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τόν οποίο προσεγγίζουμε τό ρόλο τής τεχνολογίας στην οικο
νομία. Γι' αυτό καί προχωρούμε σε μιά σκιαγράφηση του πώς 
αντιμετώπισαν καί ερμήνευσαν την τεχνολογία τά οιάφορα 
ρεύματα στην οικονομική σκέψη. 

Ια. Μιά σύντομη αναδρομή στην κλασική πολιτική οικονο
μία: Σμίθ, Ρικάρντο καί Μαρξ 

Γιά τόν Α. Σμίθ, πού θεωρείται ó «πατέρας» τής πολιτικής οι
κονομίας, ή τεχνολογία εντάσσεται στην δλη του προβληματική 
γύρω άπό τίς πηγές του πλούτου ενός έθνους. Κύριος παρά
γοντας τής ευημερίας καί του πλουτισμού μιας χώρας είναι γι' 
αυτόν ό καταμερισμός εργασίας πού, μέσω τής διαδικασίας τής 
εξειδίκευσης, οδηγεί στην αΰξηση τής παραγωγής. Ό Σμίθ θε
ωρεί τή συνεχή αυτή διαδικασία συνέπεια τής ανάπτυξης τής 
εμπορευματικής παραγωγής, καί αντιμετωπίζει με νοσταλγία 
τόν παραδοσιακό τεχνίτη πού αντικαθίσταται άπό τόν εργάτη, 
πού κάνει μιά όλο καί πιό εξειδικευμένη εργασία: τελικά όμως 
πιστεύει πώς όλα αυτά αποτελούν ενα αναγκαίο κακό πού 
φέρνει μαζί της ή αύξηση τών αγαθών καί ή ευημερία. 

Ό Δ. Ρικάρντο βλέπει τήν τεχνολογία κυρίως μέσα άπό τό 
πρίσμα του κεντρικού προβλήματος πού τόν απασχολεί: τής 
κατανομής του εισοδήματος ανάμεσα στίς τρείς βασικές οικο
νομικές τάξεις, τους εργάτες, τους καπιταλιστές καί τους γαι
οκτήμονες. Υποστηρίζει κάτι τό ριζοσπαστικό γιά τήν εποχή 
του: ότι ή εισαγωγή νέας τεχνολογίας δέν ωφελεί αναγκαστικά 
καί τίς τρεις τάξεις, άλλα μπορεί κάλλιστα νά βλάψει τους ερ
γάτες, εκτοπίζοντας τους άπό τίς δουλειές τους, μειώνοντας τή 
ζήτηση γιά εργασία, καί δημιουργώντας τεχνολογική ανεργία. 
Στην περίπτωση αύτη, τά αγαθά τής τεχνολογικής προόδου, 
πού κατανέμονται μέσω μιας βαθμιαίας μείωσης τών τιμών 
-μιά καί τά εμπορεύματα παράγονται πιό φθηνά καί γρήγο
ρα-, ανεβάζουν τό βιοτικό επίπεδο μόνο τών καπιταλιστών καί 
τών γαιοκτημόνων. Ό Ρικάρντο αναλύει επίσης πώς, μέσα άπό 
τόν ανταγωνισμό, ή νέα πιό αποδοτική τεχνολογία αποφέρει 
αρχικά υψηλότερα κέρδη στον επιχειρηματία πού τήν εισάγει, 
άλλα υιοθετείται βαθμιαία καί άπό άλλες επιχειρήσεις καί δια
χέεται έτσι σέ δλη τήν οικονομία (ή, πάντως, στό συγκεκριμένο 
κλάδο παραγωγής). 

Ό Κ. Μαρξ αναπτύσσει κριτικά καί εμπλουτίζει τίς παρα
πάνω προσεγγίσεις του Σμίθ καί τού Ρικάρντο, εντάσσοντας 
τες στή γενική του θεώρηση γύρω άπό τόν τρόπο λειτουργίας 
τού καπιταλιστικού συστήματος. 

"Οσον άφορα τή σχέση μεταξύ εξειδίκευσης καί τεχνολογίας, 
ó Μαρξ αναπτύσσει κριτικά τή θεώρηση τού Σμίθ μέ τόν ακό
λουθο τρόπο: 

Ή διαδικασία τής εξειδίκευσης καί τής τεχνολογικής ανά
πτυξης συμβαδίζει γι' αυτόν μέ τή δημιουργία τάξεων καί τόν 
αυξανόμενο έλεγχο τού κεφαλαίου στή διαδικασία παραγωγής, 
στον τρόπο πού δουλεύει ô εργάτης. Τήν περίοδο τών μεγάλων 
εργοταξίων, οι εργάτες χάνουν τήν τυπική τους ανεξαρτησία, 
μιά καί δέν δουλεύουν πιά παρά γιά λογαριασμό τού καπιτα
λιστή, πουλώντας του τήν εργατική τους δύναμη. Συνεχίζουν 
ωστόσο νά δουλεύουν μέ τόν 'ίδιο τρόπο όπως καί παλιότερα, 
χρησιμοποιώντας τά ίδια εργαλεία καί ελέγχοντας σχεδόν άπό 
τήν αρχή ως τό τέλος τή διαδικασία παραγωγής ενός συγκεκρι

μένου αντικειμένου. Τό κομμάτιασμα όμως τής εργασίας αυτής 
σέ πολλές μικρές δουλειές οδηγεί στην αΰξηση τής παραγωγής 
άλλα καί στην εξειδίκευση: ó εργάτης δέν κάνει πιά παρά μιά 
πολύ συγκεκριμένη εργασία, χάνοντας έτσι τήν αρχική του τέ
χνη καί τόν ελεγχό του στή διαδικασία παραγωγής. Ή απλού
στευση αυτή τών επιμέρους εργασιών αποτελεί τή βάση γιά τή 
μηχανοποίηση πού, αρχικά τουλάχιστον, ταυτίζεται μέ τήν επι
τάχυνση τού ρυθμού μέ τόν όποιο εκτελούνται αυτές ή ορισμέ
νες άπ' αυτές τίς επιμέρους δουλειές. Έτσι τό κεφάλαιο κατα
φέρνει νά ελέγξει καί νά υποτάξει οχι μόνο τυπικά άλλα καί 
ουσιαστικά τόν εργάτη, επιβάλλοντας τους δικούς του ρυ
θμούς: ή διαδικασία αυτή κάνει φθηνότερα τά προϊόντα πού 
καταναλώνουν οι εργάτες καί, γενικά, οδηγεί σέ αυξημένη, 
φθηνότερη καί συχνά ποιοτικά ανώτερη παραγωγή, καθώς καί 
σέ μεγαλύτερα κέρδη (μέ μιά αύξηση τού ποσοστού υπεραξί
ας). Έτσι, μέσω τής μηχανοποίησης, τό κεφάλαιο διεισδύει 
στην εργασιακή διαδικασία, στον τόπο δουλειάς, στον τρόπο 
πού δουλεύουν οι εργάτες, οί όποιοι δέν μπορούν πιά νά επι
βάλλουν, όπως πρίν, τους δικούς τους ρυθμούς δουλειάς. Γι' 
αυτό, κατά τόν Μαρξ, ή διαδικασία τεχνολογικής αλλαγής δέν 
είναι «ουδέτερη», άλλα γίνεται κάτω άπό τήν αιγίδα τού κεφα
λαίου, στό πλαίσιο ανάπτυξης τού καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής · έτσι εξηγούνται, άλλωστε, καί οί οξύτατες κοινω
νικές συγκρούσεις πού συνόδευσαν κάθε τεχνολογική καινοτο
μία καί πού συνδέονταν μέ τίς αλλαγές στούς-τόπους δουλειάς 
καί μέ τήν τεχνολογική ανεργία (βλέπε, π.χ., τό κίνημα τών 
Λουδδιτών -Luddites—, πού έσπαζαν στά εργοστάσια τίς και-
νουριοφερμένες μηχανές). "Ετσι ό Μαρξ συσχέτιζε τήν τεχνο
λογία μέ τίς καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής όπως διαμορ
φώνονται οχι μόνο στην αγορά εργασίας αλλά καί στή διαδι
κασία τής παραγωγής αυτή καθεαυτή. 

Παράλληλα, ό Μαρξ θεωρεί τήν τεχνολογική πρόοδο στενά 
δεμένη μέ τή διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου: μέ τήν αΰ
ξηση, δηλαδή, τού όγκου τών επενδύσεων καί τής αξίας τού 
πάγιου κεφαλαίου σέ κάθε κλάδο πού, καταρχήν, οδηγεί στην 
αΰξηση τής οργανικής σύνθεσης τού κεφαλαίου (στην αΰξηση, 
δηλ., τής αξίας τού σταθερού κεφαλαίου σέ σχέση μέ τό μετα
βλητό κεφάλαιο πού διατίθεται γιά τήν πληρωμή τών εργα
τών). 'Ωστόσο τήν ίδια στιγμή, κάνοντας άπό τή μιά πιό εντα
τική καί αποδοτική τήν εργασία, καί φθηναίνοντας άπό τήν 
άλλη τά εμπορεύματα πού καταναλώνουν οί εργάτες, ή τεχνο
λογική ανάπτυξη οδηγεί στην αΰξηση τού ποσοστού τής υπε
ραξίας. Πρέπει επίσης νά πάρουμε υπόψη πώς ή αΰξηση τού 
υλικού όγκου τών επενδύσεων καί τού μεγέθους τών εγκατα
στάσεων δέν σημαίνει αναγκαστικά καί αύξηση τής αξίας τους, 
μιά καί λόγω τής τεχνολογικής προόδου μπορεί τά νέα μηχανή
ματα νά παράγονται σχετικά φθηνότερα. Μπορούμε λοιπόν νά 
δούμε δτι ό παράγοντας τής τεχνολογικής προόδου σχετίζεται 
άμεσα μέ τήν όλη συζήτηση γιά τήν πτωτική τάση τού ποσο
στού κέρδους.2 Είναι αλήθεια πώς ό Μαρξ δέν επεξεργάστηκε 
συστηματικά καί μέχρι τέλους τή σχέση ανάμεσα στην τεχνολο-

1. Στό τέλος τοϋ άρθρου παρατίθεται μιά σχετικά σύντομη βιβλιογραφία κατά 
κεφάλαιο. 
2. 'Αναφερόμαστε στό ποσοστό κέρδους σέ αξία (όηλ. ενσωματωμένη εργασία), 
πού διαφέρει άπό τό ποσοστό κέρδους σέ τιμές, μιά καί οί τιμές δέν αντανακλούν 
τίς αξίες. Βλέπε, γιά τά σχετικά προβλήματα πού προκύπτουν, Ι. Steedman: Marx 
after Sraffa, New Left Books, 1977. 
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γική πρόοδο, την οργανική σύνθεση τού κεφαλαίου, τό ποσο
στό υπεραξίας καί τό ποσοστό κέρδους. 'Ωστόσο, έθεσε τά 
προβλήματα αυτά καί έδωσε τίς γενικές μεθοδολογικές κατευ
θύνσεις γιά τή διερεύνηση τους. 

Iß. Τεχνολογία καί μαρξιστική σκέψη: ορισμένα προβλήματα 

Ό Μαρξ αναμφίβολα έβαλε τίς βάσεις γιά μιά γόνιμη εξέταση 
της σχέσης μεταξύ τεχνολογίας καί οίκονομικοΰ-κοινωνικού 
συστήματος. Αυτό δέν σημαίνει με κανέναν τρόπο οτι ή μαρξι
στική θεώρηση αυτών τών προβλημάτων είναι κάτι τό τελει
ωμένο: αντίθετα, περιέχει προβλήματα πού πρέπει νά διερευ
νηθούν, οδηγώντας έτσι καί σέ μιά εξέλιξη της ίδιας της θε
ωρίας. Θά θίξουμε, παρακάτω, ορισμένα απ' αυτά. 

Πρώτα πρώτα, όπως αναφέραμε ήδη, ή σχέση τεχνολογίας 
καί της θεωρίας περί πτωτικής τάσης τοϋ ποσοστού κέρδους 
χρειάζεται παραπάνω ανάλυση: από τήν ανάλυση αυτή μπορεί 
κάλλιστα νά προκύψει δτι ή τεχνολογική πρόοδος δέν αποτελεί 
άπλα καί μόνον «ανασταλτικό παράγοντα» στην πτωτική τάση 
τοϋ ποσοστού κέρδους, αλλά μόνιμο χαρακτηριστικό τοΰ σύγ
χρονου καπιταλισμού πού, κάτω άπό ορισμένες προϋποθέσεις, 
μπορεί καί νά ωθεί τό ποσοστό κέρδους προς τά πάνω. Τό 
πρόβλημα συνδέεται μέ τό κατά πόσο ή οργανωμένη δύναμη 
τών εργαζομένων καταφέρνει νά εξασφαλίσει πρώτον μιά αύ
ξηση τών πραγματικών αποδοχών πού νά αντιστοιχεί στην αύ
ξηση της παραγωγικότητας (πού είναι αποτέλεσμα πιό προ
ηγμένης τεχνολογίας), καί δεύτερον τήν καταπολέμηση τής 
ανεργίας πού μπορεί ως ενα βαθμό νά χαρακτηρισθεί τεχνολο
γική.3 Πάντως, ó «νόμος τής πτωτικής τάσης τού ποσοστού 
κέρδους» τίθεται υπό άμ*φισβήτηση. 

Τό δεύτερο πρόβλημα πού προκύπτει είναι, ωστόσο, ακόμα 
πιό σημαντικό. 'Ait' τή μιά μεριά, ó Μαρξ συνδέει, όπως είδα
με, τήν ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέ τή διαμόρφωση καί τό 
βάθεμα τών καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. 4 Ά π ό τήν 
άλλη, σέ ορισμένα κείμενα, μέ χαρακτηριστικό παράδειγμα τό 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο, γίνεται αναφορά στην τελική αντί
θεση μεταξύ δυνάμεων παραγωγής καί τρόπου (ή σχέσεων) 
παραγωγής. 

Ή τελευταία αυτή διαπίστωση έχει μάλιστα συνδεθεί μέ τή 
διαμόρφωση τής θεωρίας περί Έπιστημονικής-Τεχνολογικής 
Επανάστασης (ETE), σύμφωνα μέ τήν οποία ó σύγχρονος μο
νοπωλιακός καπιταλισμός έρχεται σέ αντίθεση μέ τίς δυνάμεις 
τής σύγχρονης τεχνολογίας: δέν τίς αξιοποιεί στό έπακρο τους, 
δέν τίς αναπτύσσει επαρκώς, δέν τίς χρησιμοποιεί γιά τό καλό 
τού κοινωνικού συνόλου παρά γιά δικούς του κερδοσκοπικούς 
σκοπούς, καί, τέλος, τίς διοχετεύει σέ κατευθύνσεις, όπως ε
ξοπλισμοί κ.ά., πού είναι επιβλαβείς. Έτσι, σύμφωνα μέ τήν 
αντίληψη αυτή, επιβεβαιώνεται ή μαρξιστική θέση δτι οί δυνά
μεις παραγωγής (βλ. τεχνολογία) έρχονται σέ αντίθεση καί 
ρήξη μέ τίς σχέσεις παραγωγής (βλ. σύγχρονος μονοπωλιακός 
καπιταλισμός), οδηγώντας νομοτελειακά στην εξάλειψη τών 
τελευταίων. Μπορούμε, άς σημειωθεί, νά συνδέσουμε μέ αυτό 
τό ρεύμα μαρξιστικής σκέψης ορισμένους νεομαρξιστές οικο
νομολόγους, πού ασχολήθηκαν συγκεκριμένα μέ τό σύγχρονο 
μονοπωλιακό καπιταλισμό, αναλύοντας πώς καί γιατί οί μεγά
λες μονοπωλιακές επιχειρήσεις καθυστερούν στή χρησιμοποί
ηση ή δέν αξιοποιούν επαρκώς τίς νέες ανακαλύψεις, ή ακόμα 

τίς «πνίγουν» όταν δέν τους συμφέρουν άπό κερδοσκοπική 
πλευρά. 

Ά π ό τήν άλλη μεριά υπάρχει ή ανάλυση, άπό μέρους τοΰ 
Μαρξ καί ορισμένων σύγχρονων μαρξιστών, τού πώς οί καπι
ταλιστικές σχέσεις παραγωγής οδήγησαν σέ ραγδαία τεχνολο
γική ανάπτυξη. Τό διαφορετικό αυτό ρεύμα στή μαρξιστική 
σκέψη επιχειρεί μεταξύ άλλων νά ερμηνεύσει τήν εισαγωγή 
ολοένα καί πιό προηγμένων τεχνολογιών σάν διαδικασία κα-
θυποταγής τών εργαζομένων, πού λειτουργεί όχι μόνο στό οι
κονομικό αλλά καί στό πολιτικό-ίδεολογικό επίπεδο. Ή νέα 
τεχνολογία, ή αυτοματοποίηση καί ή αναζήτηση ολο καί μεγα
λύτερης αποδοτικότητας, αντανακλούν τελικά τίς καπιταλιστι
κές σχέσεις παραγωγής. Τά μέσα παραγωγής, σύμφωνα μ' αυτή 
τή θεώρηση, δέν είναι ουδέτερα καί ανεξάρτητα τών σχέσεων 
παραγωγής, άλλα τίς ενσωματώνουν. Αυτό εξηγεί καί τήν κα
πιταλιστική φύση τοΰ σύγχρονου καταμερισμού εργασίας, καί 
συμβάλλει στην εξέταση τής κοινωνικής θέσης στρωμάτων 
όπως οί επιστήμονες πού άπό τή μιά, όντας μισθωτοί, είναι 
εξαρτημένοι άπό τό κεφάλαιο, άλλα άπό τήν άλλη παράγουν τή 
νέα τεχνολογία πού επιτρέπει στό κεφάλαιο τήν παραπέρα κα-
θυποταγή καί τόν έλεγχο τής εργασιακής διαδικασίας στους 
τόπους δουλειάς. Πρέπει νά παρατηρήσουμε δτι, σύμφωνα μέ 
τήν άποψη αυτή, ή τεχνολογία καί ή διαχείριση επιχειρήσεων 
είναι στενά συνδεδεμένες: τά σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύ
γματα πρέπει νά ιδωθούν παράλληλα μέ τίς σύγχρονες μεθό
δους επιχειρηματικής οργάνωσης καί διεύθυνσης πού έχουν τίς 
ρίζες τους στίς μεθόδους πού πρωτοεφάρμοσε ó Taylor στην 
Αμερική. Ωστόσο, στην εποχή μας, ή αυτοματοποίηση άπό τή 
μιά, καί οί προσπάθειες καταπολέμησης τοΰ «κομματιάσμα-
τος» τής εργασίας άπό τήν άλλη, καθιστούν τό ολο πρόβλημα 
πολύ πιό σύνθετο: συγκεκριμένα, υπάρχουν μελέτες, στά πλαί
σια τής «βιομηχανικής κοινωνιολογίας», πού υποστηρίζουν 
δτι, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στό προϊόν πού επε
ξεργάζονται, οί εργάτες γίνονται πιό παραγωγικοί (βλ. παρά
δειγμα εργοστασίου VOLVO στή Σουηδία). Ή σχέση 
τεχνολογίας - συνθηκών δουλειάς δέν είναι αποκλειστικά 
γραμμική, δηλ. μόνο εντατικοποίηση, άλλα πολύ πιό σύνθετη 
καί συχνά αμφίδρομη. 

