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«Αιιά νη «Αγγιίεο» εμαθνινπζνύλ θαη ζήκεξα λα είλαη κεηνςεθία. 
Αο έρνπκε ινηπόλ ην λνπ καο ζε ηνύην: ζπγθεληξώλνληαο ππεξβνιη-
θά ηνλ επαλαζηαηηθό καο δήιν ζην εζωηεπικό ηεο κεηνςεθίαο απηήο, 
θηλδπλεύνπκε, ζηελ απξηαλή ζύειια, λα βξεζνύκε ζην πλεςπό ηεο 
κεηνςεθίαο. Γελ ζα είλαη ε πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία πνπ ε Ρώκε 
δελ ζα πέζεη θάησ από ηα πιήγκαηα ησλ Ρσκαίσλ, αιιά θάησ από 
ηα πιήγκαηα ησλ «βαπβάπων».» 
Αξγύξεο Δκκαλνπήι, Η Άνιζη Ανηαλλαγή (1980, ζει. 531). 
 
1. Ειζαγωγή 
 
Σνλ πεξαζκέλν Γεθέκβξην ζπκπιεξώζεθαλ 10 ρξόληα 
από ηνλ ζάλαην ηνπ κάιινλ πην γλσζηνύ εθπξνζώπνπ 
ηνπ – αλνκνηνγελνύο – ξεύκαηνο αλάιπζεο ηνπ δηε-
ζλνύο θεθαιαηνθξαηηθνύ ζπζηήκαηνο, πνπ νλνκάζηε-
θε «Άληζε Αληαιιαγή»: Ο Αξγύξεο Δκκαλνπήι γελ-
λήζεθε ην 1911, ζηελ Πάηξα, θαη απεβίσζε ζηηο 14 
Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001, ζην Παξίζη. Θεσξείηαη όηη ιηγό-
ηεξα πξάγκαηα είλαη γλσζηά γηα ηε δσή παξά γηα ην 
έξγν ηνπ, αιιά απηό είλαη κάιινλ ειεγρόκελν. Σν βα-
ζηθό βηβιίν ηνπ: Η Άνιζη Ανηαλλαγή. Δοκίμιο για ηοςρ 
Ανηαγωνιζμούρ ζηιρ Διεθνείρ Οικονομικέρ Σσέζειρ 
(Maspero, 1969, Monthly Review, 1972, θαη ζηα ειιε-
ληθά: Παπαδήζεο, 1980), ν «ππξήλαο» ηνπ νπνίνπ είρε 
ήδε εθηεζεί ζε παξάδνζε ηνπ Δκκαλνπήι ζηε νξβόλ-
λε (18/12/1962), είλαη εμαηξεηηθά δύζθνια ή/θαη ακθη-
ιεγόκελα γξακκέλν θαη, ζπλεπώο, αλνηθηό ζε δηάθν-
ξεο, ζπρλά αληηθξνπόκελεο, εξκελείεο. Ο θεληξηθόο 
ζηόρνο είλαη λα απνδεηρζεί όηη ε «άληζε αληαιιαγή», ε 
νπνία νξίδεηαη σο ειεύζεξν και ηέιεηα αληαγσληζηηθό 
εκπόξην αλάκεζα ζε ρώξεο κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 
θεθαιαηνθξαηηθήο αλάπηπμεο-κηζζώλ, αιιά κε ίζν πν-
ζνζηό θέξδνπο, ζπληζηά ην «ζηοισειώδη κεραληζκό κε-
ηαθνξάο αμίαο, πνπ επηηξέπεη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο 
λα εδξαηώλνπλ θαη λα πξνσζνύλ ηελ άνιζη ανάπηςξη, ε 
νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, ζέηεη ζε θίλεζε όινπο ηνπο άι-
ινπο κεραληζκνύο εθκεηάιιεπζεο θαη εμεγεί όιε ηελ 
θαηαλνκή ηνπ πινύηνπ». 
