύλες. 

Στή δεκαετία 1880-1890 άρχισαν νά γίνονται μερικές αλλαγές. Καί 
αυτές οί αλλαγές πραγματοποιήθηκαν χάρη στά πολλαπλασιαστικά φαι
νόμενα γιά τα όποια σας μίλησα. Πρώτα άπ' όλα στην παραγωγή σιδήρου 
όπου —καθώς σάς είπα, συνιστούσε στον 18ο αϊ cóva μια πολύ δυναμική 
παραδοσιακή βιοτεχνία, ή οποία παρήκμασε πολύ απότομα— ή Σουηδία 
άρχισε νά εξειδικεύεται. 'Αντί νά παράγει σίδερο μαζικής κατανάλωσης, 
άρχισε νά ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας σιδήρου, χρησι
μοποιώντας εισαγόμενο άνθρακα, κυρίως άπό την Πολωνία καί τή Γερ
μανία. Μ' αυτό τον τρόπο άρχισε νά οικοδομεί μια νέου τύποι' σιδηρο-
βιομηχανία. "Ο μ to ς ή βιομηχανία σιδήρου δεν ήταν ακόμη ή κυρίαρχη βιο
μηχανία, παρά το γεγονός ότι το σουηδικό σίδερο ήταν εξαιρετικό καί 
πολύ φημισμένο. Πιό σημαντικό ήταν αυτό πού επρόκειτο νά συμβεί μέ 
τήν ξυλεία. 

/λοιπόν, αυτό πού συνέβη μέ τήν ξυλεία, μέ το εισόδημα πού εισέ
πραττε ή Σουηδία άπό τήν έξαγοογή ξυλείας, άρχισε νά πραγματοποιεί 
όλο καί περισσότερες επενδύσεις γιά τήν οικοδόμηση μιας ντόπιας βιο
μηχανίας, ή οποία δούλευε όχι τόσο γιά τήν έγχοορια αγορά, όσο γιά τήν 
εξωτερική. "Ετσι έβαλαν μπροστά μια νέα βιομηχανία, βασικά μια βιομη
χανία σελλουλόζας καί χαρτιού. 

"Αν μελετήσετε τή δομή τών σοΐ'ηδικών εξαγωγών, θα δείτε ότι άπό 
το 1890 κιόλας τα Ίδια ποσοστά πάνοο-κάτω τών εξαγωγών αναλογούσαν 
στον τομέα τής ξυλείας. Δέν ήταν όμως μόνον ακατέργαστη ξυλεία, άλλα 
παράγωγα τού ξύλου. Δηλαδή, άπό τα 60% τα μισά, 30%, ήταν άκατέρ-
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γαστο ξύλο καϊ τα άλλα 30% ήταν παράγωγα τοϋ ξύλοί', συγκεκριμένα 
χαρτί κ αϊ προϊόντα σελλουλόζας. 

"Ετσι, συνέβη μια μεταπήδηση: από τήν εξαγωγή καθαρά πριότης ύλης, 
έγινε μια αργή άλλα σχετικά πολύ αποτελεσματική στροφή προς τήν εξα
γωγή βιομηχανικών προϊόντων, τα όποια έπαιρναν τώρα τή θέση τής 
προύτης ύλης. 

'Ολοφάνερα ή σπουδαιότητα τής εξαγωγής βιομηχανικών προϊόντοον 
ήταν πολύ πιο σημαντική. Πρώτα απ' όλα γιατί μπορούσαν τιάρα να δη
μιουργήσουν μια βιομηχανία ή οποία απορροφούσε εργασία, τήν λανθά
νουσα υποαπασχόληση τών αγροτικών περιοχών. Είναι ευνόητο ότι χρεια-
ζόντουσαν τώρα πολύ περισσότερη εργασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, 
έκτος άπό τήν εργασία πού ήταν απαραίτητη στο δάσος για το κόψιμο 
κ αϊ τή μεταφορά τής ξυλείας, τα εργοστάσια απορροφούσαν πρόσθετη 
εργασία. Αυτό ήταν τό πρώτο σημείο. 

Τό δεύτερο σημείο είναι οτι τό τεχνολογικό επίπεδο τής χώρας ανα
πτύχθηκε πάρα πολύ, ιδιαίτερα γιατί, όπως σας είπα, από τή βιομηχανία 
χαρτιού κ αϊ σελλουλόζας, μετά τό γύρισμα τοϋ alcova, άρχισαν να οικοδο
μούν τή δική τους χημική βιομηχανία κ αϊ τή δική τους βιομηχανία παρα-
γοογής μηχανών. "Ετσι πράγματι, πρϊν από τό 1920, έχετε μια διαφορετι
κού τύπου δομή εξαγωγών. Τώρα ή κυριότερη εξαγωγική βιομηχανία δέν 
ήταν πιά ή ξυλεία: αυτή αντιπροσώπευε περίπου τα 20%). 01 κυριότερες 
εξαγωγικές δραστηριότητες ήταν αυτές πού παρήγαν κατ' εξοχήν βιομη
χανικά προϊόντα, χαρτί κ αϊ σελλουλόζα. Κ αϊ τότε πιά, άρχισαν να εξάγουν 
μηχανές, πράγμα πολύ σημαντικό. Γιατί ξέρετε ότι ή εξαγωγή μηχανών, 
στο γύρισμα περίπου τοϋ αιώνα, ήταν ό κύριος δείκτης ανάπτυξης μιας 
χώρας. 

Παλαιότερα, στις αρχές τοϋ 19ου αι., οι εξαγωγές μιας ανεπτυγμένης 
χώρας ήταν κυρίως υφαντουργικά κ αϊ σίδερο, άλλα στο γύρισμα τοϋ alco
va, αν μια χώρα ήταν ικανή να εξάγει μηχανές, αυτί) σήμαινε ότι αυτή ή 
χώρα αντί να εισάγει, άρχιζε τώρα να εξάγει τεχνολογία. "Ετσι, στή Σουη
δία πραγματοποιήθηκε ένας μεγάλος κ αϊ πολύ σημαντικός μετασχηματι
σμός, κ αϊ αυτόν τον μετασχηματισμό, είναι φανερό, τον ακολούθησαν 
μερικές άλλες, πολύ σημαντικές αλλαγές. Πρόκειται για τή συσσώρευση 
κεφαλαίου. 

Μια υπανάπτυκτη χώρα χρησιμοποιεί συνήθως ξένο κεφάλαιο, γιατί 
ή δική της συσσώρευση κεφαλαίου δέν είναι αρκετά εντατική, αρκετά 
υψηλή ώστε νά καλύψει τήν εγχώρια ζήτηση κεφαλαίοι'. Αυτή ήταν ή πε
ρίπτωση για όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες. Κατά κάποιον τρόπο, 
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ακόμα και ή Γαλλία και ή Γερμανία, στις αρχές-αρχές χρησιμοποίησαν 
σ' ένα ορισμένο βαθμό, αγγλικό κ ^ ά λ α ι ο . Άλλα φυσικά, μετά τη όεκαε-
τία του 1840, ή Γαλλία έγινε χώρα εξαγωγής κεφαλαίου. Το ϊοιο κι ή Γερ
μανία μετά το 1870. 'Αλλά, όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες —δεν μιλάο) 
γιά την Ελβετία, αυτή την πολύ ανεπτυγμένη μικρή χώρα— στην περίο
δο άπό τό 1870 co ς τό 1914 ήταν κυρία εξαρτημένες άπό την εισαγωγή 
ξένοι1 x^q αλαίου. 

Ποια ήταν ή περίπτωση τής Σουηδίας; Στην αρχή. ί)ά έλεγα ανάμεσα 
στο 1800 καί τό 1870, και ή Σουηδία επίσης εισήγε ξένο κεφάλαιο. Χρη
σιμοποίησε όμως αυτό τό ξένο κεφάλαιο γιά να qτιάξε^ι ενα σύστημα με
ταφορών, τό σιδηροδρομικό της δίκτυο. Πράγματι, μπορούμε να εκτιμή
σουμε ότι περίπου ενα 25%-30% τών αναγκών της γιά κεφάλαιο καλυ-
cpfh"^ άπό τό έξοντερικό. Μετά, άν παρακολουθήσετε τή συνέχεια, μπο
ρείτε νά δείτε ότι τό μερίδιο του ξένου κ -̂q αλαίου στην εσωτερική επέν
δυση έπε((τε σταθερά. Καί πριν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πρίν 
και άπό τις 'Ηνωμένες Πολιτείες ακόμη, τό ισοζύγιο τών έξίοτερικών 
πληρ(ομών τής Σουηδίας άλλαξε καί πράγματι άπό τό 1012, ή Σουηδία 
έπαιζε νά είναι χώρα είσαγίυγική κε(ραλαίων και άρχισε δειλά-δειλά νά 
εξάγει κα-χράλαιο. 

Αυτό σημαίνει ότι στή διάρκεια τών τριάντα co ς πενήντα χρόνο^ν, μ' 
αυτή τή μεταστροφή της άπό την εξαγωγή προσόν υλών, ή Σουηδία κα-
τόρϋοχτε να υπερπηδήσει τή σπανιότητα έγχίόριου χεφαλαίον και το')ρα, 
εξάγοντας τεχνολογία καί μηχανές, εξάγοντας κεφάλαια και όντας μιά 
βιομηχανική χοκρα, μπόρεσε νά ξεπεράσει τήν υπανάπτυξη της καί νά 
γίνει τμήμα τού ανεπτυγμένου κόσμου. Αυτή είναι ή περίπτωση τής Σουη
δίας, ή οποία βασίστηκε κυρίως στην ξυλεία. 

• 

Δανία 

Ή περίπτωση τής Δανίας είναι τελεκος διαφορετική, παρά τό γεγονός 
ότι τά αποτελέσματα είναι πάνω-κάτω τά ίδια. Ή Δανία ήταν μιά καθα
ρά αγροτική χο')ρα, πράγμα πού εξηγείται έν μέρει άπό τίς φυσικές συν
θήκες τής επικράτειας της. Έκτος άπό τή γεχοργία, δεν είχε καμία άλλη 
σημαντική πηγή προσόν υλών. 

Ποια ήταν λοιπόν ή σημαντικότερη έξαγο:>γική της δραστηριότητα; 
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'Ολοφάνεροι ήταν ή γεωργία. Άλλα είχε το ίόιαίτερο πλεονέκτημα να είναι 
σχετικά κοντά στην Αγγλία κ α! έτσι ή αύξηση του βρετανικοί' εισοδή
ματος, αυτόματα, είχε έπίπτοοση στή Δανία. 

Πώς εκβιομηχανίστηκε ή Δανία, πώς ξεπέρασε αυτή τήν περισσότερο 
ή λιγότερο χαρακτηριστική περίοδο υπανάπτυξης τοΰ προοτου μισοϋ του 
19ο\ι αϊ.; Άορού δέν είχε τίποτε τό ιδιαίτερο νά προσφέρει, επεχείρησε να 
προσφέρει ό,τι είχε. Kai άρχισε προσφέροντας ό,τι τό πιό παραδοσιακό, 
συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα, τό κυριότερο άπό τά όποϊα βέβαια 
ήταν το σιτάρι. Τά πράγματα πήγαν ί)αυμάσια ώς τό 1870 ή τό 1880. Kai 
τούτο γιατί, όποος ξέρετε, ή Δανία ήταν μια χώρα όπου ή μεγάλη γαιοκτη
σία είχε καταργηθεί αρκετά νωρίς, με συνέπεια νά υπάρχει ένα, ανάλογα, 
ελεύθερο αγροτικό, κοινοονικό σώμα, τό όποϊο άρχισε νά όργανοονεται 
αρκετά νοορίς. Τό δανέζικο αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα ήταν άπό τά 
πρώτα σ' ολόκληρη τήν Εύροοπη. Οί Δανοί άρχισαν νά όργανοονονται γιά 
νά ξεπεράσουν τις δυσκολίες πού συναντούσαν στην επαφή τους μέ τήν 
αγορά, πράγμα πού ήταν, περισσότερο ή λιγότερο, χαρακτηριστικό στην 
περίπτωση των ανατολικό-ευρωπαϊκών χωρών: ό χωρικός δεν ήταν σε 
θέση νά άντιμετοοπίσει τήν αγορά, δέν κατανοούσε τους μηχανισμούς της 
καί, έχοντας ένα τόσο μικρό εισόδημα, μια τόσο μικρή γη, αντιμέτωπος 
μέ όλες τις δυνάμεις τού εμπορίου κ.λπ., κάθε φορά πού επιχειρούσε νά 
παραγάγει γιά τήν αγορά, ήταν πάντα ό χαμένος. Στή Δανία, μ' αυτό τό 
συνεταιριστικό κίνημα, ή διαπραγματευτική δύναμη τών αγροτών, πολύ 
σημαντική γιά τήν επαφή μέ τήν αγορά, άρχισε νά βελτιώνεται αρκετά 
νοορίς, γιατί, μέσοο τού συνεταιριστικού κινήματος, μπορούσαν νά θέτουν 
κ ai αυτοί τους διαπραγματευτικούς τους όρους κ.λπ. 

'Οπωσδήποτε όμως, co ς τή δεκαετία τού 1870-1880 ή ανάπτυξη ήταν 
ακόμη χαμηλή. 'Εννοώ ότι δέν θά θεωρούσα ότι ή κατάσταση τής Δανίας 
διέφερε πολύ άπό μιας οποιασδήποτε άλλης ανατολικό-ευρωπαϊκής χοο-
ρας πού έκανε σημαντικές εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. 

Τί ήταν αυτό τό πολύ σημαντικό πού σΐ'νέβη στή Δανία μετά τό 1880; 
Θυμάστε πού σας είπα ότι οί τιμές τού σιταριού' ήταν σχετικά κοίλες ώς 
τό 1880, οίλλά μετά άρχιοταν νά πέφτουν ότι μέ τό σιτάρι δεν ήταν οπούς 
μέ τήν ξυλεία, τής οποίας οί τιμές ήτοίν πάντα καλές. ' Η έπίπτοοση τού 
αμερικάνικου οτυναγοονισμού έβαλε σ' όλες τις χώρες πού εξηγούν σιτάρι 
τό έροότημα: τί νά κάνουμε; Τους ήταν άδύνοχτο νά συνοχγοονιστοϋν απο
τελεσματικά τό αμερικάνικο σιτάρι. Επρόκειτο γιά μια πολύ μαζική κοχί 
πολύ μηχανοποιημένη αγροτική παραγοογή, τής οποίας τό προϊόν ήταν 
κατά πολύ φτηνότερο. 
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Οί απαντήσεις στο πάρα πάνοο έριοτημα μπορούσαν νά είναι διαφό
ρων ειδών. Στην ουγγρική περίπτωση π.χ. ή λύση πού δόθηκε ήταν ή 
ίδρυση μιας τελωνειακής περιοχής με προστατευτικούς δασμούς στην επι
κράτεια τής αύστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας, πού αποσκοπούσε στην 
κυριαρχία τής έσοοτερικής αγοράς κάνοντας χρήση προστατευτικών δα
σμών. 

Ή απάντηση τής Δανίας ήταν διαφορετική. Πρώτα άπ' όλα ή Δανία 
άρχισε νά μεταστρέφεται άπό τήν παραγιογή σιταριού σέ άλλα είδη αγρο
τικής παραγωγής, ιδιαίτερα προσαρμόζοντας το σύνολο τής παραγωγής 
της στην αγγλική αγορά. Στην περίπτωση τής αγροτικής παραγωγής υπάρ
χουν διαφορετικού τύπου αξίες, διαφορετικού τύπου προϊόντα. "Αν πα
ράγεις σιτάρι κ αϊ διαθέτεις σχετικά καλό έδαφος και σχετικά καλό κλίμα, 
τά πράγματα δέν είναι πολύ δύσκολα. Δέν υπάρχει ανάγκη πολλής εργα
σίας (υπάρχουν βέβαια εποχικές αιχμές), δέν υπάρχει ανάγκη πάρα πολύ 
μεγάλης επένδυσης. Ή παραγωγή σιταριού εϊναι ό κλάδος τής γεωργικής 
δραστηριότητας πού απαιτεί τή μικρότερη ένταση εργασίας και κεφα
λαίου. Είναι ένας κλάδος παραγωγής πού υπάρχει παντού, φτάνει τό έδα
φος και οί δυνατότητες παραγωγής νά μήν τό απαγορεύουν. 

Ή Δανία ομοίς άρχισε νά μεταπηδά άπό τήν παραγωγή σιταριού σέ 
άλλα, διαφορετικού είδους προϊόντα, συγκεκριμένα κτηνοτροφικά, πράγ
μα πού σημαίνει, πρώτα απ' όλα, πολύ περισσότερη εργασία. "Αν περνάς 
άπό τό σιτάρι σέ ένα είδος εντατικής κτηνοτροφίας, τότε αυτή απαιτεί 
περισσότερη εργασία άπ' όση ήταν αναγκαία πρίν. 'Αλλά τί συνέβη; Σέ 
όλες αυτές τις υπανάπτυκτες χώρες ή εργασία ήταν διαθέσιμη σέ αφθο
νία- όπως σάς είπα. παντού υπήρχε μια λανθάνουσα ανεργία. Πράγματι, 
στην παραδοσιακή αγροτική οικονομία, αρκετά συχνά, ή εργασία υπο
απασχολείται- ό αγρότης, συνήθως, δουλεύει πολύ σκληρά, αλλά τό με
γαλύτερο μέρος τού χρόνοι' δέν δουλεύει, γιατί δέν υπάρχει κάτι πού νά 
τον υποχρεώνει νά δουλέψει. Θέλω νά πώ ότι, εκατό μέρες τό χρόνο πρέ
πει νά δουλέψεις πολύ σκληρά, άλλα υπάρχουν άλλες διακόσιες και κάτι 
παραπάνω πού είσαι πάνω-κάτω άσχολος. Μέ τή μεταπήδηση άπό τή 
γειοργία στην κτηνοτροφία χρησιμοποιούσαν τήν ύπο-απασχόληση πού 
ενυπήρχε στή δανική γεχοργία. Είναι φανερό, ότι άν παράγεις κτηνοτρο
φικά προϊόντα, άν παράγεις αγροτικά προϊόντα πού έχουν άμεση σχέση 
μέ τήν κτηνοτροφία, τότε δουλεύεις εντατικότερα. 

Τό δεύτερο σημείο είναι ότι ή παραγωγή σιταριού δέν είναι τομέας 
έντασης κεφαλαίου, δέν χρειάζεσαι πάρα πολύ κεφάλαιο. Θέλω νά πώ, 
χρειάζεσαι σπόρο, χρειάζεσαι λιπάσματα —πού βέβαια δέν ήταν σέ πολ-
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λή χρήση εκείνη τήν εποχή ή καλύτερα, χρησιμοποιούσαν φυσικά και οχι 
τεχνητά λιπάσματα. 'Εκείνο τον καιρό, ξέρετε, είχες ανάγκη από ένα δά
νειο πού σχετικά δεν ήταν πολί) σημαντικό, δεν σού στοίχιζε τόσα πολλά 
λεφτά. Ή παραγωγή δεν είχε έκμηχανισθεΐ ακόμη, και έτσι στην πραγ
ματικότητα οι ανάγκες σέ κεφάλαιο ήταν σχετικά περιορισμένες. Ή ζή
τηση κεφαλαίου για τή γεωργία δέν ήταν πολί) σημαντική. Στις βαλκανι
κές χώρες, είναι αυτονόητο, κανένας αγρότης δέν θα ήταν σέ θέση νά 
βρει αρκετό κεφάλαιο για έναν οποιοδήποτε κλάδο παραγωγής πού θα 
απαιτούσε ένταση κεφαλαίου. Στή Δανία, λόγω τού συνεταιριστικού κι
νήματος, ο'ι αγρότες μπορούσαν νά κινητοποιήσουν κεφάλαια. Γιατί πράγ
ματι, άν ένας αγρότης πού εϊχε δυο ή πέντε εκτάρια γής (πράγμα πού 
ήταν ή μέση γαιοκτησία στα Βαλκάνια' αλλά ακόμη και στή Δανία, ή 
γαιοκτησία δέν ήταν πολύ μεγάλη, 6 μέ 10 εκτάρια ήταν), πήγαινε στην 
αγορά κεφαλαίων μέ τό μικρό βιός του και ήθελε νά πορισθεΐ κεφάλαιο, 
δέν ήταν φερέγγυος· δέν παρείχε καμία εγγύηση σέ κεΐνον πού θα ήθελε 
νά δώσει κεφάλαιο. 'Εννοώ οτι ό αγρότης αυτός μπορούσε νά επιτύχει, 
οχι όμως πάντα, ένα ενυπόθηκο δάνειο μέ υψηλό τόκο. Στην περίπτωση 
όμως πού έχεις πίσω σου ένα συνεταιριστικό κίνημα, έχεις πολύ καλύ
τερη διαπραγματευτική δύναμη και έχεις πολί) περισσότερες πιθανότη
τες νά βρεις τό κεφάλαιο. 

Και τό τρίτο σημείο, πού πρέπει νά λάβει κανείς ύπ ' όψη του μαζί, 
είναι ότι έκαναν μια πολύ σημαντική εφεύρεση. Ή εφεύρεση αυτή, ό δια
χωριστήρας, ήταν πολύ σημαντική για τή γαλακτοκομία. "Οπως καταλα
βαίνετε υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Γιατί, εντάξει, έχεις κάμποσες 
αγελάδες πού μπορούν νά σού) δώσουν γάλα- άλλα τι θα γίνει μέ τό γάλα, 
πώς θα το πάς στην αγορά; "Εχεις ανάγκη, π.χ. από ένα πολύ καλό με
ταφορικό σύστημα, πράγμα πού απαιτεί επίσης κεφάλαια, σού χρειάζεται 
όμως επίσης και ένα διαφορετικού τύπου γάλα, δηλαδή χρειάζεσαι έναν 
διαχωριστήρα πού νά κάνει τό γάλα κατά τι περισσότερο ανθεκτικό στην 
αλλοίωση, νά μή χαλάει στο δρόμο. "Ετσι, αντί νά έξάγοί'ν σιτάρι, μετα
πήδησαν σέ μια παραγωγή πού απαιτούσε περισσότερο ένταση σέ τεχνι
κή, κεφάλαιο κα'ι εργασία, και ή οποία έπαψε πια νά είναι μια τυπική 
αγροτική οικονομία και έγινε μιά καπιταλιστική οικονομία. 

Ποια ήταν ή κύρια διαφορά; Συνήθως, στην παραδοσιακή αγροτική 
οικονομία δέν παράγεις για τήν αγορά, παράγεις για τή δική σου κατανά
λωση. Αυτό είναι πρωταρχικό. Πράγματι, στην παραδοσιακή αγροτική 
οικονομία, στο παραδοσιακό αγροτικό νοικοκυριό, ό αγρότης παράγει 
όλα τα αναγκαία, οσα μπορεί νά παραγάγει. "Ετσι δέν υπάρχει έξειδίκευ-
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ση' ό αγρότης παράγει για τη οική του κατανάλοοση και όταν αύτη ικανο
ποιηθεί, πηγαίνει καί πουλά το περίσσευμα στην αγορά. Βρίσκεται στην 
ανάγκη νά το πουλήσει γιατί πρέπει να πληροόσει φόρους, ν' αγοράσει 
κανένα ρούχο κ.λπ.· κι αυτό είναι όλο. Στην Ουγγαρία ένας αγρότης πα
ρήγε σιτάρι —αυτό αποτελούσε τήν κύρια παραγιογή του— και αφού 
κρατούσε όσο τού χρειαζόταν για οική του κατανάλωση, το περίσσευμα 
τό πουλούσε. 'Αλλά είχε επίσης παραγάγει κ α! όλα τα άλλα πράγματα, 
όλα τά άλλα εϊοη ποΐ' τού χρειαζόντουσαν. Καί πιθανότατα ένας αγρότης 
δεν έπήγαινε ποτέ στην αγορά γιά νά αγοράσει κάποιο είδος διατροφής. 

Τίόρα, οί Δανοί αγρότες άρχισαν νά δραστηριοποιούνται. Μια αγρο
τική χώρα ή οποία co ς τό 1880 παρήγε σιτάρι γιά τήν αγορά, μετά τό γυ
ρισμοί τού aìcóva, άρχισε νά εισάγει σιτάρι. ΟΊ αγρότες παραιτήθηκαν άπό 
τήν παραγοογή σιταριού γιατί τους ήταν ασύμφορη. 'Αντιλήφθηκαν ότι 
ήταν συμφερότερο νά χρησιμοποιούν τή γη τους γιά πράγματα πού είχαν 
καλύτερες τιμές στην αγορά καί να αγοράζουν τό σχετικά φτηνό αμερι
κάνικο σιτάρι. 

"Ετσι, ή παραδοσιακή αγροτική οικονομία μετασχηματιζόταν σέ καπι
ταλιστική οικονομία, προσανατολισμένη στην αγορά. Καί αυτή ή καπιτα
λιστικού τύποι' οικονομία αγοράς, ή οποία εξαρτιόταν απολύτως άπό τή 
βρετανική αγορά και αργότεροι —όταν οί Γερμανοί έγιναν κι αυτοί πλού
σιοι— κατά ένα μέρος καί άπό τή γερμανική, έπετύγχανε σχετικοί καλές 
τιμές καί εξασφάλιζε μεγάλο εισόδημα άπό τίς εξαγωγές. 

Ή δομή των δανικών εξαγωγών, με κριτήρια γενικής θεωρητικής οι
κονομίας, δείχνει έναν απόλυτα υπανάπτυκτο τύπο σύνθεσης εξαγωγών. 
Τό 95% των δανικών έξαγοογών πριν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
άπετελεΐτο ακόμη άπό αγροτικοί ε'ίόη. Κανονικά, με μια τέτοια δομή έξα-
γωγών, ή Δανία θα έπρεπε νά ήταν ή χαμένη, αφού δέν ήταν βιομηχανική 
χώρα. Τούτο όμως δεν αληθεύει στην περίπτοχτη τής χώρας αυτής. 

Χάρις στο εισόδημα άπό τις εξαγωγές, ή Δανία άρχισε τήν εκβιομη
χάνιση. Δέν ανέπτυξε ποτέ της μεγάλη βιομηχανία, σαν αυτή τής Σουη
δίας πού είχε βασιστεί στην ξυλεία κ.λπ. Ποτέ της δέν είχε ένα είδος ηγε
τικού βιομηχανικού κλάδου. Ξεκίνησε όμως πολύ νωρίς ένα τύπο εκβιο
μηχάνισης πού ονομάζουμε «εκβιομηχάνιση μέσω τής υποκατάστασης 
των είσαγοογών» (υμνήθηκε πολύ μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο). 
Αυτό πού πράγματι συνέβη είναι ότι αναπτύχθηκε μια σχετικά γερή εσω
τερική αγορά άπό τήν άνοδο τού αγροτικού εισοδήματος και αφού αυξα
νόταν τό αγροτικό εισόδημα, ή ζήτηση για βιομηχανικά εϊδη, γιά βασικά 
βιομηχανικά εϊδη αλλά καί γιά εϊδη πολυτελείας, αυξανόταν επίσης. Μ' 



ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΒΛΛΚΑΝΙΛ 73 

αυτόν τον τρόπο και ή κατανάλωση αυξανόταν. Δεν πήγε πολύ ψηλά" 
εντούτοις όμως ή διεύρυνση τής εσωτερικής αγοράς επέτρεπε στη Δανία 
νά αγοράζει στη διεθνή αγορά την αντίστοιχη ποσότητα βιομηχανικών 
προϊόντων αλλά και νά τής μένει ακόμη κι ένα μικρό μερίδιο γιά νά ξεκι
νήσει τήν ανάπτυξη τής δικής της εγχώριας βιομηχανίας. 

Και ή έγχοόρια βιομηχανία της, χάρις σ' αυτό το ('ψηλό εισόδημα, 
στρεφόταν κυρίως στους κλάδους τών καταναλωτικών αγαθών. 

Πρώτα απ' όλα, ολοφάνερα, ανέπτυξαν μια γερή βιομηχανία ειδών 
διατροφής. Κατά ένα μέρος, αυτή ή βιομηχανία συνδεόταν με τις εξαγω
γές του αγροτικού τομέα, συνιστούσε δηλαδή τμήμα τών αγροτικών εξα
γωγών. ' Εκτός όμως απ' αυτό τον κλάδο, δημιούργησαν μιά γερή έγχοόρια 
κλωστοϋφαντουργία, έπειτα μιά βιομηχανία μηχανικού εξοπλισμού, όχι 
πολύ υψηλής τεχνολογίας, γιά τή γεωργία. 'Εξαιτίας τού υψηλού εισοδή
ματος ή οικοδόμηση άναπτύχιθηκε πολύ- όλοι άλλαζαν τα σπίτια τους και 
αποκτούσαν καλύτερα, και φυσικά αυτό έδωσε επίσης μιά γενική ώθηση 
στή ζήτηση. "Ετσι, μέ το πέρασμα άπό το σιτάρι σέ άλλα αγροτικά προϊό
ντα μέ αυτόν τον δυναμικό εξαγωγικό τομέα, ή Δανία μπόρεσε νά φτάσει 
σ' ένα υψηλό επίπεδο εισοδημάτων, το όποιο τής επέτρεψε νά αρχίσει 
τήν εκβιομηχάνιση. 

Το γεγονός αυτό παροΐ'σιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ή Δανία, ολο
φάνερα, δέν ανήκε στις βιομηχανικές χώρες. Γύρο:» στα τέλη τού 19ου αι. 
ή στϊς αρχές τού 20ού, κανείς δέν θα θεωρούσε τή Δανία σαν μιά βιομη
χανική χώρα' ήταν μιά κατ' εξοχήν αγροτική χώρα. Παρ' όλα αυτά, αν 
κανείς λάβει υπόψη του τή δομή τής οικονομίας της, ή Δανία πριν άπό 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εϊχε φτάσει περίπου στο υψηλό επίπεδο 
τού κατά κεφαλήν εισοδήματος πού αντιστοιχούσε στις πολύ ανεπτυγμέ
νες βιομηχανικά χώρες. Το δανικό κατά κεφαλή εθνικό εισόδημα, πριν 
άπ' αυτή τή διαδικασία βρισκόταν πολύ πιο κάτω άπό το μέσο ε ύ ρ ο 
παϊκό. Στϊς παραμονές τού Α' Παγκόσμιοι' Πολέμου ήταν ήδη κατά 20% 
μεγαλύτερο άπό το μέσο ευρωπαϊκό καϊ ερχόταν τέταρτο κατά σειρά 
στην Ευρώπη· πρώτη ή Μ. Βρετανία, δεύτερη ή Γαλλία, τρίτη ή Γερμανία 
καϊ τέταρτη ή Δανία. 

• 
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Νορβηγία 

Ή τρίτη σκανδιναβική χώρα είναι ή Νορβηγία. Επε ιδή ή περίπτωση 
της δεν αποτελεί πραγματικά ένα τυπικό μοντέλο, θα ασχοληθώ με αυτή 
με πολλή συντομία. 

'Από τις τρεις σκανδιναβικές χώρες, ή Νορβηγία ήταν ή πιο υπανά
πτυκτη. Πρώτα απ' ολα ήταν ή μόνη από τις τρεις χώρες πού πολιτικά 
δέν ήταν ολοκληρωτικά ανεξάρτητη. Φυσικά ή καταπίεση πού ύφίστατο 
δέν έμοιαζε διόλου μέ εκείνη τών βαλκανικών χωρών κάτω από τήν οθω
μανική αυτοκρατορία. Για ένα διάστημα όμως, ως τΊς αρχές τοΰ 19ου αϊ., 
ή Νορβηγία ανήκε στή Δανία και μετά, ώς το 1908, αποτελούσε τμήμα 
τής Σουηδίας. 

Ή κύρια έξαγοογική της δραστηριότητα ήταν ή ξυλεία, ένώ ή άλλη 
πλουτοπαραγωγική της πηγή ήταν ή αλιεία. Ή παραγωγή τής ξυλείας 
όμως παρήκμαζε, γιατί ή Νορβηγία δέν μπορούσε νά συναγωνιστεί τή 
σουηδική παραγωγή, ή οποία ήταν πολύ περισσότερο έκμηχανισμένη και 
στην πραγματικότητα ή παραγωγική αυτή δραστηριότητα έχασε τή σημα
σία της. 

Ή αλιεία μπορεί φυσικά νά αποτελέσει πηγή εισοδήματος καί προ
φανώς προκαλεί μια ορισμένη ναυπηγική δραστηριότητα, οπωσδήποτε 
όμως —και ιδιαίτερα εκείνη τήν εποχή— ή αλιεία δέν απέφερε σημα
ντικό εισόδημα στή Νορβηγία. "Ετσι, μέχρι τό 1890, ή Νορβηγία παρέ
μενε ακόμη μιά πολύ φτωχή χώρα. 

Ή τομή έγινε και πάλι από μιά τεχνολογική εξέλιξη, στην οποία ή 
απάντηση τής Νορβηγίας, λόγω τών πλουτοπαραγωγικών πηγών της, ήταν 
πολύ επιτυχής. 

Άπ ' αυτήν τήν άποψη, μπορούμε νά κάνουμε έναν παραλληλισμό 
ανάμεσα στή Νορβηγία και τήν Ιταλία, γιατί ο'ι δύο αυτές χώρες αποτε
λούν τα σημαντικότερα παραδείγματα χωρών τών οποίων ή θέση στην 
παγκόσμια αγορά άλλαξε ριζικά από τήν εισαγωγή τής ηλεκτρικής ενέρ
γειας. 

"Οπως είναι γνωστό, ή Ιταλία ήταν μιά από τις χώρες πού δέν είχαν 
καθόλου άνθρακα. "Ετσι, στην αρχή τής εκβιομηχάνισης βρισκόταν σέ 
πολύ μειονεκτική θέση, εξαιτίας τού ό,τι όλη ή καταναλισκόμενη ποσό
τητα άνθρακα έπρεπε νά εισάγεται. Μετά τήν εφεύρεση τής ηλεκτρικής 
ενέργειας και μετά τή συνειδητοποίηση ότι ηλεκτρική ενέργεια μπορεί 
νά παραχθεί χάρη στις ύδατοπτώσεις, ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στή Βόρεια 'Ιταλία καί σ' ολόκληρη τή Νορβηγία, αυξήθηκε σημαντικά. 
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"Ισως να μπορέσω να σας δώσω μερικά στοιχεία, π.χ. για τή Νορβηγία, 
τα όποια παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. 

"Ετσι, ή Νορβηγία, χρησιμοποιώντας αυτήν τήν ηλεκτρική ενέργεια, 
μπόρεσε να αρχίσει να αξιοποιεί πηγές πρώτων υλών ο'ι όποιες πρίν έμε
ναν αχρησιμοποίητες. 

Πρώτα άπ' όλα, αναφέρομαι σε μια σχετικά νέα πρα>τη ύλη, ή οποία 
παρέμενε ανεκμετάλλευτη (προσπαθώ καί πάλι να δείξω σέ ποιο βαθμό 
ή τεχνολογική εξέλιξη καί τό δυναμικό μιας χώρας σέ πρώτες ύλες μπορεί 
να συμπορεύονται ή νά μή συνεργάζονται καθόλου)· Στην περίπτωση τής 
Νορβηγίας, τα αποθέματα βωξίτη ήταν πάρα πολύ σημαντικά καί, όπως 
ξέρετε, ό βοοξίτης αποτελεί τήν πρώτη ύλη για τό αλουμίνιο. 'Αλλά, άν και 
ό βωξίτης πρίν τό γύρισμα τού' αιώνα δεν ήταν άγνωστος, όμως έμενε 
ανεκμετάλλευτος, επειδή ή μετατροπή του σέ αλουμίνιο απαιτεί τρομα
κτική ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας. Γι' αυτό μόνο ο'ι χώρες πού διέ
θεταν σχετικά φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα θα μπορούσαν νά τον αξιοποιή
σουν έπικερδώς. "Οταν ή Νορβηγία μπόρεσε νά συνειδητοποιήσει ότι 
διέθετε τεράστιες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καί άρχισε νά 
κατασκευάζει ένα πλήθος μονάδων παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, 
τότε άρχισε επίσης νά χρησιμοποιεί αυτή τήν ηλεκτρική ενέργεια για νά 
ιδρύσει μερικές νέου τύπου βιομηχανικές μονάδες, καί ιδιαίτερα βιομη
χανικές μονάδες παραγωγής αλουμινίου. 

"Ετσι, ανάμεσα στο 1900 και τό 1914, ή παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ
γειας, ή παραγωγή τού νορβηγικού σιδηρομεταλλεύματος και ιδιαίτερα 
ή παραγωγή τού αλουμινίου, αυξήθηκαν κα'ι άρχισαν νά μεταβάλλουν τον 
τύπο ανάπτυξης τής χουρας. Καί για μια ακόμη φορά, εξαιτίας αυτής τής 
αλλαγής, ενώ ή Νορβηγία πριν από τό 1900 ήταν μια φτωχή χώρα, τό 
1913 είχε ένα κατά κεφαλή εθνικό εισόδημα πού ήταν υψηλότερο από 
τό μέσο ευρωπαϊκό. 

Στή διάρκεια λοιπόν αυτής τής περιόδου κα'ι ο'ι τρεις χώρες —παίρ
νοντας τή Σουηδία σαν χώρα-τύπο για όλη τήν περιοχή— μπόρεσαν νά 
χρησιμοποιήσουν τις δικές τους πλουτοπαραγωγικές πηγές, νά εκμεταλ
λευτούν τ'ις δεδομένες δυνατότητες, τήν ευνοϊκή τους θέση στην παγκό
σμια αγορά κα'ι νά ξεπεράσουν έτσι τήν κατάσταση υπανάπτυξης. Στο 
κάλεσμα πού τους απευθύνθηκε απάντησαν μέ επιτυχία κα'ι έγιναν μέρος 
τού εκβιομηχανισμένου κόσμου. Δέν συνέβη τό ϊδιο μέ άλλες χώρες τής 
'Ανατολικής κα'ι τής Νότιας Ευρώπης. 

• 
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Ρωσία 

"Ας αρχίσουμε τιόρα με τη Ρωσία. Στη διάρκεια του πρίότου μισοΰ του 
19ου αι. και ίσως κ ai αργότερα, ή Ρίυσία αποτελούσε μια άποί[ ασιστική 
στρατιωτική και πολιτική δύναμη στην Εύρίόπη. "Οπως ξέρετε, ή Ρωσία 
αποτελούσε ένα άπό τα ηγετικά μέλη τής λεγόμενης ' Ιεράς Συμμαχίας, 
ή οποία ήταν ένα είδος συνεννόησης ανάμεσα σέ τρεις διαφορετικές χώ
ρες και είχε αρχίσει νά εξασκεί ένα είδος έλεγχοι1 πάνω στην Εύρίόπη. Ή 
Ρίυσία κρατούσε τον ηγετικό ρόλο μέσα σ' αύτη τή συμμαχία, πού στόχο 
είχε να καταπολεμήσει οποιαδήποτε φιλελεύθερη κίνηση, πολιτικό κίνη
μα ή επανάσταση στην Εύρίόπη. 

Οι Ρώσοι ήταν πολύ ισχυροί στα μέσα τού 19ου αι. Ή συνεισφορά 
τους στην καταπολέμηση τών Ούγγρων ήταν μεγάλη και πράγματι ή 
συντριβή τής ουγγρικής επανάστασης το 1848-49 οφειλόταν στον ρουσι
κό στρατό. 

Άπό στρατκοτική άποψη, λοιπόν, ή Ρωσία ήταν πραγματικά μιά με
γάλη δύναμη. "Αν κανείς διαβάσει, παραδείγματος χάριν, τον Μαρξ κ αϊ 
τον "Ενγκελς, βλέπει ότι μισούσαν τή Ρίυσία και τή θεωρούσαν σάν τόν 
ύπ' αριθμόν ένα εχθρό για ό,τιδήποτε θά μπορούσε νά έχει σχέση με 
τήν πρόοδο ή την εξέλιξη κ.λπ. Kai πίστευαν ότι για όσο καιρό ή Pcooia 
θά ήταν τόσο ισχυρή, για όσο καιρό θά ήταν ό «χωροφύλακας» όλου 
τού κόσμοι', οποιαδήποτε μορφή προόδου κ.λπ. ήταν αδύνατη στην Εύ
ρίόπη. 

Ή Ρίυσία, λοιπόν, ήταν άπό στρατιωτική άποψη μιά μεγάλη δύναμη, 
πολύ λιγότερο όμως σημαντική άπό καθαρά οικονομική άποψη. Και αυ
τό έγινε τελείως φανερό το 1854, όταν ή Ρίυσία ηττήθηκε στον Κριμαϊκό 
Πόλεμο. Κατά κάποιον τρόπο επρόκειτο για έναν τοπικό πόλεμο. Kai 
όταν διαβάσετε τόν Τολστόι, ί)α βρείτε πολλά για τόν ηρωισμό τών Ροκχυν 
στρατιωτών, πράγμα πού σίγουρα ήταν αλήθεια, και όλες τίς λεπτομέ
ρειες για το πώς οι Ρώσοι στρατιώτες πολεμούσαν έπι τριακόσιες περίπου 
ήμερες, και πώς ή Σεβαστούπολη πολιορκεϊτο κ.λπ. 'Αλλά όλος αυτός ό 
ηρωισμός τών Ρίόσων στρατκυτών στάθηκε πραγματικά ανήμπορος νά 
κρύψει το απλό γεγονός ότι, οί τρεϊς χώρες, ή Βρετανία, ή Εαλλία και το 
Πιεμόντε (ό αρχικός πυρήνας τού σύγχρονοι' ιταλικού κράτους) έστειλαν 
15.000 στρατιώτες στή Ρωσία, μέσα στϊς συνθήκες μεταφοράς τού 19ου 
αι. κ ai ότι αυτοί οί 15.000 στρατιώτες στάθηκαν 'ικανοί vet υπερνικήσουν 
τις δυσκολίες και νά νικήσουν, παρά το γεγονός ότι οί Ρώσοι ήταν εκεί
νη τήν εποχή 70.000.000 και θά μπορούσαν νά κινητοποιήσουν ένα πολύ 
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μεγαλύτερο στρατό. "Ομως, λόγω του κακού συστήματος μεταφορών, 
εξαιτίας ακριβώς της υπανάπτυκτης οικονομίας τους, οι Ρώσοι °^ν ήταν 
σε θέση να κινητοποιήσουν τις δυνάμεις τους και αναγκάστηκαν νά υπο
στούν τήν ήττα. Επρόκειτο για μια οροβερή προειδοποίηση. Άλλα τι είχε 
προηγηθεί; 

Στο πρώτο μισό του 19ου αϊ. υπήρχαν πάντα κάποιοι Ρώσοι διανοού
μενοι οι όποιοι έλεγαν ανοιχτά ότι ή Ρωσία όίρειλε vet αλλάξει, ότι έπρεπε 
νά υίοί)ετήσει πολλά πράγματα, ότι τό κοινοτικό σύστημα όφειλε νά φι
λ ε λ ε υ θ ε ρ ο π ο ι ε ί κ.λπ. Μπορεί κανείς νά βρει πράγματα τέτοιου εϊδους 
στον Πούσκιν κ.ά. Έγιναν επίσης και μερικές εξεγέρσεις, όπως ή γνιοστή 
εξέγερση της μυστικής εταιρείας των Δεκεμβριστών. Ή εξέγερση αυτή 
δεν ήταν πολύ σοβαρή και ή ρώσικη κυβέρνηση μπόρεσε νά τήν κατα
στείλει με μεγάλη ευκολία. 

Έτσι, ί)ά έλεγα ότι, ώς τά μέσα τού 19ου αι. μερικοί Ρώσοι φιλελεύ
θεροι διανοούμενοι ήθελαν νά αλλάξουν τό ροίσικο κοινωνικό σύστημα. 
Φυσικά ήταν αδύναμοι, ένώ αυτοί πού βρισκόντουσαν στην κορυφή ήταν 
ισχυροί και δεν συμμεριζόντουσαν τις φιλελεύθερες τάσεις. Μετά τήν ήττα 
τού Κριμαϊκού Πολέμου, όμιος, ακόμη και ό τσάρος, ακόμη κ αϊ ή κυβέρ
νηση, αισθάνθηκαν ότι κάτι έπρεπε νά αλλάξει στη Ρωσία. "Ο,τι, αν ή 
Ρωσία ήθελε νά διατηρήσει τον ηγετικό της ρόλο στη διαμόρφωση τής 
παγκόσμιας πολιτικής, έπρεπε νά αλλάξει τό οικονομικό της σύστημα. 

