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Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του Karl Marx, Μέρος ΙΙ: Οι
Μεγάλες Ανακαλύψεις του Marx
Στο παρόν αρχείο επισυνάπτονται δύο εργασίες µου «Για τα 200 Χρόνια από τη
Γέννηση του Karl Marx». Η κατά σειρά πρώτη έχει τίτλο: «Οι Δύο Μεγάλες
Ανακαλύψεις του Karl Marx». Ο τίτλος της δεύτερης είναι: «Ο Μαρξικός Νόµος
Κίνησης του Κεφαλαιοκρατικού Τρόπου Παραγωγής». Πραγµατεύονται, κατά
σειρά, τις «δύο µεγάλες επιστηµονικές ανακαλύψεις» του Marx» (F. Engels), και
την αναπτυσσοµένη στο «Κεφάλαιο» οικονοµολογική διερεύνηση. Ο κατάλογος
των βιβλιογραφικών αναφορών εκτίθεται στο τέλος του αρχείου.
Δηµοσιεύτηκαν, κατά πρώτον, σε Αφιέρωµα του περιοδικού «Ξενοφών»
(τεύχος 3, σσ. 28-52, Ιούνιος 2018) «Για τα 200 Χρόνια από τη Γέννηση του
Karl Marx», το οποίο και επιµελήθηκα. Αυτό το Αφιέρωµα συµπεριλαµβάνει δύο
εργασίες του Χρήστου Π. Μπαλόγλου µε τίτλους: «Η Ένταξη του «Κεφαλαίου»
του Karl Marx στην Εξέλιξη της Μαθηµατικής Οικονοµικής», και «Η Αρχαία
Ελληνική Οικονοµική Φιλοσοφία στο «Κεφάλαιο» του Karl Marx».
Πραγµατεύονται, κατά σειρά, τα ζητήµατα του τρόπου ένταξης του «Κεφαλαίου»
στην ιστορική εξέλιξη της Μαθηµατικής Οικονοµικής, και των σχέσεων αυτού
του έργου µε την αρχαία ελληνική οικονοµική φιλοσοφία.
Αυτές οι τέσσερις εργασίες ανασυνθέσουν, βάσει συγχρόνων µέτρων και
σταθµών, µία συνολική εικόνα του έργου του Marx αλλά και της ιδιαίτερης
συµβολής του στην Οικονοµική Επιστήµη. Ως εκ τούτου, προχωρούν ενάντια στο
ρεύµα, το οποίο έχουν συν-διαµορφώσει στην Ελλάδα τόσο οι Εχθροί όσο και οι
«Φίλοι» του «Κεφαλαίου» και, µιλώντας σε γενικότερους όρους, του
Διαλεκτικού-Ιστορικού Υλισµού.
Γιατί; Γιατί, µελέτη της συµβολής του Marx «σήµερα», σηµαίνει καταρχήν
ανασύνθεση αυτής της συµβολής µέσα από το έργο όλων των οικονοµολόγων, οι
οποίοι προηγήθηκαν του Marx, και όλων εκείνων, οι οποίοι ακολούθησαν.
Όµως, εάν ανατρέξουµε στην ελληνική βιβλιογραφία (ακαδηµαϊκή και µηακαδηµαϊκή), θα διαπιστώσουµε ότι ακόµα και τα ονόµατα των περισσοτέρων
από αυτούς τους οικονοµολόγους αγνοούνται. Έτσι, ό,τι ευδοκίµησε και
ευδοκιµεί στην πατρίδα µας είναι µία παραφθορά της µαρξικής συµβολής, ειδικά,
και του Διαλεκτικού-Ιστορικού Υλισµού, γενικότερα, η οποία βαθµιαία άρχισε,
έτσι, να αποβάλλεται, µε εξαιρετική ευκολία, από τα πανεπιστηµιακά (και άλλα)
ιδρύµατα, ως παρωχηµένη ή και άχρηστη.
Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι εκθέσεις του µαρξικού έργου παρουσιάζονται
µε τις ακόλουθες τρεις, κατά βάση, µορφές:
1. Της «εξ ανάγκης» ή «χάριν πληρότητας» αναφοράς σε εγχειρίδια Οικονοµικής
Σκέψης ή Πολιτικής Οικονοµίας, κάπου (!) µετά τον Ricardo και κάπου πριν
τους Νεοκλασικούς και Αυστριακούς Οικονοµολόγους (L. Walras (1834-1910),
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W. S. Jevons (1835-1882), Carl Menger (1840-1921), A. Marshall (18421924)).
2. Της εν περιλήψει κριτικής προσέγγισης, η οποία αναπτύχθηκε βάσει των
γραπτών του Ladislaus J. Bortkiewicz (1868-1931), τα οποία δηµοσιεύτηκαν το
1906-1907, δηλαδή πριν από έναν αιώνα, και παραπάνω (!).
3. Της «εξ αποκαλύψεως» ή «µεσσιανικής» εκδοχής. Ήτοι, ό,τι έγραψε ο Marx
ισχύει και θα ισχύει εις τον αιώνα τον άπαντα (Ισχυρή Διατύπωση) ή, έστω,
έκανε µερικά λάθη, αλλά είναι ποσοτικού χαρακτήρα και, τελικά, ασήµαντα
(Ασθενής Διατύπωση). Τουτέστιν, δεν χρειάζεται να ανησυχούµε (!).
Για όλους, λοιπόν, αυτούς τους ειδικούς του «µαρξισµού» και του «αντιµαρξισµού», στην Ελλάδα, οι Piero Sraffa, Joan Robinson, Michał Kalecki,
Nicholas Kaldor, Oscar Lange, Josef Steindl, Richard M. Goodwin, Michio
Morishima, Nobuo Okishio, Pierangelo Garegnani, Luigi L. Pasinetti, Ian
Steedman, John E. Roemer, Amit Bhaduri, Stephen Marglin δεν υπάρχουν στον
επιστηµονικό ορίζοντα. Ως εκ τούτου, οι προαναφερθείσες µορφές έκθεσης
συγκλίνουν σε ένα κοµβικό σηµείο: Απαγορεύουν την κατανόηση της ένταξης του
µαρξικού έργου στην Οικονοµική Επιστήµη και της πρωτοπόρας και ειδικής
συµβολής του σε αυτήν. Δηλαδή:
1. Ποια είναι τα συγκεκριµένα ζητήµατα, τα οποία αυτή επιχείρησε να επιλύσει;
2. Γιατί καταπιάστηκε µε αυτά τα ζητήµατα και όχι µε άλλα;
3. Σε ποιο βαθµό επετεύχθη η επίλυση, και γιατί;
4. Ποιες οι θετικές και αντιθετικές σχέσεις της µε τις άλλες, βασικές Σχολές τις
Πολιτικής Οικονοµίας (Κλασική, Αυστριακή, Νεοκλασική, Κεϋνσιανιστική,
Σραφφαϊανή);
Ώστε, στο συγκεκριµένο χώρο, ο οποίος ήταν διαθέσιµος, το προαναφερθέν
Αφιέρωµά µας στο περιοδικό «Ξενοφών» απάντησε στα ως άνω ερωτήµατα ή
και υπέδειξε το πού βρίσκεται η απάντηση.
Σε κάθε περίπτωση, ο καλύτερος τρόπος για να ελέγξει κανείς µία θεωρία
είναι να τη χρησιµοποιήσει στη λύση συγκεκριµένων, θεωρητικών ή εµπειρικών,
προβληµάτων. Και στον ελλαδικό χώρο, υπάρχουν ελάχιστα τέτοια
παραδείγµατα. Σε αυτά οπωσδήποτε ανήκουν τα ακόλουθα τρία, τα οποία είναι
πρωτοπόρα για την εποχή τους, ακόµα και σε διεθνικούς όρους:
1. Το έργο του Δηµήτρη Μπάτση (1916-1952), «Η Βαρειά Βιοµηχανία στην
Ελλάδα», Αθήνα, Εκδόσεις Νέα Βιβλία, 1947.
2. Ορισµένα άρθρα και µελέτες, τα οποία δηµοσιεύτηκαν στο περιοδικό
«Ανταίος» (1945-1951) – κυρίως από τους Νίκο Κιτσίκη (1887-1978), Δ.
Μπάτση, Σεραφείµ Μάξιµο (1899-1962).
3. Ο συλλογικός τόµος, σε επιµέλεια του Νίκου Κιτσίκη: «Η Θύελλα της Κοινής
Αγοράς», Βουκουρέστι, Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1962, στον οποίο
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αναλύονται η – τότε – «Ευρωπαϊκή Κοινή Αγορά» και οι επιπτώσεις που αυτή
θα έχει στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία.
Τίποτε το ουσιώδες, από ό,τι υποστηρίχθηκε σε εκείνα τα έργα, δεν
διαψεύστηκε από τα γεγονότα που ακολούθησαν. Με την έκδοση του συλλογικού
τόµου: «Μελέτες στο Έργο του Δηµήτρη Μπάτση «Η Βαρειά Βιοµηχανία στην
Ελλάδα»» (Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα, 2018), καθώς και µε άλλες δηµοσιεύσεις
και ανακοινώσεις του, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δηµήτρης Μπάτσης
έχει συµβάλει όχι µόνο στην ανάδειξη αλλά και στη δηµιουργική εφαρµογή και
ανάπτυξη αυτής της σχετικά αυτόφωτης και ελληνοκεντρικής, πλην σιωπηλώς
παραγκωνισµένης, παράδοσης. Θα υπάρξει άµεσα συνέχεια, µε τον υπό έκδοση
τόµο: «Η Ελλάδα στο Λάκκο των Λεόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Εκδόσεις
Matura, Αθήνα, 2019), ο οποίος περιέχει µοναδικά κείµενα των Ηλία Ηλιού,
Γιάννη Ιµβριώτη, Νίκου Κιτσίκη, από τον προαναφερθέντα τόµο «Η Θύελλα της
Κοινής Αγοράς», Νίκου Ζαχαριάδη, Δηµήτρη Μπάτση, και Δηµοσθένη Σ.
Στεφανίδη.