 Αλ θαη δελ παξαδέρεηαη όηη ε ζεσξία ηεο «άληζεο α-
ληαιιαγήο» ηνπ Δκκαλνπήι είλαη πιήξεο, θαζαπηή ή 
σο ζύιιεςε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθόζκηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν Antony Brewer (1980, p. 209), ζηε δη-
απγή θαη κεγάινπ αλαιπηηθνύ βάζνπο κνλνγξαθία ηνπ: 
Marxist Theories of Imperialism. A Critical Survey, 
ππνγξακκίδεη, εμαηξεηηθά εύζηνρα, όηη απηή ε ζεσξία 
«βξίζθεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηηο θύξηεο παξαδό-
ζεηο ηεο καξμηζηηθήο ζθέςεο γηα ηνλ ηκπεξηαιηζκό θαη 
ηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, θαη απέρεη εμίζνπ από ηηο 

ζπκβαηηθέο κε-καξμηζηηθέο ζεσξίεο.  Πξόθεηηαη γηα 
κία γλεζίσο πξσηόηππε ζπκβνιή. Οη καξμηζηέο, θαηά 
γεληθό θαλόλα, έρνπλ εληνπίζεη ηνλ θύξην κεραληζκό 
ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ είηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ κνλνπσιί-
νπ (κνλνπσιίνπ ζηελ αληαιιαγή, θαηά ηνλ A. G. 
Frank, κνλνπσιίνπ ζηελ παξαγσγή, θαηά ηνλ V. I. Le-
nin) είηε ζηελ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνύ ηξόπνπ 
παξαγσγήο εηο βάξνο πξν-θεθαιαηνθξαηηθώλ ηξόπσλ 
παξαγσγήο (R. Luxemburg, P. P. Rey). Σν ξήγκα ηνπ 
Δκκαλνπήι κε απηέο ηηο παξαδόζεηο εθθξάδεηαη ζηνλ 
ππόηηηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ [ελλνεί ηεο αγγιηθήο (1972) 
έθδνζεο, ν νπνίνο ζεκεησηένλ δηαθέξεη από απηόλ ηεο 
γαιιηθήο (1969) – Θ. Μ.]: «Μία Μειέηε ηνπ Ικπεξηα-
ιηζκνύ ηνπ Δκπνξίνπ». […] Ο κεραληζκόο πνπ πξνηεί-
λεη [γηα λα εμεγήζεη ηηο κεγάιεο αληζόηεηεο πνπ ππάξ-
ρνπλ ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία] δελ εδξάδεηαη ζε θα-
λελόο είδνπο κνλνπώιην ησλ θεθαιαηνθξαηηθώλ επη-
ρεηξήζεσλ νύηε ελέρεη ηελ νπνηαδήπνηε άζθεζε θξαηη-
θήο εμνπζίαο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο.». 
 ηα αθόινπζα παξαζέησ νξηζκέλα βηνγξαθηθά ζηνη-
ρεία ηνπ Δκκαλνπήι, ζπλνςίδσ απηό πνπ ζεσξώ θύξην 
ζηελ αλάιπζή ηνπ θαη, ηέινο, αλαθέξσ ην ιόγν γηα ηνλ 
νπνίν, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ην βηβιίν ηνπ νύηε ιεζκν-
λήζεθε νύηε ζα ιεζκνλεζεί, αλεμάξηεηα από ηηο ό-
πνηεο θξηηηθέο δέρζεθε ή ζα δερζεί. Ωζηόζν, δελ πξαγ-
καηεύνκαη θαζόινπ ηα δεηήκαηα (i) ηεο εκπεηξηθήο ε-
γθπξόηεηαο, θαη (ii) ησλ πνιηηηθώλ ζπλεπαγσγώλ ηεο 
ζεσξίαο: γηα κία αξθεηά θαηαηνπηζηηθή θαη ελδηαθέ-
ξνπζα ζπδήηεζε, βι. Anderson (1976). Καη απηό όρη 
κόλνλ ράξηλ ζπληνκίαο, αιιά θαη γηαηί εθηηκώ όηη, ζην 
βαζκό πνπ ε παξνύζα εκκελήο θξηηηθή ζύλνςε είλαη 
επζηαζήο, απηά ηα δεηήκαηα θαζίζηαληαη – όρη αλάμηα 
ιόγνπ αιιά κάιινλ – δεπηεξεύνληα.  
