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Σν παξόλ θείκελν απνηειεί ζεκαληηθά ζπληνκεπκέλε θαη «θσδηθνπνηεκέλε» εθδνρή
δνθηκίνπ πεξηερόκελνπ ζηνλ ππό έθδνζε ηόκν: «ρεδηαζκέλε Καζππόηαμε ή ρεδηαζκέλε Αλάπηπμε; Μειέηεο ζην Έξγν ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε». Παξνπζηάζηεθε ζε ζεκηλάξην ηνπ «Study Group on Sraffian Economics» ζην έξγν ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε (ΜάηνοΓεθέκβξηνο 2012), ζε εκεξίδα ηνπ «Οκίινπ Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ» (Αζήλα, 13 Ηαλνπαξίνπ 2013), ζην εκηλάξην ηνπ Γεκήηξε Καιηζώλε «Κξάηνο θαη Γίθαην ζηνλ 21ν Αηώλα» (Πάληεην Παλεπηζηήκην, 26 Μαξηίνπ 2013), θαη ζηε «15ε πλάληεζε Διιήλσλ Ηζηνξηθώλ ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο» (Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Αξηζηνηέιεην
Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 14-15 Ηνπλίνπ 2013): Δπραξηζηώ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε
όιεο ηηο παξνπζηάζεηο, γηα εύζηνρα ζρόιηα θαη εθηελείο ζπδεηήζεηο, θαη ηδηαηηέξσο ηε
Λίλα Γνύζηνπ θαη ηνπο Μπάκπε Αιεμάλδξνπ, Λάκπξν Βακβαθνύζε, Βαζίιε Εαξγάλε,
Μηράιε Ενπκπνπιάθε, Νίθν Θενραξάθε, Γεκήηξε Καιηζώλε, Θαλάζε Μαληάηε, αξάλην Μνπγηάθν, Γηώξγν Νίλν, Γεκήηξε Πατηαξίδε, Κώζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε, πύξν αθειιαξόπνπιν, ηέιην θαθησηάθε, Γηώξγν ώθιε, Λεπηέξε Σζνπιθίδε
θαη Θόδσξν Φηιόπνπιν.

I. Διζαγωγή
Τν βηβιίν ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε, Ζ Βαξεηά Βηνκεραλία ζηελ Διιάδα (1947),
απνηειεί έλα εμαηξεηηθά γλσζηφ αιιά φρη εμίζνπ κειεηεκέλν έξγν, εάλ θξίλνπκε απφ ηε ζρεηηθά δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία. Σηφρνο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ
είλαη, πξψηνλ, ε αλάδεημε ηνπ ζεσξεηηθνχ, νηθνλνκνινγηθνχ ππξήλα απηνχ
ηνπ βηβιίνπ, θαη, δεχηεξνλ, ν πξνζδηνξηζκφο εθείλεο ηεο πιεπξάο ησλ νηθνλνκνινγηθψλ αλαιχζεψλ ηνπ, ε νπνία δηαζέηεη δηαρξνληθή ηζρχ.
Τν ππφινηπν ηνπ παξφληνο δνκείηαη σο εμήο: Ζ Δλφηεηα ΗΗ ζπλνςίδεη ηελ
αλάιπζε ηνπ Μπάηζε, θαηά ηξφπνλ πνπ αλαδεηθλχεη ηελ εζσηεξηθή ινγηθή θαη
ζπλνρή ηεο. Δηδηθφηεξα, ζίγεη ηα αθφινπζα δεηήκαηα:
1. Φζίλνλ πνζνζηφ θέξδνπο θαη θξίζεηο
2. Ζ θχξηα ηερλνινγηθή αληίζεζε θαη ε επίιπζή ηεο
3. Ο ηξφπνο επίιπζεο
4. Δμάξηεζε θαη απεμάξηεζε
5. Λατθή Γεκνθξαηία θαη Σνζηαιηζηηθή Γεκνθξαηία
6. Βησζηκφηεηα
7. Γπλακηθφ θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλάπηπμεο.
Σηελ Δλφηεηα ΗΗΗ εθηίζεληαη νξηζκέλεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο επί ηεο
αλάιπζεο ηνπ Μπάηζε, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα εμήο δεηήκαηα:
1. Οηθνλνκηθέο θξίζεηο
2. Βησζηκφηεηα θαη ζρεδηαζκφο
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3. Δμσηεξηθφο πινχηνο θαη εζσηεξηθή ζπζζψξεπζε
4. Δθβηνκεράληζε θαη απεμάξηεζε
Τέινο, ε Δλφηεηα ΗV είλαη ζπκπεξαζκαηηθή.
ΙΙ. Η Ανάλςζη ηος Μπάηζη
Οη βαζηθνί άμνλεο ηεο αλάιπζεο ηνπ Μπάηζε έρνπλ, θαηά λογική ζεηξά, σο
αθνινχζσο:
1. Φθίνον ποζοζηό κέπδοςρ και κπίζειρ
Αθνινπζψληαο ηνλ Marx, ν Μπάηζεο (1947) ππνζηεξίδεη φηη θάζε θεθαιαηνθξαηηθά αλεπηπγκέλε νηθνλνκία δηέπεηαη απφ ην «λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ
πνζνζηνχ θέξδνπο», ν νπνίνο αλάγεηαη ζην ηετνολογικό δεδνκέλνραξαθηεξηζηηθφ φηη θάζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πξνυπνζέηεη κία ηζρπξή αχμεζε ηεο «νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ» (βιέπε,
θπξίσο, ζζ. 344-345). Απηφο ν λφκνο νμχλεη ην πξνζηδηάδνλ, ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ζχζηεκα αληαγσληζηηθψλ αληηζέζεσλ, ην νπνίν εθδειψλεηαη, θαηά βάζε, κε «πεξηνδηθέο» θξίζεηο ππεξζπζζψξεπζεο (ή ππεξπαξαγσγήο) θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλάγνληαη, κε ηε ζεηξά ηνπο θαη ζε ηειηθή αλάιπζε, ζηελ «ππνθαηαλάισζε» (έιιεηςε επαξθνχο αγνξαζηηθήο-ελεξγνχ δήηεζεο) ησλ εξγαδνκέλσλ (ζζ. 202-205, 346-348 θαη 387-390 – βιέπε θαη Μπάηζεο, [1945] 2000, ζει. 3).