Θεόδωρος Μαριόλης
Πάντειο Πανεπιστήµιο & ΙΚΕ Δηµήτρης Μπάτσης
5 Μαρτίου 2019

3

Οι Δύο Μεγάλες Ανακαλύψεις του Karl Marx
1. Πρελούδιο
O Karl Marx γεννήθηκε στις 5 Μαΐου του 1818, στο Τρίερ της Πρωσίας. Το
1835 αποφοίτησε από το Γυµνάσιο Φρίντριχ-Βίλχελµ της ιδίας πόλης. Άρχισε
τις πανεπιστηµιακές σπουδές του στη Βόννη και τις ολοκλήρωσε στο
Πανεπιστήµιο Χούµπολντ του Βερολίνου, όπου επικεντρώθηκε, αρχικά, στη
Νοµική επιστήµη και, εν συνεχεία, στη Φιλοσοφία και στην Ιστορία.
Σχεδίαζε να ακολουθήσει πανεπιστηµιακή σταδιοδροµία, αλλά ο δρόµος
έκλεισε λόγω των ριζοσπαστικών αντιλήψεών του. Στις 15 Απριλίου 1841 του
απονεµήθηκε, ερήµην, ο τίτλος του διδάκτορα από το Πανεπιστήµιο της Ιένας.
Τίτλος διατριβής: «Διαφορά της Δηµοκρίτειας και Επικούρειας Φυσικής
Φιλοσοφίας» (Marx, [1841] 1983).
Τον Αύγουστο του 1844, ο Friedrich Engels (1820-1895) επισκέφτηκε
τον Marx στο Παρίσι, όπου είχε εγκατασταθεί από το Νοέµβριο του 1843. Η
γνωριµία τους µετεξελίχθηκε σε επιστηµονική, πολιτική και οικογενειακή
σχέση ζωής.1
2. Φορτίσιµο
Σε κάθε έργο του Marx αντιστοιχούσε µία ιδιαίτερη «στιγµή» στην ανέλιξη της
σκέψης και πολιτικής δράσης του, ανέλιξη η οποία ήταν αδιάλειπτη. Ωστόσο,
τα έργα της πρωτεύουσας επιστηµονικής συµβολής του είναι:
(i). «Αγία Οικογένεια» (Νοέµβριος 1844) και «Γερµανική Ιδεολογία» (ΑπρίλιοςΜάιος 1846), τα οποία συνέγραψε µε τον Engels.
Συνιστούν (α) κριτική υπέρβαση του Ιδεαλισµού της «Αριστερής Χεγκελιανής
Φιλοσοφίας» προς έναν φιλοσοφικό Υλισµό νέου τύπου, και (β) πρώτη
θεµελίωση µίας νέας επιστήµης για τη συνδυασµένη, αλλά µη-συγχρονιστική,
µεταβολή των υλικών-παραγωγικών, από την µία πλευρά, και των πολιτικών,
νοµικών και ιδεολογικών, από την άλλη πλευρά, όρων και µορφών ύπαρξης
των ανθρωπίνων κοινωνιών. Αυτή η επιστήµη αποκλήθηκε, αργότερα,
«Ιστορικός Υλισµός».2
(ii). Πρόλογος στο «Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας» (1859).
Συνοψίζει τις έως τότε έρευνες των Marx-Engels στον Ιστορικό Υλισµό και
διατυπώνει ό,τι αποκαλείται «νόµος της αναγκαίας αντιστοιχίας των
παραγωγικών σχέσεων προς το χαρακτήρα-βαθµίδα ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνάµεων». Αυτός ο νόµος αποτελεί, κατά τους Marx-Engels, το
1