Και τό ζοοτικό πρόβλημα στη Ρίυσία ήταν ή δουλοπαροικία. Ό θε
σμός αυτός επιβίωσε στη Ρωσία μέχρι πολύ αργά. 'Ακόμη κ αϊ σε εποχή 
όπου σχεδόν παντού ή δουλοπαροικία είχε πάψει νά υπάρχει, άπό τήν 
αρχή τού δεύτερου μισού τού 19ου αι. —π.χ. στην Ουγγαρία άπό τό 
1848— στή Ρωσία ή δουλοπαροικία εξακολουθούσε νά υπάρχει καΐ πε
ρισσότεροι άπό τό 50% τών αγροτών ήταν δουλοπάροικοι. Λοιπόν, άν 
θέλετε νά δείτε τί σήμαινε δουλοπαροικία, θά σας συνιστούσα νά διαβά
σετε όχι κάποια περιγραφή ή ανάλυση αυτού τού οικονομικού συστήμα
τος (φυσικά δεν είναι κακό νά διαβάσει κανείς κάτι τέτοιο, δέν νομίζω 
όμως πώς ί)ά σας πληροφορήσει καλά), άλλα ένα μυθιστόρημα γραμμένο 
άπό ένα διάσημο Ρώσο συγγραφέα, τον Γκόγκολ. Εχει τίτλο: Νεκρές 
Ψυχές, και δείχνει ότι στή Ρωσία, οι σχέσεις ανάμεσα στον γαιοκτήμονα 
καΐ στον δουλοπάροικο ήταν τέτοιες πού ένας γαιοκτήμονας μπορούσε 
νά πουλήσει έναν δουλοπάροικο σαν νά ήταν σχεδόν ένα πράγμα. Τό 
μυθιστόρημα περιγράφει πώς ο'ι γαιοκτήμονες έκαναν χρυσές δουλειές 
πουλώντας δουλοπάροικους πού ήταν ήδη νεκροί. Πέρα όμως άπ' αυτό, 
τό έργο δείχνει ολόκληρο αυτό τό σύστημα τής δουλοπαροικίας κ αϊ φαί-
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νεται ολοκάθαρα ότι το σύστημα αυτό δεν μπορούσε να έχει καμία σχέση 
μέ την οικονομική ανάπτυξη. "Αν, τώρα, είστε τής γνοομης οτι αυτό πρέ
πει να αποδειχτεί, καί άν τα μυθιστορήματα δέν σας αρέσουν σαν ιστο
ρική πηγή, πράγμα πού σίγουρα και μένα δεν μ' αρέσει, θα σας παρου
σιάσω δύο-τρία κύρια ζητήματα πού συνδέονται μέ τήν δουλοπαροικία. 
Και δέν μιλάω για τήν ηθική πλευρά, τήν άνθροοπινη ταπείνοοση τοΰ δου
λοπάροικοι' κ.λπ. Θα περιοριστώ σέ μερικά βασικά ποσοτικά στοιχεία. 

Λοιπόν, ποιες ήταν οί αποδόσεις στή Ροοσία στα μέσα τού 19ου αι.; 
Ό σπόρος πού ριχνόταν στή γη απέδιδε το τριπλάσιο. Είναι πολύ λίγο. 
Θα έλεγα ότι είναι στα επίπεδα απόδοσης πού Ίσχυαν γιά τή Δυτική Εύ-
ρα>πη στον 15ο και 16ο αί. "Αν παράγεις μόνο το τριπλάσιο άπ' αυτό 
πού έσπειρες, αυτό σημαίνει ότι ή παραγωγή σου είναι χαμηλή καί, ολο
φάνερα, δέν μπορείς νά θρέψεις τον πληθυσμό σου. Καί όχι μόνον αυτό: 
σημαίνει επίσης οτι δέν έχεις καμία γεοοργική βάση γιά μιαν, οποιουδή
ποτε τύπου, εκβιομηχάνιση. Γιατί, κάθε τύπος εκβιομηχάνισης ή απαρ
χών εκβιομηχάνισης δέν μπορεί παρά νά βασίζεται σέ μια γεωργική ανά
πτυξη, όπου ή γεοοργία είναι σέ θέση νά παράγει περισσότερο άπ' όσο 
χρειάζεται ό καθαρά αγροτικός πληθυσμός καί μπορεί νά άπελευθερίόσει 
εργατικά χέρια, τα όποια θά φύγουν από τήν αγροτική παραγωγή εξαι
τίας τού ο,τι ή παραγοογικότητα στην γε(οργία γίνεται μεγαλύτερη και δέν 
χρειάζεται πιά τόση εργασία όση πρίν. 

Λοιπόν, γιά μια μεγάλη περίοδο, Οά έλεγα γιά όλο σχεδόν τον 18ο αϊ., 
ή κατά κεφαλήν αγροτική παραγοογή, σέ μια χο')ρα μέ μέσα ποσοστά, ήταν 
15% μεγαλύτερη από τήν κατανάλωση τού προσοϋπου πού πραγματο
ποιούσε αυτήν τήν παραγωγή. Το πλεόνασμα αυτό ήταν πολύ χαμηλό καί 
εξαιτίας αυτού τού χαμηλού πλεονάσματος, αν συνέβαινε μια κακή χρο
νιά, μια κακή σοδειά, παρουσιαζόταν έλλειψη σιταριού. Αυτός είναι ό 
λόγος πού σ' ένα μεγάλο μέρος τής Εύροόπης υπήρχαν πάντα, κατά και
ρούς, πολύ σοβαρές σιτοδεϊες, γιατί το μέσο πλεονασμοί ήταν χαμηλό καί 
σέ περίοδο κακής σοδειάς οί χώρες δέν μπορούσαν νά θρέψουν ούτε τον 
ϊδιο τον πληθυσμό τους. 'Υπήρχαν αυτές οί σιτοδεΐες, οί τόσο συχνές 
στην Εύροόπη co ς καί στον 18ο αί. Το φαινόμενο όμως αυτό παρατάθηκε 
στή Ρωσία, όπου ακόμη κ cd στον 19ο αϊ. συνέβαιναν πολλές σιτοδεΐες, 
γιατί, δεδομένου τού μεγέθους τής χώρας, υπήρχαν πάντα κάποια τμή
ματα πού είχαν κακή σοδειά κ cu αφού δέν υπήρχε ένα καλό σύστημα 
μεταφορών, ακόμη κ cu άν σέ άλλα μέρη τής επικράτειας υπήρχε πληθο> 
ρα σιταριού, δέν μπορούσαν νά τό μεταφέρουν. 

"Ετσι, αυτή ή απόδοση 1:3 ήταν πολύ χαμηλή. Τό δεύτερο θέμα, όλο-
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φάνερα πολύ σημαντικό, είναι το σύστημα της τριετούς αγρανάπαυσης. 
Πρόκειται για ένα παραδοσιακό καλλιεργητικό σύστημα. 

"Αν κανείς παρακολουθήσει την εξέλιξη τής γεωργίας στην Ευρώπη, 
βλέπει ότι στην αρχή, θα έλεγα ως και τον 12ο ή τον 13ο αι., υπήρχε τό 
σύστημα τής διετούς αγρανάπαυσης. Με τό σύστημα αυτό, ή γή υποαπα
σχολείται και έτσι ή παραγωγικότητα της είναι μάλλον χαμηλή. "Επειτα, 
από τον 12ο αι., υπήρχε τό σύστημα τής τριετούς αγρανάπαυσης- ή γή 
χωριζόταν σέ τρία μέρη, και τώρα τό ένα μόνο μέρος έμενε σε αγρανά
παυση, ένα άλλο μέρος χρησιμοποιόταν για τήν καλλιέργεια τών χειμερι
νών δημητριακών και ένα άλλο για τα δημητριακά τής άνοιξης- παρήγαν 
δηλαδή γεννήματα διαφόρων τύπων. Άλλα ήδη από τον 18 αι., στις δυ
τικό-ευρωπαϊκές χώρες είχε αρχίσει να εφαρμόζεται τό σύστημα τής αμει
ψισποράς (κυκλικής εναλλακτικής καλλιέργειας), πού σημαίνει οτι τό 
κομμάτι τής γής πού έμενε σέ αγρανάπαυση άρχισε να καλλιεργείται, 
γιατί είχαν καλλιέργειες διαφόρων τύπων. 

"Ετσι, πριν άπό τον 18ο αι. έχουμε δύο ή τρείς κύριες συγκομιδές και 
αυτό ήταν όλο. Άλλα μετά τον 18ο αι. και μέ τό σύστημα τής αμειψισπο
ράς, μπορούσε κανείς νά έχει δημητριακά ή σιτάρι και τό άλλο μέρος να 
τό χρησιμοποιεί για λαχανικά κ.λπ. "Οπως ξέρετε, τό σιτάρι απορροφά 
άπό τή γή μια σημαντική ποσότητα άπό ορισμένες ουσίες και αν σπέρνει 
κανείς κάθε χρόνο σιτάρι στην ίδια γή, τότε ή παραγωγικότητα, οι απο
δόσεις, αυτόματα πέφτουν, γιατί ή γή εξαντλείται. "Αν όμως συνεχώς 
αλλάζεις τις καλλιέργειες αυτό αποφεύγεται. Φυσικά τούτο απαιτεί πολύ 
περισσότερη εργασία και πολύ περισσότερες γνοόσεις, άλλα αυτή ή εναλ
λαγή τών καλλιεργειών δίνει τήν δυνατότητα νά εγκαταλειφθεί ή αγρανά
παυση και αποτελεί έναν πολύ όπλο τρόπο αύξησης τής αγροτικής παρα
γωγής. Γιατί πριν άπό τον 18ο αι. καλλιεργόταν μόνο ένα μέρος τής γής, 
ένώ τώρα χρησιμοποιόταν όλη ή καλλιεργήσιμη γή. 

Στή Ρωσία, στην ϊδια περίοδο, τό σύστημα τής τριετούς αγρανάπαυ
σης ήταν απόλυτα κυρίαρχο. 'Υπήρχαν μάλιστα και μερικά μέρη όπου 
χρησιμοποιούσαν ακόμη τήν διετή αγρανάπαυση. Τό σύστημα αυτό ση
μαίνει οτι σχεδόν τό 90% ή τό 95% τής ρούσικης αγροτικής παραγωγής 
σχετιζόταν μέ τό σιτάρι. Και έδώ θά σας παρακαλέσω νά μή σας διαφύγει, 
ότι ή περίπτωση τής Ρωσίας δεν μπορεί νά παρομοιαστεί μέ τήν περίπτω
ση π.χ. τής Αμερικής. Γιατί θα μπορούσε κάποιος νά πεϊ π.χ.: μα και ή 
Αμερική ήταν υπανάπτυκτη χώρα, αφού) παρήγε μόνο σιτάρι και καλα
μπόκι. Δεν είναι όμως έτσι τά πράγματα. Γιατί υπήρχαν βέβαια στην 
Αμερική όλες αυτές οι εκτάσεις πού παρήγαν μόνο σιτάρι και καλαμπόκι 
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άλλα επρόκειτο για μια παραγοογή προσανατολισμένη στην αγορά. Στη 
Ροοσία δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο, ή παραγίογή δεν γινόταν γιά την αγορά 
καί απλώς δεν ήξεραν πώς νά παραγάγουν άλλα γεωργικά προϊόντα. 

Το τρίτο σημαντικό σημείο είναι τό ότι ο'ι αγρότες ζούσαν σε ένα σύ
στημα κοινοτήτιον. Ή αγροτική κοινότητα πιθανόν νά έδινε στους χωρι
κούς κάποιοι' είδους ασφάλεια, γιατί ό καθένας ήταν λίγο-πολύ υπεύ
θυνος καί γιά τους άλλους. Αυτό έκανε πολλούς Ριόσους διανοούμενους 
νά τρέφουν εξαιρετική αδυναμία γιά τήν αγροτική κοινότητα καί νά τήν 
βλέπουν σαν τήν απαρχή γιά μια νέου τύποι' κοινιονία, γιά ένα τύπο κοι-
vcoviaç άνίότερο. Όπιοσδήποτε όμως, αυτή ή αγροτική κοινότητα σήμαι
νε ότι δέν υπήρχε καμία δυνατότητα γιά κανενός εϊδους ατομική καινο
τομία. Ό καθένας έπρεπε νά κάνει αυτό πού έκαναν ο'ι άλλοι- έπρεπε 
νά υπακούει σέ αυστηρούς κανονισμούς. "Αν παραδείγματος χάριν ήθε
λες νά χρησιμοποιήσεις τή γή σου, τή λωρίδα τής γής σου, γιά νά κάνεις 
κάτι άλλο, επειδή νόμιζες, άς πούμε, ότι τό σιτάρι δέν ήταν συμφερτικό 
αφού δέν έπιανε καλές τιμές, δέν μπορούσες νά τό κάνεις, γιατί ή κοινό
τητα επέβαλε τους κανονισμούς της. "Ολα αυτά συνέβαλλαν ώστε τό ρω
σικό χοοριό, ή ροοσική γεοοργία, νά παραμένει πολύ υπανάπτυκτη. 

Εξαιτίας όμοος τής ήττας στον Κριμαϊκό πόλεμο, άρχισε νά εμφανίζε
ται μιά κάποια πίεση άπό τά κάτοο. Δέν υπάρχει σχεδόν ούτε μία χρονιά 
εκείνη τήν εποχή, πού νά μή βρίσκει κανείς κάποια αγροτική εξέγερση* 
και ό λόγος ήταν ή δουλοπαροικία. Ταυτόχρονα υπήρχε μιά πίεση άπό 
τά πάνίο, γιατί ή κυβέρνηση συνειδητοποιούσε ότι άν δέν κατάφερνε νά 
εκσυγχρονίσει τή Ρωσία, u à ερχόταν ή παρακμή. Τό 1801 θεσπίστηκε ή 
αγροτική μεταρρύθμιση ή άλλοιώς, ή κατάργηση τής δουλοπαροικίας, ή 
οποία αποτελεί μιαν αποφασιστική καμπή στή ρωσική οικονομική ιστο
ρία. Έτσι, ό εκσυγχρονισμός, ή σύγχρονη ρωσική οικονομική ιστορία, αρ
χίζει τό 1861. Τό πρώτο της στάδιο, ένα μεγάλο στάδιο μέ αφετηρία τό 
1861, φτάνει co ς τή ρουσική επανάσταση τού 1917. 

Είναι φανερό ότι, όταν γίνεται μιά αγροτική μεταρρύθμιση άπό τά 
πάνω, θα πρόκειται μάλλον γιά μια συντηρητική μεταρρύθμιση, ιδιαίτερα 
γιατί, όπως ξέρετε, κάθε μεταρρύθμιση είναι πάντα, περισσότερο ή λιγό
τερο, ένας συμβιβασμός ανάμεσα στις διάφορες ομάδες πίεσης καί τϊς 
πολιτικές δυνάμεις. Στή Ρωσία όμως, αν και ο'ι χο^ρικοι αποτελούσαν τή 
μεγάλη πλειοψηφία τού πληθυσμού (τό 90% των κατοίκων βρισκόταν στή 
γεωργία), εντούτοις δέν είχαν πραγματικά καμία δύναμη* εννοώ οτι ή 
διαπραγματευτική τους δύναμη ήταν πολύ περιορισμένη. "Ετσι οι μεταρ
ρυθμιστές δέχτηκαν μεν τήν κατάργηση τής δουλοπαροικίας, θέτοντας 
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όμως πολλούς όρους, τέτοιους πού ό ηγετικός ρόλος των Ρώσων γαιοκτη
μόνων στο οικονομικό και πολιτικό επίπεδο διατηρήθηκε. 

Ά π ' αύτη την άποψη, ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι ότι, 
ή κατάργηση της δουλοπαροικίας είχε σαν ταυτόχρονη συνέπεια πώς το 
μέρος της γης πού πριν πρίν άπό τη μεταρρύθμιση άνηκε στους χωρικούς, 
πέρασε τώρα στους γαιοκτήμονες. 

Ξέρετε ότι ένας δουλοπάροικος έχει διάφορες υποχρεώσεις. Μπορεί 
να ήταν σέ είδος: ένα μέρος της παραγωγής τού δουλοπάροικου πήγαινε 
αυτόματα στον γαιοκτήμονα. Π.χ., στην Ουγγαρία, για μια μεγάλη περίο
δο, το 10% της παραγωγής πήγαινε αυτόματα στον γαιοκτήμονα και το 
10% στην εκκλησία. Αυτή ήταν ή βασική υποχρέωση. "Επειτα υπήρχαν 
κι άλλες υποχρεώσεις: ό δουλοπάροικος έπρεπε να πληρώσει φόρους και 
να κάνει διάφορα δώρα. "Ετσι, θα έλεγα ότι, περίπου τό 30% μέ 40% τής 
παραγωγής τού αγρότη πήγαινε στον γαιοκτήμονα. Κάτω άπ' αυτές τις 
συνθήκες, τό επίπεδο τής κατανάλωσης στή Ροοσία ήταν χαμηλό- ή εξα
θλίωση ήταν μεγάλη. 

Μέ τήν κατάργηση τής δουλοπαροικίας, ο'ι γαιοκτήμονες άρχισαν να 
έχουν συμφέρον να πάρουν τή γή άπό τους χωρικούς, γιατί κανένας χω
ρικός δέν εθεωρείτο πια υποχρεωμένος να δώσει αυτόματα ένα μέρος 
άπό τήν παραγωγή του. "Ετσι, τό πρώτο πράγμα πού έγινε ήταν οτι γύρω 
στα 20% - 25% τής γής ή οποία άνηκε στους χωρικούς, πέρασε τώρα στα 
χέρια τών γαιοκτημόνων. "Ενα άπό τα βασικά χαρακτηριστικά τής ρωσι
κής γεωργίας ήταν λοιπόν ή κυριαρχία τών γαιοκτημόνων, τής μεγάλης 
γαιοκτησίας. 

Γι' αυτό καί μια άπό τις επιτυχημένες ενέργειες τού Κομμουνιστικού 
Κόμματος τό 1917 ήταν ή αγροτική μεταρρύθμιση. Νομίζω οτι αυτό απο
τελεί μία άπό τις ευφυέστερες συλλήψεις τού Λένιν. Πρέπει να θυμίσω 
ότι ό Λένιν δέν συμπαθούσε ιδιαίτερα τή διανομή τής γής· σχεδόν έπι 
20-25 χρόνια κάτι τέτοιο δέν περιλαμβανόταν στο πρόγραμμα τού κόμ
ματος τών μπολσεβίκων, γιατί είχαν τήν εντύπωση ότι ή διανομή τής γής, 
ή αναδημιουργία μιας αγροτικής οικονομίας μικρής ιδιοκτησίας, ήταν κά
τι τό αντιφατικό μέ τήν πρόοδο, εννοώ ασυμβίβαστο μέ τό σοσιαλισμό. 
Τό 1917 όμως συνειδητοποίησαν τήν τρομακτική πίεση έκ μέρους τών 
αγροτών, και υποσκελίζοντας σέ πλειοδοσία τό κόμμα πού αντιπροσώ
πευε τους αγρότες, τό επαναστατικό σοσιαλιστικό κόμμα, έθέσπισαν μια 
αγροτική μεταρρύθμιση. "Εχω τή γνώμη ότι χωρίς αυτήν τήν μεταρρύθμι
ση, ή ρώσικη επανάσταση δέν θα κατάφερνε να επιτύχει. 

Τό δεύτερο σημείο, σχετικό μέ τήν αγροτική μεταρρύθμιση του 1861, 
0 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ, 10ος-20ος πι' 
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είναι οτι, αφού ή δουλοπαροικία είχε καταργηθεί, ό χωρικός έπρεπε να 
πληρώσει για το μέρος της γης πού είχε γίνει τώρα ιδιοκτησία του (χρησι
μοποιώ εδώ τή λέξη ιδιοκτησία πολύ προσεκτικά, γιατί δεν επρόκειτο 
πραγματικά για τήν ιδιοκτησία με τή σύγχρονη έννοια, τήν αστική ιδιο
κτησία). "Ετσι, έπι πενήντα σχεδόν χρόνια, ώς το 1906 ή το 1907 οπότε 
έγινε μια νέα μεταρρύθμιση, οι χωρικοί όφειλαν να πληρώνουν ένα πολύ 
σημαντικό ποσό σέ τέλη και φόρους απαλλαγής. 

Καΐ τό τρίτο σημείο, πού ήταν επίσης σημαντικό. "Ηθελαν να ελέγ
χουν τους χοορικούς. Και είχαν τήν αντίληψη ότι ό έλεγχος μπορούσε να 
εξασφαλιστεί με τή διατήρηση της «obschina», τής αγροτικής κοινότητας. 
Πράγμα πού σημαίνει ότι ή πιθανότητα για κάποιου είδους καπιταλιστι
κό εκσυγχρονισμό ήταν πολύ περιορισμένη στή ρωσική γεωργία. 

Γιατί είναι τόσο σημαντική όλη αυτή ή ιστορία μέ τή ρουσική γεωργία; 
Γιατί, πέρα από τήν κατάργηση τής δουλοπαροικίας, ή δυνατότητα για 
εκσυγχρονισμό στή Ροοσία βρισκόταν ολοφάνερα μόνο στή γεωργία. 

Και πράγματι ο'ι Ρώσοι ιθύνοντες πολύ σύντομα συνειδητοποίησαν 
ποιος θα μπορούσε να είναι ό δρόμος για τον εκσυγχρονισμό. Δεν αγνοού
σαν τό γεγονός ότι ή χώρα τους δεν είχε βιομηχανία. Στή Ρωσία δεν υπήρ
χε καθόλου βιομηχανία —ή μάλλον υπήρχαν μερικές τοπικές βιομηχα
νίες. Στον 18ο αι. υπήρχε επίσης μια σοβαρή παραγωγή σιδήρου. Ή πα
ραγωγή όμως αυτή βρισκόταν στα Ουράλια "Ορη καί, κάτω από τίς δε
δομένες τήν εποχή εκείνη συνθήκες μεταφΌράς, χρειαζόντουσαν δύο 
χρόνια για να μεταφερθεί τό σίδερο στην Πετρούπολη, πού ήταν ενα 
είδος παραθύρου προς τή Δύση. 'Επρόκειτο, βέβαια, για μια πολύ παρα
δοσιακή παραγωγή, πού ήταν καί έδώ βασισμένη στή χρησιμοποίηση ξυ
λείας. "Ετσι δέν ήταν σύγχρονη, ήταν πολύ δαπανηρή καί εξαιτίας τής 
απουσίας συστήματος μεταφορών αδυνατούσε να μπεί στην παγκόσμια 
αγορά. "Ηταν μια καλή βιομηχανία, άλλα όχι ακόμα μια βιομηχανία προϊό-
ντοον μαζικής κατανάλωσης. Γι' αυτό, όταν τον 19ο αί. ή 'Αγγλία άρχισε 
να παράγει τεράστιες ποσότητες σιδήρου, ή Ρωσία δέν μπόρεσε να τή 
συναγωνιστεί. "Ετσι τελικά μπορούμε να πούμε οτι δέν υπήρχε βιομηχα
νία στή χ<ύρα. 

' Η μόνη πιθανότητα τής Ρωσίας να μπεί στή διαδικασία τής παγκό
σμιας ανάπτυξης ήταν ή γεωργία. Καί αυτό ήταν φανερό γιατί ή ζήτηση 
για αγροτικά προϊόντα ήταν παρούσα. 

'Υπήρχαν έτσι δύο κύρια ζητήματα: Πρώτα όπ ' όλα, έπρεπε να δη
μιουργηθεί ένα σύστημα μεταφορών τό οποίο θα έκανε δυνατή τήν εί'σο-
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δο τής ρωσικής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά. Και αφού ή ζήτηση και 
ή προσφορά ήταν δοσμένες, όπως επίσης και ή θέληση από την πλευρά 
τής Ροοσίας κ αϊ ή θέληση από τήν πλευρά των δυτικοευρωπαίων, ολοφά
νερα οι δύο αυτές θελήσεις συναντήθηκαν κ αϊ έτσι δημιουργήθηκε το 
σιδηροδρομικό δίκτυο πού αποτελούσε αναμφίβολα ένα βήμα προς τον 
εκσυγχρονισμό. 

Το δεύτερο ζήτημα ήταν πώς θα γινόταν ό εκσυγχρονισμός. Πώς θα 
γινόταν ή χρηματοδότηση τών σιδηροδρόμων, πώς θα γινόταν ή χρηματο
δότηση τής βιομηχανικής παραγωγής. 'Ολοφάνερα, δέν υπήρχε άλλη δυ
νατότητα από το να παραχθούν αρκετά αγροτικά προϊόντα για να που
ληθούν στην αγορά. Άλλα πώς μπορείς να παραγάγεις αρκετά αγροτικά 
προϊόντα εάν ή παραγωγικότητα στή γεωργία είναι χαμηλή, αν τους χω
ρικούς δέν τους ενδιαφέρει πράγματι (οι χωρικοί δέν εργάζονται για τήν 
αγορά, είναι φανερό), άν ή τεχνολογία είναι πολύ καθυστερημένη. Το 
εγχείρημα ήταν δύσκολο. Κ αϊ τότε βρέθηκε μια λύση τελείως ιδιαίτερης 
μορφής. 

"Αν κανείς παρακολουθήσει τήν εξέλιξη τών ρωσικών εξαγωγών σιτα
ριού, θα νομίσει ότι όλα πήγαιναν θαυμάσια. Οί ρωσικές εξαγωγές σιτα
ριού αυξήθηκαν άπό το 1860 ως το 1910 περισσότερο άπό πέντε φορές. 
Ή Ρωσία έγινε μία άπό τις μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής σιταριού στον 
κόσμο. Ά π ό τήν άλλη πλευρά όμως, άν κανείς συγκρίνει τις εξαγωγές σι
ταριού, τήν παραγωγή σιταριού καϊ τον πληθυσμό, έχει τους ακόλουθους 
δείκτες (βλ. Πίνακα 1): 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

Ρωσική παραγωγή σιταριού, εξαγωγές καϊ πληθυσμός. 

Έτος 

1860 
1910 

' Εξαγωγές 
σιταριού 

100 
550 

Παραγωγή 
σιταριού 

100 
220 

Πληθυσμός 

100 
190 

Καϊ σ' αυτούς τους τρεις αριθμούς βρίσκεται ή βασική αντίθεση τής 
όλης ρωσικής ανάπτυξης, πού νομίζω ότι είναι ακόμη παρούσα καϊ στή 
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σοβιετική ανάπτυξη επίσης. Βλέπετε, ή εξαγωγή πενταπλασιάστηκε ένώ 
ή neiQayioyi] μόνο διπλασιάστηκε. 'Ανάμεσα στο 1870 και τό 1910, οπου
δήποτε άλλου ή παραγωγή σιταριού αυξήθηκε πολύ περισσότερο άπ' οσο 
στή Ρωσία. Ταυτόχρονα, ή αύξηση τού πληθυσμού άπό 100 σε 190 σημαί
νει ότι ή κατά κεφαλήν αύξηση τής παραγ(ογής ήταν πολύ μικρή' ή δια
φορά ανάμεσα στο 190 και 220 δεν αντιπροσωπεύει ούτε 15%' είναι πολύ 
χαμηλή. Kai άπ' αυτήν τήν κατά 15% αύξηση, έπρεπε νά αυξηθούν ο'ι 
εξαγωγές πέντε φορές. Πώς έγινε αυτό; Ή μόνη δυνατότητα ήταν νά 
μειωθεί ή κατανάλωση. Πώς μπορούσε νά μειωθεί ή κατανάλωση, ιδιαί
τερα σέ μιά αγροτική οικονομία; Ό μόνος τρόπος ήταν νά καταφύγεις 
στην αναγκαστική, θά τήν ονόμαζα, εξαγωγή. Συνήθως, σέ μιά χιόρα, αυ
τό πού εξάγεται είναι τό πλεόνασμα. Στή Ροοσία έγινε τό αντίθετο. 'Ασκή
θηκε μιά φοβερή πίεση στους αγρότες και τό βιοτικό τους επίπεδο έπε
φτε σταθερά. Τους επέβαλαν ένα είδος αναγκαστικών εξαγωγών γιατί τό 
φορολογικό σύστημα και τα άλλα βάρη κ.λπ. έκαναν αναγκαστική τήν 
πώληση έκ μέρους τών αγροτών περισσότερου προϊόντος άπ' όσο ήταν 
πραγματικά τό πλεόνασμα τους. Κατά κάποιον τρόπο, υποχρεώθηκαν 
νά πουλήσοί'ν χάριν τών εξαγωγών ακόμη και τό κομμάτι τής παραγωγής 
τό οποίο ήταν απαραίτητο για τις 'ίδιες τους τις ανάγκες συντήρησης. Και 
έτσι, τό τίμημα τών ρουσικών εξαγωγών σιταριού ήταν ή ύπαρξη ενός μό
νιμα ύποσιτιζόμενου πληθυσμού και ενός μόνιμοι' λιμού στά ρωσικά χω
ριά. 

Οι εξαγωγές λοιπόν αυτές δεν ήταν βασισμένες πάνω σέ μιαν υγιή 
ανάπτυξη. 

θ ά μπορούσε κανείς νά πει: «ώραΐα, και ποιος νοιαζόταν;» 
'Εννοώ ότι συνήθως, δεν περιμένει κανείς άπό μιά κυβέρνηση —και 

ιδιαίτερα στή Ρωσία, άπό μιά τσαρική κυβέρνηση— νά ενδιαφερθεί γιά 
τό τί συμβαίνει στην άγροτιά. 

Σύμφωνοι, άλλα άν τό δει κανείς άπό τήν πλευρά τού εθνικού εισο
δήματος, ή πραγματοποίηση εξαγωγών μ' αυτό τον τρόπο είχε ευρύτερες 
οικονομικές επιπτώσεις. 'Επιτεύχθηκαν πράγματι πενταπλάσιες εξαγω
γές σιταριού. Τό σιτάρι αποτελούσε σίγουρα ενα εισόδημα γιά τή χώρα. 
"Αν κανείς εξετάσει τό ρωσικό εμπορικό ισοζύγιο άπό τό 1861 έως τό 
1913, ήταν, έκτος άπό δύο ή τρία χρόνια, πάντοτε θετικό. Αυτό σημαίνει 
ότι ή χ<ύρα εξήγε περισσότερο άπ' ό,τι εισήγε. 

Στο σύνολο του τό εισόδημα άπ' αυτές τις εξαγωγές αντιπροσώπευε 
ένα πολύ μεγάλο ποσό, περίπου 60.000.000 ρούβλια. Τό ρούβλι εκείνη 
τήν εποχή ήταν γερό νόμισμα, καλύτερο ακόμα κι άπό τό γαλλικό ή τό 
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•γερμανικό, άλλα φυσικά λιγότερο ισχυρό άπό τή βρετανική λίρα. Τί κά
νεις μ' αυτό το τεράστιο εισόδημα πού προήλθε από τις πωλήσεις σιτα
ριού; Είσαι σε θέση να χρηματοδοτήσεις το σιδηροδρομικό δίκτυο, το 
όποιο χρειαζόταν τεράστιες ποσότητες χρήματος, εξαιτίας των υπερβο
λικά μεγάλων αποστάσεων στή Ρωσία. Στην Εύρο)παϊκή Ρωσία, το μέσο 
κόστος κατασκευής τού δικτύου ήταν φτηνότερο, γιατί δεν υπήρχαν βοΐ'-
νά- στοίχιζε πολύ φτηνότερα να κατασκευάσεις ένα χιλιόμετρο στή Ρωσία 
παρά στην 'Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, λόγω των τεράστιων αποστά
σεων, θα έπρεπε να επενδυθούν μεγάλες ποσότητες χρήματος για νά 
φτιαχτεί το σιδηροδρομικό δίκτυο. Πώς γίνεται νά βρεθούν τα χρήματα; 

Τό ξένο κεφάλαιο ήταν πρόθυμο, γιατί ενδιαφερόταν νά φέρει στή 
Δύση τίς ριοσικές πρώτες ύλες. "Ετσι, δανείζεσαι ένα μεγάλο ποσό ξένου 
κεφαλαίοι' τό όποιο υποτίθεται πώς θα εξοφληθεί μέσω τών εξαγωγών 
σιταριού. 

'Αλλά έστω ότι έχεις ένα σιδηροδρομικό δίκτυο και έστω ότι εξάγεις 
σιτάρι, δεν έχεις ακόμη σύγχρονη οικονομία. 

Ά π ό στρατηγική άποψη ακριβώς, για τον έλεγχο τού πολεμικού εξο
πλισμού, ή βιομηχανία είχε μεγάλη σημασία. Πώς μπορεί νά φτιαχτεί βα
ρεία βιομηχανία; Ά π ό τή μιά υπάρχουν τά υλικά μέσα παραγωγής και ή 
Ρωσία ήταν μία από τις χώρες ή οποία θά έλεγα ότι διέθετε σχεδόν τά 
πάντα. 'Εννοώ ότι είχε τεράστιες ποσότητες σιδηρομεταλλευμάτων, είχε 
άνθρακα, υπήρχαν δηλαδή όλα. Τό μόνο πράγμα πού έλειπε ήταν τά 
κεφάλαια. Κι έτσι φτάνουμε στΊς θέσεις τού Gerschenkron, πού θα συνα
ντήσει οπωσδήποτε όποιος μελετάει τήν ευρωπαϊκή οικονομική ιστορία. 

Ό Alexander Gerschenkron, 'Αμερικανός καθηγητής τής οικονομικής 
'ιστορίας, στο γνωστό έργο του Economic Backwardness in Historical Perspec
tive (Ή οικονομική καδυστέρηση στην ιστορική προοπτική) επεξερ
γάστηκε μιά τυπολογία τών διαφόρων μεθόδων χρηματοδότησης τής εκ
βιομηχάνισης κατά τον 19ο αιώνα. 

Πού βρήκε λοιπόν ή Βρετανία τά μέσα γιά νά χρηματοδοτήσει τή 
βιομηχανία της; Κατά τον Gerschenkron ή 'Αγγλία είχε ήδη αρκετά μέσα, 
δηλαδή τά βρετανικά κεφάλαια ήταν αρκετά τον 19ο αι. γιά τό ξεκίνημα 
τής εκβιομηχάνισης. Πρέπει νά σας υπενθυμίσω ότι στις αρχές τού 19ου 
αι. οι ανάγκες σε κεφάλαιο γιά τήν εκβιομηχάνιση ήταν ακόμη σχετικά 
μικρές. 

Τί συνέβη όμο^ς όταν 30 ή 40 χρόνια αργότερα ή Γερμανία άρχισε τή 
δική της εκβιομηχάνιση; Οι ανάγκες σε κεφάλαιο ήταν μεγαλύτερες καί 
στή Γερμανία δέν υπήρχε αρκετό κεφάλαιο. "Ετσι ή Γερμανία έπρεπε νά 
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βρει κάτι πού νά το υποκαταστήσει, και το υποκατάστατο ήταν ένα σύγ
χρονο τραπεζικό σύστημα: το γερμανικό τραπεζικό σύστημα το όποιο 
δημιούργησε τις δυνατότητες για τήν απορρόφηση όλων τών διαθεσίμων 
κεφαλαίων και τή διοχέτευση τους στή χρηματοδότηση της βιομηχανίας. 

Ό τρίτος τύπος χρηματοδότησης της εκβιομηχάνισης πού διακρίνει ό 
Gerschenkron είναι ό ανατολικό-εύρουπαϊκός, τής Ρωσίας. Ή εκβιομηχά
νιση στή Ρωσία άρχισε πολύ αργότερα άπ' ό,τι στή Γερμανία. Λόγου τής 
τεχνολογικής εξέλιξης, ο'ι ανάγκες σέ κεφάλαιο ήταν τώρα ακόμη μεγαλύ
τερες ενώ ή συσσουρευση τοΰ κεφαλαίοι' ήταν πολύ μικρότερη. Πώς γί
νεται νά ξεπεραστεί αυτή ή απόκλιση ανάμεσα στή ζήτηση και τήν προσ
φορά; "Επρεπε νά βρεθεί ένας θεσμός πού νά υποκαταστήσει αυτήν τήν 
έλλειψη κεφαλαίων, καί οι τράπεζες εδώ δέν ήταν αρκετά ισχυρές και δέν 
αρκούσαν, οπούς στην περίπτωση τής Γερμανίας —ή Γερμανία ήταν πολύ 
λιγότερο υπανάπτυκτη άπ' ό,τι ή Ροχιία. "Ετσι, ό ρόλος τών τραπεζών 
έπρεπε νά υποκατασταθεί από κάτι άλλο, καί εδώ, κατά τον Gerschenkron, 
εμφανίστηκε το κράτος, το ρουσικό κράτος. 

Αυτό ξεπέροίσε όλες τις δυσκολίες, μέ το νά επεξεργαστεί ένοχ βοίρύ 
φορολογικό σύστημα κοα μέ το νά φέρει ξένο κεφάλαιο. "Ετσι, σύμφουνα 
μέ τον Gerschenkron, ό κύριος ποίράγοντας τής ρουσικής εκβιομηχάνισης 
ήταν το κροίτος. 

Τό κράτος ήτοίν οίύτό πού οικοδόμησε μέ τά δικά του χρηματικά και 
υλικά μέσα μιά ισχυρή βιομηχανία, άπομυζοόντας τή ρουσική γεουργία καί 
τον Ρούσο αγρότη. 

Αύτη είναι ή θέση τού Gerschenkron, ότι δηλαδή οΐέ κάθε επίπεδο 
ανάπτυξης αντιστοιχεί κάθε φορά ένας διαφορετικός τύπος εκβιομηχά
νισης. 

Για τή Βρετανία, ό τύπος οίύτός βασίζεται στην αυτοχρηματοδότηση. 
Για τή Γερμανία κοα τήν Κεντρική Εύρουπη, στις τράπεζες. 
Για τή Ρωσία καί τήν 'Ανατολική Εύρουπη, στο κράτος. 

Καί ισχύει κοα ό αντίστροφος συλλογισμός: όσο περισσότερο καθυ
στερημένη είναι μιά χουρα τόσο περισσότερο γίνεται αναγκαία ή παρέμ
βαση τού κράτους. Γ Γ οίύτόν τό λόγο —κοα τούτο αποτελεί ένα παραπέ
ρα σημείο τής θέσης τού Gerschenkron— στίς χουρες υψηλής ανάπτυξης, 
στίς χουρες πού αναπτύχθηκαν νουρίς, ή εκβιομηχάνιση αρχίζει συνήθως 
μέ βιομηχανίες κατανάλουσης: τρόφιμα ή υφαντουργικά προϊόντα ή οτι
δήποτε άλλο. Οί χουρες μέ χαμηλή ανάπτυξη, ο'ι χουρες πού άναπτύχθηκοίν 
καθυστερημένα, άρχίζοί'ν πάντα μέ βαρεία βιομηχανία, ακριβούς λόγου τής 
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συγκεντρωμένης μορφής με την οποία διατίθεται το κεφάλαιο. Αύτη λοι
πόν είναι ή θέση του Gerschenkron. 

Δεν θα μπω τώρα σε μια συζήτηση ολων τών σημείων τής θέσης τού 
Gerschenkron ή οποία, έξαλλου, έχει γίνει ήδη αντικείμενο διεξοδικών 
συζητήσεων. Θα ήθελα μόνο να μείνω σε τούτο το σημείο, οτι δηλαδή το 
ρωσικό κράτος παρενέβη κατευθύνοντας το ξένο κεφάλαιο στή βιομηχα
νία, και απορροφώντας κεφάλαιο άπό τον γεωργικό τομέα. Και κατόρ
θωσε έτσι να δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή βαρεία βιομηχανία. 

Φυσικά, το ξένο κεφάλαιο ενδιαφερόταν πολύ γι' αυτή τή βιομηχα
νία, γιατί είχαν μεγάλον συμφέρον άπο τις ρωσικές πλουτοπαραγωγικές 
πηγές. 'Υπάρχει μια μεγάλη βιβλιογραφία —όχι μόνο στά ρωσικά, άλλα 
και στά αγγλικά, από 'Αμερικάνους και Άγγλους συγγραφείς— άπο τήν 
οποία βγαίνει οτι σχεδόν 70% μέ 80% τών ρωσικών εργοστασίων ήταν στά 
χέρια ξένων: Βρετανών, Γάλλων, Βέλγων, Γερμανών και άλλων. 

"Εχετε λοιπόν μια ισχυρή βαρεία βιομηχανία άπο τή μια μεριά, και 
άπο τήν άλλη εξαγωγές σιταριού. Και όμως ακόμη κάτι δέν πάει καλά. ' Η 
Ρωσία παρέμενε ακόμη υπανάπτυκτη χώρα. Ποιο ήταν το πρόβλημα; 

Πρώτα άπ' όλα, είναι πολύ δύσκολο να ξεπεραστεί ή υπανάπτυξη 
οταν υπάρχει τέτοια τεράστια αύξηση τού πληθυσμού, σαν τήν αύξηση 
τής Ρωσίας. Ε'ίδαμε οτι ό πληθυσμός τής Ρωσίας αυξήθηκε από το 1810 
ως τό 1913 κατά 90%. "Αν πάρετε ολόκληρο τον 19ο αι., ό πληθυσμός 
τής Ρωσίας διπλασιάστηκε. ΠρΙν από τό 1850 ό πληθυσμός τής Ρωσίας 
ήταν γύρω στά 50.000.000 και στο γύρισμα τού αιώνα ήταν πάνω από 
100.000.000. Συνεπώς ό ρυθμός ανάπτυξης πρέπει να είναι πολύ ταχύς 
για να ξεπεραστεί αυτή ή τεράστια πληθυσμιακή αύξηση. 

"Ομως, τό πρόβλημα δέν ήταν μόνον ή πληθυσμιακή αύξηση. Τό ζή
τημα έχει ώς έξης: στην περίπτωση ποί) έχεις μια βαρεία βιομηχανία και 
έχεις ένα δυναμικό τομέα αγροτικών εξαγωγών, υπάρχει κάποιος σύνδε
σμος ανάμεσα τους, υπάρχει αυτό πού ονομάζουμε «πολλαπλασιαστικά 
φαινόμενα»; 'Υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στή βιομηχανία καί στις 
αγροτικές εξαγωγές; 

"Ας πούμε ότι ξεκινάς μια διαδικασία, πού έχει κάποια λογική: παρά
γω μεγάλες ποσότητες σιταριού για εξαγωγή. 'Απ' αυτή τήν εξαγωγή 
εισπράττω κάποιο εισόδημα. 'Επενδύω αυτό τό εισόδημα στις μεταφορές 
και τή βιομηχανία, και μ' αυτή τήν επένδυση θα αύξήσοο πιθανώς τή βιο
μηχανική παραγωγή. Αυξάνοντας τή βιομηχανική παραγωγή σίγουρα θα 
επηρεάσω και θα βελτιώσω ασφαλώς τήν αγροτική παραγωγή. 

Αυτή είναι ή λογική σειρά' ή εν δυνάμει αλληλουχία ήταν: αγροτικές 
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εξαγωγές, ξένο κεφάλαιο, τό ξένο κεφάλαιο πηγαίνει στη βιομηχανία, 
και ή βιομηχανία, δηλαδή ή εκβιομηχάνιση, πρέπει να έχει την επίπτωση 
της πάνω στην αγροτική παραγοογή. Είναι φανερό ότι ή αγροτική παρα
γωγή δεν μπορεί παρά να αυξηθεί γιατί τώρα. θα έχεις λιπάσματα, εκμη
χάνιση τής γεωργίας κ.λπ. 

Τά πράγματα όμιος δεν λειτούργησαν έτσι. Γιατί; Γιατί πώς ξεκίνησε 
ή όλη ιστορία; 'Εννοώ ότι, όταν κάνεις εκβιομηχάνιση τότε πρέπει νά 
ανεβάζεις τό εισόδημα τού πληθυσμού, για νά δημιουργήσεις μια εσωτε
ρική αγορά. Ή όλη όμως διαδικασία ξεκίνησε με τίς αναγκαστικές έξα-
γωγές. "Ετσι, δέν δημιουργήθηκε πράγματι εσωτερική αγορά- δημιουργή
θηκε μόνο στο μέτρο πού αυξήθηκε ό πληθυσμός. 'Εξαιτίας όμο^ς τοϋ 
γεγονότος οτι τό εισόδημα δέν αυξανόταν πραγματικά, αντίθετα μάλιστα 
μειωνόταν σχετικά, ή εσωτερική αγορά ήταν ανύπαρκτη και ή βιομηχανία 
δέν είχε ποτέ της πραγματικά κάποια επίπτωση πάνω στην αγροτική 
παραγωγή. 

"Ετσι, οί αναγκαστικές έξαγιογές, μέ τις όποιες άρχισε ή όλη διαδικα
σία, στην πραγματικότητα είχαν μια αντίστροφη έπίπτοοση στο όλο σχήμα 
και ή Ρίοσία δέν μπόρεσε νά ξεπεράσει τήν υπανάπτυξη της. 

Σ' αυτό τό σημείο θα ήθελα νά τονίσίο οτι κατά κάποιον τρόπο, τό 
ϊδιο συνέβη για άλλη μια φορά μετά τήν επανάσταση τών μπολσεβίκων. 
Θα θυμάστε ότι στή δεκαετία τού 1930 έγινε πάλι μιά διαδικασία εκβιο
μηχάνισης και τεράστια ποσά διατέθηκαν για τή βιομηχανία κ.λπ. και οτι, 
ώς ένα ορισμένο σημείο όλα πήγαν καλά, άλλα μετά αναγκάστηκαν νά 
συνειδητοποιήσουν ότι μιά χ<ύρα δέν μπορεί νά προχοορήσει όταν στον 
αγροτικό τομέα υπάρχει φτώχεια... Δέν μπορούν νά υπάρχουν σοβαρές 
ανισορροπίες στην οικονομία μιας χώρας· κάποιες διαφορές μπορεί νά 
υπάρχουν άλλα δέν μπορείς νά έχεις μιά σύγχρονη βιομηχανία καΊ μία 
τελείως παραδοσιακή γεωργία. 

Αυτή ήταν ή αιτία για τό οτι, γύρω στα 1907-1908, αισθάνθηκαν ότι 
κάτι δέν πήγαινε καλά. Και τότε ξανάρχισαν μέ μιά νέα μεταρρύθμιση, ή 
οποία συνδέεται μ' έναν διάσημο Ρώσο υπουργό, τον Stolypin. Ό Stolypin 
συνειδητοποίησε ότι κάτι δέν πήγαινε καλά και ήθελε νά προχωρήσει πα
ραπέρα τήν αγροτική μεταρρύθμιση αλλά, κατά κάποιο τρόπο, θα έλεγα 
ότι ήταν πια πολύ αργά. "Υστερα άπό λίγο ήρθε ό πόλεμος κα'ι ή επανά
σταση. Μπορούμε νά φανταστούμε τί θα είχε συμβεί αν δέν ερχόταν ό 
πόλεμος και αν τό κίνημα πού άρχισε στή Ροοσία τό 1908 είχε περισσότε
ρες ευκαιρίες. "IOGJÇ τότε ή επανάσταση νά μήν είχε γίνει. Αυτό όμως 
είναι ένα «αν» πού δέν πραγματοποιήθηκε. 
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"Οπως και νάχει ή Ρωσία, όπως σας είπα, εκσυγχρονίστηκε έν μέρει, 
γιατί μπόρεσε να φτιάξει ένα καλό σύστημα μεταφορών και μια ισχυρή 
βαρεία βιομηχανία. 'Ακόμη όμως, το κατά κεφαλήν εισόδημα παρέμενε 
χαμηλό, έτσι ώστε πριν άπό τό 1914 ή Pcooia δεν ήταν πράγματι μια σύγ
χρονη χώρα. 