2. Η κύπια ηεσνολογική ανηίθεζη και η επίλςζή ηηρ
Ζ θχξηα ηερλνινγηθή αληίζεζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηιχεηαη κε ηνλ ζνζηαιηζηηθφ
ζρεδηαζκφ θαη εθβηνκεράληζε, νη νπνίεο δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηελ αλάπηπμε
ηεο βαξεηάο βηνκεραλίαο. Γηφηη επηθέξνπλ ζεκειηψδε κεηαβνιή ζηελ ηερληθή
βάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ππφ ηελ έλλνηα φηη θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ
ηασηότρονη αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (ή, ηνπιάρηζηνλ, ηελ αχμεζε ηεο πξψηεο ρσξίο ηε κείσζε
ηεο δεχηεξεο). Έηζη, αλαηξείηαη ε ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε ηεο πησηηθήο ηάζεο
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, θαη ην ζχζηεκα νδεγείηαη ζε ηξνρηέο κεγέζπλζεο, νη
νπνίεο δελ δεζκεχνληαη απφ απηήλ ηελ ηάζε.
Αλ θαη δελ θαίλεηαη φηη ν Μπάηζεο έρεη πιήξσο θαηαλνήζεη (ή «απνκνλψζεη») ηελ εηδηθή ζπλζήθε ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (δειαδή, φηη
είλαη ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη ότι, γεληθά, ε αχμεζε
ηεο νξγαληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ), είλαη ζαθέο φηη αληηιακβάλεηαη ηε
δεκηνπξγία ηεο ζνζηαιηζηηθήο βαξεηάο βηνκεραλίαο σο μη θεθαιαηνθξαηηθή
ηερλνινγηθή κεηαβνιή, δειαδή κεηάβαζε ζε έλα λέν «θάζκα» ηερληθψλ παξαγσγήο, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ φιν θαη πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο και θεθαιαίνπ (θπξίσο, ζζ. 206-212, 338-339 θαη 360-361).
3. Ο ηπόπορ επίλςζηρ
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε δεκηνπξγία ηεο λέαο ηερληθήο βάζεο νξίδεηαη απφ ην ζνβηεηηθφ ππφδεηγκα θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ ειεθηξνιφγνπ
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κεραληθνχ Grigorii Alexandrovich Fel‟dman (1928), ην νπνίν ν Μπάηζεο επηρεηξεί λα εμεηδηθεχζεη γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Δθηελή ηκήκαηα ηνπ βηβιίνπ ηνπ δελ πξαγκαηεχνληαη παξά απηήλ αθξηβψο ηελ εμεηδίθεπζε, πξνζθέξνληαο πνιχ κεγάιν φγθν εκπεηξηθνχ πιηθνχ θαη ππνινγηζκψλ (κεραλνινγηθψλ
θαη νηθνλνκνινγηθψλ).
Τν ππφδεηγκα Fel‟dman ζπιιακβάλεη ηε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηομέα παραγωγής μέζων παραγωγής, σο αλαγθαία πξνυπφζεζε ή βάζε αλάπηπμεο ηνπ ζχλνινπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη, ηαπηνρξφλσο, πξνηείλεη ηελ
πινπνίεζή ηεο κέζσ θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ. Δηδηθφηεξα, αθνχ πξψηα εληνπίζεη εθείλε ηε ζπλζήθε, ε νπνία εγγπάηαη ηελ αλαινγηθή θαη ηζφξξνπε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο (ζπλζήθε γλσζηή θαη σο «πξψην ζεψξεκα ηνπ
Fel‟dman»), ελ ζπλερεία απνδεηθλχεη φηη ε επηζψξεπζε ελφο δηαρξνληθά απμαλφκελνπ ηκήκαηνο ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο ζηνλ εαπηφ ηνπ νδεγεί ην ζχζηεκα ζε (i) δηαδηθαζία επηηαρπλφκελεο κεγέζπλζεο, (ii) ηζρπξή (κεηά απφ νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα) αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο, θαη (iii) δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο
ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ.[1]
Ο Μπάηζεο, αλ θαη δελ αλαθέξεηαη πνηέ ζηο «ππφδεηγκα ηνπ Fel‟dman»,
έρεη κειεηήζεη εθηελψο ηε κε «ηερληθή» (απφ άπνςε αλαιπηηθψλ-καζεκαηηθψλ
ππνδεηγκάησλ) ζνβηεηηθή βηβιηνγξαθία θαη έρεη θαηαλνήζεη ηε ιεηηνπξγία,
ηνπο ζηφρνπο θαη ηα πνξίζκαηα ησλ αληηζηνίρσλ (επηκέξνπο θαη γεληθψλ) ππνδεηγκάησλ ζρεδηαζκνχ, ηα νπνία εθαξκφζηεθαλ ζηελ πξάμε. Μία ζχλζεζε ραξαθηεξηζηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ην βηβιίν ηνπ είλαη ε εμήο: «[Ζ] δεκηνπξγία ηζρπξήο βηνκεραλίαο χζηεξα απφ ηε ζπζζψξεπζε δπλάκεσλ θαη κέζσλ είλαη ν βαζηθφο κνριφο πνπ πξέπεη λα θηλεζεί γηα λα απνθηήζνπκε ηελ ηερληθννηθνλνκηθή εθείλε βάζε πνπ πάλσ ζ‟ απηή ζα ζηεξηρζεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο
ζνζηαιηζηηθήο ζρεδηαζκέλεο νηθνλνκίαο. […] [Τα πεληάρξνλα ζρέδηα] απνηεινχλ ζηελ ηζηνξία ην πξψην κεγαιφπξεπν παξάδεηγκα πνπ ε αλζξψπηλε θνηλσλία φρη κφλν θαζφξηζε νινθιεξσκέλα θαη ζπλεηδεηά ηνπο ζθνπνχο θαη ηα
κέζα ηεο δξάζεο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη ηνπ θάζε κέινπο ηεο, αιιά θαη
πξαγκαηνπνίεζε κε επηζηεκνληθή αθξίβεηα ηνπο ζθνπνχο απηνχο (ζει. 228).