 
2. Βιογπαθικά Σηοισεία 
 
Ο Δκκαλνπήι ζπνύδαζε νηθνλνκηθέο θαη λνκηθέο επη-
ζηήκεο ζηελ Διιάδα (1927-1934) θαη, ππό ηε δηθηαην-
ξία ηνπ Μεηαμά, θαηέθπγε, ην 1937, ζην Βειγηθό Κνλ-
γθό, όπνπ εξγάζηεθε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. Σν 1942 
θαηαηάρζεθε εζεινληήο ζην ειιεληθό ζώκα ηεο Μέζεο 
Αλαηνιήο, θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1944 έιαβε κέξνο ζηελ 
εμέγεξζε θαηά ηεο εμόξηζηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο, 
ζην Κάηξν. Καηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην, αιιά κε ηελ 
ακλεζηία ηνπ 1945 επέζηξεςε ζην Κνλγθό, όπνπ ζπλ-
δέζεθε ελεξγά κε ην εζληθναπειεπζεξσηηθό-
παλαθξηθαληζηηθό-αληηηκπεξηαιηζηηθό θίλεκα, ζην ν-
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πνίν πξσηνζηάηεζε ν «Μαύξνο Άγηνο» (Γηάλλεο Ρί-
ηζνο) Patrice Lumumba (1925-1961). Σν 1957 αλα-
γθάζηεθε λα θαηαθύγεη ζηελ Γαιιία, όπνπ ζπνύδαζε 
Ιζηνξία ηεο Σέρλεο (1957-1960), ζηε ρνιή ηνπ Λνύ-
βξνπ, ελώ ην 1961 εγγξάθεθε ζηελ Πξαθηηθή ρνιή 
Αλσηέξσλ πνπδώλ, από ηελ νπνία αλαθεξύρζεθε δη-
δάθηνξαο ηνπ 3νπ Κύθινπ πνπδώλ (1968), κε Δπηβιέ-
πνληα Καζεγεηή ηνλ καξμηζηή νηθνλνκνιόγν θαη ηζην-
ξηθό Charles Bettelheim (1913-2006). Η δηαηξηβή ηνπ 
ήηαλ αθξηβώο ην βηβιίν, κε ην νπνίν ζα γηλόηαλ, επζύο 
ακέζσο, παγθνζκίσο γλσζηόο, ελώ πεξηιήθζεθαλ ζε 
απηό νη όρη θαη ηόζν δεπηεξεύνπζεο ζεσξεηηθέο δηα-
θσλίεο ηνπ Bettelheim θαη νη αληίζηνηρεο αληαπαληή-
ζεηο ηνπ Δκκαλνπήι, (βι. Δκκαλνπήι, 1980, ζζ. 9-25 
θαη 373-531). Η αθαδεκατθή θαξηέξα ηνπ μεθίλεζε ην 
1969, ζην Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ ηνπ Παλε-
πηζηεκίνπ Παξίζη VII. Σν 1972 κεηέβεθε ζην «Ιλζηη-
ηνύην Μειεηώλ Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Αλάπηπ-
μεο» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παξίζη  Ι, σο δηεπζπληήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο «Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο», ζέζε 
ζηελ νπνία παξέκεηλε έσο ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, ην 
1980, όπνπ ηνπ απνλεκήζεθε ν ηίηινο ηνπ Αλαπιεξσ-
ηή Καζεγεηή.  
 Ο Δκκαλνπήι πεξηγξάθεηαη σο αληηθνκθνξκηζηήο, 
εηθνλνθιάζηεο, εμαηξεηηθά καρεηηθόο θαη επίκσλ ζηηο 
επηζηεκνληθέο ζέζεηο ηνπ, αιιά θαη δάζθαινο πνπ π-
πνθηλνύζε ζηελ θξηηηθή ακθηζβήηεζε θάζε παξαδεδν-
κέλεο δηδαζθαιίαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηθήο ηνπ. 
Σέινο, ζεσξνύζε, όπσο ππνγξακκίδεη ν – από ην 1974 
ζηελόο ζπλεξγάηεο ηνπ – Claudio Jedlicki (2001), όηη 
νη αλαιύζεηο ηνπ ηνλ νδεγνύζαλ ζην «λα ηαπηίδεηαη κε 
ηνπο ιανύο ηνπ Σξίηνπ Κόζκνπ θαη λα αληηηίζεηαη ζηελ 
αιαδνλεία ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ απέλαληη ζηηο θησ-
ρέο ρώξεο. Σν ζηξαηόπεδό ηνπ ήηαλ πάληα απηό ησλ 
αδπλάκσλ».  