Βαλκάνια 

Μου μένουν μόνο λίγα λεπτά γιά να μιλήσω για τα Βαλκάνια. Βέβαια, 
τό να μιλήσω γιά τα Βαλκάνια σε σας δεν δείχνει και πολλή μετριοφροσύ
νη, όφοϋ πρέπει να γνωρίζετε πολύ περισσότερα άπό μένα πάνω στο 
θέμα. 

'Ωστόσο, θά σας μιλήσω γιά τήν περίπτιοσή τους μόνο καί μόνο γιά 
να τήν ένσοοματώσω στο 'ίδιο μοντέλο. Δεν θά μπω σε λεπτομέρειες, καθέ
νας ξέρει ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στα Βαλκάνια και τήν 'Οθωμα
νική Αυτοκρατορία και καθένας ξέρει ότι ή όλη ανάπτυξη των βαλκανι
κών χωρών άρχισε πάνω-κάτω στή δεκαετία του 1860 ή του 1870. Σ' 
αυτήν τήν περίοδο, σε γενικές γραμμές, αυτό πού ονομάζεται οθωμανι
κός φεουδαρχισμός βρισκόταν σε διάλυση, ένώ ή βαλκανική οικονομία 
δεν ήταν μια εμπορευματική οικονομία- παντού, πάνω-κάτω, υπήρχε ένα 
είδος παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας. 'Υπήρχαν βέβαια μερικές 
διαφορές ανάμεσα στή Ρουμανία, της οποίας ή οικονομία ήταν βασισμένη 
περισσότερο πάνω στή μεγάλη γαιοκτησία και τή Σερβία ή τή Βουλγαρία, 
όπου επικρατούσε ή οικονομία τής μικρής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, 
όπως φυσικά και στην 'Ελλάδα. Θά προσπαθήσω όμως να περιοριστώ σε 
μερικά τυπολογικά κοινά σημεία, παρ' όλο πού συνήθως είναι δύσκολο 
να καθοριστούν. 

Τό πρώτο άπ' αυτά είναι ότι, σε όλες αυτές τις χώρες, ή οικονομία 
ήταν πολύ καθυστερημένη καί ή παραγωγικότητα πολύ χαμηλή. Ιδιαίτε
ρα γιατί δέν επρόκειτο γιά οικονομίες προσανατολισμένες στην αγορά 
και γιατί ή μεγάλη πλειοψηφία τού πληθυσμού άσχολεΐτο ακόμη μέ τή 
γεωργία, μέ εξαίρεση τήν 'Ελλάδα, (αλλά ακόμη καί σ' αυτήν, άπ' όσο 
ξέρω, ή πλειοψηφία τού' πληθυσμού ήταν ακόμη γειοργοι) και ώς έκ τού
του επρόκειτο, σε μεγάλο βαθμό, γιά παραδοσιακές οικονομίες. 

Ποιες ήταν εδώ, γιά άλλη μια φορά, οι δυνατότητες γιά ανάπτυξη; 
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'Αφού δεν υπήρχε εσωτερική αγορά, αφού δεν υπήρχε έγχοόρια συσσώ
ρευση κεφαλαίοι) ή ευκαιρία νά μπουν τα Βαλκάνια στον όμιλο των ανε
πτυγμένων χωρών, νά αποτελέσουν κομμάτι τής παγκόσμιας οικονομίας, 
δινόταν άπό τήν αλλαγή πού σημεκοθηκε στις δυτικό-ευρωπαϊκές χώρες, 
όταν αυτές άρχισαν νά ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο νά προμηθευ
τούν πρώτες ύλες και εϊδη διατροφής και εξαιτίας αυτού είχαν συμφέρον 
νά δημιουργήσουν στά Βαλκάνια μια νέα δομή, ήταν διατεθειμένες νά 
δώσουν μερικά χρήματα, νά εξαγάγουν προς τις βαλκανικές χώρες μερικά 
κεφάλαια κ.λπ. 

Κα! πάλι, ή πλουτοπαραγωγική πηγή πού θά μπορούσε νά βοηθήσει 
αυτές τις χώρες νά μπουν στην αγορά, ήταν ή γεωργία. Άλλα κι εδώ πάλι 
ή γεωργία δέν δούλευε σωστά. 

Πρώτα άπ' όλα γιατί μια παραδοσιακή αγροτική οικονομία μικρής 
ιδιοκτησίας δέν μπορεί νά πραγματοποιήσει συσσώρευση κεφαλαίου. 
"Ετσι όμως δέν γίνεται νά πραγματοποιηθεί κάποια αποφασιστική τομή. 

"Ολα τα στατιστικά δεδομένα δείχνουν ότι πράγματι, σέ όλες τις βαλ
κανικές χώρες, ή αγροτική παραγωγή αυξήθηκε σημαντικά, σ' αυτήν τήν 
περίοδο. Τό ϊδιο και ο'ι αγροτικές εξαγωγές. Άλλα ο'ι αγροτικές εξαγωγές 
δέν ήταν ποτέ αρκετά 'ικανές, ό όγκος τους ποτέ αρκετά σημαντικός, 
ώστε νά καλύψει όλες τις ανάγκες γιά επένδυση. "Ετσι ο'ι αγροτικές εξα
γωγές, ο'ι όποιες θά μπορούσαν νά αποτελέσουν τήν βασική εισοδηματι
κή πηγή, δέν ήταν αρκετά 'ικανοποιητικές. 

Στην περίπτωση τής ' Ελλάδας, ή δομή τών εξαγωγών σέ σχέση μέ τήν 
διεθνή αγορά ήταν πολύ μειονεκτική. Ακόμη και όταν τό κρασί και ή 
σταφίδα πέρασαν σέ δεύτερη μοίρα καϊ ήρθε ή σειρά τού καπνού καΐ τού 
ελαιόλαδου, κανένα άπ' αυτά τα δύο προϊόντα δέν ήταν σημαντικό γιά 
τήν παγκόσμια αγορά, κανένα άπό τά δύο δέν αποτελούσε ατοί' γιά ένα 
πραγματικά σημαντικό εξαγωγικό εμπόριο, όπως συνέβαινε μέ τήν ξυλεία 
καί, κατά καιρούς, μέ τό σιτάρι. 

Ή δεύτερη δυνατότητα, φυσικά, ήταν νά προμηθευτούν ξένο κεφά
λαιο. Ή Ροοσία γιά πολλούς λόγους είχε καταφέρει νά βρεϊ τεράστιες 
ποσότητες κεφαλαίων. 

Πρώτα άπ' όλα, γιά λόγους στρατηγικής σκοπιμότητας. "Οπως ξέ
ρετε ή Γαλλία έδινε στή Ροοσία τεράστια ποσά, επειδή ή συμμαχία της τής 
ήταν πολύτιμη γιά πολιτικούς λόγους. Ή Ρωσία όμως είχε και μεγάλες 
δυνατότητες, γιατί είχε άνθρακα καί σίδερο. 

Για τά Βαλκάνια τό ενδιαφέρον ήταν πολύ μικρότερο. Στην αρχή τά 
χρήματα δόθηκαν (στην 'Ελλάδα μετά τό 1830) μέ τή μορφή κρατικών 
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δανείων, γενικά όμως το χρήμα ήρθε στις βαλκανικές χώρες πολύ αργό
τερα. Καί αυτό πού αποτελούσε τήν πιο μεγάλη δυσκολία ήταν οτι τό 
χρήμα ήρθε με αντίτιμο έναν πολύ υψηλό τόκο. "Αν κανείς συγκρίνει τον 
τόκο πού έπρεπε να πληρώνει ή Ρουμανία ή ή Σερβία ή ή Βουλγαρία για 
τα δάνεια μέ τον μέσο τόκο πού ϊσχυε στη Δυτική Ευρώπη, διαπιστώνει 
οτι υπήρχε μια διαφορά 4% μέ 5%. Κα! τό μεγαλύτερο μέρος αυτών τών 
δανείων δεν επενδύθηκε στην οικονομία. Σύμφωνα μέ τους υπολογισμούς 
μου (οφείλω να ομολογήσω οτι δέν είναι πολύ ακριβείς) μόνο τό 10% μέ 
12% περίπου αυτών τών χρημάτων πήγε πράγματι σε παραγωγικές επεν
δύσεις. Τό υπόλοιπο πήγε στο στρατό, για πυρομαχικά κ.λπ. 

Ώ ς έκ τούτοι' όλες οι βαλκανικές χώρες στο γυρισμό: τού αιώνα οδη
γήθηκαν σχεδόν σέ κατάσταση χρεωκοπίας. "Ετσι, τό ξένο κεφάλαιο δέν 
λειτούργησε προς τήν κατεύθυνση τής ανάπτυξης. ' Η γεωργία δέν βελ
τιώθηκε, κα'ι λόγω αυτοί"' του γεγονότος δέν υπήρξε εκβιομηχάνιση ή, 
καλύτερα, έγινε ένα ξεκίνημα εκβιομηχάνισης, κάποια δείγματα εκβιομη
χάνισης. Εννοώ ότι, μπορεί κανείς να έρθει μέ στατιστικές πού νά απο
δεικνύουν, ας πούμε, οτι ή βιομηχανική παραγωγή πράγματι αυξήθηκε 
τόσο και τόσο. 'Αλλά άπ' ο,τι ξέρω, άν πάρετε για παράδειγμα τον αριθμό 
τών βιομηχανικών εργατών στην 'Ελλάδα πρίν άπό τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο ήταν γύρω στίς 30 ή 40 χιλιάδες. Στή Βουλγαρία υπήρχαν 
60.000 εργάτες βιομηχανίας. Στή Σερβία 50.000. Ή μόνη χώρα πού εύ/ε 
πράγματι κάποια βιομηχανία ήταν ή Ρουμανία. 'Αλλά γιατί υπήρξε κά
ποια εκβιομηχάνιση στην περίπτωση τής Ρουμανίας; Γιατί ή χώρα αυτή 
είχε μια σημαντική πλουτοπαραγωγική πηγή: τό πετρέλαιο, πράγμα που 
ήταν πολύ σημαντικό. ' Η Ρουμανία ήταν, μετά τή Ρωσία, ή δεύτερη πε
τρελαιοπαραγωγός χώρα στην Εύριυπη' έτσι επέτυχε δάνεια. 'Αλλά καί 
μ' αυτά τα δάνεια, παρήγαν μόνο αργό πετρέλαιο, ένώ τα κάθε είδους 
διυλιστήρια τα ανέλαβαν οι ξένοι. Κατ' αυτόν τον τρόπο ή εκβιομηχάνιση 
ήταν πράγματι πολύ μικρής έκτασης. Αυτό πού έγινε λοιπόν στα Βαλκά
νια ήταν απλώς κάποια μικρή οικονομική ανάπτυξη: τα ποσοτικά στοι
χεία μαρτυρούν κάποια αύξηση τής παραγωγής, κάποια αύξηση τών εξα
γωγών, κάποιον εκσυγχρονισμό. "Ετσι, όλα άλλαζαν καί παρ' όλα αυτά 
τίποτε δέν άλλαζε. "Plus ça change, plus c'est la même chose". 'Απ' αυτήν 
τήν άποψη, στα Βαλκάνια δέν έγινε καμία σημαντική αλλαγή, γιατί ο,τι 
συνέβαινε δέν ήταν τίποτε περισσότερο άπό τήν αρχή τής αλλαγής, μιά 
αρχή όμως πού ποτέ δέν έφτασε νά όλοκληροιθεΐ πραγματικά πριν άπό 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

• 
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'Υπάρχει μια παροιμία πού λέει: δύο μουλάρια φαίνονται όμοια καί 
όμως δεν είναι. 'Εννοώ οτι, στην περίπτωση των Βαλκανίων, έχετε ένα 
σωρό πράγματα, ένα πλήθος θεσμών, έντονη οικονομική δραστηριότητα, 
πού παρομοιάζουν μ' εκείνα της Δυτικής Εύριοπης καί, παρ' όλα αυτά, 
δέν πρόκειται για το ϊδιο πράγμα. 

Θα σας διοσιο ένα παράδειγμα, έχει σχέση μέ την επίπτωση των σιδη
ροδρόμων. Σε όλες τις βαλκανικές χώρες κατασκευάστηκε κάποιο σι
δηροδρομικό δίκτυο. Μπορεί να μην ήταν μεγάλο, πόντιος φτιάχτηκαν 
σιδηρόδρομοι. Τυπικά ένα σιδηροδρομικό χιλιόμετρο είναι ένα σιδηρο
δρομικό χιλιόμετρο, εϊτε πρόκειται για τήν 'Αγγλία ή τή Εερμανία εϊτε για 
τήν 'Ελλάδα. Καί ομιος δέν είναι τό ϊδιο. Γιατί πώς χρησιμοποιούσαν αυ
τόν τον σιδηρόδρομο; Ποια ήταν τα πολλαπλασιαστικά φαινόμενα πού 
προκαλούσε; Ποια ήταν ή σημασία του για τήν οικονομία; 

Οι ακόλουθοι αριθμοί δείχνουν τον όγκο των μεταφερομένων έμπο-
ρευμάτων (σέ τόννους) κατά εκατοντάδα χιλιάδων πληθυσμού: στην 'Ελ
λάδα ήταν 0,28 (φυσικά στην 'Ελλάδα ή σημασία τού σιδηρόδρομου δέν 
ήταν ή ϊδια, εξαιτίας τών θαλασσίιον συγκοινωνιών), στη Ρουμανία 1,3, 
στή Σερβία 0,26, στή Βουλγαρία 0,53, ένώ ό μέσος όρος γιά τή Δυτική Ευ
ρώπη ήταν 8,18. 

Για τή μεταφορά προσ(όπ(ον, οι παρ ακάτιο αριθμοί δείχνουν (φυσικά 
πρόκειται για πολύ γενικές προσεγγίσεις) πόσα ταξίδια πραγματοποιού
σε ένα πρόσιοπο μέσα σ' ένα χρόνο (εννοώ χρησιμοποίηση τού σιδηρο
δρόμου σέ οποιαδήποτε περίπτωση): στην 'Ελλάδα 3,3, στή Ρουμανία 
1,6, στή Σερβία 0 (πού σημαίνει ότι ούτε μια φορά ένα άτομο, άντρας 
ή γυναίκα, δέν χρησιμοποίησε σιδηρόδρομο στό διάστημα ενός έτους), 
στή Βουλγαρία 1,6 καί στή Δυτική Εύριοπη 21,9. 

Βλέπετε δηλαδή ότι τό ϊδιο σύστημα μεταφορών, στην οικονομική 
ζωή τών βαλκανικών χωρών, ύποαπασχολεΐτο- δέν εϊχε τις έπιπτιοσεις 
πού θα έπρεπε νά εϊχε. Μέ λίγα λόγια, έχετε σιδηροδρόμους, έχετε κά
ποιες σύγχρονες μεθόδους, χωρίς όμως πραγματική επίδραση στην οικο
νομία. Και φυσικά, άν πάρετε τήν κατανομή τού πληθυσμού κατά κατη
γορίες οικονομικής δραστηριότητας, και τήν αντίστοιχη κατανομή τού 
εθνικού εισοδήματος —βέβαια, οί αριθμοί πού σας δίνιο δέν εϊναι πολύ 
ακριβείς— σέ όλες σχεδόν τις βαλκανικές χώρες ή συμμετοχή τής βιο
μηχανίας στό εθνικό εισόδημα ήταν μόνο γύριο στό 10% μέ 15%. 

Και για νά τελειιοσω, άν συγκρίνετε τό κατά κεφαλήν εθνικό εισόδη
μα τών τεσσάρων βαλκανικών χιορών μέ τό μέσο εύριοπαϊκό, έχετε τους 
δείκτες πού φαίνονται στον Πίνακα 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

Σύγκριση κατά κεφαλήν εισοδήματος βαλκανικών χωρών 
με το μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα. 

Χίορες 

'Ελλάδα 
Ρουμανία 
Σερβία 
Βουλγαρία 
Μέσο ευρωπαϊκό 

"Ετη 

1860 1910 

230 δολ. 325 δολ. 
200 » 307 » 
220 » 282 » 
210 » 275 » 
310 » 500 » 

Σημείωση: Οι υπολογισμοί αυτοί έγιναν από τόν Paul Bairoch (φυσικά, δεν είναι 
πολύ ακριβείς) και εκφράζονται σε δολλάρια του 1960. 

Βλέπετε έτσι ότι το 1860 ή διαφορά από το μέσο ευρωπαϊκό εισό
δημα για όλες τις βαλκανικές χώρες, ήταν 30%. ΚαΊ αν πάρετε το 1910, 
έχετε μια αύξηση 50% για τήν 'Ελλάδα, 50% για τή Ρουμανία και μόνο 
30%) για τή Σερβία και τή Βουλγαρία. 'Αλλά τό μέσο ευρωπαϊκό εισόδημα 
ήταν ήδη 500 δολ. "Ετσι, ή διαφορά ανάμεσα στο μέσο βαλκανικό καϊ τό 
μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν εισόδημα αυξήθηκε. Τό κατά κεφαλήν 
εισόδημα, δηλαδή, τών βαλκανικών χωρών αυξήθηκε μέν, αλλά αντιπρο
σώπευε μόνο τό 50%) τοϋ μέσου ευρωπαϊκού, καϊ θα έλεγα, μόνο τό 25%) 
με 30%) του κατά κεφαλήν εισοδήματος τών πιο ανεπτυγμένων ευρωπαϊ
κών χωρών. 'Απ' αυτή τήν άποψη, τά Βαλκάνια δέν μπόρεσαν νά γίνουν 
μέλη τοϋ ομίλου τών ανεπτυγμένων χωρών παρέμειναν στην υπανάπτυ
ξη, όπως και πρίν. 



IV. Προβλήματα τοΰ μεσοπολέμου 
Τα μικρά κράτη 

Φυσικά είστε πολύ νέοι για να θυμάστε, άλλα όταν έγώ ήμουν νέος, 
όποτε μιλούσαν για την εποχή πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, 
τήν αποκαλούσαν «παλιό καλό καιρό». Πρίν από τον Πόλεμο, ήταν ό 
παλιός καλός καιρός κι αυτό γιατί μετά τον πόλεμο όλο καί κάτι δεν πή
γαινε καλά. "Ετσι, ή ευτυχισμένη αυτή εποχή, χοντρικά άπό τα μέσα τού 
19ου αι. ώς τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε τελεκυσει καί ή περίοδος 
τού μεσοπολέμου (1918-1939) μπορεί να ονομαστεί «20 χρόνια κρίσης». 

Πράγματι επρόκειτο για είκοσι άσχημα χρόνια, ιδιαίτερα άν τά συ
γκρίνουμε με τήν περίοδο πριν άπό τον Πρώτο Πόλεμο. 'Επιτρέψτε μου 
να συνοψίσω για άλλη μια φορά τά κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου 
πρίν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, χαρακτηριστικά πού θα χρησι
μέψουν για τή σύγκριση με τήν περίοδο μετά άπ' αυτόν. Τέσσερα ήταν 
τά κύρια χαρακτηριστικά αυτής τής περιόδου. 

Τό πρώτο: στή διεθνή πολιτική υπήρχε, πάνιο-κάτω, ένα είδος ισορ
ροπίας δυνάμεων. Ανάμεσα στο 1815 και τό 1914, έπ! 100 χρόνια σχε
δόν, δεν έγινε κανένας μεγάλος πόλεμος στην Εύροίπη. Φυσικά για τήν 
' Ελλάδα και γενικότερα για τά Βαλκάνια, υπήρξαν πόλεμοι, δεν είχαν 
όμως τήν έκταση τών Ναπολεοντκον Πολέμοτν, πριν άπό τό 1815, ούτε 
εκείνη τού Προττου Παγκοσμίου Πολέμου. Είχαμε δηλαδή, ουσιαστικά, 
«εκατό χρόνια σχετικής ειρήνης», πράγμα πού σίγουρα συνέβαλε στην 
οικονομική και κοινοονική ανάπτυξη αυτής τής περιόδου. 

Τό δεύτερο κύριο χαρακτηριστικό ήταν αυτό πού ονομάζουμε κανό
να τον χρυσού. Θα θυμάστε ότι, αναφέρθηκα σ' αυτό με πολλή συντο
μία. Τό διεθνές νομισματικό σύστημα τού χρυσού κανόνα έγκαθιδρύθη-
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κε, πάνω-κάτω, στις δεκαετίες τού 1860 και 1870, και με το τέλος τοΰ 
19ου αϊ. όλες σχεδόν ο'ι χώρες προσχώρησαν σ' αυτό. 

Γιατί ήταν τόσο μεγάλη ή σημασία τοΰ χρυσοΰ κανόνα; Γιατί στα
θεροποίησε τις χρηματιστικές σχέσεις ανάμεσα στις διάφορες χώρες. 
"Ετσι ήταν κανείς σίγουρος, κι αυτό για μια περίοδο σχεδόν τριάντα χρό
νων, ότι άν ήθελε να αλλάξει τή δραχμή με λίρες ή δολλάρια, θα έπαιρνε 
πάντα τήν ϊδια ποσότητα χρήματος. Φαντάζεστε τί θα πει να μήν αλλάζει 
καθόλου ή αξία όλων τών νομισμάτων επί 30 ή 40 χρόνια; Είναι αναμ
φισβήτητο ότι αυτό συνέβαλε σέ μια ομαλή οικονομική ανάπτυξη, γιατί 
ήταν κανείς σίγουρος ότι αν έκανε επένδυση, αν κρατοΰσε τα λεφτά του, 
άν τα έβαζε στην τράπεζα κ.λπ., τα λεφτά του διατηρούσαν, πάνω-κάτω, 
τήν αξία τους. Αυτό λοιπόν ήταν το δεύτερο χαρακτηριστικό εκείνης τής 
παλιάς τάξης πραγμάτων: το διεθνές νομισματικό σύστημα τοΰ χρυσού 
κανόνα. 

Τό τρίτο χαρακτηριστικό είναι αυτό πού θα μπορούσαμε να το ονο
μάσουμε αύτορρυδμιζόμενη αγορά. Πράγματι, βασικό στοιχείο τής οι
κονομίας ήταν ό φιλελεύθερος χαρακτήρας της. Οι δυνάμεις τής αγοράς 
ήταν οι κυρίαρχες δυνάμεις και ή όλη κίνηση τής οικονομίας ρυθμιζόταν 
κυρίως άπ' αυτές. Δεν θα ήθελα να πώ ότι πριν από τον Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο δεν υπήρχε καθόλου κρατικός παρεμβατισμός, ότι δεν υπήρ
χαν καθόλου εξωγενείς παράγοντες πού να επιδρούν στην οικονομία. 
Παρ' όλα αυτά, τό κύριο χαρακτηριστικό ήταν αυτό τής αυτορρυθμιζό
μενης αγοράς, και έτσι ή κίνηση τής αγοράς, ή σχέση ανάμεσα στή ζήτη
ση και τήν προσφορά, είχε πάνω-κάτω τή δυνατότητα να εξισορροπεί 
τήν οικονομία, καί, με μερικές ταλαντεύσεις, τα πράγματα πήγαιναν κα
λά. 

Καΐ τό τέταρτο χαρακτηριστικό αυτής τής παλιάς τάξης πραγμάτων 
ήταν ότι παντού, λίγο-πολύ, (φυσικά υπήρχαν μερικές εξαιρέσεις, π.χ. 
ή Ρωσία) υπήρχε ένα κράτος πού μπορούμε να τό ονομάσουμε φιλελεύ
θερο. Ή ιδέα τον φιλελενδερίσμοϋ επεκράτησε σχεδόν σ' όλες τις χώ
ρες τής Ευρώπης καί ό ρόλος τού κράτους ήταν σχετικά περιορισμένος· 
σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν ένα σύνταγμα, ένα είδος κοινο
βουλευτισμού ή φιλελεύθερους θεσμούς. Αυτό ήταν τό τέταρτο χαρακτη
ριστικό τής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων πριν από τον Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο. 

• 
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Θά έλεγα ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα σχεδόν κατέρ
ρευσαν. 'Ολοφάνερα, τό πρώτο πράγμα πού κατέρρευσε ήταν ή διεθνής 
τάξη, ή ισορροπία δυνάμεων γιατί άν ή ισορροπία δυνάμεων είχε διατη
ρηθεί, τα πράγματα δεν θά είχαν φτάσει στον πόλεμο. "Ετσι ό πόλεμος 
αυτός ήταν ή κυριότερη ένδειξη ότι ή ισορροπία δυνάμεων είχε ανατρα
πεί ή, καλύτερα, ότι υπήρχαν πολιτικές και διεθνείς δυνάμεις, δυνάμεις 
σέ παγκόσμιο επίπεδο, οι όποιες ήθελαν να αλλάξουν τήν υπάρχουσα 
ισορροπία δυνάμεοον. 

'Ολοφάνερα, μετά τήν ήττα τής Γερμανίας κ α! τή νίκη τής Γαλλίας και 
τής 'Αγγλίας καί φυσικά τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, ή 'ισορροπία δυνά
μεων άλλαξε μονομερώς, προς όφελος τών τριών αυτών κρατών. "Ηταν 
ακριβώς ό Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος πού έφερε τις 'Ηνωμένες Πολι
τείες στο προσκήνιο σαν μια διεθνή δύναμη. Γιατί, στον 19ο αι., οι 'Ηνω
μένες Πολιτείες δέν έπαιζαν ρόλο στή διεθνή 'ισορροπία δυνάμεων. Μετά 
όμως άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μετά τήν ήττα τών αποκαλου
μένων Κεντρικών Δυνάμεων, υπήρξε ένα είδος κυριαρχίας πού επιβλήθη
κε άπό τή Γαλλία και τήν 'Αγγλία, μέ τή Γαλλία να προσπαθεί να γίνει ή 
ύπ ' αριθμόν ένα δύναμη στην Εύροόπη. Καί έόώ βρίσκεται ένα άπό τα 
σοβαρά προβλήματα τού νέου συσχετισμού δυνάμεων μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται γιά τήν βα\)ιά αντίφαση ανάμεσα στή Γαλ
λία ως πολιτική και στρατιωτική δύναμη και στή Γαλλία ώς οικονομική 
δύναμη. 

Θά ήθελα να αναφερθώ για άλλη μια φορά στον Max Weber. Ό Max 
Weber, πού κατά τή γνώμη μου παραμένει πιθανώς ακόμη ό καλύτερος 
κοινωνιολόγος τού 19ου καί τού 20ού αι., όταν ανέλυε τήν κοινωνική 
δομή και τήν κοινωνική εξουσία στή Γερμανία, έλεγε ότι μια άπό τις κυ
ριότερες αντιθέσεις στή Γερμανία πριν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλε
μο, ήταν ότι ή κυρίαρχη πολιτική ομάδα, ή κυρίαρχη κοινωνική ομάδα, 
ο'ι Γερμανοί γαιοκτήμονες, ο'ι "Junkers" —κυρίως τού ανατολικού τμή
ματος τής Γερμανίας— πού ήταν στο πολιτικό επίπεδο ή κυρίαρχη τάξη, 
ή τάξη δηλαδή πού κυριαρχούσε στο κράτος, οικονομικά βρίσκονταν σέ 
παρακμή. Και ό Max Weber παρατηρεί οτι όταν υπάρχει αυτή ή αντίθεση, 
δηλαδή όταν ή πολιτικά κυρίαρχη τάξη δέν ταυτίζεται μέ τήν οικονομικά 
κυρίαρχη, τότε δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ή θέση αύτη του Max 
Weber μπορεί να επεκταθεί καί άπό τήν περίπτωση τής Γερμανίας να 
ισχύσει καί γιά τήν περίπτωση τών διεθνών σχέσεοον: αποτελούσε λοιπόν 
βασική αντίφαση τό γεγονός ότι ή Γαλλία ήταν ή ισχυρότερη χώρα στην 
Ευρώπη, όχι όμως καί άπό οικονομική άποψη. 
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Tò δεύτερο χαρακτηριστικό, ό διεθνής χρυσός κανόνας: Το σΐ'στημα 
τού χρυσού κανόνα κατέρρευσε βέβαια στή διάρκεια τοΰ Πρώτου Πα
γκόσμιου Πολέμου άλλα ακόμα περισσότερο μετά τον πόλεμο. Ό πληθω
ρισμός πού είχε εμφανιστεί στή διάρκεια τού πολέμου συνεχίστηκε. Καΐ 
σε μερικές χώρες, όπως ή Γερμανία και ή Αυστρία, κατέληξε σ' έναν 
ύπερπληθωρισμό ή καλπάζοντα πληθωρισμό —είναι αυτονόητο ότι και 
ή Ουγγαρία είχε επίσης έναν καλπάζοντα πληθωρισμό, γιατί ποτέ της ή 
Ουγγαρία δεν απέφυγε κανένα κακό. Πληθωρισμό βέβαια είχαν και πολ
λές άλλες χώρες. "Ετσι, ό χρυσός κανόνας εγκαταλείφθηκε. Οι βρετανι
κές χρηματιστικές δυνάμεις προσπάθησαν να τον επαναφέρουν ή τελευ
ταία προσπάθεια έγινε το 1924 (θα ξαναγυρίσω σ' αυτό). Ό χρυσός κα
νόνας όμως, ακόμη και για τή μικρή περίοδο πού έπανέκτησε τή ισχύ 
του, ανάμεσα στο 1924 και το 1931, δεν λειτουργούσε πιά μέ τον ϊόιο 
τρόπο, όπως πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

'Αναφορικά μέ το τρίτο θέμα, ή αυτορρυθμιζόμενη αγορά, ή ελεύθε
ρη αγορά, έπαψε να υπάρχει. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ιδιαί
τερα στίς ηττημένες χώρες, ή παρέμβαση τού κράτους έγινε το ύπ ' αρι
θμόν ένα αϊτημα- ή αγορά δέν λειτουργούσε μέ τον ϊδιο τρόπο. Ό πλη
θωρισμός ήταν μια πολύ σαφής ένδειξη ότι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ 
τήν αγορά, γιατί όταν υπάρχει καλπάζων πληθωρισμός, υπάρχει και τε
ράστια ανισορροπία ανάμεσα στή ζήτηση και τήν προσφορά. Kai πρέπει 
να λάβουμε υπόψη μας (θα επανέλθω σ' αυτό τό θέμα) ότι, μετά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ό χάρτης της 'Ανατολικής Ευρώπης, και ιδιαί
τερα τής Νότιο-'Ανατολικής, ξαναφτιάχτηκε από τήν αρχή. Καινούρια 
κράτη εμφανίστηκαν, ένα κράτος πού ήταν μικρό έγινε μεγαλύτερο κ.λπ. 
Kai τα νέα αυτά κράτη αισθάνθηκαν ότι έπρεπε να δημιουργήσουν μια 
καινούρια κοινωνία. 

Σύμφωνα μέ τον φιλελευθερισμό, στή σχέση ανάμεσα στο κράτος και 
τήν κοινωνία, τό κυρίαρχο στοιχείο εϊναι ή κοινωνία και τό κράτος υπη
ρετεί, περισσότερο ή λιγότερο, τήν κοινωνία. Τώρα τα πράγματα αντι
στράφηκαν και τό κράτος προσπαθούσε, λίγο-πολύ, να δημιουργήσει μια 
καινούρια κοινωνία. "Ας πάρουμε για παράδειγμα δύο χώρες, τή Γιουγκο
σλαβία, ή οποία δέν υπήρχε πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και 
τή Ρουμανία. Τό έδαφος τής Γιουγκοσλαβίας, αν πάρει κάνεις σαν βάση 
τή Σερβία, αυξήθηκε περίπου δύο ή τρεις φορές- τό ϊδιο και τής Ρουμα
νίας. 'Από τή σημερινή Γιουγκοσλαβία, πριν άπ' τον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, υπήρχε τό σερβικό κράτος, ένώ ή Κροατία ήταν μέρος τής Ουγ
γαρίας, ή Σλοβενία μέρος τής Αυστρίας, ή Roovia και ή 'Ερζεγοβίνη, οι 
7 α 11ΚΡΙΦΚΡΚΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ. 18ος-20ος οι. 
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όποιες απετέλεσαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νέας Γιουγκοσλα
βίας, βρισκόντουσαν, λιγότερο ή περισσότερο, κάτω από την εξάρτηση 
της Αύστρο-Ουγγαρίας. "Εγινε λοιπόν μια μεγάλη ανάμιξη πληθυσμών οί 
όποιοι, άπ' όσο ξέρω, ποτέ τους δεν είχαν ζήσει μαζί σ' ολόκληρο το 
ιστορικό τους γίγνεσθαι. Είναι φανερό ότι, μ' αυτές τΊς συνθήκες, ό ρό
λος τοΰ κράτους έγινε πολύ σημαντικός. Και ουσιαστικά, ή αυτορρυθμι
ζόμενη, ελεύθερη αγορά δέν λειτουργούσε πραγματικά πιά. 

Είναι αυτονόητο ότι αν ό ρόλος τού κράτους στην οικονομία μεγά
λωνε, και ή ιδέα τού φιλελεύθερου κράτους ύποχ<ϊ>ρούσε επίσης. Στην 
πραγματικότητα, ή αμφισβήτηση τού φιλελεύθερου κράτους προερχόταν 
άπό τρεις διαφορετικές πηγές. 

Ή πρώτη, μια πολύ σημαντική, θα έλεγα, ιδεολογική αμφισβήτηση, 
άλλα και πολιτική καί κοινωνική, προήλθε, ολοφάνερα, άπό τή ρωσική 
επανάσταση. "Οπως ξέρετε, όταν ό Λένιν πήρε τήν εξουσία στή Ρωσία, ή 
αρχική ιδέα ήταν ότι στή χώρα αυτή γίνεται μόνον ή αρχή τής επαναστα
τικής διαδικασίας· ό Λένιν χαρακτήριζε τή Ρωσία σαν μια τρομερά καθυ
στερημένη χώρα —είχε σίγουρα δίκιο— και πίστευε ότι ή Ρωσία μπο
ρούσε μόνο να αρχίσει τήν επαναστατική διαδικασία, άλλα ότι αργότερα 
αυτή ή επαναστατική διαδικασία θα επεκτεινόταν πιο ειδικά, θα επε
κτεινόταν σέ μια περισσότερο ανεπτυγμένη χώρα. Και στα μάτια τού ερ
γατικού κινήματος πρώτη υποψήφια ήταν πάντα ή Γερμανία. Και αν ή 
επανάσταση επικρατούσε στή Γερμανία, τότε ολόκληρη ή Ευρώπη θα 
πήγαινε μέ τό μέρος τής επανάστασης. Το κέντρο τής επανάστασης δέν 
θα ήταν πιά ή Ρωσία- ή Ρωσία δέν θα ήταν παρά μόνο μια δευτερεύουσας 
σημασίας χώρα στον νέο επαναστατικό, σοσιαλιστικό κόσμο. 

"Οπως ξέρετε, τα πράγματα δέν ακολούθησαν αυτόν τό δρόμο. Παρ' 
όλα αυτά, αν καί ή ρωσική επανάσταση δέν πέτυχε άπ' αυτή τήν άποψη, 
όμως ή αμφισβήτηση τού φιλελεύθερου κράτους άπό τήν επανάσταση 
ήταν παρούσα. Ή πιθανότητα ενός κράτους διαφορετικού τύπου ήταν 
πράγματι δεδομένη. Καί τό κομμουνιστικό κίνημα σέ πολλές χώρες ήταν 
ακόμη πολύ δυνατό, έτσι πού να αποτελεί μια άπό τις πιο σημαντικές 
αμφισβητήσεις τού φιλελεύθερου κράτους. 

'Υπήρχαν όμοος καί άλλες πηγές παρόμοιας αμφισβήτησης. Μία άπ' 
αυτές ήταν κάποιες ιδέες, πού δέν ήταν ακόμη ό ιταλικός φασισμός, απε
τέλεσαν όμως τις ιδεολογικές καταβολές του. 'Αναφέρομαι ιδιαίτερα σ' 
έναν 'Ιταλό ιδεολόγο, τον Enrico Corradini, ό όποιος ύπεστήριζε ότι ή 
όλη σύλληψη τού Μαρξ, ολόκληρη ή ιδέα τής πάλης τών τάξεων, είναι 
απολύτως εσφαλμένη. Αυτό πού πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, δέν 
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είναι ή πάλη ανάμεσα σέ διαφορετικές κοινωνικές ομάδες ή διαφορετικές 
κοινωνικές τάξεις, αλλά μια πάλη ποί) πράνματι διεξάγεται ανάμεσα στα 
έθνη. 

Καλά, μπορεί κανείς να πει, τί το καινούριο υπάρχει σ' αυτήν τήν 
ιδέα, ή οποία αποτελούσε, από τον 19ο αι., βασικό στοιχείο της γερμα
νικής ιστοριογραφίας, μιας ιστοριογραφίας πού ήταν πάντα προσανατο
λισμένη στο κράτος και το έθνος; 

Λοιπόν, σύμφωνα μέ τον Μαρξ, υπάρχουν δύο βασικές τάξεις στην 
κοινωνία, οι άστο! και οι προλετάριοι. 

Κατά τον Corradini, υπάρχουν δύο βασικοί τύποι εθνών στον κόσμο, 
τό προλεταριακό έθνος και το αστικό έθνος. Τα αστικά έθνη είναι, προ
φανώς, τα πλουσιότερα έθνη, τα πλούσια κράτη, και τα προλεταριακά 
έθνη ή κράτη είναι σαν τήν Ιταλία, τήν 'Ελλάδα, τήν Ουγγαρία ή οποια
δήποτε άλλη παρόμοια χώρα. Κατά τον Corradini, ό κύριος αγώνας, ή κύ
ρια πάλη στον κόσμο διεξάγεται ανάμεσα στα πλούσια καί τα φτωχά, 
ανάμεσα στα προλεταριακά έθνη ή κράτη και τά αστικά. Ό Corradini 
δεχόταν μέν ότι από τον 19ο αι. είχε αρχίσει να εμφανίζεται μια παγκό
σμια οικονομία. "Ομως, ένώ κατά τήν άποψη τών θεωρητικών τοϋ φιλε
λευθερισμού, υποτίθεται οτι στην ύπό διαμόρφωση παγκόσμια οικονομία 
κυριαρχούσε ό ρυθμιστικός ρόλος τής αγοράς και ότι υπήρχε ένα είδος 
αρμονίας ανάμεσα στα διάφορα έθνη, ένας ορισμένος βαθμός οικονομι
κού συντονισμού και οικονομικής συνεργασίας, κατά τή γνώμη τοϋ Cor
radini τά πράγματα δέν ήταν έτσι. Κατ' αυτόν, μέσα στο πλαίσιο τού 
συντονισμού δημιουργήθηκαν στην πραγματικότητα σχέσεις υποτέλειας 
καί τά αστικά έθνη καθυπόταζαν και έκμεταλλευόντουσαν τά προλετα
ριακά. Αυτή ήταν λοιπόν, σχηματικά, ή ιδεολογία πού αποτέλεσε ενα 
οργανικό κομμάτι τοϋ φασισμού καί —όπως ξέρετε— κι ό φασισμός 
επίσης αντιπροσώπευε μια πολύ σημαντική ιδεολογική και πολιτική αμ
φισβήτηση τοϋ φιλελεύθερου κράτους. 

Και ή τελευταία, άλλα ϊσως όχι ή λιγότερο σημαντική αμφισβήτηση, 
αμφισβήτηση στο ιδεολογικό επίπεδο, ή οποία δέν είχε τήν τεράστια πο
λιτική υποστήριξη τής οποίας έτυχε ή περίπτωση τοϋ Corradini, πίσω 
άπό τήν 'ιδέα τοϋ οποίου τάχθηκε αργότερα ή ' Ιταλία, ήταν αυτή πού 
προήλθε άπό ένα Ρουμάνο οικονομολόγο, τον Manolescu. Ό Manolescu 
παρουσίασε τήν ιδέα οτι οί όροι τής ανταλλαγής (έχω ήδη μιλήσει γι' αυ
τό) είναι τόσο δυσμενείς για τά φτωχά κράτη, αυτά ποί' παράγουν εϊδη 
διατροφής, αγροτικά προϊόντα και πρώτες ύλες, ώστε πρέπει να ανατρα
πούν. Και ό μόνος τρόπος γι' αυτό θα ήταν αυτά τά φτοοχά κράτη, τά 
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φτ<ν>χά έθνη, αντί νά έχουν ένα σύστημα δημοκρατικού φιλελευθερισμού, 
να εγκαθιδρύσουν ένα αυταρχικό καθεστώς, με τήν κυριαρχία του κρά
τους πάνω στην οικονομία και πάνιο στην κοινωνία. Γιατί αυτός ό τύπος 
κράτους θά μπορούσε νά βοηθήσει νά ξεπεραστούν οι οικονομικές δυ
σκολίες. "Ετσι, το φιλελεύθερο κράτος, στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1920, 
αντιμετώπιζε πολλαπλές απειλές. 

• 

"Ας μπούμε τώρα στην ιστορική διαδικασία, νά δούμε τί συνέβη στή 
δεκαετία τού 1920. Στά πρώτα χρόνια, αφού σταμάτησε ό πόλεμος καί 
κόπασαν μερικά επαναστατικά κύματα (όπως ξέρετε, στην Ουγγαρία έγι
ναν δύο επαναστάσεις, το 1918 κ αϊ το 1919, ή δεύτερη μπολσεβίκικου 
τύποι'), συγκροτήθηκαν τά νέα κράτη. ΟΊ διάφορες συνθήκες ειρήνης 
κατάφεραν μέχρι το 1920 νά διευθετήσουν τίς συνοριακές γραμμές, μέ 
εξαίρεση τήν περίπτιοση τής 'Ελλάδας. "Ετσι, άρχισε ή διαδικασία τής 
ανοικοδόμησης. 

Βασική παραδοχή κατά τή διαδικασία τής ανοικοδόμησης ήταν ότι 
ή πρΙν τον Πόλεμο φιλελεύθερη οικονομία είχε λειτουργήσει, στο σύνολο 
της, 'ικανοποιητικά, και αυτό πού πρέπει τώρα νά κάνουμε δεν είναι τί
ποτε άλλο παρά —έχοντας πολεμήσει σ' αυτόν τον πολύ αστείο καί 
πολύ τρελό πόλεμο, πού πιθανόν νά ήταν απλώς συνέπεια κάποιας ανόη
της απόφασης— νά συγκεντροόσουμε τις δυνάμεις μας καί νά ξαναφτιά
ξουμε τον ίδιο τύπο οικονομικού συστήματος πού λειτουργούσε πρίν. 

'Εδώ θά συγκεντρ<ύσω τήν προσοχή μου στίς βαλκανικές χώρες, πού 
στίς αρχές τού 20ού ακόνα είχαν αρχίσει νά παράγουν περισσότερα οικο
νομικά αγαθά, κυρίιος αγροτικά εϊδη καί πρώτες ύλες, για εξαγωγή. 'Αφού 
λοιπόν μπορούσαν νά παραγάγουν κάποιο πλεόνασμα για εξαγωγή, μέ 
αυτό καί μέ τή βοήθεια τού ξένου κεφαλαίοι^, μπόρεσαν νά εισαγάγουν 
κεφαλαιουχικά αγαθά και βιομηχανικά εϊδη πού δέν ήταν σέ θέση ακόμη 
νά παράγουν. Και μέ αυτά τά κεφαλαιουχικά αγαθά άρχισαν νά οικοδο
μούν ένα είδος σύγχρονης υποδομής καί κάποιο τύπο εκβιομηχάνισης. 
Αυτή ήταν ή διαδικασία, και λειτούργησε σχετικά καλά μέχρι το 1914. 
Λειτούργησε ώς ένα βαθμό βέβαια. "Οπως σάς είπα, δέν νομίζω ότι υπήρ
ξε κάποια ποιοτική αλλαγή, υπήρξε όμως στίς βαλκανικές χώρες κάποια 
σταθερή οικονομική ανάπτυξη, πάνω-κάτω, άπό το 1890 έως το 1914. 

"Ετσι, ή βασική ιδέα παρέμεινε ίδια. Πράγματι, μετά τον Πρώτο Πα-
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γκόσμιο Πόλεμο, ή Κοινωνία τών 'Εθνών άρχισε να ασχολείται μέ τα 
οικονομικά προβλήματα τών διαφόρων χωρών. Και ή πανάκεια πού προ
τεινόταν ήταν πάντα ή ϊδια: ας ξαναγυρίσουμε στον παλιό καλό οικονο
μικό φιλελευθερισμό, ας ξαναγυρίσουμε σ' αυτόν τον καταμερισμό εργα
σίας — ό όποιος, σύμφωνα μέ τους Βρετανούς καί Γάλλους συγγραφείς, 
δούλεψε σούστα— και ας κάνουμε τα ϊδια. 'Αρχίστε να αυξάνετε τίς αγρο
τικές σας εξαγωγές καί τότε μπορείτε να αγοράσετε βιομηχανικά εϊδη, 
να δανειστείτε χρήματα καί να προχωρήσετε στην εκβιομηχάνιση. 

Τα πράγματα όμως δεν λειτοι'ιργησαν έτσι, για τους ακόλουθους κύ
ριους λόγους. 