Οί δύο αυτές κατευθύνσεις στή σύγχρονη μαρξιστική σκέψη 
είναι ασφαλώς διαφορετικές, τουλάχιστον άπό πρώτη ματιά. 
Διότι σύμφωνα μέ τή δεύτερη άποψη, τά μέσα παραγωγής, ή 
σύγχρονη τεχνολογία, όχι μόνο δέν έρχονται σέ ρήξη μέ τίς 
σχέσεις καί τόν τρόπο παραγωγής αλλά αντίθετα τίς ενσωμα
τώνουν, γίνονται, μπορούμε νά πούμε, φορέας τους. 

Δέν θά προχωρήσουμε στην παραπέρα διερεύνηση καί αξι
ολόγηση τών ρευμάτων αυτών στή σύγχρονη μαρξιστική θε
ώρηση τής τεχνολογίας. Μπορούμε πάντως νά συμπεράνουμε 
άπό τήν παραπάνω συνοπτική παρουσίαση δτι υπάρχουν προ
βλήματα ανοικτά στον τρόπο μέ τόν οποίο ή μαρξιστική σκέψη 
προσεγγίζει τό ρόλο τής τεχνολογίας στην κοινωνία: τό δτι οί 
δυό κατευθύνσεις πού αναφέραμε αποκλίνουν τελικά μεταξύ 
τους δέν πρέπει νά μάς εμποδίσει νά δούμε τή γονιμότητα τής 

3. 'Ορισμένοι υποστηρίζουν, ωστόσο, πώς ή τεχνολογική αλλαγή μπορεί οχι 
μόνο νά μή φέρνει ανεργία, άλλα καί νά όοηγεϊ στην αΰξηση τής ζήτησης γιά 
εργασία. Μπορούμε νά πούμε πώς τό πρόβλημα τής σχέσης άνεργίας-τεχνολογίας 
παραμένει σέ μεγάλο βα^μό ανοιχτό. 
4. Στον πρώτο τόμο τοϋ Κεφαλαίου καθώς καί στά Grundrisse. 

44 



Χρύσα Ρωμανού. "Εκθεση συγκρίσεων. 
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μαρξιστικής μεθόδου δσον άφορα τή γενική εξέταση τής σχέσης 
τεχνολογίας καί κοινωνικοοικονομικοί) σχηματισμού. 

1γ. Κατευθύνσεις τής σύγχρονης οικονομικής θεωρίας στην 
εξέταση τής τεχνολογίας 

Τά παραδοσιακά οικονομικά καταπιάνονται μέ τήν τεχνολογία 
σέ σχέση κυρίως μέ δύο θέματα. 

Ή νεοκλασική θεωρία τής οικονομικής ανάπτυξης βλέπει 
κατά βάση τή συνολική παραγωγή μιας οικονομίας σάν συνάρ
τηση παραγωγικών «συντελεστών», κυρίως τοΰ κεφαλαίου καί 
τής εργασίας, πού συνδυάζονται μέ ορισμένο τρόπο (ό όποιος 
εκφράζεται στην αναλογία κεφαλαίου-έργασίας) γιά νά δώ
σουν τό τελικό προϊόν. Ή τεχνολογική πρόοδος εκφράζεται, 
καταρχήν, σάν μιά μετατόπιση τής συνάρτησης αυτής -καί τής 
αντίστοιχης καμπύλης-, έτσι πού μέ τήν ϊδια ποσότητα κεφα
λαίου καί εργασίας νά παράγεται ενα μεγαλύτερο προϊόν. Τά 
διάφορα είδη τεχνολογικής προόδου εξετάζονται καί ταξινο
μούνται ανάλογα μέ τό κατά πόσον οδηγούν στή σχετική αύ
ξηση τής χρησιμοποίησης τοΰ ενός ή τού άλλου συντελεστή 
παραγωγής. Μέ βάση τέτοιου είδους μοντέλα ανάπτυξης, πού 

γιά πρακτικούς λόγους μέτρησης ήταν μάλλον απλά, επιχειρή
θηκε μεταπολεμικά ή στατιστική μέτρηση τής συμβολής τού 
κάθε παραγωγικού συντελεστή στην αύξηση τού εθνικού ει
σοδήματος, καί βρέθηκε ενα σημαντικό «υπόλοιπο», πού ερμη
νεύθηκε δτι δείχνει τήν τεράστια σημασία τού παράγοντα τής 
τεχνολογίας, τής εκπαίδευσης, κλπ., στην αύξηση τοΰ εθνικού 
εισοδήματος. Τά αναπτυξιακά αυτά μοντέλα δέν ήταν βέβαια 
αρκετά ρεαλιστικά, άλλα βελτιώθηκαν καί έγιναν πιό σύνθετα, 
θεωρώντας π.χ. τήν τεχνολογία ενσωματωμένη ατούς συντελε
στές παραγωγής. Ωστόσο ένα σημαντικό αρνητικό τους σημείο 
παραμένει τό οτι βλέπουν τήν τεχνολογία σάν κάτι τό εξωγενές, 
χωρίς νά τή συνδέουν μέ τή διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαί
ου: εξηγούν, δηλαδή, πώς ή τεχνολογική πρόοδος επιδρά πάνω 
στή συνάρτηση παραγωγής, στό συνολικό προϊόν καί στην 
απασχόληση κεφαλαίου καί εργασίας, αλλά δέν εξετάζουν τίς 
οικονομικές καί κοινωνικές δυνάμεις πού καθορίζουν τήν τε
χνολογική αλλαγή. 

Τά μοντέλα αυτά οδήγησαν ωστόσο τή σύγχρονη οικονομική 
σκέψη νά ασχοληθεί μέ τόν παράγοντα τής τεχνολογίας πού 
στην προπολεμική οικονομική σκέψη είχε παραμεληθεί. 

Έτσι στό πλαίσιο τής σύγχρονης οικονομικής σκέψης έγιναν 
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μεταπολεμικά στατιστικές επεξεργασίες γύρω άπό τους παρά
γοντες πού καθορίζουν τήν τεχνολογική αλλαγή καί τή «διάχυ
ση» νέων τεχνολογιών. Συγκεκριμένα εξετάστηκε ή επίδραση: 
της ζήτησης του προϊόντος πού πρόκειται νά κατασκευαστεί με 
τή νέα τεχνολογία, καί των αναμενόμενων πωλήσεων · του πο
σοστού των επιχειρήσεων πού ήδη χρησιμοποιούν ανάλογη 
προηγμένη τεχνολογία · τού ύψους των επενδύσεων πού απαι
τεί ή καινούρια τεχνολογία, κ.ά.5 

Τέλος, έχουν γίνει αρκετές εμπειρικές μελέτες γύρω άπό τή 
σχέση μονοπωλιακής-ολιγοπωλιακής διάρθρωσης, συγκέντρω
σης της παραγωγής, επιχειρησιακών δαπανών σε έρευνα καί 
ανάπτυξη (πού είναι οί κατεξοχήν δαπάνες πού στοχεύουν σέ 
τεχνολογική αλλαγή) καί τεχνολογικού δυναμισμού. Τά αποτε
λέσματα τών μελετών αυτών διαφέρουν μεταξύ τους· ωστόσο 
προκύπτει πώς είναι οί σχετικά μεγάλες επιχειρήσεις πού προ
βαίνουν κατά κανόνα σέ σημαντικές δαπάνες γιά τήν προ
ώθηση νέας τεχνολογίας, αν καί, άπό ένα μέγεθος καί πάνω, ή 
σχέση τού μεγέθους τής επιχείρησης καί τού σχετικού ύψους 
τών τεχνολογικών δαπαναιν παραμένει λίγο-πολύ σταθερή. 
Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές άπό κλάδο σέ κλάδο, 
ανάλογα μέ τή φύση τής τεχνολογίας πού χρησιμοποιείται. 

Ή ενασχόληση μέ τέτοιου είδους έρευνες συνδέθηκε μέ τήν 
προσπάθεια εξάσκησης μιας πολιτικής απέναντι στίς αρνητικές 
επιπτώσεις τής μεγάλης μονοπωλιακής δύναμης πάνω στον τε
χνολογικό δυναμισμό. Ή γενική παραδοχή ήταν καί παραμένει 
πώς ó ανταγωνισμός προωθεί τήν τεχνολογική πρόοδο, αν καί 
ό πολύ έντονος ανταγωνισμός μπορεί νά λειτουργήσει ανα
σταλτικά, περιορίζοντας τά αναμενόμενα κέρδη άπό τήν προ
ώθηση νέας τεχνολογίας, πού είναι καί τό βασικό κίνητρο τών 
επιχειρήσεων γιά τεχνολογικές δαπάνες. Έτσι, τό ανταγωνι
στικό όλιγοπωλιακό πλαίσιο κρίνεται συνήθως σάν κατεξοχήν 
ευνοϊκό γιά τήν προώθηση νέων τεχνολογιών.6 

Ιδ. Συμπεράσματα -συνθετική θεώρηση 

Μπορούμε, μέ βάση τά παραπάνω, νά προχωρήσουμε σέ μιά 
κάπως συνθετική τοποθέτηση. 

Ή ανάπτυξη τής τεχνολογίας στό πλαίσιο τής εξέλιξης τού 
καπιταλισμού συνδέεται μέ τή σχέση κεφαλαίου-έργασίας κα
θώς καί μέ τόν ανταγωνισμό μεταξύ τών επιχειρήσεων στό 
πλαίσιο τής αναζήτησης μεγαλύτερου κέρδους. Ή τεχνολογική 
αλλαγή, στό επίπεδο τής επιχείρησης, συνδέεται μέ τή μείωση 
τού κόστους παραγωγής ή /καί τήν αΰξηση-βελτίωση τής 
παραγωγής ή/ καί τήν παραγωγή καί πώληση νέων προϊόντων: 
όλα αυτά οδηγούν σέ μεγαλύτερα κέρδη, πού ή διάρκεια τους 
εξαρτάται άπό τό βαθμό τού ανταγωνισμού, δηλαδή άπό τή 
δυνατότητα άλλων επιχειρήσεων, στον ίδιο ή σέ ανάλογο κλά
δο, νά υιοθετήσουν τήν ίδια ή μιά ανάλογη νέα τεχνολογία. 
'Ιδωμένη γενικότερα, δσον άφορα τή σχέση κεφαλαίου-
έργασίας, ή διαδικασία αυτή οδηγεί κατά κανόνα στην αντικα
τάσταση τών εργατών άπό τίς μηχανές, σέ αλλαγές στίς συνθή
κες δουλειάς καί σέ μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους -ανάλογα 
μέ'τό βαθμό οργάνωσης καί πίεσης τών εργατών. Μέ τήν πά
ροδο τού χρόνου ó καταμερισμός εργασίας στην οικονομία στό 
σύνολο της καί μέσα στίς επιχειρήσεις, σέ συνδυασμό μέ τή 
διαδικασία συγκέντρωσης κεφαλαίου, ιδιαίτερα στους τεχνο
λογικά προηγμένους κλάδους, οδηγεί στή διαμόρφωση ιδιαίτε

ρων τμημάτων «έρευνας καί ανάπτυξης» μέσα στίς επιχειρή
σεις, αλλά καί σέ κρατικά ή πανεπιστημιακά κέντρα έρευνας 
πού συνδέονται μέ τίς ανάγκες τής παραγωγής. Έτσι, μπαίνει 
στην ημερησία διάταξη καί ó ρόλος τού κράτους στην προ
ώθηση νέων τεχνολογιών καί στή χάραξη μιας τεχνολογικής 
πολιτικής πού, κατά κανόνα, συμπληρώνει καί ύποβοηθεί τήν 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Οί επιπτώσεις τής νέας τεχνολογίας 
πάνω στίς συνθήκες δουλειάς, ή σχέση παραγωγικότητας -
κέρδους - τεχνολογικής προόδου - κατανομής εισοδήματος, καί 
τέλος ή έκταση καί ή κατεύθυνση τής κρατικής τεχνολογικής 
πολιτικής αποτελούν έτσι αλληλένδετα πεδία κοινωνικών συγ
κρούσεων καί αγώνων πού αφορούν οχι μόνο τους εργάτες καί 
τους υπαλλήλους άλλα καί τους κάθε λογής επιστήμονες πού 
δουλεύουν σέ επιχειρήσεις, στό δημόσιο, σέ ινστιτούτα ή σέ 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Γιά χώρες όπως ή Ελλάδα, ή εξέ
ταση τού ρόλου τής ξένης τεχνολογίας μπορεί νά γίνει γόνιμα 
κάτω άπό ενα τέτοιο πρίσμα. Ωστόσο μιά σφαιρική αντιμετώ
πιση προϋποθέτει καί τή σύνδεση τής εξέτασης μας μέ τό πρό
βλημα τής ανάπτυξης - υπανάπτυξης - εξάρτησης. 

2. 'Ανάπτυξη, υπανάπτυξη καί εξάρτηση: μιά συνοπτική θε
ώρηση 

Θά προχωρήσουμε τώρα σέ μιά σύντομη παρουσίαση τών βα
σικών διαφορετικών προσεγγίσεων στό πρόβλημα τής οικονο
μικής ανάπτυξης καί υπανάπτυξης. "Οπως καί στην περίπτωση 
τής τεχνολογίας, έτσι καί στό πρόβλημα τής ανάπτυξης, ή οικο
νομική θεωρία ήρθε νά δώσει απαντήσεις σέ ορισμένες ανάγκες 
πού, ιδίως μετά τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, παρουσιάζον
ταν ιδιαίτερα έντονες. Διότι τά τελευταία 30 χρόνια μπαίνει μέ 
όλο καί μεγαλύτερη οξύτητα τό πρόβλημα τής οικονομικής 
ανάπτυξης, Ιδιαίτερα τών χωρών αυτών πού, μέ τόν ενα'ή τόν 
άλλο τρόπο, απόκτησαν μεταπολεμικά πολιτική ανεξαρτησία. 

2α. Παραδοσιακές προσεγγίσεις στό πρόβλημα τής ανάπτυ

ξη? 

Μετά τόν πόλεμο, ή παραδοσιακή οικονομική σκέψη βρέθηκε 
στην ανάγκη νά ερμηνεύσει τήν κατάσταση τών χωρών πού 
ονομάζονται συνήθως «υπανάπτυκτες» ή «τριτοκοσμικές», καί 
νά δώσει απαντήσεις καί λύσεις στά διάφορα καυτά προβλή
ματα.7 Σύντομα κατανοήθηκε πώς τά μεθολογικά εργαλεία τής 
νεοκλασικής θεωρίας, όπως ή συνάρτηση παραγωγής, ήταν, 
λόγω τού ποσοτικού προσανατολισμού τους, ανεπαρκή νά ε
ξηγήσουν καί νά δώσουν απαντήσεις στά προβλήματα τής υ
πανάπτυξης, πού έχουν ένα γενικότερο θεσμικό-δομικό χαρα
κτήρα. Παρακάτω, επιχειρούμε νά συνοψίσουμε τίς κατευθύν
σεις μέσα άπό τίς όποιες αναζητήθηκαν ερμηνείες τού προ
βλήματος. 