[…] Ζ αλάπηπμε ηεο ζνζηαιηζηηθήο βηνκεραλίαο έρεη γηα απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε ζχλζεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο. […] Τελ αιιαγή ζηε ζχλζεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο πξέπεη λα ηελ εμεηάδνπκε ζε ζπζρεηηζκφ κε ην πνζνζηφ
ηεο αχμεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. Δπίζεο πξέπεη λα ηελ
εμεηάδνπκε ζε ζπζρεηηζκφ κε ην χςνο φπνπ θηάλεη ην πνζνζηφ ηεο ζπζζψξεπζεο. Καη μέξνπκε πσο, ζην δηάζηεκα ησλ ζηαιηληθψλ πεληάρξνλσλ, ν ξπζκφο
ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απηνχ μεπέξαζε θαη ην κεγαιχηεξν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο ζην κεζνπφιεκν. […] [Αθφκα] βιέπνπκε
λα πιαηαίλεη νινέλα ν ζνζηαιηζηηθφο ηνκέαο θαη αληίζεηα λα κηθξαίλεη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Σηελ ΔΣΣΓ, έπεηηα απφ ην πξψην ζηαιηληθφ πεληάρξνλν, είδακε
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ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα εμαθαλίδεηαη ζρεδφλ, λα κελ έρεη πηα ππνινγίζηκε νηθνλνκηθή δχλακε. Τν θνηλσληθφ απνηέιεζκα ζηελ πεξίνδν απηή είλαη πσο επηθξαηνχλ νη ζνζηαιηζηηθέο παξαγσγηθέο ζρέζεηο ζηελ νηθνλνκία. Καη επηθξαηνχλ έπεηηα απφ αδηάθνπε δηαιερηηθή εμέιημε θαη φρη κεραληθά θαη «απ‟ ηα πάλσ», φπσο ην βιέπαλε νη θάζε ινγήο «αληηπνιηηεπφκελνη» ζηελ ΔΣΣΓ (ζζ.
230-231). […] [Μ]έζα ζηηο ζνζηαιηζηηθέο ζπλζήθεο ην θνηλσληθφ εηζφδεκα
πνπ παξάγεηαη κπνξεί λα κεγαιψλεη παξάιιεια κε ηελ αχμεζε ησλ αλαγθψλ
ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ θαη κε ηηο δνζκέλεο ηερληθέο δπλαηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. Κακία αληίθαζε ή αληίζεζε αλάκεζα ζηελ επέθηαζε ηεο παξαγσγήο θαη
ζηελ επέθηαζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ πεδίνπ ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη κφλνη
παξάγνληεο (δελ κπνξνχκε βέβαηα λα ηνπο ζεσξήζνπκε «ηειηθά φξηα») πνπ
ξπζκίδνπλ ην βαζκφ ηεο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο είλαη νη ηερληθέο δπλαηφηεηεο θαη ν βαζκφο ηεο νηθνλνκηθήο ζπζζψξεπζεο θαη ηεο εηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Καη νη παξάγνληεο φκσο απηνί εμαζθαιίδνληαη πάιη κε ηελ αδηάθνπε θαη
αδέζκεπηε αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ. Αγλννχλ […] [φηη] ε ρσξίο
αληηζέζεηο αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο δε ζπλαληάεη
«ηειηθά φξηα» ζηηο αλάγθεο ζε βηνκεραληθά πξντφληα, γηαηί απινχζηαηα θαη νη
αλάγθεο απηέο εμειίζζνληαη θαη κεγαιψλνπλ παράλληλα. Αγλννχλ πσο ν δεκνθξαηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ζηελ νηθνλνκία καο ζα ζπάζεη ηα εκπφδηα ησλ
«ηειηθψλ νξίσλ». Τα αγλννχλ φια απηά, φπσο αγλννχλ θαη ηνπο πξαγκαηηθνχο
λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία θαη ηηο ελδνγελείο ηεο αληηζέζεηο. Κη φκσο ζέινπλ λα νλνκάδνληαη θαη λα ζεσξνχληαη ζνζηαιηζηέο θαη
«αληηθεηκεληθνί» επηζηήκνλεο θαη νηθνλνκνιφγνη [αλαθέξεηαη ζηνπο Π. Κνπβέιε, Ξ. Ενιψηα θ.ά., νη νπνίνη ππνζηήξηδαλ φηη ππάξρεη ηειηθφ φξην ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ησλ
πξνπνιεκηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκίαο ζε βηνκεραληθά πξντφληα ή, γεληθφηεξα, απφ ηε «θπζηθή ζηελφηεηα ηεο ειιεληθήο εζσηεξηθήο αγνξάο» – Θ. Μ.]
(ζζ. 392-393). […] Τν δήηεκα είλαη πψο ζα απμήζνπκε ηελ αηνκηθή απφδνζε
ηεο εξγαζίαο θαη ην δήηεκα ηνχην ζα ιπζεί μέζα ζην δξφκν ηεο αλάπηπμεο θαη
ηεο πξνφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο καο δσήο. Ζ πείξα απφ ηε ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία ζηε Σνβηεηηθή Έλσζε καο έδεημε πσο ε ζνζηαιηζηηθή ζπζζψξεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ νινέλα δηεπξπλφκελε αλαπαξαγσγή ησλ θιάδσλ πνπ ζεκειηψζεθαλ ζε αλψηεξε ηερληθή βάζε θαη κε ηελ παξάιιειε αλχςσζε ηνπ επηπέδνπ δσήο θαη πνιηηηζκνχ ησλ δνπιεπηψλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ, γηα ηελ αλάπηπμε ζε κία ηέηνηα βάζε πξνρσξεί ε νηθνλνκία θαη ζηηο
ιατθέο δεκνθξαηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Απηέο είλαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα ζθπξειαηεζνχλ θαη ζα ζθπξειαηεζνχλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Λατθήο
Γεκνθξαηίαο. (ζζ. 450-451)».