Πρώτα άπ' όλα, ή παραδοχή βασιζόταν σέ ένα είδος ευρωπαίο-κεν
τρικής οικονομίας' δηλαδή από τό ένα έχετε τήν 'Ανατολική Εύριοπη 
— άς θεωρήσουμε τήν Ελλάδα τμήμα τής 'Ανατολικής Ευρώπης— και 
άπό τό άλλο έχετε τή Δυτική Εύρο^πη. Ή Δυτική Ευρώπη παράγει βιο
μηχανικά ε'ίδη καί στέλνει βιομηχανικά ε'ίδη στην Ανατολική" ή 'Ανατο
λική παράγει αγροτικά ε'ίδη και τα ανταλλάσσει μέ βιομηχανικά τής Δυ
τικής. Τα δύο μέρη είναι συμπληρωματικά τό ένα τοΰ άλλου. 

Τί συνέβη όμως στή διάρκεια τοΰ Πολέμου; "Οπως ξέρετε, στή διάρ
κεια τοΰ Πολέμου, σχεδόν ολόκληρη ή αγροτική παραγωγή τής Ανατολι
κής Ευρώπης χάθηκε καί λόγω τοΰ ότι ήταν αδύνατο εξαιτίας τού πολέ
μου να γίνονται οι καλλιέργειες καί γιατί ή Γαλλία καΊ ή 'Αγγλία αποκό
πηκαν άπό τ'ις ανατολικό-ευρωπαϊκές πηγές αγροτικών προϊόντων. "Ετσι, 
αυτό πού πραγματικά συνέβη ήταν ότι ή υπερατλαντική, ή αμερικάνικη 
γεωργία, όλο και περισσότερο εφοδίαζε τήν δυτικό-ευρωπαϊκή αγορά μέ 
τά δικά της προϊόντα. "Αν κανείς κοιτάξει τί συνέβη κατά τή διάρκεια τού 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 'Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, 
τήν Αυστραλία και τήν 'Αργεντινή, θα διαπιστώσει οτι σ' όλες αυτές τις 
χώρες, ή καλλιεργήσιμη γή αυξήθηκε τρομακτικά, γιατί υπήρχαν οι δυνα
τότητες μιας μεγάλης αγοράς προς όφελος τους. 

Μετά τον Πόλεμο, ακόμη και ή Γερμανία, ή οποία πρίν τρεφόταν 
κυρίως άπό τήν 'Ανατολική Ευρώπη, τρεφόταν τώρα άπό τήν 'Αμερική, 
γιατί όλη ή ανατολικό-ευρωπαϊκή γεωργία είχε καταρρεύσει. Πράγματι, 
τό 1918, τό 1919, τό 1920, οι ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες δέν παρήγαν 
περισσότερο άπό τό μισό τής προ τού πολέμου παραγωγής. "Ετσι, για 
ένα-δυο χρόνια, ή 'Ανατολική Ευρώπη αδυνατούσε να θρέψει τή Δυτική 
και στή διάρκεια αυτής τής περιόδου ή δυτικό-ευρωπαϊκή αγορά κατα
κτήθηκε άπό τις ' Ηνωμένες Πολιτείες και τις άλλες υπερατλαντικές χώ
ρες. "Οταν λοιπόν ολοκληρώθηκε ή ανοικοδόμηση τής ανατολικό-εύρω-
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παϊκής γεωργίας, οταν έφτασαν δηλαδή στο επίπεδο παραγωγής πού εί
χαν προ του 1913, δέν υπήρχε πλέον αγορά, γιατί οι 'Ηνωμένες Πολιτείες 
παρήγαν πολύ φτηνότερα, και ο'ι ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες δέν μπο
ρούσαν να τις συναγωνιστούν. Αυτό ήταν το πρώτο πρόβλημα. Ό διεθνής 
καταμερισμός τής εργασίας, πού στον 19ο αι. βασιζόταν κυρίως σ' ένα 
είδος καταμερισμού ανάμεσα στην 'Ανατολική και τή Δυτική Εύρουπη, 
έπαψε να ισχύει και έγιναν μέρος αυτού τού καταμερισμοί"' παράγοντες 
πού βρισκόντουσαν έξω άπό τήν Εύροόπη, παράγοντες πού κατέστρεψαν 
τίς ευκαιρίες για τήν 'Ανατολική Ευρώπη. 

Το δεύτερο πρόβλημα ήταν ή προσφορά κεφαλαίων. "Οπως είπαμε, 
ή 'Ανατολική Ευρώπη υποτίθεται ότι ζητούσε ξένο κεφάλαιο. Μέχρι τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι τρεις χώρες πού προμήθευαν κεφάλαιο 
στην 'Ανατολική Ευρώπη ήταν ή Εερμανία, ή Γαλλία καί, σ' ένα βαθμό, 
ή Αυστρία. Άπό αυτές τις τρεις κύριες χώρες, ή Γερμανία καί ή Αυστρία 
ήταν ο'ι κατ' εξοχήν βιομηχανικές χώρες πού μπορούσαν να απορροφή
σουν μεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων από τήν 'Ανατολική Ευ
ρώπη. Λοιπόν, τί συνέβη; "Αν δανειζόμουν άπό τή Γερμανία ή τήν Αυ
στρία άς πούμε εκατό εκατομμύρια δολλάρια και έπρεπε να τα επιστρέ
ψω, να τα ξεχρειόσω, είχα τή δυνατότητα να το κάνω εξάγοντας περισσό
τερα αγροτικά προϊόντα. 

Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο όμως, ή Γερμανία δέν ήταν πια 
μια χώρα εξαγωγής κεφαλαίων γιατί ή οικονομία της ήταν πολύ αδύνατη 
και ή Αυστρία έπαψε να είναι αυτή πού ήταν πρίν. Άντϊ να εϊναι μια εκτε
ταμένη εδαφικά αυτοκρατορία, έγινε μια μικρή χώρα ή οποία δέν ήταν 
καθόλου σίγουρο ότι θα μπορούσε νά επιβιώσει. "Ετσι, άπό τις τρεις αυ
τές χώρες, έμενε μόνο ή Γαλλία. Δυο νέες όμως χώρες έπαιρναν τώρα μέ
ρος σ' αυτή τή διαδικασία δανεισμού: ή 'Αγγλία, ή οποία πριν άπό τον 
Πόλεμο δέν δάνειζε τόσο πολύ στην 'Ανατολική Ευρώπη και ο'ι 'Ηνωμέ
νες Πολιτείες. "Ετσι, έχουμε τώρα τρεις δανειστές, άπό τους οποίους 
όμως κανένας δέν ήθελε νά αγοράσει σέ σημαντικές ποσότητες προϊόντα 
άπό τις ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες. 'Ολοφάνερα, ο'ι 'Ηνωμένες Πολι
τείες δέν ήταν διατεθειμένες νά αγοράσουν, αφού συναγωνιζόντουσαν 
τήν Ευρώπη μέ τα αγροτικά τους προϊόντα και δέν εισήγαν τίποτε άπό 
τήν'Ανατολική Ευρώπη. 

"Ετσι, αν μια χώρα έπαιρνε δάνειο άπό τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες για 
νά το ξεχρεοόσει έπρεπε νά βρεϊ κάποιον αγοραστή. 'Αλλά ποιόν; Ή 'Αγ
γλία δέν ενδιαφερόταν για τα προϊόντα τής 'Ανατολικής Ευρώπης γιατί 
είχε τις αποικίες της καθώς καϊ ένα προνομιακό καθεστώς δασμών μέ τή 



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΙ ΙΟΛΕΜΟΥ 103 

Νέα Ζηλανδία, την Αυστραλία, τον Καναδά, πού της προμήθευαν επαρ
κώς αγροτικά προϊόντα. "Ετσι, άν ή 'Αγγλία έδινε μερικά δάνεια, αυτό 
γινόταν μέ τήν προϋπόθεση ότι αυτός πού είχε δανειστεί θα έβρισκε 
άλλου χρήματα για να τα ξεχρεώσει. 

Ή τρίτη χοορα ήταν ή Γαλλία. Ή Γαλλία όμως ήταν ή λιγότερο εκβιο
μηχανισμένη χώρα σέ σύγκριση μέ τις άλλες δύο πού έδιναν δάνεια. Είχε 
πάντα μια σχετικά σταθερή γεωργία και είχε επίσης, κι αυτή, τις αποικίες 
της- έτσι δέν αντιπροσώπευε μεγάλη αγορά. Το πρόβλημα λοιπόν πού 
άναφάνηκε ήταν ότι ή σχέση ανάμεσα στον δανεισμό και τήν αγορά είχε 
αλλάξει. 

ΠρΙν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο'ι χώρες πού έδιναν τα 
δάνεια συνιστούσαν ταυτόχρονα και τήν αγορά γιά τα προϊόντα τών ανα
τολικό-ευρωπαϊκών κρατών. Μετά τον πόλεμο, ή σχέση αυτή ανάμεσα 
στον δανεισμό και τήν αγορά άλλαξε, και ο'ι χώρες πού ήθελαν να δώσουν 
δάνεια δέν εξασφάλιζαν κ αϊ τήν αγορά γιά τις ανατολικό-ευρωπαϊκές 
χώρες. 

Τό τρίτο ζήτημα ήταν ότι μια νέου τύπου οικονομική πολιτική άρχισε 
να εγκαινιάζεται σέ όλες, σχεδόν, τις ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες. Πρϊν 
από τον πόλεμο, έστω κ αϊ άν υπήρχαν ορισμένοι ειδικοί νόμοι —όπ ' 
όσο ξέρω, υπήρχαν και στην 'Ελλάδα— γιά να προστατεύσουν τήν ντό
πια βιομηχανία, να τής δώσουν κάποια ώθηση (υπήρχαν σχεδόν παντού 
τοϋ 'ίδιου τύπου προστατευτικοί δασμοί), όμως ή κύρια οικονομική πολι
τική ήταν βασισμένη στον οικονομικό φιλελευθερισμό. Ή κάθε χώρα 
προσπαθούσε να εξάγει αγροτικά προϊόντα και ή βιομηχανία είχε λιγό
τερη σημασία. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτό άλλαξε. 

Πρώτα άπ' όλα, γιά μερικά χρόνια, ή αγροτική παραγωγή ήταν τόσο 
περιορισμένη ώστε δέν υπήρχε πλεόνασμα γιά εξαγωγή. Ό δεύτερος λό
γος ήταν ότι σέ μερικές χώρες —καϊ άπ ' οσο ξέρω ή 'Ελλάδα ανήκει 
σ' αυτές, όπως επίσης καϊ ή Ρουμανία— ή αγροτική παραγωγή, στή 
δεκαετία τοϋ 1920, ποτέ δέν έφτασε στο πρϊν από τό 1913 επίπεδο. Γιά 
τήν 'Ελλάδα δέν ξέρω πραγματικά γιατί- γιά τή Ρουμανία είναι φανερό: 
έγινε μια αγροτική μεταρρύθμιση, πολλά μεγάλα κτήματα διενεμήθηκαν 
καϊ φυσικά, ο'ι μικροί αγρότες δέν είχαν τήν ϊδια παραγωγικότητα. 'Από 
κοινωνική άποψη ή αγροτική αυτή μεταρρύθμιση ήταν σημαντική, άπό 
οικονομική όμως άποψη ήταν αδύνατον να παραχθούν ο'ι 'ίδιες ποσότη
τες μέ εκείνες τής πρϊν τον πόλεμο περιόδου. Γιά τήν 'Ελλάδα δέν ξέρω 
τους λόγους αυτής τής αδυναμίας, άλλα άν δέν γελιέμαι, ή ελληνική αγρο
τική παραγωγή, στή δεκαετία τοϋ 1920, ποτέ δέν έφτασε στα προπολε-
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μικά επίπεδα. "Ετσι, οι ανατολικό-ευρωπαϊκές χώρες δέν είχαν αρκετά 
γεωργικά πλεονάσματα καϊ αποφάσισαν να περιορίσουν τις εισαγωγές, 
να υποκαταστήσουν τα εισαγόμενα εϊδη με έγχοορια προϊόντα. 

"Ηταν λοιπόν υποχρεωμένες να αρχίσουν μια πολιτική εκβιομηχάνι
σης πού μπορούμε να τήν αποκαλέσουμε «εκβιομηχάνιση μέσω τής υπο
κατάστασης των εισαγωγών». 

Είναι φανερό ότι αυτή ή εκβιομηχάνιση μέσοο τής υποκατάστασης 
τών εισαγωγών, ή οποία σε πολλές χώρες πραγματοποιείται ακόμη (π.χ. 
απετέλεσε τήν κύρια οικονομική πολιτική στή Νότια 'Αμερική μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο) μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση τής βιο
μηχανικής παραγωγής. "Ετσι κι έγινε. Στίς περισσότερες βαλκανικές χώ
ρες, στή δεκαετία τού 1920, ή βιομηχανική παραγοογή αυξήθηκε περίπου 
κατά 60% με 70%, καϊ στή δεκαετία τού 1930 αυξήθηκε για άλλη μια 
φορά. 'Υπήρξε πράγματι κάποια εκβιομηχάνιση. 

Τί τύπου εκβιομηχάνιση όμως; Κι έδώ βρίσκεται ή τρίτη αντίθεση. 
"Οταν κάνεις εξετάζει τή δομή τού έξοοτερικού εμπορίου τών βαλκανικών 
χωρών πρ'ιν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπει ότι τό πρόβλημα δέν 
ήταν μόνο ότι τό 90% ή 95% τών εξαγωγών τους τό αποτελούσαν αγρο
τικά εϊδη καί τό 90% τών εισαγωγών βιομηχανικά, άλλα τό ότι ή κατανο
μή κατά κατηγορίες εισαγομένων ειδών ήταν δυσμενής. Μπορεϊ κανείς 
να κατατάξει μέ ποικίλους τρόπους τα εισαγόμενα βιομηχανικά προϊό
ντα- δύο όμως είναι οι κύριες διακρίσεις πού πρέπει να λάβει υπόψη του. 
Συγκεκριμένα, δέν είναι τό ϊδιο αν εισάγεις σημαντικές ποσότητες ειδών 
κατανάλοοσης, υφαντουργικά π.χ., ή άν εισάγεις κεφαλαιουχικά αγαθά. 

"Οταν κανείς εξετάζει τή σύνθεση τών εισαγωγών μιας οποιασδήποτε 
βαλκανικής χώρας —κι ας είναι ή Σερβία, ή Ρουμανία, ή Βουλγαρία, ή 
'Ελλάδα ή ή Ουγγαρία— τα εϊδη υφαντουργίας ερχόντουσαν πρώτα- θα 
έλεγα ότι περισσότερο από τό μισό τών είσαγο^γών ήταν υφαντουργικά 
προϊόντα. Αντίθετα, τό μερίδιο τών κεφαλαιουχικών αγαθών, τα όποια 
μπορούν να προωθήσουν τήν εκβιομηχάνιση, ήταν αναλογικά μικρό. Ή 
υφαντουργία ήταν λοιπόν τό κύριο πρόβλημα, κι έτσι όλη αυτή ή πολι
τική υποκατάστασης τών εισαγωγών άρχισε μέ τή δημιουργία μιας σχε
τικά ισχυρής κλωστοϋφαντουργίας, πράγμα πού ήταν σχετικά εύκολο, 
γιά τρεις λόγους. 

Ό πρώτος ήταν ότι ή βρετανική κλωστοϋφαντουργία είχε φτάσει σέ 
πολύ υψηλά επίπεδα υπερπαραγωγής. "Ετσι, αυτό ποΐ) έκαναν μετά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ο'ι "Αγγλοι ήταν νά ξεπουλήσουν τα παλιά 
μηχανήματα. Μηχανές πού είχαν δουλέψει έπι πενήντα ή εξήντα χρόνια 
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πουλήθηκαν πολύ φτηνά. "Αν ήθελες να αγοράσεις έναν μηχανικό αργα
λειό ή οποιαδήποτε άλλη μηχανή, μπορούσες να τήν αγοράσεις σχετικά 
φτηνά. Φυσικά ή αποδοτικότητα τους ήταν χαμηλή. Μερικά άπ' αυτά τα 
μηχανήματα είχαν περιπέσει σε αχρηστία γιατί είχαν εμφανιστεί νέα, σύγ
χρονης τεχνολογίας. Άλλα για τις βαλκανικές χώρες έκαναν. Κατ' αυτό 
τον τρόπο ή βιομηχανία αυτή σχετικά δέν απαιτούσε ένταση κεφαλαίου. 
'Εξάλλου, ή υφαντουργία ήταν πάντα μια βιομηχανία έντασης εργασίας. 
Και εργατική δύναμη υπήρχε. Κάθε χώρα διέθετε άφθονη εργατική δύ
ναμη, ιδιαίτερα γιατί ή υφαντουργία βασίζεται σε γυναικεία εργατική δύ
ναμη. Γυναικεία εργατική δύναμη υπήρχε, ιδιαίτερα εκείνον τον καιρό, 
γιατί οι άντρες ήταν επιστρατευμένοι και έτσι ή εργασία αυτή ήταν φτηνή 
δεδομένου ότι ή αμοιβή τής γυναικείας εργατικής δύναμης ήταν χαμηλή. 
Αυτός ήταν ό δεύτερος λόγος. 

Καί ό τρίτος λόγος, ήταν θετικός: ή αγορά υπήρχε. Ή ελαστικότητα 
τής ζήτησης για τα υφαντουργικά προϊόντα ήταν σχετικά καλή. Το μόνο 
πρόβλημα πού έπρεπε να αντιμετωπιστεί ήταν να εξασφαλιστεί ότι κάθε 
"Ελληνας ή κάθε Ούγγρος θα όγοράζε, όχι βρετανικά ή γαλλικά ή οποια
δήποτε άλλα ξένα υφαντουργικά προϊόντα, άλλα υφαντουργικά προϊόντα 
τής εγχώριας παραγωγής. Πώς μπορούσε να γίνει αυτό; Στην Ουγγαρία 
π.χ. γινόταν διαφημιστική εκστρατεία υπέρ τής αγοράς αποκλειστικά εγ
χώριων προϊόντων (αυτές οι καμπάνιες όμως δέν είναι αρκετά πειστικές). 
'Αλλά υπάρχει ένα πιο σημαντικό και περισσότερο αποτελεσματικό μέσο: 
να ανέβουν οι δασμοί πού επιβαρύνουν τα ξένα υφαντουργικά προϊόντα. 
Βέβαια, δασμοί υπήρχαν καί πριν τον πόλεμο άλλα ήταν σχετικά χαμηλοί, 
Στή δεκαετία τού 1920 όλες οι βαλκανικές χώρες έθέσπισαν ένα προστα
τευτικό δασμολόγιο, μέ πολύ {»ψηλούς δασμούς για οσα εϊδη άρχισαν να 
παράγουν. Άντϊ για δασμούς τού ύψους τον 10%, θέσπισαν δασμούς 
ύψους 30%, 40% και καμιά φορά 50%. Κατ' αυτόν τον τρόπο, ή χαμηλής 
παραγωγικότητας εγχώρια υφαντουργία μπορούσε να συναγοτν/ιστεΐ τή 
βρετανική. "Αν βάλεις δασμό 50%> και ή διεθνής τιμή είναι 100, μπορεϊς 
να πουλήσεις μέ 150. Τότε, άν τό κόστος παραγωγής σου είναι 130 ή 140 
(γιατϊ δέν μπορείς να παράγεις μέ 100) είσαι ακόμη ανταγωνιστικός. Κατ' 
αυτόν τον τρόπο δόθηκε ή δυνατότητα δημιουργίας μιας κλωστοϋφα
ντουργίας. 

Ό τρόπος αυτός όμως εϊχε μέσα του μια σημαντική αντίφαση. "Ας 
υποθέσουμε ότι ό καθένας χρειάζεται νά αγοράσει ένα ζευγάρι παπού
τσια κάθε χρόνο- είναι αναγκαστικό, δέν γίνεται νά τό αναβάλει. Τί συμ
βαίνει άν, άντϊ για 100 δρχ. πού υποτίθεται ότι πρέπει νά πληρώσει για 
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το εισαγόμενο προϊόν, πρέπει να πληρώσει 130; 'Ολοφάνερα, ή αγορά 
στενεύει. Εννοώ οτι, αν το εισόδημα σου μένει το ίδιο και πρέπει να 
δώσεις 130 δρχ. για ένα πράγμα πού σού είναι απαραίτητο, πώς θα εξοι
κονομήσεις αυτές τις επιπλέον 30 δρχ.; Μην αγοράζοντας άλλα πράγμα
τα, πού δέν σού είναι το 'ίδιο απαραίτητα. 

"Ετσι, τί πραγματικά συνέβη; Μέ το προστατευτικό δασμολόγιο, άπό 
τη μία πλευρά, διεύρυναν την αγορά για την έγχοορια βιομηχανία. Άπό 
την άλλη, την ίδια στιγμή, έβαζαν ένα όριο στή διεύρυνση αυτής τής αγο
ράς. Γιατί το βιοτικό επίπεδο, μέ τό να διευρύνεται ή διάθεση στην αγορά 
αυτών των πολύ ακριβών βιομηχανικών προϊόντων, έπεφτε. "Ετσι, στην 
πραγματικότητα, ή αγορά διευρύνθηκε μόνο στον βαθμό πού εκτοπίστη
καν τα ξένα προϊόντα, ή συνολική όμως εσωτερική αγορά δέν διευρυνό
ταν τό όριο τής βιομηχανικής επέκτασης είχε ήδη τεθεί. 

Τελικά, ή τέταρτη πολύ σημαντική αντίθεση ήταν ότι οί βαλκανικές 
χώρες άρχισαν τήν εκβιομηχάνιση δημιουργώντας βιομηχανίες καταναλω
τικών αγαθών, χαμηλής τεχνολογίας, χαμηλής παραγωγικότητας, και σέ 
μία εποχή όπου οί βιομηχανικές χώρες προχωρούσαν σέ ριζικές αλλαγές, 
δηλαδή άπό μια βιομηχανία χαμηλού τεχνολογικού επιπέδου περνούσαν 
σέ μια βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. 

Στις αρχές τού 19ου αι., ή υφαντουργία ήταν ϊσως ή πρώτη βιομηχα
νία άπό τήν άποψη τής νέας τεχνολογίας. Στις αρχές τού 20ού αι. και στην 
περίοδο τού μεσοπολέμου όμως δέν ήταν. Στην πραγματικότητα, οί βαλ
κανικές χώρες εκβιομηχάνιζαν τον τομέα τής υφαντουργίας καϊ των κα
ταναλωτικών ειδών, τή στιγμή πού οί ανεπτυγμένες χώρες έδιναν περισ
σότερη σημασία στή σύγχρονη τεχνολογία: βαρειά βιομηχανία, ηλεκτρι
σμό, χημικά προϊόντα κ.λπ. Καϊ τελικά, παρ' όλη αυτήν τή διαδικασία 
εκβιομηχάνισης, τό τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα στις βιομηχανικές καϊ 
τϊς μή βιομηχανικές χώρες διευρύνθηκε κι άλλο. 

Αυτές πάνω-κάτω είναι μερικές άπό τις κύριες αντιθέσεις. Καϊ έπει
τα παρουσιάστηκε καϊ μια τελευταία. "Ολη αυτή ή ιστορία μέ τήν εκβιο
μηχάνιση μέσω τής υποκατάστασης τών εισαγωγών δημιούργησε νέα προ
βλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών. Γιατί; "Ας αρχίσουμε πάλι μέ τήν υπό
θεση οτι παίρνεις ένα δάνειο 100.000.000 δολλαρίων. Για ενα διάστημα 
δέν χρειάζεται να πληρώνεις παρά μόνο τους τόκους- αργότερα όμως 
οφείλεις να αρχίσεις να ξεχρεατνεις. Πώς μπορείς να εξοφλήσεις αυτά τα 
100.000.000 δολλάρια; Πάλι, θα είσαι σέ θέση νά τα εξοφλήσεις εάν μπο
ρέσεις να βελτιώσεις τήν αγροτική σου παραγωγή ώστε νά σού δίνει πε
ρισσότερα πλεονάσματα για εξαγωγές. Αυτό δέν είναι πολύ αποτέλεσμα-
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τικό. Παρ' ολα αυτά ομως επιβιώνεις. Και αυτό ήταν πού συνέβαινε πριν 
από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

' Η δεύτερη δυνατότητα πού έχεις για να εξοφλήσεις το χρέος είναι να 
μπορέσεις να επενδύσεις αυτά τα 100.000.000 δολλάρια μέ τέτοιο τρόπο 
ώστε να αλλάξει ή δομή τών εξαγωγών σου, να μπορέσεις μέ αυτά τα 
100.000.000 δολλάρια να παράγεις μερικά βιομηχανικά εϊδη πού να μπο
ρούν να εξαχθούν. Δέν ήταν όμως τέτοια ή περίπτωση τών βαλκανικών 
χωρών. "Οπως σας είπα, αφού δεν υπήρχε διαθέσιμη αγορά για τα αγρο
τικά εϊδη, και άφοΰ καμία άπ' αυτές τις χώρες δέν κατάφερε να ανεβάσει 
τήν εκβιομηχάνιση σέ τεχνολογικό επίπεδο τέτοιο πού θα τής επέτρεπε 
τήν εξαγωγή βιομηχανικών προϊόντων σέ ξένες αγορές, αυτό πού συνέβη 
ήταν οτι, μετά άπό ένα-δυο χρόνια, έκαναν τήν εμφάνιση τους πολύ 
σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, τό 'ισοζύγιο πληρωμών παρουσίαζε συ
νεχώς ελλείμματα πού οι εξαγωγές αγροτικών πλεονασμάτων, αδυνατού
σαν να καλύψουν. "Αν κάνεις εξετάσει τό ελληνικό εξωτερικό εμπόριο, 
έχει, για τό 1921 55.000.000 δολλάρια για τις εξαγωγές καϊ 101.000.000 
δολλάρια για τις εισαγωγές, αντίστοιχα. "Ας δεχτούμε ότι αυτό εξηγείται-

ήταν μετά τον πόλεμο, ή ελληνική οικονομία ήταν αποδιοργανωμένη, 
έχεις μια διαφορά 45.000.000 δολλάρια υπέρ τών εισαγωγών. Τό 1924 οι 
εξαγωγές δέν αυξήθηκαν σχεδόν καθόλου, ο'ι εισαγωγές όμως αυξήθη
καν άπό 101.000.000 σέ 144.000.000 δολλάρια- οι εξαγωγές, δηλαδή, κά
λυπταν λιγότερο άπό τό 40% τών εισαγωγών. Τό 1929 έχετε πάλι μια 
διαφορά 74.000.000 δολλαρίων υπέρ τών εισαγωγών. "Αν κανείς πάρει 
τή δεκαετία τού 1920, έχει συνολικά μια διαφορά υπέρ τών εισαγωγών 
τού ύψους τών 500.000.000 δολλαρίων περίπου, ή οποία αντιπροσωπεύει 
ένα φοβερά μεγάλο ποσό, πού για να καλυφθεί χρειαζόταν εξωτερικός 
δανεισμός. Ή ' Ελλάδα όμως αντιμετώπιζε δυσκολίες στο να πάρει δάνεια 
επειδή δέν ήταν σέ θέση να πληρώσει τα δάνεια τού πολέμου (βλ. Πίνακα 
3). 

"Ετσι, ή 'Ελλάδα δέν μπορούσε να βρεϊ τα απαιτούμενα χρήματα και 
αντιμετώπιζε δεινές οικονομικές δυσχέρειες. Και έδώ έρχεται ή σειρά τού 
τελευταίου ζητήματος: τών όρων τής ανταλλαγής. Στον Πίνακα 3 σας 
δίνω δύο συσχετίσεις τιμών: ή πρώτη εκφράζει τή σχέση τών ειδών δια
τροφής προς τα βιομηχανικά προϊόντα και ή δεύτερη τή σχέση τών πρώ
των υλών προς τα βιομηχανικά προϊόντα. Ή πρώτη συσχέτιση δείχνει 
οτι, άν τό 1913 ή σχέση ανάμεσα στις δύο κατηγορίες είναι 100, τό 1921, 
αν πουλούσες τήν ϊδια ποσότητα ειδών διατροφής, θα έπαιρνες μόνο τό 
80% τής ποσότητας τών βιομηχανικών ειδών πού μπορούσες νά πάρεις 
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ΙΙΙΝΑΚΑΣ 3. 

Ε Λ Λ Α Δ Α 

"Ετη 'Εξαγορές Είσαγουγές 

1921 55 101 
1924 59 144 
1929 91 173 
1933 37 00 
1938 90 132 

"Οροι ανταλλαγής (1913 - 100) 

Εϊόη διατροφής/ ΙΙρώτες ύλες/ 
βιομηχ. εϊόη βιομηχ. εϊόη 

80 65 
100 87 
94 85 
74 59 
81 71 

Σημείωση: Οι εξαγορές και ο'ι εισαγωγές υπολογίστηκαν σέ εκατομμύρια δολλά-
ρια. 

το 1913. Στην Ουγγαρία κάνουν τον ακόλουθο υπολογισμό: ποια είναι 
ή σχέση ανάμεσα στην τιμή ενός εκατόλιτρου σιτάρι πού ένας Ούγγρος 
αγρότης πουλάει στην αγορά, και στην τιμή ενός ζευγαριού μπότες πού 
υποτίθεται ότι φοράει ό αγρότης. Ή παραπάνω σχέση σημαίνει ότι μέ 
τό ϊδιο εκατόλιτρο σιτάρι δέν μπορείς να αγοράσεις πια παρά μόνο το 
80% ενός ζευγαριού μπότες. Μ' άλλα λόγια, για να αγοράσεις ένα ακέ
ραιο ζευγάρι μπότες ή παπούτσια, πρέπει να πουλήσεις, όχι πια ένα μόνο 
εκατόλιτρο σιτάρι, άλλα 1,2 εκατόλιτρα. Οι όροι της ανταλλαγής βελτιώ
θηκαν τό 1924, μετά χειροτέρεψαν πάλι, και έπειτα ήρθε ή Μεγάλη Οικο
νομική Κρίση, οπότε ολόκληρη ή αγορά κατέρρευσε. "Αν πάρετε τίς πρώ
τες ύλες, ο'ι όροι τής ανταλλαγής ήταν ακόμη χειρότεροι. "Ετσι, αν ή 'Ελ
λάδα εξήγε ένα οποιοδήποτε σιδηρομετάλλευμα, τό 1921 όφειλε να πα
ράγει 30%ι περισσότερο, για νά αγοράσει την Ίδια ποσότητα βιομηχανικών 
ειδών. Και ο'ι όροι τής ανταλλαγής λοιπόν συνέβαλαν στις πολύ μεγάλες 
οικονομικές δυσχέρειες τής δεκαετίας τού 1920. 

• 

Για νά κατανοήσουμε τήν κατάσταση στά Βαλκάνια στις δεκαετίες 
τού 1920 και 1930, μετά τήν Μεγάλη Οικονομική Κρίση, πρέπει νά λά
βουμε υπόψη μας ένα άλλο ζήτημα: τον υπερπληθυσμό. 'Από κάποια 
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αποι|>η, ό υπερπληθυσμός είναι πάντα ένα σχετικό φαινόμενο. 'Εκείνο 
τον καιρό, στίς βαλκανικές χώρες, ή πυκνότητα τοϋ πληθυσμοί-' δέν ήταν 
μεγάλη. "Αν την συγκρίνει κανείς μέ τη βελγική, την ολλανδική ή μέ τήν 
πυκνότητα μιας οποιασδήποτε άλλης δυτικό-ευρωπαϊκής χώρας, βρίσκει 
ότι, στο Βέλγιο π.χ., ή πυκνότητα τοϋ πληθυσμού ήταν περίπου 250 κά
τοικοι άνά τετρ. χλμ., ένώ στά Βαλκάνια ήταν μόνο 50 κάτοικοι ανά τετρ. 
χλμ. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι εϊναι σχετικό φαινόμενο' ένας πληθυσμός 
είναι πολύς ή λίγος σέ σχέση μέ τήν οικονομική ανάπτυξη. Στά Βαλκάνια, 
παρ' όλη τή χαμηλή αντικειμενικά πληθυσμιακή πυκνότητα, υπήρχε 
υπερπληθυσμός- υπήρχε κυρίως ένας έντονος υπερπληθυσμός στή γεωρ
γία. Ή Koivcovia τών 'Εθνών διεξήγαγε μιά πολύ σημαντική έρευνα. Στην 
πραγματικότητα ή έρευνα αυτή έγινε άπό έναν 'Αμερικανό οικονομολόγο, 
τον William Moore, στή διάρκεια τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμοί' και 
ό τίτλος τοϋ βιβλίου εϊναι Ή οικονομική δημογραφία της Νότιο- 'Ανα
τολικής Ευρώπης, (δημοσιευμένο το 1945 άπό τήν Κοινωνία τών ' Εθνών). 
Ό W. Moore προχώρησε σέ δύο βασικές μετρήσεις. Πήρε τον πληθυσμό 
τών βαλκανικών χωρών: πόσο μέρος αύτοϋ τοϋ πληθυσμού ασχολείται 
μέ τή γε<:οργία, καϊ ποιες εϊναι οι ποσότητες αγροτικών προϊόντων πού 
παράγουν; "Επειτα έκανε συγκρίσεις, υποθέτοντας τήν παραγίογικότητα 
τών βαλκανικών χωρών 'ίδια μέ τή μέση ευρωπαϊκή καϊ έφτασε στο συ
μπερασμοί ότι, αν ή παραγίογικότητα τών βαλκανικών χωρών στή γεωρ
γία — ή οποία γι' αυτές παρέμενε ακόμα ή κύρια πηγή εισοδήματος — 
ήταν ϊδια μέ τή μέση ευρωπαϊκή, τότε το 25% τοϋ πληθυσμού θα έπρεπε 
νά αποδεσμευτεί άπό τή γεωργία. "Αν πάλι είχαν το ϊ'διο επίπεδο παρα
γωγικότητας μέ τή Εαλλία (και ή Γαλλία πριν άπό τον Δεύτερο Παγκό
σμιο Πόλεμο δέν ήταν ιδιαίτερα εξελιγμένη στή γεωργία, υπήρχε ακόμη 
ή παλιά πατριαρχική οργάνωση) το 40% μέ 50% περίπου τού πληθυσμού 
πού άσχολεϊτο στή γεωργία δέν θα ήταν καθόλου αναγκαίο. 

Ό W. Moore λαμβάνει φυσικά ύπ' όψη του ότι υπάρχει πάντα μιά 
βασική διαφορά ανάμεσα σέ μιά σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία —ή 
οποία βασίζεται στή μεγιστοποίηση τοϋ κέρδους καϊ λειτουργεί μέ τή 
λογική τοϋ φαινομένου πού ονομάζουμε οριακή παραγωγικότητα— καϊ 
τους αγρότες, πού δεν ενδιαφέρονται για οριακές παραγωγικότητες. 

Τί εννοούμε μέ τον όρο οριακή παραγωγικότητα; Λοιπόν, όταν μιά 
επιχείρηση, μιά καπιταλιστική εκμετάλλευση, προσλαμβάνει έναν επι
πλέον εργάτη, το κάνει γιατϊ προϋποθέτει ότι ή οριακή παραγωγικότητα 
θα εϊναι μεγαλύτερη άπό τή μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι αυτός ό ένας 
επιπλέον εργάτης πρέπει νά παράγει μιά αξία μεγαλύτερη άπό τον μισθό 
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του. Διαφορετικά, γιατί κάποιος θα προσελάμβανε έναν εργάτη, αν ήταν 
να παράγει αξία μικρότερη από τον μισθό του; Κατά καιρούς, για οποιον
δήποτε λόγο, συμβαίνει να έχεις οριακή παραγωγικότητα μικρότερη από 
ένα, πού σημαίνει ότι εξακολουθείς να δημιουργείς κάποιες νέες αξίες, 
άλλα οι αξίες αυτές είναι πιθανόν μικρότερες άπ' αυτό πού δίνεις σαν 
μισθό. Στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες υπάρχουν πολύ λίγες 
πια τέτοιες περιπτοοσεις. "Ενας παραδοσιακός όμως αγρότης ποτέ δέν 
σκέφτεται σύμφωνα μέ τή λογική τής οριακής παραγωγικότητας. Γ Γ αυ
τόν, από τή γή του πρέπει να ζήσει ή οικογένεια του. Κ αϊ άν έχει μια 
οικογένεια, και ιδιαίτερα, άν τα νεαρά μέλη τής οικογένειας δέν μπορούν 
να βρουν μιά οποιαδήποτε άλλη δουλειά, μέσα ή έξω άπό τό χωριό, τότε 
είναι αυτονόητο ότι όλοι ζούνε άπό τό ϊδιο χοοράφ>ι. "Ας υποθέσουμε όμως 
οτι έχεις τρία εκτάρια γής. Άπό μιά ορθολογική άποψη, θα έπρεπε να 
βάλεις έναν εργάτη ή ένα μέλος τής οικογένειας, να καλλιεργεί τα τρία 
αυτά εκτάρια. 'Οποιοσδήποτε άλλος δουλεύει σ' αυτό τον αγρό είναι 
περιττός. Πράγματι, ή οριακή παραγωγικότητα για τό δεύτερο ή τό τρίτο 
μέλος τής οικογένειας, άν τρία είναι τα μέλη της, όχι μόνο δέν είναι ένα, 
άλλα 'ίσως είναι μηδέν. Σύμφωνοι, πιθανόν να μή φτάνει ποτέ στο μηδέν 
γιατί, άν καλλιεργείς τή γή μέ τρεις αντί μέ έναν, πιθανόν να έχεις ένα 
επιπλέον πλεόνασμα, νά κάνεις κάποιο χρήσιμο έργο. Άπό ορθολογική 
όμως άποψη, οι δύο, ό δεύτερος και ό τρίτος, δέν χρησιμοποιούνται επω
φελώς· ή οριακή παραγωγικότητα είναι πολύ κοντά τό μηδέν. "Ετσι, στο 
οικονομικό επίπεδο, στο επίπεδο τής εθνικής οικονομίας θα έλεγα, άν 
θεωρήσουμε την οικογένεια τριμελή, τα δύο τρίτα τής απασχολούμενης 
στή γεωργία εργατικής δύναμης δέν συνέβαλαν πραγματικά στο σχηματι
σμό εθνικού πλούτου- θα μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν κάπου άλλου 
καλύτερα. 'Αφού όμ<ν>ς στις βαλκανικές χώρες δέν είχε γίνει έπανακατα-
μερισμός τής εργασίας, ά(ρού ή βιομηχανία ήταν καθυστερημένη και χα
μηλής παραγωγικότητας, υπήρχε τελικά τρομερός υπερπληθυσμός. 

"Ενα μόνο μέρος αυτού τού υπερπληθυσμού ήταν φανερό. Σέ χώρες 
όπως ή Βουλγαρία κ αϊ κατά ένα μέρος ή Σερβία, όπου ή μικρή γαιοκτη
σία ήταν ό κυρίαρχος τύπος, τό κυρίαρχο καθεστώς κατοχής τής γής, 
ό υπερπληθυσμός ήταν, λίγο-πολύ, κρυφός. 'Αλλά σέ χώρες όπως ή Ουγ
γαρία, όπου ακόμη και στην περίοδο τού μεσοπολέμου ή γεωργία, στο 
σύνολο της, βασιζόταν στή μεγάλη γαιοκτησία —σχεδόν ή μισή γή άνηκε 
στους γαιοκτήμονες— δέν επρόκειτο πιά για λανθάνοντα υπερπληθυ
σμό. Ή Ουγγαρία είχε εκείνον τον καιρό 8 μέ 9.000.000 πληθυσμό, και 
υπήρχαν 700.000-1.000.000 άνθρωποι πού ζούσαν στην ύπαιθρο, άλλα 
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πού δεν είχαν γή· ήταν ακτήμονες αγρότες, αγρότες προλετάριοι, οι όποιοι 
εργάζονταν μόνο εποχιακά στις εποχές αιχμής τής γεωργικής παραγωγής. 
"Ηταν φανερό ότι υπήρχε ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τό όποιο, 
άπό οικονομική άποψη, έμενε αχρησιμοποίητο. Μία άπό τις κύριες πηγές 
πλούτου, ή εργασία, υποαπασχολεΐτο. Καί αφού όλες αυτές οι χώρες ήταν 
πολύ φτωχές σέ κεφάλαιο, τό κυριότερο αγαθό τής οικονομίας τους ήταν 
ή εργασία καί, παρ' όλα αυτά, ή εργασία υποαπασχολεΐτο. Στο πρόβλημα 
τού υπερπληθυσμού, πού ήταν ένα άπό τά κύρια προβλήματα στή δεκαε
τία τού 1920, οι χώρες αυτές δέν μπόρεσαν πάλι να ξεπεράσουν τό φράγ
μα και έτσι θα έλεγα ότι ή οικονομική τους θέση, συγκρινόμενη μέ εκεί
νη τών δυτικό-ευρωπαϊκών χωρών, έγινε ακόμη χειρότερη. 

• 

Θα ήθελα να σας μιλήσω τώρα για τή Μεγάλη Οικονομική Κρίση και 
τή δεκαετία τού 1930 αλλά πρίν, επιτρέψτε μου να αφιερώσω λίγα λεπτά 
σ' ένα ιδιαίτερο θέμα: μικρό κράτος και οικονομία. 

Φυσικά, είναι συζητήσιμο τό πώς ορίζεται τό μικρό κράτος, ποιο είναι 
τό κύριο χαρακτηριστικό ενός μεγάλου ή ενός μικρού κράτους. Είναι ή 
έκταση, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, ό πληθυσμός; Είναι ή 'Ελλάδα ένα 
μικρό και ή Σουηδία ένα μεγάλο κράτος; ('Ολοφάνερα δέν είναι χώρες 
τού ϊδιου μεγέθους, άλλα παρά τό γεγονός ότι ή Σουηδία έχει πολύ πιο 
μεγάλη έκταση, ό πληθυσμός της είναι μικρός). 

"Αν κανείς πάρει σαν κριτήριο τον πληθυσμό, τότε καί ή Αυστραλία 
μπορεί να θεωρηθεί μικρό κράτος, γιατί ό πληθυσμός της είναι περίπου 
15 ή 16.000.000. Θέλω να πώ δηλαδή ότι τό ζήτημα είναι περίπλοκο. 

Ά π ό τήν άποψη τής διεθνούς πολιτικής, τά μικρά κράτη ορίζονται ώς 
εξής: 

«Μικρή δύναμη είναι τό κράτος τό όποιο μακροχρόνια δέν μπορεί 
παρά να αποτελεί ένα απαραίτητο και όχι αποφασιστικό όργανο ενός 
πρωτεΐ)οντος κράτους». 

Έδώ, ολοφάνερα, μικρά κράτη σημαίνει κράτη υποκείμενα σ' έναν 
ορισμένο τύπο εξάρτησης. Τό μικρό κράτος είναι, λιγότερο ή περισσότε
ρο, πολιτικά εξαρτημένο. Μπορεί να ισορροπεί ανάμεσα στις μεγάλες 
δυνάμεις, αλλά τελικά είναι εξαρτημένο άπό τά πρωτεύοντα κράτη. 

Για να ξαναγυρίσουμε στον αγαπητό μου Max Weber, μπορεί κάνεις 
να χρησιμοποιήσει έναν άλλο ορισμό. Ό Max Weber μας βοηθάει να κα-
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τανοήσουμε τί σημαίνει μικρό κράτος, άν δοϋμε ποιο είναι το κριτήριο 
πού χρησιμοποιεί για να χαρακτηρίσει τήν ισχύ. Λέει οτι, ισχύς, μέσα στο 
πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων, είναι εκείνη ή δυνατότητα πού επιτρέ
πει σε κάποιον να επιβάλλει τή θέληση του, ακόμα καί εναντίον κάποιας 
πιθανής αντίστασης. 

«'Ακόμη καϊ εναντίον κάποιας πιθανής αντίστασης»: δηλαδή αυτό 
πού συνήθως τα μικρά κράτη δεν μπορούν νά κάνουν, ένώ τα μεγάλα 
κράτη μπορούν. "Ετσι, το μικρό κράτος μπορεί επίσης νά οριστεί καί άπό 
τήν άποψη των σχέσεων δύναμης. 

Άλλα ας γυρίσουμε στους οικονομικούς ορούς καθορισμού τού μι
κρού κράτους. 'Υπάρχουν εδώ μερικά σχετικά προβλήματα. Έάν διαθέ
τεις μια μικρή επικράτεια, θεωρητικά, δυνητικά, ο'ι πλουτοπαραγωγικές 
πηγές σου θα είναι λιγότερες και άν ή επικράτεια σου είναι μεγάλη, δεν 
είναι πάντα σίγουρο, άλλα είναι το πιο πιθανό, νά έχεις περισσότερες. 

Έάν έχεις μικρή επικράτεια, όχι μόνο ο'ι πλουτοπαραγωγικές πηγές 
σου είναι λίγες, άλλα πιθανότατα κα! ή αγορά σου είναι μικρή. Αυτό δέν 
εύναι και τόσο αυτονόητο. "Οπως ξέρετε, κριτήριο των διαστάσεων τής 
αγοράς είναι —κατά τον Adam Smith— ό πληθυσμός σέ συνδυασμό με 
τό κατά κεφαλήν εισόδημα. "Ετσι, μπορεί ό πληθυσμός νά είναι μεγάλος 
κα! όμως ή αγορά νά μένει μικρή, όπως λόγου χάρη στή Ρωσία, όπου ή 
αγορά ήταν σχετικά μικρή. 'Οπωσδήποτε ομως, μικρός πληθυσμός καί 
μικρή επικράτεια συνήθως συνεπάγονται μικρή αγορά. 