5. "Αν καί ορισμένες έρευνες ασχολήθηκαν μέ τό «μοναχικό εφευρέτη», είναι 
μάλλον γενικά αποδεκτό πώς υπάρχουν ορισμένες βαθύτερες δυνάμεις πού κα
θορίζουν τή συνολική κατεύθυνση τών τεχνολογικών επιτεύξεων. 
6. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές άπό τίς μελέτες αυτές έγιναν στίς ΗΠΑ, πού 
έχουν παράδοση αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας -μέ αποτελέσματα, ωστόσο, μάλ
λον αμφίβολα. 
7. 'Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε έδώ ή πολιτική πραγματικότητα: οί απαντήσεις στά 
προβλήματα τής ανάπτυξης είχαν ανέκαθεν πολιτική χροιά, λιγότερο ή περισσό
τερο συγκαλυμμένη. Οί παραδοσιακές ερμηνείες είναι, πολύ συχνά, σαφέστατα 
απολογητικές. 
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Πρώτα απ' ολα οι διάφορες ερμηνείες πού βασίζονταν σε 
γεωγραφικούς - εδαφικούς - βιολογικούς καί άλλους τέτοιους 
παράγοντες θεωρήθηκαν κατά κανόνα ανεπαρκείς καί μπήκαν 
στό περιθώριο. Παράλληλα, αναζητήθηκε μιά ποσοτική έκ
φραση της υπανάπτυξης: τό μέτρο πού χρησιμοποιήθηκε ώς έπί 
τό πλείστον ήταν τό κατά κεφαλήν εισόδημα -μέ ολα τά προ
βλήματα πού προκύπτουν άπό τήν έλλειψη ικανοποιητικών 
στατιστικών γιά υπανάπτυκτες χώρες.8 Στή συνέχεια εξετάστη
καν οι δύο βασικοί παραγωγικοί συντελεστές: τό κεφάλαιο καί 
ή εργασία. Ό σ ο ν άφορα τήν εργασία, είναι γενικά αποδεκτό 
πώς άπό τή μιά υπάρχει άφθονο εργατικό δυναμικό, άλλα άπό 
τήν άλλη τό επίπεδο εκπαίδευσης του είναι χαμηλό -σε σύγ
κριση, προφανώς, μέ τίς αναπτυγμένες οικονομίες. Ή βασική 
ωστόσο αδυναμία έγκειται στην έλλειψη τού άλλου παραγωγι
κού «συντελεστή», τού κεφαλαίου. ΟΙ περισσότερες παραδοσι

ακές ερμηνείες περιστρέφονται γύρω άπό τό πρόβλημα αυτό: 
γίνεται αναφορά στην ύπαρξη «φαύλων κύκλων», όπως π.χ.: 
χαμηλό εισόδημα - χαμηλή αποταμίευση - λιγοστές επενδύσεις 
- χαμηλό εισόδημα, ή: έλλειψη κεφαλαίου - χαμηλά εισοδή
ματα - περιορισμένη αγορά — λιγοστές επενδύσεις. Τό πρό
βλημα συνδέεται καί μέ τίς εμπορικές συναλλαγές, μιά καί ή έλ
λειψη τού απαραίτητου ξένου συναλλάγματος γιά τήν εισα
γωγή κεφαλαιουχικού εξοπλισμού θεωρείται πρόσθετος περι
ορισμός.9 Έτσι, ή όλη συζήτηση συσχετίζεται μέ τους όρους 
ανταλλαγής μεταξύ τών αγροτικών προϊόντων καί πρώτων 

ών πού εξάγουν οι χώρες αυτές, καί τών βιομηχανικών προι
κών πού εισάγουν: παρατηρείται ότι, παρά τή σημαντική τε-
ιλογική πρόοδο στην κατασκευή βιομηχανικών προϊόντων, 

ίροι ανταλλαγής είχαν τήν τάση νά χειροτερεύουν γιά τίς 
„ανάπτυκτες χώρες: οί τιμές τών πρώτων υλών είχαν μεγάλες 

αιακυμάνσεις, σέ αντίθεση μέ τά βιομηχανικά προϊόντα πού 
παρουσίαζαν σταθερή ανοδική πορεία στίς τιμές τους. Ή ε
ξήγηση γι' αυτό αναζητήθηκε: (1) στό γεγονός ότι ή αύξηση 
τού εισοδήματος συμβαδίζει μέ μιά ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
της ζήτησης γιά βιομηχανικά προϊόντα, σέ αντίθεση μέ τά 
άγροτικά-πρώτες ύλες, καί (2) στό ότι ή αύξηση τής παραγωγι
κότητας στίς προηγμένες χώρες οδήγησε στην αύξηση τών κερ
δών καί τών μισθών καί όχι στην αντίστοιχη μείωση τών τιμών 
τών παραγομένων βιομηχανικών προϊόντων. 

Τέλος, επισημαίνεται ó ρόλος τής εγχώριας πολυτελούς 
κατανάλωσης ξένων προϊόντων, πού περιορίζει τίς συναλλα
γματικές δυνατότητες εισαγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών. 
Ολ' αυτά οδηγούν στην ανάγκη δανείων ή/καί ξένων έπενδύ-
,εων, πού γίνονται ó φορέας τής αύξησης τού κεφαλαίου καί 

τής οικονομικής ανάπτυξης -άν καί δέν κατευθύνονται πάντα 
ατούς καλύτερους δυνατούς τομείς γιά τή χώρα. 

Πολλές άπό τίς παραπάνω επιμέρους εκτιμήσεις τής παρα
δοσιακής οικονομικής σκέψης είναι χρήσιμες.10 Δέν ισχύει τό 
ίδιο καί γιά τή γενική μεθοδολογική προσέγγιση πού υιοθετεί
ται συνήθως: αυτή χαρακτηρίζεται άπό μιά στατική «σύγκρι
ση» τών αναπτυγμένων καί τών υπανάπτυκτων κοινωνιών, 
δπου οί πρώτες θεωρούνται τό «ιδανικό πρότυπο» πού πρέπει 
νά τό φτάσουν οί δεύτερες. Χαρακτηριστικό δείγμα είναι ή 
άνιστορική θεωρία τών «σταδίων» άπό τά οποία περνάει μιά 
χώρα γιά νά καταλήξει στό πιό προηγμένο στάδιο τής «οικονο
μίας μαζικής κατανάλωσης»: ή θεώρηση αυτή δέν παίρνει τίς 

σημερινές υπανάπτυκτες χώρες σάν τό προϊόν μιας ιστορικής 
εξέλιξης όπου έπαιξε τεράστιο ρόλο ή σχέση τους μέ τίς προ
ηγμένες καπιταλιστικές χώρες. 

Μιά ανάλογη κριτική ισχύει καί γιά τή θεωρία τής «δυϊκής 
οικονομίας», όπου συνυπάρχουν δύο τομείς: ό προηγμένος καί 
ό καθυστερημένος ή υπανάπτυκτος. Σύμφωνα μέ τήν αντίληψη 
αυτή, τό πρόβλημα τής ανάπτυξης έγκειται στην επέκταση τού 
πρώτου (όπου κατά κανόνα κυριαρχούν οί ξένες επενδύσεις), 
καί στην εξάλειψη τού δεύτερου, χωρίς νά λαμβάνεται υπόψη ή 
αλληλεξάρτηση τους. 

Συμπερασματικά, μπορούμε νά πούμε πώς οί παραδοσιακές 
ερμηνείες στό πρόβλημα τής ανάπτυξης περιορίζονται στην 
εξέταση τής «έλλειψης» διαφόρων «συντελεστών παραγωγής» 
(κεφάλαιο, εξειδικευμένη εργασία, οργανωτικό πνεύμα, κ.ά.), 
σέ σύγκριση πάντα μέ ένα ιδεατό πρότυπο, πού κατά κανόνα 
είναι οί προηγμένες δυτικές οικονομίες. Αυτό, ωστόσο, δέν τίς 
εμποδίζει στό νά κάνουν ορισμένες χρήσιμες διαπιστώσεις. 
2β. Άνάπτυξη-ύπανάπιυξη-έξάρτηση: μαρξιστικές προσεγ
γίσεις 

"Αν εξαιρέσουμε τίς σημαντικές επεξεργασίες γύρω άπό τίς 
σχέσεις ιμπεριαλισμού καί υπανάπτυξης στίς αρχές τού αιώνα 
(Κάουτσκυ, Λένιν, Λούξεμπουργκ, Μπουχάριν, κ.ά.) μπορούμε 
νά πούμε πώς ή μαρξιστική σκέψη γύρω άπό τό πρόβλημα αυτό 
εξελίχθηκε μεταπολεμικά σέ μεγάλο βαθμό σάν κριτική στην 
παραδοσιακή προσέγγιση πού αναφέραμε παραπάνω. Αυτό 
ισχύει Ιδιαίτερα γιά τό έργο τών νεομαρξιστών. 

Τά βασικά χαρακτηριστικά τής πολιτικής οικονομίας τής 
άνάπτυξης-ύπανάπτυξης πού επεξεργάστηκαν οί νεομαρξιστές 
(Μπάραν, Φράνκ, κ.ά.) μπορούν νά συνοψισθούν μέ τόν ακό
λουθο τρόπο: Δέν είναι σωστό νά περιμένουμε πώς θά επανα
ληφθούν τά στάδια ανάπτυξης τών αναπτυγμένων σήμερα κα
πιταλιστικών χωρών γιά τήν περίπτωση τού υπανάπτυκτου 
Τρίτου Κόσμου · οί υπανάπτυκτες χώρες όχι μόνο δέν ανα
πτύσσονται, άλλα «ύποαναπτύσσονται»: αποτελούν τήν περι
φέρεια άπό δπου αντλούν τά καπιταλιστικά κέντρα οικονομικό 
πλεόνασμα (πού ορίζεται ώς ή διαφορά μεταξύ τής συνολικής 
παραγωγής καί τής αναγκαίας κατανάλωσης) • ή εκμετάλλευση 
αυτή έγινε κατά καιρούς μέ διαφορετικούς μηχανισμούς (εμ
πόριο, δάνεια, ξένες επενδύσεις), πού οδήγησαν καί διατηρούν 
τίς χώρες αυτές στό καθεστώς τής υπανάπτυξης. Ή εσωτερική 
κοινωνική διάρθρωση τών χωρών αυτών αντανακλά τήν κατά
σταση αυτή: ή κυρίαρχη τάξη τους καί τό κράτος πού τήν εκ
φράζει είναι πλήρως υποταγμένα στά συμφέροντα τών καπιτα
λιστικών μητροπόλεων. Κατά συνέπεια, μόνο τό συνολικό σπά-

8. Τό μέτρο αυτό είναι προβληματικό, γιατί εξισώνει χώρες τελείως διαφορετι
κές, όπως π.χ. τό Κουβέιτ καί ή Σουηδία. 
9. Κατά κανόνα, βέβαια, οί χώρες αυτές καταλήγουν στό νά δέχονται ξένες 
επενδύσεις ή νά παίρνουν δάνεια άπό οργανισμούς σάν τή Διεθνή Τράπεζα, γιά 
νά πληρώσουν γιά τίς εισαγωγές. Δημιουργείται έτσι ζήτηση γιά τά προϊόντα τών 
αναπτυγμένων καπιταλιστικών χωρών (συχνά μάλιστα υπάρχουν δεσμεύσεις 
γύρω άπό τή χρήση τών δανείων) καί παράλληλα διαμορφώνεται ενα είδος συνε
χούς εξάρτησης. Τά «αναπτυξιακά οικονομικά» συχνά αποτελούν απολογητική 
γι' αυτή τήν κατάσταση. 
10. "Ας μήν ξεχνάμε ότι ή πτολεμαίκή θεωρία, ότι ό ήλιος γυρίζει γύρω άπό τή 
γή, είχε οδηγήσει σέ πολύ σωστές προβλέψεις γύρω άπό τίς εκλείψεις .. . 
11. Οι θεωρίες αυτές βασίστηκαν σέ μεγάλο βαθμό στή μελέτη τών χωρών τής 
Λατινικής 'Αμερικής, καί συγγενεύουν μέ τή στρουκτουραλιστική προσέγγιση, 
στην οποία θά αναφερθούμε παρακάτω. 
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Χρύσα Ρωμανού. Κατασκευή. 1973. 

σιμό των δεσμών αυτών μπορεί νά οδηγήσει τίς χώρες αυτές 
στην πραγματική ανάπτυξη. 1 1 

Αύτη ή θεωρία περί άνάπτυξης-ύπανάπτυξης έγινε αντικεί
μενο κριτικής: κύρια αιχμή τής κριτικής ήταν οτι ορίζει τόν 
καπιταλισμό αποκλειστικά στή σφαίρα τής ανταλλαγής, χαρα
κτηρίζοντας καπιταλιστική κάθε χώρα πού συνδέεται με τή δι
εθνή αγορά, καί αγνοώντας τίς εσωτερικές δομές της καί τήν 
εσωτερική ανάπτυξη του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. 
Παραγνωρίζει έτσι τή σημασία τών ενδογενών παραγόντων καί 
τής εσωτερικής τους δυναμικής. Τέλος, όσον αφορά τήν 'ίδια 
τήν πραγματικότητα τής τελευταίας εικοσαετίας, παραγνωρίζει 
τά σημαντικά βήματα πού σημειώθηκαν μετά τόν πόλεμο καί 
πού δύσκολα μπορούν νά χαρακτηριστούν «υπανάπτυξη». 

Ή μεθοδολογικά συγγενική θεωρία τής εξάρτησης, πού συν
δέθηκε μέ μαρξιστές οικονομολόγους (π.χ. Dos Santos, Cardoso) 
άλλα καί μέ στρουκτουραλιστές (Φουρτάντο), αποδείχτηκε λι
γότερο απλοϊκή καί πιό γόνιμη. Είχε σάν βασικό σημείο αφε
τηρίας τό γεγονός οτι ή αναπτυξιακή στρατηγική πού βασί
στηκε στην υποκατάσταση τών εισαγωγών καταναλωτικών 
αγαθών δέν οδήγησε στό ξεπέρασμα τής εξάρτησης τών χωρών 
αυτών από τά καπιταλιστικά κέντρα. Ή στρατηγική αυτή είχε 
υιοθετηθεί λόγω τής αποτυχίας τών αναπτυξιακών προσπα
θειών πού βασίζονταν στην αύξηση τών εξαγωγών καί σκόπευε 
στην ανάπτυξη τής εγχώριας παραγωγής στους τομείς όπου 
υπήρχε εγχώρια ζήτηση πού ικανοποιούνταν μέ εισαγωγές. Ή 
υποκατάσταση τών εισαγωγών δέν είχε ωστόσο τά αναμενό
μενα αποτελέσματα, κυρίως επειδή οι τεχνικές πού υιοθετήθη
καν γιά τήν εγχώρια παραγωγή ήταν κατά κανόνα ξένες, καί 
βασίζονταν στίς ξένες επενδύσεις, ή πάντως στην εισαγωγή μη
χανών, τεχνικού εξοπλισμού καί βοήθειας άπό τό εξωτερικό. 

Έτσι, αυτή ή συνέχιση καί αναπαραγωγή τής εξάρτησης, πού 
εμφανιζόταν κάθε φορά μέ διαφορετική μορφή, αποτέλεσε τόν 
κύριο άξονα τών θεωριών τής εξάρτησης: σέ μεγάλο βαθμό αυ
τές ήρθαν νά αντικαταστήσουν τό απλοϊκό σχήμα ανάπτυξη -
υπανάπτυξη, διατηρώντας ωστόσο ορισμένα στοιχεία του 
ljßp>S, π.χ., οί έννοιες οικονομικό πλεόνασμα, κέντρο-
περιφέρεια, κ.ά. Οί θεωρίες αυτές μιλάνε γιά εξαρτημένη ανά
πτυξη (καί όχι γιά υπανάπτυξη), καί θεωρούν οτι ή εξάρτηση 
αντανακλάται στην ίδια τήν οικονομική δομή τών υπανάπτυ
κτων χωρών, πού διαφέρει ουσιαστικά άπ' αυτήν τών προ
ηγμένων χωρών (δσον άφορα π.χ. τό ειδικό βάρος τών είσαγω-
γών-έξαγωγών, τή σχέση τών κλάδων παραγωγής κεφαλαιου-

f
ftv καί καταναλωτικών αγαθών, κ.ά.). Μιά παραπλήσια 
σέγγιση στό θέμα αυτό βλέπει τήν εξάρτηση νά εκφράζεται 
ια στην ανισότητα τών ανταλλαγών μεταξύ κέντρου καί 

περκΜοειας: προϊόντα άνισης αξίας (πού περιέχουν διαφορε
τικές ποσότητες εργασίας) ανταλλάσσονται σάν ϊσα, πράγμα 
πού ωφελεί τίς βιομηχανικά προηγμένες χώρες, πού εξάγουν 
προϊόντα χαμηλής αξίας καί εισάγουν άπό τήν περιφέρεια 
προϊόντα υψηλότερης αξίας. 

Μέσα άπό τό παραπάνω πρίσμα, ή τεχνολογική εξάρτηση 
αντιμετωπίζεται σάν μιά άπό τίς σημαντικότερες σύγχρονες 
μορφές εξάρτησης, πού είναι αποτέλεσμα τής αυξανόμενης 
ανάγκης τών χωρών τοΰ Τρίτου Κόσμου γιά τεχνικό εξοπλισμό 
γιά τήν εκβιομηχάνιση τους. Ή τεχνολογική εξάρτηση έρχεται 
έτσι νά προστεθεί στίς παλιότερες καί παραδοσιακές μορφές 

εξάρτησης, πού συνδέονταν μέ δάνεια, εμπορικές συμφωνίες, 
κλπ. Καί ακόμα αποτελεί ενα μέσο άντλησης οικονομικού πλε
ονάσματος, μέσω τών πληρωμών γιά πατέντα, δικαιώματα, τε
χνική βοήθεια, επαναπατρισμό κερδών, ύπερτιμολογήσεις, κλπ. 

Πρέπει νά σημειωθεί πώς οί παραπάνω προσεγγίσεις, πού 
συχνά χαρακτηρίζονται νεομαρξιστικές, καί πού περιστρέφον
ται γύρω άπό τό τρίπτυχο ανάπτυξη - υπανάπτυξη - εξάρτηση 
(εξαρτημένη ανάπτυξη), έχουν γίνει αντικείμενο κριτικής μέσα 
στά 'ίδια τά μαρξιστικά πλαίσια. 'Αρχίζοντας άπό τόν τρόπο 
χρησιμοποίησης τού όρου «καπιταλισμός» (πού είδαμε παρα
πάνω), καί προχωρώντας στίς έννοιες «πλεόνασμα», «εκμετάλ
λευση τής περιφέρειας άπό τό κέντρο», «έξαρτημένη-μή εξαρ
τημένη ανάπτυξη», γίνεται μιά σφοδρότατη κριτική στην «αυ
τόνομη θεωρητικοποίηση» τών προβλημάτων τών υπανάπτυ
κτων χωρών, καί στην εγκατάλειψη τής μαρξιστικής προβλημι 
τικής πού στηρίζεται στίς έννοιες τρόπος παραγωγής-σχέσε. 
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παραγωγής καί στη θεωρία της αξίας. Μιά τέτοια προσέγγιση 
οχι μόνο θά φώτιζε παραπάνω τίς εσωτερικές συνιστώσες της 
ανάπτυξης τών χωρών του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου, άλλα 
μπορεί ακόμα καί νά οδηγήσει στό συμπέρασμα ότι ή ξένη επί
δραση στίς χώρες αυτές συμβάλλει στην ανάπτυξη τοϋ καπιτα
λισμού. Τό ουσιώδες, σύμφωνα μέ τήν αντίληψη αυτή, είναι ή 
ανάπτυξη τοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σέ παγκό
σμια κλίμακα, πού προσλαμβάνει διαφορετικές μορφές κατά 
χώρα. Σύμφωνα μ' αυτή τήν άποψη, ή δημιουργία αυτής τής 
άλλης θεωρίας γύρω άπό μιά άλλη κατηγορία χωρών κινδυ
νεύει νά περιορίσει τήν καθολικότητα τού μαρξισμού καί αντι
καθιστά τίς ταξικές μέ τίς διακρατικές αντιθέσεις. 