4. Δξάπηηζη και απεξάπηηζη
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία, ε νπνία νξίδεηαη σο «νηθνλνκία ρψξαο κε κέζν επίπεδν
θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, δειαδή ρψξαο πνπ δελ έρεη ηειεηψζεη ηνλ αζηηθν4

δεκνθξαηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο» (ζει. 194), δελ αληηκεησπίδεη κφλνλ ην
πξναλαθεξζέλ ζχλνιν πξνβιεκάησλ αιιά θαη ην δήηεκα ηεο «ηκπεξηαιηζηηθήο
εμάξηεζεο». Σην ηειεπηαίν δήηεκα αληηζηνηρεί δηαθξηηφ ζχλνιν, νηθνλνκηθψλ
θαη πνιηηηθψλ πξνβιεκάησλ, ην νπνίν δηαπιέθεηαη κε ην πξψην, θαη, κάιηζηα,
θαηά ηξφπν εμαηξεηηθά ζχλζεην, κε ζπλέπεηα λα εκπνδίδεηαη «ε αλάπηπμε ησλ
εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ ηεο ρψξαο, ε αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ
ηεο πφξσλ θαη ν ζρεκαηηζκφο, κε ηελ πιαηεηά ζπζζψξεπζε, κίαο γεξήο εζσηεξηθήο αγνξάο.» (ζει. 194).
Ζ ζρεηηθή ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ Μπάηζε απνηειεί ζπλδπαζκφ ηνπ
«λφκνπ ηεο αληζφκεηξεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο αλάπηπμεο» ηνπ Lenin, γηα
ηνλ κνλνπσιηαθφ θαπηηαιηζκφ-ηκπεξηαιηζκφ (βιέπε θαη Σηάιηλ, 1924, ζζ. 3-5,
21-25 θαη 58-67), θαη κίαο ζεσξίαο πεξί «κεηξνπφιεσλ ή πηζησηξηψλ, γεληθά,
ρσξψλ θαη απνηθηαθψλ ή κηζναπνηθηαθψλ ή εμαξηεκέλσλ, γεληθά, ρσξψλ». Δίλαη αξθεηά εληππσζηαθφ φηη πξφθεηηαη γηα ην ίδην, θαηά βάζε, «ζρήκα» πνπ
εθζέηεη, δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν θεκηζκέλνο καξμηζηήο, πνισλφο νηθνλνκνιφγνο Oscar Lange ([1963] 1974), ζε κία δηάιεμή ηνπ ζηελ Κεληξηθή Τξάπεδα
ηεο Αηγχπηνπ, ην 1963 (πξνθαλψο, θαη ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο απηήο ηεο δηάιεμεο έρνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο).
5. Λαϊκή Γημοκπαηία και Σοζιαλιζηική Γημοκπαηία
Σε απφιπηε ζπλνρή κε ηηο – ηφηε – αλαιχζεηο θαη ζέζεηο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ
Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο, ν Μπάηζεο δηεπθξηλίδεη φηη ν θαηαξράο πξνηεηλφκελνο, απφ απηφλ, νηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο δεν ηαπηίδεηαη κε ηνλ ζνζηαιηζηηθφ
ζρεδηαζκφ:[2] «Ζ ζρεδηαζκέλε νηθνλνκηθή δξάζε ηελ πεξίνδν ηεο αλαζπγθξφηεζεο, ρσξίο λα παχεη λα έρεη ηελ απψηεξε πξννπηηθή ηεο ζνζηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, είλαη φκσο θάηη δηαθνξεηηθφ απφ απηήλ γηα πνιηηηθννηθνλνκηθνχο θαη
ηερληθννηθνλνκηθνχο ιφγνπο (ζει. 213). […] Πξέπεη ινηπφλ λα έρνπκε δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε ηερληθννηθνλνκηθή βάζε πνπ επηηξέπεη λα κεηαηξαπνχλ παξάιιεια νη ζρέζεηο ζηελ παξαγσγή απφ αζηηθέο πνπ ήηαλ ζε ζνζηαιηζηηθέο. Καη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία ηέηνηα ηερληθή βάζε ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη ζηε βηνκεραλία, πξέπεη λα εθβηνκεραλίζνπκε ζε κεγάιε θιίκαθα
ηε ρψξα, πξέπεη κε άιια ιφγηα λα δεκηνπξγήζνπκε ελεξγεηαθή βάζε, βαξεηά
βηνκεραλία, κεηαιινπξγία, κεραλνπξγία θαη ρεκηθή βηνκεραλία, θαη ζπγθνηλσλίεο. Υπάξρνπλ φια απηά ζήκεξα; Όρη. Θα ήηαλ ινηπφλ αλεδαθηθφ, αλ ππνζηεξίδακε πσο ζε κία νηθνλνκία πνπ δελ δεκηνχξγεζε αθφκα ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ ηερληθή ηεο αλνηθνδφκεζε ζε αλψηεξε βάζε κπνξεί λα νξγαλσζεί άκεζα, φπσο κία ζρεδηαζκέλε ζνζηαιηζηηθή νηθνλνκία. Ζ εζωηερική πάιη οργανική αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ παξαγσγηθψλ ηεο δπλάκεσλ ρξεηάδεηαη ζαλ πξνυπφζεζε, φπσο ιέεη ν Ν. Εαραξηάδεο: «λα θαηαξγεζνχλ πξψηα ηα
δεζκά πνπ ηηο δεζκεχνπλ, δειαδή πξηλ απφ φια η‟ άιια, νη κηζνθεδνπαξρηθέο
ζρέζεηο ζην ρσξηφ θαη ε εμάξηεζε ηεο ρψξαο απφ ην μέλν θεθάιαην. Δηλαδή
πριν από όλα να ολοκληρωθεί ο εθνικοδημοκραηικός μεηαζτημαηιζμός».
