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Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ123
(ΕΚΛΑ Ϊ ΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)

Γράφτηκε τό Γενάρη- Ίούνη
τού 1916
Πρωτοδημοσιεύτηκε στά μέσα του
1917 στήν Πετρούπολη, σέ χωριστή
μπροσούρα άπό τό Εκδοτικό «Πά
ρους»' ό πρόλογος στη γαλλική καί
τή γερμανική έκδοση δημοσιεύτηκε
τό 1921 στό περιοδικό «Κομμούνιστική Διεθνής», τεΰχ. 18

Δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τό χειρό
γραφο πού παραβλήθηκε μέ τό κείμε
νο τής μπροσούρας · ό πρόλογος στη
γαλλική καί τή γερμανική έκδοση
δημοσιεύεται σύμφωνα μέ τό κείμενο
τού περιοδικού
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Την μπροσούρα αύτή πού ύποβάλλεται στήν κρίση του
άναγνώστη, τήν έγραψα στη Ζυρίχη την άνοιξη του 1916. Μέ τις
συνθήκες δουλιας πού επικρατούσαν έκεΐ επρεπε, φυσικά, νά
υποφέρω από κάποια δλλειψη γαλλικής καί αγγλικής φιλολο
γίας καί πολύ μεγάλη ελλειψη ρωσικής φιλολογίας. Παρόλα
αύτά όμως χρησιμοποίησα τό κυριότερο άγγλικό εργο γιά τόν
ιμπεριαλισμό, τό βιβλίο του Τζ. Α. Χόμπσον, μέ τήν προσοχή
πού κατά τη γνώμη μου, άξίζει αύτό τό δργο.
Τήν μπροσούρα τήν έγραψα δχοντας ύπόψη τήν τσαρική
λογοκρισία. Γ ι5αυτό όχι μόνο άναγκάστηκα νά περιοριστώ
αύστηρότατα σέ μιά άποκλειστικά θεωρητική— ιδίως οικονομι
κή— ανάλυση, μά καί νά διατυπώσω τίς λίγες άπαραίτητες
παρατηρήσεις πού αφορούν τήν πολιτική μέ τή μεγαλύτερη
προσοχή, μέ ύπαινιγμούς, μ ’έκείνη τήναισώπεια— τήν καταρα
μένη αισώπεια— γλώσσα, στήν όποία ό τσαρισμός άνάγκαζε νά
καταφεύγουν όλοι οί έπαναστάτες, όταν έπαιρναν στό χέρι τήν
πέννα γιά νά γράψουν ενα «νόμιμο» δργο.
Σου έρχεται βαρύ νά ξαναδιαβάζεις τώρα, στίς μέρες τής
ελευθερίας, τά μέρη τής μπροσούρας πού μέ τή σκέψη τής
τσαρικής λογοκρισίας παραμορφώθηκαν, πνίχτηκαν, σφίχτη
καν σέ σιδερένιες τανάλιες. Γιά νά πώ ότι ό ιμπεριαλισμός είναι
ή παραμονή τής σοσιαλιστικής επανάστασης, ότι ό σοσιαλσωβινισμός (σοσιαλισμός στά λόγια, σωβινισμός στήν πράξη)
είναι πέρα γιά πέρα προδοσία του σοσιαλισμού, ολοκληρωτικό
πέρασμα μέ τό μέρος τής αστικής τάξης, ότι αύτή ή διάσπαση
του εργατικού κινήματος συνδέεται μέ τίς άντικειμενικές συνθή
κες του ιμπεριαλισμού κτλ., χρειάστηκε νά μιλήσω μέ γλώσσα
«δούλου», καί ήμουν αναγκασμένος νά παραπέμψω τόν άναγνώ-
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στη, πού ένδιαφερόταν γΓαύτό τό ζήτημα, στά άρθρα πού
έγραψα ατό έξωτερικό τό 1914« 1917 καί πού πρόκειται νά
έπανεκδοθοϋν σύντομα. Α ξίζει νά σημειώσουμε ιδιαίτερα ένα
μέρος στή σελίδα 119-120*: γιά νά έξηγήσω στόν άναγνώστη,
σέ μορφή πού νά τήν έπιτρέπει ή λογοκρισία, πόσο ξεδιάντροπα
ψεύδονται οί καπιταλιστές καί οι σοσιαλσωβινιστές πού πέρασαν μέ τό μέρος τους (πού μέ τόση ασυνέπεια τούς καταπολεμάει
ό Κάουτσκι) στό ζήτημα των προσαρτήσεων, πόσο ξεδιάντροπα
κρύβουν τίς προσαρτήσεις των δικών τους καπιταλιστών, αναγ
κάστηκα νά φέρω γιά παράδειγμα τήν... ’Ιαπωνία! *0 προσεκτι
κός άναγνώστης μπορεί εύκολα νά βάλει στή θέση τής Ιαπωνίας
τή Ρωσία, καί στή θέση τής Κορέας τή Φιλλανδία, τήν
Πολωνία, τήν Κουρλανδία, τήν Ούκρανία, τή Χιβά, τή Μπουχαρά, τήν ’Εσθονία καί άλλες περιοχές πού δέν κατοικοϋνται
από μεγαλορώσους.
Θά ήθελα νά ελπίζω ότι ή μπροσούρα μου αυτή θά βοηθήσει
νά γίνει κατανοητό τό βασικό οικονομικό πρόβλημα, πού, χωρίς
τή μελέτη του, δέν μπορεί νά καταλάβει κανείς τίποτε από τήν
έκτίμηση του σύγχρονου πολέμου καί τής σύγχρονης πολιτικής,
καί συγκεκριμένα: τό πρόβλημα τής οικονομικής ούσίας του
ιμπεριαλισμού.
9Ο συγγραφέας
Πετρούπολη. 26 του ’Απρίλη 1917

* Βλ. σέ τούτο τόν τόμο, σε λ. 427. Ή Σόντ.
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I
Τό βιβλιαράκι αυτό τό έγραψα, δπως τονίζεται στόν πρόλογο
τής ρωσικής έκδοσης, τό 1916, έχοντας ύπόψη την τσαρική
λογοκρισία. Δέν έχω τή δυνατότητα σήμερα νά ξαναδουλέψω
δλο τό κείμενο, ϊσως μάλιστα αυτό νά μήν ήταν σκόπιμο, γιατί ό
βασικός σκοπός του βιβλίου ήταν καί παραμένει: νά δείξει, μέ
βάση τά συνοψισμένα στοιχεία μιας άναντίρητης αστικής
στατιστικής καί τίς ομολογίες των αστών επιστημόνων όλων
των χωρών, ποιά ήταν στίς αρχές του 20οϋ αιώνα, την παραμονή
του πρώτου παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου, ή συνολική
εικόνα τής παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας, στίς διεθνείς
αμοιβαίες σχέσεις της.
Ένμέρει μάλιστα δέν θά είναι ανώφελο γιά πολλούς
κομμουνιστές των προηγμένων καπιταλιστικών χωρών νά πει
στούν, παίρνοντας σάν παράδειγμα αυτό τό νόμιμο άπό τήν άποψη
τής τσαρικής λογοκρισίας βιβλίο, δτι μπορεΐ— καί πρέπει— νά
εκμεταλλεύονται έστω κ ι9εκείνα τά λίγα ύπολείμματα τής
νομιμότητας πού μένουν ακόμη γιά τούς κομμουνιστές στή
σύγχρονη λ.χ. ’Αμερική ή Γαλλία υστέρα άπό τίς τελευταίες,
σχεδόν καθολικές συλλήψεις τών κομμουνιστών, γιά νά έξηγουν
όλη τήν ψευτιά τών σοσιαλπασιφιστικών απόψεων καί ελπίδων
γιά «παγκόσμια δημοκρατία». Τίς πιό απαραίτητες όμως συμ
πληρώσεις σ ’αύτό τό μικρό βιβλίο, πού γράφτηκε γιά νά
περάσει άπό λογοκρισία, θά προσπαθήσω νά τίς δόσω σέ τούτο
τόν πρόλογο.
II

Σ 5αύτότόμικρό βιβλ ίο^<^είχτη^κ^τι δ ττόλεμος^ο^ί914;1918 ήταν καί άπό τίς δυό πλευρές Ιμπεριαλιστικός (δηλαδή
' κατακτητικός, άρπακτικός, ληστρικός) πόλεμος, πόλεμος γιά τό
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μοίρασμα του κόσμου, γιά τό μρίρασμα καί τό ξαναμοίρασμα
των αποικιών, των «σφαιρών έπιροής» του χρηματιστικού
κεφαλαίου κτλ.
ί Τιατι ή άπόδ^ιξτ^ του άληθινοϋ κοινωνικ
σωστά: του
αληθινού ταξικού χαρακτήρα του πολέμου^ δέν πέριεχεταί
| φυσικά στη δ^λωματικ^ ιστορία^ του^. πολέμου, αλλά στην
ίανάλυσή της άντικειμενικής κάταστασης τών κυρίαρχων τάξεων
[δίες
} την αντικειμενική κατάσταση, δέν πρέπεινά πάρει παραδείγμα^ τα καί ξ εχ ω ρ ισ τ ά ^
Iί"·κης ζωής εΐναι εξαιρετικά περίπλοκα,μπορεΓ πάντα νά βρεθει
δπόιόσδήπότε άριΊΒΓμός πάρα^δει^
στοιχείων ^
Γγιά“νά~ίδπόσττ]|^θεΐ όποιαδήποτε θέση), αλλά όπωσδήποτε τό
Ιι σύνολο των στοιχείων γιά τις βάσεις τής όίκονομικής^ζωη ς όλων
|τώ ν εμπόλεμων ^ναμέων"'καί ολον τοΐ^ κόσμου.
Τέτια άκρϊβως συνοπτικά στοιχεία, πού δέν μπορούν νά
διαψευστοΰν, αναφέρω στόν πίνακα γιά τό μοίρασμα τον κόσμου
τό 1876 καί τό 1914 (στην § 6) καί γιά τό μοίρασμα τών
σιδηροδρόμων όλου τού κόσμου τό 1890 και τό 1913 (στην § 7).
Οι σιδηρόδρομοι είναι τό αποτέλεσμα τών κυριότερων κλάδων
τής καπιταλιστικής βιομηχανίας, τής βιομηχανίας κάρβουνου
καί τής σιδηρουργίας, τό αποτέλεσμα καί ό πιό παραστατικός
δείκτης ανάπτυξης τού παγκόσμιου εμπορίου καί του άστικοδημοκρατικοϋ πολιτισμού. Τό πώς συνδέονται οί σιδηρόδρομοι μέ
τη μεγάλη παραγωγή, μέ τά μονοπώλια, μέ τά συνδικάτα, τά
καρτέλ καί τά τράστ, μέ τίς τράπεζες καί μέ τή χρηματιστική
ολιγαρχία, αύτό φαίνεται στά προηγούμενα κεφάλαια τού
βιβλίου. 'Η κατανομή τού σιδηροδρομικού δικτύου, ή άνισομετρία της, ή άνισομετρία τής ανάπτυξης τού σιδηροδρομικού
δικτύου είναι αποτελέσματα τού σύγχρονου μονοπωλιακού
καπιταλισμού σέ παγκόσμια κλίμακα. Κ ι’ αυτά τά αποτελέσματα
δείχνουν ότι πάνω σέ μιά τέτια οικονομική βάση, δσο υπάρχει
ατομική ιδιοκτησία στά μέσα παραγωγής, είναι εντελώς άναπόφευκτοι οί ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι.
'Η κατασκευή σιδηροδρόμων φαίνεται μιά επιχείρηση
απλή, φυσική, δημοκρατική, εκπολιτιστική καί πολιτισμένη:
τέτια φαίνεται στά μάτια τών αστών καθηγητών, πού τούς
πληρώνουν γιά νά εξωραΐζουν τήν καπιταλιστική δουλεία, καί
στά μάτια τών μικροαστών φιλισταίων. Στήν πραγματικότητα τά
καπιταλιστικά νήματα, πού συνδέουν μέ χιλιάδες δίκτυα αυτές
τίς επιχειρήσεις μέ τήν άτομική ιδιοκτησία στά μέσα παραγω-
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γης γενικά, μετάτρεψαν αότή την κατασκευή σέ όργανο καταπί
εσης ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων (άποικίες σύν μισοαποικίες), δηλαδή τού μισοϋ καί πάνω πληθυσμοϋ τής γης στίς
έξαρτημένες χώρες καί των μισθωτών δούλων του κεφαλαίου
στίς «πολιτισμένες» χώρες.
'Η ατομική ιδιοκτησία πού στηρίζεται στήν έργασία του
μικρονοικοκύρη, ό ελεύθερος συναγωνισμός, ή δημοκρατία—
όλα τοϋτα τά συνθήματα, πού μ ’αύτά οί καπιταλιστές καί ό
τύπος τους εξαπατούν τούς εργάτες καί τούς αγρότες, ξεπεράστηκαν πιά πολύ. *Ο καπιταλισμός άναπτύ^θηκ^σ^
σύστημα άποικιακης καταπίεσής κάί χ^ηματιστικής κατάπνιξης τής τεράστιας π λ ε ϊ ο ^
"χούφτα «προηγμένες» χώρες. Καί τό μοίρασμα αύτής της
'«λείας»^'γινέ^ι ανάμεσα σέ 2 - 3 λ ^
^οπλισμένους ως τά δόντια (Α μερική, 'Αγγλία, Ιαπωνία), πού
τραβοΰν[όλη
τους.
III

'Η ειρήνη του Μπρέστ-Λιτόβσκ125, πού ύπαγορεύτηκε από
τή μοναρχική Γερμανία, καί υστέρα α π ’αυτήν ή πολύ πιό
κτηνώδης καί αισχρή ειρήνη των ΒερσαλλιώνΙ26, πού ύπαγορεύ
τηκε από τίς «δημοκρατικές» δημοκρατίες, την Αμερική καίτή
Γαλλία, καθώς καί τήν «ελεύθερη» "Αγγλία, πρόσφεραντήν πιό
ωφέλιμη ύπηρεσία στήν άνθρωπότητα, γιατί ξεσκέπασαν τόσο
τούς πουλημένους στόν ιμπεριαλισμό καλαμαράδες, όσο καί
τούς αντιδραστικούς μικροαστούς, όσοδήποτε κΓάν ονόμαζαν
τούς εαυτούς τους πασιφιστές καί σοσιαλιστές, πού εξυμνούσαν
τόν «ούϊλσωνισμό»127 καί προσπαθούσαν ν ’αποδείξουν ότι
είναι δυνατή ή ειρήνη καί οί μεταρυθμίσεις στίς συνθήκες τού
ιμπεριαλισμού.
Τά δεκάδες εκατομμύρια πτώματα καί σακάτηδες πού άφησε
ό πόλεμος, ό πόλεμος γιά τό ποιά όμάδα των χρηματιστών
ληστών θά πάρει μεγαλύτερη λεία, ή άγγλική ή ή γερμανική,
κι*έπειτα αυτές οί δυό «συνθήκες ειρήνης» ανοίγουν μέ πρώτο*
είδωτη ώς τά τώρα ταχύτητα τά μάτια έκατομμυρίων καί
δεκάδων έκατομμυρίων βασανισμένων, τσακισμένων, έξαπατημένων καί αποχαυνωμένων από τήν αστική τάξη ανθρώπων.
Επακόλουθο τής παγκόσμιας καταστροφής πού δφερε ό πόλε
μος είναι ή ανάπτυξη έτσι τής παγκόσμιας επαναστατικής
κρίσης πού, όποιεσδήποτε μακρόχρονες καί δύσκολες περιπέ
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τειες καί αν περάσει, δεν μπορεΐ νά τελειώσει διαφορετικά παρά
μέ την προλεταριακή έπανάσταση καί τη νίκη της.
'Η Διακήρυξη τής Βασιλείας τής II Διεθνούς, πού δδινε τό
1912 τήν εκτίμηση άκριβώς του πολέμου πού ξέσπασε τό 1914
καί όχι τοϋ πολέμου γενικά (πόλεμοι ύπάρχούνλογή ς-λογής,
υπάρχουν καί έπαναστατικοί πόλεμοι), ή Διακήρυξη αύτή μας
Τμέινέ σάν &να μνημείο, πού ξεσκεπάζει δλη τήν επαίσχυντη
χρεοκοπία καί δλη τήν αποστασία των ήρώων τής II Διεθνούς.
Γ ι’αύτό άναδημοσιεύω αύτή τή Διακήρυξη σάν παράρτημα
τούτης τής έκδοσης καί έφιστώ ακόμη μιά φορά τήν προσοχή
των άναγνωστών στό γεγονός δτι οί ήρωες τής II Διεθνούς
άποφεύγουν μέ τήν ίδια έπίσης επιμέλεια τά μέρη έκεΐνα τής
Διακήρυξης πού μιλάνε μέ ακρίβεια, σαφήνεια καί άνοιχτά γιά
τή σύνδεση αύτοϋ άκριβώς του έπερχόμενου πολέμου μέ τήν
προλεταριακή έπανάσταση— τ* άποφεύγουν μέ τήν ϊδια επιμέ
λεια, μέ τήν οποία άποφεύγει ό κλέφτης τό μέρος δπου εκανε τήν
κλεψιά.
IV

Στό βιβλιαράκι αύτό δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στήν κριτι
κή τοϋ «καουτσκισμοϋ», τοϋ διεθνούς ιδεολογικού ρεύματος,
πού σ ’δλες τίς χώρες τοϋ κόσμου έκπροσωπεϊται από τούς «πιό
επιφανείς θεωρητικούς» καί ήγέτες τής II Διεθνούς (στήν
Αύστρία από τόν ’Όττο Μπάουερ καί Σία, στήν *Αγγλία άπό
τόν Ράμσεϋ Μακντόναλντ κ.α., στη Γαλλία άπό τόν Ά λμπέρ
Τομά κτλ. κτλ.) καί άπό πλήθος σοσιαλιστές, ρεφορμιστές,
πασιφιστές, άστούς δημοκράτες καί παπάδες.
Τό ιδεολογικό αύτό ρεϋμα είναι, άπό τή μιά μεριά, προϊόν
τής άποσύνθεσης, τοϋ σαπίσματος τής II Διεθνοϋς, καί άπό τήν
άλλη, ό άναπόφευκτος καρπός τής ιδεολογίας των μικροαστών,
πού οί δροι τής ζωής τους τούς κρατοϋν αιχμάλωτους των
αστικών καί των δημοκρατικών προλήψεων.
Στόν Κάουτσκι καί τούς όμοιους του οί απόψεις αύτοϋ τοϋ
είδους σημαίνουν ολοκληρωτική άρνηση έκείνων άκριβώς τών
έπαναστατικών βάσεων τοϋ μαρξισμού, πού ό συγγραφέας αυτός
τίς ύπεράσπιζε δεκαετίες όλόκληρες καί ειδικά, άνάμεσα σ τ9άλ
λα, στήν πάλη ένάντια στό σοσιαλιστικό οπορτουνισμό (Μπέρνσταϊν, Μιλλεράν, Χάιντμαν, Γκόμπερς κτλ.). Γ ι’αύτό δεν είναι
τυχαίο τό γεγονός δτι τώρα σ ’δλο τόν κόσμο οί «καουτσκιστές»
ενώθηκαν πρακτικά καί πολιτικά μέ τούς οπορτουνιστές τών
άκρων (μέσω τής II ή τής κίτρινης Διεθνούς128) καί μέ τίς
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άστικές κυβερνήσεις (μέσω των άστικών κυβερνήσεων συνασπι
σμού στις όποιες συμμετέχουν σοσιαλιστές).
Τό προλεταριακό έπαναστατικό κίνημα γενικά, πού άναπτύσσεται σ ’όλο τόν κόσμο, καί ειδικά τό κομμουνιστικό, δεν
μπορεΐ νά τά βγάλει πέρα χωρίς την άνάλυση καί τό ξεσκέπασμα
των θεωρητικών λαθών του «καουτσκισμοΰ». Πολύ περισσότερο
πού ό πασιφισμός καί ό «δημοκρατισμός» γενικά, πού δέν
προβάλλουν καθόλου την άξίωση νά παρουσιάζονται γιά
μαρξισμός, μά πού άκριβώς, όπως ό Κάουτσκι καί Σία, σκεπά
ζουν τό βάθος των αντιθέσεων του ιμπεριαλισμού καί τό
άναπόφευκτο τής έπαναστατικής κρίσης πού τή γεννά ό ίδιος—
τά ρεύματα αύτά είναι άκόμη πάρα πολύ διαδομένα σ ’όλο τόν
κόσμο. Καί ή πάλη ένάντια σ ’αύτά τά ρεύματα είναι ύποχρεωτική γιά τό κόμμα του προλεταριάτου, πού πρέπει ν ’άποσπάσει
άπό την άστική τάξη τούς μικρονοικοκυρέους, τούς οποίους
αύτή έξαπατά, καί τά έκατομμύρια τών έργαζομένων πού έχουν
λίγο-πολύ μικροαστικούς όρους ζωής.
ν

Είναι άνάγκη νά πούμε μερικά λόγια γιά τό VIII κεφάλαιο:
«'Ο παρασιτισμός καί τό σάπισμα τοϋ καπιταλισμού». "Οπως
έχει τονιστεί στό κείμενο τοϋ βιβλίου, ό Χίλφερντινγκ, πρώην
«μαρξιστής», τώρα συναγωνιστής τοϋ Κάουτσκι καί ενας άπό
τούς κύριους έκπρόσωπους τής άστικής, ρεφορμιστικής πολιτι
κής μέσα στό « ’Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τής
Γερμανίας»Ι29, έκανε στό ζήτημα αύτό ένα βήμα προς τά πίσω σέ
σύγκριση μέ τόν δγγλο Χόμπσον, Ανοιχτό πασιφιστή καί
ρεφορμιστή. Τώρα έχει πιά εκδηλωθεί έντελώς ή διάσπαση όλου
τοϋ έργατικοΰ κινήματος (II καί III Διεθνής) σέ διεθνή κλίμακα.
*Έχει έκδηλωθεΐ άκόμη καί τό γεγονός τής ένοπλης πάλης καί
τοϋ εμφυλίου πολέμου άνάμεσα σ ’αύτά τά δυό ρεύματα: στή
Ρωσία υποστήριξη τοϋ Κολτσάκ καί τοϋ Ντενίκιν άπό τούς
μενσεβίκους καί τούς «σοσιαλεπαναστάτες» ένάντια στούς
μπολσεβίκους, στή Γερμανία οί Σάιντεμαν, Νόσκε καί Σία μαζί
μέ τήν άστική τάξη ένάντια στούς σπαρτακιστέςΙ30, τό ϊδιο καί
στή Φιλλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία κτλ. Ποιά λοιπόν είναι ή
οικονομική βάση αύτοϋ τοϋ κοσμοϊστορικοϋ φαινομένου;
Είναι άκριβώς ό παρασιτισμός καί τό σάπισμα τοϋχαπιχαλισμου7~που χ ά ρ ^
*δηλα^'3<5ν ιμπεριαλισμό. "Οπως άποδείχνέται σέ τούτο τό
"βιβλιαράκι, ό καπιταλισμός έχει ξεχωρίσει τώρα μιά χούψτμ
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(λιγότερο από τό ενα ^ κ κ ο του^ιληθυσμοϋ τής γης^μέ^υόν πιό
'«απλόχερο» καί έξογκωμένο ύπολογισμό λιγότερο από τό ενα
'πεμπτο)'πολύ πλουσίά καί ισχυρά κράτη ÏÏPÎ λ,τχ<?Τ£ύουν όλοτόν
κόσμο— «κόβοντας» απλώς «κουπόνια». *Η έξαγωγήκεφαλαίων δίνει 8-10 δισεκατομμύρια φράγκα εισόδημα τό χρόνο σέ
προπολεμικές τιμές καί σύμφωναμε τήγ_προπολεμικη αστική
στατιστικηΤ Έήμερα δίνει άσφαλως πολύ..περισσότερα.
Είναι αυτονόητο οτι μέ ενα τόσο γιγάντιο υπερκέρδος (γιατί
είναι πανω άπό τό κέρδος πού άπομυζοϋν οί καπιταλιστές από
τοΰς^εργατες τής y 6 p g j ^
..νά~^αγρ£^ο^άΓόί
εργατικοί ηγέτες και τό ανώτερο στρώμα τής εργατικής άριστοκρατίας^ Καί αύτό τό στρώμα τό έξαγοράζουν οί καπιταλιστές
των «προηγμένων» χωρών μ έχ ίλ ϊο υ ς τρόπους^ αμεσους καί
^έμμεσους, ανοιχτούς καί κρυφούς.
Αυτό τό στρώμα των άστοποιημένων εργατών ή τής «εργατι
κής αριστοκρατίας», πού είναι πέρα γιά πέρα μικροαστικό ώς
προς τόν τρόπο τής ζωής του, τό μέγεθος τών απολαβών του καί
την όλη κοσμοθεωρία του, είναι τό κύριο στήριγμα τής II
Διεθνούς καί στίς μέρες μας τό κύριο κοινωνικό (όχι στρατιωτι
κό) στήριγμα τής άστικής τάξης. Γιατί πρόκειται γιά αληθινούς
πράκτορες τής άστικής τάξης μέσα στό έργατικό κίνημα, γιά
εργατικούς έντολοδόχους τής τάξης τών καπιταλιστών (labor
lieutenants of the capitalist class), γιά αληθινούς αγωγούς του
ρεφορμισμού καί τού σωβινισμού. Στόν εμφύλιο πόλεμο του
προλεταριάτου ενάντια στην αστική τάξη τάσσονται αναπόφευ
κτα, καί όχι σέ μικρό αριθμό, μέ τό μέρος τής άστικής τάξης, μέ
τό μέρος τών «βερσαλλιέρων»131 ενάντια στους «κομμουνάρους».
’ Αν δέν κατανοηθοϋν οι οικονομικές ρίζες αύτοΰ του
φαινομένου, &ν δέν έκτιμηθεϊ ή πολιτική καί κοινωνική του
σημασία, δέν μπορεΐ νά γίνει ούτε βήμα στόν τομέα τής λύσης
τών πρακτικών καθηκόντων του κομμουνιστικού κινήματος καί
τής έπερχόμενης κοινωνικής επανάστασης.
'Ο ιμπεριαλισμός είναι ή παραμονή τής κοινωνικής έπανάστασης του προλεταριάτου. ’Από τό 1917 καί δώ αύτό επιβεβαι
ώθηκε σέ παγκόσμια κλίμακα.
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Στά τελευταία 15-20 χρόνια, καί κυρίως υστέρα από τόν
ίσπανοαμερικανικό πόλεμο (1898) καί τόν πόλεμο των άγγλων
μέ τούς μπόερς (1899- 1902), ή οικονομική, όπως έπίσης καί ή
πολιτική φιλολογία του παλιού καί του νέου κόσμου σταματάει
όλο καί πιό συχνά στην έννοια «ιμπεριαλισμός», γιά νά
χαρακτηρίσει τήν εποχή πού ζοϋμε. Τό 1902 κυκλοφόρησε στό
Λονδίνο καί στή Νέα *Υόρκη τό εργο του άγγλου οικονομολό
γου Τζ. Α. Χόμπσον: «'Ο ιμπεριαλισμός». βΟ συγγραφέας πού
ακολουθεί τήν άποψη του άστικοϋ σοσιαλρεφορμισμοϋ καί
πασιφισμού— πού στήν ουσία είναι παρόμοια μέ τήν τωρινή
θέση τού πρώην μαρξιστή Κ. Κάουτσκι— εδοσε μιά πολύ καλή
καί λεπτομερειακή περιγραφή των βασικών οικονομικών καί
πολιτικών ιδιομορφιών του ιμπεριαλισμού132. Τό 1910 κυκλοφό
ρησε στή Βιέννη τό εργο τού αυστριακού μαρξιστή Ρούντολφ
Χίλφερντινγκ: «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο» (ρωσική μετάφρα
ση: Μόσχα, 1912). Παρά τό λάθος τού συγγραφέα στό ζήτημα
τής θεωρίας τού χρήματος καί μιάν ορισμένη τάση νά συμφιλιώ
σει τό μαρξισμό μέ τόν οπορτουνισμό, τό εργο αύτό άποτελεΐ
εξαιρετικά πολύτιμη θεωρητική άνάλυση «τής νεότατης φάσης
στήν ανάπτυξη τού καπιταλισμού», όπως λέει ό ύπότιτλος τού
βιβλίου τού Χίλφερντινγκ!33. Στήν ουσία, όσα έχουν ειπωθεί τά
τελευταία χρόνια γιά τόν ιμπεριαλισμό— κυρίως σ ’ενα τερά
στιο άριθμό άρθρων περιοδικών καί εφημερίδων πάνω σ ’αύτό τό
θέμα, καθώς καί στίς άποφάσεις τών συνεδρίων, λογουχάρη τού
Χέμνιτς134 καί τής Βασιλείας, πού εγιναν τό φθινόπωρο τού
1912— ζήτημα εϊναι άν βγαίνουν εξω άπό τόν κύκλο τών ιδεών
πού εκθέτουν ή πιό σωστά πού συνοψίζουν οί δυό συγγράφεις
τούς όποιους άναφέραμε...
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Παρακάτω θά προσπαθήσουμε νά έκθέσουμε σύντομα καί μέ
όσο τό δυνατό πιό έκλαϊκευμένη μορφή τή συνάφεια καί τήν
αμοιβαία σχέση των βασικών οικονομικών ιδιομορφιών του
ιμπεριαλισμού. Δεν θά μπορέσουμε νά σταθούμε, δσο κΓδν
άξίζει τόν κόπο, στή μή οικονομική πλευρά του ζητήματος.
Παραπομπές σέ βιβλιογραφία καί άλλες σημειώσεις, πού δέν
μποροϋν νά ενδιαφέρουν δλους τούς άναγνώστες, θά τίς δόσουμε
στό τέλος του βιβλίου.
I. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑ

'Η τεράστια άνάπτυ£η της βιομηχανία€ καί τό έΕαιρετικά
γοργό προτσές συγκέντρωσης τής παραγωγής σέ όλο καί
μεγαλΰτερ ^
είναι μιά άπό τίςπιό^α^ακτη ριστικές
*ιδΐοτητΙ^
βιομηχανικές άπογραφές δίνουν τά πιό πλήρη καί τά πιό άκριβή στοιχεία γ ι’αύτό
τό προτσές.
Στή Γερμανία λ.χ. σέ κάθε χίλιες βιομηχανικές επιχειρήσεις
ύπήρχαν μεγάλες, δηλαδή μέ πάνω άπό 50 μισθωτούς έργάτες, 3
τό 1882, 6 τό 1895 καί 9 τό 1907. Στίς έπιχειρήσεις αότές
άναλογοδσαν άπό κάθε έκατό έργάτες: 22, 30 καί 37. *Η
συγκέντρωση δμως τής παραγωγής είναι πολύ μεγαλύτερη άπό
τή συγκέντρωση των εργατών, γιατί ή έργασία είναι πολύ πιό
παραγωγική στίς μεγάλες έπιχειρήσεις. Αυτό μάς τό δείχνουν τά
στοιχεία γιά τίς άτμοκίνητες μηχανές καί τούς ηλεκτρικούς
κινητήρες. *Αν πάρουμε αότό πού στή Γερμανία τό λένε
βιομηχανία μέ τήν πλατιά σημασία τής λέξης, δηλαδή μαζί καί
τό εμπόριο καί τίς συγκοινωνίες κτλ., θά έχουμε τήν παρακάτω
εικόνα: *Από 3 265 623 επιχειρήσεις τής Γερμανίας οι 30 588,
δηλαδή συνολικά 0,9%, είναι μεγάλες έπιχειρήσεις. Αύτές έχουν
5,7 έκατομμύρια έργάτες άπό 14,4 έκατομμύρια έργάτες συνολι
κά, δηλαδή τά 39,4%· 6,6 έκατομμύρια άτμόιππους άπό 8,8
έκατομμύρια συνολικά, δηλαδή τά 75,3%* 1,2 έκατομμύρια
κιλοβάτ ήλεκτρικής ένέργειας άπό 1,5 έκατομμύρια συνολικά,
δηλαδή τά 77,2%.
Λιγότερο άπό τό ένα έκατοστό των έπιχειρήσεων εχει πάνω
άπό τά 3/4 της συνολικής κινητήριας δύναμης μέ άτμό καί
ήλεκτρισμό! Στά 2,97 έκατομμύρια μικρές (πού έχουν ώς πέντε
μισθωτούς έργάτες) έπιχειρήσεις, πού άποτελουν τά 91% τού
συνολικού άριθμοϋ των έπιχειρήσεων, άναλογοΰν μόνο τά 7%
τής κινητήριας δύναμης μέ άτμό καί ήλεκτρισμό! Μερικές
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δεκάδες χιλιάδες μεγάλες επιχειρήσεις τά έχουν δλα. *Εκατομ
μύρια μικρές έπιχειρήσεις δέν δχουν τίποτε.
Τό 1907 ύπήρχαν στη Γερμανία 586 έπιχειρήσεις μέ 1 000 καί
πάνω εργάτες. Οί επιχειρήσεις αύτές είχαν σχεδόν τό ένα δέκατο
(1,38 εκατομμύρια) του συνολικού άριθμοϋ των εργατών καί
διέθεταν σχεδόν τό ενα τρίτο (32%) τής συνολικής κινητήριας
δύναμης μέ ατμό καί ήλεκτρισμό*. Τό χρηματικό κεφάλαιο καί
οί τράπεζες κάνουν, όπως θά δοϋμε, αύτή τήν ύπεροχή τής
χούφτας τών μεγαλύτερων επιχειρήσεων άκόμη πιό συντριπτική
καί μάλιστα στήν πιό κυριολεκτική σημασία τής λέξης, δηλαδή
έκατομμύρια μικροί, μεσαίοι, άκόμη καί ενα μέρος τών μεγάλων
«νοικοκυρέων», άποδείχνονται στήν πραγματικότητα απόλυτα
ύποδουλωμένοι σέ μερικές έκατοντάδες έκατομμυριούχουςχρηματιστές.
Σέ μιάν άλλη προηγμένη χώρα του σύγχρονου καπιταλισμού,
στίς 'Ενωμένες Πολιτείες τής Βόρειας ’Αμερικής, ή ανάπτυξη
τής συγκέντρωσης τής παραγωγής είναι ακόμη πιό ισχυρή.
’Εδώ ή στατιστική ξεχωρίζει τή βιομηχανία μέ τή στενή
σημασία τής λέξης καί ταξινομεί τίς επιχειρήσεις άνάλογα μέ τό
μέγεθος τής αξίας τής χρονιάτικης παραγωγής. Τό 1904 ό
αριθμός τών μεγαλύτερων επιχειρήσεων, μέ παραγωγή άξίας 1
εκατομμυρίου δολλαρίων καί πάνω, ήταν 1 900 (από 216 180
συνολικά, δηλαδή τά 0,9%). Οί επιχειρήσεις αύτές είχαν 1,4
εκατομμύρια εργάτες (από 5,5 εκατομμύρια συνολικά, δηλαδή τά
25,6%) καί 5,6 δισεκατομμύρια παραγωγή (από 14,8 δισεκατομ
μύρια συνολικά, δηλαδή τά 38%). "Υστερα άπό 5 χρόνια, τό
1909, οί αντίστοιχοι αριθμοί είναι: 3 060 επιχειρήσεις (άπό
268 491 συνολικά, δηλ. τά 1,1%), μέ 2,0 εκατομμύρια έργάτες
(άπό 6,6 εκατομμύρια συνολικά, δηλ. τά 30,5%) καί μέ 9,0
δισεκατομμύρια παραγωγή (άπό 20,7 δισεκατομμύρια, δηλ. τά
43,8%)**.
'Η μισή σχεδόν παραγωγή ολων τών επιχειρήσεων τής
χώρας βρίσκεται βασικά στά χέρια τον ενός εκατοστού τού
συνολικού άριθμοϋ τών επιχειρήσεων! Κ ι’αύτές οί τρεις χιλιά
δες επιχειρήσεις - γίγαντες άγκαλιάζουν 258 κλάδους βιομηχα
νία ς135. ’Από δώ φαίνεται οτι ή συγκέντρωση σέ ορισμένη
βαθμίδα τής άνάπτυξής της οδηγεί άπό μόνη της, μπορεϊ νά πει
*
Τά στοιχεία είναι παρμένα άπό τήν Annalen des deutschen Reichs, 1911,
Zahn ( ’Επετηρίδα του γερμανικού Ράιχ, 1911, Τσάν. 7 / Σύντ.).
** Statistical Abstract of the United States 1912, p. 202 (Στατιστική ’Επετηρίδα
τών Ενωμένων Πολιτειών γιά τό 1912, σελ. 202. Η Σύντ.).
22 'Απαντα
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κανείς, άμεσα στό μονοπώλιο. Γιατί μερικές δεκάδες γιγάντιες
επιχειρήσεις μπορούν εύκολα νά έλθουν σέ συνεννόηση μεταξύ
τους, ένώ άπό τήν άλλη μεριά, οι μεγάλες ακριβώς διαστάσεις
των επιχειρήσεων δυσκολεύουν τό συναγωνισμό καί γεννούν
τήν τάση προς τό μονοπώλιο. Αύτή ή μετατροπή του συναγωνι
σμού σέ μονοπώλιο αποτελεί ενα άπό τά σπουδαιότερα φαινόμε
να — αν δχι τό σπουδαιότερο— τής οικονομίας του νεότατου
καπιταλισμού καί είναι απαραίτητο νά σταθούμε πιό λεπτομε
ρειακά σ ’αότό. Στήν αρχή όμως πρέπει νά παραμερίσουμε μιά
ενδεχόμενη παρανόηση.
Έ αμερικανική στατιστική λέει: 3 000 γιγάντιες επιχειρή
σεις σέ 250 κλάδους τής βιομηχανίας. Σάν νά ύπάρχουν ολο-όλο
άπό 12 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις σέ κάθε κλάδο.
Δεν είναι όμως ετσι. Δέν ύπάρχουν σέ κάθε κλάδο τής
βιομηχανίας μεγάλες επιχειρήσεις* καί .άπό τήν άλλη μεριά, μιά
εξαιρετικά σπουδαία ιδιότητα του καπιταλισμού, πού δχει
φτάσει στήν ανώτατη βαθμίδα άνάπτυξης, εϊναι ό λεγόμενος
συνδυασμός, δηλαδή ή συνένωση σέ μιά επιχείρηση διαφόρων
κλάδων της βιομηχανίας, πού άποτελοϋν είτε διαδοχικές βαθμί
δες στήν επεξεργασία τής πρώτης ύλης (λ.χ. ή παραγωγή
χυτοσιδήρου άπό τό μετάλλευμα καί ή κατεργασία τού χυτοσι
δήρου σέ ατσάλι καί παραπέρα ίσως ή παραγωγή του ενός ή τού
άλλου έτοιμου προϊόντος άπό ατσάλι), είτε έπεξεργασίες πού
παίζουν βοηθητικό ρόλο ή μιά σέ σχέση μέ τήν αλλη (λ.χ. ή
κατεργασία άποριμμάτων ή δευτερευόντων προϊόντων, ή παρα
γωγή ειδών συσκευασίας κτλ.).
«*0 συνδυασμός— γράφει ό Χίλφερντινγκ — ισοφαρίζει τίς
διακυμάνσεις τής οικονομικής συγκυρίας καί γΓαύτό έξασφαλίζει στη συνδυασμένη έπιχείρηση μεγαλύτερη σταθερότητα τής
νόρμας κέρδους. Δεύτερο, ό συνδυασμός εχει σάν άποτέλεσμα
τόν παραμερισμό του εμπορίου. Τρίτο, ό συνδυασμός κάνει
δυνατές τίς τεχνικές τελειοποιήσεις καί συνεπώς τήν όποκόμιση
πρόσθετου κέρδους σέ σύγκριση μέ τίς «καθαρές» (δηλαδή τίς
μή συνδυασμένες) επιχειρήσεις. Τέταρτο, στερεώνει τή θέση
τής συνδυασμένης επιχείρησης σέ σύγκριση μέ τίς «καθαρές»,
τή δυναμώνει στήν πάλη του συναγωνισμού σέ περίοδο ισχυρής
ύφεσης (στασιμότητα στίς δουλιές, κρίση) όταν ή πτώση των
τιμών των πρώτων υλών μένει πίσω άπό τήν πτώση των τιμών
των έτοιμων εργοστασιακών προϊόντων»*.
* «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο», ρωσ. μετ. σελ. 286-287.
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'Ο γερμανός αστός οικονομολόγος Χάυμαν, πού άφιέρωσε
ειδικό έργο γιά την περιγραφή των «μικτών», δηλαδή των
συνδυασμένων επιχειρήσεων στη γερμανική βιομηχανία σιδηροκατασκευών λέει: «Οι καθαρές επιχειρήσεις καταστρέφονται,
συνθλιβόμενες από τίς ύψηλές τιμές των ύλικών καί τίς χαμηλές
τιμές των έτοιμων εργοστασιακών προϊόντων». ’Έχουμε σαν
αποτέλεσμα τήν παρακάτω εικόνα:
« 5Απόμειναν, από τό ένα μέρος, οί μεγάλες εταιρίες κάρβου
νου μέ παραγωγή πού φτάνει σέ άρκετά έκατομμύρια τόννους, πού
είναι γερά οργανωμένες στό συνδικάτο τους του κάρβουνου, καί
από τό άλλο μέρος στά στενά συνδεμένα μέ αύτές τίς εταιρίες
μεγάλα χαλυβουργεία μέ τό συνδικάτο τους του άτσαλιοϋ. Οί
γιγάντιες αύτές επιχειρήσεις μέ παραγωγή 400 000 τόννους
άτσάλι τό χρόνο, ( ό τόννος = 60 πούτια ) μέ αντίστοιχη
τεράστια έξόρυξη
μεταλλεύματος καί κάρβουνου, καί
μέ παραγωγή έτοιμων ειδών από άτσάλι, μέ 10 000 εργάτες,
στρατωνισμένους σέ εργοστασιακούς συνοικισμούς καί μέ
δικούς τους κάποτε σιδηροδρόμους καί λιμάνια, αύτές οί
γιγάντιες επιχειρήσεις είναι σήμερα ό αντιπροσωπευτικός τύπος
τής γερμανικής σιδηροβιομηχανίας. Καί ή συγκέντρωση τραβά
ει όλο καί πιό μπροστά. Οί ξεχωριστές επιχειρήσεις γίνονται
ολοένα καί μεγαλύτερες. "Ολο καί μεγαλύτερος αριθμός επιχει
ρήσεων του ίδιου ή διαφορετικών κλάδων τής βιομηχανίας
ενώνονται σέ γιγάντιες επιχειρήσεις, πού έχουν στήριγμα καί
καθοδηγητή τή μισή δωδεκάδα μεγάλες τράπεζες του Βερολί
νου. Στήν περίπτωση τής γερμανικής μεταλλευτικής βιομηχανί
ας έχει άποδειχτεϊ μέ ακρίβεια ή ορθότητα τής θεωρίας του
Κάρλ Μάρξ γιά τή συγκέντρωση* είναι άλήθεια ότι αύτό αφορά
μιά χώρα όπου ή βιομηχανία υποστηρίζεται μέ προστατευτικούς
δασμούς καί μέ χαμηλά μεταφορικά. ' Η μεταλλευτική βιομηχα
νία τής Γερμανίας είναι ώριμη γιά απαλλοτρίωση»*.
Σ ’αύτό τό συμπέρασμα όφειλε νά καταλήξει, έστω καί σάν
εξαίρεση, ένας ευσυνείδητος αστός οικονομολόγος. Πρέπει νά
σημειώσουμε ότι ξεχωρίζει κάπως ή Γερμανία, επειδή ή
βιομηχανία της προστατεύεται άπό ύψηλούς προστατευτικούς
δασμούς. Τό περιστατικό όμως αύτό μπορούσε μονάχα νά
*
Hans Gideon Heymann, «Die gemischten Werke im deutschen Großeisengewerbe». Stuttgart, 1904 (SS. 256, 278-279) (Χάνς Γκιντεόν Χάυμαν. «Οί
μικτές επιχειρήσεις στη γερμανική μεγάλη βιομηχανία σιδήρου».Στουτγάρδη,
1904 (σελ. 256, 278-279). Ή Σύντ.).
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επιταχύνει τή συγκέντρωση καί τό σχηματισμό μονοπωλιακών
ενώσεων των επιχειρηματιών, καρτέλ, συνδικάτων κτλ. ’Έχει
εξαιρετική σπουδαιότητα τό γεγονός ότι στη χώρα του ελεύθε
ρου εμπορίου, στήν Α γγλία , ή συγκέντρωση οδηγεί έπίσης αχό
μονοπώλιο, αν καί κάπως άργότερα καίισως μέ άλλη μορφή. Νά
τί γράφει ό καθηγητής Χέρμαν Λεβί σέ μιά ειδική μελέτη:
«Μονοπώλια, καρτέλ καί τράστ» μέ βάση τά στοιχεία για τήν
οικονομική ανάπτυξη τής Μεγάλης Βρετανίας:
«Στή Μεγάλη Βρετανία οί μεγάλες ακριβώς διαστάσεις των
επιχειρήσεων καί τό ύψηλό τεχνικό τους επίπεδο κλείνουν μέσα
τους τήν τάση προς τό μονοπώλιο. 9Από τή μιά μεριά ή
συγκέντρωση είχε σάν αποτέλεσμα νά χρειάζεται νά ξοδευτούν
τεράστια κεφάλαια γιά κάθε έπιχείρηση· γ ι’αύτό οί νέες
επιχειρήσεις άντιμετωπίζουν όλο καί μεγαλύτερες απαιτήσεις
από τήν δποψη τών διαστάσεων των άπαιτούμενων κεφαλαίων,
πράγμα πού δυσκολεύει τήν εμφάνισή τους. ’Από τήν αλλη
όμως πλευρά (καί αυτό τό σημείο τό θεωρούμε σπουδαιότερο)
κάθε καινούργια έπιχείρηση, πού θέλει νά συμβαδίζει μέ τίς
γιγάντιες επιχειρήσεις οι όποιες δημιουργήθηκαν μέ τή συγκέν
τρωση, πρέπει νά παράγει τέτια τεράστια πλεονάσματα προϊόν
των, πού ή επικερδής πούλησή τους θά είναι κατορθωτή μόνο αν
αυξάνει ασυνήθιστα ή ζήτηση, σέ άντίθετη όμως περίπτωση τά
πλεονάσματα αυτά τών προϊόντων θά έριχναν τίς τιμές σέ
επίπεδα πού δέν συμφέρουν ούτε στό καινούργιο έργοστάσιο,
οΰτε στίς μονοπωλιακές ένώσεις». Σέ διάκριση από τίς άλλες
χώρες, όπου οί προστατευτικοί δασμοί διευκολύνουν τή συγκρότ
τηση καρτέλ, στήν ’Αγγλία οί μονοπωλιακές ενώσεις τών
επιχειρηματιών, τά καρτέλ καί τά τράστ, τίς περισσότερες φορές
παρουσιάζονται τότε μόνο, όταν οί συναγωνιζόμενες έπιχειρήσεις δέν είναι περισσότερες «από κάνα δυό δωδεκάδες». «'Η
επίδραση τής συγκέντρωσης στή γέννηση τών μονοπωλίων στή
μεγάλη βιομηχανία έκδηλώνεται εδώ μέ κρυστάλλινη καθαρό
τητα»*.
Πρίν άπό μισό αιώνα, όταν ό Μάρξ εγραφε τό «Κεφάλαιό»
του, ή καταπληκτική πλειοψηφία τών οικονομολόγων θεωρούσε
τόν έλεύθερο συναγωνισμό «φυσικό νόμο».
επίσημη έπιστιγ
μή προσπάθησε μέ τή συνωμοσία τής σιωπής νά σκοτώσει τό
*
Hermann Levy. «Monopole, Kartelle und Trusts». Jena, 1909, SS. 286, 290,
298 (Χέρμαν Λεβί. «Μονοπώλια, καρτέλ καί τράστ», Ίένα, 1909, σελ. 286, 290,
298. Ή Σύντ.).
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εργο του Μάρξ^ πού αποδείχνετε τν^ θεωρητική καί ιστορική
ανάλυση του καπιταλισμού ότι ό ελεύθερος^ συναγωνισμός
γεννάει τη συγκέ ντρωσή της π ά ^
ί αύτή ή συγκέντρω
ση σέ μιά όρισμένήβαθμίδα της ανάπτυξης^της όδη γ ε ΐσ τ ό
' μονοπώλιο. Τώρα τό μονοπώλιο εϊναι πιά γέγόνδς. Οί οικονομο
λ ό γ ο ι γράφουν βουνά από βιβλία, πού περιγράφουν τίς διάφορες
εκδηλώσεις του μονοπωλίου καί συνεχίζουν μέ μιά φωνή νά
δηλώνουν ότι «ό μαρξισμός εχει αναιρεθεί». Τά γεγονότα δμως
εϊναι πεισματάρικα πράγματα, δπως λέει μιά αγγλική παροιμία,
καί, θές δεν θές, είσαι υποχρεωμένος νά τά ύπολογίζεις. Τά
γεγονότα δείχνουν οτι οί διαφορές πού υπάρχουν ανάμεσα στίς
διάφορες καπιταλιστικές χώρες, στό ζήτημα λογουχάρη του
προστατευτισμού ή τού έλεύθερου εμπορίου, προκαθορίζουν
ασήμαντες μονάχα διαφορές στή μορφή των μονοπωλίων ή στό
χρόνο τής έμφάνισής τους, ένώ ή γέννηση τού μονοπωλίου άπό
τή συγκέντρωση γενικά τής παραγωγής αποτελεί γενικό καί
βασικό νόμο τού σύγχρονου σταδίου άνάπτυξης τού καπιταλι
σμού.
Γιά την Εύρώπη μπορεΐ νά καθορίσει κανείς μέ αρκετή
ακρίβεια τό χρόνο τής οριστικής αντικατάστασης τού παλιού
καπιταλισμού άπό τόν καινούργιο: είναι ακριβώς οί αρχές τού
20ού αιώνα. Σέ μιά άπό τίς νεότατες συνοπτικές εργασίες
σχετικά μέ την ιστορία «τής δημιουργίας τών μονοπωλίων»
διαβάζουμε:
«Μπορεΐ ν 5αναφέρει κανείς ορισμένα παραδείγματα καπιτα
λιστικών μονοπωλίων τής πρίν άπό τό 1860 περιόδου* μπορεί
ν ’ανακαλύψει σ ’αύτά τά έμβρυα τών μορφών εκείνων πού μας
είναι τόσο συνηθισμένες σήμερα* δμως όλα αύτά είναι άναμφίβολα προϊστορία τών καρτέλ. 'Η πραγματική άρχή τών σύγχρο
νων μονοπωλίων τοποθετείται τό πολύ στή δεκαετία 1860-1870.
' Η πρώτη μεγάλη περίοδος άνάπτυξης τών μονοπωλίων άρχίζει
μέ τή διεθνή ύφεση τής βιομηχανίας στά 1870-1880 καί
έπεκτείνεται ως τίς άρχές τής δεκαετίας 1890-1900». « Ά ν
εξετάσει κανείς τό ζήτημα σέ ευρωπαϊκή κλίμακα, ό ελεύθερος
συναγωνισμός φτάνει στό άποκορύφωμά του τίς δεκαετίες 18601870 καί 1870-1880. Τότε ή ’Αγγλία άποπεράτωσε τήν οικοδό
μηση τής καπιταλιστικής της οργάνωσης παλιού τύπου. Στή
Γερμανία ή οργάνωση αύτή εκανε άποφασιστική πάλη ένάντια
στή βιοτεχνία καί τήν οικοτεχνία καί είχε άρχίσει νά δημιουρ
γεί τίς δικές της μορφές ύπαρξης».
«'Η μεγάλη στροφή αρχίζει μέ τό κράχ τού 1873 ή' πιό
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σωστά μέ την ύφεση πού τό ακολούθησε καί πού— μέ ενα μόλις
διακρινόμενο διάλειμμα στίς άρχές τής δεκαετίας 1880-1890 καί
μιά άσυνήθιστα ισχυρή, μά σύντομη άνοδο γύρω στό 1889— γε
μίζει 22 χρόνια τής εύρωπαϊκής οικονομικής ιστορίας». «Στη
διάρκεια τής σύντομης περιόδου τής ανόδου του 1889-1890 τά
καρτέλ χρησιμοποιήθηκαν σέ μεγάλο βαθμό γιά την αξιοποίη
ση τής συγκυρίας. Μιά άπερίσκεπτη πολιτική ϋψωσε τίς τιμές
ακόμη πιό γρήγορα καί ακόμη πιό απότομα απ’ό,τι θά συνέβαινε αυτό, χωρίς τά καρτέλ, καί σχεδόν όλα αύτά τά καρτέλ επεσαν
άδοξα «στόν τάφο τής χρεοκοπίας». Πέρασε ακόμη μιά πενταε
τία απραξίας καί χαμηλών τιμών, δμως στη βιομηχανία δέν
επικρατούσαν πιά οί παλιές διαθέσεις. Τήν ΰφεση δέν τή
θεωρούσαν πιά σάν κάτι τό αύτονόητο, αλλά τήν εβλεπαν απλώς
σάν μιά ανάπαυλα πρίν άπό μιά νέα ευνοϊκή συγκυρία.
’Έτσι λοιπόν ή κίνηση τών καρτέλ μπήκε στή δεύτερη της
εποχή. 5Από παροδικό φαινόμενο τά καρτέλ γίνονται μιά άπό
τίς βάσεις δλης τής οικονομικής ζωής. Κατακτούν τόν ενα
τομέα τής βιομηχανίας υστέρα άπό τόν άλλο καί πρίν άπ’δλα
τήν κατεργασία πρώτων ύλών. Στίς άρχές ήδη τής δεκαετίας
1890-1900 τά καρτέλ επεξεργάστηκαν στήν οργάνωση του
οικονομικού συνδικάτου του κώκ— στό πρότυπό του δημιουργήθηκε άργότερα τό συνδικάτο άνθρακος— μιά τέτια τεχνική
τών καρτέλ, πού στήν ουσία τό κίνημα τών καρτέλ άπό τότε δέν
προωθήθηκε πάρα πέρα. Ή μεγάλη άνοδος στά τέλη του 19ου
αιώνα καί ή κρίση του 1900-1903 έχουν—τουλάχιστο όσοναφορά τήν έξορυκτική βιομηχανία καί τή βιομηχανία σιδήρου—
γιά πρώτη φορά εντελώς τή σφραγίδα τών καρτέλ. Καί άν τότε
αύτό φαινόταν ακόμη σάν κάτι τό καινούργιο, τώρα πιά γιά τήν
πλατιά κοινωνική συνείδηση εγινε μιά αυτονόητη αλήθεια τό
ότι μεγάλοι τομείς τής οικονομικής ζωής έχουν άφαιρεθεΐ κατά
κανόνα άπό τόν ελεύθερο συναγωνισμό»*.
"Ετσι, τά βασικά συμπεράσματα τής ιστορίας τών μονοπω
*
Th. Vogelstein. «Die finanzielle Organisation der kapitalistischen Industrie
und die Monopolbildungen» στίς «Grundriß der Sozialökonomik». VI Abt., Tüb.,
1914 (T. Φόγκελσταϊν, « Ή οικονομική οργάνωση τής καπιταλιστικής βιομηχα
νίας καί ή δημιουργία τών μονοπωλίων» στίς «Βάσεις τής κοινωνικής
οικονομίας», VI μέρος, Τύμπιγκεν, 1914. 'ΗΣύντ.). Σύγκρ. του ίδιου συγγραφέα:
«Organisationsformen der Eisenindustrie und Textilindustrie in England und
Amerika». Bd. I, Lpz., 1910 («Οί οργανωτικές μορφές τής βιομηχανίας σιδήρου
καί τής ύφαντουργίας στήν ’Αγγλία καί στήν Αμερική», τόμ. I, Λειψία, 1910.
'Η Σύντ.),
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λίων είναι: 1) 1860- 1870 καί 1870- 1880— άνώτερη βαθμίδα
ανάπτυξης του έλεύθερου συναγωνισμού. Τά μονοπώλια δέν
είναι παρά έμβρυα πού μόλις διακρίνονται. 2) "Υστερα άπό την
κρίση του 1873— μακρόχρονη περίοδος ανάπτυξης των καρτέλ,
πού άποτελοϋν όμως άκόμη έξαίρεση. Δέν εϊναι άκόμη σταθερά.
’ Αποτελουν άκόμη παροδικό φαινόμενο. 3) ' Η άνοδος στά τέλη
του 19ου αιώνα καί ή κρίση του 1900- 1903: τά καρτέλ γίνονται
μιά άπό τίς βάσεις όλης τής οικονομικής ζωής. eO καπιταλι
σμός μετατράπηκε σέ ιμπεριαλισμό.
Τα καρτέλ κλείνουν συμφωνία γιά τούς όρους πώλησης, γιά
τίς προθεσμίες πληρωμής κ.ά. Μοιράζονται μεταξύ τους τίς
περιοχές πώλησης. Καθορίζουν την ποσότητα των προϊόντων
πού πρέπει νά παραχθοϋν. Κανονίζουν τίς τιμές. Κατανέμουν τά
κέρδη άνάμεσα στίς διάφορες επιχειρήσεις κτλ.
‘Ο άριθμός των καρτέλ στη Γερμανία ύπολογιζόταν σέ 250
περίπου τό 1896 καί σέ 385 τό 1905, καί συμμετείχαν σ ’αύτά
πάνω-κάτω 12 000 επιχειρήσεις*. "Ολοι όμως παραδέχονται ότι
οί άριθμοί αύτοί παρουσιάζονται πολύ μειωμένοι. Ά π ό τά
στοιχεία τής γερμανικής βιομηχανικής στατιστικής γιά τό 1907,
πού άναφέραμε πιό πάνω, φαίνεται ότι αυτές μόνο οί 12 000
μεγαλύτερες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν σίγουρα πάνω άπό τό
μισό τής συνολικής κινητήριας δύναμης μέ ατμό καί ηλεκτρι
σμό. Στίς 'Ενωμένες Πολιτείες τής Βόρειας ’Αμερικής ό
άριθμός των τράστ ύπολογιζόταν τό 1900 σέ 185 καί τό 1907 σέ
250. eΗ άμερικανική στατιστική χωρίζει όλες τίς βιομηχανικές
επιχειρήσεις σέ επιχειρήσεις πού άνήκουν σέ χωριστά άτομα,
σέ εταιρίες καί ενώσεις. Στίς τελευταίες άνήκαν τό 1904 τά
23,6% καί τό 1909 τά 25,9%, δηλαδή πάνω άπό τό ένα τέταρτο
του συνολικού άριθμοϋ των επιχειρήσεων. Στίς επιχειρήσεις
αύτές εργάζονταν τό 1904 τά 70,6% των εργατών καί τό 1909 τά
75,6%, δηλ. τά τρία τέταρτα τού συνολικού άριθμοϋ των
εργατών* οί διαστάσεις τής παραγωγής ήταν 10,9 καί 16,3