Αναλυτικά εργοβιογραφικά στοιχεία βρίσκονται στα Mehring ([1935] 2017), Νικολαϊέβσκι και
Μαίννχεν-Χέλφεν ([1936] 1979), Σερεµπριάκοβα ([1962] χ.χ.).
2
Ως καλύτερες εισαγωγές στον Ιστορικό Υλισµό µάλλον παραµένουν εκείνες του Georgi V.
Plekhanov (1856-1918). Σε ελληνική γλώσσα: Πλεχάνωφ ([1895] 1975, [1895] χ.χ., [1898] χ.χ.).
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«κλειδί» για την ερµηνεία κάθε συντελούµενης, έως τη δηµιουργία του
«κοµµουνιστικού τρόπου παραγωγής», θεµελιώδους πολιτικο-κοινωνικής
µεταβολής:
Στην κοινωνική παραγωγή της ζωής τους, οι άνθρωποι εισέρχονται σε
σχέσεις καθορισµένες, αναγκαίες, ανεξάρτητες από τη θέληση τους,
σε σχέσεις παραγωγής, οι οποίες αντιστοιχούν σε µια καθορισµένη
βαθµίδα ανάπτυξης των υλικών παραγωγικών τους δυνάµεων. Η
ολότητα αυτών των σχέσεων παραγωγής αποτελεί την οικονοµική
δοµή της κοινωνίας, την πραγµατική βάση πάνω στην οποία υψώνεται
ένα νοµικό και πολιτικό εποικοδόµηµα και στην οποία αντιστοιχούν
συγκεκριµένες κοινωνικές µορφές συνείδησης. Ο τρόπος παραγωγής
της υλικής ζωής καθορίζει γενικά την κοινωνική, πολιτική και
πνευµατική διαδικασία της ζωής. Δεν είναι η συνείδηση των
ανθρώπων που καθορίζει το είναι τους, αλλά, αντίστροφα, το
κοινωνικό τους είναι καθορίζει τη συνείδησή τους. Σε µια ορισµένη
βαθµίδα της ανάπτυξής τους, οι υλικές παραγωγικές δυνάµεις της
κοινωνίας έρχονται σε αντίφαση µε τις υπάρχουσες σχέσεις
παραγωγής ή, πράγµα που αποτελεί µόνο τη νοµική έκφραση γι’ αυτό,
µε τις σχέσεις ιδιοκτησίας µέσα στις οποίες κινούνταν µέχρι τότε. Από
µορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων αυτές οι σχέσεις
µετατρέπονται σε δεσµά τους. Τότε επέρχεται µια εποχή κοινωνικής
επανάστασης. Με την αλλαγή της οικονοµικής βάσης ανατρέπεται,
αργά ή γρήγορα, ολόκληρο το τεράστιο εποικοδόµηµα. (Μαρξ, [1859]
2010)

(iii). «Κεφάλαιο» (1867, 1885, 1894).
Ερευνά – κυρίως – την «οικονοµική δοµή-βάση» εκείνου, ειδικά, του τρόπου
παραγωγής, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη: (α) ατοµικής ιδιοκτησίας
στα µέσα και προϊόντα της παραγωγής, και (β) αγοράς εργασίας. Εποµένως, σε
αυτόν τον τρόπο παραγωγής: (α) η εργασία µεταµορφώνεται σε αυτοµεγεθυνόµενο χρηµατικό κεφάλαιο – και για αυτό, ακριβώς, καλείται:
«κεφαλαιοκρατικός», και (β) ο βασικός ταξικός διαφορισµός συνίσταται σε
εκείνον µεταξύ κεφαλαιοκρατίας και προλεταριάτου.3
Αυτό το ανολοκλήρωτο έργο ενσωµατώνει, αναθεωρεί και αναπτύσσει
υλικά που είχε επεξεργαστεί ο Marx για τα: «Βασικές Αρχές Κριτικής της
Πολιτικής Οικονοµίας» (1857-8), «Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας» και
«Θεωρίες για την Υπεραξία» (1862-3). Από καθαρά οικονοµολογική άποψη,
επίλυσε, σε σηµαντικό βαθµό, θεµελιώδη – παραδοσιακά και καινοτόµα –
ζητήµατα, ενώ έθεσε πλήθος άλλων, τα οποία διερευνώνται έως σήµερα.
3

«Προλεταριάτο ονοµάζεται εκείνη η κοινωνική τάξη, η οποία εξασφαλίζει τα µέσα επιβίωσης
αποκλειστικά µέσω της πώλησης της εργασίας της και δε ζει από το κέρδος από κάποιο κεφάλαιο.
Είναι η τάξη της οποίας […] όλη η ύπαρξη εξαρτάται από τη ζήτηση εργασίας, δηλαδή από την
οικονοµική συγκυρία, από τη διακύµανση ενός ανταγωνισµού που δεν συγκρατείται από τίποτα.»
(Ένγκελς, [1847] 2008).
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Πρωταρχικό ήταν εκείνο του προσδιορισµού της πηγής προέλευσης του
κέρδους, το οποίο πραγµατεύθηκε µε τη θεωρία της υπεραξίας. Από
επιστηµολογική άποψη, αποτέλεσε εµπλουτισµένη εφαρµογή: (α) της
επιστήµης του Ιστορικού Υλισµού, και (β) της φιλοσοφικής µεθόδου αυτής της
επιστήµης, η οποία αποκλήθηκε «Διαλεκτικός Υλισµός».
Διαλεκτικός Υλισµός είναι το σύστηµα των πλέον γενικών και – ευρετικά
– ενιαίων νόµων, οι οποίοι διέπουν τις µεταβολές στη Φύση, στην ανθρώπινη
κοινωνία και στη Νόηση. Ως προς το περιεχόµενό του, κατάγεται από, αφενός,
τις υλιστικές φιλοσοφίες αρχαίων Ελλήνων (µε «πρώτη» εκείνη του
Ηρακλείτου) και του L. Feuerbach (1804-1872) και, αφετέρου, την
αναστοχαστική αφοµοίωση των ευρηµάτων της νεότερης (µετά τη δεκαετία του
1830) επιστήµης. Ως προς τη µορφή του, κατάγεται από τα συστήµατα
Αντικειµενικού Ιδεαλισµού της Νεοπλατωνικής Σχολής (3ος αιώνας µ.Χ.) και
του G. Hegel (1770-1831). Ο Διαλεκτικός Υλισµός ανάγεται στους ακολούθους
τρεις νόµους του «αέναου γίγνεσθαι» ή, αλλιώς, του «µη-είναι-ακόµη»:
(α). Αλληλοδιείσδυση, ενότητα και διαπάλη, των πολικά αντιτιθεµένων
πλευρών, οι οποίες ενυπάρχουν στα αντικείµενα ή φαινόµενα, και είναι: η
διατηρητική-καταφατική και η µεταβλητική-αποφατική.
(β). Βάσει της αλληλοδιείσδυσης των αντιτιθεµένων πλευρών, µετατροπή των
επισωρευοµένων ποσοτικών µεταβολών, οι οποίες συντελούνται βαθµιαία και
καταρχάς ανεπαίσθητα, σε ποιοτικές – και αντιστρόφως.
(γ). «Άρνηση της άρνησης», δηλαδή επίλυση της αρχικής πολικής αντίθεσης,
µε επικράτηση της αποφατικής πλευράς αλλά και µεταβολή των ιδίων των
πλευρών και του συστήµατος των αλληλοσχέσεών τους. Έτσι, αυτο-µεταβολή
του αντικειµένου, το οποίο χαρακτηρίζεται, τώρα, από µία νέα πολική αντίθεση.
Αυτοί οι νόµοι προσδιορίζουν, κατά σειρά, την ενδογενή πηγή, τον τρόπο
και την κύρια κατεύθυνση πραγµατοποίησης των µεταβολών. Η
πραγµατοποίηση κωδικοποιείται ως: θέση-αντίθεση-(ανα)σύνθεση, και νοείται,
συχνά, µε τη µορφή σπειροειδούς ανέλιξης.4
3. Αντι-Ρέκβιεµ
Ο Marx απεβίωσε στις 14 Μαρτίου 1883, στο Λονδίνο, όπου ετάφη. Στον
επικήδειο που συνέταξε ο Engels, εντοπίζεται η ακριβέστερη σύνοψη των
επιστηµονικών ανακαλύψεων του Marx:

4

Κλασικές πηγές για το Διαλεκτικό Υλισµό είναι: Ένγκελς ([1878] 2006, [1873-1886] χ.χ., 1888),
Λένιν (1909, 1895-1916), Στάλιν (1938), Ινστιτούτο Φιλοσοφίας της Ακαδηµίας Επιστηµών της ΕΣΣΔ
([1960] 1961, Μέρος Ι), Μάο Τσετούγκ (2013). Αποτελεί τη λιγότερο επεξεργασµένη και περισσότερο
διαµφισβητούµενη, γενικά στη φιλοσοφική βιβλιογραφία, διάσταση του έργου των Marx-Engels.
Παραδειγµατικά, για πολύ ενδιαφέρουσες, ειδικές εφαρµογές των «Νόµων του Διαλεκτικού Υλισµού»,
βλέπε Κιτσίκης (1947), Tarasov (1980), Carneiro (2000).
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Όπως ο Δαρβίνος ανακάλυψε το νόµο εξέλιξης της οργανικής φύσης,
έτσι ο Marx ανακάλυψε το νόµο εξέλιξης της ανθρώπινης ιστορίας:
έγκειται στο απλό γεγονός, αλλά έως τώρα κεκαλυµµένο µε όλο και
περισσότερα ιδεολογικά «επιστρώµατα», ότι […] η παραγωγή των
άµεσων υλικών µέσων συντήρησης των ανθρώπων […] συγκροτεί τη
βάση επί της οποίας έχουν εξελιχθεί οι πολιτικοί θεσµοί, οι νοµικές
αντιλήψεις, η τέχνη, ακόµα και οι θρησκευτικές παραστάσεις των
ανθρώπων. Εποµένως, τη βάση από την οποία πρέπει να εκκινεί
κανείς για να ερµηνεύσει όλα τα κοινωνικά φαινόµενα, και όχι
αντιστρόφως, όπως συνέβαινε έως τώρα. […] Ο Marx ανακάλυψε
επίσης τον ειδικό νόµο κίνησης του σύγχρονου κεφαλαιοκρατικού
τρόπου παραγωγής και της αστικής κοινωνίας, την οποία αυτός έχει
δηµιουργήσει. Με την ανακάλυψη της υπεραξίας, φωτίστηκαν µε µιας
όλα, ενώ όλες οι προηγούµενες έρευνες, τόσο των αστών
οικονοµολόγων όσο και των σοσιαλιστών κριτικών, είχαν πλανηθεί
στο σκοτάδι. […] Ο Marx, όµως, έκανε ανεξάρτητες ανακαλύψεις σε
κάθε τοµέα που ερεύνησε, ακόµα και στα Μαθηµατικά. Και τέτοιοι
τοµείς υπήρξαν πάρα πολλοί, ενώ δεν υπάρχει ούτε ένας µέσα σε
αυτούς, τον οποίο να ερεύνησε επιφανειακά. (πρόσθετη έµφαση)

4. Συνηχήσεις του Μέλλοντος
4.1. Μαθηµατικά
Οι µαθηµατικές µελέτες του Marx διακρίνονται σε αφηρηµένες και
εφαρµοσµένες, ως ακολούθως:5
(i). Εµπεριείχαν κριτικές επισηµάνσεις επί της ιστορικής ανάπτυξης του
Διαφορικού Λογισµού και, ιδίως, εντόπιζαν τις ασάφειες και ασυνέπειες του
κατά Leibniz-Newton προσδιορισµού της «παραγώγου συνάρτησης», dy/dx =
φ′(x). Έτσι, κατέληξαν σε νέο τρόπο προσδιορισµού, όπου δεν εµπλέκονται οι
«µυστικιστικές απειροελάχιστες µεταβολές», αλλά το dy/dx τίθεται στη θέση
του 0/0 ως καθαρό σύµβολο µίας περατωθείσας διαδικασίας «άρνησης της
άρνησης», η οποία καλείται «παραγώγιση» (Μαρξ, 1987, σσ. 49-61, 89 και
148-158). Ο µαρξικός προσδιορισµός: (α) συµπίπτει, στο τελικό αποτέλεσµά
του, µε τον κατά Cauchy-Weierstrass, o οποίος θεµελιώνεται, ωστόσο, στην
έννοια του «ορίου συνάρτησης», και (β) ορίζει, µε καινοτόµο για τα
Μαθηµατικά τρόπο, το διαφορικό της εξαρτηµένης µεταβλητής, dy, µέσω µίας
τελεστικής εξίσωσης, δηλαδή ως: dy = φ′(x) dx.
(ii). Συνέβαλαν στην «ανακάλυψη της υπεραξίας» µέσω της συγκρότησης των
εννοιών «σταθερό και µεταβλητό κεφάλαιο» (Marx, 1864, Μαρξ, [1867] 1978,
Κεφ. 6), οι οποίες βασίζονται στις ακόλουθες έννοιες του διαφορικού
λογισµού: µεταβλητή ποσότητα, συνάρτηση, ρυθµός µεταβολής-παράγωγος
(Σιδηρόπουλος, 1996).
5