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6. Βιωζιμόηηηα
Καηά ηνλ Μπάηζε, «ην πξφβιεκα ηεο βησζηκφηεηαο δελ είλαη θαλέλα κεηαθπζηθφ ή θπζηθνγεσγξαθηθφ πξφβιεκα ζηε βάζε ηνπ, παξά έλα ζπγθεθξηκέλν
θνηλσληθννηθνλνκηθφ πξφβιεκα πνπ ε ιχζε ηνπ ζεκαίλεη: λ‟ αληηθαηαζηήζνπκε ηηο παιηέο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, πνπ θξαηνχλ ζε θαζπζηέξεζε ηηο παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηεο θνηλσλίαο, κε ηηο θαηλνχξγηεο παξαγσγηθέο ζρέζεηο, πνπ ζα
αλνίμνπλ ην δξφκν ζηελ αδέζκεπηε αλάπηπμε ηνπ παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ θαη
ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. Καη ε πνξεία γηα ηελ αλέιημε ηεο νηθνλνκίαο κέζα
ζε αλψηεξεο κνξθήο θνηλσληθφ πιαίζην αρτίζει γηα ηελ Διιάδα κε ηε λαϊκή
δημοκραηία. Απηνί πνπ αξληνχληαη ηε βαζηθή απηή αιήζεηα θαη πξνζπαζνχλ
λα ηελ θξχςνπλ απφ ην ιαφ κε κεγαιφζηνκεο θξάζεηο, είλαη νη ςεπηνζνζηαιηζηέο πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά ηεο ειιεληθήο «ληηιεηάληηθεο» δηαλφεζεο,
ηφζν απφ ηα δεμηά φζν θαη απφ «η‟ αξηζηεξά». Σε θακία φκσο πεξίζηαζε δελ
πξέπεη λα ηνπο αθήζνπκε λα βιάπηνπλ ηνλ ιαφ ρξεζηκνπνηψληαο κία ηέηνηα
απαηειή κάζθα.» (ζει. 232). Αζθψληαο, ινηπφλ, θξηηηθή ζε δηάθνξεο – αθεηεξηαθά εηεξνγελείο αιιά θαηαιεθηηθά ζπγθιίλνπζεο – αλαιχζεηο, νη νπνίεο αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα εθβηνκεράληζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ππνγξακκίδεη φηη απηέο είλαη άζηνρεο, θαηαξράο δηφηη ζηεξίδνληαη ζε δηαηνκεαθέο ζπγθξίζεηο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ησλ αληηζηνίρσλ θαζαξψλ πξντφλησλ (θπξίσο,
ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα κε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα). Υπνζηεξίδεη δε φηη νη ελ
ιφγσ ζπγθξίζεηο δελ πξέπεη λα γίλνληαη νχηε θαλ ζε φξνπο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο αιιά ζε φξνπο ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο (ή ηνπ ιφγνπ θεξδψλ-κηζζψλ, εκπεηξηθά), ην νπνίν εμαξηάηαη ζεηηθά απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο θαη αξλεηηθά απφ ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, θαη ζε
ζπλδπαζκφ, κάιηζηα, κε ζπγθξίζεηο ησλ αληηζηνίρσλ, ηνκεαθψλ νξγαληθψλ
ζπλζέζεσλ ηνπ θεθαιαίνπ (ή ησλ ιφγσλ ρξεζηκνπνηνχκελνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ-κηζζψλ, εκπεηξηθά), νη νπνίεο αληαλαθινχλ (θαη) ηηο ηνκεαθέο ηερληθέο ζπλζέζεηο ηνπ θεθαιαίνπ (ή ηηο εληάζεηο ηνπ θεθαιαίνπ, εκπεηξηθά). Σχκθσλα κε εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο ηνπ, απηέο νη πην αληηπξνζσπεπηηθέο ζπγθξίζεηο δείρλνπλ, ρσξίο ακθηβνιία, φηη ε εθβηνκεράληζε είλαη φρη κφλνλ δπλαηή
αιιά ζπληζηά θαη ην «θιεηδί» γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο (θαη ηνπ
σξνκηζζίνπ) ζηνπο ηερλνινγηθά θαζπζηεξεκέλνπο ηνκείο, φπσο ν αγξνηηθφο,
φπνπ ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ είλαη πνιχ πςειφο, φρη ιφγσ πςειήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο αιιά ιφγσ πνιχ ρακεινχ σξνκηζζίνπ (ζζ. 343-372 θαη
404-451). Τέινο, επηζεκάλεη, ζην πιαίζην ηεο ίδηαο αληηπαξάζεζεο, φηη νη ππνζηεξηθηέο ηεο αληίζεηεο άπνςεο δελ έρνπλ θαζφινπ θαηαλνήζεη ηε δπλακηθή
πνπ ζέηεη ζε θίλεζε ε εληαηηθή επηζψξεπζε θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο
κέζσλ παξαγσγήο, αιιά αξθνχληαη ζε πνζνηηθέο εθηηκήζεηο νη νπνίεο – αθφκα
θαη αλ ήηαλ βάζηκεο – είλαη ζηαηικές, δειαδή πξνυπνζέηνπλ, άξξεηα ή ξεηά,
δεδνκέλε ηε δηάξζξσζε θαη ην παξαγσγηθφ θαη θαηαλαισηηθφ δπλακηθφ ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.[3]
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7. Γςναμικό και σπημαηοδόηηζη
Σε πιήξε αληηζηνηρία κε ηελ νηθνλνκηθή ινγηθή πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ην ππφδεηγκα Fel‟dman, o Μπάηζεο δηαθξίλεη κεηαμχ (i) δπλακηθνχ ηεο νηθνλνκίαο
(πξντφλ ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο), θαη (ii) ρξεκαηνδφηεζεο
(ρξεκαηηθή αμία απνηακηεχζεσλ), φζνλ αθνξά ζηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ εθβηνκεράληζεο: «Τν νηθνλνκηθφ δπλακηθφ δείρλεη ηηο δπλαηφηεηεο απνζέκαηνο
θαη ζπζζψξεπζεο νηθνλνκηθψλ κέζσλ, πνπ έρεη κία δνζκέλε νηθνλνκία απφ
ηελ εζσηεξηθή νξγαληθή ηεο αλάπηπμε, κέζα ζε κία θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Απφ ην βαζκφ ηεο ζπζζψξεπζεο θαη ην κέγεζνο ηνπ απνζέκαηνο ησλ
νηθνλνκηθψλ κέζσλ εμαξηάηαη θαη ν βαζκφο ηεο δπλαηφηεηαο πνπ έρεη ε νηθνλνκία απηή γηα θαηλνχξγηεο παξαγσγηθέο ηνπνζεηήζεηο. […] Φξεκαηνδφηεζε ή
ηθαλφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εθηέιεζε ελφο παξαγσγηθνχ ζρεδίνπ ζεκαίλεη ε εμαζθάιηζε ησλ, πνζνηηθά, απαξαίηεησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ, ζε
ξεπζηή ή γεληθφηεξα άκεζα θαηαλαιψζηκε κνξθή, γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαηηήησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ θαη ηελ πιεξσκή ηεο εξγαζίαο. […] Έηζη ε
δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο βιέπνπκε πψο είλαη έλλνηα πνιχ ζηενόηερη απφ
ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ δπλακηθνχ, γηαηί, ελψ ε δεχηεξε αθνξά ηε δσναηόηηηα γηα ηε δεκηνπξγία δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ, ε πξψηε πεξηνξίδεηαη ζηελ
ηαμειακή, ζα ιέγακε, επρέξεηα γηα ηελ άμεζη ρξεζηκνπνίεζε ησλ δηαζεζίκσλ
θεθαιαίσλ ζε κία δνζκέλε πεξίνδν.» (ζει. 461 – πξφζζεηε έκθαζε).