'Εάν ή αγορά σου είναι μικρή, τότε είναι λίγο δύσκολο νά δημιουργή
σεις ορισμένου τύπου βιομηχανίες, ιδιαίτερα βιομηχανίες πού έχουν ανά
γκη άπό μεγάλη αγορά. Γιατί αγορά κα! παραγωγή άλληλοεξαρτώνται, μέ 
τήν έννοια ότι, άν έχεις μεγάλης κλίμακας παραγωγή, άν δηλαδή παράγεις 
σέ μεγάλες ποσότητες προϊόντα, τότε τό κόστος παραγωγής κατά μονά
δα προϊόντος είναι μικρότερο. "Ετσι, είναι φανερό ότι ένα μεγάλο κράτος 
έχει ορισμένα πλεονεκτήματα: έχει μια μεγάλη αγορά καϊ έτσι δέν βρίσκε
ται στην ανάγκη νά αναζητήσει εξωτερικές αγορές. 'Ακόμη και μέ τήν 
εσωτερική αγορά μπορεί νά μειώσει τό κόστος παραγωγής και έτσι αυτό
ματα νά αυξήσει τό επίπεδο τών εισοδημάτων. 

"Επειτα υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον γεωμετρικό πρόβλημα πού πρέ
πει κανείς νά λάβει ύπ ' όψη του αναφορικά μέ τήν οικονομία τών μικρών 
κρατών. Ά ν πάρουμε δύο διαφορετικούς κύκλους, ό ένας νά έχει εμβα
δόν, ας πούμε 1 τετρ. χλμ. καί ό άλλος 4 τετρ. χλμ., ή μεταξύ τους σχέση 
είναι 1 προς 4 —ας πούμε ότι ή σχέση ανάμεσα στο εμβαδόν τής επικρά
τειας τής 'Ελλάδας και εκείνοι1 τής Γερμανίας είναι 1 προς 4. 'Άν όμως 
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συγκρίνουμε τις περιφέρειες των δύο κύκλων, ή σχέση τους δεν είναι 1 
προς 4, άλλα 2 προς 4. Αυτό σημαίνει ότι ένα μικρό κράτος, μια μικρή επι
κράτεια, έχει αναλογικά μακρύτερη συνοριακή γραμμή. Μακρύτερη συ
νοριακή γραμμή σημαίνει οτι συγκριτικά έρχεται σ' επαφή μέ περισσό
τερες χώρες άπ' ό,τι ένα μεγάλο κράτος. Μέ οικονομικούς όρους, αυτό 
σημαίνει ότι ένα μικρό κράτος εξαρτιέται σχετικά περισσότερο από τό 
εξωτερικό εμπόριο άπ' ό,τι ένα μεγάλο κράτος. 

Λοιπόν, πάρετε τις δύο υπερδυνάμεις· ό ρόλος τού εξωτερικού εμπο
ρίου στην οικονομία τους είναι σχετικά ασήμαντος. Δέν ξέρω τί ποσοστό 
ακριβώς αντιπροσωπεύει σήμερα γιάτή Σοβιετική "Ενωση, άλλα πριν από 
δύο χρόνια ή μερίδα τού εξωτερικού εμπορίου στή ρωσική οικονομία ήταν 
4-5%. Ή μερίδα τού εξωτερικού εμπορίου στην αμερικανική οικονομία 
μπορεί να είναι κατά τι μεγαλύτερη, σίγουρα όμως λιγότερο από 10%. Ξέ
ρετε πόσο είναι αυτή ή μερίδα στην 'Ελλάδα ή στην Ουγγαρία; "Αν τό 
συγκρίνετε μέ αυτό τών υπερδυνάμεων θα δείτε τή διαφορά. 

Σέ έναν κόσμο διεθνούς καταμερισμού τής εργασίας, τό να είσαι πε
ρισσότερο εξαρτημένος άπό τό εξωτερικό εμπόριο, ϊσως σού δίνει και 
μερικά πλεονεκτήματα. 

'Αλλά τότε προκύπτει τό έξης θέμα. "Οταν ένα μικρό κράτος εξαρ
τάται περισσότερο άπό τό εξωτερικό εμπόριο, τότε έχει να αντιμετωπίσει 
τρεις ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Ή πρ(ότη άφορα τή διαπραγματευτική δύναμη. Στο εξωτερικό εμπό
ριο φυσικά υπάρχουν ορισμένες διαπραγματευτικές διαδικασίες. Κάθε 
τόσο οι εφημερίδες άνακοινο>νουν ότι υπογράφτηκε κάποια εμπορική 
συμφωνία ανάμεσα, ας πούμε, στις 'Ηνωμένες Πολιτείες και τήν 'Ελλάδα 
ή ανάμεσα στην Ουγγαρία και τή Σοβιετική "Ενωση. "Ας υποθέσουμε οτι 
τυπικά δέν υπάρχει πολιτική πίεση' απλώς διαπραγματεύεσαι μέ καθαρά 
οικονομική έννοια. ΟΊ περισσότεροι άπό τους διαπραγματευόμενους θέ
λουν να πετύχουν κάποια συμφωνία μέ αμοιβαία πλεονεκτήματα. 'Αλλά 
πώς μπορείς να διαπραγματευτείς μέ τις 'Ηνωμένες Πολιτείες, όταν εκεί
νο πού εξάγεις σ' αυτές αποτελεί για σένα ένα πολύ σημαντικό μέρος τής 
οικονομίας σου; "Ας υποθέσουμε ότι πουλάς τό 30%) τής παραγωγής σου 
στις 'Ηνωμένες Πολιτείες. "Αν ο'ι 'Ηνωμένες Πολιτείες πούνε: «όχι, δέν 
τό αγοράζω», ή οικονομία σου θα αντιμετωπίσει μιά φοβερή κρίση. ΟΊ 
Ήνοομένες Πολιτείες πουλάνε μιά ποσότητα προϊόντων τής ϊδιας αξίας 
στην 'Ελλάδα; 'Αλλά αυτή ή αξία, τι αντιπροσωπεύει για τό εξωτερικό 
εμπόριο τών 'Ηνωμένων Πολιτειών; 0,5%). Και τί θά γίνει αν χάσουν 0,5%) 
τού εισοδήματος τους; Κατά καιρούς μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστο, 

8 D ΠΙΙΜΦΚΡΕΙΑΚΚΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ, 19ος-20ός αχ. 
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άλλα μπορούν να επιζήσουν. Ά π ' αυτή τήν άποψη, τα μικρά και τα με
γάλα κράτη δεν έχουν τήν ϊδια διαπραγματευτική δύναμη. Και σημειώστε 
ότι παραβλέπουμε όλες τις πολιτικές και στρατιωτικές πλευρές. 

"Ετσι, μ' αυτή τήν έννοια, το μικρό κράτος εϊναι πολύ εξαρτημένο 
από τήν εξωτερική αγορά. Κα! κάτι ακόμα. Έ φ ' όσον εξάγει ένα μεγάλο 
μέρος τής παραγωγής του στην ξένη αγορά, εϊναι πάρα πολύ εξαρτημένο 
από τή διεθνή συγκυρία. "Ετσι, ο'ι έγχοόριες τιμές επηρεάζονται πολύ πε
ρισσότερο από τις διεθνείς τιμές άπ' ο,τι, π.χ., ο'ι έγχοοριες τιμές των 
'Ηνωμένων Πολιτειών, οποι> ή επίδραση τών διεθνών τιμών είναι πολύ 
μικρότερη. Αυτό πού ήθελα ιδιαίτερα να τονίσοο είναι ότι, τα μικρά κράτη 
εϊναι πολύ περισσότερο εξαρτημένα άπό τή διε\)νή οικονομία άπ' όσο 
τά μεγάλα κράτη. 

Δεύτερο, άπό οικονομική άποψη τά μικρά κράτη εϊναι πάντα εξαρ
τημένα άπό τά μεγάλα. 

Τρίτο, τά μικρά κράτη έχουν συνήθως υψηλότερο κόστος παραγωγής 
άπ' όσο τά μεγάλα, γιατϊ δεν μπορούν να το μειώσουν παράγοντας σέ 
μεγάλη κλίμακα καϊ ακόμη γιατί, εξαιτίας τού σχετικά μικρού μεγέθους 
τους, ό καταμερισμός τής εργασίας, ό όποιος συνήθως κάνει τά πράγματα 
φτηνότερα, δεν μπορεί να αναπτυχθεί στο βαθμό πού αναπτύσσεται στα 
μεγάλα κράτη. "Ετσι, αν υπάρξει κάποια αστάθεια στή διεθνή αγορά, ή 
μικρή χώρα επηρεάζεται πολύ περισσότερο —και θα ξαναγυρίσουμε σ' 
αυτό μέ ευκαιρία τή Μεγάλη Οικονομική Κρίση — άπ' όσο τά μεγάλα 
κράτη. 

'Ακόμα, μπορεί νά υπάρξει στρατιωτική και πολιτική πίεση, και θα 
ξαναγυρίσουμε σ' αυτό —π.χ. ή Γερμανία, ένα μεγάλο κράτος, στή δε
καετία τού 1930, όταν διαπραγματευόταν μέ τήν 'Ελλάδα και τις άλλες 
νότιο-ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, εϊχε και τή θέληση και τή δυνατό
τητα νά συνδυάσει τή μεγαλύτερη διαπραγματευτική της δύναμη, μ' έναν 
ορισμένο βαθμό πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης καϊ νά τις υποχρεώ
σει έτσι σέ ορισμένες παραχοορήσεις. 

'Επίσης όταν κάνεις εξαρτάται άπό τήν έξίοτερική αγορά έχει πάντα 
οικονομικές δυσκολίες, γιατϊ το βάρος τής οικονομίας του, σέ παγκόσμιο 
επίπεδο δέν παίζει αποφασιστικό ρόλο. "Ας υποθέσουμε ότι ή οικονομία 
σου δουλεύει καλά, καϊ όλα πηγαίνουν εντάξει στο κράτος σου- όμως κάτι 
δέν πάει καλά στις 'Ηνωμένες Πολιτείες ή σέ ένα άπ' αυτά τά μεγάλα, 
ογκώδη κράτη, τής παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό θα έχει επίδραση στην 
'Ελλάδα ή σέ οποιοδήποτε άλλο μικρό κράτος. "Ετσι, μένεις εξαρτημένος 
καϊ έχεις οικονομικές δυσκολίες. 
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Kai το τελευταίο, άλλα όχι το λιγότερο σημαντικό, ή δυνατότητα πού 
έχει ή κυβέρνηση ενός μικρού κράτους, να εφαρμόσει μια δική της οικο
νομική πολιτική, σύμφωνη με τα συμφέροντα τού κράτους, είναι επίσης 
περισσότερο περιορισμένη γιατί πρέπει να συμβιβαστεί με τα συμφέρο
ντα των μεγάλων. 

Τελικά, αν και δεν εμπιστεύομαι και πολύ τέτοιου εϊδους ποσοτικές 
εκτιμήσεις, μπορούμε να πούμε οτι αν ένα κράτος πουλάει περισσότερο 
άπό το 20% τής παραγωγής του στο εξωτερικό, και εξαρτάται από το 
έξούτερικό εμπόριο, τότε το κράτος αυτό είναι εξαρτημένο άπό τή διεθνή 
οικονομία. Και άν αυτό το κράτος πουλάει περισσότερο άπό το 1/3 τής 
παραγωγής του σε μια άλλη χώρα, τότε το κράτος αυτό είναι, περισσότε
ρο ή λιγότερο, εξαρτημένο άπ' αυτή τήν άλλη χώρα. "Αν ή Ουγγαρία 
πουλάει το 33% τής παραγωγής της στή Σοβιετική "Ενωση, τότε ή ουγγρι
κή οικονομία εξαρτιέται απόλυτα άπό τή Σοβιετική "Ενωση, γιατί οποτε
δήποτε ή σοβιετική κυβέρνηση αποφασίσει να κάνει κάτι άλλο, κάτι κα
κό για τήν ουγγρική οικονομία, τότε ή Ουγγαρία πρέπει νά υποκύψει. 
'Ακόμα κι αν υποθέσουμε, πράγμα πολύ δύσκολο νά υποτεθεί, ότι ή με
γάλη δύναμη δέν ασκεί καμία πολιτική πίεση' απλώς και μόνο ή διαπραγ
ματευτική της δύναμη, τα γεγονότα και μόνο, αρκούν για νά κάνουν ενα 
μικρό κράτος, περισσότερο ή λιγότερο, εξαρτημένο. 

Έάν ένα μικρό κράτος είναι γενικά ήδη εξαρτημένο, σε μια κατάστα
ση οικονομικής κρίσης γίνεται ακόμη περισσότερο. Kai αυτό ήταν πού 
πραγματικά συνέβη κατά τή Μεγάλη Οικονομική Κρίση, στην περίοδο 
1929-1933. 'Υπάρχουν πολλές θεωρίες γύρω άπό τή Μεγάλη Οικονομι
κή Κρίση και δέν έχω σκοπό νά συζητήσω διεξοδικά το θέμα. "Αν ανα
ζητήσουμε τις κύριες επιπτώσεις τής κρίσης αυτής, το πρώτο πού θα 
δούμε είναι ότι οί τιμές άρχισαν νά πέφτουν πολύ απότομα. Οι τιμές 
έπεσαν απότομα, αλλά όχι ομοιόμορφα. "Ετσι, οί τιμές τών βιομηχανικών 
προϊόντων, σέ παγκόσμιο επίπεδο, έπεσαν κατά 20%-25%) περίπου, ένώ 
οί τιμές τών αγροτικών προϊόντων και τών πρώτων υλών κατά 40%)-50%), 
ακόμη και 60%), περίπου. 

Γιατί έπεσαν; Γιατί υπήρξε υπερπαραγωγή, οί αγορές ξεχείλιζαν, έτσι 
πού ήταν πολύ δύσκολο νά πουληθεί ό,τιδήποτε. Άπό τή Μεγάλη Οικο
νομική Κρίση υπέφεραν όλες οί χώρες. Άπό τή γερμανική, βρετανική ή 
αμερικανική ιστορία, μαθαίνει κανείς ότι ή παρουσία αυτής τής κρίσης 
ήταν πολύ έντονη —στην 'Αμερική μέχρι το 1937 και ακόμη κι αργότερα. 
Παρ' όλα αυτά, οί χώρες πού έξαρτιόντουσαν άπό τή διεθνή αγορά πε
ρισσότερο άπ' όσο άλλες, υπέφεραν περισσότερο. 
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Τί συνέβη; "Αν πάρετε τους ορούς της ανταλλαγής, ή σχέση εϊδη 
διατροφής / βιομηχανικά εϊδη κατέβηκε, από 80 το 1921, ή από 100 το 
1924, στο 74 το 1933" κ αϊ ή σχέση πρώτες ύλες / βιομηχανικά εϊδη, άπό 
87 το 1924, στο 59 το 1933. Αυτό σημαίνει ότι ο'ι οροί τής ανταλλαγής για 
όλες τϊς χώρες ο'ι όποιες έξήγαν κυρίως αγροτικά εϊδη, έπιδεινοόθηκαν 
μέσα σέ τέσσερα χρόνια κατά 20% μέ 30%. Μπορείτε νά το φανταστείτε; 
"Ας υποθέσουμε, π.χ., οτι ή 'Ελλάδα εισήγε εκατό ραδιόφωνα και σ' 
αντάλλαγμα έπρεπε νά πουλήσει εκατό εκατόλιτρα σιτάρι* το 1933 για 
τα ϊδια εκατό ραδιόφωνα ή ό,τιδήποτε άλλο τής ϊδιας αξίας, έπρεπε νά 
πουλήσει 30% περισσότερο. Για μια χίόρα αυτό αποτελεί φοβερή οικονο
μική απώλεια. 

Τα πράγματα ήταν χειρότερα μέ τις πρώτες ύλες. Το κύριο πρόβλημα 
ήταν ότι δέν υπήρχε αγορά. Κανείς δεν ήθελε νά αγοράσει, παρ' όλο πού 
ο'ι τιμές ήταν τόσο χαμηλές. Και όλες ο'ι βαλκανικές χώρες έφτασαν σχε
δόν στή χρεωκοπία. Καί ή χρεωκοπία ήρθε, τό 1931, όταν ή Μεγάλη Οι
κονομική Κρίση μπήκε στή δεύτερη φάση της. 

Στην περίοδο 1929-1931 υπήρχε ή πτοττική τάση τών τιμών, υπήρχε 
υπερπαραγωγή, υπήρχε μια αυξανόμενη ανεργία. Τό 1931 ήρθε ή κατάρ
ρευση τού παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει 
ότι όλες εκείνες ο'ι χώρες πού ήταν οφειλέτες, πού έπρεπε νά εξοφλήσουν 
τα χρέη τους, ήταν ανίκανες νά πλ7]ρώσουν, ελλείψει εισοδημάτων. Αυτό 
προκαλεί όλυσσιδωτές αντιδράσεις, όποος συμβαίνει για παράδειγμα μέ 
μιά τράπεζα: όταν μια τράπεζα βλέπει πώς κάποιοι άπό τους πιστούιχους 
της δέν είναι σέ θέση νά πληρώσουν, τότε πρώτον, θα γίνει πολύ προσε
κτική και για ένα διάστημα δέν θα δίνει πια σέ κανένα, γιατί φοβάται μή 
χάσει τα λεφτά της, καί δεύτερο, πιθανώς νά ανακαλέσει τις προηγούμε
νες πιστώσεις, γιατί διαφορετικά θα χρεωκοπήσει, αφού τό ενεργητικό 
της είναι αναγκαίο νά καλύπτεται άπό κάποια ρευστοποιήσιμα στοιχεία. 
"Ετσι, κατέρρευσε, λοιπόν, τό 1931, ολόκληρο τό χρηματοπιστωτικό σύ
στημα σέ διεθνές επίπεδο, κατά ένα μέρος γιατί τα διάφορα βαλκανικά 
κράτη ήταν ανίκανα νά πληρώσουν τα χρέη τους. 

Μέ ποιο τρόπο επεχείρησαν νά ξεπεράσουν αυτή τήν κατάσταση; 
"Οπως ξέρετε, στή δεκαετία τού 1920 βασικό στοιχείο τού νομισματικού 
συστήματος ήταν ότι τό χαρτονόμισμα έπρεπε νά καλύπτεται άπό χρυσό. 
"Αν είχες, ας υποθέσουμε, 100 δρχ. σέ τραπεζογραμμάτια —τό χρήμα 
πού κυκλοφορεί στην αγορά— τό 40% αυτής τής αξίας έπρεπε νά είναι 
καλυμμένο άπό χρυσό ή άπό ένα νόμισμα αναγνωρισμένο σαν διεθνές 
μέσο πληρωμών, όπως τό δολλάριο ή ή αγγλική χάρτινη λίρα. "Οταν ή 
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' Ελλάδα και οι άλλες χώρες βρέθηκαν σε αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη 
τους, θα μποροι~'σαν βέβαια να ζητήσουν μια αναβολή εξόφλησης (μορα
τόριουμ), πράγμα πού όμως ήταν πολύ δύσκολο. Είναι δυνατόν να ζητη
θεί μια αναθεώρηση τών προθεσμιών εξόφλησης, πού σημαίνει ότι αυτό 
πού πρέπει να πληρώσεις αυτή τή χρονιά, θα το πληρακιεις τήν επόμενη 
κ.λπ. "Ομως, από τήν αρχή κιόλας, αυτό πού έκαναν ήταν να πουλάνε 
το χρυσό τους. Ή 'Ελλάδα, π.χ., επειδή ήί)ελε να πληρίόσει, χρησιμο
ποίησε τα αποθέματα χρυσού τής Τράπεζας της 'Ελλάδος καϊ πουλούσε 
χρυσό για νά εξοφλήσει τα χρέη της. Φυσικά όμως, δεν μπορείς να ξεπου
λήσεις όλα τά αποθέματα χρυσού, γιατί το νόμισμα σου θα μείνει ακάλυ
πτο καί τότε πέφτεις σε μεγάλο πληθοορισμό. "Ετσι, ή όλη οικονομία βρι
σκόταν στά πρόθυρα τής κατάρρευσης, λόγω τών τιμών, τών μειονεκτι
κών όρων τών ανταλλαγών, τής υπερπαραγωγής καί τών χρεών. 

Λοιπόν, οι βαλκανικές και οι άλλες χώρες δέν πλήρωσαν τά χρέη 
τους, με συνέπεια νά καταρρεύσει ή αγγλική λίρα- το δολλάριο δέν κατέρ
ρευσε, έχασε όμως ένα μέρος τής αξίας του. Όλο το διεθνές νομισματικό 
σύστημα κατέρρευσε στίς αρχές τής δεκαετίας τού 1930. Αυτό σημαίνει 
ότι τά νομίσματα υποτιμήθηκαν καί εγκατέλειψαν το χρυσό κανόνα πού 
ήταν σε τόση υπόληψη, με συνέπεια ή διεθνής οικονομία νά είναι άνω-
κάτιο. Καί όλοι πίστευαν οτι ή αρχή τής αναταραχής αυτής βρισκόταν 
στην 'Αμερική, με όλη αυτή τήν υπερβολικά κερδοσκοπική της συμπερι
φορά κ.λπ. —και πραγματικά ή 'Αμερική ήταν ό κυριότερος δανειστής, 
ήταν αυτή πού κατά τή δεκαετία τού 1920 ήταν ήδη ή προότη χιορα εξα
γωγής κεφαλαίοι ν μετά το 1929 όμως, ή 'Αμερική δέν ήθελε πια νά εξάγει 
κεφάλαια- έτσι ό κυριότερος πιστωτής τραβήχτηκε εξω και αυτός ήταν ό 
λόγος πού όλα ανατράπηκαν. 

Το δεύτερο πράγμα όμως πού όλοι πίστευαν ήταν ότι ή αρχή όλης 
αυτής τής αναταραχής στην ευρωπαϊκή οικονομία προερχόταν άπό τήν 
ασθενέστερη οικονομικά περιοχή της. 'Ασθενέστερη οικονομικά ευρω
παϊκή περιοχή εθεωρούντο τά Βαλκάνια, μαζί μέ τή Νότιο-'Ανατολική 
Εύριόπη —γιατί δέν επρόκειτο μόνο γιά τά Βαλκάνια, ήταν επίσης ή Ουγ
γαρία, ή Αυστρία καϊ ή Τσεχοσλοβακία, γι' αυτό άς πούμε πώς ή περιοχή 
αυτή ήταν ή 'Ανατολική ή Νότιο-'Ανατολική Εύρ(όπη. 

Αυτή ή περιοχή εθεωρείτο σαν το ασθενέστερο σημείο τής Ευρώπης. 
Kai όλοι πίστευαν οτι, άν τά Βαλκάνια ήταν τόσο αδύναμα, ό λόγος ήταν, 
πιθανώς, ότι κάτι δέν πήγαινε καλά μέ τή συνθήκη ειρήνης, μετά τον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πού είχε δημιουργήσει ένα πλήθος άπό μικρά 
κράτη, κατακερματισμένα, χωρίς επαρκείς οικονομικούς πόρους. Κηάτη, 
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πού αντί να προσπαθούν να πετύχουν κάποια συνεργασία, πολιτικά ήταν 
διχασμένα εξαιτίας τού εθνικισμού, κι έτσι, οικονομικά, δέν ήταν βιώσιμα. 

"Ετσι, έγιναν προσπάθειες νά βρεθεί κάποια λύση. Και ή προτεινό
μενη λύση ήταν πάντα τού ϊόιου τύπου: νά βρεθεί ένα σχήμα σταθερής 
οικονομικής συνεργασίας, μέ τη μορφή ενός ομοσπονδιακού κράτους 
π.χ., ή οποιαδήποτε άλλη. 'Ιδιαίτερα οι Εάλλοι, ο'ι όποιοι ήθελαν πάντα 
νά κυριαρχούν στην 'Ανατολική ή τή Νότιο-'Ανατολική Ευρώπη, παρου
σίασαν ένα πλήθος προτάσεων. 

"Οπως ξέρετε, εκείνον τον καιρό, στην περίοδο τού μεσοπολέμου, ή 
Εαλλία έμοιαζε μέ τή σημερινή 'Ιταλία, δηλαδή κάθε δύο μήνες άλλαζε 
κυβέρνηση. Κάθε καινούριος πρωθυπουργός, λοιπόν, άρχιζε νά κάνει 
προτάσεις, γιά το πώς θα ξεπεραστούν ο'ι οικονομικές δυσκολίες στα 
Βαλκάνια. Ό Arist. Briand και ο'ι άλλοι, είχαν όλοι τους επεξεργαστεί διά
φορα σχέδια, σύμφχονα μέ τά όποια, μέ τή συνεργασία ανάμεσα στά ανα
τολικό-ευρωπαϊκά ή τά νότιο-εύριοπαϊκά κράτη, οι οικονομικές δυσκο
λίες θά μπορούσαν νά ξεπεραστούν. "Οτι τά κράτη αυτά θα μπορούσαν 
νά βρουν αγορές γιά τά αγροτικά προϊόντα τους —ή υποτιθέμενη αγορά 
ήταν ή Αυστρία, ή οποία ήταν βιομηχανικό κράτος, και ή Τσεχοσλοβακία-

όλα τά άλλα κράτη θά αποτελούσαν, υποτίθεται, το αγροτικό τμήμα ολό
κληρης αυτής τής περιοχής. 

"Εγιναν, λοιπόν, ένα σωρό συζητήσεις κι ένα σωρό διασκέψεις. Ο'ι 
διασκέψεις συγκαλούνται συνήθως σε κάποιο μέρος τής 'Ελβετίας —αν 
θέλετε νά μάθετε ποια είναι τά καλντέρα μέρη τής 'Ελβετίας γιά διακο
πές, δέν έχετε παρά νά διαβάσετε ιστορία και νά βρείτε σέ ποια μέρη 
συναντήθηκαν οι διπλιομάτες στή διάρκεια τού μεσοπολέμου! (Λουγκάνο 
κα'ι όλα αυτά τά πανέμορφα μέρη.) Λοιπόν, συζήτησαν τά πάντα και δέν 
κατέληξαν πουθενά. 

Δέν κατέληξαν πουθενά γιατί, πρώτα άπ' όλα, όπως καταλαβαίνετε, 
τό ξεπέρασμα οικονομικών δυσκολιών δέν είναι απλώς ζήτημα κυβερνη
τικής απόφασης. 'Επιπλέον όμως, ό λόγος γιά τον όποϊο δέν μπόρεσαν 
νά φτάσουν σέ κάποια λύση, ήταν ότι κάθε ιδέα πού παρουσίαζαν οι Γάλ
λοι σκόπευε νά εξομαλύνει τήν κατάσταση στή Νότιο -'Ανατολική Ευρώ
πη και νά διατηρήσει ταυτόχρονα τή γαλλική κυριαρχία στην περιοχή, κα'ι 
έτσι ο'ι Ίταλο'ι τήν άπέκρουαν. Κάθε φορά πού ο'ι 'Ιταλοί παρουσίαζαν 
μια 'ιδέα, ήταν ο'ι Γάλλοι πού δέν συμφωνούσαν κα'ι όταν Γάλλοι και 'Ιτα
λοί άπό κοινού παρουσίαζαν ένα σχέδιο, ήταν ή σειρά τών Γερμανών νά 
τό αποκρούσουν, γιατί αίσθάνοντουσαν ότι τους είχαν αφήσει άπ' έξω. 
Κα'ι έν μέρει ήταν αλήθεια, γιατί οι Γάλλοι κα'ι οι ' Ιταλοί ήθελαν νά δια-
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τηρήσουν ένα είδος ελέγχου πάνω στή Νότιο-'Ανατολική Ε,ύρωπη κα! να 
αφήσουν τους Γερμανούς άπ' έξω. Και επειδή οι Γερμανοί, λόγω του με
γέθους της αγοράς τους, ήταν πιο πειστικοί, ισχυρότεροι, κατάφερναν 
πάντα να επιβάλλουν βέτο και να ματαιώνουν οποιαδήποτε συμφωνημέ
νη ερήμην τους λύση. 

"Ετσι, μέχρι τό 1933, έγινε ένα πλήθος διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως 
αποτέλεσμα. Ή όλη οικονομική κατάσταση στή Νότιο-'Ανατολική Ευ
ρώπη παρέμενε απελπιστική γιατί και ο'ι δυνατότητες προσαρμογής της 
ήταν ασήμαντες. Καί εδώ θα πρέπει να επικαλεστώ πάλι το πρόβλημα 
των διαφορετικών οικονομικών δυνατοτήτο)ν για ένα μικρό κα! ένα μεγά
λο κράτος. 

"Αν έχεις μια ισχυρή οικονομία, και αν ή παραγωγή σου είναι σε με
γάλο βαθμό διαφοροποιημένη, όπως συνήθως συμβαίνει στα μεγάλα κρά
τη, τότε, αν κάτι δεν πάει καλά, π.χ. αν δέν μπορείς να πουλήσεις κρασί, 
ή ο'ι τιμές τού κρασιού είναι χαμηλές, μπορεί, επειδή έχεις γερή οικονο
μία, να παράγεις και να πουλήσεις κάτι άλλο. Σε ασθενείς όμως οικονο
μίες, καί αυτή ήταν πάνω-κάτω ή περίπτωση στην 'Ανατολική Ευρώπη, 
ό εξαγωγικός πολυμορφισμός είναι σχετικά μικρός. Οι οικονομίες τής 
'Ανατολικής Ευρώπης παρήγαν για τή διεθνή αγορά τέσσερα ή πέντε κύ
ρια εϊδη. Αυτό σημαίνει ότι αν οι τιμές αυτών τών τεσσάρων ή πέντε 
προϊόντων πέσουν πολύ χαμηλά, ή οικονομία χτυπιέται καίρια. 

Πόσο περιορισμένος ήταν ό εξαγωγικός πολυμορφισμός στΊς βαλκα
νικές χώρες, φαίνεται άπό τα πέντε κύρια εξαγωγικά τους εϊδη: στή Βουλ
γαρία αντιπροσώπευαν τό 70% περίπου τών εξαγωγών, στή Ρουμανία 
περίπου τό 50%, στή Γιουγκοσλαβία γύρω στο 52%, και στην 'Ελλάδα, τό 
1929-30, γύρω στο 88%>-89%>. Ό καπνός μόνο, τό 1929, αντιπροσώπευε 
τό 50%ι τών εξαγωγών. Αυτό σημαίνει ότι, άν οι τιμές τού καπνού πέσουν, 
τότε τό σύνολο τών εξαγωγών πέφτει. "Ετσι, εξαιτίας τού μικρού εξαγω
γικού' πολυμορφισμού, ή δυνατότητα να παίξεις σέ διαφορετικές αγορές, 
να υποκαθιστάς κάτι πού δέν πουλιέται μέ κάτι άλλο, είναι πολύ περιο
ρισμένη. 

"Εμενε, λοιπόν, ένα μόνο κράτος πού ϊσως είχε τή δυνατότητα να 
προσφέρει κάποια βοήθεια στις νότιο-ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες, καί 
τό κράτος αυτό ήταν ή Γερμανία. 

Ό λόγος για τον όποιο στή δεκαετία τού 1930 όλες ο'ι χώρες τής Νό
τιο-'Ανατολικής Ευρώπης ήταν, περισσότερο ή λιγότερο, οικονομικά ε
ξαρτημένες άπό τή Γερμανία, ήταν ότι ή Γερμανία μπορούσε να τις βοη
θήσει στην οικονομική τους κατάσταση. Ή Γερμανία διέθετε μεγάλη άγο-
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ρά, εισήγε μεγάλες ποσότητες ειδών διατροφής, και επιπλέον ήθελε να 
βοηθήσει στή βελτίωση τής οικονομικής κατάστασης τών χωρών τής Νό
τιο-"Ανατολικής Εύροοπης. Όχι γιατί ήταν τόσο ευνοϊκά διακείμενη, ή 
απλώς γιατί είχε τήν καλή θέληση, αλλά γιατί υπήρχε πράγματι αμοιβαίο 
συμφέρον. 

Πρ'ιν άπό τή Μεγάλη Οικονομική Κρίση, ή Γερμανία εισήγε κυρίως 
από τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες· δανειζόταν έκεΐ χρήματα και με αυτά τα 
χρήματα αγόραζε αγροτικά προϊόντα. Στή διάρκεια τής Κρίσης οι 'Ηνω
μένες Πολιτείες δεν ήθελαν πια να δίνουν χρήματα στή Γερμανία, με συ
νέπεια νά πρέπει αυτή να αναπροσανατολίσει τις εξαγωγές και τίς εισα
γωγές της και νά στραφεί έτσι προς τα νότιο - ανατολικά ευρωπαϊκά κρά
τη. 

Κα! οι λόγοι δεν ήταν μόνο οικονομικοί. "Ηταν έν μέρει οικονομικοί, 
έν μέρει πολιτικοί και έν μέρει στρατηγικοί. 

"Ηδη άπό το 1926, πρϊν και από τή Μεγάλη Οικονομική Κρίση, τότε 
πού άρχιζε νά δυναμοόνει μετά άπό τήν ήττα της στον Πρώτο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, ή Γερμανία είχε αποφασίσει νά στραφεί προς τήν Νότιο-'Ανα
τολική Εύροόπη. Και τοΰτο γιατ'ι πίστευε ότι αν κατάφερνε νά αποκτήσει 
τον οικονομικό έλεγχο τής Νότιο-'Ανατολικής Εύροόπης, αυτό θα ήταν' 
τό πρώτο βήμα για τήν επανεμφάνιση τής Γερμανίας σαν παγκόσμιας δύ
ναμης. 

"Ετσι, μετά τήν κατάληψη τής εξουσίας άπό τον Χίτλερ τό 1933, άρ
χισε νά συγκεκριμενοποιείται μια πολύ καλά προπαρασκευασμένη ιδέα, 
μαζί με ένα πολύ καλά προπαρασκευασμένο τρόπο πραγμάτο^σής της. ' Η 
ιδέα αυτή, παρούσα στή Γερμανία άπό πολύ καιρό, ήταν ότι ή Γερμανία 
και οι χώρες τής Νότιο-'Ανατολικής Εύροόπης αποτελούσαν τά δύο μέρη 
αυτού πού ονόμαζαν "Ergänzung Wirtschaft", δηλαδή μιας συμπληρωμα
τικής οικονομίας. Τό σχήμα ήταν: ή Γερμανία είναι βιομηχανική χώρα, οι 
χώρες τής Νότιο-'Ανατολικής Εύρίόπης είναι αγροτικές- άρα είναι συμ
πληρωματικές κα'ι πρέπει νά γίνουν αντιληπτές σαν μια ενότητα, αυτήν 
πού ονόμαζαν "Grossraum Wirtschaft", δηλαδή «ή οικονομία τού μεγά
λου χοόρου». 

Αυτό τό ιδεολογικό, όμως, υπόβαθρο έκρυβε έναν πολύ γνωστό πο
λιτικό και στρατκοτικό υπολογισμό. Μετά τό 1933, ή Γερμανία άρχισε νά 
ετοιμάζεται για τον καινούριο πόλεμο, κα'ι φυσικά έπρεπε νά πάρει υπό
ψη της τά διδάγματα τού προηγούμενου. 

Ό π ω ς θα ξέρετε, ένα άπ' αυτά τά διδάγματα ήταν οτι στή διάρκεια 
τού πολέμου ή Γερμανία είχε αποκοπεί άπό κάθε είδους ανεφοδιασμό 
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πού δεν προερχόταν από τήν Ευρώπη, εξαιτίας του βρετανικού ναυτικοί") 
αποκλεισμού. "Ετσι, στην προετοιμασία της για τον επόμενο πόλεμο, ή 
Γερμανία έπρεπε να πάρει υπόψη της ότι για τον ανεφοδιασμό της σέ εϊδη 
διατροφής και πρώτες ϋλες, δεν θα έπρεπε να βασιστεί στις αγορές, π.χ. 
τής 'Αμερικής, τής Νότιας 'Αφρικής κ.λπ. Σέ περίπτωση πολέμου, θα 
μπορούσε να βασιστεί μόνο σ' εκείνες τις ήπειροπηκές περιοχές πού θα 
μπορούσαν εύκολα να τεθούν κάτω άπό γερμανικό έλεγχο. Αυτή ήταν ή 
στρατιωτική πλευρά τής ιδέας τής «οικονομίας τού μεγάλου χώρου». Κα! 
στή Γερμανία είχαν αντιληφθεί ότι αν αγόραζαν τα αγροτικά προϊόντα 
τών χοορών τής Νότιο -'Ανατολικής Ευρώπης, τότε θα μπορούσαν να απο
κτήσουν πολύ εύκολα τον οικονομικό έλεγχο ολόκληρης τής περιοχής, 
πράγμα πού θα προετοίμαζε τό έδαφος για τον μετέπειτα στρατιωτικό 
καϊ πολιτικό έλεγχο. 

Και ένα τελευταίο σημείο: αφού ή Γερμανία δέν είχε σημαντικά συ
ναλλαγματικά αποθέματα, αφού ή ' Ελλάδα, ή Βουλγαρία, ή Ουγγαρία, δέν 
εϊχαν επίσης καθόλου συναλλαγματικά αποθέματα, αποφάσισαν να αλλά
ξουν τον τύπο τού εξωτερικού τους εμπορίου. 

Τό εξωτερικό εμπόριο, στή φιλελεύθερη οικονομία είναι πολύπλευρο. 
Π.χ. ή Ελλάδα πουλάει προϊόντα της στην Α'ίγυπτο, ή Αίγυπτος τήν πλη
ρώνει μ' ένα δυνατό νόμισμα καϊ μ' αυτό τό νόμισμα ή 'Ελλάδα αγοράζει 
σκανδιναβικά ή άλλης χ<ύρας προϊόντα. 'Αλλά αφού ούτε ή Ουγγαρία, ού
τε ή Ελλάδα ή ή Γερμανία, διέθεταν κάποιο δυνατό νόμισμα, αποφάσισαν 
να υιοθετήσουν έναν άλλο τύπο εμπορίου, τό διμερές εμπόριο. Αυτό ση
μαίνει ότι ή Γερμανία οφείλει να αγοράσει άπό τήν 'Ελλάδα καϊ ή 'Ελλάδα 
άπό τή Γερμανία καϊ καμία άπό τις δύο χώρες δέν χρειάζεται να πληρώσει 
γι' αυτές τις αγορές. 'Υπάρχει ένας λογαριασμός πού τηρείται άπό τήν 
κεντρική τράπεζα τής κάθε χώρας- καϊ αν κάποιος πουλήσει προϊόντα 
άπό τήν 'Ελλάδα στή Γερμανία, ό γερμανικός οίκος δέν πληρώνει στην 
' Ελλάδα, άλλα καταθέτει τα μάρκα στή γερμανική κεντρική τράπεζα καϊ 
ή ελληνική κεντρική τράπεζα πληρουνει σέ δραχμές για τον γερμανικό 
οϊκο καϊ τό αντίστροφο. Στο τέλος κάθε χρόνου γίνεται αυτό πού λέμε 
συμψηφισμός (clearing), δηλαδή οι δύο κεντρικές τράπεζες συγκρίνουν 
τους δύο λογαριασμούς καϊ άν υπάρχει διαφορά, τήν διακανονίζουν. 

Ποιο ήταν το πλεονέκτημα για τή Γερμανία καϊ ποιο για τήν 'Ελλάδα; 
Για τήν 'Ελλάδα τό πλεονέκτημα ήταν ότι μπορούσε να εισάγει άπό τή 
Γερμανία χωρϊς να χρειάζεται νά κάνει χρήση ξένου συναλλάγματος, πού 
δέν είχε. Για τή Γερμανία τό πλεονέκτημα ήταν ότι, αφού επρόκειτο για 
διμερές εμπόριο, ή ' Ελλάδα όφειλε νά κάνει τόσες αγορές από τή Γέρμα-
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νία, όσες ή Γερμανία έκανε από την 'Ελλάδα. Κ αϊ οσο αϋξαινε ή Γερμανία 
τις αγορές της από την 'Ελλάδα, άλλο τόσο αύξαινε κ αϊ τις πωλήσεις της. 

"Ετσι, στή δεκαετία τοϋ 1930, ή συνολική οικονομία των βαλκανικών 
χωρών άρχισε, μέ αργό ρυθμό, να αναλαμβάνει. Μπορεί κανείς να δει 
αυτή τήν οικονομική άνάκαμι|)η αν πάρει για παράδειγμα τις ελληνικές 
εξαγωγές: το 1929 ήταν 91.000.000. Το 1933 έπεσαν στά 37.000.000, δη
λαδή μειώθηκαν κατά τό ένα τρίτο σχεδόν, κατά 40%. (Αυτό δέν σημαίνει 
ότι ό όγκος τών εξαγωγών μεκυθηκε τόσο, γιατί ήταν οι τιμές πού είχαν 
πέσει.) Τό 1938 ο'ι εξαγωγές έφτασαν πάλι στο ϋψος τοϋ 1929. Καΐ δια
πιστώνει κανείς οτι τό ϋψος τών εισαγωγών μειωνόταν επίσης, άλλα ποτέ 
δέν επανήλθε στο επίπεδο τοϋ 1929. Αυτό σημαίνει οτι στή δεκαετία τοϋ 
1930, στις βαλκανικές χώρες, συντελέστηκε μια οικονομική ανάκαμψη. 
Ή όλη εξέλιξη όμως δείχνει, οτι τό επίπεδο τής οικονομίας τοϋ 1938 δέν 
ήταν πολύ ανώτερο από εκείνο τοϋ 1929. 

"Ετσι, αν κανείς συγκρίνει τήν όλη οικονομική διαδικασία κατά τήν 
περίοδο τοϋ μεσοπολέμου μέ τή διαδικασία τής προηγούμενης περιόδου, 
βλέπει ότι επρόκειτο για μια πολΐ' αργή οικονομική ανάπτυξη, ότι ή μέση 
οικονομική ανάπτυξη αυτών τών χωρών ήταν χαμηλότερη στο μεσοπόλε
μο άπ' ό,τι πρίν, κ αϊ τέλος ότι ή διαφορά ανάμεσα στίς υψηλά ανεπτυγμέ
νες χώρες κ αϊ τα Βαλκάνια αυξανόταν. 

Τό 1938, τό μέσο ευρωπαϊκό κατά κεφαλήν εισόδημα, σέ δολλάρια 
τοϋ 1938, ήταν 200- τό κατά κεφαλήν εθνικό εισόδημα τής Βρετανίας 
βρισκόταν ανάμεσα στά 350 κ αϊ 400 δολλάρια (δηλαδή, τό μέσο ευρωπαϊ
κό ήταν, πάνω-κάτω, τό μισό άπό εκείνο τών βιομηχανικά ανεπτυγμένων 
χωρών), κ αϊ τό μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα για τις βαλκανικές χώρες, 
περιλαμβανομένης καϊ τής 'Ελλάδας, ήταν ανάμεσα στά 60 καϊ 80 δολλά
ρια. "Ολα αυτά σημαίνουν ότι στο μεσοπόλεμο, παρά τό γεγονός ότι στή 
δεκαετία τοϋ 1930 σημειώθηκε μιά κάποια οικονομική ανάκαμψη, ή όλη 
οικονομική κατάσταση τών βαλκανικών χωρών δέν βελτιώθηκε, αντίθετα, 
συγκριτικά χειροτέρεψε. 

Στο σύνολο της ή διαδικασία αυτή κατέληξε σέ μιά ιδιαίτερης μορ
φής εξάρτηση, ή οποία διαμορφωνόταν κατά τή δεκαετία τοϋ 1930. Ή 
εξάρτηση μπορεί να έχει οικονομικό περιεχόμενο, μπορεί να έχει και πο
λιτικό περιεχόμενο. "Οταν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στϊς μεγάλες δυ
νάμεις τής Ευρώπης, ένα μικρό κράτος μπορεί νά ελίσσεται, έχει κάποιες 
δυνατότητες νά αναπτύξει τή δική του δραστηριότητα. "Οταν όμως υπάρ
χει μια μόνο κυρίαρχη δύναμη, ή δραστηριότητα τοϋ μικρού κράτους είναι 
πολύ περιορισμένη. Ποια ήταν ή κατάσταση στή δεκαετία τοϋ 1920; 
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'Υπήρχε ή Γαλλία, υπήρχε ή 'Αγγλία, υπήρχε ώς ένα βαθμό, ακόμη καί ή 
Γερμανία, έτσι ώστε υπήρχε κάποια δυνατότητα εκλογής για το προς 
ποια χώρα να στραφείς. Όλες οι μεγάλες χώρες, λόγω τού διεθνούς αντα
γωνισμού, επεδίωκαν την προτίμηση σου. 

Στή δεκαετία τοΰ 1930, ή Γερμανία αναδείχτηκε ή κυρίαρχη δύναμη 
σ' ολόκληρη τήν περιοχή τών Βαλκανίων και αυτό ιδιαίτερα λόγω τού 
εξωτερικού της εμπορίου. Το μερίδιο τής Γερμανίας στο εξωτερικό εμπό
ριο τών βαλκανικών χωρών αυξήθηκε ιδιαίτερα- στή Βουλγαρία έφτασε 
σχεδόν στα 40%. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μια σαφής κΐ'ριαρχία και ότι 
όλες οι χώρες τής Νότιο-'Ανατολικής Ευρώπης ήταν περισσότερο ή λιγό
τερο εξαρτημένες άπό τή Γερμανία. 