Δέν θά προχωρήσουμε παραπέρα στό θέμα αυτό, πού συνδέ
εται μέ πολύ γενικότερα επιστημολογικά ερωτήματα γύρω άπό 
τό μαρξισμό. Τό αναφέραμε ωστόσο γιά νά φανούν τά μεθοδο
λογικά προβλήματα πού προκύπτουν σέ σχέση μέ τους ορούς 
άνάπτυξη-ύπανάπτυξη-έξάρτηση. 

2γ. Μερικές συμπερασματικές διαπιστώσεις 

Μέ βάση τά παραπάνω μπορούμε νά πούμε πώς τό φαινόμενο 
τής μεταφοράς τεχνολογίας συνδέεται μέ μιά σχετικά πρό
σφατη φάση στην ανάπτυξη τών λιγότερο αναπτυγμένων κα
πιταλιστικών χωρών: τήν εκβιομηχάνιση τους, πού συνήθως 
"εριστρεφόταν γύρω άπό τήν έξόρυξη-έξαγωγή ορυκτού πλού-

•J ή τήν υποκατάσταση τών εισαγωγών. Έτσι ή μεταφορά τε-
λογίας τοποθετείται στό ιστορικό της πλαίσιο. "Οσον 
ρά τό μεθοδολογικό πλαίσιο εξέτασης της, μπορούμε, άπό 

ιιιά μεριά, νά τή συνδέσουμε μέ τήν όλη θεωρία περί έξάρ-
ης καί νά δούμε τους μηχανισμούς μέσω τών οποίων ή ξένη 

Λνολογία αντλεί τό οικονομικό πλεόνασμα μιας χώρας, δημι
ουργώντας (μαζί μέ άλλους παράγοντες) προβλήματα στό ισο
ζύγιο πληρωμών · άπό τήν άλλη, καί εδώ συνδεόμαστε μέ τήν 
παρουσίαση στό Ιο μέρος τού άρθρου, μπορούμε νά αντιμετω
πίσουμε τήν εισαγωγή ξένης τεχνολογίας σάν φυσιολογική καί 
αναγκαία συνέπεια τής ανάπτυξης τών καπιταλιστικών σχέ
σεων παραγωγής στίς χώρες αυτές. "Οπως θά δούμε παρακάτω, 
καί οι δυό αυτές προσεγγίσεις είναι, σέ διαφορετικά επίπεδα 
ανάλυσης, χρήσιμες καί γόνιμες: ή πρώτη μάς βοηθάει στην ε
ξέταση τών μηχανισμών μεταβίβασης τής τεχνολογίας, ένώ ή 
δεύτερη στην ερμηνεία καί κριτική τού όρου «ακατάλληλη τε-

νολογία». 

. Προβλήματα πού προκύπτουν σέ σχέση μέ τή μεταφορά τε
χνολογίας 

Μ στραφούμε τώρα σέ μιά πιό συγκεκριμένη ανάλυση τών 
προβλημάτων πού σχετίζονται μέ τή μεταφορά τεχνολογίας καί 

ού τρόπου μέ τόν οποίο έχουν εξετασθεί. 

3α. Ή επιλογή «κατάλληλων» τεχνολογιών 

Έ ν α σημαντικό μέρος τών μελετών γιά τή μεταφορά τεχνολο
γίας περιστρέφεται γύρω άπό τό πρόβλημα τής «καταλληλότη
τας», καταλήγοντας στον ισχυρισμό ότι οι αναπτυσσόμενες χώ
ρες υιοθετούν πολύ συχνά «ακατάλληλες» τεχνολογίες: άκα-

τάλληλες γιατί δέν ανταποκρίνονται στά δεδομένα καί στίς 
ανάγκες τών χωρών αυτών, καί, πιό αναλυτικά, γιατί χρησιμο
ποιούν πολύ κεφάλαιο καί λίγη εργασία σέ συνθήκες όπου 
υπάρχουν άφθονα εργατικά χέρια πού μένουν χωρίς απασχό
ληση. 

Ή παραπάνω τοποθέτηση θεμελιώνεται σέ μεγάλο βαθμό 
στή νεοκλασική θεωρία τής παραγωγής (βλ. μέρος 1γ.): μιά τε
χνική ορίζεται, σ' αυτό τό πλαίσιο, σάν μιά συγκεκριμένη ανα
λογία μεταξύ τού κεφαλαίου καί τής εργασίας πού χρησιμο
ποιούνται γιά τήν παραγωγή ενός προϊόντος. Ή τεχνολογία 
μπορεί νά θεωρηθεί σάν ενα σύνολο ή σύστημα τεχνικών γιά 
τήν παραγωγή τού ενός ή τού άλλου προϊόντος. Μέ βάση τό 
μοντέλο αυτό ή ακαταλληλότητα τής ξένης τεχνολογίας πού 
μεταφέρεται καί χρησιμοποιείται στίς αναπτυσσόμενες χώρες 
έγκειται στό γεγονός ότι ή αναλογία κεφαλαίου-έργασίας είναι 
πολύ υψηλή καί δέν οδηγεί στον άριστο (optimum) συνδυασμό 
χρησιμοποίησης τών διαθέσιμων συντελεστών παραγωγής (άρα 
καί στό μέγιστο δυνατό εισόδημα). Αυτό σχετίζεται μέ ορι
σμένα πολύ χειροπιαστά προβλήματα: πρώτα πρώτα υπάρχει 
ανεργία καί υποαπασχόληση (μιά καί δέν απορροφάται ολο τό 
εργατικό δυναμικό) • ενα δεύτερο συναφές πρόβλημα είναι ότι 
δέν χρησιμοποιούνται εγχώρια ύλικά-πρώτες ύλες, πού θά 
μπορούσαν νά χρησιμοποιηθούν άν υιοθετούνταν μιά διαφορε
τική τακτική. Ή αιτία τής ακαταλληλότητας αυτής βρίσκεται 
στό γεγονός δτι οι τεχνολογίες αυτές αναπτύχθηκαν στίς προ
ηγμένες βιομηχανικές χώρες, όπου υπάρχει άφθονο κεφάλαιο 
σέ σχέση μέ τό εργατικό δυναμικό. Ή τεχνολογική πρόοδος δέν 
αποτελεί γραμμική διαδικασία πού συμβάλλει στην αύξηση τής 
παραγωγής γιά δλες τίς υπάρχουσες τεχνικές, άλλα, αντίθετα, 
έχει μιά σαφή τάση νά αυξάνει τό χρησιμοποιούμενο κεφάλαιο 
καί νά μειώνει, αντίστοιχα, τήν εργασία, αλλάζοντας έτσι τήν 
αναλογία κεφαλαίου-έργασίας. Αυτό σημαίνει οτι στην πράξη 
ó μόνος ή πάντως ó αποδοτικότερος τρόπος παραγωγής ενός 
προϊόντος προϋποθέτει μιά τεχνική «έντασης κεφαλαίου» (πού 
χρησιμοποιεί σχετικά πολύ κεφάλαιο). 

Γύρω άπό τήν τοποθέτηση αυτή αναπτύχθηκαν δ ι ά φ ο φ ς 
απόψεις καί προβλήθηκαν ποικίλες λύσεις. Ά π ό τή μιά, υπάρ
χει μιά σχολή σκέψης πού πρεσβεύει τή δημιουργία καί υιοθέ
τηση μιας «ενδιάμεσης»12 τεχνολογίας, πού νά μην είναι ούτε 
πρωτόγονη (ελάχιστο κεφάλαιο-πολλή εργασία), ούτε όμως καί 
τόσο δαπανηρή σέ κεφάλαια οσο οί σύγχρονες τεχνικές. Ή εν
διάμεση αυτή τεχνολογία θεωρείται οτι θά λύσει τό πρόβλημα 
τής ανεργίας καί ταυτόχρονα θά εξασφαλίσει μιά σταδιακή καί 
ισορροπημένη ανάπτυξη γιά τίς λιγότερο αναπτυγμένες χωρίς. 
Βέβαια ή «κατάλληλη» αυτή τεχνολογία δέν έχει βρεθεί, άλΧά, 
πάντα σύμφωνα μ' αυτήν τήν άποψη, μπορεί νά δ η μ ι ο ι ^ η Ο ο , 
αρκεί νά διατεθούν τά απαραίτητα κονδύλια γιά τέτοιου εί
δους έρευνες άπό τά αναπτυσσόμενα οσο καί τά αναπτυγμένα 
κράτη, άπό διεθνείς οργανισμούς καί μεγάλες επιχειρήσεις. 

Πίσω απ' δλη αυτή τή συζήτηση υπάρχουν ορισμένα πιό βα
θιά ερωτήματα. Τό πρώτο άφορα τήν αναπτυξιακή στρατηγι
κή: οί τεχνολογίες έντασης κεφαλαίου σχετίζονται μέ μιά πιό 
άνιση κατανομή εισοδήματος ανάμεσα στον «προηγμένο» καί 

12. «Intermediate Technology». Στό πλαίσιο αυτό θά χρησιμοποιούμε τους ορούς 
«κατάλληλη» καί «Ενδιάμεση» σάν νά σημαίνουν ουσιαστικά τό ίόιο πράγμα. 
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στον «καθυστερημένο» τομέα, καί μέ υψηλότερα κέρδη. 1 3 Έχει 
αποδειχθεί πώς, σέ περίπτωση επανεπένδυσης αυτών τών κερ
δών, τό αρχικά χαμηλότερο συνολικό εισόδημα πού σχετίζεται 
μέ τίς τεχνολογίες έντασης κεφαλαίου παρουσιάζει ταχύτερη 
αύξηση καί τελικά ξεπερνάει τό εισόδημα μιας οικονομίας πού 
αναπτύσσεται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες έντασης εργασίας. 
Μιά τέτοια αναπτυξιακή στρατηγική μπορεί, θεωρητικά, νά 
εφαρμοστεί σέ μιά κεντρικά προγραμματισμένη οικονομία.1 4 

Είναι αλήθεια πώς τέτοιου είδους ερωτήματα, πού σχετίζονται 
μέ τήν επιλογή δχι.μόνο τεχνολογίας άλλα καί κλάδων τής οι
κονομίας (βαριά-έλαφριά βιομηχανία), απασχόλησαν τους 
προγραμματιστές στην ΕΣΣΔ δσο καί στην Κίνα. Τό ουσιώδες 
συμπέρασμα πάντως γιά τό θέμα μας είναι πώς: (1) ή λιγότερο 
εντατική χρησιμοποίηση κεφαλαίου καί ή αντίστοιχη επιλογή 
«ελαφριάς» τεχνολογίας δέν αποτελούν εξ ορισμού τήν «άρι
στη» επιλογή, άφοΰ τό πρόβλημα δέν είναι στατικό- (2) τό δλο 
πρόβλημα, σέ συνθήκες καπιταλισμού, άρα έλλειψης κεντρικού 
προγραμματισμού, δέν είναι τόσο θέμα επιλογής «κατάλληλης» 
τεχνολογίας: συνδέεται μάλλον μέ τό κατά πόσο τά κέρδη δα
πανώνται σέ (πολυτελή) κατανάλωση, έπανεπενδύονται ή 
μεταφέρονται στό εξωτερικό. Μ' άλλα λόγια, οι εντατικές σέ 
κεφάλαιο τεχνολογίες μπορούν, θεωρητικά, νά οδηγήσουν 
στους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς ανάπτυξης, άλλα στό κα
πιταλιστικό πλαίσιο αυτό δέν συμβαίνει αναγκαστικά- (3) μιά 
επιλογή τεχνολογιών πού νά μήν είναι έντασης κεφαλαίου 
μπορεί μόνο στατικά νά θεωρηθεί άριστη, μιά καί μακροπρό
θεσμα δέν εξασφαλίζει τήν ταχύτερη δυνατή ανάπτυξη • οδηγεί 
δμως βραχυπρόθεσμα σέ αύξηση τοΰ εισοδήματος καί στή σχε
τικά πιό ίση κατανομή του. 

Τά παραπάνω αποτελούν «εσωτερική κριτική» τής αντίλη
ψης πού πρεσβεύει άκριτα τήν υιοθέτηση μιας πιό «κατάλλη
λης» ή «ενδιάμεσης» τεχνολογίας: εσωτερική μέ τήν έννοια οτι, 
βασιζόμενη στά 'ίδια μεθοδολογικά εργαλεία καί βλέποντας τό 
πρόβλημα δυναμικά (μέσα στό χρόνο), καταρρίπτει τόν ισχυρι
σμό οτι ή τεχνολογία πού αντιστοιχεί στή σχέση κεφαλαίου -
εργασίας μιας χώρας είναι ή πιό «κατάλληλη» ή ή «άριστη» 
επιλογή.1 5 

Μεθοδολογικά προβλήματα 

"Ας γυρίσουμε όμως σ' ένα δεύτερο, πιό θεμελιακό πρόβλημα, 
πού σχετίζεται μέ τους παράγοντες πού καθορίζουν τήν κατεύ
θυνση τής τεχνολογικής προόδου. Οί υποστηρικτές τής «ενδι
άμεσης» τεχνολογίας άπό τή μιά χαρακτηρίζονται άπό ενα εί
δος τεχνολογικού ντετερμινισμού («ας αλλάξουμε τήν τεχνολο
γία καί δλα θά πάνε καλύτερα»), καί άπό τήν άλλη έχουν μιά 
κάπως ουτοπιστική αντίληψη γιά τήν παραγωγή τής τεχνολο
γίας. Διότι ή 'ίδια ή κατεύθυνση τής τεχνολογικής προόδου 
υπήρξε καί είναι βασικά προϊόν κοινωνικοοικονομικών εξελί
ξεων. Τά μέχρι τώρα αποτελέσματα τής προώθησης τέτοιου εί
δους τεχνολογιών υπήρξαν, άλλωστε, πενιχρά: οί .μεγάλες επι
χειρήσεις, μέ λίγες εξαιρέσεις πού είχαν περισσότερο διαφημι
στικό χαρακτήρα, δέν προχώρησαν σέ τέτοιου είδους έρευνες, 
μιά καί δέν περίμεναν σημαντικά κέρδη άπό αυτές· οί προ
ηγμένες χώρες διαθέτουν ορισμένα μάλλον συμβολικά κονδύ
λια γιά τήν παραγωγή μιας τεχνολογίας πού νά «αρμόζει» στίς 

συνθήκες τών αναπτυσσόμενων χ ω ρ ώ ν καί, τέλος, ή επιστη
μονική έρευνα στίς ίδιες τίς χώρες τού λεγόμενου Τρίτου Κό
σμου, στό βαθμό πού έχει αναπτυχθεί, δέν σχετίζεται μέ τίς 
ανάγκες τής εγχώριας παραγωγής, άλλα είναι μάλλον θεωρη
τική (βασική, μ,ή εφαρμοσμένη) καί συνδέεται κατά κανόνα μέ 
διεθνή ερευνητικά κέντρα. Οί προσπάθειες πού έγιναν σέ ορι
σμένες χώρες όπως ή Ιρλανδία γιά τόν προσανατολισμό τής 
εγχώριας έρευνας στίς παραγωγικές ανάγκες καί γιά τήν παρα
γωγή μιας «εναλλακτικής» αποδοτικής τεχνολογίας απέτυχαν. 

Οί ισχυρισμοί πού πρεσβεύουν τήν υιοθέτηση μιας «ενδιάμε
σης» τεχνολογίας, συμβαδίζουν συχνά μέ ορισμένες αντιλήψεις 
γιά τήν ανάπτυξη. Πρώτον, ορισμένοι θεωρούν δτι οί χώρες 
πού αναπτύσσονται θά περάσουν άπό στάδια αντίστοιχα μέ 
εκείνα άπό τά όποια πέρασαν οί βιομηχανικά προηγμένες χώ
ρες: ή αντανάκλαση τής λογικής αυτής στό τεχνολογικό πεδί' 
σημαίνει πώς, σέ πρώτη φάση, πρέπει νά υιοθετηθούν τεχνικές 
αντίστοιχες αυτών πού χαρακτήριζαν π.χ. τή βρετανική οικο
νομία τόν 18ο καί 19ο αιώνα. Παραγνωρίζεται έτσι τό γεγονός 
οτι οί λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται ιστορικά σέ 
διαφορετικό πλαίσιο καί έχουν σχέσεις μέ άλλες χώρες πού εί
ναι τεχνολογικά προηγμένες. Ή λογική αυτή τών τεχνολογικών 
σταδίων σέ συνθήκες ανταγωνισμού σέ παγκόσμια κλίμακα εί
ναι κατά συνέπεια καταδικασμένη σέ αποτυχία, τό πολύ νά 
καταλήγει σ' έναν απομονωτισμό -επιλογή οχι ρεαλιστική, 
τουλάχιστον γιά τίς καπιταλιστικές οικονομίες. Δεύτερον, συν 
δέοντας τήν υιοθέτηση πιό κατάλληλων τεχνολογιών μέ \ 
ανάπτυξη αποκλειστικά ελαφρών βιομηχανικών κλάδων 
οχι τής βαριάς βιομηχανίας, οί αντιλήψεις αυτές καταλή· 
στό νά πρεσβεύουν ένα διεθνή καταμερισμό εργασίας, δπι 
τεχνολογικά προηγμένοι κλάδοι βαριάς βιομηχανίας συγ 
τρώνονται στίς προηγμένες χώρες καί οί ελαφριές δουλειές. 
κρής παραγωγικότητας στίς λιγότερο αναπτυγμένες. Μιά 
τοια αναπτυξιακή λογική ασφαλώς δέν είναι προς τό συμφέρον 
τών αναπτυσσομένων χωρών. (Είναι πάντως χαρακτηριστικό 
πώς ένας τέτοιος καταμερισμός εργασίας γίνεται εν μέρει μέσα 
στίς 'ίδιες τίς πολυεθνικές εταιρίες, πού μεταφέρουν ορισμένες 
δραστηριότητες τους έντασης εργασίας, συνήθως ανειδίκευτης, 
σέ λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, όπου τά εργατικά χέρια είναι 
φθηνά). Τρίτον, ή όλη λογική περί «ακατάλληλης» τεχνολογίας 
έχει συνδεθεί μέ τήν αναπτυξιακή θεωρία τού δυϊσμού πού 
αναφέραμε στό προηγούμενο κεφάλαιο. Ό δυϊσμός, στό πλαί
σιο αυτό, προσλαμβάνει τεχνολογικό χαρακτήρα: ó «καθυστ 
ρημένος» τομέας χαρακτηρίζεται άπό μιά πρωτόγονη τεχνο). 
γία έντασης εργασίας, καί ó «προηγμένος» τομέας άπό μ 
σύγχρονη τεχνολογία έντασης κεφαλαίου. 