Παξνπζηάδνληαο κε απζηεξφηεηα φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη απινπνηήζεηο ησλ ππνινγηζκψλ ηνπ, ν Μπάηζεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ην «θχθισκα δπλακηθνχ-ρξεκαηνδφηεζεο» κπνξεί πξάγκαηη λα «θιείζεη» ζην χςνο
ησλ 11 δηζ. δξρ., ή ζην 18.5%, πεξίπνπ, ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν επαξθεί γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο εθβηνκεράληζεο. Τνλίδεη δε φηη, ζε
θάζε πεξίπησζε, ην δπλακηθφ δελ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 1.9% ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο, φπσο ππνζηεξίδνπλ φζνη αξλνχληαη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βαξεηάο βηνκεραλίαο, ελψ ζην πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18.5% ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηνχλ ηα δηαζέζηκα θεθάιαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ
γεσξγηθνχ εηζνδήκαηνο, απφ ηνπο λένπο θιάδνπο ηεο βαξεηάο βηνκεραλίαο θαη
απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ειαθξάο βηνκεραλίαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο αιηείαο.
Άξα, «[ν]η δπλαηφηεηεο ζπζζψξεπζεο νηθνλνκηθψλ κέζσλ απφ ηελ παξαγσγηθή αλάπηπμε ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ ζρεδίνπ παξνπζηάδνληαη ζεκαληηθέο.» (ζει. 480).
ΙΙΙ. Κπιηικέρ Παπαηηπήζειρ
1. Οικονομικέρ κπίζειρ
Σχκθσλα κε φ,ηη είλαη γλσζηφ, έσο ζήκεξα, ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη ν – ιεγφκελνο – «χζηεξνο» θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δεν δηέπεηαη απφ
ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ρσξίο απηφ λα ζπλεπάγεηαη, πξνθαλψο, φηη ην ηζρχνλ κέζν πνζνζηφ θέξδνπο δελ κεηψλεηαη πνηέ, δηφηη, γηα παξά7

δεηγκα, κπνξεί λα κεησζεί (θαη έρεη φλησο κεησζεί, ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο) ζπλεπεία κείσζεο ηνπ ιφγνπ θεξδψλ-κηζζψλ ή/θαη κείσζεο ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (αλαιπηηθά, βιέπε Μαξηφιεο, 2006, θεθ.
4-5, θαη, 2010, Γνθίκην 10, θαη ηελ εθεί παξαηηζέκελε βηβιηνγξαθία). Ζ δπλαηφηεηα κε κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ κεηά ην 1910
αλεπηπγκέλν θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο δελ ζίγεη, βέβαηα, ηελ ππφινηπε αλάιπζε ηνπ Μπάηζε, αιιά δειψλεη, αληηζέησο, φηη ν λένο, ζνζηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη (θαη) απηφ ην πξφβιεκα ή,
αιιηψο, φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ζα ηνπ πξνζθέξεη κία επλντθφηεξε, απφ απηήλ ηελ άπνςε, ηερληθή βάζε.[4] Αο ζεκεησζεί, ηέινο, φηη
θαη ε ζέζε ηνπ πεξί «θξίζεσλ ππεξζπζζψξεπζεο» ζα πξέπεη θξηζεί σο «κνλνδηάζηαηε», αιιά απηφ κφλνλ ππφ ην θσο ησλ λεφηεξσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη ρσξίο λα ζίγεηαη ε ππφινηπε αλάιπζή ηνπ (βιέπε Bhaduri and
Marglin, 1990, Kurz,1990, Μαξηφιεο, 2011, Γνθίκην 3, θαη Mariolis, 2013).
2. Βιωζιμόηηηα και ζσεδιαζμόρ
Όπσο γλσξίδνπκε, ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή επηζηήκε έρεη θαηνξζψζεη λα νξίζεη ηε «βησζηκφηεηα» θαη, θαη‟ επέθηαζε, ηελ «θεξδνθνξία» κε απζηεξφ ηξφπν (βιέπε π.ρ. Bródy, 1970, θαη Kurz and Salvadori, 1995). Δπνκέλσο, νξηζκέλα απφ ηα θεληξηθά δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηνλ Μπάηζε (θαη ηδίσο φια
απηά πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάζηξσζε θαη ππνινγηζκφ ηνπ ζρεδίνπ, απφ νηθνλνκνινγηθή άπνςε) είλαη δπλαηφλ λα ηεζνχλ θαη λα δηεξεπλεζνχλ, ζπλεθηηθά
θαη πιήξσο, κφλνλ βάζεη ηεο «αλάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ» θαη ησλ – επαθφινπζσλ – ζεσξηψλ πεξί «δηαηνκεαθψλ ζπλδέζεσλ» θαη «θαηαλνκήο θαη κεγέζπλζεο ηνπ εηζνδήκαηνο», νη νπνίεο, σζηφζν, δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλεπηπγκέλεο ζηελ επνρή ηνπ. Αιιά θαη λα ήηαλ αλεπηπγκέλεο, ε εκπεηξηθή εθαξκνγή ηνπο ζα απαηηνχζε ηζρπξέο ππνινγηζηηθέο κεραλέο, νη νπνίεο δελ ήηαλ δηαζέζηκεο.