Αναλυτικά, βλέπε Μαριόλης (2018).
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(iii). Συνέβαλαν στη συγκρότηση του «νόµου της πτωτικής τάσης του
ποσοστού κέρδους» µέσω διερεύνησης του ποσοστού κέρδους ως συνάρτηση:
(α) του «ποσοστού υπεραξίας», και (β) συστήµατος δεικτών της τεχνολογικής
µεταβολής (Μαρξ, [1894] 1978, Τµήµατα Ι και ΙΙΙ). Πραγµατεύθηκαν δε το
ποσοστό υπεραξίας ως συνάρτηση: (α) της παραγωγικότητας εργασίας, και (β)
του πραγµατικού ωροµισθίου (Μαρξ, [1867] 1978, Κεφ. 7-9 και 14-16).
(iv). Τέλος, στόχευαν σε ανάλυση εµπειρικού υλικού για τις οικονοµικές
κρίσεις, προκειµένου να εντοπιστούν, θεωρητικά και εµπειρικά, οι
«πρωτεύοντες νόµοι που τις διέπουν» (Μαρξ, 1987, σσ. 307-308).
4.2. Νόµοι Εξωγενούς και Ενδογενούς Κίνησης
Η επιστηµονικά συνήθης έννοια του «νόµου κίνησης» εδράζεται στη
«Νευτώνεια Αρχή της Αιτιότητας». Ενέχει δε την αξιωµατικά θεµελιωµένη
περιγραφή των ανά µονάδα χρόνου µεταβολών των µεταβλητών κατάστασης
του θεωρούµενου συστήµατος µέσω διαφορικών εξισώσεων ή και εξισώσεων
διαφορών. Έτσι, µε εµπειρικά δεδοµένη την παρούσα κατάσταση του
συστήµατος, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν: (α) η κατάστασή του σε κάθε
χρονική στιγµή, (β) η ύπαρξη ή µη καταστάσεων ισορροπίας του και, όταν οι
τελευταίες όντως υπάρχουν, (γ) οι ιδιότητές τους, δηλαδή το εάν συνιστούν
καταστάσεις «ευσταθούς, ασταθούς ή, τέλος, ουδέτερης ισορροπίας».
Είναι αληθές ότι οι διατυπώσεις των δύο νόµων κίνησης, τις οποίες
επεξεργάστηκε ο Marx, δεν ανταποκρίνονται στις ως άνω απαιτήσεις. Αλλά
ακόµα και εάν ανταποκρίνονταν, η ύστερη Επιστήµη των Συστηµάτων θα
αποφαινόταν, ιδίως µετά τη διερεύνηση της «χαοτικής δυναµικής», ότι αυτές
οι απαιτήσεις δεν είναι παρά εκφράσεις της χιµαιρικής «Μηχανιστικής, κατά
Laplace, Κοσµοθεώρησης του 18ου-19ου αιώνα».
Εξίσου αληθές είναι, όµως, ότι – ανεξαρτήτως του εάν ισχύουν ή όχι – οι
µαρξικοί νόµοι συγκροτούν πρωτοπόρα παραδείγµατα υπέρβασης αυτής της
κοσµοθεώρησης. Διότι δεν αναφέρονται σε συστήµατα «µονόδροµης
εξωγενούς αιτιότητας», τα οποία (α) χαρακτηρίζονται µόνο από βαθµιαίες
ποσοτικές µεταβολές των µεταβλητών κατάστασής τους, και (β) ικανοποιούν
µόνο τις Αρχές της Τυπικής Λογικής. Αναφέρονται σε αυτο-αναιρούµενα
κοινωνικά συστήµατα «αµφίδροµης και σωρευτικής ενδογενούς αιτιότητας»,6
τα οποία εµπίπτουν στο – υπερβαίνον τις Αρχές της Τυπικής Λογικής – πεδίο
του διαλεκτικού υλισµού και, εποµένως, αποτελούν το καθαυτό αντικείµενο
του ιστορικού υλισµού. Και είναι, ακριβώς, η ποσοτική µοντελογράφηση

6

«Τα αποτελέσµατα γίνονται µε τη σειρά τους αίτια και οι εναλλασσόµενες φάσεις του όλου προτσές,
που αναπαράγει διαρκώς τους δικούς του όρους, αποκτούν τη µορφή της περιοδικότητας [όπου το
µήκος της περιόδου] θα περιορίζεται βαθµηδόν.» (Μαρξ, [1867] 1978, σσ. 656 και 885).

8

αυτο-αναιρουµένων συστηµάτων ό,τι έχει δηµιουργήσει ιδιαζόντως άλυτα
προβλήµατα στην ύστερη Επιστήµη των Συστηµάτων.7

7

Αναλυτικά, βλέπε Rosser (2000).
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Ο Μαρξικός Νόµος Κίνησης του Κεφαλαιοκρατικού Τρόπου
Παραγωγής
1. Σύστηµα Εννοιών και Μεγεθών
Η µαρξική λογικο-ιστορική διερεύνηση των διαφόρων τρόπων παραγωγής
εµπορευµάτων αναπτύσσεται βάσει τριπλού συστήµατος εννοιών και µεγεθών,
το οποίο κατάγεται από τις συµβολές των Αριστοτέλη, William Petty (16231687), François Quesnay (1694-1774), και David Ricardo (1772-1823). Αυτό
το σύστηµα αναφέρεται στις:
Σ1. Υλικές ποσότητες: ακαθάριστο προϊόν, καθαρό προϊόν, αναγκαίο προϊόν
και υπερπροϊόν, εκφρασµένα σε φυσικές µονάδες µέτρησης (χ τόρνοι, ψ
µετρικοί τόνοι σταριού κ.λπ.).
Σ2. Εργασιακές αξίες: οι µονάδες εργασίας, οι οποίες απαιτούνται, άµεσα και
έµµεσα, για την παραγωγή των ως άνω ποσοτήτων εµπορευµάτων.
Σ3. Χρηµατικές αξίες: οι ως άνω ποσότητες εµπορευµάτων εκφρασµένες σε
χρηµατικές µονάδες, µέσω των αγοραίων τιµών τους.8
2. Θεµελιώδη Θεωρήµατα: Θέση
H διερεύνηση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής (ΚΤΠ) οδηγεί,
καταρχάς, στα ακόλουθα θεµελιώδη θεωρήµατα:9
Θ1. Κεντρική µεταβλητή του συστήµατος είναι τα κέρδη (επιχειρηµατικά
κέρδη, τόκοι και πρόσοδοι) ανά µονάδα προκαταβεβληµένου κεφαλαίου, ήτοι
το ποσοστό κέρδους. Πηγή των κερδών (δηλαδή, του σε χρήµα εκφρασµένου
υπερπροϊόντος) και, εποµένως, των καθαρών επενδύσεων (δηλαδή, της σε
χρήµα εκφρασµένης µεταβολής του αποθέµατος κεφαλαίου) είναι η απλήρωτη
εργασία ή, αλλιώς, η «υπερεργασία-υπεραξία». Η υπεραξία: (α) ισούται µε την
εργασιακή αξία του υπερπροϊόντος, και (β) είναι θετικό µέγεθος όταν, και
µόνον όταν, το πραγµατικό ωροµίσθιο είναι µικρότερο από την
παραγωγικότητα της εργασίας στον τοµέα – άµεσης και έµµεσης – παραγωγής
των εµπορευµάτων, τα οποία καταναλώνουν οι προλετάριοι. Ως εκ τούτων, τα
κέρδη είναι προϊόν εκµετάλλευσης του προλεταριάτου.
Θ2. H τιµή του ποσοστού κέρδους εµφανίζει άνω φράγµα. Συγκεκριµένα, είναι
µικρότερη από εκείνη της – λεγοµένης – παραγωγικότητας του κεφαλαίου
8