Χρήσιμες διαπιστώσεις 

Πέρα δμως άπό τίς γενικές καί μάλλον ουτοπικές διακηρύξει. 

13. Λόγω τής υψηλότερης παραγωγικότητας στον τομέα αυτόν, όχι μόνο τά κέρ 
οη, άλλα καί οί μισθοί τών λίγων «προνομιούχων» εργατών πού άπασχολούντο 
εκεί είναι υψηλοί. 
14. Διότι στην περίπτωση αυτή ή κατανομή τού εισοδήματος, όσο καί τό ύψο 
τών συνολικών επενδύσεων, μπορούν νά καθοριστούν κεντρικά, καί οχι μέσω του 
μηχανισμού τής αγοράς. 
15. Μιά άλλη κριτική γενικότερης μεθοδολογικής φύσης σχετίζεται μέ τό κατά 
πόσο μπορούμε νά μετρήσουμε τό κεφάλαιο στό νεοκλασικό πλαίσιο. 
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περί ριζικής αλλαγής στη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, υπήρ
ξαν καί άλλες διαπιστώσεις καί προτάσεις κάπως πιό ρεαλι
στικές.16 Τέτοιες είναι: (1) Πώς οι λιγότερο αναπτυγμένες χώ
ρες μπορούν νά χρησιμοποιήσουν σέ ορισμένες περιπτώσεις 
μεταχειρισμένα μηχανήματα, αγοράζοντας τα φθηνά από τίς 
πιό προηγμένες χώρες. (2) Πώς ή «ελαστικότητα υποκατάστα
σης κεφαλαίου μέ εργασία» (πού είναι δείκτης της έκτασης τού 
φάσματος διαφορετικών τεχνικών) διαφέρει από κλάδο σέ 
κλάδο · αυτό σημαίνει οτι γιά τήν παραγωγή ορισμένων προϊ
όντων υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές σχετικά λιγότερο δαπα
νηρές, πού μπορεί νά είναι αποδοτικές. (3) Πώς μπορούμε νά 
θεωρήσουμε τήν παραγωγή σάν μιά σειρά διαφορετικών άλλα 
αλληλένδετων επιμέρους διαδικασιών, ορισμένες άπό τίς 
όποιες μπορούν νά αλλάξουν: αυτό έχει σημασία γιά τήν άπα-
ιχόληση περισσότερων εργατών καί λιγότερου κεφαλαίου, 

αλλά καί περισσότερων εγχώριων υλικών (ένα άπό τά παρα
δείγματα είναι οι οικοδομές). (4) Ό τ ι , σέ μεγάλο βαθμό, πίσω 
άπό τό ερώτημα «Τί τεχνολογία πρέπει νά επιλεγεί», κρύβεται 
τό πολύ ουσιαστικότερο πρόβλημα «Ποια προϊόντα πρέπει νά 
παραχθούν». Αυτή ή τοποθέτηση συνδέει τό πρόβλημα μέ τόν 
παράγοντα τής ζήτησης, καί, τελικά, τής κατανομής τού εισο

δήματος. Μιά άνιση κατανομή εισοδήματος δημιουργεί άπό 
μέρους τών πλουσίων μιά ορισμένη ζήτηση γιά πολυτελή προϊ
όντα τά όποια πρέπει ή νά εισαχθούν ή νά παραχθούν εγχώρια 
μέ βάση ξένες καί κατά κανόνα δαπανηρές τεχνολογίες. Τό 
συμπέρασμα πού βγαίνει εϊναι οτι ή αλλαγή τών τεχνολογικών 
επιλογών συνδέεται αναγκαστικά μέ αλλαγή στην κατανομή 
τού εισοδήματος, άρα καί μέ διεργασίες πολιτικής καί κοινω
νικής φύσης. 

Ή τελευταία αυτή τοποθέτηση είναι ασφαλώς πολύ διαφω
τιστική καί γόνιμη, άλλα παραμένει κάπως μερική. Διότι συν
δέει τόν παράγοντα τής τεχνολογίας μέ τήν κοινωνική δομή 
αποκλειστικά μέσω τού ρόλου τής κατανομής τού εισοδήματος 
καί τής συνακόλουθης διάρθρωσης τής κατανάλωσης. Ωστόσο, 
μιά κρατική πολιτική προώθησης μιας πιό ισότιμης κατανομής 
εισοδήματος, μιας διαφορετικής κατανάλωσης καί, τελικά, πιό 
«κατάλληλων» προϊόντων καί τεχνολογιών, άπό ενα σημείο καί 
μετά είναι αδύνατο νά πραγματοποιηθεί στό καπιταλιστικό 

16. Πρέπει νά έχουμε στό νου, σέ σχέση μέ τίς προτάσεις αυτές, πώς ή περισσό
τερη μηχανοποίηση όέν συνεπάγεται αναγκαστικά μεγαλύτερη οαπάνη σέ κεφά
λαια, μιά καί οι πιό σύγχρονες μηχανές παράγονται συχνά φθηνότερα. 

51 



m 
πλαίσιο. Συνδέοντας τό θέμα μέ την παρουσίαση μας στό Ιο 
κεφάλαιο, πρέπει νά αναρωτηθούμε: τί σημαίνει «ακατάλληλη» 
τεχνολογία; «Κατάλληλη» ή «ακατάλληλη» γιά ποιόν; Ή υι
οθέτηση μιας τεχνολογίας πού χρησιμοποιεί πολύ κεφάλαιο καί 
λίγη εργασία μπορεί έτσι νά Ιδωθεί στά πλαίσια της ανάπτυξης 
τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής· από τη μιά, μιά επι
χείρηση, ξένη ή εγχώρια, πού θά υιοθετούσε μιά τεχνική έν
τασης εργασίας, δέν θάήταν ανταγωνιστική, άρα βιώσιμη: διότι 
κατά κανόνα οι σύγχρονες πιό αποδοτικές τεχνικές είναι αυτές 
πού χρησιμοποιούν πολύ κεφάλαιο · άπό τήν άλλη, ή απασχό
ληση πολλών εργατών δέν συμφέρει τό κεφάλαιο πολιτικά (μέ 
τήν ευρεία έννοια τού όρου): προτιμάει, αντίθετα, νά χρησιμο
ποιεί μηχανοποιημένες μεθόδους καί νά απασχολεί λίγους καί 
καλοπληρωμένους εργάτες, πού νά εξαρτώνται πλήρως άπ' αυ
τό, ιδιαίτερα σέ συνθήκες υψηλής ανεργίας, υποαπασχόλησης 
καί σχετικά χαμηλού συνολικού βιοτικού επιπέδου. 

Συμπεράσματα 

Ά π ό τήν όλη παραπάνω θεώρηση των απόψεων γιά τήν επι
λογή μιας «κατάλληλης» τεχνολογίας προκύπτουν συμπερα
σματικά τά εξής: 

(α) 'Ιδωμένος στό πλαίσιο τής νεοκλασικής θεωρίας, ô ισχυ
ρισμός περί επιλογής τής «άριστης» ή «κατάλληλης» τεχνολο
γίας, πού νά ανταποκρίνεται στά δεδομένα μιας χώρας, θίγει 
ένα σημαντικό πρόβλημα πού προκύπτει στή μεταφορά τεχνο
λογίας, άλλα παραμένει στατικός: αγνοεί τίς γενικότερες ανα
πτυξιακές συνέπειες μιας τέτοιας επιλογής. 

(β) Ή εισαγωγή μιας ολότελα διαφορετικής «εναλλακτι
κής»-κατάλληλης τεχνολογίας δέν είναι στόχος ρεαλιστικός · 
εξάλλου βασίζεται σέ αμφίβολης αξίας αναπτυξιακά επιχειρή
ματα. 

(γ) Στό πλαίσιο τών αναπτυσσόμενων καπιταλιστικών χω
ρών, ή επιλογή τεχνολογίας γίνεται βασικά άπό τό εγχώριο καί 
ξένο κεφάλαιο · οί ξένες επιχειρήσεις δέν έχουν κανένα λόγο 
νά δαπανήσουν κονδύλια γιά τήν παραγωγή τεχνολογιών πού 
νά αρμόζουν περισσότερο στίς ανάγκες τών αναπτυσσόμενων 
χωρών, μιά καί έχουν στή διάθεση τους δοκιμασμένες τεχνικές 
πού ή εφαρμογή τους δέν απαιτεί παρά ελάχιστες πρόσθετες 
δαπάνες· οί εγχώριες επιχειρήσεις, Ιδιαίτερα όσες υποκαθι
στούν εισαγωγές, είναι αναγκασμένες άπό τή ζήτηση, τόν ντό
πιο καί διεθνή ανταγωνισμό, καί, τέλος, άπό τήν ίδια τή φύση 
τής αγοράς εργασίας νά υιοθετήσουν τεχνολογίες έντασης κε
φαλαίου. 

(δ) Τό κράτος μπορεί νά επιδράσει πάνω στίς τεχνολογικές 
επιλογές, αλλάζοντας κάπως τή διάρθρωση τής κατανάλωσης, 
δημιουργώντας κίνητρα γιά ορισμένους κλάδους-προϊόντα καί 
γιά τεχνικές πού νά απαιτούν σχετικά λιγότερες επενδύσεις καί 
νά απασχολούν περισσότερα χέρια καί εγχώρια υλικά. Τά μέ
τρα αυτά μπορούν ώς ενα βαθμό νά οδηγήσουν στον περιορι
σμό τής ανεργίας καί στή χρησιμοποίηση περισσότερων εγχώ
ριων υλικών · δέν μπορούν ωστόσο νά υπερβούν ορισμένα 
δρια, χωρίς νά θέσουν υπό απειλή τήν ίδια τή συνολική ανα
παραγωγή καί διατήρηση τών καπιταλιστικών σχέσεων παρα
γωγής, καί τή λογική τών τεχνολογικών επιλογών πού απορρέει 
άπ' αυτές. 

3β. Ή εμπορευματοποίηση της τεχνολογίας καί ό ρόλος τών 
πολυεθνικών επιχειρήσεων 
Ά ν καί ή κριτική πού έχει γίνει στίς πολυεθνικές εταιρίες συ
χνά σχετίζεται μέ τό ότι μεταφέρουν μιά «ακατάλληλη» τεχνο
λογία, έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία ή εξέταση τού ρόλου τους 
στην αγορά τεχνολογίας. 

Τό σημείο αφετηρίας τών πολύ γόνιμων αναλύσεων πού 
έχουν γίνει στό θέμα αυτό, είναι ότι ή τεχνολογία δέν «μεταφέ
ρεται» άπλα καί μόνο, άλλα «εμπορευματοποιείται»: γίνεται 
αντικείμενο αγοραπωλησίας σέ μιά ιδιόμορφη καί συχνά όχι 
καί τόσο προφανή αγορά. Ή αγορά τής τεχνολογίας έχει ορι
σμένα σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτα πρώτα, τό έμπό 
ρεύμα πού πουλιέται δέν μπορεί εύκολα νά διαιρεθεί: δέν μπο 
ροΰμε, κατά κανόνα, νά αγοράσουμε «λίγη» τεχνολογία, μι 
καί αυτή αποτελεί συνήθως ένα σύστημα αλληλένδετων γ\ 
σεων καί τεχνικών. Δεύτερο, είναι δύσκολο γιά τόν άγορασττ 
νά αποκτήσει γνώση γύρω άπό τό εμπόρευμα πού θέλει νά 
αγοράσει μιά καί, τίς περισσότερες φορές, ή γνώση αυτή είναι 
τό 'ίδιο τό αντικείμενο αγοραπωλησίας. Τρίτο, ένώ γιά τόν πω
λητή τό πρόσθετο (οριακό) κόστος πού απορρέει άπό τήν πώ
ληση (προσαρμογή τεχνολογίας σέ συγκεκριμένες συνθήκες κ.ά. 
παρόμοια) είναι σχετικά μικρό, γιά τόν αγοραστή τό κόστος 
τής παραγωγής τής ϊδιας ή μιας ανάλογης τεχνολογίας είναι, 
αντίθετα, υπέρμετρα μεγάλο. Πιό συγκεκριμένα: ó πωλητής εί
ναι κατά κανόνα μιά μεγάλη πολυεθνική επιχείρηση πού έχει 
ξοδέψει σημαντικά κονδύλια σέ έρευνα γιά τήν ανάπτυξη μιας 
σειράς τεχνικών · αποτέλεσμα τών δαπανών αυτών είναι ή 
άνάπτυξη-τελειοποίηση τής τεχνολογίας πού χρησιμοποιεί γιά 
τήν παραγωγή καί διάθεση τών προϊόντων της στή χώρα προ
έλευσης της· διαθέτοντας τίς γνώσεις καί τίς τεχνικές της στό 
εξωτερικό δέν επιβαρύνεται επιπρόσθετα παρά ελάχιστα. Ά π ό 
τήν άλλη μεριά, ή επιχείρηση (ιδιωτική ή δημόσια) πού λει
τουργεί σέ μιά λιγότερο αναπτυγμένη χώρα δέν μπορεί συνή
θως άπό μόνη της νά διαθέσει τά τεράστια κονδύλια πού απαι
τούνται γιά νά αναπτύξει ανάλογη τεχνολογία · κατά συνέπεια, 
θά μπορούσε νά διαθέσει γιά τήν αγορά τής τεχνολογίας αυτής 
ενα ποσό πολύ μεγάλο σέ σύγκριση μέ τήν ασήμαντη πρόσθετη 
επιβάρυνση πού υφίσταται ή πολυεθνική. Ή τελική τιμή τού 
ιδιόμορφου αυτού εμπορεύματος καθορίζεται, έτσι, μέσω μιας 
διαπραγμάτευσης, καί κυμαίνεται, θεωρητικά, ανάμεσα σέ δύο 
όρια: στό μικρό πρόσθετο κόστος γιά τήν πολυεθνική (ελάχι
στο), καί τό πολύ μεγάλο κόστος πού θά χρειαζόταν γιά τήν 
παραγωγή εξαρχής μιας ανάλογης τεχνολογίας άπό τόν αγορα
στή (μέγιστο). Πιό συγκεκριμένα, ή τιμή καθορίζεται άπό τή 
σχετική διαπραγματευτική δύναμη τών δύο μερών. 

Ά ν καί υπάρχουν μή εμπορευματικές μορφές τεχνολογικής 
μεταφοράς (π.χ. συνεργασία πανεπιστημίων, Ινστιτούτων, κρα
τικών οργανισμών, κλπ.), μπορούμε κάλλιστα νά ίσχυριστοΰμ 
πώς ή εμπορευματική μορφή είναι κυρίαρχη: άπό τή μιά γίνι 
ται σέ σχετικά πολύ μεγαλύτερη κλίμακα άπό δ,τι ή μή έμπ< 
ρευματική, καί άπό τήν άλλη καθορίζει τελικά τήν έκταση κ 
τό περιεχόμενο τών μή εμπορευματικών μορφών μεταφοράς ι 
χνολογίας. Γι' αυτό καί θά ρίξουμε τό βάρος τής παρουσίασ 
σ' αυτήν. 

Πέρα άπό αυτή τήν ταξινόμηση τής μεταφοράς τεχνολογία 
(έμπορευματική-μή εμπορευματική), γίνεται συχνά καί ô δια 
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χωρισμός μεταξύ άμεσης καί έμμεσης μεταφοράς τεχνολογίας: 
άμεση σημαίνει οτι ό αγοραστής αγοράζει απευθείας τίς διά
φορες επιμέρους τεχνολογικές γνώσεις πού χρειάζεται άπό μιά 
σειρά διαφορετικές πηγές- έμμεση σημαίνει οτι τίς αγοράζει 
δλες μαζί άπό ενα μεσολαβητή πού τίς συγκεντρώνει καί πού 
είναι κατά κανόνα μιά πολυεθνική εταιρία (σέ ορισμένες περι
πτώσεις, ανάλογα καί μέ τόν κλάδο, μπορεί νά είναι ενα τε
χνικό γραφείο πού κάνει ακριβώς αύτη τή δουλειά). Ή έμμεση 
μορφή είναι καί ή πιό διαδεδομένη, κυρίως όσον αφορά τίς 
παραγωγικές δραστηριότητες σέ χώρες πού δέν είναι ιδιαίτερα 
προηγμένες τεχνολογικά· συνδέεται όέ μέ τό γεγονός οτι ή 
μεταφερόμενη τεχνολογία προσλαμβάνει κατά κανόνα μορφή 
«δέματος» ή «πακέτου», όπου συμπεριλαμβάνονται τεχνικές 
γνώσεις, μηχανήματα καί εξοπλισμοί, ακόμα καί μέθοδοι επι
χειρησιακής οργάνωσης. Τά αϊτια αυτού του φαινομένου πρέ
πει νά αναζητηθούν όχι μόνο στό γεγονός οτι οι τεχνικές γιά 
την παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι αντικειμε
νικά συμπληρωματικές, άλλα κυρίως στό γεγονός οτι ή πώληση 
μέ τή μορφή «δέματος» ενισχύει τή διαπραγματευτική θέση τοΰ 
πωλητή. 