Τέλος, θα ήθελα να τελειώσω αυτό τό μέρος υπενθυμίζοντας σας 
σύντομα ότι ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτελεί, κατά κάποιο 
τρόπο, συνέχεια τής δεκαετίας τού 1930. "Οταν ή Γερμανία κατάφερε να 
απορροφήσει τις δύο βιομηχανικές χώρες πού ανήκουν στην περιοχή τής 
'Ανατολικής Ευρώπης —αναφέρομαι στην κατάληψη τής Αυστρίας τό 
1938, κα'ι στην κατάλυση τού κράτους τής Τσεχοσλοβακίας, μερικά τον 
'Οκτώβριο τού 1938 καί ολοκληρωτικά τον Μάρτιο τού) 1939— τότε ή 
οικονομική κυριαρχία τής Γερμανίας πάνω στή Νότιο-'Ανατολική Ευρώ
πη ήταν, πάνω-κάτω, πλήρης. Ή 'Ιταλία έκανε ακόμα προσπάθειες να 
τήν ανταγωνιστεί, αλλά οικονομικά ήταν τόσο ασθενής πού δεν αποτε
λούσε σοβαρό ανταγωνιστή. Καί πράγματι, τό 1938, ή τό 1939, μπορούν 
να θεωρηθούν σαν ό πρόλογος τής ολοκληρωτικής κυριαρχίας τής Γερμα
νίας, ή οποία πραγματώθηκε στή διάρκεια τού Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, καί ή οποία δεν ήταν μόνον οικονομική, βέβαια, άλλα και πολι
τική κα'ι στρατιωτική επίσης. 



V. Ή σοσιαλιστική οικονομία, 
επιτυχίες και αποτυχίες 
Ή περίπτωση της Ουγγαρίας 

Δίσταζα λίγο να σας μιλήσιο για την Ουγγαρία, γιατί σκεφτόμουν ότι 
αν πρέπει να καλύ\|>εις το θέμα σου σε πέντε σεμινάρια, είναι δυσανάλο
γο νά άφιερίόσεις ένα απ' αυτά σε μια μικρή χώρα. "Ομως, πέρα άπα το 
συναίσθημα, που μου λέγει ότι οπουδήποτε καί να πάοο όφείλίο να μιλώ 
γιά τήν Ουγγαρία, θέλω νά σας δοχηο την ευκαιρία να ακούσετε και νά 
αποκτήσετε κάποια γνοοση γιά μια διαφορετικού τύποι' οικονομία. Τα 
τέσσερα προηγούμενα σεμινάρια κάλυψαν δύο βασικές περιόδους, όπου 
κυριαρχούσε στον κόσμο ή καπιταλιστική οικονομία. Μιλώντας γιά τήν 
Ουγγαρία, θα προσπαθήσο) νά σάς δείξω πώς λειτουργεί αυτό που ονο
μάζουμε σοσιαλιστική οικονομία. ΙΙοιά είναι τά κύρια προβλήματα καί 
τί αποτελεί πραγματική αλλαγή στην ουγγρική οικονομία. Κατά πόσο ή 
Ουγγαρία άντιμετοοπίζει ακόμη τις ίδιες πάνοο-κάτω δυσκολίες, τά ίδια 
προβλήματα με εκείνα πού άντιμετίόπιζε πρίν; Καί, άπ' αυτήν τήν άπο
ψη, τί αποτελεί συνέχεια ανάμεσα στην καπιταλιστική καί τήν σοσιαλιστι
κή οικονομία στην περίπτοχτη μιας μικρής χοορας; 

"Οσοι από σας είναι 'ιστορικοί, άλλα ακόμα καί αυτοί πού δεν είναι, 
θά ξέρουν ότι ή Ουγγαρία όέν ήταν πάντα μιά μικρή χίορα, άπους είναι 
σήμερα. Βέβαια, δεν θά μπορούσε ποτέ κανείς νά τήν αποκαλέσει μεγά
λο ή σπουδαίο κράτος. Όποχϊόήποτε όμοος, πριν άπό τον Πρώτο Παγκό
σμιο Πόλεμο και γιά μιά μεγάλη περίοδο, ήταν πολύ μεγαλύτερη χώρα, 
τόσο σε έκταση όσο καί σε πληθυσμό. Γιά 400 περίπου χρόνια, μετά τήν 
άποχοορηση τών Τούρκοη' (στην πραγματικότητα έκδκόχτηκαν άπό τά 
ουγγρικά εδάφη), ή Ουγγαρία αποτελούσε τμήμα της Αυτοκρατορίας τών 
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'Αψβούργων. Tò 1848 καί το 1867 μπορούν να θεωρηθούν σαν αποφα
σιστικά σημεία καμπής στην ουγγρική οικονομική καί κοινωνική 'ιστορία. 
Το 1848 έγινε μια επανάσταση παρόμοια με εκείνη στην 'Ελλάδα δύο ή 
τρεις δεκαετίες νωρίτερα, πού συνδύαζε δύο κύρια χαρακτηριστικά. Ε 
πρόκειτο κατά κάποιο τρόπο για μια κοινωνική επανάσταση, με τήν έν
νοια ότι σήμανε τό τέλος της μακρόχρονης περιόδου τού ουγγρικού φεου
δαλισμού — και πράγματι τό 1848 συμβολίζει τήν κατάργηση τής δουλο
παροικίας- μέχρι τα μέσα τού 19ου αι. ό φεουδαλισμός ήταν πολύ ισχυρός 
στην Ουγγαρία, ο'ι Ούγγροι αγρότες ήταν δουλοπάροικοι καί άπ' αυτήν 
τήν άποψη τό 1848 έφερε στην Ουγγαρία αυτό πού μπορούμε να απο
καλέσουμε σύγχρονη καπιταλιστική οικονομία καί κοινωνία. Φυσικά, αυ
τό σήμαινε καί άλλες μεταρρυθμίσεις, εισαγωγή ενός φιλελεύθερου πολι
τικού και θεσμικού καθεστώτος. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό τής επανά
στασης τού 1848-49 ήταν ότι κατά κάποιο τρόπο συνδύαζε με τα παρα
πάνω έναν αγώνα για έναν ορισμένο βαθμό ανεξαρτησίας. Τό 1848 οι ηγέ
τες τής ουγγρικής επανάστασης δεν αγωνίζονταν για τήν πλήρη ανεξαρ
τησία τής χοόρας· ήθελαν να κάνουν τήν Ουγγαρία συνταγματικό μέλος 
τής μοναρχίας τών 'Αψβούργων, μέ ένα ορισμένο βαθμό αυτονομίας καί 
ανεξαρτησίας, όχι όμως απόλυτα ανεξάρτητη. 'Ωστόσο, κατά τή διάρκεια 
τού επαναστατικοί! αγώνα και εξαιτίας αντεπαναστατικων τάσεοον, τα 
πράγματα κατέληξαν σε αγώνα για τήν ανεξαρτησία, ό όποιος ηττήθηκε 
μέ τήν βοήθεια τού ρώσικου στρατού —οι Αυστριακοί δεν ήταν αρκετά 
δυνατοί για να νικήσουν από μόνοι τους τους Ούγγρους. Τό 1849 ή Ουγ
γαρία έγινε πάλι τμήμα, εδαφική περιοχή απλώς, τής Αυστριακής Αυτο
κρατορίας. 

Αυτό όμως δεν διάρκεσε πολύ —δεν θα μπω σε λεπτομέρειες— καί 
τό 1867 ή όλη διαδικασία κατέληξε στον λεγόμενο «συμβιβασμό», ανά
μεσα στην Αυστρία και τήν Ουγγαρία, πού μετέτρεψε τήν αυτοκρατορία 
τών 'Αψβούργων στην αποκαλούμενη Αύστρο-ουγγρική μοναρχία, ένα 
είδος διαρχικού συστήματος, τό όποιο εκχωρούσε στην Ουγγαρία κάποια 
αυτονομία, στο πλαίσιο τής Αύστρο-ουγγρικής αυτοκρατορίας· ή Ουγγα
ρία είχε τή δική της ανεξάρτητη κυβέρνηση καί ήταν ολοκληρωτικά κυ
ρίαρχη σέ ό,τι αφορούσε τις εσωτερικές της υποθέσεις. 'Υπήρχαν μόνο 
δύο περιορισμοί: ή Ουγγαρία δεν ήταν ανεξάρτητη σέ ό,τι αφορούσε τήν 
εξωτερική της πολιτική και τό στρατό- ό στρατός ήταν κοινός. Τους πε
ριορισμούς αυτούς, ακόμη καί οι Ούγγροι ηγέτες ήταν έτοιμοι να τους 
δεχτούν, γιατί ήθελαν να εξασφαλίσουν τήν Ουγγαρία απέναντι στον ρω
σικό επεκτατισμό. "Ετσι πίστευαν οτι για λόγους ασφαλείας έπρεπε να 
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διατηρήσουν την Αυστρία καϊ την Ουγγαρία ενθεμένες, να διατηρήσουν 
την Αύστρο-Ουγγαρία σαν μία από τις μεγάλες δυνάμεις τοϋ ευρωπαϊκού 
χοόροί'· και αυτό απαιτούσε κοινή εξωτερική πολιτική. 

"Ετσι, μετά το 1848 καϊ κυρίως μετά τό δεύτερο βήμα τοϋ 1867, ή 
Ουγγαρία βρισκόταν στον δρόμο τοϋ εκσυγχρονισμού. Ή οικονομική 
ανάπτυξη άρχισε καί ήταν σχετικά επιτυχής. "Αν θυμάστε τϊς τρεις περι-
πτοόσεις οικονομικής ανάπτυξης πού σας ανέφερα, ή Ουγγαρία ανήκει 
στή δεύτερη περίπτωση, μαζί με την Ρωσία. Στην Ουγγαρία όμως, αυτός 
ό τύπος ανάπτυξης υπήρξε περισσότερο επιτυχημένος και οι λόγοι είναι 
πολλοί. Πρώτα άπ' όλα υπάρχει τό θέμα τοϋ χρόνου καί για τήν 'ιστορία 
καί τους 'ιστορικούς. "Αν κάποιος κάνει τό ϊδιο πράγμα δέκα ή ε'ίκοσι 
χρόνια αργότερα, μπορεί να μή φτάσει στο ϊδιο αποτέλεσμα. Στην Ουγγα
ρία ό εκσυγχρονισμός άρχισε ακριβώς δύο ή τρεϊς δεκαετίες νωρίτερα 
άπ' όσο στις χώρες τής 'Ανατολικής ή τής Νοτιοανατολικής Εύροόπης. 
Ή κατάργηση τής δουλοπαροικίας π.χ. έγινε τό 1848, ενώ στή Ρωσία 
μόλις τό 1861, και ήταν πιο ριζοσπαστική άπ' ό,τι στην Ρωσία, οποί) 
επρόκειτο γιά μια μεταρρύθμιση πού έγινε από τα πάνιο. "Ετσι, ή Ουγγα
ρία έμπαινε στον όμιλο των αναπτυσσόμενοι χωρών, δημιουργώντας οι
κονομικούς δεσμούς μαζί τους, πολύ νωρίτερα άπ' ό,τι οι Βαλκανικές 
χώρες κα'ι ή Ρωσία. Μπορούσε να προσφέρει ένα προϊόν πού τής εξασφά
λιζε σημαντικό εισόδημα, τό σιτάρι. Ή γη ήταν εύφορη καϊ ή παραγοογή 
σιταριού είχε καϊ άλλα πλεονεκτήματα στην Ουγγαρία. Πρώτα άπ' όλα, 
στην δεκαετία τοϋ 1860, τό μεταφορικό σύστημα τής Ρωσίας —ή οποία 
Οά μπορού'σε να είναι ό πιο σημαντικός άνταγοονιστής γιά τό ουγγαρέζικο 
σιτάρι στην Ευρώπη— ήταν ανύπαρκτο. 'Αντίθετα, οι ουγγρικές σιτοπα-
ραγοογικές περιοχές είχαν ήδη συνδεθεί μέ τήν αυστριακή αγορά- αυτή ή 
δυνατότητα μεταφοράς ήταν ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Τό δεύτερο 
πλεονέκτημα ήταν ότι στην Ουγγαρία ή συγκομιδή γινόταν συνήθως με
ρικές εβδομάδες νωρίτερα άπ' ό,τι στην Ροοσία ή σέ άλλες περιοχές τών 
οποίων ή παραγωγή σιταριού ήταν ανταγωνιστική. Αυτό τό πλεονέκτημα 
τών τριών -τεσσάρων εβδομάδων συνέβαλε επίσης, ώς ένα βαθμό στην 
επιτυχία τής Ουγγαρίας. "Ετσι, μετά τό 1867 ο'ι εξαγωγές σιταριού τής 
Ουγγαρίας έφτασαν σέ πολύ ψηλά επίπεδα. 

Τα πρώτα βήματα ήταν παρόμοια μέ εκείνα τής Ροοσίας. Μόνο πού 
ή Ουγγαρία άρχισε νωρίτερα καϊ μπόρεσε να κάνει αυτό πού ή Ρωσία 
δέν κατάφερε ποτέ. Θα θυμάστε ότι ή Ρωσία αύξανε τϊς εξαγωγές της, 
αλλά ή παραγωγικότητα της παρέμενε χαμηλή, ένώ ή παραγωγή της μόνο 
διπλασιάστηκε. Στην Ουγγαρία άπό τήν άλλη πλευρά, ή παραγωγή αύξα-
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νόταν πολύ γρήγορα και οι αποδόσεις —δηλαδή ή παραγωγικότητα — 
τριπλασιάστηκαν μέσα σε σαράντα χρόνια. "Ετσι, ή ουγγρική αγροτική 
παραγωγή αυξήθηκε πολύ πιο γρήγορα απ' ο,τι ή ρωσική και γι' αυτό 
τό λόγο στην Ουγγαρία δεν έχουμε το φαινόμενο τής αναγκαστικής εξα
γωγής- δέν ήταν όπως στή Ρωσία, οπού ή αύξηση των εξαγωγών άφηνε 
τους αγρότες όλο και φτωχότερους. Στην Ουγγαρία οι εξαγωγές αυτές 
συνδυάστηκαν μέ τήν δημιουργία μιας εσωτερικής αγοράς. Φυσικά οι 
γαικτήμονες κέρδιζαν πολύ περισσότερα από τους αγρότες. Άλλα κι οι 
αγρότες μπόρεσαν να κερδίσουν. Και μ' αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε 
πράγματι μια κάποια εσωτερική αγορά. 

'Υπάρχει ένα ακόμα σημείο πού πρέπει να συζητήσουμε συγκρίνο
ντας πάντα τήν Ουγγαρία μέ τή Ρωσία. Ή Ρωσία εξήγε μόνο σιτάρι. Ή 
Ουγγαρία, μετά άπό ένα-δύο χρόνια εξαγωγών σιταριού άρχισε να εξάγει 
αλεύρι αντί για σιτάρι. Γιατί αυτό ήταν τόσο σημαντικό; Γιατί αυτό απο
τέλεσε τήν αρχή, θα έλεγα, τής ουγγρικής εκβιομηχάνισης. Έδώ πρέπει 
να αναζητήσουμε και κοινωνιολογικές εξηγήσεις. Τό ερώτημα είναι: Πώς 
έγινε στην Ουγγαρία αυτό τό πέρασμα άπό τό σιτάρι στο αλεύρι; Ποιος 
τό πραγματοποίησε; 

Όλες αυτές οι οικονομικές διαδικασίες πού περιγράφουμε, σέ τελευ
ταία ανάλυση στηρίζονται στή δραστηριότητα κάποιων άνθροόπων. Πώς 
άρχισε λοιπόν αυτή ή διαδικασία; Ποιοί ήταν αύτοι πού τήν διεξήγαγαν; 
Ποια ήταν τα προσωπικά κίνητρα; Λοιπόν, κατά τή δεκαετία τού 1850, 
οταν ο'ι ουγγρικές εξαγωγές σιταριού είχαν ήδη αρχίσει, κάνουν τήν εμ
φάνιση τους ο'ι Εβραίοι έμποροι. Πρίν άπό τον 19ο αι. τό εμπόριο ήταν 
κυρίως στα χέρια τών Ελλήνων. Εκείνον τον καιρό όμως τό εμπόριο δέν 
ήταν πολύ σημαντικό. Οι περισσότεροι "Ελληνες, πιθανώς μετά τήν δε
καετία τού 1820, άποτραβήχτηκαν άπό τήν Ουγγαρία και μια νέα μεσαία 
τάξη, κυρίως εβραϊκή, άρχισε να παίρνει στα χέρια της τό εμπόριο. Γιατί 
οι ανερχόμενοι έμποροι ήταν Εβραίοι και όχι, π.χ. Ούγγροι ευγενείς; 
Νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σαφής εξήγηση. Ο'ι αγρότες ήταν ακόμη 
δουλοπάροικοι και ήταν πολύ φτωχοί, πολύ αμόρφωτοι για να κάνουν 
εμπόριο. Ο'ι ευγενείς πίστευαν ότι τό εμπόριο δέν ήταν άξιο ενός ευπα
τρίδη. Τό θεωρούσαν κατώτερο τής θέσης τους. 'Υπάρχει μια πολύ γνω
στή φράση πού είπε ένας διάσημος Αυστριακός αριστοκράτης, εκφράζει 
όμως τή νοοτροπία καΐ τής ουγγρικής αριστοκρατίας. Άνηκε σέ μια πάρα 
πολύ πλούσια οικογένεια, πού κατείχε καμιά διακοσαριά χιλιάδες εκτά
ρια γής, λεγόταν Windischgratz και είχε αναδείξει μέσα άπό τους κόλπους 
της ένα σωρό στρατηγούς και πρωθυπουργούς. Κάποτε τους ζήτησαν να 
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κάνουν κάποιες χρηματιστικές πράξεις και να διευθετήσουν ορισμένα 
οικονομικά θέματα. Ή απάντηση, στα γερμανικά, ήταν: "Windischgratz 
macht keine Geschäfte" (= Οί Windischgratz δεν κάνουν επιχειρήσεις) 
Geschäfte = Επιχειρήσεις: ή λέξη αυτή για μένα, για σας, δηλώνει απλώς 
ένα επάγγελμα. Γι' αυτούς, για έναν Ούγγρο αριστοκράτη, ήταν κάτι 
ανάξιο τής θέσης του. "Ηταν μιά βρώμικη δουλειά. "Ετσι, τήν άφηναν 
στους 'Εβραίους. 

Πολλοί άπ' αυτούς τους Εβραίους επιχειρηματίες έγιναν πολύ πλού
σιοι. Και σιγά-σιγά άρχισαν νά συνειδητοποιούν (ή δεύτερη γενιά) ότι 
θα μπορούσαν νά πραγματοποιήσουν μεγαλύτερα κέρδη έάν επένδυαν 
τά κεφάλαια πού είχαν συσσωρεύσει στην κατασκευή άλευρομύλων, με
γάλης δυναμικότητας. "Ετσι, δημιούργησαν στην Βουδαπέστη τήν μεγα
λύτερη άλευροβιομηχανία τής Ευρώπης και τή δεύτερη στον κόσμο. Τήν 
ξεπερνούσε μόνον ή βιομηχανία τής Μιννεάπολης, στις 'Ηνωμένες Πολι
τείες. Αυτή ή μεγάλη άλευροβιομηχανία αγόραζε όλο το πλεόνασμα σιτα
ριού και πουλούσε αλεύρι μέ μεγαλύτερο, φυσικά, κέρδος. Στην δεκαετία 
τού 1870 υπήρξαν χρονιές πού οί άλευρόμυλοι δούλευαν μέ 150% κέρδος. 
Μέ τέτοιες αποδόσεις οί επενδύσεις αποσβέστηκαν μέσα σέ δύο-τρία 
χρόνια. Ποια είναι ή κοινωνιολογική εξήγηση τού φαινομένου; 'Ανάλογα 
φαινόμενοι, φεουδαλισμό, ανερχόμενη μεσαία τάξη κ.λπ., θα βρείτε καΐ 
σέ άλλες χώρες μέ αντίστοιχη κοινωνική δομή, οπως π.χ. στην Πορτογα
λία, στην 'Ισπανία κ.λπ. Στην Ουγγαρία ή προοτη γενιά αυτών των ανερχό
μενων Έβραίοον εμπόρων ενδιαφερόταν κυρίως για κοινωνικό γόητρο. 
Πλούτισαν μέν, άλλα εξακολουθούσαν νά αισθάνονται σαν δεύτερης κα
τηγορίας πολίτες στή χώρα. Μερικοί άπ' αυτούς πιθανόν νά ήταν πιο 
πλούσιοι και από τον πλουσιότερο Ούγγρο ευγενή· παρ' όλα αυτά θεω
ρούνταν υποδεέστεροι. "Ηθελαν νά αγοράσουν γή —γιατί, καταλαβαίνε
τε, στην Ουγγαρία, άν δέν είχες γή δεν ανήκες πραγματικά στο επίλεκτο 
κοινωνικό στρώμα. Τί έκαναν λοιπόν τά κέρδη τους; Δέν τά έπανεπέν-
δυσαν στίς επιχειρήσεις τους, άλλα έχτισαν πύργους, μεγαλόπρεπα σπίτια 
κ.λπ. Αυτή είναι μιά ανερχόμενη αστική τάξη πού μπορούμε νά τήν απο
καλέσουμε «προσανατολισμένη στο κοινοονικό γόητρο». 

Ή δεύτερη γενιά ομως δέν ήταν πια προσανατολισμένη στο κοινωνι
κό γόητρο, άλλα στο κέρδος. Καΐ αυτή ή προς τό κέρδος προσανατολι
σμένη αστική τάξη σκέφτηκε ώς έξης: «Γιατί θα πρέπει νά μοιάσουμε 
στην αριστοκρατία πού παρακμάζει; Μπορούμε νά είμαστε αυτό πού εί
μαστε!» Προσπάθησαν νά αποκτήσουν αύτοπερηφάνεια, δέν είχαν πλέον 
αίσθημα κατωτερότητας όπως ή προηγούμενη γενιά. "Ετσι, προχώρησαν 
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και έκαναν επενδύσεις στη βιομηχανία. Και επειδή αυτή ή βιομηχανία, 
ή άλευροβιομηχανία, ήταν πολί) επικερδής, μπόρεσαν να συσσωρεύσουν 
μεγάλα κέρδη. Αυτό, λοιπόν, ήταν τό πρώτο βήμα τής εκβιομηχάνισης. 

Στον επόμενο επιχειρηματικό κύκλο, τό 1873 έγινε, όπως ξέρετε, ένα 
μεγάλο κραχ στην Ευρώπη. Άλλα τό 1880 άρχισε πάλι ή πάνω βόλτα και 
σιγά-σιγά άρχισαν νά τοποθετούν σέ άλλες επενδύσεις τό κεφάλαιο πού 
είχε συσσίορευΰεΐ στην άλευροβιομηχανία. Ή συσσοόρευση αυτή εϊχε 
πραγματοποιηθεί σχετικά εύκολα, γιατί συνδεόταν μέ μιά παραδοσιακή, 
τήν πιο σημαντική, παραγωγική δραστηριότητα τής Ουγγαρίας. "Ετσι, ή 
εκβιομηχάνιση ήταν πραγματικά βασισμένη στις εγχώριες δυνάμεις· κατά 
κάποιον τρόπο όλες ο'ι κοινωνικές τάξεις είχαν συμφέρον σ' αυτήν οι 
γαιοκτήμονες π.χ. είχαν καταλάβει ότι, άν ή άλευροβιομηχανία ευδοκι
μούσε, ο'ι τιμές τού σιταριού θα ήταν καλύτερες, αφού ή ζήτηση θα αυ
ξανόταν. "Ετσι, τό κεφάλαιο αυτό, πού σιγά-σιγά εϊχε συσσωρευθεϊ στην 
άλευροβιομηχανία, αργότερα, στις δεκαετίες τού 1880 κ αϊ τού 1890, βγή
κε έξω άπ' αυτήν καΐ διαχύθηκε σέ άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Και 
ή ουγγρική εκβιομηχάνιση συνεχιζόταν. "Ως τό 1914 είχαν επέλθει πολύ 
σημαντικές αλλαγές, όχι όμως τόσο σημαντικές, ώστε νά κάνοΐ'ν τήν Ουγ
γαρία βιομηχανική χώρα. "Ετσι, πρίν άπό τό 1913 ή Ουγγαρία ανήκε στον 
δεύτερο τύπο χωρών πού έχουμε αναφέρει: ό μετασχηματισμός είχε γίνει, 
ή Ουγγαρία βρισκόταν στή διαδικασία εκβιομηχάνισης, δέν ήταν πιά μιά 
αγροτική χώρα. Δέν ήταν όμως ακόμη χοόρα βιομηχανική. 

Μιά άλλη δυσκολία πού αντιμετώπιζε ή Ουγγαρία, διισκολία μάλλον 
πολιτική παρά οικονομική, ήταν τό ότι, οπως πιθανώς θά ξέρετε, ό μισός 
περίπου πληθυσμός τής χώρας δέν ήταν ουγγρικός. "Ήταν Σλοβάκοι, 
Ρουμάνοι, Σέρβοι, Κροάτες κ.λπ. Ή πληθυσμιακή αυτή σύνθεση ήταν 
αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας έννιακοσκυν περίπου χρόνων. Πιο 
συγκεκριμένα, μετά τήν αποχώρηση τών Τούρκων —ξέρετε πώς ή Ουγ
γαρία ήταν κάτω άπό τουρκική κατοχή έπ! 150 χρόνια, τον 16ο και 
17ο αι.— ένα μεγάλο μέρος τής χώρας ερημώθηκε. Τον 17ο αι. ό πλη
θυσμός της ήταν ό ίδιος μέ κεΐνον τού 15ου αι. 'Υπήρχαν λοιπόν μεγάλες 
έρημο^μένες περιοχές, στίς όποιες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν σέρβικοι 
πληθυσμοί. Καΐ τούτο γιατί στο τέλος τού 17ου αί. είχε γίνει πιά φανερό 
ότι δέν ήταν δυνατό νά έκδιωχθούν ο'ι Τούρκοι πιο πέρα άπό τά ουγγρικά 
σύνορα και ότι τά Βαλκάνια θά έμεναν κάτω από τήν τούρκικη κυριαρ
χία — ξέρετε ότι στην δεκαετία τού 1690 ό στρατός τών Άψβούργοον 
προσπάθησε νά εκδιώξει τους Τούρκους άπό τά Βαλκάνια, αλλά ηττή
θηκε και ή όλη Ιστορία τελείωσε μέ τήν ειρήνη τού Κάρλοβιτς τό 1691-
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χρειάστηκε να περάσουν σχεοον 150 χρόνια για να ξαναρχίσει ή προσπά
θεια έκδίο3ξης τών Τούρκων από τα Βαλκάνια. Στη διάρκεια αυτής τής 
περιόδου, λοιπόν, πολλοί Σέρβοι και Ρουμάνοι εγκαταστάθηκαν στην 
Ουγγαρία. Οί Σλοβάκοι ζούσαν πάντα στην ουγγρική επικράτεια άπό τήν 
αρχή. "Ετσι, ή Ουγγαρία έγινε σιγά-σιγά ένα πολυεθνικό κράτος. Κατά 
κάποιο τρόπο ήταν ένα φιλελεύθερο κράτος, και έτσι όέν υπήρχε σκληρή 
καταπίεση. Παρ' όλα αυτά όμιος, οί περισσότεροι μή Ούγγροι ήταν αγρό
τες, μόνον ένα μικρό μέρος τους άνηκε στην μεσαία τάξη και υπήρχε 
πάντοτε τό πρόβλημα τής «μαγυαροποίησης». Οί Ούγγροι ήθελαν να αλ
λάξουν τήν εθνική σύνθεση τού πληθυσμού με μιά διαδικασία άφομοίοο-
σης. 'Υπάρχουν βέβαια διάφοροι τρόποι άφομοκοσης. Συγκεκριμένα, αν 
ήθελε κανείς να παραμείνει αγρότης μπορούσε να είναι Σέρβος, Κροάτης 
ή οτιδήποτε άλλο. "Αν ήθελε όμιος νά ανέβει κοινωνικά, τότε ό μόνος 
τρόπος ήταν νά άφομοκοθεί και να γίνει Ούγγρος. "Επρεπε νά μιλά ουγ
γρικά, αν και ή στοιχεκυόης εκπαίδευση ήταν στην μητρική γλιοσσα- στο 
γυμνάσιο όμιος, γιά νά μή μιλήσουμε για τό πανεπιστήμιο, έπρεπε νά γίνει 
μαγυάρος. 

"Ετσι, υπήρχαν πολλές κοινιυνικές εντάσεις και δέν νομίζω ότι χρειά
ζεται νά μιλήσιο περισσότερο γι' αυτό. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο, εκείνη ή παλιά Ουγγαρία κατέρρευσε, ένώ ή καινούρια Ουγγαρία 
ήταν μιά μικρή χοόρα πού είχε χάσει τά δύο τρίτα τής έκτασης της και 
τό 60% τού πληθυσμού της. Τά σημερινά της όρια καθορίστηκαν άπό τήν 
συνθήκη ειρήνης τών Βερσαλλιών. "Ετσι, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό
λεμο, ή Ουγγαρία έπρεπε νά ξαναρχίσει άπό τήν αρχή. Ξέρετε, είναι πολύ 
αποφασιστικό για μια χιόρα κάτω άπό ποιες συνθήκες αρχίζει ή διαδικα
σία εκβιομηχάνισης. 

Αφού ό εκσυγχρονισμός τής Ουγγαρίας, ή οικονομική της ανάπτυξη, 
είχε αρχίσει μέσα στο πλαίσιο τής αύστρο-ουγγρικής μοναρχίας, κάποιος 
καταμερισμός εργασίας είχε όργανοοθεΐ ιός ένα βαθμό μέσα σ' αυτό τό 
πλαίσιο. Πρώτα άπ' όλα ή Ουγγαρία και ή Αυστρία είχαν, κατά κάποιο 
τρόπο, συμπληρωματικές οικονομίες. Ή Αυστρία ήταν περισσότερο εκ
βιομηχανισμένη, ή Ουγγαρία ήταν ακόμη πολύ πλούσια σε αγροτικά 
προϊόντα, έτσι υπήρχαν συνεχείς ανταλλαγές ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Πριν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τό 75% τού εξωτερικού 
εμπορίου τής Ουγγαρίας διεξαγόταν μέ τό αυστριακό τμήμα τής μοναρ
χίας. Οί εμπορικοί, λοιπόν, δεσμοί τών δύο μερών ήταν πολύ ισχυροί. 
Κατά δεύτερο λόγο. επειδή ή Αυστρία ήταν πλουσιότερη, υπήρχε μιά ση
μαντική ροή κεφαλαίιον άπό τήν Αυστρία προς τήν Ουγγαρία. "Ετσι, κατά 
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κάποιο τρόπο, ή ουγγρική συσσοόρευση κεφαλαίου συμπληρωνόταν άπό 
αυστριακά κεφάλαια πού επενδύονταν στην Ουγγαρία. Τρίτο σημαντικό 
σημείο: ή επικράτεια της προπολεμικής Ουγγαρίας μπορεί νά χοοριστεΐ 
σε δύο διαφορετικού τύπου περιοχές. Ή προκη, ό κεντρικός πυρήνας 
τής επικράτειας, σχεδόν όλο πεδιάδες, ήταν πολύ εύφορη και εκτός άπό 
τήν Βουδαπέστη, όπου υπήρχε σημαντική βιομηχανία, ήταν κυρίως αγρο
τική. Ή βιομηχανία και ιδιαίτερα ο'ι πρώτες ύλες βρισκόντουσαν στή δεύ
τερη περιοχή, τήν ορεινή, στά βόρεια, ανατολικά και νότια τμήματα τής 
χώρας. 'Υπήρχε λοιπόν μιά δυναμική βιομηχανία στην πρωτεύουσα πού 
αντλούσε όμοος τις πρώτες ύλες της άπό τις άλλες περιοχές. Άλλα αυτές 
ακριβώς ο'ι περιοχές αποσπάστηκαν άπό τήν Ουγγαρία μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

"Ετσι, μετά το 1918, ή Ουγγαρία έπρεπε νά άντιμετιοπίσει μιά σειρά 
προβλήματα. Πρώτα άπ' όλα έχασε τήν αγορά της, τήν αυστριακή αγορά. 
Θυμάστε, π.χ., ότι όλοι οι σημαντικοί άλευρόμυλοι βρισκόντουσαν στην 
Βουδαπέστη, ή αγορά όμως βρισκόταν στην Αυστρία- πριν άπό τον Πό
λεμο, επρόκειτο για τήν 'ίδια χώρα, δέν υπήρχαν τελο^νεΐα ανάμεσα τους. 
"Επειτα ή Ουγγαρία έχασε τΙς πηγές πρώτων υλών για τή βιομηχανία της, 
γιατί αυτές άνηκαν τώρα στην Τσεχοσλοβακία, τή Ρουμανία κ.λπ. Και 
τέλος, σταμάτησαν ο'ι εισροές ξένου κεφαλαίου, γιατί αυτό προερχόταν 
κυρίως άπό τήν Αυστρία. Έτσι, ή δεκαετία τού 1920 ήταν δύσκολη για 
τήν Ουγγαρία, όχι μόνον για τους 'ίδιους λόγους, όπως κ αϊ για τήν 'Ελλά
δα, άλλα κ αϊ γιατί τής χρειάστηκαν μερικά χρόνια ώσπου νά προσαρμόσει 
τήν οικονομία της στην καινούρια κατάσταση. 

Δέν θέλω νά σας μιλήσιυ κι άλλο για τήν περίοδο τής δεκαετίας τού 
1920, γιατί κατά κάποιο τρόπο, όσα σας είπα για τα Βαλκάνια στο προη
γούμενο σεμινάριο, ισχύουν κ αϊ για τήν Ουγγαρία- ο'ι'ίδιες δυσκολίες, τα 
ϊδια προβλήματα. Κ αϊ έδώ έγινε κάποια εκβιομηχάνιση μέσω υποκατά
στασης τών εισαγωγών, με τ'ις γνουστές δυσκολίες —κ αϊ παρά το γεγονός 
ότι το καθεστώς τής γής ήταν αρκετά διαφορετικό στην Ουγγαρία κ αϊ ή 
αγορά μάλλον περιορισμένη. 

"Οπως ξέρετε, στά 1918-19 έγιναν δύο επαναστάσεις στην Ουγγαρία, 
ή δεύτερη μάλιστα ήταν κομμουνιστικού- μπολσεβίκικου τύποι'. Τήν ήττα 
τών επαναστάσεων αυτών ακολούθησε ή άντεπανάσταση κ αϊ ή εγκαθί
δρυση ενός αυταρχικού καθεστώτος, όπου κυρίαρχος ήταν ό στρατός. 
Δέν ήταν βέβαια μιά στρατιιοτική δικτατορία όπως στην 'Ελλάδα τών 
συνταγματαρχών, άλλα βρισκόταν αρκετά κοντά στο πρότυπο αυτό. Τήν 
εξουσία τήν είχε κ αϊ πάλι ή παλιά κυρίαρχη τάξη, οι ευγενείς κ αϊ ή άρι-
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οίτοκροαία. Αυτός είναι ό λόγος για τον όποιο ή κατανομή τής γής, πού 
ήταν πολύ άνιση (ή μισή περίπου γή ανήκε στους γαιοκτήμονες, ενώ υπήρ
χε μια τεράστια μάζα ακτημόνων αγροτών) δεν άλλαξε κοά πολύ στην 
δεκαετία τού 1920. Ή αγροτική μεταρρύθμιση οέν όλοκληρουί)ηκε ή 
υπήρξε πολύ μετριοπαθής. Έτσι, όταν άρχισε ή εκβιομηχάνιση μέσω υπο
κατάστασης τών είσαγιογών, ή αγροτική παραγωγή δεν ήταν επαρκής καί 
ή Ουγγαρία δεν μπορούσε νά αναπτύξει τήν εσωτερική της αγορά. 

Έπειτα ήρθε ή Μεγάλη Οικονομική Κρίση με τά γνωστά και πάλι 
προβλήματα. Ή Ουγγαρία είχε αντλήσει πολλά κεφάλαια άπό τήν Αγγλία 
και τίς 'Ηνωμένες Πολιτείες. Από τήν Γαλλία είχε όανειστεΐ λιγότερα γιά 
πολιτικούς λόγους: ή Γαλλία ήταν ό ύπ' αριθμόν ένα εχθρός, επειδή υπο
στήριζε τό σύστημα ειρήνης τής συνθήκης τών Βερσαλλιών, πού είχε απο
σπάσει εδάφη άπό τήν Ουγγαρία. Μετά τήν Κρίση ή Ουγγαρία αδυνατού
σε νά εξοφλήσει τά χρέη της, εξαιτίας τών πολύ δυσμενών όρων τών 
ανταλλαγών, γιά τους οποίους σάς μίλησα χοές. "Ετσι, ή Μεγάλη Οικονο
μική Κρίση σήμαινε γιά τήν Ουγγαρία δημοσιονομική κατάρρευση και 
οικονομική καχεξία. Κατά τήν δεκαετία τού 1930 ή Ουγγαρία πέρασε 
στην γερμανική σφαίρα επιρροής. 

Ή διαφορά ανάμεσα στην Ουγγαρία καί τίς άλλες χώρες τής περιοχής, 
όσον άφορα τίς σχέσεις τους με τήν Γερμανία, είναι πολύ σημαντική. 
Συγκεκριμένα οι άλλες χώρες, π.χ. ή Ρουμανία, ή Γιουγκοσλαβία ή ακόμη 
καί ή Ελλάδα, ήθελαν νά διατηρήσουν τήν επαφή κυρίους με τήν Γαλλία 
καί τήν Αγγλία και αν εμπορεύονταν με τήν Γερμανία, το έκαναν περισ
σότερο άπό καθαρά οικονομικό συμφέρον. Στην Ουγγαρία, στόχοι εξω
τερικής πολιτικής καί οικονομικό συμφέρον πήγαιναν μαζί: Ή Ουγγαρία 
έβλεπε στην Γερμανία ένα δυνητικό σύμμαχο γιά νά ανακτήσει τά παλιά 
της εδάφη (γιατί αυτή ήταν ή κύρια τάση τής εξωτερικής πολιτικής τής 
Ουγγαρίας). "Οσοι ήταν παιδιά τόν καιρό εκείνο, οπούς έγου, θυμούνται 
ότι προσευχόμασταν καθημερινά στο σχολείο γιά vet ξοίναγίνει ή Ούγγοί-
ρία αυτή πού ήταν πρίν άπό τόν Προυτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκείνη ή 
παλιά Ουγγαρία εθεωρείτο τότε παράδεισος. Στην πραγματικότητα, βέ
βαια, κάθε άλλο παρά παράδεισος ήτοα', όμους οίύτό ήταν τό κοινό αίσθη
μα. 

Ή χ ουρά έτσι άποζητοϋοτε vet πάρει πίοκυ τά χαμένο« έδο'ίφη καί όλοι 
θεουρούσαν ότι αυτό πού είχε συμβεί δεν ήτοίν μια άνοίόιευθέτηση τουν 
συνόρων, σύμφωνα με τήν εθνική σύνθεση τουν πληθυσμουν, άλλα καθαρά 
ένας διαμελισμός τής χώρας. 

YC αυτόν τόν λόγο λοιπόν ή Ούγγαρίοί έβλεπε στην Γερμανία ενα 
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δυνητικό σύμμαχο και ή συμπαράταξη με τή χώρα αυτή δεν απέρρεε μό
νον από οικονομικό συμφέρον, άλλα και άπο πολιτικό, τής εξωτερικής 
πολιτικής. "Ετσι, σ' αυτό το πλαίσιο ή Ουγγαρία έγινε σύμμαχος τής Γερ
μανίας. Στην αρχή εθελοντικά, αργότερα αναγκαστικά. Στόχος τής Ουγ
γαρίας ήταν, μέσω τής Γερμανίας, να πάρει πίσω τα δικά της εδάφη. 
Πράγματι, μεταξύ 1938 καί 1941, ή Ουγγαρία κατάφερε τέσσερις φορές 
να πάρει πίσω διάφορες περιοχές από τα παλαιά εδάφη της, όχι βέβαια 
το σύνολο, πάντως όμως το μεγαλύτερο μέρος τους καί ιδιαίτερα τις πε
ριοχές μέ ουγγρικό πληθυσμό. Πρέπει να σας πώ ότι μετά τον Πρώτο 
Παγκόσμιο Πόλεμο ό καθορισμός τών περιοχών πού αποσπάστηκαν άπο 
τήν Ουγγαρία δέν βασίστηκε στίς γραμμές διαχωρισμού τών εθνοτήτων. 
Δεν δόθηκαν δηλαδή, στις γειτονικές χώρες μόνον οι περιοχές όπου κα
τοικούσαν Σλοβάκοι, Ρουμάνοι κ.λπ., αλλά καί εδάφη όπου κατοικούσαν 
περίπου τριάμισυ εκατομμύρια Ούγγροι. "Ετσι, στον μεσοπόλεμο, ενώ ό 
πληθί'σμός τής Ουγγαρίας ήταν 8 εκατ., υπήρχαν 3,5 εκατ. Ούγγροι πού 
ζούσαν έξω άπό τήν ουγγρική επικράτεια, άλλα δίπλα στην συνοριακή 
γραμμή. Στην διάρκεια τού δευτέρου πολέμου, αυτές οί περιοχές δόθη
καν πίσω στην Ουγγαρία άπό τους Γερμανούς' πρώτα ένα τμήμα τής 
Τσεχοσλοβακίας, ύστερα τής Ρουμανίας και τέλος τής Γιουγκοσλαβίας, 
μετά τήν ήττα τής τελευταίας το 1941. 

"Ετσι, ή Γερμανία έγινε εξαιρετικά δημοφιλής στην Ουγγαρία, γιατί 
έδινε πίσω τα εδάφη πού μας άνηκαν. 'Ορισμένοι πολιτικοί όμως προει
δοποιούσαν ότι ή Γερμανία θα νικιόταν καί, αν ή Ουγγαρία βρισκόταν 
γιά άλλη μια φορά από τήν μεριά τών νικημένων, τα πράγματα θα ήταν 
άσκημα. "Ενας σοφός πολιτικός, όταν οί Γερμανοί έσπρωχναν τήν Ουγγα
ρία νά μπει στον πόλεμο εναντίον τής Τσεχοσλοβακίας, διατύπωσε αύτη 
τήν άποψη πολύ καθαρά: Δέν είμαι σίγουρος, έλεγε, ότι θα κερδίσετε 
τον πόλεμο. Ή Γερμανία όμως είναι μια πολύ σημαντική χώρα, είναι μια 
μεγάλη δύναμη, στο κέντρο τής Ευρώπης. "Αν λοιπόν νικηθείτε, πιθανόν 
νά χάσετε μερικά εδάφη, όμως θά επιβιώσετε. 'Αλλά γιά μια μικρή χώρα 
σαν τήν Ουγγαρία, θά ήταν αυτοκτονία. 

"Οπως ομοος ξέρετε, ή Γερμανία δέν ρωτούσε και πολύ. Κι έτσι οϊ 
Ούγγροι, πού δέν ήθελαν νά μπουν στον πόλεμο, εξαναγκάστηκαν νά το 
κάνουν καί ή Ουγγαρία, άπό διστακτικός σύμμαχος, κατέληξε νά γίνει 
δορυφόρος. Στα 1944-1945 ή Ουγγαρία δέν είχε ούτε καν τήν εξυπνάδα 
νά βγει άπό τον πόλεμο, οπο^ς έκανε ή Ρουμανία τον Αύγουστο τού 1944 
ή ή Βουλγαρία στις αρχές τού Σεπτέμβρη τού 1944. 'Εξακολουθούσε νά 
παραμένει στο μπλοκ τού "Αξονα. "Εκανε uià προσπάθεια νά άποτραβη-
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χτεί, άλλα οί Γερμανοί, έχοντας πάρει το μάθημα από τή Ρουμανία καί 
τή Βουλγαρία καί επειδή ή Ουγγαρία από στρατηγική άποψη ήταν πολύ 
σημαντική, καθώς όλες οί γραμμές επικοινωνίας μέ τα Βαλκάνια περνού
σαν άπό αυτήν, τήν απέτρεψαν. Ό τότε Αντιβασιλιάς της Ουγγαρίας εκ
θρονίστηκε καί μεταφέρθηκε στην Γερμανία, εγκατέστησαν μια φασιστι
κή κυβέρνηση καί κατέλαβαν στρατκοτικά τήν χοορα. Έτσι, στα τελευταία 
χρόνια τού πολέμου ή Ουγγαρία ήταν κομμάτι της Γερμανικής Αυτοκρα
τορίας. 

Πριν περάσουμε στην μεταπολεμική Ουγγαρία θα σας πώ ένα ανέκ
δοτο πού κυκλοφορούσε τον καιρό τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
καί πού αποκαλύπτει μερικές από τις πιο βασικές αντιφάσεις τής ουγγρι
κής ανάπτυξης. «Κάποιος ρωτούσε: Τί είδους σύνταγμα έχει ή Ουγγαρία; 
Είναι δημοκρατία ή βασίλειο; Ή απάντηση ήταν: ή Ουγγαρία είναι μια 
συντηρητική χίόρα, είναι βασίλειο. Ή δεύτερη έροότηση: καί ποιος είναι 
ό βασιλιάς; — Αοιπόν, δεν έχουμε βασιλιά, έχουμε έναν Άντιβασιλιά πού 
είναι ναύαρχος. — Α! είναι ναύαρχος! τότε ή Ουγγαρία έχει θάλασσα. — 
"Οχι, δέν έχουμε θάλασσα, μόνον πεδιάδες έχουμε. — Καλά, και γιατί 
μπήκατε στον πόλεμο: "Εχετε τίποτε εδαφικές διεκδικήσεις από τις 'Ηνω
μένες Πολιτείες, άπό τήν Αγγλία ή άπό τήν Σοβιετική "Ενωση; — Όχι, 
δέν έχουμε εδαφικές διεκδικήσεις άπό αυτούς, έχουμε εδαφικές απαιτή
σεις εναντίον τής Σλοβακίας, τής Ρουμανίας καί τής Κροατίας. — Καλά, 
τότε γιατί δέν πολεμάτε εναντίον αυτών των χοίρων, αλλά πολεμάτε ενα
ντίον τών 'Ηνωμένων Πολιτειών; — Λυπάμαι, άλλα δέν μπορούμε να πο
λεμήσουμε εναντίον τους, γιατί είναι σύμμαχοι μας!» Αυτές ήταν λοιπόν 
οί βασικές αντιφάσεις τής Ουγγαρίας στην διάρκεια τού πολέμου... 