Όντας συµβατό µε κάθε τρόπο παραγωγής εµπορευµάτων, αυτό το σύστηµα είναι κατάλληλο και για
την ανάλυση, αλλά και τη σχεδιοµετρική ανάπτυξη, των πρώτων, τουλάχιστον, βαθµίδων του
σοσιαλιστικού τρόπου παραγωγής. Καταρχάς, βλέπε Μπάτσης (1947), Στάλιν ([1953] 1977) και
Ινστιτούτο Οικονοµίας της Ακαδηµίας Επιστηµών της ΕΣΣΔ ([1954] 1961, Μέρος ΙΙΙ).
9
Ό,τι ακολουθεί είναι κριτική συµπλήρωση και ανασύνθεση της ανολοκλήρωτης µαρξικής
διερεύνησης. Για τις αποδείξεις, βλέπε Sraffa (1960), Goodwin (1967), Morishima (1974), Steedman
(1977), Bhaduri and Marglin (1990), Okishio (1993), Kurz and Salvadori (1995), Μαριόλης (2006,
2010, 2014).
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στον τοµέα παραγωγής µέσων παραγωγής. Αυτές οι δύο τιµές είναι ίσες
µεταξύ τους στην εξωπραγµατική περίπτωση όπου οι πραγµατικοί µισθοί
ισούνται µε το µηδέν. Τέλος, η τιµή του επιτοκίου δανεισµού των
επιχειρήσεων είναι µικρότερη ή ίση εκείνης του ποσοστού κέρδους.
Θ3. H τιµή του ποσοστιαίου ρυθµού µεγέθυνσης του αποθέµατος κεφαλαίου
εµφανίζει άνω φράγµα. Συγκεκριµένα, είναι µικρότερη από εκείνη του
ποσοστού κέρδους. Αυτές οι δύο τιµές είναι ίσες µεταξύ τους στην
εξωπραγµατική περίπτωση όπου η τάξη των κεφαλαιοκρατών αποταµιεύειεπενδύει το σύνολο των κερδών και, εποµένως, η κατανάλωσή της ισούται µε
το µηδέν.
Θ4. Η συνεχής αυτο-επέκταση του ΚΤΠ δεν είναι αδύνατη.10
Τα Θ1-Θ2 εξάγονται από τα υποσυστήµατα Σ2 και Σ3, το Θ3 από τα
υποσυστήµατα Σ1 και Σ3, και το Θ4 από το όλο σύστηµα.
3. Αντιθετικοί Παράγοντες
Ωστόσο, η συνεχής αυτο-επέκταση του ΚΤΠ είναι απίθανη, δεδοµένης της
διαταρακτικής δράσης παραγόντων, οι οποίοι αντανακλούν τους λοιπούς όρους
των υφισταµένων συναρτήσεων παραγωγικών σχέσεων-δυνάµεων, καθώς και
των µορφών ταξικής συνείδησης που τους αντιστοιχούν. Αυτοί οι αντιθετικοί
παράγοντες, αµφίδροµης και σωρευτικής επενέργειας, είναι:
Π1. Τόσο ο ενδοταξικός (µεταξύ κεφαλαιοκρατών) όσο και ο διαταξικός
(κεφαλαιοκράτες έναντι προλεταρίων) ανταγωνισµός συνεπάγονται τη
«συνεχή» εισαγωγή νέων τεχνικών παραγωγής, οι οποίες µειώνουν το
µοναδιαίο κόστος παραγωγής. Αυτή η εισαγωγή οδηγεί, τελικά, στη χρεοκοπία
επιχειρήσεων υψηλού κόστους παραγωγής, στην ταχεία εκµηχάνιση των
παραγωγικών διαδικασιών και, έτσι, στην ιστορικά πρωτόγνωρη αύξηση: της
παραγωγικότητας εργασίας, της αλληλεξάρτησης µεταξύ των κλάδων
παραγωγής και, γενικά, της κοινωνικοποίησης της παραγωγής.
Π2. Η εµπειρική ανάλυση των τεχνικών συνθηκών παραγωγής δείχνει ότι, κατά
κανόνα: (α) το παραγόµενο προϊόν δύναται να αυξάνεται µόνο διά ποσοτικής
αύξησης της απασχολουµένης ποσότητας µέσων παραγωγής ή και εργασιακής
δύναµης, και (β) οι αποδόσεις κλίµακας στην παραγωγή είναι µη-αύξουσες.
Εποµένως, η προαναφερθείσα αύξηση της παραγωγικότητας εργασίας ενέχει
τη µείωση της παραγωγικότητας κεφαλαίου, η οποία τείνει, µακροχρονίως, στο
µηδέν.
Π3. Ο ποσοστιαίος ρυθµός µεταβολής του πραγµατικού ωροµισθίου εξαρτάται
ευθέως από τη διαπραγµατευτική δύναµη του προλεταριάτου στην αγορά
10