"Ας εξετάσουμε ομως τό θέμα αυτό πιό συγκεκριμένα: πρέ
πει, γι' αυτό, νά αναρωτηθούμε ποιος είναι ακριβώς αυτός ô 
πωλητής τεχνολογίας καί σέ τί αποσκοπεί · καί, αντίστοιχα, 
ποιες δυνάμεις καθορίζουν τή διαπραγματευτική πολιτική τοΰ 
αγοραστή. 

Ό πωλητής τής τεχνολογίας 

"Οπως αναφέρθηκε παραπάνω, ό πωλητής είναι κατά κανόνα 
μιά πολυεθνική εταιρία. Μπορούμε νά συνοψίσουμε τά κύρια 
χαρακτηριστικά των πολυεθνικών εταιριών, γιά τίς όποιες, 
μεταπολεμικά, έχει γίνει πολλή έρευνα, μέ τόν ακόλουθο τρό
πο: σέ αντίθεση μέ παλιότερες φάσεις ανάπτυξης του καπιτα
λισμού, οπού τό καθεαυτό εμπόριο καί οι τραπεζικές συναλλα
γές κυριαρχούσαν στίς διεθνείς οικονομικές σχέσεις, τό φαινό
μενο τών πολυεθνικών εταιριών στην εποχή μας συνδέεται μέ 
τήν απευθείας ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων άπό 
ξένες εταιρίες σέ προηγμένες όσο καί αναπτυσσόμενες καπιτα
λιστικές (άλλα καί σοσιαλιστικές) χώρες. Τά αϊτια τοΰ φαινο
μένου αύτοΰ μπορούν σέ γενικές γραμμές νά αναζητηθούν: (α) 
στό οτι οι εταιρίες αυτές προσπαθοΰν νά διαθέσουν τά προϊ
όντα τους σέ ξένες αγορές, καί θεωρούν προτιμότερο, όταν μά
λιστα υπάρχουν προστατευτικοί δασμοί, νά παράγουν τά προϊ
όντα αυτά (τουλάχιστον στή τελική τους μορφή) στίς χώρες 
δπου προηγούμενα τά έξήγαν · (β) στό οτι οί πολυεθνικές, στά 
πλαίσια ενός εσωτερικού καταμερισμού εργασίας καί μιας «εκ
λογίκευσης» τοΰ τρόπου λειτουργίας τους, μεταφέρουν ορισμέ
νες δραστηριότητες πού χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια σέ 
λιγότερο αναπτυγμένες χώρες μέ άφθονο φθηνό εργατικό δυ
ναμικό · (γ) στό οτι οί πολυεθνικές εταιρίες αναλαμβάνουν 
επενδύσεις γιά τήν εκμετάλλευση τοΰ όρυκτοΰ πλούτου-πρώ-
των υλών πού "υπάρχουν σέ λιγότερο αναπτυγμένες χώρες. 

Μπορούμε νά εντάξουμε τή διαδικασία αυτή στό πλαίσιο της 
διεθνοποίησης τοΰ κεφαλαίου, οπού όχι μόνο τό εμπορικό καί 
χρηματικό κεφάλαιο, άλλα καί τό ίδιο τό παραγωγικό (βιομη
χανικό) κεφάλαιο διεθνοποιείται. Ή εμπορευματοποίηση καί 

μεταφορά τεχνολογίας μπορεί, έτσι, νά θεωρηθεί σάν μιά πτυχή 
τής όλης αυτής διαδικασίας: δέν μεταφέρονται μάλιστα μόνο 
τεχνολογίες μέ τή στενή έννοια τοΰ όρου, άλλα οί ίδιες οί επι
χειρηματικές τεχνικές πού συνδέονται μέ τήν οργάνωση τής 
παραγωγής, τό μάρκετινγκ κλπ., πού λείπουν ή δέν είναι επαρ
κώς αναπτυγμένες στίς λιγότερο προηγμένες καπιταλιστικές 
χώρες. 

Θυγατρικές, μικτές καί εγχώριες επιχειρήσεις 

Μέ βάση τίς παραπάνω γενικές διαπιστώσεις γύρω άπό τή 
δραστηριότητα τών πολυεθνικών εταιριών μπορούμε νά πούμε 
πώς ή μεταφορά-πώληση τεχνολογίας γίνεται άπό τίς πολυ
εθνικές μέ σκοπό τήν άντληση κερδών, καί επιτυγχάνεται ποι
κιλότροπα: Συχνά συνδέεται άρρηκτα μέ καθαυτό επενδυτικές 
δραστηριότητες- όσον άφορα τήν πρώτη κατηγορία δραστηρι
οτήτων πού αναφέραμε παραπάνω καί πού σχετίζεται μέ τόν 
τομέα τής κατανάλωσης, οί επενδύσεις γίνονται συχνά μέ 
σκοπό τή διατήρηση καί διεύρυνση αγορών ή τή διείσδυση σέ 
νέες αγορές. "Αν καί οί πολυεθνικές εταιρίες προβαίνουν πολύ 
συχνά σέ επενδύσεις καί στην ίδρυση θυγατρικών, αυτός δέν 
είναι ό μόνος τρόπος άντλησης κερδών. Σέ περίπτωση πού τό 
κράτος τής χώρας υποδοχής εξασκεί μιά σχετικά αυστηρή πο
λιτική καί δέν επιτρέπει τήν ίδρυση καί λειτουργία θυγατρι
κών, μπορούν νά δημιουργηθούν επιχειρήσεις μικτής ιδιοκτη
σίας (μέ συμμετοχή τής ξένης επιχείρησης πού νά μήν υπερβαί
νει π.χ. τό 50% τού μετοχικού κεφαλαίου)· ή ακόμα καί νά 
χορηγηθούν πατέντες (δηλ. άδειες εκμετάλλευσης συγκεκριμέ
νων τεχνικών πού έχει αναπτύξει ή πολυεθνική) σέ ολότελα 
ανεξάρτητες εγχώριες εταιρίες. Τέτοιου είδους ενέργειες, ας 
σημειωθεί, δέν είναι απαραίτητα αποτέλεσμα κρατικής πολιτι
κής, αλλά αποτελούν συχνά συνειδητή επιλογή πολυεθνικών, 
πού: (1) δέν μπορούν νά διαθέσουν τά απαραίτητα κεφάλαια, 
άλλα θέλουν νά εκμεταλλευθούν τίς σημαντικές τεχνολογικές 
τους γνώσεις, ή (2) απλώς θέλουν νά αποφύγουν τό ρίσκο τής 
ξένης επένδυσης, ιδίως σέ χώρες πού θεωρούν επισφαλείς. "Ας 
κοιτάξουμε, έτσι, άπό πιό κοντά τό θεσμικό'πλαίσιο στό οποίο 
γίνεται ή έμπορευματοποίηση-μεταφορά τεχνολογίας. 

Στην περίπτωση μιας θυγατρικής επιχείρησης, έχουμε έναν 
πλήρη έλεγχο τών δραστηριοτήτων της άπό μέρους τής πολυ
εθνικής: ή πολιτική τής θυγατρικής άπό πλευράς τιμών, μεγέ
θους επενδύσεων, μάρκετινγκ, τεχνολογικής έρευνας, κλπ., κα
θορίζεται ανάλογα μέ τίς ανάγκες καί τους σκοπούς τής μητρι
κής. Έτσι, ή θυγατρική μπορεί νά παρουσιάζει ελάχιστα ή καί 
αρνητικά κέρδη, διότι πληρώνει στή μητρική υπερβολικά υψη
λές τιμές γιά τά υλικά πού τής αγοράζει (ή τής πουλάει φθηνά), 
ή τής δίνει υψηλά δικαιώματα καί μεγάλους τόκους γιά έσω-
επιχειρησιακά δάνεια, κλπ. Έ ν α ς άπό τους μηχανισμούς άν
τλησης κερδών τών πολυεθνικών είναι οί ύπερτιμολογήσεις:ή 
υπερβολική επιβάρυνση γιά τά υλικά προς επεξεργασία πού 
πουλάει στή θυγατρική καί πού ή τελευταία επεξεργάζεται 
(καί, αντίστροφα, ή ύποτιμολόγηση γιά τά προϊόντα πού τής 
πουλάει ή θυγατρική). Συχνά μάλιστα αυτά δέν έχουν αγοραία 
τιμή (π.χ. ή πόρτα ενός αυτοκινήτου). Επίσης ή ονομαστική 
αξία τών επενδύσεων είναι συχνά πολύ μεγαλύτερη τής πρα
γματικής -ιδίως όταν χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα μηχα-
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νήματα πού έχουν ήδη σε μεγάλο βαθμό αποσβεστεί: αυτό οδη
γεί ουσιαστικά σε αύξηση των καθαρών κερδών. 

Ή σημασία, ωστόσο, του παράγοντα της τεχνολογίας γίνεται 
πολύ σαφέστερη στίς περιπτώσεις τών μικτών επιχειρήσεων καί 
τών ολότελα ανεξάρτητων επιχειρήσεων πού χρησιμοποιούν 
ξένες τεχνικές καί πατέντες. Στην πρώτη περίπτωση, μιά εται
ρία μπορεί νά ελέγχεται τυπικά άπό τό κράτος ή από τό εγχώ
ριο κεφάλαιο (δηλ. ή ξένη πολυεθνική νά έχει λιγότερο άπό τό 
50% τοΰ μετοχικού κεφαλαίου). Παρ' ολ' αυτά, μπορεί οι βα
σικές αποφάσεις καί κατευθύνσεις νά ελέγχονται ουσιαστικά 
άπό τήν πολυεθνική ή οποία παρέχει τήν τεχνολογία: ή μετα
φορά της τεχνολογίας γίνεται συνήθως μέ μιά σειρά δεσμευτι
κούς δρους πού εξαναγκάζουν τόν παραλήπτη, ακόμα κι άν 
πρόκειται γιά μιά τυπικά ανεξάρτητη εταιρία, νά αγοράζει τά 
υλικά πού επεξεργάζεται μόνον άπό τήν πολυεθνική, νά που
λάει τά προϊόντα αποκλειστικά εκεί πού συμφέρει τήν πολυ
εθνική, νά μην αναζητεί άλλες πηγές τεχνολογικής γνώσης, καί 
γενικά νά είναι πλήρως ενσωματωμένη στή συνολική στρατη
γική της πολυεθνικής. Έτσι, ή έταιρία-παραλήπτης πληρώνει 
ακριβά τά υλικά πού είναι αναγκασμένη νά αγοράζει άπό τήν 
πολυεθνική (ακόμα κι άν υπάρχουν φθηνότερες εναλλακτικές 
λύσεις) · πουλάει τά τελικά προϊόντα μόνο στίς αγορές όπου 
δέν πουλάει ή πολυεθνική ή μιά θυγατρική της· οι τιμές τών 
τελικών προϊόντων της καθορίζονται αποκλειστικά ή πάντως 
σέ πολύ μεγάλο βαθμό άπό τήν πολυεθνική · ή έταιρία-παρα
λήπτης δέν μπορεί νά αναζητήσει άλλου τεχνολογίες παραγω
γής· τέλος, οποιαδήποτε νέα τεχνολογία πού παράγει ή ϊδια 
ανήκει δικαιωματικά στην πολυεθνική. "Ολα αυτά σημαίνουν 
πώς λειτουργεί στην ουσία σάν θυγατρική, όσον άφορα μιά 
σειρά σημαντικές επιχειρησιακές επιλογές. 

Τέλος, πρέπει νά σημειωθεί ότι, όπως καί στην περίπτωση 
τών θυγατρικών, τό κεφάλαιο (π.χ. τό 30, 40 ή 49%) πού επεν
δύει ή πολυεθνική αποτελεί σέ πολύ μεγάλο βαθμό κεφαλαι
οποίηση τής ίδιας της γνώσης της ή μηχανημάτων πού έχουν 
ήδη αποσβεστεί: μ' άλλα λόγια, ή πολυεθνική βγάζει κέρδος 
άπό ένα κεφάλαιο πού αντανακλά μάλλον τήν τεχνολογική της 
υπεροχή καί όχι τόσο τίς πραγματικές δαπάνες στίς όποιες 
προβαίνει. 

Πλεονεκτήματα τών μικτών επιχειρήσεων 

Ή μεταφορά τεχνολογίας μέσω μικτών επιχειρήσεων στίς 
οποίες συμμετέχει ή πολυεθνική αφήνει, ωστόσο, μεγαλύτερα 
περιθώρια ελέγχου άπό μέρους τής κυβέρνησης τής λιγότερο 
αναπτυγμένης χώρας άπ' ο,τι στην περίπτωση τών θυγατρικών. 
'Επιπλέον, μπορεί μακροπρόθεσμα νά οδηγήσει σέ μικρότερη ή 
μεγαλύτερη «διάχυση»1 7 τής μεταφερόμενης τεχνολογίας, πού 
νά βελτιώσει τή διαπραγματευτική θέση τοΰ παραλήπτη μελ
λοντικά, όταν π.χ. ή σύμβαση αναθεωρηθεί: αυτό μπορεί νά 
συμβεί, π.χ., όταν στίς παραγωγικές δραστηριότητες χρησιμο
ποιούνται τεχνικοί καί μηχανικοί τής ϊδιας τής χώρας υποδο
χής, οί οποίοι εξοικειώνονται μέ τίς μεταφερόμενες μεθόδους 
παραγωγής- ή, ακόμα, μέ τή δημιουργία ζήτησης γιά εγχώρια 
υλικά, ειδικά παρασκευασμένα. Επίσης, τό γεγονός οτι ή πο
λυεθνική έχει επενδύσει ένα ορισμένο κεφάλαιο τήν κάνει νά 
ενδιαφέρεται κατά πόσο ή μικτή αυτή επιχείρηση θά λειτουρ

γήσει αποδοτικά καί έπικερδώς. Αυτό δέν συμβαίνει στίς συμ
βάσεις όπου μία ξένη επιχείρηση αναλαμβάνει πλήρως τήν 
κατασκευή τών παραγωγικών εγκαταστάσεων (π.χ. ενός εργο
στασίου) καί πληρώνεται γιά τήν υπηρεσία αυτή, χωρίς νά έχει 
κανένα συμφέρον όσον άφορα τή μελλοντική λειτουργία τοΰ 
εργοστασίου. 'Ωστόσο, παρ ' όλη τή συμμετοχή της στό μετοχικό 
κεφάλαιο τής μικτής επιχείρησης, ή πολυεθνική προτιμάει νά 
αντλεί κέρδος μέ έμμεσους τρόπους (χρεώνοντας ακριβά τά δι
καιώματα, ύπερτιμολογώντας τά προϊόντα πού πουλάει στή μι
κτή επιχείρηση, κλπ.) · πέρα άπό τόν επαναπατρισμό τών κερ
δών, καί τή διαφυγή τής φορολογίας, ένας άλλος λόγος γι' αυτό 
είναι οτι ή συμμετοχή της στά κέρδη είναι μικρότερη τοΰ 100% 
καί άρα προφανώς τή συμφέρει νά χρησιμοποιεί τους έμμεσους 
μηχανισμούς άντλησης κερδών. 

Δεσμευτικοί δροι στην αγορά τεχνολογίας 

Στην περίπτωση μιας εγχώριας επιχείρησης (δημόσιας ή ιδι
ωτικής) πού χρησιμοποιεί πατέντες καί τεχνικές πού τής παρέ
χει ή πολυεθνική, ή κατάσταση δέν είναι πολύ διαφορετική. 
Καί εδώ ή πολυεθνική πού χορηγεί τήν άδεια μπορεί νά επιβά
λει ορούς πού νά δεσμεύουν ποικιλότροπα τήν επιχείρηση -
παραλήπτη. Μάλιστα, στή περίπτωση αυτή, ή πολυεθνική εται
ρία δέν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα γιά τά καθαρά κέρδη τής επι
χείρησης πού αγοράζει τήν τεχνολογία της, καί προσπαθεί νά 
αντλήσει οσο τό δυνατό περισσότερα κέρδη μέσω τής ύπερτι-
μολόγησης τών υλικών πού τής πουλάει, τών δικαιωμάτων, κ.ά. 

Μπορούμε νά συνοψίσουμε τους δεσμευτικούς όρους πού 
επιβάλλει ή πολυεθνική στά πλαίσια τής μεταφοράς «τεχνολογι
κών δεμάτων», χωρίζοντας τους σέ τρεϊς γενικές κατηγορίες. 
(ΟΕ δεσμεύσεις αυτές αναγράφονται κατά κανόνα στίς συμβά
σεις, έχουν μάλιστα απασχολήσει ειδικά τμήματα τοΰ OHE). 
Ό σ ο ν άφορα τήν παραγωγή, υπάρχουν όροι πού άφοροΰν τήν, 
ποιότητα τοΰ τελικοΰ προϊόντος, τήν επιλογή τών παραγωγι
κών διαδικασιών καί τίς πιθανές τεχνολογικές βελτιώσεις ή καί 
ανακαλύψεις στίς οποίες προβαίνει ή έπιχείρηση-παραλήπτης. 
Οί δεσμεύσεις γύρω άπό τήν ποιότητα τοΰ προϊόντος καί τίς 
τεχνικές παραγωγής συνδέονται άμεσα μέ μιά άλλη κατηγορία 
όρων, οπού επιβάλλεται ή προμήθεια πρώτων υλών, μηχανημά
των, εξαρτημάτων καί, γενικά, όλων τών απαιτούμενων υλικών 
άπό τήν πολυεθνική. Τέλος, υπάρχουν δεσμευτικοί όροι γιά τήν 
ποσότητα πού θά παραχθεί, τήν τιμή καί τήν πώληση τών τελι
κών προϊόντων: επιβάλλεται συχνά ή διάθεση τους μέσω ενός 
καθορισμένου δικτύου διανομής, καί οί εξαγωγές σέ ορισμένες 
αγορές απαγορεύονται ή περιορίζονται. Τέλος, στίς δεσμεύσεις 
πού άφοροΰν τή διάθεση τοΰ τελικοΰ προϊόντος, πρέπει νά 
συμπεριλάβουμε τους ποικίλους όρους πού επιβάλλονται σέ 
σχέση μέ τή συσκευασία, τή χρήση κατατεθέντων σημάτων, τίς 
διαφημίσεις, κλπ. 