• 

Μετά τή λήξη τού Δεύτεροι) Παγκόσμιοι' Πολέμου ξεκινάμε μέ τήν 
γνωστή συμφωνία Τσώρτσιλ-Στάλιν του Όκτουβρη 1944 πού είναι γνωστή 
καί στην Ελλάδα. Το μέλλον τής Ουγγαρίας δέν είχε ακόμα αποφασιστεί. 
Ή αρχική συμφωνία, πού ήταν μια συμφωνία σέ επίπεδο άρχων, προέ
βλεπε ότι ή 'Αγγλία καί ή Σοβιετική "Ενωση θα μοιράζονταν ισότιμα τήν 
επιρροή καί τον έλεγχο τής Ουγγαρίας. Αυτό πού πιθανόν είναι λιγότερο 
γνοοστό είναι ότι, τήν επομένη τής συμφωνίας, οί διαπραγματεύσεις συνε
χίστηκαν, σέ χαμηλότερο όμως επίπεδο, ανάμεσα στους δύο 'Υπουργούς 
'Εξωτερικών, Μολότιοφ καί "Ηντεν. Τώρα όμως ό Μολότωφ άλλαζε τα 
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ποσοστά επιρροών για τήν Ουγγαρία. 'Ισχυριζόταν οτι οι ηγέτες τού Κόκ
κινου Στράτου, ό όποιος εκείνη τήν στιγμή έδινε σκληρές μάχες σέ ουγ
γρικό έδαφος καί μέ πραγματικά φοβερές απώλειες, δέν θα ήταν ικανο
ποιημένοι μόνο μέ το 50% τοΰ έλεγχου πάνω στην Ουγγαρία. "Ετσι, έπρό-
τεινε να μετατραπεί ή αρχική συμφωνία. "Εγιναν ένα σωρό παζαρέματα 
καί τελικά το πράγμα κατέληξε σέ μια συμφωνία, ή οποία ποτέ δέν επικυ
ρώθηκε τυπικά, έγινε όμως σιωπηρά αποδεκτή, ότι για τήν Ουγγαρία θα 
ίσχυε το 80 προς 20, δηλαδή 80% ρωσική επιρροή καί 20% αγγλική. "Ηταν 
βέβαια καλύτερα απ' ο,τι στην Βουλγαρία, οποί' ή αναλογία ήταν 90 προς 
10, ή στην Ρουμανία (90 προς 10), οπωσδήποτε όμως είχε ήδη αποφασι
στεί οτι ή Ουγγαρία θα άνηκε περισσότερο στην ρωσική σφαίρα επιρροής 
παρά στην αγγλική. 

Ό π ω ς και να έχει, το 1945 ή κατάσταση στην Ουγγαρία δέν ήταν 
όμοια μέ της Βουλγαρίας, όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν πολύ δυ
νατό, ούτε όμοια μέ τής Ρουμανίας, όπου μέ ρωσική πίεση οι αριστερές 
δυνάμεις είχαν ήδη αποκτήσει τον έλεγχο. Στην Ουγγαρία το 1945 έγιναν 
εκλογές, οι μοναδικές ελεύθερες εκλογές πού πραγματοποιήθηκαν στην 
περιοχή, μέ τήν εξαίρεση τής Τσεχοσλοβακίας (τής οποίας ή περίπτωση 
είναι διαφορετική, αφού ήταν σύμμαχος τής Βρετανίας καί τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών). Σ' αυτές τις εκλογές οι αριστερές δυνάμεις, παρά το γε
γονός ότι ένισχιιθηκαν πολύ, δέν πήραν τήν πλειοψηφία. Ή πλειοψηφία 
δόθηκε σ' ένα κόμμα που τό χαρακτήριζε ό άντιγερμανισμός, το όποιο 
δέν είχε αναμειχθεί μέ τον ουγγρικό φασισμό ή μέ τό αυταρχικό καθε
στώς· ήταν ένα είδος φιλελεύθερου αστικού - αγροτικού) κόμματος. Αυτό 
πήρε τήν πλειοψηφία, μέ 55%. Τα τρία αριστερά κόμματα, τό Κομμουνι
στικό, τό Σοσιαλδημοκρατικό καί τό Ριζοσπαστικό 'Αγροτικό, πού ήταν 
τα άλλα τρία κυριότερα κόμματα, πήραν τό 45% τών ψήφων. Βέβαια, 
αυτή ή πολιτική ισορροπία ήταν εύθραυστη. Πρώτα άπ' όλα, οι Ρώσοι 
δέν ήταν διατεθειμένοι να δεχτούν αυτήν τήν πλειοψηφία και τελικά δέν 
ανέλαβε τήν κυβέρνηση τό πλειοψηφούν κόμμα, άλλα κατέληξαν σέ μία 
κυβέρνηση συνασπισμού. 'Αλλά ούτε τό κόμμα τής πλειοψηφίας ήθελε 
πράγματι να αναλάβει τήν κυβέρνηση, γιατί, όπως διδάσκει ή πολιτική 
ιστορία, μερικές φορές δέν άρκεΐ να μετρήσει κανείς τις φήφους του, 
πρέπει καί να τις ζυγίσει. Εννοώ ότι για τήν πολιτική πάλη στις σύγχρο
νες κοινωνίες, τό 50% τών ψήφων άπό τον αγροτικό χώρο, δέν είναι τό 
'ίδιο μέ τό αντίστοιχο ποσοστό από τα αστικά κέντρα, άπό τήν εργατική 
τάξη κ.λπ. Αυτό τό 55% τών ψήφων τού Φιλελεύθερου 'Αγροτικού Κόμ
ματος ήταν διάσπαρτο σέ μικρούς οικισμούς, ήταν δηλαδή μια δύναμη 

10 D ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΣ, Ι0ος-20ός αι. 
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που οέν μπορούσε να κινητοποιηθεί εύκολα. Το Σοσιαλιστικό και τό Κομ
μουνιστικό Κόμμα είχαν πάρει ψήφους κυρίως άπό την εργατική και τήν 
μεσαία τάξη τής πρωτεύουσας ή των περιοχών όπου υπήρχε δυνατή βιο
μηχανία. Τό Φιλελεύθερο Κόμμα είχε συνείδηση του γεγονότος ότι αφού 
ή Ουγγαρία είχε υποστεί φοβερές οικονομικές καταστροφές —θά σας 
θυμίσω ότι έπ! έξι μήνες τό μέτο)πο του πολέμου βρισκόταν στο ουγγρικό 
έδαφος κ αϊ μοιραία ή οικονομία τής χίόρας είχε καταρρεύσει— χωρίς 
τήν εργατική τάξη, χωρίς τή βιομηχανία, καμία κυβέρνηση Οέν θα ήταν 
Ικανή να ανοικοδομήσει τή χώρα. "Ετσι, έγινε μια κυβέρνηση συνασπι
σμού, ή οποία κ αϊ επέτυχε στο έργο της άπό δύο απόψεις. Πρώτα άπ' 
όλα τό Κομμουνιστικό Κόμμα, τό όποιο σ' αυτόν τον συνασπισμό είχε 
τήν υποστήριξη κα'ι τών σοσιαλιστών, πίεζε για να γίνουν ορισμένες εθνι
κοποιήσεις. Έτσι μπήκε στο πρόγραμμα ότι ορισμένες βιομηχανίες-κλει
διά θα έπρεπε να εθνικοποιηθούν (κύριες βιομηχανίες, εξόρυξη, ηλεκτρι
σμός κ.λπ.). Κ αϊ τό 1947, για πριοτη φορά στην Ιστορία τής Ουγγαρία, 
έγινε δεκτή μια μορφή σχεδιασμένης οικονομίας, ή οποία δέν είχε εκπο
νηθεί μέ τή σοβιετική αντίληψη περί σχεδιασμού στίς βιομηχανίες-κλει
διά. 01 υπόλοιποι τομείς τής οικονομίας άνηκαν ολοκληρωτικά στην ιδκο
τική σφαίρα. Ή γεωργία ήταν έξ ολοκλήρου ιδιωτική —θα πρέπει να 
σας πώ ότι τό 1945 ή Ουγγαρία έκανε μια πολύ ριζοσπαστική αγροτική 
μεταρρύθμιση— κ αϊ δέν στηριζόταν πια στή μεγάλη γαιοκτησία, άλλα 
στην οικογενειακή εκμετάλλευση, ένώ μεγάλος αριθμός άπό βιομηχανι
κές επιχειρήσεις ήταν ιδιωτικές. 

Τό πρόγραμμα τούτο φαινόταν να έχει πολλή επιτυχία. Τό 1949 ή 
ανοικοδόμηση τής Ουγγαρίας είχε προχωρήσει περισσότερο άπό οποιασ
δήποτε άλλης χώρας. Καΐ αυτό κατά κύριο λόγο μέ τις δικές της δυνάμεις, 
χο:>ρ1ς καθόλου ξένο κεφάλαιο. 'Ακριβώς τό αντίθετο. Ή Σοβιετική "Ενω
ση απορρόφησε πόρους άπό τήν Ουγγαρία, γιατί ή τελευταία υποχρεώ
θηκε να τής πληρ<;υσει πολεμικές άποζημκόσεις, επειδή τής είχε επιτεθεί 
στο πλευρό τού Χίτλερ. Ή αποζημίωση αυτή δέν θα ήταν τόσο επαχθής 
αν ή οικονομία τής Ουγγαρίας βρισκόταν στα προπολεμικά επίπεδα. Τώ-
ρα ομοος πού ή οικονομία της ήταν κατεστραμμένη, οί αποζημιώσεις άντι-
προσιόπευαν μια φοβερή επιβάρυνση. Μπορείτε νά φανταστείτε ότι στα 
πρώτα-πρώτα χρόνια ο'ι έπανορθιοσεις άντιπροσο^πευαν τό 20% τού εθνι
κού εισοδήματος; Παρ' όλα αυτά ή περίοδος τής ανοικοδόμησης μέχρι 
τό 1949, ήταν επιτυχής, καΐ κατά τή γνοομη μου ή επιτυχία αύτη οφείλεται 
σ' εκείνο τόν ρεαλιστικό συνδυασμό προγραμματισμού και ελεύθερης 
αγοράς, ό όποιος επιτρέπει κάποιο συντονισμό, κάποιον έλεγχο άπό τό 
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κράτος, μέσω τής εθνικοποίησης όρισμένιον βιομηχανιών, αφήνει όμως 
αρκετό έδαφος για τήν οικονομία αγοράς. 

'Αλλά, όπως ξέρετε, το 1947-48, όταν άρχισε ό ψυχρός πόλεμος, το 
όλο σύστημα στην Ουγγαρία άρχισε να αλλάζει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα 
πήρε τήν πολιτική εξουσία το 1948 και μ' αυτήν προσπάθησε να αλλάξει 
και το οικονομικό σύστημα. Θα με ρωτήσετε βέβαια, πώς πήρε το Κομ
μουνιστικό Κόμμα τήν εξουσία αφού ήταν ακόμα κόμμα μειοψηφίας; 
Φυσικά χοορις τήν παρουσία τής Σοβιετικής "Ενωσης αυτό δεν θα ήταν 
δυνατό. 'Αλλά, δεν θέλοο νά υπάρξει παρανόηση. Είναι βέβαιο ότι, άν 
είχαν γίνει ελεύθερες εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα έπαιρνε 
ποτέ τήν πλειοψηφία. "Ομως, σ' αυτά ακριβώς τά χρόνια το Κομμουνι
στικό Κόμμα γινόταν όλο και πιο δημοφιλές. Το 1947 είχαμε νέες εκλο
γές, ελεύθερες κι αυτή τή φορά, στις όποιες το Κομμουνιστικό Κόμμα 
αναδείχτηκε πρώτο κόμμα στην χώρα. Δέν είχε τήν πλειοψηφία —πήρε 
το 25% περίπου τών ψήφων— το Φιλελεύθερο όμως Κόμμα ήταν ασυ
ντόνιστο, διασπασμένο σέ μικρές ομάδες και έτσι το Κομμουνιστικό Κόμ
μα ήρθε πρώτο, έχοντας και τήν έντονη υποστήριξη τής εργατικής τάξης 
και τών διανοοιιμένοον. 

Έτσι, ή ιδέα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα αρχίζει να οικοδομεί μια 
διαφορετικού τύποι' οικονομία, ήταν μάλλον δημοφιλής. Φυσικά δέν ήταν 
ακόμα γνωστό τί σημαίνει σοσιαλιστική οικονομία, κι έτσι υπήρχαν πολλοί 
υποστηρικτές της. Γι' αυτό και όταν το Κομμουνιστικό Κόμμα πήρε τήν 
εξουσία και προχώρησε σέ καθολική εθνικοποίηση (στα 1948-49 εθνι
κοποίησαν τή βιομηχανία, το εμπόριο, το χρηματιστικό και τραπεζικό 
σύστημα), αυτή ήταν ακόμη δημοφιλής. 

'Υπήρχαν ασφαλώς πολλές δυνάμεις στις όποιες αυτό δέν άρεσε, ή 
πλειοψηφία όμως τοϋ πληθυσμού δέν είχε αντίρρηση, γιατί, έκτος τών άλ
λων, το Κομμουνιστικό Λόμμα πραγματοποίησε μέ πολύ έξυπνο τρόπο τις 
εθνικοποιήσεις. (Για τή·1 εργατική τάξη βέβαια δέν υπήρχε πρόβλημα, 
επρόκειτο για ένα παλιό όνειρο: παίρνουμε τά εργοστάσια, θά είμαστε 
κύριοι τοϋ εαυτού μας.) ΟΊ πρώτες εθνικοποιήσεις τού 1945 είχαν γίνει 
μέ νόμιμα μέσα: είχαν εγκριθεί από το κοινοβούλιο κ.λπ. και αφορούσαν 
μόνον τις βιομηχανίες-κλειδιά, τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες. 
"Ολα είχαν γίνει νόμιμα. Το 1948 όμως προχώρησαν μέ διαφορετικό τρό
πο. Κάλεσαν ένα βράδυ σέ συγκέντρωση 1.500 από τους εξέχοντες ηγέ
τες τής εργατικής τάξης, από τά συνδικάτα κ.λπ. Κανείς δέν ήξερε γιατί 
τους είχαν καλέσει —φυσικά, υπήρχαν μερικοί πού ήξεραν. Τους συγ
κέντρωσαν στο κτίριο τού πιο σημαντικού συνδικάτου, τών μεταλλουρ-
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γών, πού είχε πολύ μακριά παράδοση και εκεί ό γενικός γραμματέας τού 
Κόμματος πήρε το λόγο: «Είστε εδώ, γιατί από αύριο το πρωί θά πηγαί
νετε στα δικά σας εργοστάσια και θά είστε ο'ι διευθυντές τών εργοστα
σίων γιατϊ από αύριο τό πρωί όλα τα εργοστάσια μέ περισσότεροι>ς από 
100 εργάτες θά εθνικοποιηθούν. Κι εσείς πού είστε μηχανικοί, ειδικευ
μένοι εργάτες κ.λπ. θά αναλάβετε τά εργοστάσια καϊ τό καθήκον σας 
είναι να εξασφαλίσετε ότι αύριο θά γίνει ή μεταβίβαση τής εξουσίας από 
τους πρώην ιδιοκτήτες.» 

Πρέπει και πάλι να κατανοήσουμε τήν νοοτροπία τών άνθρώποον. 
Γιατί να έχει αντίρρηση ένας εργάτης βιομηχανίας, ό όποιος πιστεύει οτι 
αυτό είναι σοσιαλισμός, οτι τώρα ή εργατική τάξη αναλαμβάνει τά εργο
στάσια; Μ' αυτή τήν έννοια ή εθνικοποίηση είχε τή λαϊκή υποστήριξη. 
Και έπειτα, γιατί να διαμαρτυρηθεί ό αγρότης; Για ποιο λόγο ένας αγρό
της θά ήταν εναντίον τής εθνικοποίησης τών τραπεζών; Ο'ι αγρότες είχαν 
πάντα προβλήματα μέ τις τράπεζες. Ό τ α ν χροοστάς, έχεις μόνιμα προ
βλήματα μέ τον δανειστή σου. Στην δεκαετία τού 1930 στην διάρκεια τής 
Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης, ο'ι τράπεζες πού είχαν κάνει δάνεια στους 
αγρότες ζητούσαν πίσω τά λεφτά τους. Φυσικά, οι αγρότες δέν μπορού
σαν να πληρούσουν, έτσι υπήρξε μεγάλη πίεση. Γιατί λοιπόν θά τους ένοια
ζε αν ο'ι τράπεζες περνούσαν στο κράτος; 

"Ετσι, οι εθνικοποιήσεις ήταν λίγο-πολύ δημοφιλείς. Τό 1949, ο'ι κομ
μουνιστές διακήρυξαν ότι ή Ουγγαρία δέν ήταν πια μιά αστική δημοκρα
τία, ούτε καν μια λαϊκή δημοκρατία —πράγμα πού θά ήταν μια ριζοσπα
στική μορφή αστικής δημοκρατίας— αλλά ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ μια 
δικτατορία τού προλεταριάτου και αρχίζει νά οικοδομεί τό σοσιαλισμό. 
Τό 1949 έκανε τήν εμφάνιση του καϊ ό πρώτος σοσιαλιστικός προγραμ
ματισμός και ή Ουγγαρία άρχισε νά οικοδομεί ένα είδος σοσιαλιστικής 
οικονομίας. 

Αυτή ήταν ή αρχή τής σταλινικής περίοδοι' στην Ουγγαρία. Δέν θά 
μπώ σέ λεπτομέρειες γύρω άπό τους διεθνείς παράγοντες πού επηρέα
σαν περισσότερο ή λιγότερο τήν ανάπτυξη τού ψυχρού πολέμου. Θά ήθε
λα όμως νά επιστήσω τήν προσοχή σας σέ ένα σημείο πού επηρέασε ιδιαί
τερα τϊς εξελίξεις στην Ουγγαρία: τή ρήξη ανάμεσα στή Ρωσία καϊ τή 
Γιουγκοσλαβία, τή διαμάχη Στάλιν-Τίτο. Καθώς ή πολιτική εξουσία τώρα 
ήταν στα χέρια τού κομμουνιστικού κόμματος, έμπαινε τό ερώτημα: λοι
πόν εντάξει, αρχίζετε νά οικοδομείτε τόν σοσιαλισμό' άλλα τί τύπου σο
σιαλισμό; Πρόκειται ή Ουγγαρία νά ακολουθήσει τόν δρόμο τής Σοβιε
τικής "Ενωσης; Πριν απ' τή ρήξη Στάλιν-Τίτο μπορούσαν νά ακουστούν 
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καί κάποιες φωνές πού έλεγαν: σύμφωνοι- κ ι εμείς θέλουμε σοσιαλισμό, 
άλλα αυτό όέν σημαίνει οτι ό ουγγρικός σοσιαλισμός θα πρέπει να είναι 
ό ίδιος με τον ρωσικό. Μετά τό 1949 όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. 
"Οποιος τολμούσε νά αμφισβητήσει τό ρωσικό μοντέλο τον έπαιρναν για 
αιρετικό. Και τό νά σέ πάρουν για αιρετικό τό 1949 δέν σήμαινε απλώς 
ότι δέν θά έπαιρνες κάποια υψηλή θέση, άλλα ήταν κυριολεκτικά ένα 
πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα: ήταν ή εποχή πού άρχισαν οι πολιτικές 
δίκες, πολλοί κομμουνιστές ηγέτες εκτελέστηκαν. Κανένας λοιπόν δέν 
μπορούσε νά διαφωνήσει: ή Ουγγαρία έπρεπε νά υιοθετήσει καί νά εφαρ
μόσει τό σοβιετικό μοντέλο. 

Πιστεύω ότι αυτό ήταν πέρα γιά πέρα λανθασμένο. Για τρεις λόγους. 
Πρώτα άπ ' όλα, τό σοβιετικό μοντέλο μπορεί νά λειτούργησε γιά 

λίγο στή Σοβιετική "Ενωση. Στή δεκαετία τού 1930 φάνηκε πράγματι ότι 
ή Σοβιετική "Ενωση ήταν σέ θέση νά πραγματοποιήσει τήν εκβιομηχάνι
ση. Άλλα ή εδαφική έκταση και οι πλοιαοπαραγωγικές πηγές της Σο
βιετικής "Ενωσης είναι διαφορετικές άπό τής Ουγγαρίας. Τό κόστος της 
εκβιομηχάνισης εκείνης ήταν πολύ υψηλό, αλλά ή Σοβιετική "Ενωση 
μπορούσε νά τό πληρώσει γιατί ό πληθυσμός της ήταν μαθημένος νά ζει 
φτωχικά, τό βιοτικό του επίπεδο ήταν χαμηλό και στή δεκαετία τού 1930, 
όταν άρχισε ή διαδικασία τής εκβιομηχάνισης, ή χ<ύρα ήταν πολύ λιγότε
ρο ανεπτυγμένη άπ ' ό,τι ή Ουγγαρία. Δέν συζητώ τήν ορθότητα τού μο
ντέλου- είναι φυσικά συζητήσιμο καί μποροιΊμε νά τό κουβεντιάσουμε 
αργότερα. Άλλα τό 1949 τό ερώτημα δέν ήταν αν τό σοβιετικό μοντέλο 
ήταν καλό γιά τή Σοβιετική "Ενωση. Αυτό είχε γίνει λίγο-πολύ αποδεκτό. 
Τό ερώτημα ήταν αν οφείλαμε νά χρησιμοποιήσουμε απαράλλακτο τό μο
ντέλο αυτό. Δέν μπορούισε ομως νά σΐ'ζητηθεΐ, γιατί τό ερώτημα είχε 
πάψει πια νά είναι αντικείμενο πολιτικής ή ιδεολογικής συζήτησης- είχε 
γίνει ζήτημα πολιτικής ασφάλειας. Καί μή νομίζετε ότι οι άνθρωποι απλώς 
φοβόντουσαν μήπως χάσουν τήν θέση τους. Οι περισσότεροι δέν είχαν 
τίποτα νά διαφυλάξουν, άπλα καί μόνο δέν ήθελαν νά καταλήξουν στα 
στρατόπεδα σΐ'γκέντρωσης ή στή φυλακή. "Ετσι, οποιαδήποτε συζήτηση 
ήταν αδύνατη. 

Τό πρώτο λοιπόν πενταετές πρόγραμμα οικοδόμησης τού σοσιαλι
σμού έκανε τήν εμφάνιση του. Καί υποσχόταν πολλά. Ά π ό μια άποψη, 
άν κοιτάξουμε ολόκληρη τήν ιστορία τού ουγγρικού εκσυγχρονισμοί"), θά 
έλεγα ότι υπήρξαν τρεις βασικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού τής Ουγ
γαρίας. Γιατί, πρέπει νά σας πώ ότι τό πενταετές πρόγραμμα παρουσιά
στηκε όχι μόνο σαν ένα σχέδιο οικοδόμησης τής σοσιαλιστικής οίκονο-
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μίας άλλα κα\ σαν μια véci —και αυτή τή φορά σίγουρα αποτελεσματι
κή— προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό τής Ουγγαρίας. II πρίότη προ
σπάθεια είχε γίνει πρ'ιν άπό τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 'Έγινε και 
μια δεύτερη κατά τον μεσοπόλεμο. Για πολλούς μη σοσιαλιστές ή κομ
μουνιστές διανοουμένους, τό ζητούμενο ήταν νά ανασυγκροτηθεί ή Ουγ
γαρία, νά βγει άπό τήν υπανάπτυξη, νά γίνει ένα σύγχρονο βιομηχανικό 
κράτος. "Γτσι, ο'ι ιδέες και οι στόχοι τού πενταετούς ήταν δημοφιλείς. 
Σύμφίονα μέ τό πρόγραμμα, στο τέλος τής περίοδοι' ή Ουγγαρία 0ά είχε 
γίνει μια βιομηχανική χο>ρα. Χάρη στις μεγάλες επενδύσεις στη βιομηχα
νία ί)ά είχε εκσυγχρονισθεί ή κοινωνική δομή της καΊ ο'ι Ούγγροι θά είχαν 
επιτύχει μια αύξηση των μισθών τους κατά 50%. Έτσι, όλοι ήταν ικανο
ποιημένοι και ευτυχείς. 

Τί συνέβη ομως στην πραγματικότητα; Στο σύνολο της ή σοσιαλιστι
κή οικονομία βασίστηκε στο σοβιετικό μοντέλο μέ τή διπλή έννοια: άπό 
τή μια μεριά, σάν μηχανισμός, δομή και θεσμοί τής οικονομίας καί άπό 
τήν άλλη σαν οικονομική πολιτική. Kcà άπό τις δύο απόψεις τό μοντέλο 
ήταν εσφαλμένο. 

Ποια είναι τά βασικά, θεσμικά χαρακτηριστικά μιας σταλινικού τύ
που σοσιαλιστικής οικονομίας; 

Πρώτα άπ ' όλα, ή ιδιοκτησία τών μέσιον παραγο:>γής, υποτίθεται ότι 
είναι στα χέρια τού κράτους. Τά πάντα λοιπόν έπρεπε να εθνικοποιη
θούν. "Ολοι Οεχορούσαν μεγάλη επιτυχία τό vet βρίσκονται τά πάντα στα 
χέρια τούι κράτους. Τό 1948- 49 στην Ουγγαρία όλα είχαν εθνικοποιηθεί: 
εμπόριο, βιομηχανία, χρηματοδότηση, τράπεζες, τά πάντα έκτος άπό τή 
γεωργία. Τον ϊδιο όμ(ος καιρό άρχισε μιά έντονη εκστρατεία, ότι ακόμη 
και ή γεωργία ΰά έπρεπε vet σταματήσει νά στηρίζεται στους ιδιώτες και 
νά γίνει κολχόζ, συνεταιρισμοί κ.λπ. Για τό πρώτο κύμα εθνικοποιήσεων 
μπορούμε vet συζητήσουμε άν ήταν ορθό ή όχι. Τό δεύτερο όμως έφθασε 
μέχρι τό επίπεδο τών βιοτεχνών. Ή κυβέρνηση βέβαια αποφάσισε vet 
εθνικοποιήσει κάι)ε εργοστάσιο ή έργεί(ΐτήριο στο όποϊο δούλευαν περκτ-
σ^τεροι άπό πέντε εργάτες. Στο τοπικό όμως επίπεδο, ο'ι τοπικές αρχές 
ήϋελ((ν vet ύπερι^κίτίσουν. Λοιπόν, γιατί vet εξαιρέσουμε τους μικρούς 
βιοτέχνες; "ETCH, εθνικοποίησαν όλον τον καΉϊμο. "Αν ήσουν πιό αριστε
ρός άπ ' ό,τι ή κυβέρνη^τη, όλα ήταν εντάξει. Έκανες τό καθήκον GOV. 
Θα eÀeyct ότι, άν εθνικοποιούσες, σέ τοπικό επίπεδο, όλους τους βιοτέ
χνες, δέν κινδύνευες vet τιμο)ρηί)εις. "Αν όμως GOV ξέφευγε ένα ègyaciTii-
ριο πού είχε, όχι πέντε, άλλα έξι εργάτες, τότε πιθανόν νά άντιμετοόπιζες 
τιμωρία. 'Έτσι, επικράτησε μιά τάση νά υπερθεματίζουν για λόγους προ-
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σοοπικής ασφάλειας. Συνεπώς, υπήρξε ολοκληρωτική κρατική ίόιοκτησία. 
Αυτό είναι τό πρώτο χαρακτηριστικό. 

Τό δεύτερο: τό κάθε τί έπρεπε νά προγραμματιστεί. Θυμάστε, μόλις 
πριν λίγο σάς είπα ότι τό πρώτο τριετές πρόγραμμα, τό οποίο συνδύαζε 
σχεδιασμό καί συνθήκες αγοράς, κρατικό προγραμματισμό καί ιδιωτική 
πρωτοβουλία, ήταν επιτυχές. Τ(όρα όμως πίστετ|>αν ότι τίποτε δεν έπρε
πε νά αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία ή στον αύί)ορμητισμό· τό κάθε 
τί έπρεπε νά προγραμματιστεί. Γιατί πήραν κατά γράμμα τά λόγια τού 
Στάλιν πού έλεγε ότι ό σοβιετικού τύπου σχεδιασμός δεν είναι απλώς ευ
χές, επιθυμίες ή φαντασία, άλλα διαταγή. "Ετσι, τό κάθε τι πρέπει νά 
προγραμματιστεί άπό κάποια υψηλά ιστάμενη αρχή καί νά εκτελεστεί 
άπό τίς κατιότερες αρχές σάν διαταγή. Και άν δέν εκτελέσεις τήν διατα
γή, τότε, όπως συμβαίνει καί στο στρατό, δέν πειθαρχείς καί θα τιμωρη
θείς πολύ αυστηρά. Τό δεύτερο χαρακτηριστικό είναι λοιπόν ότι όλα προ
γραμματίζονται άπό τά πάνω καί τίποτα δέν έρχεται άπό τά κάτοο. 

Τρίτο: πώς γίνεται ό σχεδιασμός; 'Ο έλεγχος τού προγράμματος εϊναι 
διοικητικός- δέν πρόκειται πράγματι γιά οικονομικό σχεδιασμό. Πρόκει
ται γιά ένα διοικητικό προγραμματισμό καί ή όλη δομή είναι απόλυτα ιε
ραρχική. Τά προγράμματα βασίζονται σέ εξισορροπητικές μεθόδους, ή 
ζήτηση και ή προσφορά ζυγίζονται, οί στόχοι προσδιορίζονται μέ ποσο
τικό τρόπο. Ή μέθοδος αυτή ήταν σχετικά απλή γιά τά προϊόντα μαζι
κής παραγ(υγής. Μπορείς νά προγραμματίσεις, άς πούμε τήν παραγ<:ογή 
άνθρακα, γιατί τά αποθέματα σου είναι σχετικά περιορισμένα, μπορείς 
νά επενδύσεις, νά ορίσεις πόσον άνθρακα χρειάζεσαι κ.λπ. Τέτοιοι υλικοί 
στόχοι μπορούν νά επιτευχθούν σχετικά εύκολα. 

Τό τέταρτο χαρακτηριστικό: αυτή ή έντονα ιεραρχική οργάνωση 
ρυθμίζει τόν επιμερισμό των πόρων. Ί Ι υπηρεσία σχεδιασμού ελέγχει τά 
πάντα. "Ολοι οί πόροι τής χ(όρας συγκεντρώνονται εκεί και έπειτα ανα
κατανέμονται. Ας πούμε πώς κάποιος έχει ένα μικρό εργοστάσιο στή 
Λάρισα· ή 'Αθήνα όμως θα αποφασίσει έάν πρέπει ή όχι νά κάνει κά
ποια επένδυση. Ό διευθυντής τού εργοστασίου μπορεί μόνο νά κάνει 
αίτηση γιά κονδύλια. Τό άν θα τά πάρει ομού ς ή όχι, αυτό εξαρτάται άπό 
τήν ιεραρχική διαδικασία λήι['ης αποφάσεων. 

Τό εξωτερικό εμπόριο επίσης είναι έξ ολοκλήρου στά χέρια τού κρά
τους. Καί τελευταίο, αλλά όχι τό λιγότερο σημαντικό, οί χρηματιστικοί 
καί νομισματικοί μηχανισμοί τελούν ύπό περιορισμό καί στην πραγματι
κότητα ύπό διοικητικό έλεγχο. 

Αυτό είναι λοιπόν τό αυστηρό σοβιετικό μοντέλο πού μπορούμε νά 
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το ονομάσουμε «στρατιωτικοποιημένη» οικονομία. "Ενας πολύ καλός επι
στήμονας, μαρξιστής, για χρόνια μέλος του Βρετανικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, ό Maurice Dobb. όιάσημος οικονομολόγος, έχει γράψει ένα 
εξαιρετικό βιβλίο γιά τη σοβιετική οικονομία. Ό Dobb λέει ότι ή σοβιε
τική οικονομία λειτουργεί όπίυς ό στρατός. 'Εκείνο πού έχει σημασία για 
τον στρατό είναι οί βασικές στρατηγικές αποφάσεις καί, έξ αιτίας τής 
στρατηγικής τους σημασίας, αυτές οί αποφάσεις μπορούν νά εκτελε
στούν σχετικά καλά. Και πράγματι, μερικές φορές ή Σοβιετική Ένωση 
είχε πολύ καλές επιδόσεις. "Αλλά ό στρατός οέν ένόιαφέρεται γιά τα 
υπόλοιπα, δεν λογαριάζει τις Ουσίες· σέ περίοδο πολέμου ό στρατός θέ
λει νά κερδίσει τον πόλεμο. Καί ή Σοβιετική Ένοοση ήταν σαν νά βρι
σκόταν σέ πόλεμο, γιατί, γι' αυτήν, ήταν πράγματι μια πάλη ζουής ή θα
νάτου. Έτσι, οί Ουσίες δεν λογαριάζονταν, γιατί το πιό σημαντικό ήταν 
νά έπιβκυσει. Αυτό είναι ή «στρατκυτικοποιημένη» οικονομία. 

'Αλλά μια τέτοια οικονομία δεν μπορεί νά είναι αποτελεσματική στο 
σύνολο της. Μπορεί βέβαια μια χώρα νά βάλει κάποιους στόχους καί νά 
τους φθάσει. Ή Ουγγαρία π.χ., μπορεί νά αποφασίσει ότι φέτος Οά πα
ραγάγει 70% περισσότερα βιομηχανικά αγαθά άπό πέρυσι καί μπορεί νά 
το επιτύχει. 'Υπάρχουν όμως δύο ερωτήματα: τί σημαίνει αυτό γιά τή 
χώρα: Τί επενδύσεις έγιναν γιά νά επιτευχθεί αυτό; ΙΙοιός είναι ό συσχε
τισμός παραγωγής καί κατανάλοχτης; 

Τί συνέβη λοιπόν στην πραγματικότητα; Γιά νά προο)0ήσουν τήν 
εκβιομηχάνιση πραγματοποιούσαν όλο καί περισσότερες επενδύσεις κε
φαλαίου. Ά π ό πού αντλούσαν τό κεφάλαιο; "Ας υποθέσουμε ότι το 
εθνικό εισόδημα τό 1949 ήταν 100. Τό εθνικό εισόδημα μιας χιόρας, χο
ντρικά, χωρίζεται σέ δύο μέρη: Ά π ό τή μια μεριά παραγωγή καί επεν
δύσεις καί άπό τήν άλλη κατανάλοχτη. Γιά νά αύξη\)εί τό εθνικό εισό
δημα άπό 100 σέ 110, υπάρχουν δύο τρόποι. Ό ένας είναι νά αλλάξει ή 
κατανομή τού εισοδήματος. Νά αυξηθούν οί επενδύσεις καί νά μειωθεί 
αντίστοιχοι ή κατανάλοχιη. Περνάς έτσι άπό τήν κατανάλοοση στην επέν
δυση καί μ' αυτόν τον τρόπο μπορείς νά αυξήσεις τον επόμενο χρόνο τό 
εθνικό σου εισόδημα σέ 110, άς πούμε. Τοίρα όμως στή σύνθεση τού 
εθνικού εισοδήματος τό μέρος πού ανήκει στην παραγοογή πράγματι αυ
ξήθηκε, αυτό όμως πού ανήκει στην κατανάλοοση μεκόοηκε. "Ετσι επι
τυγχάνεις έναν άπό τους στόχους σου, αυξάνεις τήν παραγωγή σου. Σο
σιαλισμός ομοος δεν είναι άπλα και μόνο ή αύξηση τής παραγιογής. Αυτό 
δεν είναι1 σοσιαλισμός, δεν έχει τίποτα νά κάνει μέ τό σοσιαλισμό. Τυπι
κά, σύμφωνα μέ τή σοσιαλιστική ιδεολογία, σοσιαλισμός σημαίνει νά βελ-
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τκόνεις την ζωή της εργατικής τάξης, να πραγματοποιείς καλύτερη δια
νομή. Άλλα αυτό όέν είναι δυνατόν, όταν αυξάνεις συνεχώς τις επενδύ
σεις. Πρίν από τον Δεύτερο ΙΙαγκόσμιο Πόλεμο, στην οικονομία τής Ουγ
γαρίας ή επένδυση ήταν περίπου στα 10%. Τώρα αυξήθηκε στα 30%. 
Πώς τά κατάφεραν να τήν ανεβάσουν στα 30%) ; Έρριξαν το βιοτικό επί
πεδο, αντί να τό βελτκόσουν, όπως υποσχόταν το πεντάχρονο πρόγραμ
μα- στην πραγματικότητα, κατά τή διάρκεια τών δύο πρώτοίν χρόνων ο'ι 
μισθοί στην Ουγγαρία μειώθηκαν κατά 25%). Φΐ'σικά αυτός ήταν ό μόνος 
τρόπος γιά να επιτύχουν τό επίπεδο επένδυσης πού ήθελαν. 'Ολοφάνε
ρα, αυτή ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση. 

Τό πρόβλημα όμως δεν βρισκόταν μόνο στο μοντέλο, αλλά και στην 
οικονομική πολιτική με τήν οποία συνδυαζόταν. Ή οικονομική πολιτική 
τής Σοβιετικής "Ενωσης διαμορφώθηκε στή δεκαετία τού 1930. 'Εκείνον 
τον καιρό ή Σοβιετική "Ενωση ήταν σχεδόν απομονωμένη. Άλλα ή χώρα 
αυτή αποτελεί μόνη της έναν κόσμο- είναι ή πιο εκτεταμένη χώρα στον 
κόσμο, μεγαλύτερη κι άπό τήν Κίνα κ αϊ έχει στή διάθεση της όλες τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές. 'Εδώ, πρέπει να σας πώ ότι κάτι πού χαρα
κτήριζε τον Στάλιν ήταν ή τάση του νά θεωρητικοποιεί και να ίδεολογι-
κοποιεΐ κάθε πρακτικό μέτρο. Ό Στάλιν πίστευε οτι ή Σοβιετική "Ενοχτη 
έπρεπε απαραίτητα νά φτιάξει δυνατό στρατό και γιά νά τό επιτύχει τής 
χρειαζόταν μια ισχυρή βιομηχανία, και ιδιαίτερα ή βιομηχανία ή αναγκαία 
γιά τον πολεμικό εξοπλισμό: άνθρακας, ατσάλι, σίδερο. Αυτό ήταν εφι
κτό στή Ροκιία, γιατί πλουτοπαραγωγικές πηγές —άνθρακας, σιδηρομε-
ταλλεύματα κ.λπ.— υπάρχουν άφθονες. "Ετσι, άν κάνεις μεγαλύτερη 
επένδυση, θά πάρεις περισσότερα. Ά π ' αυτή τήν οικονομική πολιτική 
πού στηρίζεται στίς διαθέσιμες πλουτοπαραγωγικές πηγές, ό Στάλιν 
έβγαλε μια θείυρία ότι σοσιαλιστική εκβιομηχάνιση είναι ή δημιουργία 
ισχυρής βαρείας βιομηχανίας. 

Πώς όμως θά μπορούσε ή Ουγγαρία νά αποκτήσει ισχυρή βαρεία 
βιομηχανία; Ή Ουγγαρία είχε κάτι σιδηρομεταλλεύματα. Ό άνθρακας 
της όμως όέν ήταν πολύ καλής ποιότητας κ αϊ έπ! πλέον ή εκμετάλλευση 
του ήταν φοβερά δαπανηρή. Στην οικονομία υπάρχει πάντα ένα «όπτι-
μουμ», ένα οριακό σημείο δηλαδή, στο όποιο επιτυγχάνεται ή καλύτερη 
δυνατή σχέση επενδύσεων-αποδόσεων. Ά π ό κει καΐ πέρα μπορείς βέ
βαια νά συνεχίσεις να επενδύεις κ αϊ νά παράγεις περισσότερο, άλλα για 
κάθε νέα παραπάνω ποσότητα πού παράγεις πρέπει νά έχεις κάνει δυ
σανάλογα μεγαλύτερη επένδυση. "Ετσι, ή παραγωγή αυτή παύει πιά νά 
είναι οικονομική. Ή Ουγγαρία ομως αποφάσισε νά παρΤτγει περισσότε-
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ρον άνθρακα. Το στόχο αυτόν τής τον επέβαλλε ϋποχρεοοτικά ό διοικητι
κός έλεγχος, πού αντλούσε τή ούναμή του από το μοντέλο. "Ετσι, ένα μέ
ρος τού παραγόμενου άνθρακα, καθώς τά ανθρακωρυχεία ήταν φτωχά, 
οέν ήταν πιά άνθρακας, ήταν πέτρα. Τά εργοστάσια όμως ήταν υποχρεού
μενα νά αναφέρουν: Βγάλαμε 100 χιλιάδες τόννους άνθρακα. Καί κανείς 
οέν ρωτούσε πόσο σας στοίχισε, πόση εργασία, πόσο κεφάλαιο επενδύ
θηκε ; Κι όσο γιά το σίδερο, τά σιόηρομεταλλεύματα της Ουγγαρίας ήταν 
κακής ποιότητας. 'Επομένως, ή δημιουργία σιόηροβιομηχανίας ήταν φο
βερά δαπανηρή υπόθεση. 

"Ετσι, αυτή ή οικονομική πολιτική, έστο) κι άν ήταν σωστή γιά τή Σο
βιετική Ένιοση —και θά έλεγα ότι πράγματι βοήθησε τή Σοβιετική "Evco-
ση νά δημιουργήσει βιομηχανία στή δεκαετία του 1930— ήταν απολύτως 
έξω άπό τις δυνατότητες τής Ουγγαρίας. Κι αυτό έγινε τελείως φανερό 
μετά άπό τρία ή τέσσερα χρόνια, όταν άρχισε νά ατονεί ή υποστήριξη 
προς τήν κυβέρνηση καί όταν, λόγω τών οικονομικών δυσκολιών κα'ι τής 
δυσαρέσκειας του πληθυσμού, ό πολιτικός κα'ι διοικητικός έλεγχος γινό
ταν όλο κα'ι πιο έντονος. "Ετσι, το 1953, όταν πέθανε ό Στάλιν, ή Ουγγα
ρία βρισκόταν σέ κακά χάλια. 

Μετά το θάνατο τού Στάλιν έγινε μιά αλλαγή στην Ουγγαρία. 'Ανέ
λαβε μιά καινούρια κυβέρνηση, ή οποία αντιλήφθηκε ότι υπήρχαν λάθη 
πού έπρεπε νά διορθοοθούν. Δεν μπορούσαν όμίος νά συνειδητοποιήσουν 
(κα'ι βέβαια δεν τους βοηθούσε ή εποχή νά συνειδητοποιήσουν) ότι το 
σοβιετικό μοντέλο ήταν εσφαλμένο κα'ι άπό τ'ις δύο πλευρές του, τόσο 
σαν μηχανισμός, θεσμός κ.λπ. όσο και σαν οικονομική πολιτική. Ή νέα 
κυβέρνηση κα'ι ό ηγέτης της, ό Imre Nagy. άσκησαν έντονη κριτική μόνο 
στή μία πλευρά τού μοντέλου, τήν οικονομική πολιτική. Είπαν ότι αυτή ή 
οικονομική πολιτική ïocoç νά ήταν καλή γιά τή Σοβιετική "Ενωση, αλλά 
γιά τήν οικοδόμηση τού σοσιαλισμού στην Ουγγαρία, έπρεπε νά ληφθούν 
ύπ ' ο\|>η οί πραγματικές δυνατότητες. "Ετσι, έγινε κάποια αλλαγή στην 
οικονομική πολιτική. Ό Imre Nagy παρουσίασε ένα καινούριο πρόγραμ
μα κα'ι όλο αυτό τό αστυνομικού τύπου κράτος, πού είχε οικοδομηθεί 
μεταξύ 1949 κα'ι 1953, άρχισε πραγματικά vet καταργείται. ΟΊ πολιτικές 
δίκες σταμάτησαν (φυσικά γιά κείνους πού είχαν εκτελεστεί ήταν πολύ 
αργά) κα'ι ένας μεγάλος αριθμός πολιτικών κρατουμένων (οί περισσότε
ροι ήταν κομμουνιστές) άπελευθερα)θηκαν. "Ηταν σχεδόν ένα νέο ξεκί
νημα, ένα καινούριο κυβερνητικό πρόγραμμα, πού έλεγε μεταξύ άλλων, 
μήν πιέζετε τους αγρότες νά προσχωρήσουν στις συλλογικές εκμεταλλεύ
σεις. Άρχισε λοιπόν κάποια cf ιλελευθεροποίηση. 
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Αυτή όμως ή διαδικασία φιλελευθεροποίησης ήταν σχετικά αργή και 
συνοδευόταν πάντα από ενδοκομματικές συγκρούσεις. Καΐ φυσικά, ή 
επιρροή τής Σοβιετικής "Ενωσης ήταν πάντοτε παρούσα. Για να είμαι 
σύντομος, όπως ξέρετε, μετά από ένάμισυ χρόνο ό Imre Nagy εκδιώχθη
κε από τήν εξουσία και ξαναγύρισαν πάλι οι παλιοί ηγέτες μέ τις ίδιες 
'ιδέες, ότι δηλαδή μαρξιστές είναι μόνον εκείνοι πού θέτουν υπεράνω 
όλων τή βαρεία βιομηχανία και όποιος επιχειρεί να δημιουργήσει κάτι 
άλλο είναι ρεβιζιονιστής ή αιρετικός. 