Βλέπε Μαρξ ([1885] 1978) και Λένιν (1893, 1899, Κεφ. 1). Το αντίθετο ισχυρίστηκε, βάσει
παρανοήσεων, η Rosa Luxembourg (1871-1919) στο: «Η Επισώρευση του Κεφαλαίου. Μία Συµβολή
στην Οικονοµική Εξήγηση του Ιµπεριαλισµού» (1913).
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εργασίας, η οποία εξαρτάται αντιστρόφως, µε τη σειρά της, από τα ύψη (ή και
τις µεταβολές) του ποσοστού ανεργίας και του µεριδίου των µισθών στο
κοινωνικό προϊόν.
Π4. Ο από τους κεφαλαιοκράτες σχεδιαζόµενος-επιθυµητός ποσοστιαίος
ρυθµός µεταβολής του αποθέµατος κεφαλαίου εξαρτάται ευθέως από το
προσδοκώµενο ποσοστό κέρδους τους. Αυτό αποτελεί, µε τη σειρά του,
φθίνουσα συνάρτηση του επιτοκίου δανεισµού και αύξουσα συνάρτηση του
µεριδίου των κερδών στο προϊόν, του βαθµού απασχόλησης του αποθέµατος
κεφαλαίου, και της παραγωγικότητας κεφαλαίου.
Π5. Οι από τους κεφαλαιοκράτες επιθυµητές αποταµιεύσεις αποτελούν
αύξουσα συνάρτηση του κλάσµατος των κερδών που δεν καταναλώνονται, και
του ύψους των κερδών. Άρα, τίποτε δεν εγγυάται: (α) την ισότητα επιθυµητών
αποταµιεύσεων-επενδύσεων και, έτσι, την εξισορρόπηση παραγωγής-ζήτησης
στις αγορές µέσων παραγωγής και κατανάλωσης, και (β) την πλήρη
απασχόληση του αποθέµατος κεφαλαίου. Οι θετικές (οι αρνητικές) αποκλίσεις
των επιθυµητών αποταµιεύσεων από τις επιθυµητές επενδύσεις συνεπάγονται
τη µείωση (την αύξηση) του βαθµού απασχόλησης του αποθέµατος κεφαλαίου.
4. Διακυµάνσεις-Κρίσεις: Αντίθεση
Τώρα, συνυπολογιζοµένων των Π1 έως και Π5, εξάγονται τα ακόλουθα
θεωρήµατα:
Θ5. Στον ΚΤΠ δεν ενέχονται «µηχανισµοί» συγχρονιστικής αυτο-ρύθµισης
των αγορών και, εποµένως, οι οικονοµικές διακυµάνσεις-κρίσεις συνιστούν
τον κανόνα. Τα κρισιακά φαινόµενα είναι µορφές εκδίπλωσης της πολικής
αντίθεσης, η οποία διέπει τον ΚΤΠ, δηλαδή εκείνης ανάµεσα στον κοινωνικό
χαρακτήρα της παραγωγής και στην ατοµική κερδοσκοπική ιδιοποίηση των
προϊόντων της παραγωγής:
Στις κρίσεις ξεσπάει µε βίαιο τρόπο η αντίφαση ανάµεσα στην κοινωνική
παραγωγή και την κεφαλαιοκρατική ιδιοποίηση. Η κυκλοφορία των
εµπορευµάτων σταµατά για την ώρα. Το µέσο κυκλοφορίας, το χρήµα,
γίνεται εµπόδιο για την κυκλοφορία. Όλοι οι νόµοι της παραγωγής και
κυκλοφορίας εµπορευµάτων αναποδογυρίζονται. Η οικονοµική σύγκρουση
έχει φτάσει στο αποκορύφωµά της: ο τρόπος της παραγωγής επαναστατεί
ενάντια στον τρόπο ανταλλαγής, οι παραγωγικές δυνάµεις επαναστατούν
ενάντια στον τρόπο παραγωγής, τον οποίο ξεπέρασαν. (Ένγκελς, [1878]
2006, σελ. 428)

Θ6. Ειδικότερα, λόγω του Π2:
(i). Η συχνότητα εµφάνισης των διακυµάνσεων-κρίσεων αυξάνεται βαθµηδόν.
(ii). Υπάρχει χρονικό σηµείο, από το οποίο και έπειτα το ποσοστό ανεργίας
αυξάνεται συνεχώς.
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(iii). Οι καµπύλες τάσης του ποσοστού κέρδους, του επιτοκίου και του
ποσοστιαίου ρυθµού µεγέθυνσης του αποθέµατος κεφαλαίου είναι πτωτικές.
Μακροχρονίως, οι τιµές αυτών των µεγεθών τείνουν στο µηδέν.
Το Θ6 κωδικοποιείται ως: «νόµος της πτωτικής τάσης του ποσοστού
κέρδους».11
5. Αυτο-Αναίρεση: Ανασύνθεση
Τελικά, βάσει όλων των προαναφερθέντων, συµπεραίνεται ότι:
Μαζί µε τη διαρκή ελάττωση του αριθµού των µεγιστάνων του
κεφαλαίου [...] αυξάνει η µάζα της αθλιότητας, της καταπίεσης, της
υποδούλωσης, του εκφυλισµού, της εκµετάλλευσης, αλλά αυξάνει
µαζί και η αγανάκτηση της εργατικής τάξης, που διαρκώς πληθαίνει
και που διαπαιδαγωγείται, συνενώνεται και οργανώνεται απ’ αυτόν
τον ίδιο το µηχανισµό του κεφαλαιοκρατικού προτσές παραγωγής. Το
µονοπώλιο του κεφαλαίου µετατρέπεται σε δεσµά του τρόπου
παραγωγής που άνθισε µαζί του και κάτω απ’ αυτό. Η
συγκεντροποίηση των µέσων παραγωγής και η κοινωνικοποίηση της
εργασίας φτάνουν σε ένα σηµείο, όπου δε συµβιβάζονται µε το
κεφαλαιοκρατικό τους περίβληµα. Το περίβληµα αυτό σπάει.
Σηµαίνει το τέλος της κεφαλαιοκρατικής ατοµικής ιδιοκτησίας. Οι
απαλλοτριωτές απαλλοτριώνονται. […] Ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος
ιδιοποίησης […] άρα και η κεφαλαιοκρατική ιδιοχτησία, αποτελεί την
πρώτη άρνηση της ατοµικής ιδιοχτησίας που βασίζεται στην
προσωπική εργασία. Μα η κεφαλαιοκρατική παραγωγή παράγει µε
την αναγκαιότητα φυσικού προτσές την ίδια της την άρνηση.
Πρόκειται για άρνηση της άρνησης.» (Μαρξ, [1867] 1978, σελ. 787)