 
3. Η Άνιση Ανταλλαγή 
 
Κάζε άιιν παξά είλαη εκθαλέο ζηνλ αλαγλώζηε όηη ην 
βηβιίν «ηαιαληώλεηαη», κάιινλ άηαθηα, πεξί ηξηώλ, 
θαηαξρήλ ανεξάπηηηων κεηαμύ ηνπο, δεηεκάησλ: 
1. Σεο επνλνκαδόκελεο «μεηαθοπάρ αξίαρ-ςπεπαξίαρ» 
από ηηο ρώξεο κε ρακειά επίπεδα αλάπηπμεο-κηζζώλ 
πξνο ηηο ρώξεο κε πςειά επίπεδα αλάπηπμεο-κηζζώλ. 
2. Σεο πηζαλόηεηαο ην ειεύζεξν εκπόξην λα νδεγεί, ελ 
αληηζέζεη κε ό,ηη ππνζηεξίδνπλ ν Ricardo θαη ε Νεν-
θιαζηθή ρνιή, ζε μείωζη ηεο θαηαλάισζεο αλά κν-
λάδα απαζρνινύκελεο εξγαζίαο. 
3. Σνπ βαζκνύ ηποποποίηζηρ ηνπ ξηθαξδηαλνύ «λόκνπ 
ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ», όηαλ δηακνξθώλε-
ηαη δηεζλώο εληαίν πνζνζηό θέξδνπο (σο ζπλέπεηα ηεο 
ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο ρξεκαηηθώλ θεθαιαίσλ). 
 Θεσξώ όηη ε ηδηαίηεξε αιιά θαη πποδπομική ζπκβν-
ιή ηνπ Δκκαλνπήι ζπλίζηαηαη ζην θαηά ζεηξά ηξίην 
δήηεκα. Αιιά αο ηα εμεηάζνπκε θαηά ζεηξά: 
1. Αθόκα θαη εάλ γίλεη ε παξαρώξεζε όηη ε «κεηαθνξά 
αμίαο-ππεξαμίαο» έρεη, σο έλλνηα, θάπνην, έζησ, λόεκα 
ή, σο θαηλόκελν, θάπνηα, έζησ, νηθνλνκηθή επίπησζε 
(έρσ εθζέζεη ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ απόςεηο κνπ ζηα 

Μαξηόιεο, 2000, 2010, Γνθίκηα 7-9 θαη 11), ην αθαλ-
ζώδεο πξόβιεκα είλαη όηη ηίπνηε δελ απνθιείεη πεξη-
πηώζεηο ανηίζηποθηρ «κεηαθνξάο», δειαδή από ηηο 
ρώξεο πςειήο ζε απηέο ρακειήο αλάπηπμεο, θάηη πνπ 
κάιινλ παξαδέρζεθε, αξγόηεξα, ν Emmanuel (1975, 
1977) (ε πιένλ εκπεξηζηαησκέλε θαη εκκελήο απόδεη-
με δόζεθε, σζηόζν, από ηνλ Mainwaring, 1980). Γηα 
απηόλ αθξηβώο ην ιόγν, ε «νξζόδνμε δςηική» καξμη-
ζηηθή ζεώξεζε ηνπ έξγνπ ηνπ Δκκαλνπήι, ε νπνία ε-
πηθεληξώζεθε ζην παξόλ δήηεκα, νδεγήζεθε ζε αδηέ-
μνδν. Αληηζέησο, εθείλνη νη κειεηεηέο, νη νπνίνη βαζί-
ζηεθαλ ζηελ από ηνλ Piero Sraffa (1960) αλαζπγθξό-
ηεζε ηεο ζεσξίαο ηεο αμίαο-ηηκώλ, αθνύ απέδεημαλ ην 
αλππόζηαην ηεο «κεηαθνξάο», ζηξάθεθαλ, ελ ζπλερεί-
α, ζηα άιια δύν δεηήκαηα θαη αλέδεημαλ ό,ηη ζε απηά 
είλαη ελεξγό (γηα ζρεηηθέο εθζέζεηο θαη θξηηηθέο, βι. 
Delarue, 1975, Evans, 1975, 1981, 1984, Gibson, 1980, 
Montet, 1986, θαη Μαξηόιεο, 1993, θεθ. 11, inter alia).  
 Δδώ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη, όπσο έρεη απνδεη-
ρζεί, κε εμαηξεηηθή ζαθήλεηα, από ηνλ Kurz (1976, pp. 