*
Dr. Riesser. «Die deutschen Großbanken und ihre Konzentration im
Zusammenhange mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutschland». 4
Aufl., 1912, S. 149. — R. Liefmann. «Kartelle und Trusts und die Weiterbildung
der volkswirtschaftlichen Organisation». 2. Aufl., 1910, S. 25 (Δρ. Ρίσσερ. «Οι
γερμανικές μεγάλες τράπεζες καί ή συγκέντρωσή τους σέ σχέση μέ τή γενική
ανάπτυξη τής οικονομίας στη Γερμανία». 4η £κδ., 1912, σελ. 149.— Ρ. Λήφμαν.
«Τά καρτέλ καί τά τράστ καί ή παραπέρα άνάπτυξη τής όργάνωσης τής έθνικής
οικονομίας». 2η εκδ., 1910, σελ. 25. Ή Σύντ.).
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δισεκατομμύρια δολλάρια, δηλαδή τά 73,7% καί 79,0% τής
συνολικής παραγωγής.
Στα χέρια των καρτέλ καί των τραστ συγκεντρώνονται συχνά
τά επτά ώς όκτώ δέκατα ολης τής παραγωγής ένός δοσμένου
κλάδου τής βιομηχανίας. "Οταν τό 1893 ιδρύθηκε τό συνδικάτο
κάρβουνου Ρήνου-Βεστφαλίας συγκέντρωνε τά 86,7% ολης τής
παραγωγής κάρβουνου τής περιοχής, καί τό 1910 είχε φτάσει
κιόλας τά 95,4%*. Τό μονοπώλιο πού δημιουργήθηκε μέ τόν
τρόπο αυτό έξασφαλίζει τεράστια έσοδα καί οδηγεί στό σχημα
τισμό τεχνικοπαραγωγικών μονάδων πελώριων διαστάσεων. Τό
περίφημο τράστ του πετρελαίου στίς 'Ενωμένες Πολιτείες
(Standard Oil Company) ιδρύθηκε τό 1900. «Τά κεφάλαιά του
έφταναν τά 150 εκατομμύρια δολλάρια. Έκδόθηκαν κοινές
μετοχές άξίας 100 έκατομμυρίων δολλαρίων καί προνομιούχες
αξίας 106 έκατομμυρίων. Γιά τίς τελευταίες πληρώθηκαν τά
παρακάτω μερίσματα στην περίοδο 1900- 1907: 48, 48, 45, 44, 36,
40, 40, 40%, συνολικά 367 εκατομμύρια δολλάρια. ’ Από τό 1882
ώς τό 1907 τό καθαρό κέρδος εφτασε τά 889 εκατομμύρια
δολλάρια, άπ’αύτά τά 606 έκατομμύρια πληρώθηκαν σάν
μερίσματα καί τό υπόλοιπο πέρασε στό άποθεματικό κεφά
λαιο»**. «Σέ δλες τίς επιχειρήσεις του τράστ του άτσαλιου
(United States Steel Corporation) απασχολούνταν τό 1907 όχι
λιγότεροι άπό 210180 εργάτες καί ύπάλληλοι. Ή πιό μεγάλη
έπιχείρηση τής γερμανικής μεταλλευτικής βιομηχανίας, ή
εταιρία του Γκελζενκίρχεν (Gelsenkirchener Bergwerksgesel
lschaft), άπασχολοϋσε τό 1908 46048 εργάτες καί ύπαλλήλους»***. Τό 1902 τό τράστ του άτσαλιου παρήγαγε κιόλας 9 έ
κατομμύρια τόννους ατσάλι****. Τό άτσάλι πού παρήγαγε άποτελουσε τό 1901 τά 66,3% καί τό 1908 τά 56,1% ολης τής
*
Dr. Fritz Kestner. «Der Organisationszwang. Eine Untersuchung über die
Kämpfe zwischen Kartellen und Außenseitern». Brl., 1912, σελ. 11 (Δρ Φρίτς
Κέστνερ. « 'Ο έξαναγκασμός γιά όργάνωση. “Ερευνα σχετικά μέ την πάλη
ανάμεσα στά καρτέλ καί στίς έξω άπό τά καρτέλ έταιρίες», Βερολίνο. Ή Σνντ.).
♦* R. Liefmann. «Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie
über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen». 1. Aufl., Jena, 1909,
σελ. 212 (P. Λήφμαν. «Ε ταιρίες συμμετοχής καί χρηματοδότησης. Μελέτη γιά
τό σύγχρονο καπιταλισμό καί την ούσία των χρεογράφων», 1η εκδ., Ίένα. 7 /
Σνντ,).
*** Στό ιδιο, σελ. 218.
♦♦♦♦Dr. S. Tschierschky. «Kartell und Trust». Gott., 1903, σελ, 13 (Δρ. Z.
Τσίρσκι, «Καρτέλ καί τράστ». Γκέτινγκεν. Ή Σύντ).
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παραγωγής ατσαλιού των 'Ενωμένων Πολιτειών** ή έξόρυξη
μεταλλεύματος άποτελοϋσε τά 43,9% καί τά 46,3% γιά τίς ίδιες
χρονιές.
Ή εκθεση της άμερικανικής κυβερνητικής επιτροπής γιά τά
τράστ λέει: « Ή ύπεροχή τους απέναντι στους ανταγωνιστές
τους στηρίζεται στίς μεγάλες διαστάσεις των επιχειρήσεων τους
καί στόν ύπέροχο τεχνικό εξοπλισμό τους. Τό τράστ τού καπνού
άπό την αρχή άκόμη τής ίδρυσής του κατέβαλε όλες του τίς
προσπάθειες γιά ν* αντικαταστήσει σέ πλατιά έκταση τή χειρω
νακτική εργασία μέ τήν εργασία των μηχανών. Γιά τό σκοπό
αυτό άγόραζε όλα τά διπλώματα εύρεσιτεχνίας πού είχαν κάποια
σχέση μέ τήν επεξεργασία τού καπνού καί ξόδευε γ ι’αύτό
τεράστια ποσά. Πολλά διπλώματα εύρεσιτεχνίας αποδείχνονταν
στήν άρχή άχρηστα καί χρειάζονταν νά τά έπανεπεξεργαστούν
οί μηχανικοί πού βρίσκονταν στήν υπηρεσία τού τράστ. Στά
τέλη τού 1906 ιδρύθηκαν δυό θυγατρικές έταιρίες— μέ τόν
αποκλειστικό σκοπό ν ’άγοράζουν διπλώματα εύρεσιτεχνίας.
Γιά τόν ϊδιο σκοπό τό τράστ δημιούργησε δικά του χυτήρια,
εργοστάσια γιά τήν κατασκευή μηχανών καί εργαστήρια επι
σκευών. Μιά άπ9αυτές τίς επιχειρήσεις, στό Μπρούκλιν, άπασχολεΐ κατά μέσο όρο 300 εργάτες. Έδώ δοκιμάζονται οί
εφευρέσεις γιά τήν παραγωγή τσιγάρων, μικρών πούρων, ταμπά
κου, φύλλων κασσίτερου γιά τή συσκευασία κουτιών κτλ. Έδώ
τελειοποιούνται επίσης οί εφευρέσεις»**. «Καί αλλα τράστ
έχουν στήν ύπηρεσία τους τούς λεγάμενους developping engi
neers (μηχανικούς γιά τήν άνάπτυξη τής τεχνικής), πού καθήκον
τους είναι νά εφευρίσκουν καινούργιες μεθόδους παραγωγής καί
νά δοκιμάζουν τίς τεχνικές βελτιώσεις. Τό τράστ χαλυβουργίας
πληρώνει στούς μηχανικούς καί στούς εργάτες του μεγάλα
βραβεία γιά εφευρέσεις πού μπορούν ν 5ανεβάσουν τήν τεχνική
ή νά μειώσουν τά έξοδα παραγωγής»***.
Μέ παρόμοιο τρόπο είναι οργανωμένη ή δουλιά γιά τίς
* Th. Vogelstein. «Organisationsformen», σελ, 275.
** Report of the Commissioner of Corporations on the Tobacco Industry.
Washington, 1909, σελ. 266 ( ’Έκθεση μέλους τής ’Επιτροπής γιά τίς 'Ενώσεις
τής βιομηχανίας καπνού, Ούάσιγκτον. *Η Σύντ.)— περικοπή από τό βιβλίο του
«Dr. Paul Tafel. «Die nordamerikanischen Trusts und ihre Wirkungen auf den
Fortschritt der Technik». Stuttgart, 1913, σελ. 48 (Δρ. Πάουλ Τάφελ. «Τά
βορειοαμερικανικά τράστ καί ή έπίδρασή τους στήν πρόοδο τής τεχνικής»,
Στουτγάρδη. Ή Σύντ.).
*** Στό ’ίδιο, σελ. 48-49.
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τεχνικές τελειοποιήσεις στή γερμανική μεγάλη βιομηχανία,
λ.χ. στή χημική, πού είχε τόσο γιγάντια άνάπτυξη τίς τελευταίες
δεκαετίες. ’Ακόμη από τό 1908 τό προτσές συγκέντρωσης τής
παραγωγής είχε δημιουργήσει σ ’αύτή τή βιομηχανίαδυό κύριες
«ομάδες», πού μέ δικό τους τρόπο πλησίαζαν επίσης στό
μονοπώλιο* Στήν αρχή οί ομάδες αυτές ήταν «διμερείς ενώσεις»
από δυό ζευγάρια μεγάλα έργοστάσια, πού τό καθένα τους είχε
κεφάλαιο 20-21 έκατομμύρια μάρκα: από τή μιά μεριά, τό πρώην
εργοστάσιο Μάιστερ στό Χέχστ καί τό εργοστάσιο Κασσέλα
στή Φραγκφούρτη του Μάιν, από τήν άλλη, τό εργοστάσιο
ανιλίνης καί σόδας στό Λουντβιγκσχάφεν καί τό πρώην
εργοστάσιο Μπάγερ στό ’Έλμπερφελντ. Οι ομάδες αυτές
έκλεισαν αργότερα συμφωνία, ή καθεμιά μέ ενα ακόμη μεγάλο
εργοστάσιο, ή πρώτη τό 1905 καί ή δεύτερη τό 1908. ’Έτσι
δημιουργήθηκαν δυό «τριμερείς ενώσεις» μέ κεφάλαιο 40-50
έκατομμύρια μάρκα ή καθεμιά καί ανάμεσα σ ’αυτές τίς «ενώ
σεις» άρχισε ήδη ή «προσέγγιση», «οί συμφωνίες» γιά τίς τιμές
κτλ. *.
‘Ο συναγωνισμός μετατρέπεται σέ μονοπώλιο. Τό αποτέλε
σμα είναι μιά τεράστια πρόοδος στήν κοινωνικοποίηση τής
παραγωγής. Ιδιαίτερα κοινωνικοποιείται καί τό προτσές των
τεχνικών εφευρέσεων καί τελειοποιήσεων.
Αύτό πιά δέν είναι καθόλου ό παλιός ελεύθερος συναγωνι
σμός των σκόρπιων καί άγνωστων μεταξύ τους έργοστασιαρχών,
πού παράγουν γιά τήν κατανάλωση σέ μιά άγνωστη άγορά. 4Η
συγκέντρωση εφτασε στό σημείο πού μπορει νά γίνει ενας κατά
προσέγγιση ύπολογισμός όλων των πηγών πρώτων ύλών (λογουχάρη των κοιτασμάτων σιδηρομεταλλεύματος) σέ μιά δοσμένη
χώρα καί ακόμη, δτΐως θά δοϋμε, σέ μιά σειρά χώρες καί σ ’όλο
τόν κόσμο. Καί δχι μόνο γίνεται ενας τέτιος ύπολογισμός, αλλά
αύτές τίς πηγές τίς αρπάζουν στά χέρια τους οί γιγάντιες
μονοπωλιακές ένώσεις. Γίνεται ενας κατά προσέγγιση ύπολογισμός των διαστάσεων τής αγοράς, πού, ύστερα από συμφωνία,
τή «μοιράζονται» μεταξύ τους αύτές οί ένώσεις. Μονοπωλοϋνται
οί ειδικευμένες εργατικές δυνάμεις, μισθώνονται οί καλύτεροι
μηχανικοί, άρπάζονται οί δρόμοι καί τά μέσα επικοινωνίας— οί
σιδηρόδρομοι στήν ’Αμερική, οί άτμοπλοϊκές εταιρίες στήν
*
ΚίββεβΓ, στό έργο πού άναφέραμε, σελ. 547, κ.έ. τής 3ης έκδοσης. Οί
έφημερίδες γράφουν (Ίούνης 1916) γιά ενα νέο γιγάντιο τραστ πού συνενώνει τη
χημική βιομηχανία τής Γερμανίας.
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Ευρώπη καί τήν ’Αμερική, Ό καπιταλισμός στό ιμπεριαλιστι
κό του στάδιο οδηγεί άμεσα στήν πιό ολόπλευρη κοινωνικοποί
ηση τής παραγωγής, τραβάει, μπορούμε νά πούμε, τούς καπιτα
λιστές, παρά τή θέληση καί τή συνείδησή τους, σέ κάποια νέα
κοινωνική κατάσταση πραγμάτων, πού είναι μεταβατική άπό
τήν πλήρη έλευθερία τού συναγωνισμού προς τήν πλήρη
κοινωνικοποίηση.
'Η παραγωγή γίνεται κοινωνική, ή ιδιοποίηση ομως μένει
άτομική. Τά κοινωνικά μέσα παραγωγής παραμένουν άτομική
ιδιοκτησία ενός μικρού αριθμού προσώπων. Τά γενικά πλαίσια
τού τυπικά αναγνωρισμένου ελεύθερου συναγωνισμού παραμέ
νουν καί ή καταπίεση τών λίγων μονοπωλητών πάνω στόν
ύπόλοιπο πληθυσμό γίνεται εκατό φορές πιό βαριά, πιό αισθητή
καί πιό άβάστακτη.
*
Ο γερμανός οικονομολόγος Κέστνερ αφιέρωσε ειδικό εργο
στήν «πάλη άνάμεσα στά καρτέλ καί στίς εξω άπό τά καρτέλ
εταιρίες», δηλαδή στούς επιχειρηματίες πού δέν μπήκαν στά
καρτέλ. Τό εργο αύτό τό ονόμασε «ό εξαναγκασμός γιά
οργάνωση», ενώ θά επρεπε νά μιλάει, αν δέν θέλει φυσικά νά
έξωραΐσει τόν καπιταλισμό, γιά εξαναγκαστική ύποταγή στίς
ενώσεις τών μονοπωλητών. Θά είναι διδακτικό νά ρίξουμε μιά
ματιά εστω καί μόνο στήν άπαρίθμηση τών μέσων τής σύγχρο
νης, νεότατης, πολιτισμένης πάλης γιά «οργάνωση», στήν
οποία καταφεύγουν οί ενώσεις τών μονοπωλητών: 1) στέρηση
τών πρώτων ύλών («... είναι μιά άπό τίς σπουδαιότερες μεθόδους
γιά τήν εξαναγκαστική προσχώρηση στό καρτέλ»)· 2) στέρηση
τών εργατικών χεριών μέ τίς «συνεργασίες» (δηλαδή μέ συμφω
νίες τών καπιταλιστών μέ τίς έργατικές ένώσεις, γιά νά πιάνουν
οί εργάτες δουλιά μόνο σέ έπιχειρήσεις πού άνήκουν στό
καρτέλ)· 3) στέρηση τού εφοδιασμού' 4) αποκλεισμός άπό τήν
αγορά κατανάλωσης* 5) συμφωνία μέ τόν άγοραστή νά δχει
εμπορικές σχέσεις αποκλειστικά μέ τά καρτέλ* 6) σχεδιασμένη
μείωση τών τιμών (γιά τήν καταστροφή τών «έξωκαρτελικών»,
δηλαδή τών επιχειρήσεων πού δέν υποτάσσονται στούς μονοπωλητές, ξοδεύονται εκατομμύρια γιά νά πωλούνται επί ορισμένο
χρονικό διάστημα τά εμπορεύματα σέ τιμές κάτω άπό τό κόστος.
Στή βιομηχανία τής βενζίνης ύπήρξαν παραδείγματα μείωσης
τών τιμών άπό 40 σέ 22 μάρκα, δηλαδή σχεδόν στό μισό!)· 7)
στέρηση τής πίστωσης* 8) κήρυξη μποϋκοτάζ.
Δέν εχουμε πιά μπροστά μας τήν πάλη τού συναγωνισμού
τών μικρών καί τών μεγάλων, τών τεχνικά καθυστερημένων καί
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των τεχνικά προοδευμένων επιχειρήσεων. ’Έχουμε μπροστά μας
τό πνίξιμο από τούς μονοπωλητές εκείνων πού δέν ύποτάσσονται στά μονοπώλια, στό ζυγό τους, στήν αύθαιρεσία τους. Νά
πώς άντανακλαται τό προτσές αυτό στή συνείδηση ένός άστοϋ
οικονομολόγου:
« ’Ακόμη καί μέσα στή σφαίρα τής καθαρά οικονομικής
δραστηριότητας—γράφει ό Κέστνερ—γίνεται μιά ορισμένη
μετατόπιση από τήν εμπορική δραστηριότητα, με τήν προηγούμενή της έννοια, στήν όργανωτικο-κερδοσκοπική. Τή μεγαλύτε
ρη επιτυχία δέν τήν έχει ό έμπορος πού, στηριζόμενος στήν
τεχνική καί εμπορική του πείρα, ξέρει νά υπολογίζει καλύτερα
τίς ανάγκες των πελατών καί πού είναι σέ θέση νά βρίσκει καί,
μπορεΐ νά πει κανείς, νά «θέτει σέ ενέργεια» τή ζήτηση, ή οποία
βρίσκεται σέ ύπολανθάνουσα κατάσταση, αλλά ή κερδοσκοπική
μεγαλοφυΐα (;!), πού είναι σέ θέση νά ύπολογίζει από πρίν ή
έστω καί νά προαισθάνεται μόνο τήν οργανωτική ανάπτυξη καί
τή δυνατότητα ορισμένων σχέσεων ανάμεσα στίς ξεχωριστές
έπιχειρήσεις καί στίς τράπεζες...».
Αυτό μεταφρασμένο σέ άνθρωπινή γλώσσα σημαίνει: ή
άνάπτυξη του καπιταλισμού εφτασε στό σημείο πού, άν καί ή
έμπορευματική παραγωγή «βασιλεύει» όπως καί πρίν καί
θεωρείται ή βάση δλης τής οικονομίας, στήν πραγματικότητα
όμως έχει πια υποσκαφτεί καί τά κυριότερα κέρδη πάνε στίς
«μεγαλοφυΐες» των χρηματιστικών μηχανοραφιών. Αύτές οί
μηχανοραφίες καί κατεργαριές έχουν γιά βάση τους τήν
κοινωνικοποίηση τής παραγωγής, ή τεράστια όμως πρόοδος τής
ανθρωπότητας, πού μέ τή δουλιά της έφτασε ώς αυτή τήν
κοινωνικοποίηση, πάει προς όφελος... των κερδοσκόπων. Θά
δούμε παρακάτω πώς «πάνω σ ’αύτή τή βάση» ή μικροαστικήάντιδραστική κριτική τού καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού ονει
ρεύεται τήν επιστροφή προς τά πίσω, προς τόν «έλεύθερο»,
«ειρηνικό», «τίμιο» συναγωνισμό.
«Συνεχής άνοδος των τιμών σάν άποτέλεσμα τής δημιουρ
γίας των καρτέλ—λέει ό Κέστνερ—παρατηρήθηκε ώς τώρα
μονάχα στά σπουδαιότερα μέσα παραγωγής, κυρίως στό πετρο
κάρβουνο, στό σίδερο, στό κάλιο, ενώ, αντίθετα, ποτέ δέν
παρατηρήθηκε στά έτοιμα προϊόντα. 'Η αύξηση των κερδών,
λόγω τής άνόδου αυτής των τιμών περιοριζόταν επίσης στή
βιομηχανία πού παράγει μέσα παραγωγής. Αυτή ή παρατήρηση
πρέπει νά συμπληρωθεί ακόμη μέ τό ότι ή βιομηχανία επεξεργα
σίας πρώτων υλών (καί όχι ήμικατεργασμένων προϊόντων) μέ τή
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δημιουργία καρτέλ δεν βγάζει όφελος μόνο μέ τή μορφή υψηλών
κερδών σε βάρος τής βιομηχανίας πού άσχολεΐται μέ την
παραπέρα επεξεργασία των ήμικατεργασμένων προϊόντων, μά
καί απόκτησε απέναντι της κάποια θέση κυριαρχίας, πράγμα πού
δέν υπήρχε στίς συνθήκες του ελεύθερου συναγωνισμού»*.
Οί λέξεις πού ύπογραμμίζουμε δείχνουν την ούσία του
ζητήματος, πού τόσο άνόρεκτα καί σπάνια τήν παραδέχονται οί
αστοί οικονομολόγοι καί πού μέ τόσο ζήλο προσπαθούν νά τήν
άποφύγουν καί νά μή τής δόσουν προσοχή οί σημερινοί
ύπερασπιστές τού οπορτουνισμού μέ τόν Κ. Κάουτσκι επικεφα
λής. Ή σχέση κυριαρχίας καί ή βία πού συνεπάγεται— αύτό
είναι τό χαρακτηριστικό τής «νεότατης φάσης στήν ανάπτυξη
τού καπιταλισμού», αύτό επρεπε άναπόφευκτα νά προ κύψει καί
πρόκυψε από τή δημιουργία των παντοδύναμων οικονομικών
μονοπωλίων.
Θά άναφέρουμε άκόμη ενα παράδειγμα πού δείχνει πώς
κυριαρχούν τά καρτέλ. Έκεΐ δπου μπορούν ν* αρπάξουν στά
χέρια τους όλες ή τίς κυριότερες πηγές πρώτων ύλών, ή
εμφάνιση τών καρτέλ καί ή δημιουργία μονοπωλίων είναι πολύ
εύκολη. Θά ήταν όμως λάθος νά νομίσουμε ότι τά μονοπώλια
δέν παρουσιάζονται καί σέ άλλους κλάδους τής βιομηχανίας,
όπου δέν μπορούν νά βάλουν στό χέρι τίς πηγές τών πρώτων
ύλών. Στή βιομηχανία τσιμέντου ή πρώτη ύλη βρίσκεται
παντού. ΚΓαύτή όμως ή βιομηχανία εχει καρτελοποιηθεΐ σέ
μεγάλο βαθμό στή Γερμανία. Τά εργοστάσια έχουν ενωθεί σέ
συνδικάτα κατά περιοχές: νοτιογερμανικό, τού Ρήνου-Βεστφαλίας κτλ. "Εχουν καθιερωθεί μονοπωλιακές τιμές: 230-280
μάρκα τό βαγόνι, ενώ τό κόστος είναι 180 μάρκα! Οί επιχειρή
σεις δίνουν μερίσματα 12-16%. Παράλληλα όμως δέν πρέπει νά
ξεχνάμε ότι οι «μεγαλοφυιες» τής σύγχρονης κερδοσκοπίας
ξέρουν νά τσεπώνουν μεγάλα ποσά από τά κέρδη, έξω άπό
εκείνα πού κατανέμονται στά μερίσματα. Οί μονοπωλητές γιά νά
, εξαλείψουν τόν ανταγωνισμό σέ μιά τόσο επικερδή βιομηχανία,
καταφεύγουν άκόμη καί στό δόλο: διαδίδουν ψεύτικες φήμες γιά
τήν κακή κατάσταση τής βιομηχανίας, δημοσιεύουν ανώνυμες
άγγελίες στίς εφημερίδες: «Κεφαλαιούχοι! αποφεύγετε νά τοπο
θετείτε κεφάλαια στή βιομηχανία τσιμέντου». Τέλος, άγοράζουν
τίς επιχειρήσεις τών «έξωμονοπωλιακών» (δηλαδή τών έπιχειρηματιών πού δέν συμμετέχουν στά συνδικάτα), τούς πληρώνουν
* Κέστνερ, στό £ργο πού άναφέραμε, σελ. 254.
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60-80-150 χιλιάδες μάρκα «αέρα»*. Τό μονοπώλιο ανοίγει τό
δρόμο του παντού καί μέ δλα τά μέσα, αρχίζοντας από τή
«σεμνή» πληρωμή τού «αέρα» καί τελειώνοντας στήν αμερικα
νική «χρησιμοποίηση» τού δυναμίτη ενάντια στόν ανταγωνι
στή.
Ή εξάλειψη των κρίσεων μέ τά καρτέλ είναι παραμύθι των
αστών οικονομολόγων πού προσπαθούν νά εξωραΐζουν μέ κάθε
θυσία τόν καπιταλισμό. ’Αντίθετα, τό μονοπώλιο πού δήμιου ρ~
γεΐται σέ μερικούς κλάδους τής βιομηχανίας δυναμώνει καί
οξύνει τό χάος πού χαρακτηρίζει δλη την καπιταλιστική
παραγωγή στό σύνολό της. 'Η έλλειψη άντιστοιχίας στήν
ανάπτυξη τής γεωργίας καί τής βιομηχανίας, πού χαρακτηρίζει
γενικά τόν καπιταλισμό, γίνεται ακόμη μεγαλύτερη. ' Η προνο
μιούχα θέση τής πιό καρτελοποιημένης, τής λεγάμενης βαριάς
βιομηχανίας καί κυρίως τού κάρβουνου καί τού σίδερου, οδηγεί
τούς άλλους κλάδους τής βιομηχανίας «σέ ακόμη μεγαλύτερη
ελλειψη προγραμματισμού», όπως όμολογει ό Γιάιντελς, πού
εχει γράψει ενα από τά καλύτερα έργα γιά τίς «σχέσεις των
μεγάλων γερμανικών τραπεζών μέ τή βιομηχανία»**.
«"Οσο πιό αναπτυγμένη είναι μιά εθνική οικονομία— γράφει
ό Λήφμαν, ό ξετσίπωτος συνήγορος τού καπιταλισμού— τόσο
περισσότερο στρέφεται σέ πιό ριψοκίνδυνες έπιχειρήσεις ή σέ
επιχειρήσεις στό εξωτερικό, σέ τέτιες πού χρειάζεται πολύς
καιρός γιά ν 5αναπτυχθούν, ή, τέλος, σέ τέτιες πού έχουν μόνο
τοπική σημασία»***. Ή αύξηση τού κινδύνου συνδέεται σέ
τελευταία άνάλυση μέ τό γιγάντιο μεγάλωμα τού κεφαλαίου,
πού, μπορούμε νά πούμε, ξεχειλίζει, τρέχει στό εξωτερικό κτλ.
Καί ταυτόχρονα ή εντατικά γοργή ανάπτυξη τής τεχνικής
φέρνει μαζί της ολοένα καί περισσότερα στοιχεία άναντιστοιχίας ανάμεσα στίς διάφορες πλευρές τής εθνικής οικονομίας,
στοιχεία χάους καί κρίσεων. «’Ίσω ς— αναγκάζεται νά παραδε
χτεί ό ’ίδιος ό Λήφμαν— στό κοντινό μέλλον νά επιφυλάσσονται
πάλι στήν ανθρωπότητα νέες μεγάλες ανατροπές στόν τομέα τής
τεχνικής, πού θ’άσκήσουν τήν επίδρασή τους καί στήν όργάνω*
«Zement» von L. Hschwege. «Die B ank»136, 1909, 1, σελ. 115 καί επόμενες
(«Τσιμέντο» του Λ. ’Έσβεγκε. « Ή τράπεζα». Ή Σύντ.).
** Jeidels. «Das Verhältnis der deutschen Großbanken zur Industrie mit
besonderer Berücksichtigung der Eisenindustrie». Lpz., 1905, σελ. 271 (Γιάιντελς.
« 'Η σχέση των μεγάλων γερμανικών τραπεζών μέ τή βιομηχανία, ιδιαίτερα μέ
τή μεταλλουργική βιομηχανία. Λειψία. Ή Σύντ.) .ι *7.
*** Liefmann. «Beteiligungs- etc. Ges.», σελ. 434.
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ση τής εθνικής οικονομίας»... ηλεκτρισμός, άεροπλοΐα... «Συνή
θως καί κατά γενικό κανόνα σέ τέτιες εποχές ριζικών οικονομι
κών αλλαγών άναπτύσσεται μεγάλη κερδοσκοπία...»*.
Καί οι κρίσεις— κάθε είδους, πιό συχνά άπ’δλες οι οικονο
μικές, οχι όμως μόνο οί οικονομικές— δυναμώνουν μέ τή σειρά
τους σέ τεράστιες διαστάσεις την τάση γιά συγκέντρωση καί για
μονοπώλιο. Νά ενας εξαιρετικά διδακτικός συλλογισμός του
Γιάιντελς γιά τή σημασία τής κρίσης του 1900, τής κρίσης πού,
δπως ξέρουμε, άποτέλεσε σημείο στροφής στήν ιστορία τών
νεότερων μονοπωλίων:
« βΗ κρίση του 1900 βρήκε, παράλληλα μέ τίς γιγάντιες
επιχειρήσεις τών κυριότερων κλάδων τής βιομηχανίας, καί
πολλές επιχειρήσεις μέ απαρχαιωμένη, σύμφωνα μέ τίς σημερι
νές αντιλήψεις, οργάνωση, «καθαρές» επιχειρήσεις» («δηλαδή
όχι συνδυασμένες»), «πού τίς είχε ανεβάσει καί αυτές προς τά
πάνω τό κύμα τής βιομηχανικής ανόδου. *Η πτώση τών τιμών, ή
ελάττωση τής ζήτησης, έφεραν αύτές τίς «καθαρές» επιχειρή
σεις σέ τόσο δύσκολη θέση, πού εϊτε δέν έθιξε καθόλου τίς
συνδυασμένες γιγάντιες επιχειρήσεις, εϊτε τίς έθιξε γιά πολύ
λίγο διάστημα. ΓΓαύτό τό λόγο ή τελευταία κρίση του 1900
οδήγησε στή βιομηχανική συγκέντρωση σέ ασύγκριτα μεγαλύ
τερο βαθμό παρά ή κρίση του 1873: ή τελευταία αύτή κρίση είχε
επίσης προκαλέσει μιάν ορισμένη επιλογή τών καλύτερων
επιχειρήσεων, μέ τό επίπεδο όμως τής τεχνικής έκείνης τής
εποχής ή επιλογή αύτή δέν μπόρεσε νά οδηγήσει στό μονοπώ
λιο τών επιχειρήσεων, πού κατάφεραν νά βγουν νικηφόρες από
τήν κρίση. Τέτιο ακριβώς μακρόχρονο μονοπώλιο, καί μάλιστα
σέ υψηλό βαθμό, κατέχουν οί γιγάντιες επιχειρήσεις τής
σημερινής μεγάλης σιδηροβιομηχανίας καί ήλεκτροβιομηχανίας χάρη στήν έξαιρετικά σύνθετη τεχνική τους, στήν οργάνωσή
τους σέ πλατιά κλίμακα καί στήν ισχύ τού κεφαλαίου τους, καί
μετά σέ μικρότερο βαθμό καί οί επιχειρήσεις μηχανοκατα
σκευών καί μερικών κλάδων τής βιομηχανίας μετάλλου, επικοι
νωνιών κτλ.»**.
Μονοπώλιο— νά ή τελευταία λέξη τής «νεότατης φάσης
ανάπτυξης του καπιταλισμού». Οί παραστάσεις μας δμως γιά
τήν πραγματική δύναμη καί σημασία τών σύγχρονων μονοπωλί
ων θά ήταν πολύ ανεπαρκείς, ατελείς καί μειωμένες, αν δέν
παίρναμε ύπόψη τό ρόλο τών τραπεζών.
* Liefman. «Beteiligungs- etc. Ges.», σελ. 465-466.
** Jeidels, σελ. lOB.
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II. 01 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ

' Η βασική καί ή πρωταρχική πράξη των τραπεζών είναι ή
μεσολάβηση στίς πληρωμές. Σέ σχέση μ ’αυτό οι τράπεζες
μετατρέπουν τό αδρανές χρηματικό κεφάλαιο σέ ένεργό, δηλαδή
σέ κεφάλαιο πού φέρνει κέρδος, συγκεντρώνουν τά χρηματικά
έσοδα δλων των ειδών καί τά θέτουν στή διάθεση τής τάξης των
καπιταλιστών.
Στο ¿αθμό πού αναπτύσσεται^ η τραπεζική ^δραστηριότητα
καί σ^υγκεντρώνέτάΓ σέ λίγαίδρύματα, οί τράπεζες μετ^ξελΤσ:
σονται απο το μετριοφρονα ρολο των μεσολαβητών σε πανισχυρους μονοπωλητές, πού διαθέτουν σχεδόν δλο τό χρηματικό
κεφάλαιο του συνόλου των κ α π ^
των μίκΓρόνοικόκ\>
ρέων, καθως καί τό μεγαλύτερο μέρος των μέσων παραγωγής καί
τών πηγών"πρίδτω^ υλων σέ μια δοσμένη χώρα ή““σέ ~|ίια
ολόκληρη σειρά χωρων. Αύτή ή μετατροπή τών πολυαρίθμων
‘μετριοφρόνων μεσολαβητών σέ μιά χούφτα μονοπωλητές αποτε
λεί ενα άπό τά βασικά προτσές τής μετεξέλιξης του καπιταλι
σμού σέ καπιταλιστικό ιμπεριαλισμό καί γΓαύτό θά πρέπει νά
σταθούμε, πρίν απ’όλα, στή συγκέντρωση τών τραπεζών.
Στά 1907/8 οί καταθέσεις σ ’όλες τίς μετοχικές τράπεζες τής
Γερμανίας, πού είχαν πάνω άπό ενα εκατομμύριο μάρκα κεφά
λαιο, έφταναν τά 7 δισεκατομμύρια μάρκα. Στά 1912/3 είχαν
φτάσει κιόλας τά 9,8 δισεκατομμύρια. Μέσα σέ πέντε χρόνια
εχουμε αύξηση κατά 40%. Παράλληλα, άπ’αύτά τά 2,8 δισεκα
τομμύρια αύξηση τά 2,75 δισεκατομμύρια άναλογουν σέ 57
τράπεζες, μέ κεφάλαιο πάνω άπό 10 έκατομμύρια μάρκα. Ή
κατανομή τών καταθέσεων ανάμεσα στίς μεγάλες καί τίς μικρές
τράπεζες ήταν ή παρακάτω*:
Ποσοστό όλων τών καταθέσεων
στίς 9 μεγάλες
τράπεζες του
Βερολίνου

1 9 0 7 /8 ....
1 9 1 2 /3 ....