3. Δξωηεπικόρ πλούηορ και εζωηεπική ζςζζώπεςζη
Θα πξέπεη λα απνζαθεληζηεί κία άπνςε ηνπ Μπάηζε, ε νπνία ηείλεη, απφ φ,ηη
θαίλεηαη, ζε απηήλ νξηζκέλσλ άιισλ, κεηαγελέζηεξσλ «ζεσξηψλ εμάξηεζεο»,
θαη κάιινλ πεξηζζφηεξν ζε απηήλ πεξί «(επαλ-)ηδηνπνίεζεο ηνπ ππεξπξντφληνο-πιενλάζκαηνο» ηνπ Baran (1957). Πξφθεηηαη, βαζηθά, γηα ηελ αθφινπζε:
«Ζ ζπζζψξεπζε θαη ε απνηακίεπζε πνπ πξαγκαηνπνηεί ην μέλν θεθάιαην δελ
γίλεηαη κέζα ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία, παξά έμσ απ‟ απηή [δειαδή, ζηνλ θχθιν ηεο μέλεο αγνξάο]. […] Έηζη ελψ ε ειιεληθή νηθνλνκία γίλεηαη ε πεγή θεθαιαίσλ, φκσο κφιηο παξαρζνχλ ηα ράλεη απφ ηα ρέξηα ηεο θαη [καηαηψλεηαη] ε
αλάπηπμε ηνπ νηθνλνκηθνχ ηεο δπλακηθνχ» (ζει. 186 – βιέπε, επίζεο, Μπάηζεο, [1948] 2000, θαζψο θαη Porter, 2010, ζζ. 144, 195, θαη 267-269). Ζ δηεξεχλεζε κπνξεί λα δείμεη φηη απηή ε άπνςε είλαη ειεγρφκελε, ππφ ηελ έλλνηα
φηη ε αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηελ αιινδαπή δελ ζπλεπάγεηαη θαηαλάγθελ ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ εκεδαπή, εάλ
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ιάβεη ρψξα αχμεζε ηεο ξνπήο πξνο απνηακίεπζε απφ ηα θέξδε. Καη απηή ε
έλζηαζε θάζε άιιν παξά εμαζζελεί φηαλ ζπλππνινγίδεηαη ε απφδνζε ηνπ θαζαξνχ εμσηεξηθνχ πινχηνπ (βιέπε Μαξηφιεο, 2000, ζζ. 192-194, θαη, 2011,
ζζ. 83-84).
4. Δκβιομησάνιζη και απεξάπηηζη
Δίλαη αιήζεηα φηη ν Μπάηζεο δελ εμεγεί αλαιπηηθά ηνλ νηθνλνκηθφ κεραληζκφ
δηα ηνπ νπνίνπ ε δεκηνπξγία βαξεηάο βηνκεραλίαο θαζίζηαηαη αλαγθαία ζπλζήθε απεμάξηεζεο, αιιά ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή επηζηήκε θάζε άιιν παξά
αξλείηαη ηελ χπαξμή ηνπ. Ψο γλσζηφλ, ζήκεξα ην δήηεκα κπνξεί λα αλαιπζεί
κέζσ ησλ «ππνδεηγκάησλ θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο», ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ, θαηά πξψηνλ, απφ ηνπο Myrdal θαη Kaldor, ελψ βξήθαλ ηελ νινθιεξσκέλε ηνπο κνξθή κε ηηο επεμεξγαζίεο ησλ Dixon θαη Thirlwall (βιέπε
Thirlwall, 1979, 2011, Dixon and Thirlwall, 1975).
ΙV. Σςμπέπαζμα
Ο ζεσξεηηθφο ππξήλαο ηεο ζπκβνιήο ηνπ Μπάηζε απνηειεί έλα καλώς οριζμένο ζχζηεκα εκβάζπλζεο, εμεηδίθεπζεο θαη εθαξκνγήο, ζηελ πεξίπησζε ηνπ
ειιεληθνχ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ, καξμη(ζηη)θψλ ζεσξηψλ πεξί θξίζεσλ, εμάξηεζεο θαη ζρεδηαζκνχ ηεο εθβηνκεράληζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Απηή ε
ζπκβνιή δελ εθθηλεί απφ αθεξεκέλεο πξνζέζεηο ή ηδέεο, αθφκα θαη απφ απηέο
πεξί ζνζηαιηζκνχ ή θνκκνπληζκνχ, αιιά απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο αληηζέζεηο ηεο
πιηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνηλσληθνχ ζρεκαηηζκνχ.
Βάζεη ιεπηνκεξέζηεξσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζχγρξνλσλ κεζφδσλ, κεραληθνί θαη νηθνλνκνιφγνη δχλαληαη λα ειέγμνπλ ηελ αθξίβεηα θαη ηε
ζπλνρή ησλ εκπεηξηθψλ ππνινγηζκψλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ
Μπάηζε. Παξάιιεια, ηζηνξηθνί δχλαληαη λα εμεηάζ(δ)νπλ θαηά πφζνλ ε βηνκεραληθή θαη, γεληθά, ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ φλησο αθνινπζήζεθε, κε ηελ
φπνηα αξρηθή ψζεζε έδσζε ην Σρέδην Μάξζαι (δήηεκα γηα ην νπνία δελ ππάξρεη νκνθσλία, κεηαμχ ησλ εηδηθψλ), πξψηνλ, ελζσκάησζε-αθνκνίσζε επηκέξνπο ηκήκαηα ησλ πξνηάζεσλ ηνπ Μπάηζε, δεχηεξνλ, πέηπρε ηνπο δηαθεξπγκέλνπο ζηφρνπο ηεο, θαη, ηξίηνλ, είρε πξαγκαηνπνηεζέληα απνηειέζκαηα αζχκκεηξα ή κε κε απηά ησλ ππαξθηψλ επξσπατθψλ Λατθψλ Γεκνθξαηηψλ. Ψζηφζν, θάζε ηειηθή θξίζε νθείιεη λα ζπλππνινγίζεη ηα δεδνκέλα (ζεσξεηηθά θαη
εκπεηξηθά – ειιεληθά θαη δηεζλή) εκείνης ηεο επνρήο. Πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφο είλαη, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ν πεξηνξηζκφο ηεο έξεπλαο ζηα ζεκεξηλά, επείγνληα θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ηεο παηξίδαο καο. Σε απηήλ ηελ ηειεπηαία
πεξίπησζε νθείιεη λα αλαινγηζηεί θαλείο εμαξρήο πφζν επίθαηξε είλαη ε αθφινπζε επηζήκαλζε ηνπ Μπάηζε (ζει. 485): «Πνχ νδεγνχλ ινηπφλ, ηα ζρέδηα
απηά; Καηαιήγνπλ άιιν ιηγφηεξν, άιιν πεξηζζφηεξν ζηε δηαπίζησζε ηεο αλάγθεο λα εμεπξεζνχλ ηα θεθάιαηα πνπ ιείπνπλ, απφ ηνλ εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Ο
δαλεηζκφο απηφο παίξλεη δηάθνξεο, θπζηθά, κνξθέο θαη πξνβιέπεηαη θάησ απφ
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δηαθνξεηηθνχο γηα θάζε ζρέδην φξνπο, γηα ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ησλ
θεθαιαίσλ απηψλ, φζν θαη γηα ηε κνξθή ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο. Οη φξνη ηεο
παξνρήο, ε κνξθή ηεο παξνρήο θαη ν έιεγρνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ
απηψλ ζπλνκνινγνχληαη κε πξνλνκηαθά δηθαηψκαηα επέκβαζεο, θεδεκνλίαο
θαη ειέγρνπ ζ‟ νιφθιεξε ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ζηελ θξαηηθή δηνίθεζε,
ή κε πξνλφκηα, κνλνπσιηαθά πξνθεηκέλνπ γηα ηνπνζεηήζεηο μέλσλ ηδησηηθψλ
θεθαιαίσλ. Γε γίλεηαη, δειαδή, διαπραγμάηεσζη γηα ην δαλεηζκφ ησλ θεθαιαίσλ κε φξνπο πνπ λα πεξηνξίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή εμππεξέηεζε ησλ θεθαιαίσλ, αιιά γίλεηαη απνδεθηή κία κνλφπιεπξε ππαγφξεπζε φξσλ φρη κφλν
γηα φ,ηη αθνξά ηα θεθάιαηα πνπ δεηνχληαη, αιιά γηα νιφθιεξν ην ζρέδην αλαζπγθξφηεζεο θαη αμηνπνίεζεο. […] Ζ φιε ππφζεζε ηεο αλαζπγθξφηεζεο απφ
δήηεκα αλάπηπμεο νξγαληθήο ηεο νηθνλνκίαο, απφ δήηεκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ,
γίλεηαη κία δαλεηαθή επηρείξεζε πνπ ηα πνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα νδεγνχλ ζηελ εζληθή θαη νηθνλνκηθή ππνηέιεηα.».
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πνιηηηθήο, εηδηθά, ε πιεξέζηεξε ειιελφγισζζε παξνπζίαζή ηνπ βξίζθεηαη ζην Πξνδξνκίδεο (1973, ζζ. 81-92)
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Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Διιάδαο, απφ ηνλ Γηψξγν Πεηξφπνπιν, καο επηηξέπεη
λα ειέγμνπκε ηελ ελ ιφγσ ζπλνρή, ε νπνία έρεη ακθηζβεηεζεί απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Μειεηφπνπινο, 2005-6, ν νπνίνο επεθηείλεηαη θαη ζε
δηάθνξεο κεζεξκελείεο). Έηζη, νδεγνχκαζηε ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ κφλνλ ζρέζεηο απφιπηεο ζπλνρήο αιιά, γηα ηελ αθξίβεηα, αλάδξαζεο (βιέπε,
θπξίσο, Εαραξηάδεο, 1945α, 1945β, ζζ. 94, 105-116, 1945γ, ζζ. 223-226, 239-244
θαη 249-270, 1945δ, ζζ. 284-288 θαη 295-297).
[3]. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απηή ε θξηηηθή, πεξί κε θαηαλφεζεο (ή άγλνηαο) ηεο ππνθείκελεο δπλακηθήο, επεθηείλεηαη θαη ζε νξηζκέλνπο άιινπο, παιαηφηεξνπο θαη
λεφηεξνπο, νηθνλνκηθνχο ή/θαη πνιηηηθνχο ζρνιηαζηέο ηνπ έξγνπ ηνπ Μπάηζε (αιιά
θαη γεληθά ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ Αληαίν), νη νπνίνη δηαηείλνληαη, σο νηνλεί-πξνθαλέο, φηη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ κάιινλ ζπλίζηαηαη ζε εηθαζίεο θαη κειινληνινγίεο, εάλ φρη ζε αζπλαξηεζίεο (βιέπε π.ρ. Σηίλαο, 1985, ζει. 450
– ελψ γηα κία πην εθιεπηπζκέλε εθδνρή, ρσξίο αλαθνξέο ζηνλ Μπάηζε αιιά ζηελ
εκπεηξία ηνπ εζληθν-επαλαζηαηηθνχ, ιατθνδεκνθξαηηθνχ θαη ζνζηαιηζηηθνχ ζρεδηαζκνχ, βιέπε Καζηνξηάδεο, [1974]1984). Οπζηαζηηθά, θάζε παξαλφεζε ηνπ έξγνπ ηνπ
Μπάηζε αλάγεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ζηελ παξαγλψξηζε ηνπ ππνδείγκαηνο Fel‟dman,
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ελψ θέξεηαη είηε απφ νηθνλνκνιφγνπο πνπ εκκέλνπλ ζηελ θπξίαξρε, λενθιαζηθή ζεσξία ή απφ ζρνιηαζηέο κε – ιεγφκελεο – «ηξνηζθηζηηθέο» θαηαβνιέο.
[4]. Πάλησο, απφ ηα επξήκαηα ησλ Kollintzas et al. (2012, p. 26), ζρεηηθά κε ηνλ
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