7-9 and 19-21), ην αλαιπηηθό ππόδεηγκα ηνπ Δκκα-
λνπήι ζπληζηά (ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε) κία ειδική 
εκδοσή ηνπ ζξαθθαταλνύ αλαιπηηθνύ ππνδείγκαηνο δη-
εζλνύο εκπνξίνπ ή, θαιύηεξα, έλαλ ηδηαίηεξν ηξόπν 
απάιεηςεο (αλάκεζα ζε πνιινύο άιινπο, ελαιιαθηηθά 
δηαζέζηκνπο) ησλ βαζκώλ ειεπζεξίαο ηνπ ζξαθθατα-
λνύ ππνδείγκαηνο, ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε θαη δηεξεπ-
λήζεθε, θαηά πξώηνλ, από ηνλ Parrinello (1970, [1973] 
1979). Δηδηθόηεξα, ελώ ην ζξαθθαταλό ππόδεηγκα γηα 
θιεηζηέο νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ, θαη κν-
λαδηθό, βαζκό ειεπζεξίαο (βι. Sraffa, 1960, Part I), 
απηό γηα δύν αλνηθηέο εζληθέο νηθνλνκίεο ραξαθηεξίδε-
ηαη από ηξεηο βαζκνύο ειεπζεξίαο θαη, άξα, είλαη δπλα-
ηόλ λα επηιπζεί κε (i) ηνλ εμσγελή θαζνξηζκό ησλ ε-
ζληθώλ πξαγκαηηθώλ σξνκηζζίσλ, θαη (ii) ηε δηεζλή ε-
μίζσζε ησλ εζληθώλ πνζνζηώλ θέξδνπο, δπλαηόηεηα 
πνπ επηιέρζεθε από ηνλ Δκκαλνπήι. Γεληθά, πάλησο, 
όπσο ηνλίδεη ν Steedman ([1979] 1993, ζει. 49), ε 
ζξαθθαταλή αλάιπζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ είλαη α-
λεμάξηεηε από ηελ όπνηα ζπγθεθξηκέλε επηινγή 
«θιεηζίκαηνο-νινθιήξσζεο» ηνπ ππνδείγκαηόο ηεο, αλ 
θαη ε εθάζηνηε επηινγή νθείιεη λα αληηζηνηρεί ζηα η-
δηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ 
εθάζηνηε απεηθνληδόκελσλ εζληθώλ νηθνλνκηώλ.  
2. Παξόιν πνπ ν Δκκαλνπήι δελ ην απέδεημε πιήξσο, 
είλαη δπλαηόλ (αιιά όρη αλαγθαίν) λα ζεκεηώλεηαη 
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο – αθόκα θαη – ζε όλερ ηηο 
ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην εκπόξην. Καη απηό είλαη 
ηόζν πηζαλόηεξν γηα θάζε κία ρώξα, όζν κηθξόηεξν εί-
λαη ην πνζνζηό απνηακίεπζήο ηεο. Ωζηόζν, δελ πθί-
ζηαηαη εθ ησλ πξνηέξσλ ιόγνο κνλνζήκαληεο κείσζεο 
ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ρώξεο ρακειήο αλάπηπμεο θαη 
αύμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ζηηο ρώξεο πςειήο αλάπηπ-
μεο, ελώ ε ρξήζε πξνζηαηεπηηθώλ πνιηηηθώλ δύλαηαη 
λα εμνπδεηεξώζεη, γηα όιεο ηηο ρώξεο, ην ελ ιόγσ ελδε-
ρόκελν (ζρεηηθά, βι. van de Klundert, 1971, Mainwar-
ing, 1976, Emmanuel, 1978, Samuelsson, 1978, 
Steedman, 1979, Essays 4, 9, 11 and 12, Steedman, 
[1979] 1993, θεθ. 5-6 θαη 10, Mariolis, 2004, 2005, 
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2010). Σέινο, όια απηά ηζρύνπλ αλεμάξηεηα από ην 
εάλ – ζύκθσλα κε ηελ νξνινγία ηνπ Δκκαλνπήι – π-
θίζηαηαη «άληζε ή ίζε αληαιιαγή» (όπνπ ζηε δεύηεξε 
πεξίπησζε ελλνείηαη ε – ζηαζεξώλ όισλ ησλ άιισλ – 
δηεζλήο ηζόηεηα ησλ κηζζώλ). 