47
49

στίς ύπόλοιπες 48
τράπεζες μέ κεράλαιο πάνω άπό 10
έκατομ. μάρκα
32,5
36

στίς 115 τράπεζες
στίς μικρές
μέ κεφάλαιο I -10 τράπεζες (μέ
έκατομμύρια
κεφάλαιο λιγότερο άπό I
έκατομ.)
16,5
12

4
3

*
Alfred Lansburg. «Fünf Jahre d. Bankwesen», «Die Bank», 1913, τευχ. 8,
σελ. 728 (Ά λφ ρεντ Λάνσμπουργκ. «Πέντε χρόνια δράσης τών γερμανικών
τραπεζών», «'Η Τράπεζα». Ή Σύντ.).
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Οί μικρές τράπεζες έχουν έκτοπιστεΐ από τίς μεγάλες, άπό τίς
όποιες μόνο έννιά συγκεντρώνουν σχεδόν τίς μισές άπό δλες τίς
καταθέσεις. Έδώ δμως δέν πάρθηκαν άκόμη ύπόψη πάρα πολλά
πράγματα, όπως λογουχάρη μετατροπή όλόκληρης σειράς
μικρών τραπεζών σέ πραγματικά παραρτήματα των μεγάλων
κτλ., πού γ ι’αύτό θά μιλήσουμε παρακάτω.
Στά τέλη του 1913 ό Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς ύπολόγιζε τίς
καταθέσεις στίς 9 μεγάλες τράπεζες του Βερολίνου σέ 5,1
δισεκατομμύρια μάρκα μέσα σέ σύνολο καταθέσεων 10 περίπου
δισεκατομμυρίων138. Παίρνοντας ύπόψη δχι μόνο τίς καταθέ
σεις, μά δλο τό τραπεζικό κεφάλαιο, ό ίδιος συγγραφέας
εγραφε: «Στά τέλη του 1909 οί 9 μεγάλες τράπεζες του
Βερολίνου, μαζί μέ τίς υπαγόμενες σ 'αυτές τράπεζες, διαχειρίζον
ταν 11,3 δισεκατομμύρια μάρκα, δηλαδή περίπου τά 83% του
συνολικού γερμανικού τραπεζικού κεφαλαίου. Έ «Γερμανική
Τράπεζα» («Deutsche Bank»), πού διαχειρίζεται μαζί μέ τίς
υπαγόμενες σ *αότήν τράπεζες περίπου 3 δισεκατομμύρια μάρκα,
αποτελεί, δίπλα στήν πρωσσική Διεύθυνση των κρατικών σιδη
ροδρόμων, τή μεγαλύτερη, καί παράλληλα σέ ύψηλό βαθμό
άποσυγκεντρωμένη συσσώρευση κεφαλαίου του παλιού κό
σμου»*.
'Υπογραμμίσαμε τήν ύπόδειξη σχετικά μέ τίς «ύπαγόμενες»
τράπεζες, γιατί αύτή άφορα §να άπό τά σπουδαιότερα διακριτικά
χαρακτηριστικά τής νεότατης καπιταλιστικής συγκέντρωσης.
Οί μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως οί τράπεζες, δέν καταβροχθί
ζουν μόνο κατευθείαν τίς μικρές, μά καί τίς «συνδέουν» μαζί
τους, τίς ύποτάσσουν, τίς συμπεριλαβαίνουν στή «δική τους»
ομάδα, στό δικό τους «κοντσέρν»— δπως λέει ή τεχνική
ορολογία— μέ τή «συμμετοχή» στά κεφάλαιά τους, μέ τήν
άγορά ή τήν άνταλλαγή μετοχών, μέ τό σύστημα των χρεωστι
κών σχέσεων κτλ., κτλ. 'Ο καθηγητής Λήφμαν άφιέρωσε μιά
όλόκληρη τεράστια «έργασία» άπό μισή χιλιάδα σελίδες γιά
τήν περιγραφή των σύγχρονων «έταιριών συμμετοχής καί
χρηματοδότησης»**, προσθέτοντας, δυστυχώς, πολύ κατώτερης
*
Schulze-Gaevernitz. «Die deutsche Kreditbank» στίς «Grundriß der Sozialö
konomik». Tüb., 1915, σελ. 12 καί 137 (Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς. « Ή γερμανική
πιστωτική τράπεζα» στίς «Βάσεις της κοινωνικής οικονομίας». Τύμπινγκεν. Ή
Σύντ.).
** R. Liefmann. «Beteiligungs- und Finanzierungsgesellschaften. Eine Studie
über den modernen Kapitalismus und das Effektenwesen». 1. Aufl., Jena, 1909,
σελ. 212.
23 "Απαντα

Λένιν. Τόμος 27
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ποιότητας «θεωρητικούς» συλλογισμούς στό συχνά κακοχωνε
μένο άνεπεξέργαστο υλικόΙ39. Σέ ποιό άποτέλεσμα με τήν έννοια
τής συγκέντρωσης οδηγεί αύτό τό σύστημα τής «συμμετοχής»,
φαίνεται καλύτερα από καθετί άλλο στό εργο του τραπεζικού
«παράγοντα» Ρίσσερ γιά τίς μεγάλες γερμανικές τράπεζεςΙ40.
Πρίν περάσουμε όμως στά στοιχεία πού δίνει, θά αναφέρουμε
'ένα συγκεκριμένο παράδειγμα γιά τό σύστημα τής «συμμέτο

χης»·

'Η «ομάδα» τής «Γερμανικής Τράπεζας» είναι μιά από τίς
μεγαλύτερες, αν όχι ή μεγαλύτερη απ’όλες τίς ομάδες τών
μεγάλων τραπεζών. Γιά νά πάρουμε ύπόψη τά κύρια νήματα πού
συνδέουν μαζί όλες τίς τράπεζες αύτής τής ομάδας, πρέπει νά
ξεχωρίσουμε «συμμετοχή» πρώτου, δεύτερου καί τρίτου βαθμού,
ή, πράγμα πού είναι τόϊδιο, εξάρτηση (των πιό μικρών τραπεζών
από τή «Γερμανική Τράπεζα») πρώτου, δεύτερου καί τρίτου
βαθμού. "Ετσι έχουμε τήν παρακάτω εικόνα*:
Ε ξάρτηση
1ου βαθμού:

Ή «Γερμα
νική
Τράπεζα»
συμμετέχει:

'Εξάρτηση
2ου βαθμού:

’ Εξάρτηση
3ου βαθμού:

σέ . 17 τράπεζες· άπ’αυτές οί 9 άπ’αυτές οί 4
μόνιμα
συμμετέχουν
συμμετέχουν
γιά
άγνωστο
σέ 34 άλλες*
σέ 7 άλλες
χρονικό διά
5
στημα ............ »
άπό καιρό σέ
8
καιρό.............. »
άπ’αυτές οί 5 άπ’αύτές οί 2
συμμετέχουν σέ συμμετέχουν
14 άλλες*
σέ 2 άλλες
Σύνολο . . . σ ε

30 τράπεζες*

άπ’αύτές οί !4 άπ’αύτές οί 6
συμμετέχουν
συμμετέχουν
σέ 48 άλλες*
σέ 9 άλλες

Στόν αριθμό των 8 τραπεζών «μέ εξάρτηση πρώτου βαθμού»,
πού ύποτάσσονται ·στή «Γερμανική Τράπεζα» «άπό καιρό σέ
καιρό», ανήκουν τρεις τράπεζες του εξωτερικού: μιά αύστριακή
(ή «Τραπεζική "Ενωση» τής Βιέννης— «Bankverein») καί δυό
ρωσικές (ή Εμπορική Τράπεζα τής Σιβηρίας καί ή Ρωσική
Τράπεζα ’Εξωτερικού ’Εμπορίου). Συνολικά στήν ομάδα τής
«Γερμανικής Τράπεζας» ανήκουν άμεσα ή εμμεσα, έξολοκλή*
Alfred Lansburgh. «Das Beteiligungssystem im deutschen Bankwesen», «Die
Bank», 1910, I, σελ. 500 ("Αλφρεντ Λάνσμποοργκ. «Τό σύστημα συμμετοχής
στίς γερμανικές τράπεζες», « Ή Τράπεζα». Ή Σύντ.).
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ρου ή μερικά, 87 τράπεζες, καί τό συνολικό ποσό του δικού της
καί του ξένου κεφαλαίου, πού διαθέτει ή όμάδα αύτή, ύπολογίζεται σέ 2-3 δισεκατομμύρια μάρκα.
Είναι φανερό δτι ή τράπεζα πού βρίσκεται επικεφαλής μιας
τέτιας ομάδας καί ερχεται σέ συμφωνίες με μισή δωδεκάδα
άλλες τράπεζες λίγο κατώτερες απ’αυτήν, γιά εξαιρετικά
μεγάλες καί επωφελείς χρηματιστικές πράξεις, δπως τά κρατικά
δάνεια, έχει ξεπεράσει πιά τό ρόλο του «μεσολαβητή» καί
μετατράπηκε σέ ένωση μιας χούφτας μονοπωλητών.
Μέ πόση ταχύτητα γινόταν ή συγκέντρωση των τραπεζών
στή Γερμανία ακριβώς στά τέλη του Ι9ου καί στίς αρχές του
20οϋ αιώνα φαίνεται από τά παρακάτω στοιχεία του Ρίσσερ, πού
τά παραθέτουμε συντομευμένα:
6 μεγάλες τράπεζες του Βερολίνου είχαν
Χρ ό ν ι α

1895
1900
1911

' Υποκαταστήματα Ταμεία καταθέσε
ων καί γραφεία
στή Γερμανία
ανταλλαγών

16

21
104

14
40
276

Μόνιμη συμμετοχή
σέ γερμανικές με
τοχικές τράπεζες

1
8
63

Σύνολο
ιδρυμάτων

42
80
450

Βλέπουμε πόσο γρήγορα αναπτύσσεται τό πυκνό δίχτυ τών
καναλιών πού αγκαλιάζουν δλη τή χώρα, συγκεντροποιουν ολα
τά κεφάλαια καί τά χρηματικά έσοδα, μετατρέπουν χιλιάδες καί
χιλιάδες σκόρπια νοικοκυριά σέ μιά ενιαία, πανεθνική καπιτα
λιστική καί υστέρα σέ παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. 'Η
«αποκέντρωση», γιά την οποία μιλάει στήν περικοπή πού
άναφέραμε πιό πάνω ό Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς έξονόματος τής
αστικής πολιτικής οικονομίας τών ήμερων μας, είναι στήν
πραγματικότητα ύποταγή σ ’ενα ένιαιο κέντρο δλο καί περισσό
τερων οικονομικών μονάδων, πού προηγούμενα ήταν σχετικά
«αυτοτελείς» ή, πιό σωστά, περιορισμένες σέ τοπικά πλαίσια.
Αυτό στήν πραγματικότητα άποτελεΐ σνγκεντροποίηση, δυνάμωμα του ρόλου, τής σημασίας καί τής ισχής τών μονοπωλιακών
γιγάντων.
Στίς πιό παλιές καπιταλιστικές χώρες αυτό τό «τραπεζικό
δίχτυ» είναι ακόμη πιό πυκνό. Στήν ’Αγγλία μαζί μέ τήν
’Ιρλανδία ό αριθμός τών υποκαταστημάτων όλων τών τραπεζών
στά 1910 εφτανε τά 7151. Τέσσερις μεγάλες τράπεζες είχαν ή
καθεμιά τους πάνω άπό 400 ύποκαταστήματα (άπό 447 ώς 689),
μετά άλλες 4 πάνω άπό 200 καί 11 πάνω άπό 100.
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Στη Γαλλία οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες ή «Crédit Lyon
nais», ή «Comptoir National» καί ή «Société Générale»*,
άνάπτυξαν τίς πράξεις τους καί τό δίχτυ των υποκαταστημάτων
τους μέ τόν παρακάτω τρόπο**:
’Αριθμός υποκαταστημάτων καί ταμείων
στό
στην
σύνολο
έπαρχία
Παρίσι

1870....
1890....
1909....

47
192
1033

17
66
196

64
258
1 229

Κεφάλαια
ξένα
δικά τους
(σε έκατομ. φράγκα)

200
265
887

427
1245
4 363

Γιά νά χαρακτηρίσει τούς «δεσμούς» μιας σύγχρονης μεγά
λης τράπεζας ό Ρίσσερ παραθέτει στοιχεία γιά τόν άριθμό των
εισερχομένων καί έξερχομένων ¿πιστολών τής «Εταιρίας
Προεξοφλήσεων» («Disconto-Gesellschaft»), πού είναι μιά από
τίς μεγαλύτερες τράπεζες τής Γερμανίας καί δλου του κόσμου
(τό 1914 τά κεφάλαιά της εφτασαν τά 300 εκατομμύρια μάρκα):
Α ρ ι θ μ ό ς
εισερχομένων

¿ π ι σ τ ο λ ώ ν
έξερχομένων

1852..

6 135

6 292

1870..

85 800

87 513

1900..

533 102

626043

Στη μεγάλη τράπεζα του Παρισιού «Πιστωτική Τράπεζα τής
Λυών» ό άριθμός των λογαριασμών αύξήθηκε άπό 28 535 τό 1875
σέ 633 539 τό 1912**.
Αύτοί οί άπλοί άριθμοί δείχνουν ϊσως πιό παραστατικά,
απ’ό,τι θά τόκαναν μακροί συλλογισμοί, πώς μαζί μέ τή
συγκέντρωση του κεφαλαίου καί την ανάπτυξη τού κύκλου
έργασιών των τραπεζών άλλάζει ριζικά καί ή σημασία τους.
’Από τούς σκόρπιους καπιταλιστές διαμορ^ώνεται ενας συλλο
γικός καπιταλιστής. *Η τράπεζα, δταν κρατά τόν τρεχοντα
λογαριασμό μερικών καπιταλιστών, φαίνεΤάι σάν νά έκπληρώ*
«Πιστωτική τράπεζα τής Λυών», « ’Εθνικό Προεξοφλητικό Γραφείο», καί
«Γενική 'Εταιρία». Ή Σνντ.
** Eugen Kaufmann. «Das französische Bankwesen». Tüb., 191Ι,σελ. 356 καί
362 (Εύγένιου Κάουφμαν. «Οί γαλλικές Τράπεζες». Τύμπινγκεν. Ή Σνντ.).
** Jean Lescure. «L’épargne en France». P., 1914, σελ. 52 (Ζιάν Λεσκύρ. « Ή
αποταμίευση στή Γαλλία». Παρίσι. Ή Σόντ.).
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νει μιά καθαρά τεχνική, άποκλειστικά βο^
πράξη. ' Οταν
ομως πράξή αυτή άναπτύσσεται σέ γιγάντιεςδιαστάσεις, τότε
άποδείχνέτάι δτϊ μιά χούφτα μονοπωλητές υποτάσσουν τίς
εμπορικές
καί
βιομηχανικές
πράξεις ο λ ή ςτή ς καπιταλιστικής
c. . , ..... r
'V' ---- -—r------ /'*■■·"Λ-- ~ ---- γ~'- —.............. - * ----κοινωνίας, αποκτώντας τη δυνατότατα— με τις τραπεζικές
'συνδέσεις, με τους τρέχοντες λογαριασμούς καί τίς άλλες
3CPT1
^picil
ακιΛβεια τήν
κατάσταση των διαφόρων καπιταλιστών, ΰστερα να το
χούν, να τούς επη ρεάζουν μέ τήν έπέκταση ή τόν περιορισμό, τή
διευκόλυνση ή τό δυσκόλεμα τής πίστωσης, καί τέλος νά
*/cai9ορίζοον ώζόλοτα την’τύχη τους, νά καθορίζουν τά εισοδήματα
“τους, νά τούς στεροϋν τό, „κεφάλαιο,
νά ~'^ΰς~ Βινοϋν. 'τη
'^δΰνάτοτητα^^ν’αύξάνουν τό κεφάλαιό τους γρήγορα καί σε
"τεράστιες διαστάσεις κτλ.
Μόλις πιό πάνω άναφέραμε τό κεφάλαιο των 300 εκατομμυ
ρίων μάρκων τής «'Εταιρίας Προεξοφλήσεων» του Βερολίνου,
Ή αύξηση αυτή των κεφαλαίων τής «'Εταιρίας Προεξοφλήσε
ων» ήταν ενα από τά επεισόδια τής πάλης γιά τήν ηγεμονία
ανάμεσα στίς δυό μεγαλύτερες τράπεζες του Βερολίνου, τή
«Γερμανική Τράπεζα» καί τήν «'Εταιρία Προεξοφλήσεων». Τό
1870 ή πρώτη ήταν ακόμη νεοσύστατη καί διέθετε κεφάλαιο
όλο-δλο 15 εκατομμύρια καί ή δεύτερη 30 εκατομμύρια. Τό 1908
ή πρώτη είχε κεφάλαιο 200 εκατομμύρια, ή δεύτερη 170
εκατομμύρια. Τό 1914 ή πρώτη άνέβασε τό κεφάλαιό της σέ 250
εκατομμύρια, ή δεύτερη, υστέρα από τή συγχώνευσή της μέ μιάν
άλλη πρώτης γραμμής μεγάλη τράπεζα, τήν «'Ένωση Τραπεζών
του Σαφχάουζεν», σέ 300 εκατομμύρια. Φυσικά, ή πάλη αυτή γιά
τήν ήγεμονία συμβαδίζει μέ τίς ολο καί συχνότερες καί
σταθερότερες «συμφωνίες» καί των δυό τραπεζών. Νά τί
συμπεράσματα επιβάλλει αύτή ή πορεία τής εξέλιξης στούς
ειδικούς του τραπεζικού ζητήματος πού εξετάζουν τά οικονομι
κά προβλήματα από μιάν άποψη, πού μέ κανένα τρόπο δέν
βγαίνει εξω άπό τά πλαίσια του πιό μετριοπαθούς καί πιό
προσεκτικού άστικου μεταρυθμισμοϋ:
«"Αλλες τράπεζες ακολουθούν τόν ’ίδιο έπίσης δρόμο — ε~
γράφε τό γερμανικό περιοδικό «'Η Τράπεζα», παίρνοντας
αφορμή άπό τήν αύξηση του κεφαλαίου τής «Εταιρίας Προεξο
φλήσεων» σέ 300 εκατομμύρια— καί άπό τά 300 άτομα πού
κυβερνούν σήμερα οικονομικά τή Γερμανία μέ τήν πάροδο του
χρόνου θά μείνουν 50, 25 ή καί άκόμη λιγότερα. Δέν πρέπει νά
περιμένει κανείς οτι ή κίνηση πού εμφανίστηκε τελευταία γιά
___ r' ^ r ,

^

- * , ·%

",·ν ^ < -ν Λ

" **
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συγκέντρωση κεφαλαίων θά περιοριστεί μόνο στίς τράπεζες. Οι
στενοί δεσμοί ανάμεσα στίς διάφορες τράπεζες οδηγούν φυσιο
λογικά καί στην προσέγγιση των συνδικάτων των βιομηχάνων
πού πατρονάρονται α π ’αυτές τις τράπεζες... καί ένα ώρα to πρωί
θά ξυπνήσουμε καί μπροστά στά έκπληκτα μάτια μας θά
υπάρχουν μονάχα τράστ* θ *άντιμετωπίζουμε τήν ανάγκη ν'αντι
καταστήσουμε τά ιδιωτικά μονοπώλια μέ κρατικά. Καί δμως
στήν ούσία δέν έχουμε νά κατηγορήσουμε τόν εαυτό μας γιά
τίποτε αλλο, παρά γιά τό ότι άφήσαμε τήν εξέλιξη των
πραγμάτων ν* ακολουθήσει έλεύθερα τήν πορεία της, πού
επιταχύνθηκε κάπως μέ τή μετοχή»*.
Νά ένα ύπόδειγμα ανικανότητας τής άστικής δημοσιολογίας,
από τήν όποία ή άστική έπιστήμη διαφέρει μόνο μέ τήν
μικρότερη είλικρίνειά της καί μέ τήν τάση νά συγκαλύπτει τήν
ούσία του ζητήματος, νά κρύβει τό δάσος πίσω από τά δέντρα.
«'Όταν μένουμε έκθαμβοι» μπροστά στά επακόλουθα τής
συγκέντρωσης, «όταν κατηγορούμε» τήν κυβέρνηση τής καπι
ταλιστικής Γερμανίας ή τήν καπιταλιστική «κοινωνία» («ε
μείς»), όταν φοβόμαστε τήν «έπιτάχυνση» τής συγκέντρωσης μέ
εισαγωγή μετοχών, δπως ένας γερμανός ειδικός «γιά τά ζητήμα
τα των καρτέλ», ό Τσίρσκι, φοβάται τά άμερικανικά τράστ καί
«προτιμά» τά γερμανικά καρτέλ, γιατί αύτά είναι τάχα σέ θέση
«νά μήν επιταχύνουν τόσο ύπερβολικά τήν τεχνική καί τήν
οικονομική πρόοδο, δπως τά τράστ»** — μήπως αύτό δέν είναι
ανικανότητα;
Τά γεγονότα δμως παραμένουν γεγονότα. Στή Γερμανία δέν
ύπάρχουν τράστ, άλλα «μόνο» καρτέλ, καί δμως τήν κνβερνονν
όχι περισσότεροι από 300 μεγιστάνες τοϋ κεφαλαίου. Καί ό
αριθμός τους ελαττώνεται σταθερά. Πάντως οι τράπεζες σ ’δλες
τις καπιταλιστικές χώρες, καί παρόλες τις ποικιλομορφίες τής
τραπεζικής νομοθεσίας, δυναμώνουν καί επιταχύνουν κατά πολύ
τό προτσές συγκέντρωσης του κεφαλαίου καί δημιουργίας
μονοπωλίων.
«Οι τράπεζες δημιουργούν σέ κοινωνική κλίμακα τή μορφή,
αλλά ακριβώς μόνο τή μορφή μιας γενικής λογιστικής καί
γενικής κατανομής τών μέσων παραγωγής»,— έγραφε ό Μάρξ
*
A. Lansburgh. «Die Bank mit den 300 Millionen», «Die Bank», 1914, 1, σελ.
426. (A. Λάνσμπουργκ. « Ή Τράπεζα μέ τά 300 εκατομμύρια», στό περιοδικό
« Ή Τράπεζα». Ή Συντ.).
** S. Tschierschky, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 128.

Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

339

πρίν άπό μισό αιώνα στό «Κεφάλαιο» (ρωσ. έκδ., τόμ. 3ος, μέρος
II, σελ. 144,41). Τά στοιχεία πού άναφέραμε γιά τήν αύξηση του
τραπεζικού κεφαλαίου, γιά τήν αύξηση του άριθμοΰ των
γραφείων άνταλλαγών καί των ύποκαταστημάτων των μεγαλύτε
ρων τραπεζών, του άριθμοϋ των λογαριασμών τους κτλ., μας
δείχνουν συγκεκριμένα αύτή τή «γενική λογιστική» δλης τής
τάξης των καπιταλιστών καί μάλιστα οχι μονάχα τών καπιταλι
στών, γιατί οί τράπεζες συγκεντρώνουν, εστω καί προσωρινά,
κάθε είδους χρηματικά έσοδα, καί τών μικρονοικοκυρέων, καί
τών ύπαλλήλων, καί ενός μηδαμινού άνώτερου στρώματος τών
εργατών. « Ή γενική κατανομή τών μέσων παραγωγής»— νά τί
αναπτύσσεται, δταν δοϋμε τήν τυπική πλευρά του ζητήματος, άπό
τίς σύγχρονες τράπεζες, άπό τίς όποιες οί τρεις ώς εξη
μεγαλύτερες τής Γαλλίας καί εξη ώς οκτώ τής Γερμανίας
διαθέτουν δισεκατομμύρια καί δισεκατομμύρια. "Ομως, ώς προς
τό περιεχόμενό της, αύτή ή κατανομή τών μέσων παραγωγής δέν
είναι καθόλου «γενική», μά ιδιωτική, δηλαδή προσαρμοσμένη
στά συμφέροντα του μεγάλου— καί κατά πρώτο λόγο τού
μεγαλύτερου, του μονοπωλιακού— κεφαλαίου, πού δρα σέ συν
θήκες κάτω άπό τίς όποιες ή μάζα του πληθυσμοϋ φυτοζωεί, ή
όλη άνάπτυξη τής γεωργίας μένει σέ άπελπιστικό βαθμό πίσω
άπό τήν άνάπτυξη τής βιομηχανίας, ενώ στή βιομηχανία, ή
«βαριά βιομηχανία» εισπράττει ένα φόρο ύποτελείας άπό δλους
τούς υπόλοιπους βιομηχανικούς κλάδους.
Στήν κοινωνικοποίηση τής καπιταλιστικής οικονομίας τίς
τράπεζες άρχίζουν νά τίς συναγωνίζονται τά ταμιευτήρια καί τά
ταχυδρομικά γραφεία, πού είναι πιό «άποκεντρωμένα», δηλα
δή άγκαλιάζουν στόν κύκλο τής έπιροής τους περισσότε
ρους τόπους, μεγαλύτερο άριθμό άπομακρυσμένων άπό τό
κέντρο σημείων, πιό πλατιά στρώματα του πληθυσμού. Νά τά
στοιχεία πού συγκέντρωσε μιά άμερικανική έπιτροπή σχετικά
μέ τό ζήτημα τής συγκριτικής άνάπτυξης τών καταθέσεων στίς
τράπεζες καί στά ταμιευτήρια*: (Βλ. πίνακα, σελ. 340. Σημ,μετ.)
Τά ταμιευτήρια, πού πληρώνουν 4 καί 41/4% τόκο καταθέσε
ων, εϊναι άναγκασμένα νά ζητούν «προσοδοφόρα» τοποθέτηση
γιά τά κεφάλαιά τους, νά καταπιάνονται μέ συναλλαγματικές, μέ
ύποθήκες καί μ*άλλες δουλιές. «"Ολο καί περισσότερο σβή*
Στοιχεία τής άμερικανικής National Monetary Commission στό περιοδικό
«Die Bank» ( ’Εθνικής Νομισματικής 'Επιτροπής, στό περιοδικό « 'Η Τράπεζα».
Ί ί Σύντ.) 1910, 2, σελ. 1200.
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Καταθέσεις (σέ δισεκατομμύρια μάρκα)
Α γγλία
στίς
τράπε
ζες
1 8 8 0 ...
1888 . . .
1908 . . .