Η ενδογενής ανάπτυξη του ΚΤΠ ενέχει την επαναστατική αυτο-αναίρεσή
του προς τον «κοµµουνιστικό τρόπο παραγωγής», όπου εγκαθιδρύονται, διά
της συνειδητής χρησιµοποίησης του «νόµου της αναγκαίας αντιστοιχίας», νέες
σχέσεις παραγωγής. Ο κοινωνικός καταµερισµός-συνδυασµός της εργασίας
οργανώνεται, λοιπόν, από τους ίδιους τους εργαζοµένους και, έτσι,
ανασυντίθεται οι σχέσεις κοινωνικού είναι-συνείδησης, οι οποίες τείνουν,
πλέον, στο «ταυτόν εστί νοείν τε και είναι», ήτοι σε ένα παρµενίδειο σηµείο
ισορροπίας:
Με τον αστικό κοινωνικό σχηµατισµό τελειώνει εποµένως η
προϊστορία της ανθρώπινης κοινωνίας (Μαρξ, [1859] 2010, σσ. 2021). Οι συνθήκες ζωής που […] κυριαρχούσαν πάνω στους
ανθρώπους µπαίνουν τώρα κάτω από την κυριαρχία και τον έλεγχο
11

Αυτός ο νόµος δεν εγγυάται την ύπαρξη χρονικού σηµείου, από το οποίο και έπειτα τα συνολικά
κέρδη µειώνονται συνεχώς. Εποµένως, η από ορισµένους µελετητές σύζευξη αυτού του νόµου µε την
εικασία του Nikolai Dmitriyevich Kondratiev (1892-1938) περί «µακρών κυµάτων κεφαλαιοκρατικής
(και όχι µόνο) ανάπτυξης» είναι εσφαλµένη (Mariolis, 2014).
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των ανθρώπων, που για πρώτη φορά γίνονται συνειδητοί
πραγµατικοί κύριοι της φύσης, γιατί και επειδή γίνονται κύριοι
ίδιας της κοινωνικοποιηµένης ζωής τους. […] Μόνον από εδώ
µπρος θα δηµιουργούν οι ίδιοι οι άνθρωποι µε πλήρη συνείδηση
ιστορία τους. (Ένγκελς, 1877, σσ. 170-171)

και
της
και
την

Δεν θα είναι, λοιπόν, το «Τέλος της Ιστορίας» (à la Fukuyama, 1993)
αλλά η Αρχή της. Εάν οι νόµοι του διαλεκτικού υλισµού ισχύουν εν γένει, τότε
στον κοµµουνιστικό τρόπο παραγωγής θα προσιδιάζουν νέες, προς επίλυση
αντιθέσεις. Άρα, ούτε εκείνος θα είναι αιώνιος:
[Θ]α διαιρεθεί σε στάδια ποιοτικών αλλαγών. […] Η ποσότητα
αλλάζει σε ποιότητα και η ποιότητα σε ποσότητα. […] Πιστεύτε ότι
είναι δυνατόν να συνεχίσουν για ένα εκατοµµύριο χρόνια µε τα ίδια
οικονοµικά; […] Εάν ήταν έτσι, δεν θα χρειαζόµασταν τα οικονοµικά
ή, σε κάθε περίπτωση, θα τα βγάζαµε πέρα µε ένα µόνο σύγγραµµα
και η διαλεκτική θα ήταν νεκρή. (Μάο Τσετούγκ, 2013, σελ. 304)

6. Πέραν της Φιλότητας-Νείκους
Όχι σπάνια, η Διατηρητική Πολιτική Οικονοµία επιφορτίζει τη µαρξική
διερεύνηση µε σωρείτες ανακριβειών. Εν συνεχεία, την υποβαθµίζει και, τέλος,
παρακάµπτει το ότι ορισµένα από τα νεότερα, µάλιστα, επιτεύγµατά της δεν
έχουν ουσιώδεις διαφορές ως προς εκείνα του Marx (ας θυµηθούµε, έστω, τον
τιµηθέντα µε βραβείο Νοµπέλ «νόµο επισώρευσης κεφαλαίου» του Solow,
1956).
Από την άλλη πλευρά, η – µετά τους Sraffa, Okishio, Morishima και
Goodwin – Κριτική Πολιτική Οικονοµία εντοπίζει στη µαρξική διερεύνηση
ελλιπείς, αντιφάσκουσες και εσφαλµένες προτάσεις:
(i). Βασική πηγή θεωρητικών προβληµάτων είναι η ελλιπής πραγµάτευση του
Σ2, η εσφαλµένη πραγµάτευση του Σ3 και, κατά συνέπεια, η αντιφατική
ανάλυση των σχέσεων ανάµεσα στα Σ2 και Σ3. Οι έως σήµερα συνεχιζόµενες
ανατακτικές εργασίες βάθους περιλαµβάνουν τόσο την αφετεροίωση όσο και
την αφοµοίωση, αλλά δεν φαίνεται να προσβάλλουν τον πυρήνα της µαρξικής
διερεύνησης.
(ii). Βασική πηγή εµπειρικών προβληµάτων είναι το γεγονός ότι, από τη
δεκαετία του 1910-20 και έως σήµερα, οι κεφαλαιοκρατικά προηγµένες
εθνικές οικονοµίες χαρακτηρίζονται από µη-µειούµενη παραγωγικότητα
κεφαλαίου (βλέπε Π2). Αυτό το γεγονός ανάγεται στη συνδυασµένη εµφάνιση
του «Δευτέρου Κύµατος της Βιοµηχανικής Επανάστασης» (δεκαετία 1870) και
του «Μονοπωλιακού Ανταγωνισµού-Ιµπεριαλισµού» (Λένιν, 1915-1916,
1917). Σηµαίνει δε ότι ένας, επιµέρους νόµος του ΚΤΠ (δηλαδή, το Θ6), τον
οποίο πρώτος ανακάλυψε ο Marx, έπαψε να ισχύει. Οι περισσότεροι είτε
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θορυβούνται είτε ικανοποιούνται µε το τελευταίο, αλλά δεν διακρίνουν ότι: (α)
ερµηνεύεται σε όρους της ίδιας της µαρξικής διερεύνησης, (β) εκφράζει
αξιοσηµείωτη, ιστορικά συντελεσθείσα, «µετατροπή της ποσότητας σε
ποιότητα», και (γ) τίποτε δεν διασφαλίζει ότι ο ΚΤΠ θα χαρακτηρίζεται διά
παντός από µη-µειούµενη παραγωγικότητα κεφαλαίου.
Η Γη κινείται, αλλά η τάξη της διαλεκτικής λογικής δεν διασαλεύεται.
Ενισχύεται, και η Κριτική Πολιτική Οικονοµία αναπτύσσεται. Το καθοριστικό
ζήτηµα ούτε ήταν ούτε θα είναι η ανεύρεση «αυτών που πράγµατι είπε ο
Marx». Πάντοτε βρίσκεται σε εκείνα που πράγµατι δεν έχουν ειπωθεί-γίνει.
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