3. Παξόιν πνπ – θαη πάιη – ν Δκκαλνπήι δελ ην απέ-
δεημε πιήξσο, όηαλ (i) ηα επίπεδα ησλ κηζζώλ πξνζδη-
νξίδνληαη εμσγελώο, δειαδή από ηηο πξνζηδηάδνπζεο 
ζε θάζε ρώξα ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, θαη 
(ii) δηακνξθώλεηαη δηεζλώο εληαίν πνζνζηό θέξδνπο, 
ηόηε πξάγκαηη ν «λόκνο ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηε-
κάησλ» ιακβάλεη κνξθή πνπ πξνζνκνηάδεη κε απηήλ 
ηνπ «λόκνπ ησλ απολύηων πιενλεθηεκάησλ»: δελ απν-
θιείεηαη νη ρώξεο ρακειήο αλάπηπμεο λα κελ είλαη ζε 
ζέζε λα παξάγνπλ (επηθεξδώο) γηα ηε δηεζλή αγνξά, 
νπόηε ε παξαγσγή όισλ ησλ δηεζλώο εκπνξεύζηκσλ 
εκπνξεπκάησλ κεηαθέξεηαη, ηειηθά, ζηηο ρώξεο πςε-
ιήο αλάπηπμεο. Ωζηόζν, όηαλ ηα επίπεδα κηζζώλ 
πξνζδηνξίδνληαη ελδνγελώο, δειαδή κέζσ ηεο αιιειε-
πίδξαζεο πξνζθνξάο-δήηεζεο εξγαζίαο (πεξίπησζε κε 
ηελ νπνία δηαθσλεί ν Δκκαλνπήι, 1980, θεθ. 3), ηόηε ν 
«λόκνο ησλ ζπγθξηηηθώλ πιενλεθηεκάησλ» ηξνπνπνη-
είηαη πνζνηηθά αιιά όρη πνηνηηθά: αλ θαη νη κηζζνί ζηηο 
ρώξεο ρακειήο αλάπηπμεο δηακνξθώλνληαη ζε επίπεδα 
πνπ καηανάγκην ππνιείπνληαη απηώλ ζηηο ρώξεο πςε-
ιήο αλάπηπμεο, νη πξώηεο είλαη πάληνηε ζε ζέζε λα 
παξάγνπλ γηα ηε δηεζλή αγνξά (γηα όια απηά, βι. 
Brewer, 1985, Parrinello, 2009, θαη Μαξηόιεο, 2012, 
Παξάξηεκα θαη ππνζεκείσζε 3). 
 Η «παγθνζκηνπνίεζε», γεληθά, θαη ε επξσπατθή ν-
ινθιήξσζε, εηδηθά, δελ ζπλεπάγνληαη κόλνλ ηηο πξνα-
λαθεξζείζεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ελ ιόγσ λόκνπ, αιιά 
θαη, όζν ηείλνπλ ζην ξεηά επηδησθόκελν όξηό ηνπο, ηελ 
νινθιεξσηηθή κεηαηξνπή ηνπ ζην «λόκν ησλ απνιύ-
ησλ πιενλεθηεκάησλ», δηόηη (i) εθηπιίζζνληαη ζε ζπλ-
ζήθεο κνλνπσιηαθνύ (θαη όρη ηέιεηνπ) αληαγσληζκνύ 
(γηα ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία απηνύ ηνπ παξάγνληα, βι. 
π.ρ. Krugman θαη Obstfeld, 2011, θεθ. 6), θαη (ii) ελέ-
ρνπλ ηελ ειεύζεξε κεηαθίλεζε (θαη) ηνπ εξγαηηθνύ δπ-
λακηθνύ. Όιεο απηέο νη κεηαιιάμεηο έρνπλ ηδηαηηέξσο 
αξλεηηθέο (ζεηηθέο) επηπηώζεηο ζηηο ρώξεο ρακειήο 
(πςειήο) αλάπηπμεο, θαη εδώ, αθξηβώο, εληνπίδεηαη, 
ζεσξώ, ην ζεκειηώδεο πξόβιεκα ησλ ρσξώλ ηνπ επ-
ξσπατθνύ «Νόηνπ», ην νπνίν είλαη αδύλαηνλ, επνκέ-
λσο, λα επηιπζεί, κε κέηξα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ε-
ληόο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληηζέησο, κάιηζηα, εί-
λαη νη θιηκαθνύκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λόκνπ ό,ηη 
ππεξθαζνξίδεη ηηο αζθνύκελεο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο 
(βι. Μαξηόιεο, 2011). 