Ή πρώτη κατηγορία δεσμεύσεων διασφαλίζει τή συνέχισ 
τής τεχνολογικής εξάρτησης τής έπιχείρησης-παραλήπτη (μ 
κτής ιδιοκτησίας ή καί ανεξάρτητης) άπό τήν πολυεθνική: ετ< 

17. Μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε τόν ορο «όιάχυση» τής τεχνολογίας -
αντιπαράθεση μέ τήν απλή μεταφορά- όταν ή ξένη τεχνολογία απορροφάται, γί
νεται γνωστή, καί έτσι μειώνεται τελικά ò βαθμός τής εξάρτησης. Χαρακτηρι
στικό ιστορικό παράδειγμα αποτελεί έοώ ή 'Ιαπωνία. 
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Γιάννης Ψυχοπαίδης. 

της απαγορεύεται ή αναζήτηση άλλων πηγών τεχνολογικών 
γνώσεων καί περιορίζεται ή τεχνολογική της δυναμική. Ή δεύ
τερη κατηγορία δεσμεύσεων (πού συνδέεται με τήν πρώτη) 
αποτελεί τή βάση της άσκησης, άπό μέρους της πολυεθνικής, 
μονοπωλιακής δύναμης, καί της ΰπερτιμολόγησης των ενδιάμε
σων προϊόντων καί εξοπλισμών παραγωγής. Ή τρίτη κατηγο
ρία εκφράζει τήν προσπάθεια ένταξης τής έπιχείρησης-παρα-
λήπτη στή συνολική στρατηγική μάρκετινγκ (πωλήσεων, σημά
των, κλπ.) τής πολυεθνικής. Πρέπει ωστόσο νά σημειωθεί ότι 
καί αυτή ή κατηγορία συνδέεται με τίς άλλες δυό, μιά καί σέ 
ορισμένες περιπτώσεις «διαφοροποιημένων» καταναλωτικών 
προϊόντων τό σήμα κατατεθέν (π.χ. Coca-Cola), ή ποιότητα του 
προϊόντος, καί ή τεχνική παραγωγής του είναι άρρηκτα συνδε
μένα. Σέ τέτοιες περιπτώσεις, ή χρησιμοποίηση του σήματος 
έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία γιά τήν έπιχείρηση-παραλήπτη 
άπό ο,τι ή χρησιμοποίηση ορισμένων τεχνικών παραγωγής. 
Πρέπει εδώ νά σημειώσουμε πώς οι δεσμεύσεις αυτές αποτε
λούν συχνά ενα πρώτο βήμα γιά τήν τελική εξαγορά τής έπιχεί-
ρησης-παραλήπτη άπό τήν πολυεθνική. 

Ό π ω ς βλέπουμε, ακόμα κι όταν δέν πρόκειται γιά θυγατρική 
επιχείρηση, οί πολυεθνικές μπορούν καί ασκούν ουσιαστικό 
έλεγχο σέ μιά σειρά αποφάσεις τής έπιχείρησης-παραλήπτη, 
ενώ αντλούν σημαντικά κέρδη μέ τους τρόπους πού αναφέρα
με. "Οταν μάλιστα είναι καθετοποιημένες (δηλ. ελέγχουν οί 
ίδιες καί τά πρώτα στάδια επεξεργασίας τών ενδιάμεσων προϊ
όντων όπου παρουσιάζονται οικονομίες κλίμακας), ή 
έπιχείρηση-παραλήπτης αποτελεί έναν πολύ καλό αγοραστή 
πού τους εξασφαλίζει εύκολα κέρδη καί σίγουρη αγορά γιά 
προϊόντα πού έχει ήδη ή ίδια σέ μεγάλο βαθμό επεξεργαστεί. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όταν ή έπιχείρηση-
παραλήπτης άπλα καί μόνο συναρμολογεί εξαρτήματα αυτοκι
νήτων ή συσκευάζει τήν όδοντόπαστα ή τά φάρμακα, κλπ. Τά 
κέρδη αυτά απορρέουν άπό τήν τεχνολογική υπεροχή τής πο
λυεθνικής (αλλά συχνά καί άπό άλλους παράγοντες, όπως π.χ. 
ó έλεγχος τών αγορών) • ή υπεροχή αυτή είναι προϊόν τής συσ
σωρευμένης επιχειρησιακής εμπειρίας καί τών τεχνολογικών 
δαπανών στίς όποιες έχει προβεί. 

Στό τελευταίο αυτό σημείο πρέπει νά παρατηρήσουμε πώς 
άπό στατιστικές έρευνες πού έχουν γίνει προκύπτει συνολικά 
ένας θετικός συντελεστής συσχετισμού ανάμεσα στό μέγεθος 
τών επιχειρήσεων, στό ειδικό βάρος τών τεχνολογικών δαπα
νών τους, καί στό «βαθμό πολυεθνικότητας» τους. Ή γενική 
αυτή σχέση είναι ενδεικτική τοΰ ότι οί δραστηριότητες τών πο
λυεθνικών εταιριών γίνονται στό πλαίσιο ενός ολιγοπωλιακού 
ανταγωνισμού πού συνεχώς διεθνοποιείται καί όπου ή εκμε
τάλλευση τής τεχνολογικής υπεροχής παίζει τεράστιο ρόλο.1 8 

Τά παραπάνω μας δίνουν μιά εικόνα τής αγοράς τεχνολογίας 
όσον άφορα τόν «πωλητή», δηλ. τήν πολυεθνική εταιρία, πού 
προσπαθεί στά πλαίσια μιας όλιγοπωλιακής παγκόσμιας αγο
ράς νά εκμεταλλευθεί τήν τεχνολογική της υπεροχή, επιβάλλον
τας δεσμευτικούς όρους στην έπιχείρηση-παραλήπτη. Πρέπει 
νά σημειωθεί ότι οί όροι αυτοί εξαρτώνται καί άπό τή φύση 
τού συγκεκριμένου κλάδου: σέ άλλους κλάδους (π.χ. τά πετρο
χημικά ή τά ηλεκτρονικά), ή τεχνολογία παραγωγής παίζει τόν 

18. Πρέπει νά σημειωθεί οτι υπάρχουν καί εξαιρέσεις: χαρακτηριστικό παράδει
γμα είναι ή τεχνολογικά προηγμένη βιομηχανία αεροσκαφών πού, λόγω τών ιοι-
ομορφιών της, οέν παρουσιάζει διεθνοποίηση τών παραγωγικών δραστηριοτήτων 
της (αν καί, βέβαια, κάνει σημαντικές εξαγωγές). 
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m 
κυρίαρχο ρόλο, ενώ σέ άλλους (π.χ. καταναλωτικά αγαθά οπως 
τά απορρυπαντικά, οί όοοντόκρεμες, κ.ά.), παράγοντες όπως τά 
κατατεθέντα σήματα, οί διαφημίσεις, τά κανάλια οιάθεσης, καί 
γενικά τό «μάρκετινγκ» έχουν βαρύνουσα σημασία. 

Ή πλευρά τοϋ παραλήπτη τής τεχνολογίας 
"Οσον άφορα την επιχείρηση-παραλήπτη, σέ περίπτωση πού 
δέν είναι θυγατρική, μπορούμε νά πούμε τά έξης: "Αν είναι 
Ιδιωτική (ε'ίτε μικτή, είτε ολότελα ανεξάρτητη) έρχεται σέ συ
νεννόηση με τήν ξένη πολυεθνική μέ σκοπό νά αποκτήσει τις 
τεχνολογικές εκείνες γνώσεις καί τίς πατέντες πού θά της επι
τρέψουν τήν αύξηση ή /καί τή βελτίωση, ή/ καί τή μείωση τοΰ 
κόστους παραγωγής της ή, ακόμα, καί τήν επέκταση της σέ άλ
λους συναφείς κλάδους, αυξάνοντας έτσι τά κέρδη της. Σέ ορι
σμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχει προηγηθεί μιά εμπορική 
σχέση της εγχώριας επιχείρησης μέ τήν πολυεθνική, δπου ή 
πρώτη διέθετε τά προϊόντα της δεύτερης. Στό πλαίσιο μιας όλι-
γοπωλιακής αγοράς πού χαρακτηρίζεται άπό τή «διαφοροποί
ηση» των προϊόντων, καί συχνά άπό τή μεγάλη κλίμακα παρα
γωγής σέ σχέση μέ τό μέγεθος τής αγοράς, ή σύμβαση μεταξύ 
πολυεθνικής καί εγχώριας επιχείρησης είναι προς τό συμφέρον 
καί τών δύο. Ή έπιχείρηση-παραλήπτης καταφέρνει νά επιβι
ώσει απέναντι στον εγχώριο καί τόν ξένο ανταγωνισμό, νά αυ
ξήσει τήν παραγωγή καί τά κέρδη της καί «νά αποκτήσει πλά
τες». Στό βαθμό πού εξασφαλίζει τήν επιβίωση της, μιά ορι
σμένη επέκταση καί μιά «ήσυχη ζωή», μπορεί καί νά μήν τήν 
πειράζουν ή ύπερκοστολόγηση, τά υψηλά δικαιώματα πού έχει 
νά πληρώνει, καί γενικά ή σημαντική εξάρτηση της άπό τήν 
πολυεθνική: ή τεχνολογική υπεροχή πού αποκτάει, παράλληλα 
μέ τήν όλιγοπωλιακή φύση τής αγοράς (πού επιτρέπει υψηλές 
τιμές σέ σχέση μέ τό κόστος παραγωγής), αφήνουν περιθώρια 
κέρδους καί γιά τίς δυό επιχειρήσεις.1 9 Ό μ ω ς ή ομαλή αυτή 
«συμβίωση» δέν συνεχίζεται πάντα γιά πολύ: ή εγχώρια επι
χείρηση μπορεί νά θελήσει νά επεκταθεί πέρα άπό τά όρια πού 
δέχεται ή πολυεθνική (π.χ. προχωρώντας σέ εξαγωγές)· ή, 
έχοντας απορροφήσει τήν ξένη τεχνολογία, μπορεί νά μήν έχει 
τόσο ανάγκη τήν πολυεθνική, καί παράλληλα νά θέλει νά δια
φοροποιήσει τίς ξένες πηγές τεχνολογικής της γνώσης. 'Αντί
στροφα, μπορεί ή ξένη πολυεθνική νά επιχειρήσει νά τήν εξα
γοράσει. Τέτοιου είδους εξελίξεις είναι πάντα πιθανές στή 
σχέση μεταξύ τής πολυεθνικής καί τής εγχώριας επιχείρησης -
παραλήπτη · εξαρτώνται άπό ποικίλους παράγοντες, όπως ό 
βαθμός καπιταλιστικής ανάπτυξης τής χώρας λειτουργίας τής 
έπιχείρησης-παραλήπτη, οί διεθνείς οίκονομικές-τεχνολογικές 
εξελίξεις στό συγκεκριμένο κλάδο, ή κρατική πολιτική, καί, τέ
λος, τό πόσο σύνθετη είναι ή μεταφερόμενη τεχνολογία. Παρ' 
δλ' αυτά, μπορούμε νά πούμε πώς καί οί δύο εταιρίες κατά 
κανόνα έχουν νά κερδίσουν άπό μιά τέτοια σύμβαση, αν καί, 
ιδωμένη συνολικά, μπορεί αυτή νά έχει αρνητική επίδραση στό 
υψος τών τιμών, στην απασχόληση (βλ. «ακαταλληλότητα» τής 
τεχνολογίας) καί στό ισοζύγιο πληρωμών. 
Προβλήματα κρατικής πολιτικής 

Πρέπει νά λάβουμε επίσης υπόψη τό ρόλο τού κράτους στην 
αγορά τεχνολογίας. "Οσον άφορα τήν πολυεθνική, ή τεχνολο
γική της γνώση δέν είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα τών δικών 
της τεχνολογικών δαπανών καί δραστηριοτήτων, άλλα καί τής 

κρατικής προώθησης-χρηματοδότησης τής επιστημονικής έρευ
νας καί τεχνολογίας στην προηγμένη καπιταλιστική οικονομία 
άπό τήν οποία προέρχεται: ή τεχνολογική υπεροχή της απορ
ρέει, μ' άλλα λόγια, άπό τό ίδιο τό οικονομικοκοινωνικό πλαί
σιο στό οποίο αναπτύχθηκε, καί όπου τό κράτος έπαιξε σημαν
τικό ρόλο. Στην περίπτωση τής έπιχείρησης-παραλήπτη ό ρό
λος τού κράτους είναι διαφορετικός καί πολύ πιό άμεσος, καί 
μάλιστα στίς συνθήκες λιγότερο αναπτυγμένων χωρών: στίς 
χώρες αυτές, τό κράτος συχνά έχει συγκεκριμένη πολιτική γιά 
τήν υποκατάσταση τών εισαγωγών, τίς ύπερτιμολογήσεις, τίς 
ξένες πατέντες, τήν απορρόφηση τής ξένης τεχνολογίας, κ.ά. 

Ή κρατική πολιτική μπορεί νά επηρεάσει τή μορφή τής 
μεταφοράς καί αγοράς τεχνολογίας μέ μιά σειρά τρόπους 
(πέρα άπό τή σύσταση δημόσιων επιχειρήσεων), πού μόνο 
πρόσφατα άρχισαν νά απασχολούν τήν οικονομική θεωρία. Ή 
εξέλιξη αυτή είναι σέ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα τού αυξανό
μενου ενδιαφέροντος καί τής μέριμνας τών λιγότερο αναπτυ
γμένων χωρών γιά τίς επιπτώσεις τής δραστηριότητας τών πο
λυεθνικών εταιριών, πού οδήγησαν σέ ορισμένες χώρες στό νά 
παρθούν καί συγκεκριμένα μέτρα.2 0 Επιχειρούμε, παρακάτω, 
νά συνοψίσουμε τίς κύριες κατευθύνσεις τής κρατικής πολιτι
κής πού σχετίζονται μέ τή μεταφορά τεχνολογίας. Πρώτα πρώ
τα, ή προώθηση τής υποκατάστασης τών εισαγωγών καί ή συ
νακόλουθη δασμολογική πολιτική «προστασίας τών νεοσύστα
των βιομηχανιών» έχει τίς εξής επιπτώσεις όσον άφορα τή λει
τουργία θυγατρικών επιχειρήσεων ή εγχώριων επιχειρήσεων 
πού συνδέονται, μέσω συμβάσεων, μέ ξένες πολυεθνικές: οί 
υψηλοί δασμοί πάνω στά τελικά προϊόντα καί οί χαμηλοί (ή 
καί ανύπαρκτοι) δασμοί πάνω στά ενδιάμεσα προϊόντα πού 
εισάγονται γιά επεξεργασία έχει αρνητικά αποτελέσματα όσον 
άφορα τίς ύπερτιμολογήσεις, διότι άπό τή μιά τά τελικά προϊ
όντα πουλιούνται άπό τήν επιχείρηση-παραλήπτη (θυγατρική ή 
μή) σέ προστατευμένες αγορές, άρα μέ υψηλά περιθώρια κέρ
δους, καί άπό τήν άλλη τά ύπερτιμολογούμενα υλικά πού εισά
γονται επιβαρύνονται δασμολογικά λίγο ή καί καθόλου. Στίς 
σημερινές συνθήκες, όπου ενα μεγάλο καί αυξανόμενο τμήμα 
τού διεθνούς εμπορίου είναι «δεσμευμένο» (γίνεται, δηλαδή, μέ 
βάση συμβάσεις ή συμφωνίες μεταξύ πολυεθνικών, καί τών θυ
γατρικών τους ή άλλων επιχειρήσεων), ή πολιτική δασμολογι
κής προστασίας τής εγχώριας βιομηχανίας καθίσταται προβλη
ματική. Τά μέτρα πού μπορεί νά πάρει τό κράτος στην περί
πτωση αυτή είναι όχι μόνο ό έλεγχος τών συμβάσεων άλλα καί 
γενικά ό περιορισμός τέτοιων προστατευτικών δασμών καί ή 
επιβολή δασμών πάνω στά ύπερτιμολογούμενα εισαγόμενα 
υλικά. Γι' αυτό, χρειάζονται μελέτες πού νά εξετάζουν ποια 
υλικά ύπερτιμολογοϋνται καί τήν έκταση τής ύπερτιμολόγησης: 
τέτοιες μελέτες βασίζονται αναγκαστικά σέ συγκρίσεις μέ τίς 
διεθνείς τιμές ή στή λεπτομερειακή εξέταση τού κόστους παρα
γωγής. 