8,4
12,4
23,2

Γαλλία

στά
ταμιευ
τήρια

στίς
τράπε
ζες

1*6
2,0
4,2

1,5
3,7

y

Γερμανία

στά
ταμιευ
τήρια
0,9
2,1
4,2

στίς
τράπε
ζες
0,5
U
7,1

στά
στους
ταμι
πιστωτι
κούς συνε ευτή
ταιρισμούς ρια
0,4
0,4
2,2

2,6
4,5
13,9

νουν» τά όρια ανάμεσα στίς τράπεζες καί στά ταμιευτήρια. Τά
εμπορικά έπιμελητήρια, λ.χ. του Μπόχουμ καί τής Έρφούρτης,
ζητούν νά «απαγορευτεί» στά ταμιευτήρια νά κάνουν «καθαρά»
τραπεζικές πράξεις, όπως είναι λ.χ. ή προεξόφληση συναλλαγ
ματικών, ζητούν νά περιοριστεί ή «τραπεζική» δράση των
ταχυδρομικών γραφείων*. Οί μεγαλοκαρχαρίες τών τραπεζών
σάν νά φοβούνται μήπως από καμιά άναπάντεχη μεριά τούς
πλευρίσει τό κρατικό μονοπώλιο. Φυσικά όμως αύτός ό φόβος
δέν βγαίνει εξω άπό τά πλαίσια τού συναγωνισμού, ας πούμε,
δυό τμηματαρχών μέσα στο ϊδιο γραφείο. Γιατί, άπό τή μιά
μεριά, τά δισεκατομμύρια τών κεφαλαίων τών ταμιευτηρίων
βρίσκονται στήν πραγματικότητα καί σέ τελευταία ανάλυση
στή διάθεση τών Ιδιων μεγιστάνων του τραπεζικού κεφαλαίου,
καί άπό τήν άλλη, τό κρατικό μονοπώλιο στήν καπιταλιστική
κοινωνία είναι απλώς ενα μέσο γιά νά μεγαλώνουν καί νά
σταθεροποιούνται τά έσοδα τών έκατομμυριούχων τού ενός ή
τού άλλου κλάδου τής βιομηχανίας, πού βρίσκονται στά
πρόθυρα τής χρεοκοπίας.
*
Η άντικατάσταση τού παλιού καπιταλισμού, όπου κυριαρ
χούσε ό ελεύθερος συναγωνισμός, άπό τό νέο καπιταλισμό,
δπου κυριαρχεί τό μονοπώλιο, εκφράζεται, άνάμεσα σ τ’αλλα,
μέ τή μείωση τής σημασίας τού χρηματιστηρίου. «Τό χρηματι
στήριο— γράφει τό περιοδικό «'Η Τράπεζα» — άπό καιρό επαψε νά είναι ό απαραίτητος μεσάζων στήν κυκλοφορία, όπως
ήταν παλιότερα, τότε πού οί τράπεζες δέν μπορούσαν ακόμη νά
διαθέτουν στους πελάτες τους τό μεγαλύτερο μέρος τών χρεο
γράφων πού έκδίδονταν»**.
*
Στοιχάα τής αμερικανικής National Monetary Commission στό περιοδικό
«Die Bank», 1913, σελ. 811 καί 1022* 1914, σελ. 713.
** «Die Bank», 1914, I, σελ. 316.
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««Κάθε τράπεζα είναι ενα χρηματιστήριο»— αύτό τό σύγ
χρονο άπόφθεγμα κλείνει μέσα του τόσο περισσότερη άλήθεια,
δσο μεγαλύτερη είναι ή τράπεζα, όσο περισσότερες προόδους
σημειώνει ή συγκέντρωση στόν τραπεζικό κλάδο»*. «”Αν
προηγούμενα, στά 1870-1880, τό χρηματιστήριο, μέ τίς νεανικές
του ύπερβολές» (πρόκειται γιά εναν «λεπτό» ύπαινιγμό γιά τό
χρηματιστηριακό κράχ του 1873,42, γιά τά ιδρυτικά σκάνδαλα143
κτλ.) «εγκαινίασε τήν εποχή τής έκβιομηχάνισης τής Γερμανί
ας, σήμερα οι τράπεζες καί ή βιομηχανία μπορούν «νά τά
βγάλουν πέρα μόνες τους». *Η κυριαρχία των μεγάλων τραπεζών
μας στό χρηματιστήριο... δέν είναι παρά ή έκφραση τού
ολόπλευρα οργανωμένου γερμανικού βιομηχανικού κράτους.
*Άν ετσι περιορίζεται ό τομέας των οίκονομικών νόμων πού
λειτουργούν αύτόματα καί έπεκτείνεται εξαιρετικά ό τομέας τής
συνειδητής ρύθμισης μέσω των τραπεζών, τότε σέ σχέση μέ
αύτό αύξάνει απεριόριστα καί ή εύθύνη των λίγων ήγετικών
προσώπων στήν εθνική οικονομία»— αύτά γράφει ό γερμανός
καθηγητής Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς**, απολογητής του γερμανικού
ιμπεριαλισμού καί αύθεντία γιά τούς ιμπεριαλιστές όλων των
χωρών, πού προσπαθεί νά συγκαλύψει μιά «λεπτομέρεια», καί
συγκεκριμένα τό δτι ή «συνειδητή ρύθμιση» μέσω των τραπεζών
συνίσταται στήν καταλήστευση του κοινού άπό μιά χούφτα
«ολόπλευρα οργανωμένους» μονοπωλητές. Σκοπός του άστου
καθηγητή δέν είναι ή αποκάλυψη ολόκληρου του μηχανισμού,
τό ξεσκέπασμα δλων τών τεχνασμάτων των τραπεζιτών μονοπωλητών, μά ή συγκάλυψή τους.
Τό ϊδιο ακριβώς κάνει καί ό Ρίσσερ, οικονομολόγος μέ
άκόμη μεγαλύτερο κύρος καί τραπεζικός «παράγοντας», ό
όποιος μέ φράσεις πού δέν λένε τίποτε ξεφορτώνεται τά
γεγονότα πού δέν μπορει νά τ ’άρνηθει κανείς: «Τό χρηματι
στήριο χάνει δλο καί περισσότερο τήν εντελώς απαραίτητη
ιδιότητά του γιά δλη τήν οικονομία καί γιά τήν κυκλοφορία τών
χρεογράφων: νά είναι δχι μόνο τό πιό λεπτό όργανο μέτρησης,
αλλά καί ενας σχεδόν αύτόματα δρών ρυθμιστής τών οίκονομι
κών κινήσεων πού συρέουν σ ’αυτό»***.
Μ ’άλλα λόγια: ό παλιός καπιταλισμός, ό καπιταλισμός του
♦
Dr. Oscar Stillich: «Geld-und Bankwesen». Berlín, 1907, σελ. 169 (Δρ
νΟσκαρ Στίλλιχ. «Χρήμα καί τράπεζες», Βερολίνο. rH Σύντ.).
** Schulze-Gaevemitz. «Die deutsche Kreditbank», στις «Grundriß der
Sozialökonomik». Tüb., 1915, σελ. 101.
*** Ρίσσερ, στό έργο πού άναφέραμε, σελ. 629 τής 4ης έκδοσης.
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ελεύθερου συναγωνισμοί) μέ τόν απόλυτα απαραίτητο γ ι’αύτόν
ρυθμιστή, τό χρηματιστήριο, περνάει στό παρελθόν. Στή θέση
του ήρθε ό νέος καπιταλισμός, πού έχει πάνω του ξεκάθαρα τά
γνωρίσματα ενός μεταβατικού φαινομένου, κάποιου μίγματος
ελεύθερου συναγωνισμού καί μονοπωλίου. Φυσικά προβάλλει
τό ερώτημα: σέ τί «μετατρέπεται» αυτός ό νεότατος καπιταλι
σμός, οι αστοί όμως έπιστήμονες φοβούνται νά βάλουν αύτό τό
έρώτημα.
«Πρίν τριάντα χρόνια οι ελεύθερα συναγωνιζόμενοι επιχει
ρηματίες έκτελοϋσαν τά 9/ 10 τής οικονομικής εργασίας πού δεν
ανήκε στόν τομέα τη χειρωνακτικής δουλιάς των «εργατών».
Σήμερα τά 9/ 10 αύτής τής οικονομικής πνευματικής έργασίας τά
έκτελουν υπάλληλοι. Οί τράπεζες βρίσκονται έπικεφαλής αυτής
τής έξέλιξης*. Αύτή ή ομολογία τού Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς
καταλήγει γιά μιά ακόμη φορά στό έρώτημα: σέ τί πράγμα
μετατρέπεται ό νεότατος καπιταλισμός, ό καπιταλισμός στό
ιμπεριαλιστικό του στάδιο;-------Ανάμεσα στίς λίγες τράπεζες, πού έξαιτίας του προτσές
συγκέντρωσης παραμένουν έπικεφαλής όλης τής καπιταλιστι
κής οικονομίας παρατηρειται καί δυναμώνει φυσικά όλο καί
περισσότερο ή τάση προς μιά μονοπωλιακή συμφωνία, προς ενα
τράστ τών τραπεζών. Στήν ’Αμερική όχι εννιά,αλλά δυό από τίς
μεγαλύτερες τράπεζες, οί τράπεζες τών δισεκατομμυριούχων
Ροκφέλλερ καί Μόργκαν144 εξουσιάζουν ενα κεφάλαιο 11
δισεκατομμυρίων μάρκων**. Στή Γερμανία ή καταβρόχθιση τής
«"Ενωσης Τραπεζών του Σαφχάουζεν» άπό τήν «Εταιρία
Προεξοφλήσεων», πού άναφέραμε πιό πάνω, προκάλεσε τό
παρακάτω σχόλιο τής «’Εφημερίδας τής Φραγκφούρτης»145,
πού έκφράζει τά χρηματιστηριακά συμφέροντα:
«Μέ τήν ανάπτυξη τής συγκέντρωσης τών τραπεζών στενεύει
ό κύκλος τών ιδρυμάτων, στά όποια μπορει κανείς ν ’απευθυνθεί
γιά νά ζητήσει πιστώσεις, πράγμα πού μεγαλώνει τήν εξάρτηση
τής μεγάλης βιομηχανίας άπό λίγες ομάδες τραπεζών. Μέ τή
στενή σύνδεση ανάμεσα στή βιομηχανία καί στόν κόσμο τών
χρηματιστών ή ελευθερία κίνησης τών βιομηχανικών εταιριών
πού χρειάζονται τραπεζικό κεφάλαιο περιορίζεται. ΓΓαύτό ή
μεγάλη βιομηχανία βλέπει μέ ανάμικτα αισθήματα τήν έντεινό*
Schulze-Gaevernitz. «Die deutsche Kreditbank» cmc; «Grundriß der Sozialö
konomik». Tüb., 1915, ozX. 151.
** «Die Bank», 1912,1, oeX. 435.
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μενη τραστοποίηση (συνένωση ή μετατροπή σέ τράστ) των
τραπεζών. Καί πραγματικά, πολλές ήδη φορές παρατηρήθηκαν
σπέρματα ορισμένων, συμφωνιών ανάμεσα στά διάφορα κοντσέρν των μεγάλων τραπεζών, συμφωνιών πού οδηγούν στόν
περιορισμό τοϋ συναγωνισμού*.
Καί πάλι, γιά μιά άκόμη φορά, ή τελευταία λέξη στην
ανάπτυξη τών τραπεζών είναι τό μονοπώλιο.
Ό σ ο γιά τή στενή σύνδεση άνάμεσα στίς τράπεζες καί τή
βιομηχανία, σ ’αυτόν ακριβώς τόν τομέα έκφράζεταιϊσως μέ τόν
πιό παραστατικό τρόπο ό καινούργιος ρόλος τών τραπεζών. "Αν
ή τράπεζα προεξοφλεί τή συναλλαγματική ένός δοσμένου
επιχειρηματία, τοϋ ανοίγει τρέχοντα λογαριασμό κτλ., αύτές οι
πράξεις, παρμένες χωριστά, δέν μειώνουν ούτε κατά ένα γιώτα
τήν αύτοτέλεια αύτοΰ τοϋ επιχειρηματία καί ή τράπεζα δέν
βγαίνει από τό μετριόφρονα ρόλο τού μεσάζοντα. "Αν δμως
αύτές οί πράξεις γίνονται συχνότερα καί μονιμότερα, αν ή
τράπεζα «συγκεντρώνει» στά χέρια της τεράστια κεφάλαια, άν ή
διεκπεραίωση τών τρεχόντων λογαριασμών μιας δοσμένης
επιχείρησης έπιτρέπει στήν τράπεζα— καί αύτό άκριβώς γίνεται
— νά γνωρίζει όλο καί πιό λεπτομερειακά, δλο καί πληρέστερα
τήν οικονομική κατάσταση τοϋ πελάτη της, τότε έχουμε σάν
αποτέλεσμα τήν δλο καί πληρέστερη έξάρτηση τοϋ βιομήχανου
καπιταλιστή άπό τήν τράπεζα.
Παράλληλα αναπτύσσεται, μπορει νά πει κανείς, ή προσωπι
κή ένωση τών τραπεζών μέ τίς μεγαλύτερες επιχειρήσεις τής
βιομηχανίας καί τοϋ εμπορίου, ή συγχώνευση τών πρώτων καί
τών δεύτερων μέ τήν κατοχή μετοχών, μέ τήν είσοδο διευθυντών
τών τραπεζών σάν μελών στά ’Εποπτικά συμβούλια (ή στίς
διοικήσεις) τών έμποροβιομηχανικών έπιχειρήσεων καί αντί
στροφα. Ό γερμανός οικονομολόγος Γιάιντελς έχει συγκεν
τρώσει πολύ λεπτομερειακά στοιχεία γΓαύτό τό είδος συγκέν
τρωσης τών κεφαλαίων καί τών έπιχειρήσεων. Οί έξι μεγαλύτε
ρες τράπεζες τοϋ Βερολίνου αντιπροσωπεύονταν μέ τούς διευ
θυντές τους σέ 344 βιομηχανικές έταιρίες καί μέ τά μέλη τών
διοικήσεων τους σέ άλλες 407, συνολικά σέ 751 έταιρίες. Σέ 289
έταιρίες είχαν είτε άπό δυό μέλη στά ’Εποπτικά συμβούλια εϊτε
τή θέση τοϋ προέδρου τοϋ εποπτικού συμβουλίου. Ά νάμεσα
σ ’αύτές τίς έμποροβιομηχανικές έταιρίες συναντούμε τούς πιό
*
'Η περικοπή είναι παρμένη άπό τό Εργο του Σουλτσε-Γκέβερνιτς στό
βιβλίο «Grdr. d. S.-Oek», σελ. 155.
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διαφορετικούς κλάδους τής βιομηχανίας, καί ασφαλιστικές
εταιρίες, καί επιχειρήσεις συγκοινωνιών, καί έστιατόρια, καί
θέατρα, καί βιομηχανίες ειδών τέχνης κ.ά. ’Από την άλλη
μεριά, στά εποπτικά συμβούλια αυτών των ϊδιων §ξι τραπεζών
βρίσκονταν (τό 1910) 51 από τούς μεγαλύτερους βιομήχανους,
μαζί καί ό διευθυντής τής εταιρίας Κρούπ, ό διευθυντής τής
γιγάντιας άτμοπλοϊκής εταιρίας «Hapag» (Hamburg-Amerika)
κτλ. κτλ. Καθεμιά από τίς εξι τράπεζες συμμετείχε από τό 1895
ώς τό 1910 στην έκδοση μετοχών καί ομολογιών γιά πολλές
εκατοντάδες βιομηχανικές εταιρίες καί συγκεκριμένα: άπό 281
ώς 419*.
Ή «προσωπική ένωση» των τραπεζών μέ τή βιομηχανία
συμπληρώνεται μέ τήν «προσωπική ένωση» αύτών ή εκείνων
τών εταιριών μέ τήν κυβέρνηση. «Οι θέσεις τών μελών τών
Εποπτικών συμβουλίων— γράφει ό Γιάιντελς— παραχωρούνται πρόθυμα σε πρόσωπα μέ μεγάλα όνόματα, καθώς καί σέ
πρώην δημόσιους υπαλλήλους πού μπορούν νά προσφέρουν όχι
καί λίγες διευκολύνσεις (!!) στίς σχέσεις μέ τίς αρχές»... «Στό
Εποπτικό συμβούλιο μιας μεγάλης τράπεζας συναντάς συνή
θως κάποιο μέλος τής Βουλής ή κάποιο μέλος τού Δημοτικού
συμβουλίου τού Βερολίνου».
Ή δημιουργία καί ή τελική διαμόρφωση, μπορεΐ νά πει
κανείς, τών μεγάλων καπιταλιστικών μονοπωλίων ακολουθεί,
κατά συνέπεια, ολοταχώς ολους τούς «φυσικούς»* καί «ύπερφυσικούς» δρόμους. Διαμορφώνεται συστηματικά ενας ορισμένος
καταμερισμός τής δουλιάς ανάμεσα σέ μερικές εκατοντάδες
χρηματιστές βασιλιάδες τής σύγχρονης καπιταλιστικής κοινω
νίας:
«Παράλληλα μ ’αύτή τή διεύρυνση τού πεδίου δράσης
ορισμένων μεγαλοβιομηχάνων» (πού μπαίνουν στίς Διοικήσεις
τών τραπεζών κτλ.) «καί μέ τόν περιορισμό τών επαρχιακών
διευθυντών τραπεζών σέ μιά καθορισμένη βιομηχανική περιοχή
μεγαλώνει κάπως καί ή ειδίκευση τών διευθυντών τών μεγάλων
τραπεζών. Αύτή ή ειδίκευση είναι γενικά νοητή μόνο οταν είναι
μεγάλες οί διαστάσεις ολης τής τραπεζικής επιχείρησης καί
ιδίως οί σχέσεις της μέ τή βιομηχανία. Αότός ό καταμερισμός
τής εργασίας ακολουθεί δυό κατευθύνσεις: άπό τή μιά μεριά, τίς
σχέσεις μέ τή βιομηχανία στό σύνολό της τίς αναθέτουν σ ’εναν
άπό τούς διευθυντές, σάν ειδικό τομέα του, καί άπό τήν αλλη,
* Πάιντελς καί Ρίσσερ, στά εργα πού άναφέραμε.
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κάθε διευθυντής αναλαβαίνει την επίβλεψη όρισμένων επιχειρή
σεων ή όρισμένων ομάδων επιχειρήσεων πού έχουν συναφή
εΐδίκευση ή συμφέροντα».... (' Ο καπιταλισμός εχει κιόλας ανα
πτυχθεί <δς τήν όργανωμένη επίβλεψη τών διαφόρων επιχει
ρήσεων)... « Ή γερμανική βιομηχανία κάποτε μάλιστα μονάχα
ή βιομηχανία τής Δυτικής Γερμανίας» (ή Δυτική Γερμανία εϊναι
τό πιό βιομηχανικό μέρος τής Γερμανίας), «αποτελεί καί
ειδικότητα του ενός* οί σχέσεις μέ τά κράτη καί τή βιομηχανία
του εξωτερικού, οί πληροφορίες σχετικά μέ τά πρόσωπα τών
βιομηχάνων κ.α., οί χρηματιστηριακές υποθέσεις κτλ. άποτελοϋν τήν ειδικότητα τών άλλων. Ε κτός απ’αυτό, συχνά ό
καθένας άπό τούς διευθυντές τής τράπεζας αναλαβαίνει τή
διεύθυνση καί κάποιου ιδιαίτερου κλάδου ή κάποιας ιδιαίτερης
περιοχής. Ό ενας βρίσκεται κυρίως στά ’Εποπτικά συμβούλια
ήλεκτρικών εταιριών, ό άλλος χημικών εργοστασίων, εργοστα
σίων παραγωγής μπύρας ή ζάχαρης, άλλος βρίσκεται σέ μερικές
άπομονωμένες επιχειρήσεις καί παράλληλα στά Εποπτικά
συμβούλια τών άσφαλιστικών εταιριών... Μέ λίγα λόγια, είναι
βέβαιο ότι στίς μεγάλες τράπεζες, στό βαθμό πού άναπτύσσονται ή έκταση καί ή ποικιλομορφία τών πράξεών τους, διαμορφώ
νεται ενας ολοένα καί μεγαλύτερος καταμερισμός τής εργασίας
άνάμεσα στούς διευθυντές, μέ σκοπό (καί μέ άποτέλεσμα) νά
τούς άνεβάσουν, μπορεΐ νά πει κανείς, πιό πάνω άπό τίς καθαρά
τραπεζικές υποθέσεις, καί νά τούς κάνουν πιό ικανούς νά
κρίνουν, πιό εμπειρογνώμονες στά γενικά ζητήματα τής βιομη
χανίας καί τά ειδικά ζητήματα τών ξεχωριστών της κλάδων, νά
τούς προετοιμάσουν γιά δράση στόν τομέα τής βιομηχανικής
σφαίρας έπιροής τής τράπεζας. Τό σύστημα αυτό τών τραπεζών
συμπληρώνεται άπό τήν τάση τους νά εκλέγουν στά Εποπτικά
τους συμβούλια άνθρώπους ειδικούς στά ζητήματα τής βιομηχα
νίας, επιχειρηματίες, πρώην δημόσιους υπαλλήλους, ιδιαίτερα
άνθρώπους πού έχουν όπηρετήσει στούς σιδηροδρόμους, στή
διεύθυνση μεταλλείων» κτλ.*.
Παρόμοια ιδρύματα βλέπουμε καί στίς γαλλικές τράπεζες,
μόνο μέ κάπως διαφορετική μορφή. Λογουχάρη, μιά άπό τίς
τρεις μεγαλύτερες γαλλικές τράπεζες, ή «Πιστωτική Τράπεζα
τής Λυών», εχει οργανώσει ιδιαίτερη «ύπηρεσία οικονομικών
μελετών» (service des études financières). Στήν ύπηρεσία αύτή
εργάζονται μόνιμα πάνω άπό 50 μηχανικοί, στατιστικοί, οίκονο* Γιάιντελς, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 156-157.
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μολόγοι, νομικοί κ.ά. Στοιχίζει εξακόσιες ώς επτακόσιες χιλιά
δες φράγκα τό χρόνο. 'Η ύπηρεσία αυτή ύποδιαιρεΐται μέ τή
σειρά της σέ οκτώ τμήματα: τό ένα συγκεντρώνει στοιχεία
ειδικά γιά τίς βιομηχανικές επιχειρήσεις, τό άλλο μελετάει τή
γενική στατιστική, τό τρίτο τίς σιδηροδρομικές καί άτμοπλοϊκές εταιρίες, τό τέταρτο τά χρεόγραφα, τό πέμπτο τίς οικονομι
κές εκθέσεις κτλ.*.
’Έ τσ ι έχουμε, από τή μιά μεριά, μιά όλο καί μεγαλύτερη
συγχώνευση ή, όπως έκφράστηκε εύστοχα ό Ν. I. Μπουχάριν,
σύμφυση του τραπεζικού καί του βιομηχανικού κεφαλαίου,
καί από τήν άλλη, μετεξέλιξη των τραπεζών σέ ιδρύματα
αληθινά «καθολικού χαρακτήρα». Θεωρούμε απαραίτητο νά
αναφέρουμε τίς ακριβείς εκφράσεις πάνω σ ’αυτό τό ζήτημα τού
Γιάιντελς, ενός συγγραφέα πού μελέτησε καλύτερα ά π ’όλους τό
ζήτημα:
«Σάν άποτέλεσμα τής εξέτασης των βιομηχανικών σχέσεων
στό σύνολό τους προκύπτει ό καθολικός χαρακτήρας των
χρηματιστικών ιδρυμάτων, πού δρουν γιά τή βιομηχανία. Σέ
αντίθεση προς τίς άλλες μορφές των τραπεζών καί σέ αντίθεση
προς τίς απαιτήσεις πού πρόβαλλε πού καί πού ή φιλολογία, ότι
δηλ. οί τράπεζες πρέπει νά ειδικεύονται σ ’έναν ορισμένο τομέα
ή κλάδο βιομηχανίας γιά νά μήν χάνουν τό έδαφος κάτω ά π ’τά
πόδια τους, οί μεγάλες τράπεζες επιδιώκουν νά κάνουν τίς
συνδέσεις τους μέ τίς βιομηχανικές έπιχειρήσεις όσο τό δυνατό
πιό πολύμορφες, ανάλογα μέ τόν τόπο καί τό είδος τής
παραγωγής, επιδιώκουν νά έξαλείψουν τίς ανισότητες στήν
κατανομή του κεφαλαίου ανάμεσα στίς διάφορες περιοχές καί
κλάδους τής βιομηχανίας, ανισότητες πού εξηγούνται από τήν
ιστορία των διαφόρων έπιχειρήσεων». « 'Η μιά τάση συνίσταται
στό νά κάνουν τή σύνδεση μέ τή βιομηχανία γενικό φαινόμενο,
ή άλλη—στό νά τήν κάνουν μόνιμη καί εντατική. Καί οί δυό
έχουν πραγματοποιηθεί πια στίς έξι μεγάλες τράπεζες, όχι στό
ακέραιο, μά σέ σημαντικές διαστάσεις καί στόν ϊδιο βαθμό».
5Από τήν πλευρά των έμπορο βιομηχανικών κύκλων άκούγονται συχνά παράπονα γιά τήν «τρομοκρατία» των τραπεζών.
Καί δεν είναι εκπληκτικό ότι άκούγονται παρόμοια παράπονα,
όταν οί μεγάλες τράπεζες «διοικούν» μέ τόν τρόπο πού δείχνει
τό παρακάτω παράδειγμα. Στίς 19 τού Νοέμβρη 1901 μιά από τίς
*
νΑρθρο του Eug. Kaufmann γιά τίς γαλλικές τράπεζες στό περιοδικό «Die
Bank», 1909, 2, σελ. 85! κ.έ.
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λεγάμενες ά τράπεζες του Βερολίνου (τά ονόματα των τεσσάρων
μεγαλύτερων τραπεζών άρχίζουν μέ τό γράμμα ά) έστειλε στη
Διοίκηση του συνδικάτου τσιμέντου τής Βορειοδυτικής καί
Κεντρικής Γερμανίας τό παρακάτω γράμμα: « ’Από την ανακοί
νωση πού δημοσιεύσατε στίς 18 αύτοϋ του μήνα στήν τάδε
εφημερίδα, φαίνεται πώς πρέπει νά λογαριάζουμε ότι στή γενική
συνέλευση του συνδικάτου σας, πού θά γίνει στίς 30 αύτοϋ του
μήνα, είναι ενδεχόμενο νά παρθοΰν αποφάσεις, πού μπορούν νά
επιφέρουν στήν επιχείρησή σας αλλαγές, απαράδεκτες γιά μας.
Γ ι’αύτό, προς μεγάλη μας λύπη, είμαστε αναγκασμένοι νά σας
κόψουμε τήν πίστωση πού είχατε... "Αν δμως σ ’αύτή τή γενική
συνέλευση δέν ψηφιστούν άπαράδεκτες γιά μας αποφάσεις καί
μας δοθούν οι άρμόζουσες σχετικές εγγυήσεις για τό μέλλον,
είμαστε έτοιμοι νά ερθουμε σέ διαπραγματεύσεις μαζί σας, γιά
νά σάς ανοίξουμε καινούργια πίστωση»*.
Στήν ουσία είναι τά ίδια ακριβώς παράπονα του μικρού
κεφαλαίου γιά τήν καταπίεσή του από τό μεγάλο, μόνο πού στήν
κατηγορία τών «μικρών» βρέθηκε στήν περίπτωση αυτή ενα
ολόκληρο συνδικάτο! 'Η παλιά πάλη ανάμεσα στό μικρό καί
στό μεγάλο κεφάλαιο έπαναλαβαίνεται σέ καινούργια, ασύγκρι
τα πιό ύψηλή βαθμίδα άνάπτυξης. Φυσικά οί δισεκατομμυριοϋχες επιχειρήσεις τών μεγάλων τραπεζών μπορούν νά προωθούν
προς τά μπρός καί τήν τεχνική πρόοδο μέ μέσα πού δέν
επιδέχονται καμιά σύγκριση μέ τά προηγούμενα. Οί τράπεζες
ιδρύουν λογουχάρη ειδικές εταιρίες τεχνικών ερευνών, πού από
τά άποτελέσματά τους επωφελούνται φυσικά μόνο οί «φιλικές»
βιομηχανικές επιχειρήσεις. Τέτια είναι ή «Εταιρία γιά τή
μελέτη του ζητήματος τών ηλεκτρικών σιδηροδρόμων», τό
«Κεντρικό Γραφείο έπιστημονικοτεχνικών ερευνών» κτλ.
Οί Ίδιοι οί καθοδηγητές τών μεγάλων τραπεζών δέν μπορούν
νά μήν βλέπουν ότι διαμορφώνονται κάποιες καινούργιες
συνθήκες στήν εθνική οικονομία, μά είναι ανίσχυροι μπροστά
σ ’αύτές:
«"Οποιος παρακολούθησε στή διάρκεια τών τελευταίων
χρόνων—γράφει ό Γιάιντελς— τίς αλλαγές τών διευθυντών καί
τών μελών τών ’Εποπτικών συμβουλίων τών μεγάλων τραπεζών,
δέν μπορει παρά νά έχει παρατηρήσει ότι ή εξουσία περνάει
σιγά-σιγά σέ πρόσωπα πού θεωρούν απαραίτητο καί όλο πιό
επιτακτικό καθήκον τών μεγάλων τραπεζών τή δραστήρια
* ϋΓ. ΟβοβΓ 8ΐί11ίοΗ. «ΟβΜ-ιιηο! ΒβηΙίλνεβΘη», ΒβΓίίη, 1907, σελ. 147.
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άνάμιξή τους στη γενική άνάπτυξη τής βιομηχανίας, καί
μάλιστα δτι σ ’αύτά τά πρόσωπα καί στους παλιούς διευθυντές
των τραπεζών άναπτύσσεται γιά τό λόγο αύτό ύπηρεσιακή καί
συχνά προσωπική άντίθεση. Στήν ούσία πρόκειται γιά τό άν
ζημιώνουν οι τράπεζες σάν πιστωτικά ιδρύματα άπ’αότή τήν
άνάμιξη των τραπεζών στό βιομηχανικό προτσές παραγωγής,
γιά τό αν θυσιάζονται οί σοβαρές άρχές καί τό σίγουρο κέρδος
γ ι’αύτή τή δράση, πού δέν δχει τίποτε τό κοινό μέ τή
μεσολάβηση στή χορήγηση πίστωσης καί πού οδηγεί τήν
τράπεζα νά άνακατευθεΐ σ ’ενα τομέα όπου είναι εκτεθειμένη
πολύ περισσότερο από πρίν στήν τυφλή κυριαρχία τής βιομηχα
νικής συγκυρίας. Καί ένώ πολλοί άπό τούς παλιούς διοικητές
των τραπεζών μιλάνε μ*αύτό τόν τρόπο, ή πλειοψηφία τών νέων
βλέπει στή δραστήρια άνάμιξη στά ζητήματα τής βιομηχανίας
τήν ϊδια άναγκαιότητα, πού μαζί μέ τή σύγχρονη μεγάλη
βιομηχανία δημιούργησε καί τίς μεγάλες τράπεζες καί τή
νεότερη βιομηχανική τραπεζική έπιχείρηση. Μόνο σ 5ένα πράγ
μα συμφωνούν καί οί δυό πλευρές, στό δτι δέν ύπάρχουν ακόμη
οΰτε στέρεες άρχές, οϋτε συγκεκριμένος σκοπός γιά τή νέα
δράση τών μεγάλων τραπεζών»*.
* Ο παλιός καπιταλισμός Ιφαγε τά ψωμιά τ ο υ .' Ο καινούργιος
είναι πέρασμα σέ κάτι άλλο. Τό νά προσπαθεί κανείς νά βρει
«στέρεες άρχές καί συγκεκριμένο σκοπό» γιά νά «συμφιλιώσει»
τό μονοπώλιο μέ τόν έλεύθερο συναγωνισμό, είναι φυσικά
χαμένος κόπος. Ή ομολογία τών άνθρώπων τής πρακτικής δέν
άντηχεΐ καθόλου σάν έπίσημη έξύμνηση τών χαρισμάτων του
«όργανωμένου» καπιταλισμού πού κάνουν οί άπολογητές του,
σάν τούς Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς, Αήφμαν καί λοιπούς «θεωρητι
κούς»146.
Σέ ποιάν άκριβώς έποχή τοποθετείται ή οριστική καθιέρωση
τής «νέας δράσης» τών μεγάλων τραπεζών, γ ι’αύτό τό σπουδαίο
ζήτημα βρίσκουμε άρκετά άκριβολογημένη άπάντηση στόν
Γ ιάιντελς:
«Οι σχέσεις ανάμεσα στίς βιομηχανικές επιχειρήσεις μέ τό
νέο τους περιεχόμενο, μέ τίς νέες τους μορφές, μέ τά νέα τους
όργανα, καί συγκεκριμένα άνάμεσα στίς μεγάλες τράπεζες, πού
είναι οργανωμένες ταυτόχρονα καί συγκεντρωτικά καί Αποκεν
τρωτικά, είναι ζήτημα δν διαμορφώνονται σάν χαρακτηριστικό
φαινόμενο τής έθνικής οικονομίας πρίν άπό τή δεκαετία 1890* Γιάιντελς, στό έργο πού άναφέραμε, σελ. 183-184.

Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

349

1900. Μέ μιάν ορισμένη μάλιστα έννοια μπορεΐ νά μετατοπιστεί
αύτή ή αφετηρία στά 1897, μέ τίς μεγάλες «συγχωνεύσεις»
έπιχειρήσεων, πού έφαρμόζουν γιά πρώτη φορά τή νέα μορφή
τής άποκεντρωτικής οργάνωσης γιά λόγους βιομηχανικής
πολιτικής τών τραπεζών. *Η άφετηρία αύτή θά μπορούσε ϊσως
νά μετατοπιστεί σέ μιά ακόμη νεότερη ήμερομηνία, γιατί μόνο ή
κρίση τού 1900 επιτάχυνε τεράστια τό προτσές τής συγκέντρω
σης τόσο στή βιομηχανία όσο καί στίς τράπεζες, έδραίωσε αυτό
τό προτσές, μετάτρεψε γιά πρώτη φορά τίς σχέσεις μέ τή
βιομηχανία σέ πραγματικό μονοπώλιο τών μεγάλων τραπεζών
καί τίς εκανε πολύ πιό στενές καί έντατικές»*.
'Ο 20ός λοιπόν αιώνας,—νάτό σημείο ριζικής στροφής άπό
τόν παλιό στόν καινούργιο καπιταλισμό, άπό τήν κυριαρχία τού
κεφαλαίου γενικά στήν κυριαρχία τού χρηματιστικού κεφαλαίου.
III. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ

«"Ενα δλο καί αυξανόμενο μέρος τού βιομηχανικού κεφα
λαίου— γράφει ό Χίλφερντινγκ— δέν άνήκει στους βιομήχανους πού τό χρησιμοποιούν. Αύτοί άποκτοϋν τό δικαίωμα νά
διαθέτουν τό κεφάλαιο μόνο μέσω τής τράπεζας, πού άντιπροσωπεύει άπέναντί τους τόν ιδιοκτήτη αυτού τού κεφαλαίου.
Ά π ό τό άλλο μέρος καί ή τράπεζα είναι άναγκασμένη ένα
διαρκώς αύξανόμενο μέρος τών κεφαλαίων της νά τό κατοχυρώ
νει στή βιομηχανία. Χάρη σ ’αυτό ή τράπεζα γίνεται σέ διαρκώς
μεγαλύτερο βαθμό ένας βιομήχανος καπιταλιστής. Αύτό τό
τραπεζικό κεφάλαιο— δηλαδή τό κεφάλαιο σέ χρηματική μορ
φή— πού μ ’αύτό τόν τρόπο έχει μετατραπεΐ στήν πραγματικό
τητα σέ βιομηχανικό κεφάλαιο, τό ονομάζω χρηματιστικό
κεφάλαιο». «Χρηματιστικό κεφάλαιο είναι τό κεφάλαιο πού
βρίσκεται στή διάθεση τών τραπεζών καί πού χρησιμοποιείται
άπό τούς βιομήχανους»**.
*0 ορισμός αύτός δέν είναι πλήρης, έφόσον μέσα σ ’αυτόν
δέν άναφέρεται ένα άπό τά σπουδαιότερα στοιχεία καί συγκεκρι
μένα: ή άνάπτυξη τής συγκέντρωσης τής παραγωγής καί τού
κεφαλαίου σέ τόσο υψηλό βαθμό, πού ή συγκέντρωση αύτή
οδηγεί καί έχει όδηγήσει στό μονοπώλιο. Σ ’όλη όμως τήν
* Γιάιντελς, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 181.
** Ρ. Χίλφερντινγκ. «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο», Μ., 1912, σελ. 338-339.
24 "Απαντα
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εκθεση του Χίλφερντινγκ γενικά, καί ιδιαίτερα στά δυό κεφά
λαια πού προηγούνται άπό τό κεφάλαιο απ’όπου εχουμε πάρει
αύτό τόν ορισμό, υπογραμμίζεται ό ρόλος τών καπιταλιστικών
μονοπωλίων.
'Η συγκέντρωση τής παραγωγής, τά μονοπώλια πού ξεπηδοϋν άπ ’αύτήν, ή συγχώνευση ή ή σύμφυση των τραπεζών μέ τη
βιομηχανία— αυτή είναι ή ιστορία τής γέννησης του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου καί του περιεχομένου αύτής τής έννοιας.
Τώρα πρέπει νά περιγράψουμε μέ ποιό τρόπο ή «διεύθυνση
τής οικονομίας» άπό τά καπιταλιστικά μονοπώλια μετατρέπεται
άναπόφευκτα, μέσα στίς γενικές συνθήκες τής έμπορευματικής
παραγωγής καί τής ατομικής ιδιοκτησίας, σέ κυριαρχία τής
χρηματιστικής ολιγαρχίας. ’Ά ς σημειώσουμε ότι οι έκπρόσωποι τής αστικής γερμανικής— καί μάλιστα όχι μόνο τής
γερμανικής— έπιστήμης, σάν τόν Ρίσσερ, τόνΣοϋλτσε-Γκέβερνιτς, τόν Λήφμαν κ.ά. είναι πέρα γιά πέρα άπολογητές του
ιμπεριαλισμού καί του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου. Δέν ξεσκεπά
ζουν, μά συγκαλύπτουν καί εξωραΐζουν τό «μηχανισμό» τής
διαμόρφωσης τής ολιγαρχίας, τίς μεθόδους της, τίς διαστάσεις
τών εσόδων της, «θεμιτών καί άθέμιτων», τίς σχέσεις της μέ τά
κοινοβούλια κτλ. κτλ. Ξεφορτώνονται τά «καταραμένα προβλή
ματα» μέ σπουδαιοφανείς, σκοτεινές φράσεις, μέ έκκλήσεις
προς τό «αίσθημα τής εύθύνης» τών διευθυντών τών τραπεζών,
μέ την έξύμνηση του «αισθήματος του καθήκοντος» τών
πρώσσων δημόσιων ύπαλλήλων, μέ τη σοβαρή άνάλυση τών
λεπτομερειών τελείως μη σοβαρών νομοσχεδίων γιά την «επί
βλεψη» καί τό «διακανονισμό», μέ θεωρητικές ανοησίες, σάν
τόν παρακάτω λ.χ. «επιστημονικό» ορισμό, ώς τόν όποιο
κατάντησε ό καθηγητής Λήφμαν: «... τό εμπόριο είναι επαγγελ
ματική δράση μέ σκοπό τή συγκέντρωση, τή διαφύλαξη καί τή
διάθεση αγαθών»* (ή υπογράμμιση μέ παχιά στοιχεία ύπάρχει
στό έργο του καθηγητή)... Βγαίνει ετσι ότι τό έμπόριο υπήρχε
καί στόν πρωτόγονο άνθρωπο, πού δέν γνώριζε ακόμη τήν
ανταλλαγή καί θά όπάρχει καί στή σοσιαλιστική κοινωνία!
Τά τερατώδη όμως γεγονότα, πού αφορούν τή τερατώδη
κυριαρχία τής χρηματιστικής ολιγαρχίας, χτυπούν τόσο πολύ
στά μάτια, πού σέ όλες τίς καπιταλιστικές χώρες, καί στην
’Αμερική, καί στή Γαλλία, καί στή Γερμανία, γεννήθηκε μιά
φιλολογία πού, ενώ στέκει στην άστική άποψη, δίνει παρόλα
* Κ. ϋβίπκηη, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 476.
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αυτά μιά κατά προσέγγιση σωστή εικόνα καί κάνει— φυσικά
μικροαστική— κριτική τής χρηματιστικής ολιγαρχίας.
Σάν πιό βασικό πρέπει νά θεωρούμε τό «σύστημα συμμετο
χής», πού γ ι’αύτό είπαμε λίγα λόγια πιό πάνω. Νά πώς
περιγράφει τήν ούσία του ζητήματος ό γερμανός οικονομολόγος
Χάιμαν, πού ’ίσως πιό πρίν απ’όλους εστρεψε τήν προσοχή του
σ ’αύτό:
«* Ο διευθυντής ελέγχει τή βασική εταιρία (στό κείμενο κατά
λέξη: τήν «έταιρία-μητέρα»). Αύτή μέ τή σειρά της ελέγχει τις
εξαρτημένες άπ’αύτήν εταιρίες (τίς «έταιρίες-θυγατέρες»), αυτές
οΐ τελευταίες— τίς «έταιρίες-έγγονές» κτλ. ’Έτσι χωρίς πολύ
μεγάλα κεφάλαια μπορει κανείς νά ελέγχει γιγάντιους τομείς τής
παραγωγής. Καί πραγματικά, άν ή κατοχή των 50% του
κεφαλαίου άρκει πάντα γιά τόν έλεγχο μιας μετοχικής εταιρίας,
τότε φτάνει νά έχει ό διευθυντής μονάχα 1 εκατομμύριο, γιά νά
μπορει νά ελέγχει κεφάλαιο 8 εκατομμυρίων στίς «έταιρίεςέγγονές». Καί δν αυτό τό «άλληλομπλέξιμο» τραβήξει παραπέ
ρα, μπορει μέ 1 εκατομμύριο νά ελέγχονται 16 εκατομμύρια, 32
εκατομμύρια κτλ.»*.
Στήν πραγματικότητα, ή πείρα δείχνει ότι άρκει νά κατέχει
κανείς τά 40% των μετοχών, γιά νά διευθύνει τίς ύποθέσεις μιας
μετοχικής έταιρίας**, γιατί ένα όρισμένο μέρος των σκόρπιων,
μικρών μετόχων δέν εχει στήν πράξη καμιά δυνατότητα νά
παίρνει μέρος στίς γενικές συνελεύσεις κτλ. βΟ «έκδημοκρατισμός» τής κατοχής των μετοχών, από τόν όποιο οί αστοί σοφι
στές καί οπορτουνιστές «σοσιαλδημοκράτες κ ι’αυτοί» περι
μένουν (ή βεβαιώνουν ότι περιμένουν) τόν «εκδημοκρατισμό του
κεφαλαίου», τό δυνάμωμα του ρόλου καί τής σημασίας τής
μικρής παραγωγής κτλ., στήν πραγματικότητα είναι μιά από τίς
μεθόδους γιά τήν αύξηση τής δύναμης τής χρηματιστικής
ολιγαρχίας147. Γ ι’αύτό, ανάμεσα σ τ ’αλλα, στίς πιό προηγμένες
ή στίς πιό παλιές καί «έμπειρες» καπιταλιστικές χώρες ή
νομοθεσία έπιτρέπει νά έκδίδονται μετοχές μικρότερης άξίας.
Στή Γερμανία ό νόμος δέν έπιτρέπει μετοχές μικρότερης άξίας
από 1 000 μάρκα καί οί γερμανοί μεγιστάνες του χρηματιστικοϋ
κεφαλαίου βλέπουν μέ φθόνο τήν Α γγλία , όπου ό νόμος
επιτρέπει μετοχές καί 1 λίρας στερλίνας (= 20 μάρκα, περίπου 10
*
Hans Gideon Heymann. «Die gemischten Werke im deutschen Großeisengewerbe». St., 1904, aek. 268-269.
** Liefmann, «Beteiligungsges, etc.», oek. 258 xfj<; Irjg bk5.
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ρούβλια). *Ο Σήμενς, ενας άπό τούς μεγαλύτερους βιομηχάνους
καί «βασιλιάδες του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου» τής Γερμανίας
δήλωσε στίς 7 του Ίούνη 1900 στό Ράιχσταγκ δτι «ή μετοχή τής
1 λίρας στερλίνας είναι ή βάση του βρετανικού ιμπεριαλι
σμού»*. *0 έμπορος αυτός καταλαβαίνει πολύ πιο βαθιά, πιό
«μαρξιστικά» τί είναι ιμπεριαλισμός, άπό κάποιον θρασύ
συγγραφέα, πού θεωρείται θεμελιωτής του ρωσικού μαρξι
σμού 148 καί νομίζει δτι ό ιμπεριαλισμός είναι κακό χαρακτηρι
στικό γνώρισμα ένός μόνο λαού...
"Ομως «τό σύστημα συμμετοχής» δέν χρησιμεύει μόνο γιά
νά μεγαλώσει σέ γιγάντιο βαθμό ή εξουσία των μονοπωλητών*
έκτος άπ’αύτό επιτρέπει νά σκαρώνεται άτιμώρητα όποιαδήποτε
σκοτεινή καί βρωμερή υπόθεση καί νά καταληστεύεται τό
κοινό, γιατί οι διευθυντές τής «έταιρίας-μητέρας» δέν εύθύνονται τυπικά, σύμφωνα μέ τό νόμο, γιά τήν «έταιρία-θυγατέρα»,
πού θεωρείται «αότοτελής» καί πού μέσω αύτής μπορεΐ «νά
σκαρωθεί» τό παν. Νά ενα παράδειγμα πού τό πήραμε άπό τό
τεύχος του Μάη 1914του γερμανικού περιοδικού « Ή Τράπεζα»:
««'Η Μετοχική έταιρία χαλύβδινων ελατηρίων» στό Κάσσελ, πριν λίγα χρόνια θεωρούνταν μιά άπό τίς πιό προσοδοφό
ρες επιχειρήσεις τής Γερμανίας. Ή κακή διαχείριση οδήγησε
ώς τό σημείο νά πέσουν τά μερίσματά της άπό 15% σέ 0%.
"Οπως άποδείχτηκε, ή Διοίκηση έδοσε, χωρίς νά ξέρουν οί
μέτοχοι, δάνειο 6 ίκατομμνρίωνμάρκων σέ μιά άπ’τίς «έταιρίεςθυγατέρες» της, στήν έταιρία «Χασσία», πού τό όνομαστικό
κεφάλαιό της ήταν δλο-δλο μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
μάρκα. Γιά τό δάνειο αυτό, πού ξεπερνούσε σχεδόν τρεις φορές
τό μετοχικό κεφάλαιο τής «έταιρίας-μητέρας», δέν άναγράφηκε
τίποτε στούς ισολογισμούς τής τελευταίας. Νομικά αύτή ή
άποσιώπηση ήταν άπόλυτα νόμιμη καί μπορούσε νά συνεχιστεί
δυό ολόκληρα χρόνια, γιατί δέν παραβίαζε ουτε ενα άπό τά
αρθρα τής εμπορικής νομοθεσίας. ' Ο πρόεδρος του Εποπτικού
συμβουλίου, πού σάν ύπεύθυνο πρόσωπο υπόγραφε τούς ψεύτι
κους ισολογισμούς, ήταν καί παραμένει πρόεδρος τού ’Εμπορι
κού έπιμελητηρίου τού Κάσσελ. Οί μέτοχοι έμαθαν γΓαύτό τό
δάνειο πού δόθηκε στήν έταιρία «Χασσία» πολύ άργότερα άπό
τή μέρα πού άποδείχτηκε δτι ήταν άστοχο...» (αύτή τή λέξη ό
συγγραφέας θά επρεπε νά τή βάλει σέ εισαγωγικά)... «καί δταν
οί μετοχές τής «Εταιρίας χαλύβδινων ελατηρίων» είχαν πιά
* 5ο1ιιι1ζ6-θ3βν€Γηίΐζ στό βιβλίο «Ογ<1γ.

ά.

8.-Οϋ1ί.», V, 2, σελ. 110.
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πέσει περίπου κατά 100%, γιατί οί μυημένοι είχαν αρχίσει νά τίς
ξεφορτώνονται...
Αυτό τό τυπικό παράδειγμα ακροβατισμών στά ζητήματα τών
ισολογισμών, πού είναι τό πιό συνηθισμένο πράγμα στίς μετοχικές
έταιρίες, μάς εξηγεί, γιατί τά διοικητικά συμβούλια τών μετοχι
κών εταιριών επιδίδονται μέ πολύ λιγότερη διστακτικότητα
απ’ό,τι οί άτομικοί επιχειρηματίες σέ ριψοκίνδυνες ύποθέσεις.
'Η νεότερη τεχνική κατάρτισης τών ισολογισμών δέν τούς δίνει
μόνο τή δυνατότητα νά κρύβουν τίς ριψοκίνδυνες ύποθέσεις άπό
τό μέσο μέτοχο, μά καί επιτρέπει στά κυρίως ένδιαφερόμενα
πρόσωπα, σέ περίπτωση άποτυχίας του πειράματος, ν ’άποφεύγουν τίς συνέπειες, πουλώντας έγκαιρα τίς μετοχές τους, ένώ ό
άτομικός επιχειρηματίας εύθύνεται μέ τό ϊδιο του τό τομάρι γιά
ό,τι κάνει...
Οί ισολογισμοί πολλών μετοχικών εταιριών μοιάζουν μέ τά
γνωστά παλίμψηστα τής μεσαιωνικής εποχής, άπό τά όποια
επρεπε πρώτα νά σβήσει κανείς αύτά πού ήταν γραμμένα πάνω
τους, γιά νά φανερώσει τά γραπτά πού υπήρχαν άπό κάτω καί
πού έδιναν τό πραγματικό περιεχόμενο του χειρογράφου» (τά
παλίμψηστα είναι περγαμηνές άπό τίς όποιες έχουν ξύσει τό
άρχικό χειρόγραφο καί κατόπι πάνω στό ξυμένο γράψανε άλλο).
«Τό πιό άπλό καί γ ι’αύτό τό πιό συχνά χρησιμοποιούμενο
μέσο γιά νά γίνουν οί ισολογισμοί άνεξιχνίαστοι, είναι ό
χωρισμός τής ενιαίας έπιχείρησης σέ μερικά τμήματα μέ τή
δημιουργία ή τήν προσάρτηση «έταιριών-θυγατέρων». Τά πλεο
νεκτήματα αύτου του συστήματος άπό τήν άποψη διαφόρων
έπιδιώξεων—νόμιμων ή παράνομων— είναι τόσο ολοφάνερα,
ώστε σήμερα, πραγματικά μόνο σάν εξαίρεση υπάρχουν μεγάλες
έταιρίες πού δέν έχουν άποδεχτεΐ αύτό τό σύστημα»*.
Σάν παράδειγμα πολύ μεγάλης καί μονοπωλιακής εταιρίας,
πού καταφεύγει σ ’αύτό τό σύστημα στήν πιό πλατιά κλίμακα, ό
συγγραφέας άναφέρει τήν περίφημη «Γενική 'Εταιρία Η λ ε κ 
τρισμού» (A.E.G., γ ι ’αύτή θά μιλήσουμε παρακάτω). Τό 1912
ύπολόγιζαν οτι ή ' Εταιρία αύτή συμμετέχει σέ ¡ 7 5 - 2 0 0 έται
ρίες, κυριαρχώντας φυσικά σ ’αυτές καί άγκαλιάζοντας συνολι
κά ένα κεφάλαιο, Ι'/2 περίπου δισεκατομμυρίων μάρκων**.
*
L, Eschwege: «Tochtergesellschaften», «Die Bank», 1914, 1, σελ. 545 (A.
νΕσβεγκε. «Οί έταιρίες~κόρες», «*Η Τράπεζα». *Η Σύντ.).
** Kurt Heinig. «Der Weg des Elektrotrusts», «Neue Zeit», 1912, 30. Jahrg., 2,
σελ. 484 (Κούρτ Χάινιγκ, «eO δρόμος του ήλεκτρικοΰ τραστ», «Νέοι Καιροί»,
1912, 30ός χρόνος εκδ. Ή Σύντ.).
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*
Οποιοιδήποτε κανόνες ελέγχου, δημοσίευσης ισολογι
σμών, έπεξεργασίας ορισμένης μορφής τους, καθιέρωσης τής
έπίβλεψης κτλ», πράγματα μέ τά όποια αποσπούν την προσοχή
τον κοινού οι καλοθελητές καθηγητές καί υπάλληλοι— δηλαδή
αύτοί πού έχουν τήν καλή πρόθεση νά ύπερασπίζουν καί νά
εξωραΐζουν τόν καπιταλισμό— δέν μπορούν νά έχουν στήν
περίπτωση αυτή καμιά σημασία. Γιατί ή ατομική ιδιοκτη
σία είναι ιερή καί σέ κανέναν δέν μπορείς νά άπαγορέψεις
νά άγοράζει, νά πουλά, νά άνταλλάσσει, νά ένεχειριάζει με
τοχές κτλ.
’Από τά στοιχεία πού άναφέρει ό Ε. Ά γκάντ, πού 15 χρόνια
ήταν ύπάλληλος τής ρωσοκινεζικής τράπεζας καί τό Μάη του
1914 δημοσίευσε ένα έργο μέ τόν όχι καί τόσο άκριβολογημένο
τίτλο: «Οί μεγάλες τράπεζες καί ή παγκόσμια αγορά»*, μπορεί
νά κρίνει κανείς ποιές διαστάσεις πήρε τό «σύστημα συμμετο
χής» στίς μεγάλες ρωσικές τράπεζες. ΓΟ συγγραφέας χωρίζει τις
μεγάλες ρωσικές τράπεζες σέ δυό βασικές ομάδες: α) σ'εκείνες
πού δουλεύουν μέ τό «σύστημα συμμετοχής» καί β) στίς
«άνεξάρτητες», εννοώντας όμως αυθαίρετα μέ τή λέξη «άνεξαρτησία» τήν Ανεξαρτησία από τίς τράπεζες του έξωτερικον. Τήν
πρώτη ομάδα ό συγγραφέας τή χωρίζει σέ τρεις ύποομάδες: 1)
γερμανική συμμετοχή* 2) αγγλική καί 3) γαλλική, έχοντας
ύπόψη τή «συμμετοχή» καί τήν κυριαρχία τών μεγαλύτερων
ξένων τραπεζών τής αντίστοιχης έθνότητας. Τά κεφάλαια τών
τραπεζών ό συγγραφέας τά χωρίζει σέ κεφάλαια τοποθετημένα
«παραγωγικά» (στό εμπόριο καί στή βιομηχανία) καί σέ
κεφάλαια τοποθετημένα «κερδοσκοπικά» (στίς χρηματιστηρια
κές καί χρηματιστικές πράξεις) καί ύποθέτει, μέ τή μικροαστική-ρεφορμιστική άντίληψη πού τόν χαρακτηρίζει, ότι τάχα στίς
συνθήκες τής διατήρησης του καπιταλισμού μπορεί νά ξεχωρί
σει κανείς τό πρώτο είδος τοποθέτησης από τό δεύτερο καί νά
εξαλείψει τό δεύτερο.
Τά στοιχεία του συγγραφέα είναι τά παρακάτω:
*
E. Agahd. «Großbanken und Weltmarkt. Die wirtschaftliche und politische
Bedeutung der Großbanken im Weltmarkt unter Berücksichtigung ihres Einflusses
auf Rußlands Volkswirtschaft und die deutsch-russischen Beziechungen». Berl.,
1914 (E. Άγκάντ. «Οί μεγάλες τράπεζες καί ή παγκόσμια άγορά. *Η οικονομική
καί πολιτική σημασία τών μεγάλων τραπεζών στήν παγκόσμια άγορά από τήν
άποψη τής έπίδρασής τους στήν έθνική οικονομία τής Ρωσίας καί στίς
ρωσογερμανικές σχέσεις». Βερολίνο. Ή Σύντ.).
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Τό ενεργητικό των τραπεζών (σύμφωνα με τούς ισολογισμούς τον ‘ΟχτώβρηΝοέμβρη ¡913) σέ εκατομμύρια ρούβλια
Κεφάλαια τοποθετημένα
'Ομάδες ρωσικών τραπεζών:

α I) 4 τράπεζες: ή ’Εμπ. τής Σιβηρίας, ή Ρωσ.,
ή Διεθνής καί ή Τράπεζα Προεξοφλ...................
α 2) 2 τράπεζες: ή Έμποροβιομηχ. καί ή
Ρωσοαγγλική Τράπεζα............................................
α 3) 5 τράπεζες: ή Ρωσοασιατική, ή ’Ιδιωτική
τής Πετρούπολης, ή Τράπεζα ’ Αζόφ-Ντόν, ή Ούνιόν τής Μόσχας, ή Ρωσογαλλ. ’ Εμπ. Τράπεζα

παραγω- κερδοσκογικά
πικά

σύνολο

413,7

859,1

1272,8

239,3

169,1

408,4

711,8

661,2

1373,0

(11 τράπεζες) Σ ύνολο.............................. α) * I 364,8

1689,4

3 054,2

504,2

391,1

895,3

(19 τράπεζες) Γενικό σύνολο .......................... I 869,0

2 080,5

3 949,5

β) 8 τράπέζες: ή ’Εμπ. τής Μόσχας, ή Τρά
πεζα Βόλγα-Κάμα * ή Γιοΰνκερ καί Σία· ή ’ Εμπ.
τής Πετρούπολης, πρώην Βάβελμπεργκ· ή Τράπε
ζα τής Μόσχας, πρώην Ριαμπουσίνσκι· ή Τράπε
ζα Προεξ. τής Μόσχας, ή Τράπεζα ’Εμπορίου
τής Μόσχας καί ή ’Ιδιωτική τής Μ ό σ χα ς----

Σύμφωνα μέ τά στοιχεία αύτά, άπό τά 4 σχεδόν δισεκατομμύ
ρια ρούβλια, πού άποτελοϋν τό «εργαζόμενο» κεφάλαιο των
μεγάλων τραπεζών πάνω άπό τά ¥4, δηλ. πάνω άπό 3 δισεκατομ
μύρια, άνήκουν στις τράπεζες πού άποτελοϋν στην ούσία
«έταιρίες-θυγατέρες» των τραπεζών τού έξωτερικοϋ καί πρώτ*
άπ’όλα των τραπεζών του Παρισιού (τό περίφημο τραπεζικό
τρίο: ή Παρισινή "Ενωση, ή Τράπεζα του Παρισιού καί των
Κάτω Χωρών καί ή Γενική Εταιρία), καί του Βερολίνου
(κυρίως ή Γερμανική Τράπεζα καί ή *Εταιρία Προεξοφλήσεων).
Οι δυό άπό τίς μεγαλύτερες ρωσικές τράπεζες, ή «Ρωσική»
(«Ρωσική Τράπεζα ’Εξωτερικού Εμπορίου») καί ή «Διεθνής»
(«Διεθνής ’Εμπορική Τράπεζα τής Πετρούπολης») άπό τό 1906
ως τό 1912 αύξησαν τά κεφάλαιά τους άπό 44 σέ 98 εκατομμύρια
ρούβλια καί τά άποθεματικά τους άπό 15 σέ 39 έκατομμύρια,
«εργαζόμενες κατά ¥4 μέ γερμανικά κεφάλαια». 'Η πρώτη
τράπεζα άνήκει στό «κοντσέρν» τής «Γερμανικής Τράπεζας»
του Βερολίνου, ή δεύτερη στήν «* Εταιρία Προεξοφλήσεων» του
Βερολίνου. *0 άγαθός μας ό Ά γκάντ εκφράζει τή βαθιά του
άγανάκτηση γιατί οί τράπεζες του Βερολίνου κρατούν στά χέρια
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τους τίς περισσότερες μετοχές καί γ ι’αύτό οι ρώσοι μέτοχοι
είναι άνίσχυροι. Καί φυσικά ή χώρα πού έξάγει κεφάλαιο
μαζεύει τό καϊμάκι: λογουχάρη ή «Γερμανική Τράπεζα» του
Βερολίνου, δταν εισήγαγε στό Βερολίνο τίς μετοχές τής
Εμπορικής Τράπεζας τής Σιβηρίας, τίς κράτησε ενα χρόνο στό
χαρτοφύλακά της καί υστέρα τίς πούλησε μέ τιμή 193 άντί 100,
δηλαδή σχεδόν στό διπλάσιο, «κερδίζοντας» περίπου 6 έκατομμύρια ρούβλια, δνα κέρδος πού ό Χίλφερντινγκ τό όνόμασε
«ιδρυτικό κέρδος»*
Ό συγγραφέας ύπολογίζει όλο τό «δυναμικό» των μεγαλύτε
ρων τραπεζών τής Πετρούπολης σέ 8 235 έκατομμύρια ρούβλια,
σχεδόν 8!/ 4 δισεκατομμύρια, καί τή «συμμετοχή», ή σωστότερα
την κυριαρχία των ξένων τραπεζών, την κατανέμει ετσι:
γαλλικές τράπεζες 55%, άγγλικές 10%, γερμανικές 35%. *Α π’αυ
τό τό ποσό των 8 235 έκατομμυρίων ενεργού κεφαλαίου τά 3 687
έκατομμύρια, δηλαδή πάνω από τά 40%, άνήκει, σύμφωνα μέ
τούς ύπολογισμούς τού συγγραφέα, στά συνδικάτα: Προντούγκολ, Προνταμέτ, καθώς καί στά συνδικάτα τής βιομηχανίας τού
πετρελαίου, τής μεταλλουργίας καί τού τσιμέντου. Συνεπώς, ή
συγχώνευση του τραπεζικού καί τού βιομηχανικού κεφαλαίου,
σέ σχέση μέ τή δημιουργία καπιταλιστικών μονοπωλίων, έχει
κάνει καί στή Ρωσία τεράστια βήματα προς τά μπρός149.
Τό χρηματιστικό κεφάλαιο, πού εϊναι συγκεντρωμένο σέ
λίγα χέρια καί άσκεΐ πραγματικό μονοπώλιο, βγάζει τεράστια
καί διαρκώς αυξανόμενα κέρδη από την ίδρυση έταιριών, άπό
την έκδοση χρεογράφων, άπό κρατικά δάνεια κτλ., σταθεροποι
ώντας την κυριαρχία τής χρηματιστικής ολιγαρχίας, έπιβάλλοντας σ ’δλη τήν κοινωνία ενα φόρο ύποτελείας προς τούς
μονοπωλητές. Νά ενα άπό τά άπειρα παραδείγματα πού άναφέρει
ό Χίλφερντινγκ καί πού δείχνει πώς «διαφεντεύουν» τά αμερικα
νικά τράστ: Τό 1887 ό Χαβεμέγερ ίδρυσε ενα τράστ ζάχαρης μέ
τή συγχώνευση 15 μικρών εταιριών, πού τό συνολικό κεφάλαιό
τους εφτανε τά 6V2 έκατομμύρια δολλάρια* Τό κεφάλαιο δμως
τού τράστ πού «νερώθηκε» σύμφωνα μέ τήν άμερικανική
έκφραση, καθορίστηκε σέ 50 εκατομμύρια δρλλάρια. 'Η «ύπερκεφαλαιοποίηση» ύπολόγιζε τά μελλοντικά μονοπωλιακά κέρ
δη, όπως τό τράστ τού άτσαλιου στήν ίδια έπίσης ’Αμερική
ύπολογίζει τά μελλοντικά μονοπωλιακά κέρδη, άγοράζοντας
δλο καί περισσότερα κοιτάσματα σιδήρου. Καί πραγματικά, τό
τράστ τής ζάχαρης καθόρισε μονοπωλιακές τιμές καί πραγματο
ποίησε τέτια έσοδα, ώστε μπόρεσε νά πληρώσει 10% μέρισμα
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γιά τό επτά φορές «νερωμένο» κεφάλαιο, δηλαδή σχεδόν τά 70ψο
του κεφαλαίου πού είχε πραγματικά καταβληθεί κατά τήν Ιδρυση του
τράστ! Τό 1909 τό κεφάλαιο του τράστ ήταν 90 έκατομμύρια
δολλάρια. Μέσα σέ είκοσι δυό χρόνια τό κεφάλαιο αύξήθηκε
πάνω άπό δέκα φορές.
Στή Γαλλία ή κυριαρχία τής «χρηματιστικής ολιγαρχίας»
(«Ενάντια στή χρηματιστική όλιγαρχία στή Γαλλία» είναι ό
τίτλος του γνωστού βιβλίου του Λιζίς, πού ή πέμπτη έκδοσή του
κυκλοφόρησε τό 1908) πήρε μιά λίγο μόνο διαφορετική μορφή.
Οί τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες άσκοϋν οχι σχετικό, άλλά
«απόλυτο μονοπώλιο» στήν έκδοση χρεογράφων. Στήν πραγμα
τικότητα πρόκειται γιά ένα «τράστ των μεγάλων τραπεζών». Καί
τό μονοπώλιο έξασφαλίζει μονοπωλιακά κέρδη άπό τίς έκδόσεις
χρεογράφων. "Οταν συνάπτεται δάνειο, ή χώρα πού δανείζεται
παίρνει συνήθως οχι παραπάνω άπό τά 90% τού συνολικού
ποσού* τά 10% τά παίρνουν οί τράπεζες καί οί άλλοι μεσάζοντες.
Τό κέρδος τών τραπεζών άπό τό ρωσοκινεζικό δάνειο τών 400
εκατομμυρίων φράγκων ήταν 8% άπό τό ρωσικό (1904) τών 800
εκατομμυρίων 10%, άπό τό δάνειο τού Μαρόκου (1904) τών 62ι/ 2
εκατομμυρίων 183/4%· Ό καπιταλισμός πού άρχισε τήν άνάπτυξή του άπό τό μικρό τοκογλυφικό κεφάλαιο, τελειώνει τήν
άνάπτυξή του μέ τό γιγάντιο τοκογλυφικό κεφάλαιο. «Οί γάλλοι
είναι οί τοκογλύφοι τής Εύρώπης», λέει ό Λιζίς. 'Ό λοι οί οροι
τής οικονομικής ζωής άλλάζουν βαθιά άπ’αύτή τή μετατροπή
τού καπιταλισμού. "Οταν ύπάρχει στασιμότητα στήν αύξηση
τού πληθυσμού, τής βιομηχανίας, τού έμπορίου, τών θαλασσίων
μεταφορών, τότε ή «χώρα» μπορεΐ νά πλουτίζει άπό τήν
τοκογλυφία. «Πενήντα άνθρωποι, πού άντιπροσωπεύουν ένα
κεφάλαιο 8 έκατομμυρίων φράγκων, μπορούν νά διαχειρίζονται
δυό δισεκατομμύρια σέ τέσσερις τράπεζες». Τό σύστημα «συμμετοχής», πού μάς είναι πιά γνωστό, οδηγεί στά ίδια έπακόλουθα:
μιά άπό τίς μεγαλύτερες τράπεζες, ή «Γενική *Εταιρία» (Société
Générale) έκδίδει 64 000 όμολογίες τής «έταιρίας-θυγατέρας»,
« ’Εργοστάσια ζάχαρης τής Αιγύπτου». 'Η τιμή έκδοσής τους
είναι 150%, δηλαδή ή τράπεζα κερδίζει 50 καπίκια στό ρούβλι.
Τά, μερίσματα αύτής τής έταιρίας άποδείχτηκαν εικονικά, τό
«κοινό» έχασε άπό 90 <8ς 100 έκατομμύρια φράγκα. «"Ενας άπό
τούς διευθυντές τής «Γενικής 'Εταιρίας» ήταν μέλος τής
διοίκησης τών « ’Εργοστασίων ζάχαρης»». Δέν είναι παράξενο
δτι ô συγγραφέας άναγκάζεται νά βγάλει τό συμπέρασμα ότι «ή
γαλλική δημοκρατία είναι μιά χρηματιστική μοναρχία», «μιά
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απόλυτη κυριαρχία της χρηματιστικής ολιγαρχίας πού εξουσιά
ζει καί τόν τύπο καί την κυβέρνηση»*.
Τό εξαιρετικά μεγάλο κέρδος πού φέρνει ή έκδοση χρεογρά
φων, σάν μιά από τίς κύριες πράξεις του χρηματιστικοϋ
κεφαλαίου, παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη καί τη
σταθεροποίηση τής χρηματιστικής ολιγαρχίας. «Στό εσωτερικό
δεν ύπάρχει οϋτε μιά κερδοσκοπική επιχείρηση, πού νά δίνει
εστω καί κατά προσέγγιση τόσο μεγάλο κέρδος, δσο ή μεσιτεία
γιά την έκδοση εξωτερικών δανείων»— λέει τό γερμανικό
περιοδικό « Ή Τράπεζα»**.
«Δέν υπάρχει ουτε μιά τραπεζική πράξη, πού νά φέρνει τόσο
μεγάλο κέρδος, δσο ή έκδοση τίτλων». Σύμφωνα μέ τά στοιχεία
τού «Οικονομολόγου τής Γερμανίας», τό κέρδος από τήν
έκδοση μετοχών βιομηχανικών επιχειρήσεων ήταν κατά μέσο
δρο τό χρόνο:
1895— 38,6%
1896— 36,1%
1897— 66,7%