"Ετσι, όταν έγινε τό περίφημο 20ό συνέδριο τού Σοβιετικού Κόμμα
τος, τό συνέδριο τής όποσταλινοποίησης, τό Κομμουνιστικό Κόμμα τής 
Ουγγαρίας ήταν βαθιά διχασμένο. Αυτό έχει κάποια σημασία γιατί, όπως 
καταλαβαίνετε, μέ τις συνθήκες πού επικρατούσαν ως τό 1953, καμιά 
απόκλιση δέν ήταν ανεκτή. Μετά τό 1953 όμως μπορούσες να έχεις τό 
δικαίωμα (τό δικαίωμα πιθανόν να μήν είναι ή σωστή λέξη), να έχεις τό 
κουράγιο να μιλήσεις, και ιδιαίτερα, αν ήσουν μέλος τού κόμματος, να 
ασκήσεις κριτική. Ά π ' αυτή τήν άποψη θα έλεγα οτι ό μόνος χώρος άπ ' 
όπου θα μπορούσε να ξεκινήσει ένα κίνημα αντιπολίτευσης ήταν τό ίδιο 
τό κόμμα- γιατί όσοι δέν ήταν μέλη τού κόμματος δέν διέθεταν κανένα 
βήμα για να μιλήσουν. Ή αλήθεια είναι ότι δημιουργήθηκε κάποιο πολι
τικό κίνημα, τό όποιο όμως δέν είχε κανένα βάρος. 'Αλλά στο εσωτερικό 
τού κόμματος υπήρχε, μετά τό 1953, τό πολιτικό βήμα και όλο και πε
ρισσότεροι διανοούμενοι, μέλη τού κόμματος, υποστήριζαν τον Imre Nagy 
και ήθελαν τήν επαναφορά του καΐ τήν αλλαγή. 

Τελικά, ή όλη ιστορία τελείωσε τό 1956. Κα! επειδή νομίζω πώς αν 
υπάρχει κάτι πασίγνωστο από τήν 'ιστορία τής Ουγγαρίας αυτό είναι τα 
γεγονότα τού 1956, δέν θα μπώ σέ λεπτομέρειες. 

Πρέπει όμως να κάνω μια παρατήρηση, γιατί θαρρώ οτι σέ πολλά 
δυτικά δημοσιεύματα γύρω άπό τό 1956, υπάρχει κάτι πού συνήθως πα
ραλείπεται. Κατά τήν άποψη μου, στην Ουγγαρία υπήρχαν τό 1956 τέσ
σερις κύριες πολιτικές δυνάμεις. 'Υπήρχε, φυσικά, τό παραδοσιακό σώ
μα τού Κομμουνιστικού Κόμματος μέ τό μηχανισμό του, τήν αστυνομία 
κ.λπ., τό όποιο όμως κλυδωνιζόταν άπό τις εσωτερικές διαμάχες. 

Ή δεύτερη πολύ σημαντική πολιτική δύναμη, ένας σημαντικός πόλος 
καλύτερα, ήταν εκείνα τα μέλη τού Κομμουνιστικού Κόμματος τα όποια 
εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι ό σοσιαλισμός είναι κάτι καλό, κάτι 
πού 3τρέπει να επιδιώκουμε, σίγουρα όμως όχι ό σοβιετικός σοσιαλισμός· 
υποστήριζαν τον Imre Nagy και επηρέασαν πάρα πολύ τήν εξέλιξη των 
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γεγονότιον στην αρχή. Ήταν μέλη του κόμματος, κυρίως διανοούμενοι, 
πού ήθελαν έναν σοσιαλισμό διαφορετικού τύποι'. 

'Υπήρχε καί μια τρίτη τάση, ή οποία ήθελε νά οδηγήσει την Ουγγα
ρία σέ ένα είδος φιλελεύθερης δημοκρατίας· επρόκειτο για πριυην μέλη 
κ.λπ. των πολιτικών κομμάτων πού υπήρχαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο και τά όποια όμως είχαν καταργηθεί, όπως σοσιαλδημοκράτες, 
φιλελεύθεροι κ.λπ. "Ηθελαν νά γυρίσουν πίσω στο 1948, στην δημοκρα
τία πού υπήρχε στην Ουγγαρία μεταξύ 1945 και 1948. 

Αυτό πού συνήθως παραλείπεται στα δυτικά δημοσιεύματα, είναι ότι 
υπήρχαν καί πάρα πολύ ισχυρές συντηρητικές κα! αυταρχικές πολιτικές 
δυνάμεις, μεγάλα τμήματα των πριόην ανωτέρων τάξεων, πού ήταν πανί
σχυρες πρίν άπ' το 1945" ιδιαίτερα σημαντικοί ήταν οι πριόην αξιωματι
κοί τού προπολεμικού στρατού. Τα κοινωνικά αυτά στριόματα είχαν τε
λείως αποδιοργανωθεί· πολλά άτομα άπα τήν άνιοτερη μεσαία τάξη είχαν 
εγκαταλείψει τή χωρά και μεταναστεύσει στή Δυτική Ευρώπη. "Οσοι εί
χανε μερικά χρήματα, μέ λίγα λόγια οί αριστοκράτες κ.λπ., μπόρεσαν νά 
προσαρμοσθούν. ΟΊ πριόην όμιος άξιιοματικοί έχασαν τή θέση τους. Συ
νήθως δέν τους επιτρεπόταν νά ξεκινήσουν κάποια δική τους δουλειά, 
νά είναι βιοτέχνες κ.λπ. "Ετσι, πολλοί άπ ' αυτούς ύποχρειόθηκαν νά πιά
σουν δουλειά στά εργοστάσια. Τά άτομα αυτά τά χαρακτήριζαν δύο πο
λύ σημαντικά στοιχεία. 

Πρώτα άπ ' όλα, ήταν τελείως αντίθετοι μέ το όλο κοινοτικό σύστη
μα (και μερικοί εναντίον οποιουδήποτε δημοκρατικού συστήματος). 

Δεύτερο είχαν ορισμένες οργανωτικές 'ικανότητες και ήταν φυσικό 
νά έχουν κάποια επαγγελματικά προσόντα- είχαν ήδη ζήσει τά τελευταία 
χρόνια ανάμεσα στην εργατική τάξη, όπου κανείς δέν τους ρωτούσε τί 
έκαναν πρίν στη ζωή τους κα! είχαν κάποιο κύρος στά εργοστάσια. 'Απο
τελούσαν έτσι μια ισχυρή δύναμη ή οποία πράγματι ήθελε νά τά πάρει 
όλα πίσω. "Ελεγαν ότι στην Ουγγαρία ή νομιμότητα καταργήθηκε μετά 
το 1945 καί ότι πρέπει νά γυρίσουμε πίσω, στην προ τού 1945 κατάσταση. 

Αυτές ήταν οί τέσσερις κύριες πολιτικές δυνάμεις. Ξέρετε πού κατέ
ληξαν τά πράγματα. Κατέληξαν στην σοβιετική επέμβαση ή οποία επα
νέφερε τήν απόλυτη κομμουνιστική τάξη. 

'Υπήρχε όμως ακόμη μία πολύ σημαντική διαφορά. Συγκεκριμένα ό 
νέος αρχηγός τής χιόρας ήταν ένας πριόην ηγέτης τού κόμματος, ό όποιος 
στή διάρκεια τής σταλινικής περίοδοι' είχε περάσει ένα-δυο χρόνια στή 
φυλακή. Γιατί, ξέρετε, στο Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα υπήρχαν πά
ντα, αν καί όχι πολύ ξεκάθαρα, δύο φράξιες: ή μοσχοβίτικη καί ή έντό-
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πια. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οί εντόπιοι αποδέχτηκαν σαν 
ηγέτες τους μοσχοβίτες. ~Ηταν μεγαλύτεροι στην ηλικία, είχαν περισσό
τερη εμπειρία, περισσότερες διεθνείς διασυνδέσεις. Δεν θά έλεγα ότι 
υπήρχε σαφής διάσταση ανάμεσα στις δύο τάσεις. 'Υπήρχαν όμως κά
ποιες κρυφές διαφορές ανάμεσα τους καί πολλοί άπό τους εντόπιους 
ηγέτες είχαν φυλακιστεί άπό τους μοσχοβίτες στην διάρκεια τής δεκαε
τίας τοϋ 1950. Τιόρα, ποιος ήταν ό ρόλος τής Σοβιετικής "Ενωσης ή των 
διεθνών δυνάμεων σ' όλα αυτά, είναι δύσκολο να πει κανείς. 

Ό π ω ς και να έχει, ό νέος ηγέτης ήταν ό Kadar και πιθανώς αυτό ήταν 
ένα άπό τα εξυπνότερα πράγματα πού έκανε ή Σοβιετική "Ενωση στις 
δοσμένες συνθήκες, όταν αποφάσισαν να επέμβουν, ότι δηλαδή, δέν επέ
μειναν αδιάλλακτα να ξαναφέρουν τον Rakosi, άλλα απευθύνθηκαν στον 
Kadar. Ό Kadar, ό όποιος είχε πάει φυλακή, δέν ήθελε τήν επιστροφή 
στην σταλινική περίοδο, επειδή όμως ήταν κομμουνιστής δέν ήθελε και 
να χαθεί ή όλη υπόθεση τού σοσιαλισμού. "Ετσι, δέχτηκε να αναλάβει 
και μετά άπό τέσσερα-πέντε χρόνια άρχισε να οικοδομεί έναν διαφο
ρετικού τύπου σοσιαλισμό. 

Μπαίνω τώρα στο τελευταίο μέρος τής σημερινής ομιλίας μου. Πρώ
το πράγμα, ό Kadar συνειδητοποίησε ότι οί σοβιετικές μέθοδοι κολλεκτι-
βοποίησης τής γεωργίας ήταν μια αποτυχία. "Οπως ξέρετε, όταν οί σο
βιετικοί αγρότες εξαναγκάστηκαν να μπουν στα κολχόζ καί στο συνεται
ριστικό κίνημα, ή αγροτική παραγωγή στή Σοβιετική "Ενωση, ή οποία 
ποτέ δέν ήταν πολύ ψηλά, έπεσε απότομα. Τελικά το όλο σύστημα ποτέ 
δέν λειτούργησε σωστά, γιατί οί αγρότες δέν είχαν κανένα προσωπικό 
κίνητρο. "Ετσι, ή σοβιετική γεωργία ήταν πάντα μιά αποτυχία. Ό Kadar 
και το Ουγγρικό Κομμουνιστικό Κόμμα μετά το 1956 το συνειδητοποίη
σαν καί όταν στην δεκαετία τού I960 συνέχισαν τήν κολλεκτιβοποίηση, 
τήν έκαναν μέ έναν ολοκληρωτικά διαφορετικό τρόπο. 

Πρώτα άπ ' όλα, ή Σοβιετική "Ενωση παρουσίαζε πάντα τήν κολλε
κτιβοποίηση σαν μιά μορφή της ταξικής πάλης. Γι' αυτό καί δέν επιτρε
πόταν στους πλούσιους αγρότες να προσχωρήσουν στις συλλογικές εκμε
ταλλεύσεις. Στην Ουγγαρία, σίγουρα υπήρχαν συγκρούσεις ανάμεσα 
στους πλούσιους καί τους φτωχούς αγρότες, πολλοί όμως άπό τους πλού
σιους αγρότες ήταν ικανοί καλλιεργητές. Θέλίο να πώ ότι είχαν γίνει 
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πλούσιοι έπειοή ήταν καλοί αγρότες. Σ' αυτούς τους αγρότες έπετρά-
πηκε τιυρα να μπουν στους συνεταιρισμούς και τους έπετράπηκε να εκ
λέγονται ακόμη και πρόεδροι ή ηγέτες των συνεταιρισμών. Οι αγρότες 
ήταν τώρα ελεύθεροι να εκλέγουν τους ηγέτες τους. "Ετσι, σε πολλές 
περιπτο'χτεις οι πλούσιοι αυτοί αγρότες εξελέγησαν πρόεδροι ή ηγέτες 
των συνεταιρισμών. Ή όλη υπόθεση δεν ήταν μόνον ένα είδος πολιτικής 
εκστρατείας· κατά κάποιο τρόπο ήταν μιά ορθολογική οικονομική από
φαση. 

Δεύτερο, οι Ούγγροι συνειδητοποίησαν ότι, άν ήθελαν να δημιουρ
γήσουν μιά γερή γεωργία, έπρεπε νά κάνουν επενδύσεις στή γεοοργία. 
"Οπως καί ή Σοβιετική "Ενωση στή δεκαετία τού 1930, έτσι και ή Ουγ
γαρία, στή δεκαετία τού 1950, δέν έκανε σημαντικές επενδύσεις στην 
γεωργία, γιατί όλοι οι πόροι πήγαιναν στή βαρεία βιομηχανία. Τώρα ή 
ουγγρική κυβέρνηση εϊχε τή θέληση νά βοηθήσει τους συνεταιρισμούς. 
"Ετσι, δόθηκαν πολλές πιστ<ύσεις και στά επόμενα λίγα χρόνια ή εκμη
χάνιση είχε προχωρήσει, γινόταν χρήση λιπασμάτων και γενικά ή ουγγρι
κή γεωργία εκσυγχρονίστηκε. 

Τό τρίτο σημείο είναι ότι άφησαν τους συνεταιρισμούς νά εργάζονται 
σχετικά αυτόνομα καί συνήθως ή αυτονομία αυτή ήταν πραγματική. ΟΊ 
αποφάσεις γιά τήν παραγωγή τών συνεταιρισμών δέν παίρνονταν πια 
από πάνω άλλα στο τοπικό επίπεδο. Κάθε αγροτική έκμετάλλεΐ'ση απο
φασίζει σύμφχ,ονα μέ τά δικά της συμφέροντα, σύμφωνα με τή δική της 
παραγωγική ικανότητα, τήν ποιότητα τού εδάφους κ.λπ., τί θα παράγει. 

Κα! τό τελευταίο, άλλα όχι λιγότερο σημαντικό, σέ κάθε μέλος τού 
συνεταιρισμού επετράπη νά έχει ένα κομμάτι γης δικό του νά πραγμα
τοποιεί πρόσθετη παραγωγή. Πράγματι, ό συνεταιριστικός τομέας κάλυ
πτε εκείνα τά προϊόντα στά όποια οι οικονομίες κλίμακας είναι σημαντι
κές· γιά τήν παραγωγή σιτηρών π.χ. είναι πολύ καλύτερα νά έχεις εκα
τοντάδες εκτάρια σέ μή διάσπαρτες λωρίδες γής, γιατϊ αξιοποιείς καλύ
τερα τά μηχανήματα, τά λιπάσματα κ.λπ. Στην παραγωγή φρούτων επί
σης ή απόδοση είναι καλύτερη σέ μεγάλη έκταση γής. Γιά τά λαχανικά 
όμως, τά πουλερικά καί τέτοιου τύπου προϊόντα μπορείς, μέ μικρούς 
κήπους, νά επιτύχεις πολύ μεγαλύτερη παραγωγικότητα. 

Δόθηκε λοιπόν μεγάλη ελευθερία στους συνεταιρισμούς και έτσι, 
άπό τά μέσα τής δεκαετίας τού 1960, μετά τήν κολλεκτιβοποίηση, ή 
αγροτική παραγωγή όχι μόνον δέν έπεσε, όπως στή Σοβιετική "Ενωση, 
άλλα αντίθετα αυξήθηκε σέ μεγάλο βαθμό, καί σήμερα ή κατά κεφαλή 
παραγωγή τροφίμων στην Ουγγαρία είναι ή τρίτη στον κόσμο μετά τις 
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'Ηνωμένες Πολιτείες και την 'Ολλανδία. "Ετσι, ή ουγγρική γειοργία, πα
ρά τους συνεταιρισμούς, παρά τήν κολλεκτιβοποίηση και σέ μεγάλο βα
θμό αντίθετα απ ' ο,τι συμβαίνει σέ πολλές άλλες χώρες (ή Βουλγαρία 
π.χ. είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση) είναι ένας τομέας πού 
δίνει μεγάλη ώθηση στην οικονομία. 

Παρ' όλα αυτά, το 1965 ή κυβέρνηση συνειδητοποίησε οτι δέν άρκεΐ 
να κάνεις μόνο κάτι διαφορετικό. 

Τό πρώτο βήμα ήταν, όπως σας είπα, οτι έγινε κριτική τής σοβιετι
κής εμπειρίας στην οικονομική πολιτική καί θέλησαν να χαράξουν μια 
διαφορετική οικονομική πολιτική. Αυτό όμως ήταν μόνον το πρώτο 
βήμα. 

Τό δεύτερο βήμα έγινε στή δεκαετία τού 1960, όταν όλο καί περισ
σότεροι Ούγγροι οικονομολόγοι καί διανοούμενοι κατέληγαν στο συμπέ
ρασμα ότι δέν φταίει μόνον ή οικονομική πολιτική, άλλα ολόκληρο τό 
σοσιαλιστικό μοντέλο τής Σοβιετικής "Ενωσης, πού πρέπει να τροπο
ποιηθεί. Και τότε παρουσιάστηκαν τά σχέδια μεταρρύθμισης πού έχει 
ονομαστεί «νέος οικονομικός μηχανισμός». 

Τό 1965 πολλοί Ούγγροι οικονομολόγοι και διανοούμενοι άρχισαν 
νά επεξεργάζονται ένα νέο μοντέλο σοσιαλιστικής οικονομίας. Οι Ούγ
γροι δέν ήταν μόνοι: Πολωνοί καί Τσεχοσλοβάκοι οικονομολόγοι έλαβαν 
μέρος σ' αυτή τή διαδικασία. Δυστυχώς όμως γι' αυτούς καθώς επίσης 
καί γιά τήν Ουγγαρία, ο'ι διεθνείς συνθήκες εξελίχτηκαν με τέτοιο τρόπο, 
ώστε ούτε ή Πολωνία ούτε ή Τσεχοσλοβακία μπόρεσαν νά ολοκληρώ
σουν. Ή Ουγγαρία όμως τά κατάφερε καί τό 1968 ξεκίνησαν νέες οικο
νομικές μεταρρυθμίσεις. 

Δέν αμφισβητήθηκε βέβαια ή αρχή ότι ή ιδιοκτησία των μεσούν πα
ραγωγής είναι στα χέρια του κράτοΐ'ς. Προτρέχοντας όμως λίγο, πρέπει 
νά σάς πώ ότι στο δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων, στά 1978-80, ακόμα 
καί αυτή ή αρχή αμφισβητήθηκε καί έγινε δεκτή ή ατομική ιδιοκτησία. 
Φυσικά, ή ατομική ιδιοκτησία μέχρι ένα δοσμένο όριο: ανεξάρτητοι 
έμποροι, ανεξάρτητοι βιοτέχνες, συνεταιρισμοί εργοστασίων καί βιομη
χανικής παραγωγής μπορούσαν τώρα νά έχουν μέχρι 30 εργάτες μέ τρό
πο ανεξάρτητο, σαν 'ιδιώτες. Αυτό ήταν τό πρώτο πράγμα. 

Τό δεύτερο αφορούσε τον οικονομικό σχεδιασμό αυτόν καθεαυτόν. 
Άποοράσισαν νά αλλάξουν τον ρόλο καί τήν βαρύτητα τού κεντρικού 
οικονομικού σχεδιασμού. Πριν άπό τό 1968, μέ τό σοβιετικό μοντέλο 
στην Ουγγαρία τό κάθε τι ήταν προγραμματισμένο άπό τά πάνω. Τοόρα 
άλλαξαν. Τοόρα αποφάσισαν νά διατηρήσουν τόν οικονομικό σχεδιασμό, 
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άλλα να προσπαθήσουν να τον συνουάσουν με τις δυνάμεις της αγοράς-

νά δίόσοί'ν κάποια όυνοίτότητοί δράσης στο ατομικό επίπεδο. 
"Ετσι, ό προγραμματισμός άπό τά πάνω περιορίστηκε κα'ι πράγματι 

δόθηκε περισσότερη ανεξαρτησία στα διάφορα εργοστάσια. Πρίν, ό ηγέ
της ενός εργοστασίου δεν χρειαζόταν νά είναι οικονομολόγος: στο σο
σιαλιστικό μοντέλο ό ηγέτης ενός εργοστασίου άρκοϋσε νά είναι ένας 
καλός γραφειοκράτης, γιατί όφειλε απλώς νά εκτελεί διαταγές. Καμία 
φαντασία δεν χρειαζόταν. "Ομοος άπό τότε πού έγιναν οι παραπάνω 
μεταρρυθμίσεις στην Ουγγαρία, ό διευθυντής του εργοστασίου, ό όποιος 
εξακολουθεί νά τοποθετείται άπό τήν κυβέρνηση, δηλαδή άπό τά πάνω, 
πρέπει νά αποφασίζει ό ϊδιος για πολλά πράγματα πού αφορούν το 
εργοστάσιο. "Εχει μια ορισμένη ανεξαρτησία κα'ι πρέπει νά λειτουργεί 
λίγο-πολύ σαν επιχειρηματίας. Φυσικά, έδώ παρουσιάζω συνοπτικά μια 
διαδικασία πού διάρκεσε πολλά χρόνια. "Αρχισε το 1908 κα'ι συνεχίζεται 
ακόμα με αργό ρυθμό. "Ηθελα όμοος νά σας όοοσοϋ τ'ις κύριες τάσεις. 

Τρίτο: ή κατανομή των πόροον. Πρίν, στο σταλινικό μοντέλο, οί πόροι 
μοιράζονταν άπό τά πάνω. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα εργοστάσιο δούλευε 
με κέρδος, δέν αποφάσιζε μόνο του τί θά έκανε τά κέρδη του, π.χ. πόσο 
θά μπορούσε νά επενδύσει, πόσο νά μοιράσει σαν πριμ στους εργάτες 
του κ.λπ. "Ολο το κέρδος πήγαινε στο γραφείο προγραμματισμού κα'ι 
αυτό αποφάσιζε τί θά το κάνει. 

Κα'ι τί συνέβαινε στην πραγματικότητα; 
'Ανταμείβονταν τά εργοστάσια πού δούλευαν άσχημα. Ειατ'ι δέν επι

τρεπόταν νά αφεθεί ένα εργοστάσιο νά φτάσει σε κατάσταση χρεωκο-
πίας. "Ετσι, τά εργοστάσια πού δούλευαν με ζημιά έπαιρναν ενίσχυση 
άπό τον κρατικό προϋπολογισμό. Κα'ι όταν ένα εργοστάσιο δούλευε κα
λά τιμοοριονταν, γιατί τού αποσπούσαν τά κέρδη κα'ι τά έδιναν στά εργο
στάσιο« πού βρίσκονταν σέ δύσκολη θέση. 

Μετά τις μεταρρυθμίσεις αυτό σταμάτησε κα'ι τοόροί γίνεται ένα είδος 
μοιρασιάς ανάλογοι με τά έργοστο'ίσιοί. Πάντοος, όμοος, ένα μεγάλο μέρος 
άπό τά κέρδη τοον έργοοϊτασίοον ποίραμένουν σ' αυτά και τους έπιτρέπε-
ται νά το (Μανέμουν σύμοροονα με τ'ις επιθυμίες τους. 

'Υπάρχουν δύο ακόμη οιημεΐοί. Το ένοί εΐνοα ή όργάνουση τής βιομη
χανίας πού —όποος κάθε οργάνωση orrò οπΌίλινικό μοντέλο— ήταν ίε-
ροίρχική. Ή οικονομική δομή, όποος κοά ή πολιτική, ήταν όργοχνοομένη 
οιτρατιοοτικά. Μετά τις μεταρρυθμίσεις άρχισοα' νά καταργούν αυτού τού 
τύπου τήν όργάνοοση και έπεχείρηοτοα' νά άποκοίταστήσουν οριζόντιες 
όιοίοτυνόέσεις. Τοόροί τά έργοοττο'ίσιοι μπορούν νά διαπραγμοΐτεύοντοα το 
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ένα με το άλλο. "Ετσι και πάλι, δόοηκαν πολλές δυνατότητες να αναπτυ
χθούν οι δυνάμεις της αγοράς, οι ατομικές πρωτοβουλίες κ.λπ. 

Δεύτερο, ή προσωπική ανταμοιβή, ό μισθός. Βασικό επίσης στοιχείο 
τού σταλινικού μοντέλου είναι ότι οί προσωπικές ανταμοιβές είναι άσχε
τες μέ τήν παραγωγή. Το μόνο πού λογαριάζεται είναι αν τηρείς το πρό
γραμμα. "Αν το τηρείς ανταμείβεσαι. 'Ελάχιστη διάκριση γίνεται μεταξύ 
τού καλού και τού κακού' εργάτη, μεταξύ τού έμπειρου και τού άπειροι'. 
Και αυτά τά πράγματα άλλαξαν, και το όλο σύστημα ανταμοιβών έγινε 
περισσότερο επιχειρηματικό. 

Τό σύστημα τιμών άλλαξε επίσης. Στο σταλινικό μοντέλο το σύστημα 
τιμών δέν στηρίζεται στο πραγματικό κόστος. ΟΊ τιμές είναι απολύτως 
τεχνητές. 'Υπάρχουν κάποιοι απώτεροι στόχοι, π.χ. πρέπει να υποστη
ριχθεί ή βαρεία βιομηχανία, επομένως τά κεφαλαιουχικά αγαθά είναι 
φθηνά κ αϊ τά καταναλωτικά αγαθά ακριβά. Τά εργοστάσια δέν νοιάζο
νται γιά τις τιμές, γιατί όλη τους τήν παραγωγή τήν παίρνει τό κράτος. 

Τώρα, τό σύστημα τιμών άλλαξε και υιοθετήθηκε ένα σύστημα τιμών 
σέ τρία επίπεδα. "Ενα μέρος τής παραγωγής αφέθηκε ολοκληρωτικά 
ελεύθερο, όπως στην οικονομία τής ελεύθερης αγοράς- έόώ είναι ή ζή
τηση καΐ ή προσφορά πού καθορίζουν τις τιμές. Μια δεύτερη κατηγορία 
τιμών άφορα μερικά βασικά εϊδη διατροφής, γιά τά όποια καθορίζονται 
ανώτερα και κατώτερα όρια τιμών ανάμεσα στά δύο αυτά όρια οί τιμές 
μπορούν νά κινούνται σύμφωνα μέ τή ζήτηση κ αϊ τήν προσφορά. Κ αϊ τέ
λος, υπάρχει μιά άλλη ομάδα τιμών οί όποιες εξακολουθούν νά ορίζονται 
αυστηρά άπό τήν κυβέρνηση. 

Τέλος, έξ ϊσου σημαντικό, έγιναν μερικές αλλαγές στο νομισματικό 
και στο πιστιοτικό σύστημα, οί οποίες έδωσαν μεγαλύτερη δυνατότητα 
στην οικονομία νά λειτουργεί όχι σαν μιά οικονομία ύπύ διαταγήν αλλά 
σαν έκχρηματισμένη οικονομία. 

Οί μεταρρυθμίσεις αυτές θεσπίστηκαν τό 1968 καΐ γιά πέντε ή έξι 
χρόνια τά πράγματα πήγαν πολύ καλά όπ ' όλες τις απόψεις. Πρώτα άπ ' 
όλα, ή παραγωγή άρχισε νά ανεβαίνει πολύ γρήγορα. Ταυτόχρονα όμως 
διευρυνόταν και ή κατανάλωση- πράγματι, οί μισθοί επίσης αυξήθηκαν. 
"Ετσι, γιά πέντε χρόνια οί μεταρρυθμίσεις δούλεψαν πολύ καλά, παρά τό 
γεγονός ότι επιβραδύνθηκαν ώς ένα βαθμό, έν μέρει άπό συντηρητισμό, 
πού πάντα υπάρχει —είναι πάντα δύσκολο ν ' αλλάζεις— κ αϊ έν μέρει 
από τό φόβο τής Σοβιετικής "Ενωσης (τά γεγονότα τής Τσεχοσλοβακίας 
ήταν ένα μάθημα). "Ετσι, ό όλος μηχανισμός άλλαζε, υπήρχαν όμως κά
ποιες αντιφάσεις και φόβοι πού φαίνονται κ αϊ σ' αυτά πού έλεγαν: πρό-
9 D ΠΚΡΙΦΕΡΚΙΑΚΚΣ ΚΥΡΩΝΑΙ ΚΚΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Ιί)ος-20ος αι. 
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κείται μόνο για οικονομικές αλλαγές, έλεγαν, δεν θα υπάρξει καμιά πο
λιτική αλλαγή: μη φοβάστε, οέν αλλάζουμε, δεν προσπαθούμε να εγκα
θιδρύσουμε ένα νέο σύστημα (αποος είχε δηλοόσει ή Τσεχοσλοβακία). Φο-
βόντουσαν ακόμα ότι πιθανώς ή εισαγωγή του μηχανισμού τών τιμών 
στην οικονομία, ή εισαγωγή συνθηκών αγοράς, μπορεί να προκαλούσε 
ανεργία. Ό χρυσός κανόνας στην Ουγγαρία ήταν οτι δεν υπήρχε ανερ
γία. Τό αντίθετο μάλιστα: υπήρχε ζήτηση για εργασία. Αυτό όμως δέν 
συνέβαινε επειδή ή οικονομία λειτουργούσε τόσο καλά, αλλά επειδή 
υπήρχαν άνθροοποι ο'ι όποιοι υποαπασχολούνταν πράγματι εύρισκαν 
απασχόληση στα εργοστάσια, άλλα τα εργοστάσια χρησιμοποιούσαν πε
ρισσότερη εργασία, άπ ' όση ήταν αναγκαία. Ή εξάλειψη τής ανεργίας 
έθεοορεϊτο πάντα ένα άπό τα μεγαλύτερα επιτεύγματα τού σοσιαλισμού. 
"Ετσι, για τό φόβο τής ανεργίας, έβαλαν κάποια φρένα στή διαδικασία 
τών μεταρρυθμίσειον. 

"Οπως σας εΐπ( οι ως, ό νέος οικονομικός μηχανισμός λειτούργησε 
θαυμάσια ώς τό 197.1. Τή χρονιά εκείνη ή Ουγγαρία δέχθηκε δύο πιέσεις. 
Ή πρώτη ήταν ο'ι τιμές τού πετρελαίου, πού άρχισαν να ανεβαίνουν και 
ή Ουγγαρία είναι από τις χώρες πού δέν έχουν αρκετές ενεργειακές πρώ
τες ύλες. "Ετσι, στή διάρκεια τών επόμενων τεσσάρων ή πέντε χρόνων οί 
τιμές τών είσαγομένοον υλών ανέβηκαν στα ύψη. Έχουμε υπολογίσει ότι 
εξ αιτίας τής αύξησης αυτής στην τιμή τού πετρελαίου, ή Ουγγαρία τό 
1974 και 1975 έχασε 4 -5% τού εθνικού της εισοδήματος. 

Ή δεύτερη πίεση οφειλόταν στο ότι ή οικονομική μεταρρύθμιση δη
μιούργησε στην χοόρα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα. 

Πρώτα άπ' όλα ή κομματική γραφειοκρατία έχανε τον έλεγχο. Ή 
επιρροή τους μειωνόταν, δέν είχαν πια στα χέρια τους τό πηδάλιο τής 
οικονομίας, όπως πρίν. Εμφανίστηκε μιά νέα σειρά οικονομολόγων, δια
νοουμένου, τεχνοκρατών, ο'ι όποιοι όλο και περισσότερο έβαζαν σε αμ
φισβήτηση τήν ηγεσία τής κομματικής γραφειοκρατίας στην οικονομία 
και είναι πιθανόν ότι στο μέλλον ή αμφισβήτηση αυτή δέν θα κατευθύ
νεται μόνο στο οικονομικό επίπεδο, άλλα και στο πολιτικό. 

Τό νέο σύστημα προσοοπικών ανταμοιβών προκάλεσε επίσης μερικά 
κοινωνικά προβλήματα. Τό εισόδημα τών αγροτών αυξήθηκε τρομερά. 
ΟΊ αγρότες τής Ουγγαρίας ποτέ δέν είχαν ζήσει τόσο καλά καί ή επαρχία 
άλλαξε ριζικά. Ή μακρόχρονη παράδοση λέει ότι τα αστικά εισοδήματα 
ήταν πάντα υψηλότερα άπό τά αγροτικά. Στην δεκαετία τού 1970 όμως, 
τό αγροτικό εισόδημα στην Ουγγαρία έφθασε και ξεπέρασε τό αστικό. 
ΟΊ αγρότες λοιπόν ήταν πολύ καλά. Οί μισθοί και τό βιοτικό επίπεδο τών 
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διανοουμένου και έκείνοον πού είχαν ηγετικό ρόλο στην οικονομία αυξή
θηκαν επίσης. Οι μισθοί τής εργατικής τάξης αυξήθηκαν, οχι όμως στο 
ϊδιο επίπεδο. Θα έλεγα ότι κατά κάποιο τρόπο στην δεκαετία τού 1950 
όλοι ήταν φτωχοί, όχι ϊσα, άλλα σχεδόν ϊσα φτωχοί. Μετά την οικονομική 
μεταρρύθμιση οι οικονομικές διαφορές έγιναν πιο έντονες. Αυτό δη
μιούργησε μεγάλη κοινωνική πίεση. Ή κομματική γραφειοκρατία κατά
φερε να το εκμεταλλευτεί καί, στο όνομα τής βιομηχανικής εργατικής 
τάξης, πέρασε στην επίθεση εναντίον των νέων οικονομικών μηχανισμών. 
"Ελεγαν ότι ή οικονομική κατάσταση είναι δύσκολη έξ αιτίας τών τιμών 
τού πετρελαίου καί συνεπώς είναι απαραίτητο να ξανασυγκεντροποιη-
θεΐ ή οικονομία. 

"Ετσι, οι νέοι οικονομικοί μηχανισμοί, ο'ι μεταρρυθμίσεις, σταμάτησαν. 
Βέβαια, ή κομματική γραφειοκρατία δέν ήταν αρκετά ισχυρή για να ξα
ναφέρει τά πράγματα πίσιο κι έτσι, για τέσσερα-πέντε χρόνια, υπήρχε 
ένα νεκρό σημείο όπου δέν γινόντουσαν πιά άλλες μεταρρί'θμίσεις, χωρίς 
ομιυς να γίνεται καί επιστροφή προς τήν παλιά κατάσταση. 

Το 1978, όταν το όλο σύστημα βρισκόταν σέ αδιέξοδο, το Ουγγρικό 
Κομμουνιστικό Κόμμα αποδέχτηκε σαν κομματική γραμμή τή συνέχιση 
τών μεταρρυθμίσεων. Ξεκίνησε ένα νέο κύμα μεταρρυθμίσεων, πιο ση
μαντικό καί πιο ριζοσπαστικό. Δέν θα μπώ στις λεπτομέρειες γιατί βρι
σκόμαστε στην ϊδια γραμμή μέ όσα ήδη σας έχοο πει. Π.χ., το καθεστώς 
τής ιδιοκτησίας στά μέσα παραγωγής, πού δέν είχε θιγεί το 1968, τώρα, 
μετά το 1978, άλλαξε ολοκληρωτικά. 

Έχουμε τώρα Ιδιωτικά ξενοδοχεία, ιδιωτικές επιχειρήσεις, ένα πλή
θος άπό ελαστικά πλαίσια πού επιτρέπουν τον συνδυασμό συνθηκών 
αγοράς καί σχεδιασμού. Ό ρόλος τού οικονομικοί-' προγραμματισμού 
περιορίστηκε ακόμα περισσότερο, έπετράπηκε π.χ. στους αγροτικούς 
συνεταιρισμούς νά εγκαθιστούν βιομηχανικές επιχειρήσεις παντού στην 
χώρα. "Ετσι, δημιουργήθηκαν πολλές βιομηχανικές επιχειρήσεις, όχι πιά 
άπό το κράτος, όπως γινόταν συνήθως μέ τό σταλινικό σύστημα, αλλά 
άπό πλούσιους συνεταιρισμούς, ο'ι όποιοι επενδύουν δικά τους κεφάλαια. 
Διαμορφώνεται λοιπόν σιγά-σιγά μιά μικτή οικονομία. 

'Εκκρεμούν ωστόσο τρία κύρια ζητήματα. Τό πρώτο, τό όποιο μόλις 
τ(όρα συνειδητοποιούμε, είναι ότι δέν μπορείς νά πραγματοποιείς μια ρι
ζοσπαστική οικονομική μεταρρύθμιση διατηρώντας απαράλλακτο τό θε
σμικό και πολιτικό σύστημα. "Ετσι, κατά κάποιο τρόπο, υπάρχει όλο καί 
περισσότερη πίεση για συνέπεια και γιά τήν προιόθηση τής θεσμικής καί 
πολιτικής μεταρρύθμισης. Είναι πολύ δύσκολο. 'Υπάρχει πολλή αδράνεια 
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και αντίσταση και φυσικά πρέπει πάντα να προσέχουμε τί λέει ό μεγά
λος αδελφός... 'Οπωσδήποτε όμως γίνονται κάποιες αλλαγές. Π.χ., πρίν 
από λίγες εβδομάδες είχαμε εκλογές κατά τις όποιες, για πρώτη φορά 
από το 1947, παρουσιάστηκαν περισσότεροι υποψήφιοι. 

Θα μου πείτε, τί σημασία έχει αυτό, αφού όλοι προτείνουν το ίδιο 
πάνω-κάτω πρόγραμμα; Το πράγμα έχει παρ' όλα αυτά ενδιαφέρον. 
Πολλοί από τους πρίόην εξέχοντες πολιτικούς ηγέτες ηττήθηκαν στις εκ
λογές αυτές. Ό προυην πρ<ν>θυπουργός έχασε τή βουλευτική του έδρα 
(φυσικά δεν ήταν πολύ σημαντικό νά είσαι μέλος του κοινοβουλίου), και 
πολλοί υπουργοί, π.χ. ό πρίόην υπουργός 'Εσωτερικών, εκδιώχθηκαν. 
"Ετσι, άρχισαν νά εμφανίζονται δείγματα ενός πλουραλιστικού συστήμα
τος, το όποιο για την ώρα λειτουργεί στό οικονομικό επίπεδο. 

Τό δεύτερο ζήτημα είναι βέβαια οι σχέσεις ανάμεσα στις υπερδυνά
μεις. Στον βαθμό πού οι σχέσεις αυτές χειροτερεύουν, πράγμα πού συμ
βαίνει στα τελευταία χρόνια, είναι φυσικό νά λιγοστεύουν οι δυνατότητες 
της Ουγγαρίας νά κάνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει νά σας πώ ότι στην 
Ουγγαρία πολλοί έχουν στηρίξει τΊς ελπίδες τους στον Γκορμπατσίόφ. 
"Ομως, ακόμη και αν ό Γκορμπατσώφ σαν άτομο είναι διαφορετικός και 
επιθυμεί νά εκσυγχρονίσει τή Σοβιετική "Ενωση, είναι πολύ δύσκολο νά 
ξεπεράσει τις αδράνειες. "Ετσι, σ' ένα μεγάλο βαθμό, όλα έξαρτιώνται 
από τή Σοβιετική "Ενοοση, από τό πώς θά αντιδράσει ή Σοβιετική "Ενω
ση απέναντι σ' ένα καινούριο μοντέλο. Γι' αυτό οι Ούγγροι δηλίύνουν 
σταθερά ότι δέν δημιουργούν ένα καινούριο μοντέλο, άλλα απλώς κά
νουν κάτι διαφορετικό πού δέν αποτελεί όμ(ος μοντέλο προς μίμηση. Τό 
μοντέλο εξακολουθεί νά είναι ή Σοβιετική Ένοχτη και έμεΐς απλώς δέν 
τό ακολουθούμε. Θέλοο να πώ ότι σ' αυτό τό σημείο πρέπει νά ε'ίμαστε 
μετριόφρονες. 

Τό τρίτο ζήτημα είναι κάτι πού προσπάθησα νά σας δείξω και στίς 
πέντε ομιλίες μου, δηλαδή, ή εξάρτηση τής κάθε μικρής χώρας άπό τήν 
διεθνή οικονομία. "Αν ή διεθνής οικονομία βελτιωθεί, πράγμα πού δέν 
είναι ή περίπτωση γιά τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, τότε οι ευκαι
ρίες για τήν Ουγγαρία θά είναι καλύτερες. "Αν ή οικονομία αντιμετωπί
σει διεθνώς μια νέα οικονομική κρίση, μια véci καταστροφή, τότε ολοφά
νερα οι δυνατότητες γιά μεταρρυθμίσεις θά είναι πραγματικά πολύ πε
ριορισμένες. "Ετσι, δέν έχουμε παρά νά περιμένουμε και νά δούμε. 

Θά ήθελα νά τελειοχχο τήν ομιλία μου ξαναγυρίζοντας στην 'ιδέα πού 
μού είναι πολύ αγαπητή, σχετικά με τα μικρά κράτη. 

"Οπως πιθανώς θά ξέρετε, στον 20ό αι. έγινε μεγάλη συζήτηση γιά 
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το ρόλο τών μικρών κρατών. Το όλο ζήτημα τών μικρών κρατών τέθηκε 
στη διάρκεια του Πριότου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Βρετανοί και 
ο'ι Γάλλοι υποστήριξαν ότι αντί νά υπάρχει μια Γερμανία που να κυριαρ
χεί στην ηπειρωτική Ευροίπη, Οά ήταν καλύτερα νά στηριχθεί το όλο 
σύστημα ισορροπιών στα μικρά κράτη. Εκείνον τον καιρό είχε δημο
σιευθεί στην 'Αγγλία ένα βιβλίο που εκθείαζε τή σημασία τών μικρών 
κρατών. Θα ήθελα νά σας δώσω μερικές περικοπές απ ' αυτό το βιβλίο 
(δεν συμμερίζομαι όλες τίς απόι|>εις του συγγραφέα, αλλά μιλούσε με 
τρόπο πολύ επικό γιά το ρόλο τών μικρών κρατών στην παγκόσμια Ιστο
ρία). Σάς όίνιο το απόσπασμα: 

«Σχεδόν όλα τά πολύτιμα στοιχεία τον πολιτισμού μας έχουν 
προέλθει άπο μικρά κράτη. Ή Παλαιά Αιαδήκη, τά ομηρικά επη, το 
επικό και έλισσαβετιανό δράμα, τά έργα της ιταλικής 'Αναγέννησης, 
οι Common Laws της 'Αγγλίας... "Ολοι ξέρουν τί οφείλει ή άνδρωπό-
τητα στην Αδήνα, τή Φλωρεντία, τή Γένοβα ή τή Βαϊμάρη. Ό κόσμος 
οφείλει πολλά σε όλα τά μικρά κράτη. » 

Κατά τον συγγραφέα, λοιπόν, όλα όσα έδωσαν τά μικρά κράτη ήταν 
υπέροχα. 

Στή διάρκεια τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υπήρξε μια δια
φορετική ερμηνεία. Γιατί, οπίος ξέρετε, το σύστημα τών μικρών κρατών 
στην περιοχή τοϋ Δούναβη κατέρρευσε κι έτσι δημιουργήθηκε το ερώ
τημα αν έχουν πραγματικά κάποιο νόημα τά μικρά κράτη. Κάτω από 
τις δοσμένες οικονομικές συνθήκες είναι δυνατόν να συνεχίσουν νά υπάρ
χουν τά μικρά κράτη; "Ενας πολύ διάσημος Βρετανός 'ιστορικός είπε το 
έξης : 

«Ή οικοδόμηση μιας ενιαίας οικονομικής δύναμης μέσω τοϋ 
πολλαπλασιασμού μικρών έδνικών μονάδων είχε γίνει ασυμβίβαστη 
μέ τήν επιβίωση τοϋ πολιτισμού. » 

Πίστευαν λοιπόν ότι ή σύγχρονη παγκόσμια οικονομία απαιτεί νά 
πάψουν νά υπάρχουν τά μικρά κράτη. 

Προσωπικά ομοος, είμαι περισσότερο σύμφωνος μέ μιαν άλλη άπο
ψη, πού διατυπώθηκε κατά τήν συζήτηση αυτή. 

'Ακόμη και άν δέν είμαστε ουτοπιστές καί δέν νομίζουμε ότι τά πά
ντα έξαρτιώνται άπό τά μικρά κράτη, μπορούμε ωστόσο νά πιστεύουμε 
ότι τά μικρά κράτη έχουν κάτι νά συνεισφέροΐ'ν στον παγκόσμιο πολι
τισμό. Σάς διαβάζω τή σχετική περικοπή: 
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«Τέτοια μικρά κράιτη υποκύπτουν δυσκολότερα στή λατρεία της 
εξουσίας, στή θεοποίηση τοϋ κράτους. 'Επειδή δεν έχουν ανάγκη vet 
επενδύουν ένα διαρκώς αυξανόμενο μέρος τοϋ εθνικού τους εισοδή
ματος σέ επιθετικούς εξοπλισμούς, μπορούν να αφιερώσουν μεγαλύ
τερο μέρος του σέ επιτεύγματα στον τομέα τών επιστημών και της 
τέχνης. 'Επειδή δεν τους χρειάζεται τόση πολλή στρατοκρατία καί 
γραφειοκρατία, ή άνθρίόπινη αξία καί ή αξιοπρέπεια τοϋ άτομου πι
θανότατα προφυλάσσονται. 'Ακόμη, είναι δυνατό νά ελπίζουμε ότι 
τα μικροί κράιτη είναι σέ θέση νά λειτουργήσουν σαν ένα εξαίρετο 
πολιτικό εργαστήριο, στο οποίο θα μπορούσαν νά δοκιμάζονται νέα 
κοινωνικά πειράματα καί νέοι τύποι νομοθεσίας!» 

Λοιπόν, οπως ξέρετε, τα «εργαστήρια» είναι επικίνδυνα μέρη. Μπο
ρεί εκεί να φτάσεις πραγματικά σέ κάτι καινούριο. Μπορεί όμως και νά 
ανατιναχτείς. "Ετσι, ποιος ξέρει τί Οά συμβεί στην Ουγγαρία; 

Σας ευχάριστο) πάρα πολύ. 
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