19. Πρέπει έοώ νά προστεθεί πώς στην περίπτωση αύτη οί υψηλοί προστατευτι
κοί οασμοί συμβάλλουν σημαντικά προς τήν κατεύθυνση αύτη. 
20. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οί χώρες τού συμφώνου τών "Ανοεων, στή Λα
τινική 'Αμερική. Πρέπει ωστόσο νά παρατηρήσουμε πώς ή μέριμνα γύρω άπό τή 
δραστηριότητα τών πολυεθνικών, καί ό φόβος τής τεχνολογικής εξάρτησης, κυ
ρίως άπό τίς ΗΠΑ, εκφράστηκε καί σέ προηγμένες καπιταλιστικές χώρες, π.χ. 
στή Γαλλία άπό τόν Ζ.Ζ. Σερβάν-Σρεμπέρ (J.J.S.-Schreiber) στό βιβλίο του Ή 
'Αμερικανική Πρόκληση. 
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Πατέντες 

Έ ν α ς άλλος σχετικός τομέας της κρατικής πολιτικής είναι οι 
πατέντες. 'Ακόμα καί όσον αφορά τίς προηγμένες καπιταλιστι
κές χώρες, υπάρχουν συγκρουόμενες απόψεις γύρω από τίς 
επιπτώσεις τους: ορισμένοι θεωρούν οτι ή χορήγηση τους πρέ
πει νά καταργηθεί, ή πάντως νά τροποποιηθεί, γιατί συμβάλλει 
στή δημιουργία μονοπωλιακών καταστάσεων καί στην ανε
παρκή διάδοση καί χρησιμοποίηση τών νέων εφευρέσεων καί 
τεχνικών άλλοι υποστηρίζουν πώς οι πατέντες αποτελούν 
απαραίτητο κίνητρο γιά τεχνολογικές έρευνες καί γιά τη δημο
σίευση τών νέων ανακαλύψεων καί δτι, παρά τίς ενδεχόμενες 
αρνητικές τους συνέπειες στή δημιουργία μονοπωλιακής δύνα
μης, πρέπει νά διατηρηθούν. 'Ακόμα καί μέ τή δεύτερη άποψη, 
είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο ή χορήγηση πατέντων άπό μέ
ρους τών λιγότερο αναπτυγμένων χωρών καί ή συμμετοχή τους 
στή Διεθνή Σύμβαση του Παρισιού αποτελεί σωστό χειρισμό. 
Διότι οί χώρες αυτές χορηγούν σέ αλλοδαπούς πάρα πολλές 
πατέντες σέ σύγκριση, μάλιστα, μέ τίς λίγες καί συνήθως ασή
μαντες πατέντες εγχώριας προέλευσης. 'Ακόμα, οί πατέντες 
πού κατέχουν οί ξένες επιχειρήσεις, χρησιμοποιούνται πολύ 
συχνά σάν άδειες αποκλειστικότητας τών εισαγωγών τους, καί 
δέν «δουλεύονται», δηλ. δέν συνοδεύονται μέ την ανάληψη τών 
σχετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, καί έτσι ουσιαστικά 
συμβάλλουν στή «μή μεταφορά» ξένης τεχνολογίας. Παράλ
ληλα, είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσο λειτουργούν σάν κίνη
τρο γιά εγχώρια τεχνολογική έρευνα, πού, γιά νά αναπτυχθεί, 
απαιτεί πολύ ριζικότερα μέτρα. Γιά τους λόγους αυτούς, ή πο
λιτική ώς προς τίς ξένες πατέντες έχει αρχίσει νά αναθεωρείται 
σέ ορισμένες λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, μέ κύριο προσανα
τολισμό τήν υποχρέωση τών κατόχων τους νά προχωρούν στην 
εγχώρια παραγωγή καί νά μην τίς χρησιμοποιούν σάν άδειες 
αποκλειστικής εισαγωγής καί πώλησης. 'Επίσης, ενα σχετικό 
πρόβλημα πού προκύπτει ιδιαίτερα έντονα σέ,.όρισμένους κλά
δους (π.χ. φαρμακοβιομηχανία) είναι ή δημιουργία άπό τίς πο
λυεθνικές εταιρίες τεχνολογικών καρτέλ: έχοντας στην κατοχή 
τους μιά σειρά πατέντες πού συνδέονται μέ ορισμένες διαδικα
σίες παραγωγής, οί πολυεθνικές έρχονται σέ συνεννόηση 
μεταξύ τους μέ σκοπό νά ασκούν πληρέστερο έλεγχο στίς επι
χειρήσεις στίς όποιες χορηγούν τίς πατέντες τους · συχνά μάλι
στα, αντί νά χορηγήσουν μόνο τίς πατέντες πού είναι απαραί
τητες, υποχρεώνουν τήν έπιχείρηση-παραλήπτη νά αγοράσει 
ενα ολόκληρο «τεχνολογικό δέμα», οπού δέν συμπεριλαμβά
νονται μόνο οί απαραίτητες πατέντες, άλλα καί τά υλικά, οί 
εξοπλισμοί, καί, συχνά, άλλες συναφείς άλλα σχετικά επουσι
ώδεις πατέντες. 

'Εκτός άπό τή δασμολογική πολιτική καί τίς πατέντες, ένας 
τρίτος τομέας κρατικής πολιτικής πού πρέπει νά αναφέρουμε 
είναι ή προώθηση εγχώριας τεχνολογικής έρευνας καί ή προ
σπάθεια απορρόφησης τής εισαγόμενης ξένης τεχνολογίας. 
Αυτό προϋποθέτει άπό τή μιά τή δημιουργία τεχνολογικών ιν
στιτούτων πού νά συνδέονται μέ τίς ανάγκες τής παραγωγής, 
καί, ταυτόχρονα, τή χάραξη μιας κατάλληλης εκπαιδευτικής 
πολιτικής· άπό τήν άλλη απαιτεί τήν επιβολή ορών στίς ξένες 
επιχειρήσεις έτσι πού τό εγχώριο προσωπικό νά εκπαιδεύεται 
καί νά απασχολείται σέ υπεύθυνες θέσεις, καί παράλληλα νά 

δημιουργείται ζήτηση γιά εγχώρια υλικά. "Αν καί είναι αμφί
βολο κατά πόσο μιά τέτοια πολιτική μπορεί νά πετύχει συνολι
κά, μπορεί νά αποδώσει καρπούς σέ συγκεκριμένους τομείς 
(π.χ. στην ελαφριά βιομηχανία σέ αντίθεση μέ τήν πολύ πιό 
σύνθετη τεχνολογικά βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

Διεθνής συνεργασία 

Τέλος, στίς διεθνείς οικονομικές σχέσεις, έχει αρχίσει νά υιοθε
τείται μιά άπό κοινού αντιμετώπιση τοΰ θέματος τής μεταφο
ράς τεχνολογίας καί τών πολυεθνικών άπό τίς κυβερνήσεις τών 
λιγότερο αναπτυγμένων χωρών. ( Ή κοινή στάση τών χωρών 
τού OPEC έπαιξε εδώ σημαντικό ρόλο). Ή μυστικότητα γύρω 
άπό τίς τεχνολογικές συμβάσεις καί ή μή συνεργασία καί αν
ταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στίς ενδιαφερόμενες χώρες 
έχει αρχίσει νά εκλείπει: είναι φανερό πώς αυτό οδηγεί στή 
βελτίωση τής διαπραγματευτικής δύναμης τών χωρών αυτών 
έναντι τών πολυεθνικών στον καθορισμό τών όρων μέ τους 
οποίους γίνεται ή μεταφορά τεχνολογίας. Ταυτόχρονα έχει αρ
χίσει νά γίνεται κοινή συνείδηση πώς οί διαπραγματεύσεις αυ
τές αποτελούν μιά διαδικασία όπου καί τά δύο μέρη έχουν νά 
χάσουν άλλα καί νά κερδίσουν, καί πώς κατά συνέπεια μιά πο
λιτική διαφοροποίησης τών πηγών τεχνολογίας θά ήταν χρήσι
μη. Στίς παραπάνω εξελίξεις έπαιξε ρόλο καί ó OHE, όπου 
ειδικά τμήματα εξέτασαν τά προβλήματα πού προκύπτουν άπό 
τή μεταφορά τεχνολογίας, καί ειδικότερα τους δεσμευτικούς 
όρους πού επιβάλλουν οί πολυεθνικές. 'Ωστόσο ορισμένες λύ
σεις πού προτάθηκαν άπό τόν OHE καί άλλους διεθνείς οργα
νισμούς, γιά έναν «Κώδικα συμπεριφοράς τών πολυεθνικών» 
καί γιά τόν «καθορισμό μιας δίκαιης τιμής γιά τήν τεχνολο
γία», δέν είναι πολύ ρεαλιστικές, διότι υποτιμούν συχνά τό γε
γονός οτι μιά συνολική εφαρμογή τέτοιων μέτρων θά συγκρου
όταν μέ τήν ίδια τή λογική μέ τήν οποία παράγεται ή τεχνολο
γία στό σύγχρονο καπιταλισμό: οτι δηλ. αποτελεί ενα εμπό
ρευμα πού πουλιέται σέ μιά ιδιόμορφη, όλιγοπωλιακά διαρ
θρωμένη διεθνή αγορά. Ωστόσο, οί Διεθνείς 'Οργανισμοί, άν 
καί συνήθως πρότειναν γενικόλογες καί ανεπαρκείς λύσεις, 
συνέβαλαν τά τελευταία χρόνια στό νά μπεϊ στην ημερησία 
διάταξη τό πρόβλημα τής μεταφοράς τεχνολογίας καί νά αρχί
σει νά απασχολεί τίς κυβερνήσεις τών λιγότερο αναπτυγμένων 
χωρών.2 1 

4. Μερικά γενικά συμπεράσματα 

Στό άρθρο αυτό εξετάσαμε μιά σειρά θέματα, αρχίζοντας από 
τό πώς προσεγγίζει ή οικονομική θεωρία τό ρόλο τής τεχνολο
γίας, καί τό πρόβλημα τής άνάπτυξης-ύπανάπτυξης, καί κατα
λήγοντας στίς δραστηριότητες τών πολυεθνικών εταιριών όσον 
άφορα τή μεταφορά τής τεχνολογίας. 

Θά προσπαθήσουμε τώρα νά συνοψίσουμε τήν παραπάνω 
παρουσίαση καί νά βγάλουμε ορισμένα βασικά συμπεράσματα 
πού σχετίζονται άμεσα μέ τή μεθοδολογία χάραξης μιας πο
λιτικής πάνω στό πρόβλημα αυτό. 

21. Χαρακτηριστικό είναι πώς, στην Έλλάοα, τό θέμα αυτό μόλις τά τελευταία 
χρόνια άρχισε νά απασχολεί ουσιαστικά τό 'Υπουργείο Συντονισμού. 
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Ή σημαντικότατη ανάπτυξη της τεχνολογίας τους δύο τελευ
ταίους αιώνες υπήρξε αποτέλεσμα της ανάπτυξης του καπιτα
λιστικού τρόπου παραγωγής, τού όλο καί μεγαλύτερου κοινω
νικού καταμερισμού εργασίας (με τη δημιουργία ειδικών κλά
δων κεφαλαιουχικού εξοπλισμού), καί συνδέθηκε μέ ραγδαίες 
αλλαγές στους τόπους δουλειάς. Παράλληλα, στά πλαίσια τής 
διαδικασίας συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης τού κεφαλαίου 
καί τού ανταγωνισμού, ή τεχνολογία μπορεί νά θεωρηθεί περι
ουσιακό στοιχείο, πού αποφέρει σέ μιά επιχείρηση ιδιαίτερα 
οφέλη (μικρότερο κόστος καί μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, 
καλύτερα τελικά προϊόντα, δυνατότητα άσκησης μονοπωλι
ακής δύναμης στην αγορά, κλπ.). 

Οι περιφερειακές καπιταλιστικές χώρες δέν χαρακτηρίζον
ται από ανάλογη ανάπτυξη τού κλάδου τών κεφαλαιουχικών 
αγαθών καί από την απαραίτητη σύνδεση τών παραγωγικών 
τους δραστηριοτήτων μέ έπιστημονική-τεχνολογική έρευνα: ή 
ανάπτυξη τής βιομηχανίας καί τών καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής σ' αυτές τίς χώρες συμβάδισε μέ μιά ποικιλόμορφη 
μεταφορά τεχνολογίας άπό τίς προηγμένες χώρες, πού, στίς μέ
ρες μας, παίρνει κατά κανόνα τη μορφή συμβάσεων μέ πολυ
εθνικές εταιρίες (αν καί σέ ορισμένους κλάδους μπορεί νά έχει 
μεγάλη σημασία καί ή απευθείας εισαγωγή μηχανημάτων). 
Ά π ό τή διαδικασία αυτή απορρέουν ποικίλες τεχνολογικές 
εξαρτήσεις, πού έρχονται νά συμπληρώσουν παλιότερες εξαρ
τήσεις εμπορικής ή χρηματικής φύσης, καί πού εκφράζονται 
κυρίως μέ τους δεσμευτικούς όρους τών τεχνολογικών συμβά
σεων. Στην αγορά τεχνολογίας πού διαμορφώνεται, μεγάλο 
ρόλο παίζει ή κρατική πολιτική γιά τή δραστηριότητα τών πο
λυεθνικών, τίς συμβάσεις, τίς πατέντες, τήν εγχώρια τεχνολο
γική ανάπτυξη, κλπ. 

Ή σχέση μεταξύ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής καί τε
χνολογίας συνδέεται μέ (1) τίς συνθήκες δουλειάς, (2) τήν 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, (3) τή σχέση παραγωγικότητας -
αμοιβών - κερδών, καί (4) τό ρόλο τού κράτους στή χάραξη 
μιας τεχνολογικής πολιτικής. Στίς προηγμένες καπιταλιστικές 
χώρες ολα αυτά αποτελούν πεδία κοινωνικών καί πολιτικών 
αγώνων. 'Ωστόσο, γιά μιά λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, τό κεν
τρικό πρόβλημα είναι ή ξένη τεχνολογία καί οί εξαρτήσεις πού 
απορρέουν άπό αυτήν. 

Ό στόχος τής πλήρους τεχνολογικής αυτοδυναμίας δέν είναι 
ρεαλιστικός. Ωστόσο σέ ορισμένους κλάδους υπάρχουν περι
θώρια ανάπτυξης εγχώριων τεχνολογιών καί μείωσης τής ξένης 
εξάρτησης · παράλληλα, στό πλαίσιο τής παρέμβασης τού κρά
τους στους όρους μεταφοράς τής τεχνολογίας, είναι απαραί
τητη ή δημιουργία ειδικών τμημάτων πού νά εξετάζουν συνο
λικά τή δράση τών πολυεθνικών, τίς συγκεκριμένες μορφές ε
ξάρτησης (π.χ. ώς προς τή διάθεση τού τελικού προϊόντος, τίς 
τεχνολογικές πατέντες, κ.ά.). Τέτοιου είδους μέτρα (πού ή έκ
ταση τους εξαρτάται άπό τίς πολιτικές συνθήκες) βελτιώνουν 
τή σχετική διαπραγματευτική θέση μιας χώρας, αφού συμβάλ
λουν σέ μιά λεπτομερέστερη γνώση τού πώς λειτουργούν οί πο
λυεθνικές, σέ τί αποσκοπούν, ποια προϊόντα ύπερτιμολογούν, 
τί είδους πατέντες υπάρχουν διαθέσιμες καί γιά πόσο ισχύουν, 
τί εναλλακτικές πηγές τεχνολογίας υπάρχουν, κ.ά. Ή πληρέ
στερη πληροφόρηση όδηγεϊ κατά κανόνα σέ καλύτερη διαπρα
γματευτική θέση. 

Μιά σφαιρική αντιμετώπιση τού ζητήματος προϋποθέτει, 
αναμφίβολα, (α) μιά γνώση τής σχέσης καπιταλισμού καί τε
χνολογικής αλλαγής (πού έχει ιδιαίτερη σημασία γιά τήν τε
χνολογία πού παράγεται στίς ΗΠΑ καί στή Δ. Ευρώπη), καί 
(β) μιά κατανόηση τών σχέσεων ανάμεσα στίς προηγμένες καί 
στίς λιγότερο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες καί τού τρό
που ανάπτυξης τών πολυεθνικών εταιριών. Καί τά δύο αυτά 
θέματα παραμένουν, όπως είδαμε, ανοιχτά. Μαζί μ' αυτή τήν 
απαραίτητη συνολική θεώρηση, πού μας παρέχει τό πλαίσιο 
γιά νά τοποθετήσουμε τό πρόβλημα τής μεταφοράς τεχνολογί
ας, ή χάραξη μιας πολιτικής γιά τά θέματα αυτά άπό μέρους 
τών προοδευτικών δυνάμεων απαιτεί μιά συγκεκριμενοποίηση 
(πού έχει προχωρήσει ελάχιστα): ή διερεύνηση εφικτών λύσεων 
προϋποθέτει γνώση τής λειτουργίας τών πολυεθνικών, καθώς 
καί προβλημάτων όπως οι πατέντες, οί τεχνολογικές συμβά
σεις, ό έλεγχος τών αγορών, οί ύπερτιμολογήσεις-ύποτιμολογή-
σεις κλπ. Ή ϊδια ή λύση τής εθνικοποίησης γίνεται δυνατή καί 
αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο μόνο μέσα άπό μιά πορεία 
λήψης τέτοιου είδους μέτρων καί πραγματικής γνώσης τής λει
τουργίας καί τού δυναμισμού τών πολυεθνικών καί τών ποικί
λων μορφών εξάρτησης. 

• 
Στό άρθρο αυτό επιχειρήθηκε μιά τοποθέτηση τών μεθοδο

λογικών πλαισίων εξέτασης τού προβλήματος μεταφορά τεχνο
λογίας. Πολλά ερωτήματα πού μπήκαν παραμένουν ανοικτά, 
απαντήθηκαν ανεπαρκώς ή ίσως καί λαθεμένα. Πιθανόν άλλα 
σημαντικά προβλήματα νά μή θίχτηκαν. Ελπίζουμε, ωστόσο, 
νά προκαλέσει άλλες, διαφορετικές τοποθετήσεις-άναλύσεις, 
πού εϊτε νά παραμένουν στό γενικό μεθοδολογικό επίπεδο, εϊτε 
νά προχωρούν σέ συγκεκριμένες μελέτες πάνω στό θέμα αυτό. 
Διότι μόνο μιά τέτοια πορεία μπορεί νά εξασφαλίσει μιά πλη
ρέστερη καί γονιμότερη προσέγγιση στό θέμα καί μιά ορθότερη 
καί σαφέστερη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων. 
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