1898— 67,7%
1899— 66,9%
1900— 55,2%

«Μέσα σέ μιά δεκαετία, στά 1891 - 1900, ή έκδοση τίτλων τής
γερμανικής βιομηχανίας, «άπόδοσε κέρδος» πάνω άπό ενα
δισεκατομμύριο» ***.
’ Αν στή διάρκεια τής βιομηχανικής ανόδου εϊναι τεράστια
τά κέρδη του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, στή διάρκεια τής
πτώσης οι μικρές καί ασταθείς επιχειρήσεις χάνονται, ενώ οί
μεγάλες τράπεζες «συμμετέχουν» στην έξαγορά τους σέ φτηνή
τιμή ή στίς επιτυχείς «εξυγιάνσεις» καί «αναδιοργανώσεις».
Στίς «εξυγιάνσεις» των επιχειρήσεων πού έχουν παθητικό «τό
μετοχικό κεφάλαιο μειώνεται, δηλαδή τό κέρδος κατανέμεται μέ
βάση μικρότερο κεφάλαιο καί στό εξής ύπολογίζεται πιά πάνω
σ ’αυτό. ’Ή , αν δέν ύπάρχει καθόλου κέρδος, προσελκύεται
καινούργιο κεφάλαιο, πού ενωμένο μαζί μέ τό λιγότερο άποδοτικό παλιό κεφάλαιο, θά δίνει πιά αρκετό κέρδος. Μέ τήν ευκαιρία
*
Lysis. «Contre l ’oligarchie financière en France». 5 éd., P., 1908, pp. 11, 12,
26, 39, 40, 48 (Λιζίς. « ’Ενάντια στή χρηματιστική όλιγαρχία στή Γαλλία», 5η
εκδ., Παρίσι, σελ. II, 12, 26, 39, 40, 48. 'Η Σύντ.).
** «Die Bank», 1913, τευχ. 7, S. 630.
*** Stillich, στό £ργο πού άναφέραμε, σελ. 143 καί W. Sombart. «Die deutsche
Volkswirtscaft im \9, Jahrhundert». 2, Aufl., 1909, σελ. 526, Anlage 8 (B.
Ζόμπαρτ. « Ή γερμανική έθνική οικονομία στό 19ο αιώνα», 2η £κδ., 1909, σελ.
526, Παράρτημα 8. "Η Συντ.).
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άς σημειώσουμε— προσθέτει ό Χίλφερντινγκ— δτι δλες αύτές
οι έξυγιάνσεις καί αναδιοργανώσεις έχουν διπλή σημασία για
τίς τράπεζες: πρώτο, είναι μιά επικερδής πράξη, καί, δεύτερο,
μιά κατάλληλη εύκαιρία γιά νά βάλουν κάτω από τήν εξάρτησή
τους αύτές τίς έταιρίες πού βρίσκονται στήν ανάγκη»*.
Νά ενα παράδειγμα: ή μετοχική εταιρία μεταλλείων «Ούνιόν» του Ντόρτμουντ ιδρύθηκε τό 1872. Είχαν έκδοθει συνολικά
μετοχές 40 εκατομμυρίων μάρκων, πού ή τιμή τους ανέβηκε στά
170%, δταν τόν πρώτο χρόνο δόθηκε μέρισμα 12%. Τό χρηματιστικό κεφάλαιο μάζεψε τό καϊμάκι κερδίζοντας κάτι «μικρο
πράγματα» κάπου 28 εκατομμύρια. Στήν ίδρυση αύτής τής
εταιρίας τόν κύριο λόγο τόν επαιξε ή ιδια εκείνη μεγάλη
γερμανική τράπεζα, ή «Εταιρία Προεξοφλήσεων», πού τό
κεφάλαιό της άνέβηκε αισίως στά 300 εκατομμύρια μάρκα. Σέ
συνέχεια τά μερίσματα τής «Ούνιόν» πέφτουν στό μηδέν. Οι
μέτοχοι βρίσκονται στήν άνάγκη νά συμφωνήσουν «νά μειωθεί»
τό κεφάλαιο, δηλαδή νά χάσουν ενα μέρος τους, γιά νά μή τό
χάσουν ολόκληρο. Καί τό αποτέλεσμα μιας σειράς «έξυγιάνσεων» είναι νά εξαφανιστούν από τά βιβλία τής εταιρίας «Ούνιόν»
πάνω από 73 εκατομμύρια μάρκα μέσα σέ 30 χρόνια. «Σήμερα οι
πρώτοι μέτοχοι αύτής τής εταιρίας έχουν στά χέρια τους μόνο τά
5% τής όνομαστικής αξίας τών μετοχών τους»**— ένώ σέ κάθε
«εξυγίανση» οί τράπεζες εξακολουθούσαν «νά κερδίζουν».
’Ιδιαίτερα έπικερδής επιχείρηση τού χρηματιστικού κεφα
λαίου είναι επίσης ή κερδοσκοπία μέ τά οικόπεδα πού βρίσκον
ται στά προάστια τών γοργά άναπτυσσόμενων μεγαλουπόλεων.
Τό μονοπώλιο τών τραπεζών συγχωνεύεται εδώ μέ τό μονοπώλιο
τής γαιοπροσόδου καί μέ τό μονοπώλιο τών συγκοινωνιών, γιατί
ή αύξηση τής τιμής τών οικοπέδων, ή δυνατότητα επικερδούς
πώλησής τους κομμάτι-κομμάτι κτλ. έξαρτιέται πάνω άπ’δλα
από τίς καλές συγκοινωνίες μέ τό κέντρο τής πόλης, κι ’αυτές οί
συγκοινωνίες βρίσκονται στά χέρια μεγάλων εταιριών, πού
συνδέονται μέ τίς ίδιες αύτές τράπεζες μέ τό σύστημα συμμετο
χής καί μέ τό μοίρασμα διευθυντικών θέσεων. ’Έτσι εχουμε αυτό
πού τό ονόμασε «βάλτο» ό γερμανός συγγραφέας Λ. *Έσβεγκε,
συνεργάτης τού περιοδικού «'Η Τράπεζα», πού εχει ειδικά
μελετήσει τό έμπόριο τών οικοπέδων, τήν υποθήκευσή τους
κτλ.: άφηνιασμένη κερδοσκοπία μέ τά οικόπεδα τών προαστί
* «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο», σελ. 172.
** είιΐΐίοϊι στό £ργο πού αναφέραμε, σελ. 138 καί ϋβίτηαηη, σελ. 51.
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ων, χρεοκοπίες οικοδομικών έταιριών, δπως της έταιρίας του
Βερολίνου «Μπόσβαου καί Κνάουερ», πού άρπαξε περίπου 100
εκατομμύρια μάρκα μέ τή μεσολάβηση τής «πιό σοβαρής καί
πιό μεγάλης» «Γερμανικής Τράπεζας» (Deutsche Bank) πού
δρουσε, εννοείται, σύμφωνα μέ τό σύστημα «συμμετοχής»,
δηλαδή στά κρυφά, πίσω άπό την πλάτη, καί πού ξεγλίστρησε,
χάνοντας «δλο-δλο» 12 εκατομμύρια μάρκα— ύστερα κατα
στροφή των μικρονοικοκυρέων καί των εργατών, πού δέν
παίρνουν τίποτε άπό τις παραφουσκωμένες οικοδομικές έταιρίες, άπατεωνίστικες συναλλαγές μέ τήν «τίμια» άστυνομία καί τίς
διοικητικές άρχές του Βερολίνου γιά ν ’άρπάξουν στά χέρια
τους τό δικαίωμα έκδοσης πιστοποιητικών γιά τά οικόπεδα καί
άδειων τής Δημαρχίας γιά τήν άνέγερση κτιρίων κτλ. κ.ο.κ.*.
Τά «άμερικανικά ήθη», γιά τά όποια τόσο υποκριτικά
ύψώνουν τά μάτια τους προς τόν ουρανό οι εύρωπαΐοι καθηγητές
καί οι καλοπροαίρετοι άστοί, έγιναν στήν εποχή του χρηματιστικου κεφαλαίου κυριολεκτικά ήθη κάθε μεγάλης πόλης
όποιασδήποτε χώρας.
Στό Βερολίνο, στίς άρχές του 1914, λέγανε δτι πρόκειται νά
δημιουργηθεΐ «τράστ μεταφορών», δηλαδή «κοινότητα συμφε
ρόντων» άνάμεσα στίς τρεις επιχειρήσεις μεταφορών του
Βερολίνου: τόν ήλεκτρικό σιδηρόδρομο τής πόλης, τήν έταιρία
τροχιοδρόμων καί τήν έταιρία λεωφορείων. «'Ότι ύπάρχει μιά
τέτια πρόθεση— έγραφε τό περιοδικό « Ή Τράπεζα»— ήταν σέ
μας γνωστό άπό τότε πού άνακοινώθηκε δτι οι περισσότερες
μετοχές τής έταιρίας λεωφορείων πέρασαν στά χέρια τών δυό
άλλων μεταφορικών εταιριών... Μπορεΐ νά πιστέψει κανείς
απόλυτα τά πρόσωπα πού έπιδιώκουν ένα τέτιο σκοπό, δτι μέ
τήν ένιαία ρύθμιση τών μεταφορών ελπίζουν νά πετύχουν τέτιες
οικονομίες, πού ένα μέρος τους θά μπορούσε στό κάτω-κάτω νά
δοθεί στό κοινό. Τό ζήτημα δμως περιπλέκεται μέ τό δτι πίσω
άπ’αύτό τό δη μιουργούμενο τράστ τών μεταφορών βρίσκονται
οι τράπεζες, πού, άν τό θελήσουν, μπορούν νά ύποτάξουν τίς
μονοπωλημένες συγκοινωνίες στά συμφέροντα τού εμπορίου
τους μέ τά οικόπεδα. Γιά νά πειστεί κανείς πόσο φυσιολογική
είναι μιά τέτια ύπόθεση, φτάνει νά θυμηθεί δτι κατά τήν ίδρυση
κιόλας τής έταιρίας του ήλεκτρικοϋ σιδηροδρόμου τής πόλης
άνακατεύτηκαν τά συμφέροντα τής μεγάλης εκείνης τράπεζας,
*
«Die Bank», 1913» σελ. 952, L. Eschwege. «Der Sumpf» («'Ο βάλτος». Ή
Σόντ.)· στό ίδιο, 19! 2, 1, σελ. 223 κ.έ.
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πού βοήθησε στήν ίδρυση τής εταιρίας αύτής. Συγκεκριμένα: τά
συμφέροντα αύτής τής έπιχείρησης μεταφορών μπλέκονταν μέ
τά συμφέροντα του εμπορίου οικοπέδων. *Η ουσία του ζητήμα
τος είναι δτι ή ανατολική γραμμή αύτοϋ του σιδηροδρόμου
έπρεπε νά περνάει από οικόπεδα, τά όποια επειτα ή τράπεζα
αύτή, δταν εϊχε ήδη εξασφαλιστεί τό στρώσιμο τής γραμμής, τά
πούλησε μέ τεράστιο κέρδος γιά τον έαυτό της καί γιά μερικά
συμμετέχοντα πρόσωπα...»*
Τό μονοπώλιο, μιά καί εχει δημιουργηθεΐ καί διαχειρίζεται
δισεκατομμύρια, διεισδύει μέ απόλυτη άναγκαιότητα σέ δλες τίς
πλευρές τής κοινωνικής ζωής, ανεξάρτητα από τήν πολιτική
συγκρότηση καί από όποιεσδήποτε άλλες «λεπτομέρειες». Στή
γερμανική οικονομική φιλολογία είναι κάτι τό συνηθισμένο ή
δουλόπρεπη περιαυτολογία γιά τήν έντιμότητα τών πρώσσων
ύπαλλήλων καί οι υπαινιγμοί γιά τό γαλλικό Παναμά150 ή τήν
άμερικανική πολιτική διαφθορά. Είναι όμως γεγονός δτι ακόμη
καί ή αστική φιλολογία, ή αφιερωμένη στίς τραπεζικές ύποθέσεις τής Γερμανίας, βρίσκεται συνεχώς στήν ανάγκη νά βγαίνει
πολύ εξω άπό τά πλαίσια τών καθαρά τραπεζικών πράξεων καί
νά γράφει, λογουχάρη, γιά τήν «τάση προς τίς τράπεζες»,
παίρνοντας άφορμή άπό τίς δλο καί συχνότερες περιπτώσεις
πού δημόσιοι υπάλληλοι περνούν στήν υπηρεσία τών τραπεζών:
«Πώς εχει δμως τό ζήτημα μέ τόν άδέκαστο δημόσιο υπάλληλο
πού ό κρυφός του πόθος είναι μιά ζεστή θεσούλα στήν
Μπέρενστρασε;»**—τήν όδό του Βερολίνου δπου βρίσκεται ή
«Γερμανική Τράπεζα». *0 έκδοτης του περιοδικού «'Η Τράπε
ζα» ’Άλφρεντ Λάνσμπουργκ εγραψε τό 1909 τό άρθρο: «eH
οικονομική σημασία του βυζαντινισμού», παίρνοντας άφορμή,
άνάμεσα στ’άλλα, άπό τό ταξίδι του Γουλιέλμου Β' στήν
Παλαιστίνη καί άπό τό «άμεσο αποτέλεσμα αυτού του ταξιδιού,
τήν κατασκευή τού σιδηροδρόμου τής Βαγδάτης, αύτοϋ του
μοιραίου, «μεγάλου έργου τού γερμανικού έπιχειρηματικού
πνεύματος», πού είναι περισσότερο ύπεύθυνο γιά τήν «κύκλω
ση», άπ *δλα τά πολιτικά λάθη μας μαζί παρμένα» *** (μέ τή λέξη
κύκλωση εννοείται ή πολιτική του Έδουάρδου Ζ ' πούέπιδίωκε
ν* απομονώσει τή Γερμανία καί νά τήν κυκλώσει μέ τόν κλοιό
* «Verkehrstrust», «Die Bank», 1914, 1, σελ. 89 («Τό τραστ τών μεταφορών»,
«*Η Τράπεζα». Ή Σόντ.).
** «Der Zug zur Bank», «Die Bank», 1909, 1, σελ. 79 («Ή τάση πρός τίς
τράπεζες», «'Η Τράπεζα». Ή Σύντ.).
*** «Der Zug zur Bank», «Die Bank», 1909, 1, σελ. 301.
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μιας ιμπεριαλιστικής άντιγερμανικής συμμαχίας). "Ο συνεργά
της του ϊδιου περιοδικού ’Έσβεγκε, πού τόν εχουμε αναφέρει
πιό πάνω, εγραψε τό 1911 τό άρθρο: «'Η πλουτοκρατία καί οί
δημόσιοι ύπάλληλοι», όπου ξεσκεπάζει π.χ. τήν περίπτωση του
γερμανοΰ δημόσιου ύπάλληλου Φέλκερ, πού σάν μέλος τής
έπιτροπής γιά τά καρτέλ διακρίθηκε μέ τή δραστηριότητα του
καί υστέρα από λίγο καιρό βρέθηκε νά κατέχει μιά προσοδοφό
ρα θεσούλα στό πιό μεγάλο καρτέλ, στό συνδικάτο τοϋ
άτσαλιοϋ. Παρόμοιες περιπτώσεις, πού δεν είναι καθόλου
τυχαίες, ανάγκασαν αύτόν τόν ίδιο αστό συγγραφέα νά ομολο
γήσει ότι «ή οικονομική ελευθερία, πού εξασφαλίζει τό γερμα
νικό σύνταγμα, εγινε σήμερα κιόλας, σέ πολλούς τομείς τής
οίκονομικής ζωής, μιά φράση χωρίς περιεχόμενο» καί ότι μέ τή
διαμορφωμένη πιά κυριαρχία τής πλουτοκρατίας «ακόμη καί ή
πιό πλατιά πολιτική έλευθερία δέν μπορεΐ νά μας σώσει από τή
μετατροπή μας σέ λαό μή ελεύθερων ανθρώπων»*.
Ό σ ο γιά τή Ρωσία, θά περιοριστούμε μόνο σ ’ενα παράδειγ
μα: πρίν από μερικά χρόνια σ ’όλες τίς εφημερίδες εκανε τό γύρο
ή είδηση ότι ό Νταβίντοφ, διευθυντής τοϋ τμήματος κρατικών
πιστώσεων, έγκαταλείπει τήν κρατική ύπηρεσία καί αναλαβαί
νει υπηρεσία σέ μιά μεγάλη τράπεζα, μέ μισθό πού, μέ βάση τή
συμφωνία, θά επρεπε μέσα σέ λίγα χρόνια νά ξεπεράσει τό 1
εκατομμύριο ρούβλια. Τό τμήμα κρατικών πιστώσεων είναι ενα
Ιδρυμα, πού σκοπός του είναι «ό συντονισμός τής δράσης όλων
των πιστωτικών ιδρυμάτων τοϋ κράτους» καί δίνει επιχορηγή
σεις στίς τράπεζες τής πρωτεύουσας πού φτάνουν τά 800-1 000
εκατομμύρια ρούβλια**.-------- Χαρακτηριστικό τοϋ καπιταλισμού γενικά είναι ότι χωρίζει
τήν ιδιοκτησία τοϋ κεφαλαίου από τή χρησιμοποίηση τοϋ
κεφαλαίου στήν παραγωγή, ότι χωρίζει τό χρηματικό κεφάλαιο
άπό τό βιομηχανικό ή τό παραγωγικό, ότι χωρίζει τόν εισοδηματία, πού ζεί μόνο άπό τό εισόδημα τοϋ χρηματικού κεφαλαίου,
άπό τόν επιχειρηματία καί απ’όλα τά πρόσωπα πού συμμετέ
χουν άμεσα στή. διαχείριση τοϋ κεφαλαίου. Ό ιμπεριαλισμός ή
ή κυριαρχία τοϋ χρηματιστικοϋ κεφαλαίου είναι ή ανώτατη
εκείνη βαθμίδα τοϋ καπιταλισμού, όπου ό χωρισμός αύτός
παίρνει πελώριες διαστάσεις. 'Η ύπεροχή τοϋ χρηματιστικοϋ
κεφαλαίου πάνω σ ’όλες τίς υπόλοιπες μορφές τοϋ κεφαλαίου
* « ϋ β Γ Ζ ι ^ ζιιγ Ββηί^», «ϋίβ ΒΕηΙί», 1911, 2, σελ. 825· 1913, 2, σελ. 962.
** Ε. Agahd, σελ. 202.
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σημαίνει κυρίαρχη θέση του είσοδηματία καί τής χρηματιστικής ολιγαρχίας, σημαίνει ξεχώρισμα μερικών κρατών, πού
κατέχουν τη χρηματιστική «δύναμη», άπ’ολα τά ύπόλοιπα.
Μπορει νά κρίνει κανείς γιά τίς διαστάσεις αύτοϋ του προτσές
από τά στοιχεία της στατιστικής γιά τίς εκδόσεις, δηλαδή γιά
τήν έκδοση κάθε είδους χρεογράφων.
Στό «Δελτίο τού Διεθνούς Στατιστικού ’Ινστιτούτου» ô Α.
Νέιμαρκ* δημοσίευσε τά πιό λεπτομερειακά, πλήρη καί συγκρί
σιμα στοιχεία γιά τίς εκδόσεις χρεογράφων σ ’όλο τόν κόσμο.
’Αργότερα τά στοιχεία αύτά πολλές φορές άναφέρθηκαν τμημα
τικά στήν οικονομική φιλολογία151. Νά ό απολογισμός γιά 4
δεκαετίες:
Σύνολο έκόόσεων χρεογράφων σέ δισεκατομμύρια φράγκα
κατά δεκαετία

1871 — 1880............................................
1881 — 1890............................................
1891 — 1900............................................

76,1
64,5
100,4

1901 — 1910..................................................

197,8

Τό 1871-1880 τό σύνολο τών εκδόσεων σ ’όλο τόν κόσμο
αύξήθηκε ειδικά έξαιτίας τών δανείων πού έχουν σχέση μέ τό
γαλλοπρωσσικό πόλεμο καί μέ τήν έποχή τής'ίδρυσης εταιριών,
πού επακολούθησε στή Γερμανία υστέρα απ’αυτόν τόν πόλεμο.
Γενικά ή αΰξηση στίς τρεις τελευταίες δεκαετίες τού 19ου αιώνα
δέν είναι σχετικά πολύ γρήγορη καί μόνο ή πρώτη δεκαετία του
20ού αιώνα παρουσιάζει, τεράστια αΰξηση, σχεδόν διπλασιασμό
μέσα σέ 10 χρόνια. Συνεπώς τά πρώτα χρόνια του 20οϋ αιώνα
είναι έποχή στροφής όχι μόνο όσοναφορά τήν ανάπτυξη τών
μονοπωλίων (καρτέλ, συνδικάτων, τράστ), πράγμα γιά τό όποιο
μιλήσαμε ήδη, μά καί όσοναφορά τήν άνάπτυξη του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου.
Ό Νέιμαρκ υπολογίζει τό 1910 τό σύνολο τών χρεογράφων
σ ’όλο τόν κόσμο περίπου σέ 815 δισεκατομμύρια φράγκα.
5Αφαιρώντας κατά προσέγγιση τά ποσά πού έπαναλαβαίνονται,
μειώνει τό ποσό αυτό σέ 575-600 δισεκατομμύρια. Νά πώς
κατανέμονται κατά χώρες (παίρνουμε σάν βάση τά 600 δισεκα
τομμύρια):
*
Bulletin de l ’institut international de statistique, t. XIX, livr. II. La Haye,
1912 (Δελτίο του Διεθνούς Στατιστικού ’Ινστιτούτου, τόμ. XIX, τεύχος II,
Χάγη, 'Η Συντ.).—Τά στοιχεία γιά τά μικρά κράτη, τής δεύτερης στήλης,
πάρθηκαν κατά προσέγγιση μέ βάση τά στοιχεία του 1902 αύξημένα κατά 20%.
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Σύνολο χρεογράφων τό 1910 (σέ δισεκατομμύρια φράγκα):
’Αγγλία ......................... . . . 142 )
132 ί
' Ενωμένες Πολιτείες . . .
Γαλλία ............................... . . . Π0
Γερμανία .......................... . . . 95 '
. . . 31
Αυστροουγγαρία .......... . . . 24
. . . 14
’Ιαπωνία .......................... . . . 12

479

’Ολλανδία................
Βέλγιο ......................
’Ισπανία....................
’Ελβετία ..................
Δ α ν ία ........................
Σουηδία, Νορβηγία,
νία κ.ά....................