 
4. Το (Μη) Παπάδοξο 
 

«Όηαλ θαλείο ππεξεηεί ηελ Δπαλά-
ζηαζε είλαη ζαλ λα θαιιηεξγεί ηε ζά-
ιαζζα» 
Simón Bolívar, Ννέκβξηνο 1830 

 
Η Άνιζη Ανηαλλαγή δελ πξνζθέξεη νύηε ηε δηακέξηζε 
ησλ δεηεκάησλ πνπ πξαγκαηεύεηαη νύηε ηελ θεληξηθή 
απόδεημε πνπ ππόζρεηαη, ε νπνία ζα πξέπεη λα αλαδε-

ηεζεί κάιινλ βάζεη ηεο αλάιπζεο ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ 
ηνπ O. Lange ([1961] 1974) θαη ησλ πξνζεγγίζεσλ πε-
ξί «ζσξεπηηθήο αηηηόηεηαο» ησλ G. Myrdal, N. Kaldor, 
A. Thirlwall, παξά ζηηο ζρέζεηο αληαιιαγήο, θαζαπηέο 
(ζρεηηθά, βι. Dutt, 1990, chs. 8-10, Mainwaring, 1991, 
Thirlwall, 2001, θεθ. 7). Καη είλαη βέβαηνλ, ηνπιάρη-
ζηνλ γηα κέλα, όηη εάλ ν Δκκαλνπήι (i) δελ είρε ρξεζη-
κνπνηήζεη ηνλ όξν «άληζε/ίζε αληαιιαγή», ν νπνίνο 
ζηεξείηαη, γεληθά, λνήκαηνο θαη, έηζη, κόλνλ ζύγρπζε 
δεκηνπξγεί, θαη (ii) είρε εκκείλεη, από αλαιπηηθή άπν-
ςε, ηνπιάρηζηνλ, ζηελ αλάπηπμε ηεο πξνζέγγηζήο ηνπ 
βάζεη ησλ «αξρώλ» ηεο ζξαθθαταλήο ζεσξίαο (θάηη 
πνπ παξαδέρζεθε, εθ ησλ πζηέξσλ, σο αλαγθαίν – βι. 
Δκκαλνπήι, 1980, ζζ. 463-485 θαη 493-498, Emma-
nuel et al., 1975, pp. 72-74, θαη Emmanuel, 1978, p. 
144), ηόηε ζα είραλ αλαδεηρζεί πιήξσο όρη κόλνλ ηα 
όξηα αιιά θαη ε ηδηαίηεξε-πξνδξνκηθή ζεκαζία ηεο 
ζπκβνιήο ηνπ. 
 Όκσο, όζν ππάξρνπλ ρώξεο πνπ δηαηεξνύλ ζηξαηησ-
ηηθέο δπλάκεηο εθηόο ησλ νξίσλ ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, 
επηβάιινπλ ζε άιιεο ρώξεο θπβεξλήζεηο ή πξνγξάκ-
καηα, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θεθα-
ιαηνθξαηώλ ηνπο ζηνλ θιάδν π.ρ. ηεο κπαλάλαο ή ρξε-
ζηκνπνηνύλ ηξίηα εζληθά εδάθε σο βάζεηο «αλνίγκαηνο 
ηνπ δξόκνπ γηα ηε δεκνθξαηία ηεο αγνξάο», πάληα ζα 
βξίζθνληαη «βάξβαξνη» λα θεξύηηνπλ «ηε ρεηξαθέηε-
ζε από ηα δεζκά ηεο αδηθίαο, ηνπ δεζπνηηζκνύ, ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, θαη ηεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ε-
γεκνλίαο», ελώ θάπνηα ρέξηα ζα ςειαθίδνπλ βηβιία 
όπσο απηό ηνπ Δκκαλνπήι, κε ηελ ειπίδα όηη ζα αληη-
ηαρζνύλ θαιύηεξα, εάλ πξώηα θαηαλνήζνπλ. 
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