.......... 12,5
..........
7,5
..........
7,5
........
6,25
........
3,75
Ρουμα
.......... 2,5

Σύνολο . . . .......... 600

’Από τά στοιχεία αυτά φαίνεται άμέσως πόσο χτυπητά
ξεχωρίζουν οι τέσσερις πιό πλούσιες καπιταλιστικές χώρες, πού
κατέχουν χρεόγραφα άξίας περίπου άπό 100 ως 150 δισεκατομ
μύρια φράγκα ή καθεμιά. Οι δυό απ’αυτές τίς τέσσερις χώρες,
ή 'Αγγλία καί ή Γαλλία, είναι οι πιό παλιές καί, δπως θά δούμε,
οι πιό πλούσιες σέ αποικίες καπιταλιστικές χώρες. Οί άλλες
δυό, οί Ενωμένες Πολιτείες καί ή Γερμανία, είναι προηγμένες
καπιταλιστικές χώρες άπό τήν άποψη τής ταχύτητας τής
άνάπτυξής τους καί του βαθμού διάδοσης τών καπιταλιστικών
μονοπωλίων στην παραγωγή. Καί οί τέσσερις αύτές χώρες μαζί
κατέχουν 479 δισεκατομμύρια φράγκα, δηλαδή σχεδόν τά 80%
τού παγκόσμιου χρηματιστικοΰ κεφαλαίου. Σχεδόν δλος ό
ύπόλοιπος κόσμος παίζει, £τσι εϊτε αλλιώς, τό ρόλο του
οφειλέτη καί του φόρου ύποτελείας σ ’αύτές τίς χώρες, πού είναι
διεθνείς τραπεζίτες, σ 9αυτούς τούς τέσσερις «στύλους» τού
παγκόσμιου χρηματιστικοΰ κεφαλαίου.
Πρέπει νά σταθούμε ιδιαίτερα στό ρόλο πού παίζει ή
έξαγωγή κεφαλαίου στή δημιουργία τού διεθνούς διχτύου τής
εξάρτησης καί τών δεσμών του χρηματιστικοΰ κεφαλαίου.
IV. Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Γιά τόν παλιό καπιταλισμό, πού κυριαρχούσε άπόλυτα ό
ελεύθερος συναγωνισμός, χαρακτηριστική ήταν ή έξαγωγή
εμπορευμάτων. Γιά τό νεότατο καπιταλισμό, δπου κυριαρχούν τά
μονοπώλια, εγινε χαρακτηριστική ή έξαγωγή κεφαλαίου.
'Ο καπιταλισμός είναι έμπορευματική παραγωγή στήν
ανώτατη βαθμίδα άνάπτυξής της, δταν καί ή εργατική δύναμη
γίνεται έμπόρευμα. *Η αϋξηση τών ανταλλαγών τόσο μέσα στή
χώρα, δσο καί σέ διεθνή ιδιαίτερα κλίμακα, είναι τό χαρακτηρι-
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στικό διακριτικό γνώρισμα του καπιταλισμού. ' Η άνισομετρία
καί ό άλματικός χαρακτήρας τής ανάπτυξης των διάφορων
επιχειρήσεων, των διάφορων κλάδων τής βιομηχανίας, των
διάφορων χωρών είναι αναπόφευκτα στις συνθήκες του καπιτα
λισμού. Πρώτη, πρίν άπό τις άλλες χώρες, δγινε χώρα καπιταλι
στική ή 9Αγγλία, καί προς τά μέσα του 19ου αιώνα, καθιερώνον
τας τό ελεύθερο έμπόριο, διεκδικοϋσε τό ρόλο του «εργαστηρί
ου δλου του κόσμου», του προμηθευτή βιομηχανικών προϊόντων
σέ δλες τίς χώρες, πού σέ αντάλλαγμα επρεπε νά τήν εφοδιάζουν
μέ πρώτες ϋλες. Αότό δμως τό μονοπώλιο τής ’Αγγλίας
ύποσκάφτηκε στό τελευταίο κιόλας τέταρτο του 19ου αιώνα,
γιατί μιά σειρά άλλες χώρες, άφοϋ ύπεράσπισαν τόν έαυτό τους
μέ «προστατευτικούς» τελωνειακούς δασμούς, έξελίχτηκαν σέ
αότοτελή καπιταλιστικά κράτη. Στό κατώφλι του 200X3 αιώνα
βλέπουμε νά δημιουργοϋνται άλλου είδους μονοπώλια: πρώτο,
μονοπωλιακές ενώσεις τών καπιταλιστών σ ’δλες τίς χώρες του
άναπτυγμένου καπιταλισμού' δεύτερο, μονοπωλιακή θέση λίγων
πλουσιότερων χωρών, δπου ή συσσώρευση του κεφαλαίου πήρε
γιγάντιες διαστάσεις. Δημιουργήθηκε §να τεράστιο «περίσσευ
μα κεφαλαίου» στίς προηγμένες χώρες.
Είναι αύτονόητο πώς, άν ό καπιταλισμός μπορούσε ν 5Ανα
πτύξει τή γεωργία, πού τώρα μένει παντού φοβερά πίσω άπό τή
βιομηχανία, άν μπορούσε ν ’άνεβάσει τό βιοτικό έπίπεδο τών
μαζών τού πληθυσμού, πού παντού παρά τήν ίλιγγιώδη τεχνική
πρόοδο μένει μισοπεινασμένος καί έξαθλιωμένος, τότε δέν θά
μπορούσε οϋτε λόγος νά γίνει γιά περίσσευμα κεφαλαίου. Καί τό
«έπιχείρημα» αύτό προβάλλεται άκατάπαυστα άπό τούς μικροα
στούς κριτικούς τού καπιταλισμού. Τότε δμως ό καπιταλισμός
δεν θά ήταν καπιταλισμός, γιατί καί ή άνισομετρία τής
άνάπτυξης καί τό βιοτικό έπίπεδο πείνας γιά τίς μάζες είναι
ουσιαστικοί, άναπόφευκτοι δροι καί προϋποθέσεις αύτού τού
τρόπου παραγωγής. / Ό σ ο ό καπιταλισμός θά έξακολουθεΐ νά
είναι καπιταλισμός, τό περίσσευμα τού κεφαλαίου δέν θά
χρησιμεύει γιά τό άνέβασμα τού βιοτικού έπιπέδου τών μαζών
σέ μιά δοσμένη χώρα, γιατί αότό θά μείωνε τά κέρδη τών
καπιταλιστών, μά γιά τό άνέβασμα τών κερδών μέ τήν έξαγωγή
κεφαλαίου στό έξωτερικό, στίς καθυστερημένες χώρες. Σ ’αύτές
τίς καθυστερημένες χώρες τό κέρδος είναι σχετικά συνήθως
μεγάλο, γιατί έχουν λίγα κεφάλαια, ή τιμή τής γής δέν είναι
μεγάλη, δ μισθός έργάσίας είναι χαμηλός καί οι πρώτες ΰλες
φτηνές. Ή δυνατότητα έξαγωγής κεφαλαίου δημιουργεΐται άπό
2 5 'Απαντα Λένιν. Τόμος 27
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τό γεγονός δτι μιά σειρά καθυστερημένες χώρες έχουν πιά
τραβηχτεί στην τροχιά του παγκόσμιου καπιταλισμού, έχουν
κατασκευαστεί ή άρχισαν νά κατασκευάζονται οι κύριες σιδη
ροδρομικές γραμμές, £χουν έξασφαλιστεΐ οι στοιχειώδεις δροι
γιά την άνάπτυξη τής βιομηχανίας κτλ. ‘Η άνάγκη τής
έξαγωγής κεφαλαίου δημιουργεΐται από τό γεγονός δτι σέ
μερικές χώρες ό καπιταλισμός εχει «παραωριμάσει» καί γιά τό
κεφάλαιο δέν υπάρχει (στις συνθήκες τής άνεξέλικτης γεωργίας
καί τής έξαθλίωσης τών μαζών), πεδίο γιά «έπικερδή» τοποθέ
τηση.
Νά τά κατά προσέγγιση στοιχεία γιά τίς διαστάσεις τών
κεφαλαίων πού έχουν τοποθετήσει στό έξωτερικό οι τρεις
κυριότερες χώρες*:
Κεφάλαια τοποθετημένα στό έξωτερικό
(σέ δισεκατομμύρια φράγκα)
Χ ρ ό ν ι α ’Αγγλία

1862 .................... 3,6
1872
15
1882
:
22
1893 ....................
42
1902
62
1914 ....................
75— 100

Γαλλία

Γερμανία

—

—
—
;
;
12,5
44

10 (1869)
15 (1880)
20 (1890)
27— 37
60

’Από τά στοιχεία αυτά βλέπουμε δτι ή έξαγωγή κεφαλαίου
*
Hobson. «Imperialism». L. 1902, p. 58* Riesser, στό ëpyo πού άναφέραμε,
σελ. 395 καί 404· P. Arndt στό «Weltwirtschaftliches Archiv», Bd. 7, 1916, S. 35.
(Π. ”Αρντ στό « ’Αρχείο τής παγκόσμιας οικονομίας», τόμ. 7, 1916, σελ. 35, Ή
Σύντ.)' Neymarck στό Bulletin* Χίλφερντινγκ. «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο»,
σελ. 492’ Lloyd George, λόγος στή Βουλή των Κοινοτήτων στίς 4 του Μάη 1915,
έφημερίδα «Daily Telegraph» 5 του Μάη 1915* Β. Harms. «Probleme der
Weltwirtschaft». Jena, 1912, S. 235 κ.ά. (Μπ. Χάρμς. «Προβλήματα τής
παγκόσμιας οίκονομίας». Ίένα 1912, σελ. 235 κ.ά. Ή Σύντ.)* Dr. Siegmund
Schilder. «Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft». Berlin, 1912. Bd. 1, S. 150
(Δρ. Ζίγκμουντ Σίλντερ. «Οί τάσεις τής άνάπτυξης τής παγκόσμιας οικονομίας»,
Βερολίνο, 1912, τόμ. 1, σελ. 150. *Η Σόντ.)' George Raish: «Great Britain’s
Capital Investments etc.» στό «Journal of the Royal Statistical Society», vol.
LXXIV. 1910-1Î, σελ. 167 κ.έ. (Τζώρτζ Πεις. «Οί έπενδύσεις κεφαλαίων τής
Μεγάλης Βρετανίας κτλ.» στό «Περιοδικό τής Βασιλικής στατιστικής έταιρίας», τόμ. LXXIV. Ή Σύντ.)- Georges Diouritch «L’Expansion de banques
allemandes à l ’étranger, ses rapports avec le développement économique de
l ’Allemagne» P., 1909, p. 84 (Ζώρζ Ντιούριτς. «*H έξάπλωση τών γερμανικών
τραπεζών στό έξωτερικό, ή σχέση τους μέ την οικονομική άνάπτυξη τής
Γερμανίας». Παρίσι, 1909, σελ. 84. 77 Σύντ.).
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πήρε γιγάντια ανάπτυξη μόνο στίς αρχές του 20οϋ αιώνα. Πρίν
τόν πόλεμο τά τοποθετημένα στό εξωτερικό κεφάλαια των τριών
κυριότερων χωρών είχαν φτάσει τά 175-200 δισεκατομμύρια
φράγκα. Τό εισόδημα άπ’αύτό τό ποσό, μέ μετριόφρονους
ύπολογισμούς ποσοστού 5%, πρέπει νά φτάνει τά 8- 10 δισεκα
τομμύρια φράγκα τό χρόνο. Στέρεη βάση γιά τήν ιμπεριαλιστι
κή καταπίεση καί εκμετάλλευση τής πλειοψηφίας τών εθνών καί
χωρών του κόσμου, γιά τόν καπιταλιστικό παρασιτισμό μιας
χούφτας πολύ πλούσιων κρατών!
Πώς κατανέμεται αυτό τό τοποθετημένο στό έξωτερικό
κεφάλαιο ανάμεσα στίς διάφορες χώρες, όπου έχει τοποθετηθεί;
Στό ερώτημα αύτό μπορεΐ νά δοθεί μόνο κατά προσέγγιση
απάντηση, πού ωστόσο είναι σέ θέση νά φωτίσει μερικές γενικές
αμοιβαίες σχέσεις καί δεσμούς του σύγχρονου ιμπεριαλισμού:
Οι ήπειροι ανάμεσα στίς όποιες κατανέμοντω (κατά προσέγγιση) τά κεφάλαια πού
έχουν έξαχθεϊ στό έξωτερικό (γύρω από τό 1910)
'Αγγλία
Γαλλία
Γερμανία
(δισεκατομμύρια μάρκα)

Σύνολο

Ευρώπη............................
’Αμερική ........................
Ά σ ία, Αφρική καί Αύστραλία............................

4
37

23
4

18
10

45
51

29

8

7

44

Σύνολο..........

70

35

35

140

Στήν ’Αγγλία προβάλλουν στήν πρώτη σειρά οι αποικιακές
της κτήσεις πού είναι πολύ μεγάλες καί στήν ’Αμερική
(λογουχάρη ό Καναδάς), χωρίς νά μιλάμε πιά γιά τήν Ά σ ία κ.ά.
βΗ τεράστια εξαγωγή κεφαλαίου συνδέεται έδώ πολύ στενά μέ
τίς τεράστιες αποικίες. Γιά τή σημασία πού έχουν οί αποικίες
γιά τόν ιμπεριαλισμό θά μιλήσουμε ακόμη παρακάτω. Διαφορε
τική είναι ή κατάσταση στή Γαλλία. 'Η Γαλλία τό κεφάλαιό
της του εξωτερικού τό εχει τοποθετημένο κυρίως στήν Εύρώπη
καί πρώτ’άπ’δλα στή Ρωσία (όχι λιγότερα άπό 10 δισεκατομμύ
ρια φράγκα). Καί πρόκειται κυρίως γιά δανειστικό κεφάλαιο, γιά
κρατικά δάνεια καί όχι γιά κεφάλαιο τοποθετημένο σέ βιομηχα
νικές επιχειρήσεις. Σέ διάκριση άπό τόν αγγλικό, αποικιακό
ιμπεριαλισμό, ό γαλλικός μπορεΐ νά ονομαστεί τοκογλυφικός
ιμπεριαλισμός. ΓΗ Γερμανία παρουσιάζει μιά τρίτη ποικιλομορφία: οί αποικίες της δέν είναι μεγάλες καί τό κεφάλαιο πού
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τοποθετεί στό εξωτερικό κατανέμεται πιό συμμετρικά άνάμεσα
στην Εύρώπη καί την *Αμερική.
'Η έξαγωγή κεφαλαίου έπιδρα στήν άνάπτυξη του καπιταλι
σμού στίς χώρες όπου κατευθύνεται καί τήν έπιταχύνει έξαιρετικά. IV αυτό τό λόγο, δν ή έξαγωγή αύτή είναι ικανή ως ενα
όρισμένο βαθμό νά φέρει κάποια στασιμότητα στίς χώρες πού
έξάγουν τό κεφάλαιο, αύτό μπορεΐ νά γίνει μόνο μέ τίμημα τό
δίπλωμα καί τό βάθεμα τής παραπέρα άνάπτυξης του καπιταλι
σμού σ ’όλο τόν κόσμο.
Γιά τίς χώρες πού έξάγουν κεφάλαιο δημιουργεΐται σχεδόν
πάντα ή δυνατότητα ν* αποκτήσουν όρισμένα «όφέλη», πού ό
χαρακτήρας τους ρίχνει φως πάνω στήν ιδιομορφία τής έποχής
του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου καί των μονοπωλίων. Νά λογουχάρη τι έγραφε τόν Όχτώβρη τού 1913 τό περιοδικό του
Βερολίνου «*Η Τράπεζα»:
«Στή διεθνή άγορά των κεφαλαίων παίζεται τελευταία μιά
κωμωδία, άξια τής τέχνης του’Αριστοφάνη. Πολλά ξένα κράτη,
άπό τήν ‘Ισπανία ώς τά Βαλκάνια, άπό τή Ρωσία ώς τήν
’Αργεντινή, τή Βραζιλία καί τήν Κίνα, άποτείνονται άνοιχτά ή
κρυφά στίς μεγάλες χρηματικές άγορές μέ αιτήσεις, καί μερικές
φορές μέ έξαιρετικά έπίμονες αιτήσεις νά τούς χορηγηθεί
δάνειο. Οί χρηματικές άγορές δεν βρίσκονται τώρα σέ πολύ
καλή κατάσταση καί οί πολιτικές προοπτικές δέν είναι ρόδινες.
Καί όμως καμιά άπό τίς χρηματικές άγορές δέν τολμά ν ’άρνηθεΐ
τή χορήγηση δανείου, γιατί φοβάται δτι θά τήν προλάβει ό
γείτονάς της, πού θά συμφωνήσει νά χορηγήσει τό δάνειο καί
μαζί μ 9αύτό θά εξασφαλίσει όρισμένες έκδουλεύσεις έναντι τής
έκδούλευσης πού πρόσφερε. Σέ τέτιου είδους διεθνείς συναλλα
γές σχεδόν πάντα μένει κάτι προς όφελος του πιστωτή: κάποια
παραχώρηση στήν έμπορική συμφωνία, δνας σταθμός άνθράκευσης, ή κατασκευή ένός λιμανιού, μιά παχυλή έκχώρηση, μιά
παραγγελία γιά κανόνια»*.
Τό χρηματιστικό κεφάλαιο δημιούργησε τήν έποχή των
μονοπωλίων. Καί τά μονοπώλια φέρνουν παντού μαζί τους τίς
μονοπωλιακές αρχές: ή έκμετάλλευση των «δεσμών» γιά μιά
έπικερδή συμφωνία παίρνει τή θέση του συναγωνισμού στήν
ανοιχτή άγορά. Τό πιό συνηθισμένο πράγμα είναι τούτο δώ: σάν
όρος γιά τή χορήγηση δανείου μπαίνει νά ξοδευτεί 2να μέρος
του γιά τήν άγορά προϊόντων άπό τήν πιστώτρια χώρα καί
• «Die Bank», 1913, 2, σ ε ΐ. 1024-1025.
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κυρίως γιά τήν αγορά ειδών έξοπλισμοϋ, πλοίων κτλ. *Η Γαλλία
πολύ συχνά κατάφευγε σ ’αύτό τό μέσο στίς δυό τελευταίες
δεκαετίες (1890-1910). Έ εξαγωγή κεφαλαίου στό εξωτερικό
γίνεται μέσο γιά τήν ενθάρρυνση τής έξαγωγής έμπορευμάτων
στό έξωτερικό. Παράλληλα οι συμφωνίες ανάμεσα στίς εξαιρε
τικά μεγάλες έπιχειρήσεις εϊναι τέτιες πού βρίσκονται— όπως
έκφράστηκε «μαλακά» ό Σίλντερ* — «στά σύνορα τής έξαγορας». *0 Κρούπ στή Γερμανία, ό Σνάιντερ στή Γαλλία καί ό
"Αρμστρονγκ στήν ’Αγγλία είναι πρότυπα τέιων έταιριών,
στενά συνδεμένων μέ τίς γιγάντιες τράπεζες καί μέ τήν κυβέρνη
ση καί πού δέν είναι εΰκολο νά τίς «παρακάμψει» κανείς, όταν
συνάπτει δάνειο.
‘Η Γαλλία, δίνοντας δάνειο στή Ρωσία, τή «στρίμωξε» στό
εμπορικό σύμφωνο τής 16 του Σεπτέμβρη 1905, άποσπώντας
ορισμένες παραχωρήσεις <8ς τό 1917* τό ϊδιο έγινε μέ τό
εμπορικό σύμφωνο μέ τήν Ιαπωνία τής 19 του Αύγούστου 1911.
'Ο τελωνειακός πόλεμος τής Αύστρίας μέ τή Σερβία, πού
συνεχίστηκε μέ έπτάμηνη διακοπή άπό τό 1906 ώς τό 1911, είχε
προκληθεϊ ένμέρει άπό τό συναγωνισμό τής Αύστρίας μέ τή
Γαλλία στό ζήτημα τής προμήθειας πολεμικού ύλικοϋ στή
Σερβία. 'Ο Πώλ Ντεσανέλ δήλωσε στή Βουλή τό Γενάρη του
1912 ότι οί γαλλικές έταιρίες προμήθευσαν στή Σερβία στήν
περίοδο 1908-1911 πολεμικό ύλικό άξίας 45 έκατομμυρίων
φράγκων.
Έ έκθεση του προξένου τής Αύστροουγγαρίας στό ΣάνΠάουλο (Βραζιλίας) άναφέρει: «ή κατασκευή τών σιδηροδρό
μων τής Βραζιλίας γίνεται στό μεγαλύτερο μέρος της μέ
γαλλικά, βελγικά, βρετανικά καί γερμανικά κεφάλαια. Οί χώρες
αύτές στίς χρηματιστικές τους πράξεις, πού σχετίζονται μέ τήν
κατασκευή τών σιδηροδρομικών γραμμών, βάζουν σάν όρο τήν
προμήθεια του αναγκαίου σιδηροδρομικού ύλικοϋ».
*Έτσι τό χρηματιστικό κεφάλαιο άπλώνει τά δίχτυα του μέ
τήν κυριολεκτική, μπορει νά πει κανείς, σημασία τής λέξης, σέ
όλες τίς χώρες του κόσμου. Μεγάλο ρόλο παίζουν στήν
περίπτωση αυτή οί τράπεζες πού ιδρύονται στίς αποικίες καί τά
ύποκαταστήματά τους. Οί γερμανοί ιμπεριαλιστές βλέπουν μέ
φθόνο τίς «παλιές» αποικιακές χώρες πού έχουν έξασφαλιστεΐ
στό ζήτημα αύτό μέ ιδιαίτερη «έπιτυχία»: τό 1904 ή 9Αγγλία
είχε 50 αποικιακές τράπεζες μέ 2 279 ύποκαταστήματα (τό 1910:
* Schilder, στό Εργο πού άναφέραμε, σελ. 346, 350, 371.
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72 μέ 5 449 υποκαταστήματα). Ή Γαλλία 20 μέ 136 ύποκαταστήματα. 'Η ’Ολλανδία 16 μέ 68, ενώ ή Γερμανία «δλο-δλο» 13 μέ
70 ύποκαταστήματα*. Οί άμερικανοί καπιταλιστές φθονούν μέ
τή σειρά τους τούς άγγλους καί τούς γερμανούς: «στή νότια
’Αμερική— παραπονοϋνταν τό 1915 — 5 γερμανικές τράπεζες
έχουν 40 ύποκαταστήματα καί 5 αγγλικές 70 ύποκαταστήματα...
f Η ’Αγγλία καί ή Γερμανία £χουν τοποθετήσει στά τελευταία 25
χρόνια στήν ’Αργεντινή, στή Βραζιλία καί στήν Ούρουγουάη
περίπου 4 δισεκατομμύρια δολλάρια, πράγμα πού εχει σάν
αποτέλεσμα νά κατέχουν τά 46% όλου του έμπορίου αύτών των
τριών χωρών»**.
Οί χώρες πού έξάγουν κεφάλαιο μοίρασαν τόν κόσμο
ανάμεσα τους, μέ τή μεταφορική ëw oia τής λέξης. "Ομως τό
χρηματιστικό κεφάλαιο οδήγησε καί στό πραγματικό μοίρασμα
του κόσμου.
V.
ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΩΝ

Οί μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, τά καρτέλ, τά
συνδικάτα, τά τράστ, μοιράζουν μεταξύ τους πρίν άπ’όλα τήν
εσωτερική αγορά, κατακτώντας περισσότερο ή λιγότερο ολο
κληρωμένα τήν παραγωγή τής δοσμένης χώρας. Στίς συνθήκες
όμως τού καπιταλισμού ή εσωτερική αγορά συνδέεται αναπό
φευκτα μέ τήν έξωτερική. eO καπιταλισμός από καιρό εχει
δημιουργήσει τήν παγκόσμια άγορά. Καί στό μέτρο πού
αναπτυσσόταν ή εξαγωγή κεφαλαίου καί άπλώνονταν μέ κάθε
τρόπο οί εξωτερικές καί οί αποικιακές σχέσεις καί οί «σφαίρες
έπιροής» των πιό μεγάλων μονοπωλιακών ενώσεων, τά πράγμα
τα τραβούσαν «φυσιολογικά» προς τήν παγκόσμια συνεννόηση
ανάμεσα τους, προς τή δημιουργία διεθνών καρτέλ.
Πρόκειται γιά μιά νέα βαθμίδα τής παγκόσμιας συγκέντρω
σης τού κεφαλαίου καί τής παραγωγής, βαθμίδα ασύγκριτα
* Riesser, στό £ρνο πού άναφέραμε, σελ. 375, 4η £κδ. καί Diouritch, σελ. 283.
** The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol.
LIX, May 1915, p. 301 ( ’Επετηρίδα τής ’Αμερικανικής ’Ακαδημίας Πολιτικών
καί Κοινωνικών ’Επιστημών, τόμ. LIX, Μάης 1915, σελ. 301. Ή Σόντ.). Στό
ιδιο, στη σελ. 331 διαβάζουμε ότι ό γνωστός στατιστικός Paish (Πεις) στην
τελευταία έκδοση του οικονομικού περιοδικού «Statist» ύπολόγισε 40 δισεκα
τομμύρια δολλάρια, δηλ. 200 δισεκ. φράγκα, τό ποσό τοϋ κεφαλαίου πού
έξήγαγαν ή Α γγλία, ή Γερμανία, ή Γαλλία, τό Βέλγιο καί ή ’Ολλανδία.
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ύψηλότερη από την προηγούμενη. "Ας δοϋμε πώς αναπτύσσεται
αυτό τό ύπερμονοπώλιο.
Έ ηλεκτρική βιομηχανία είναι ή πιό χαρακτηριστική για
τίς νεότατες επιτυχίες τής τεχνικής, γιά τόν καπιταλισμό στά
τέλη του Ι9ου καί στίς αρχές του 20οϋ αιώνα. Καί εχει
άναπτυχθεΐ περισσότερο στίς δυό πιό προηγμένες από τίς νέες
καπιταλιστικές χώρες, στίς ' Ενωμένες Πολιτείες καί στη
Γερμανία. Στη Γερμανία είχε ιδιαίτερα μεγάλη έπίδραση στην
αύξηση τής συγκέντρωσης σ ’αύτό τόν τομέα ή κρίση του 1900.
Οί τράπεζες, πού την εποχή έκείνη είχαν πιά αρκετά συγχωνευ
τεί μέ τή βιομηχανία, επιτάχυναν καί βάθυναν στόν ανώτατο
βαθμό στή διάρκεια αύτής τής κρίσης την καταστροφή των
σχετικά μικρών έπιχειρήσεων, την καταβρόχθισή τους άπό τίς
μεγάλες. «Οί τράπεζες— γράφει ό Γιάιντελς — άρνοϋνταν τή
βοήθεια ακριβώς στίς επιχειρήσεις πού είχαν περισσότερο την
ανάγκη της, προκαλώντας £τσι πρώτα μιάν ιλιγγιώδη άνοδο καί
υστέρα την αναπόφευκτη καταστροφή των εταιριών, πού δέν
ήταν αρκετά συνδεμένες μαζί τους»*.
Τό αποτέλεσμα ήταν υστέρα άπό τό 1900 νά τραβήξει ή
συγκέντρωση μπροστά μέ γιγάντια βήματα. Πρίν άπό τό 1900
ύπήρχαν οκτώ ή έπτά «ομάδες» στήν ήλεκτρική βιομηχανία, καί
μάλιστα ή καθεμιά τους άποτελοϋνταν άπό μερικές έταιρίες
(συνολικά ήταν 28) καί πίσω άπό κάθε ομάδα βρίσκονταν άπό 2
ώς 11 τράπεζες. Στά 1908- 1912 όλες αύτές οί όμάδες συγχωνεύ
τηκαν σέ δυό ή σε μιά. Νά πώς έγινε αύτό τό προτσές:
'Ομάδες στήν ή?χκτρική βιομηχανία:
Πρίν άπό
τό 1900:

Φέλτεν
καί
Γ κιγιώμ

Λαμεγέρ

Ούνιόν
Α.ΕΧ5.

Σοϋκερ
καί Σία

Μπέργκμαν

Α.Ε.Ο.
(Γενική
*Εταιρία
Ηλεκτρι
σμού)

Α.Ε.Ο. (Γενική
*Εταιρία ’Ηλεκτρισμού)

■

ΚοΟμερ
1

1

ί

Φέλτεν καί
Λαμεγέρ

Τό 1912* ν- ....... ——— '

Σήμενς καί
Χάλσκε

Σήμενς καί ΧάλσκεΣουκερτ

Μπεργκμαν

Σήμενς καί ΧάλσκεΣουκερτ

.............
(Στενή «συνεργασία»
άπό τό 1908)

ιι·

♦ Γιάιντελς, στό £ργο πού άναφέραμε, σελ. 232.

.....

Χρεοκόπη
σε τό
1900
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*Η πασίγνωστη Α. Ε. ϋ . (Γενική 'Εταιρία ’Ηλεκτρισμού),
πού αναπτύχθηκε μ ’αύτό τόν τρόπο, κυριαρχεί σε 175-200
εταιρίες (μέ τό σύστημα τής «συμμετοχής») καί διαθέτει
συνολικά ένα κεφάλαιο πού φτάνει περίπου τό 11/2 δισεκατομμύ
ριο μάρκα. Μόνο στό έξωτερικό σέ πάνω από 10 κράτη έχει 34
άμεσες αντιπροσωπείες, από τίς όποιες οι 12 εϊναι μετοχικές
εταιρίες. Τό 1904 ήδη ύπολόγιζαν ότι τά κεφάλαια πού έχει
τοποθετήσει ή γερμανική ήλεκτρική βιομηχανία στό έξωτερικό
άνέρχονταν σέ 233 έκατομμύρια μάρκα, άπ *αότά 62 έκατομμύρια
ήταν τοποθετημένα στή Ρωσία. Είναι περιττό νά πούμε ότι ή
«Γενική 'Εταιρία ’Ηλεκτρισμού» άποτελεΐ μιά γιγάντια «συν
δυασμένη» έπιχείρηση πού παράγει— ό αριθμός μόνο των
βιομηχανικών έταιριών της είναι 16— τά πιό διαφορετικά
προϊόντα, άπό καλώδια καί μονωτήρες μέχρι αύτοκίνητα καί
άεροπλάνα.
Ή συγκέντρωση όμως στήν Ευρώπη ήταν έπίσης συστατικό
μέρος τού προτσές συγκέντρωσης στήν ’Αμερική. Νά πώς έγινε
αυτό:
«Γενική Ήλεκτρική Εταιρία» (General Electric C°)
Αμερική:

Γερμανία:

Ή έταιρίαΤόμψον-Χάου- Ή έταιρ.Έ ντισον ιδρύει γιά την Εύστον ιδρύει μιά έταιρία ρώπη τήν έταιρία: «Γαλλική έταιρία
γιά τήν Ευρώπη
Έντισον» πού παραχωρεί διπλώματα
εύρεσιτεχνίας σέ μιά γερμανική έταιρία
Ήλεκτρική Έταιρία
«Ούνιόν»
«Γεν. 'Ετ. ‘Ηλεκτρισμού» (Α.ΕΧϊ.).
«Γενική Έταιρία Ηλεκτρισμού» (A.E.G.)

’Έτσι διαμορφώθηκαν δοό «δυνάμεις» ήλεκτρισμοϋ: «άλλες,
εντελώς άνεξάρτητες άπ’αυτές, ήλεκτρικές εταιρίες δέν ύπάρχουν στή γή»— γράφει ό Χάινιγκ στό άρθρο του: « Ό δρόμος
τού ήλεκτρικοϋ τράστ». Γιά τίς διαστάσεις τού κύκλου έργασιών καί γιά τό μέγεθος των επιχειρήσεων καί των δυό «τράστ»
μάς δίνουν μιάν ορισμένη, κάθε άλλο όμως παρά ολοκληρωμένη
εικόνα, οί παρακάτω αριθμοί:
κυκλοφορία εμπορευμάτων
’Αμερική: «Γεν. Ή λ εκ .
(σέ έκατομμ. μάρκα)
Έταιρία» ( G . E . C . ) 1907:
252
1910:
298
Γερμανία: «Γεν. Έταιρία
'Ηλεκτρισμού- (A.E.G.)

1907:
1911:

216
362

άριθμός
καθαρό κέρδος
υπαλλήλων (σέ έκ. μάρκα)
28000
35,4
32000
45,6
30 700
60800

14,5
21,7
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Καί νά, τό 1907 άνάμεσα στό άμερικανικό καί τό γερμανικό
τραστ δπογράφτηκε συμφωνία γιά τό μοίρασμα του κόσμου. *Ο
συναγωνισμός παραμερίζεται. €Η «Γενική Ή λεκ. Εταιρία»
(G.E.C.) «παίρνει» τίς Ενωμένες Πολιτείες καί τόν Καναδά.
Στή «Γενική Εταιρία ’Ηλεκτρισμού» (A.E.G.) «πέφτουν» ή
Γερμανία, ή Αύστρία, ή Ρωσία, ή ’Ολλανδία, ή Δανία, ή
’Ελβετία, ή Τουρκία καί τά Βαλκάνια. ’Ιδιαίτερα— φυσικά
μυστικά— σύμφωνα ύπογράφτηκαν σχετικά μέ τίς «εταιρίεςθυγατέρες», πού διεισδύουν σέ νέους κλάδους τής βιομηχανίας
καί σέ «νέες», τυπικά άκόμη άμοίραστες χώρες. Καθορίστηκε ή
αμοιβαία ανταλλαγή των εφευρέσεων καί τής πείρας*.
Είναι αυτονόητο πόσο δύσκολος είναι ό συναγωνισμός
ένάντια σ ’αυτό, τό πραγματικά ενιαίο, παγκόσμιο τράστ, πού
διαθέτει ένα κεφάλαιο από μερικά δισεκατομμύρια καί έχει τά
«ύποκαταστήματά» του, τίς αντιπροσωπείες του, τά πρακτορεία
του, τούς δεσμούς του κτλ. σ ’όλες τίς γωνιές του κόσμου. Τό
μοίρασμα όμως του κόσμου άνάμεσα σέ δυό ισχυρά τράστ δέν
άποκλείει φυσικά τό ξαναμοίρασμα, αν άλλάξει ό συσχετισμός
των δυνάμεων, λόγω τής άνισομετρίας τής ανάπτυξης, των
πολέμων, των χρεοκοπιών κτλ.
Διδακτικό παράδειγμα προσπάθειας γιά ένα τέτιο ξαναμοί
ρασμα, παράδειγμα πάλης γιά τό ξαναμοίρασμα, άποτελεΐ ή
βιομηχανία πετρελαίου.
« ‘Η παγκόσμια πετρελαιαγορά— έγραφε ό Γιάιντελς τό
1905— είναι καί σήμερα άκόμη μοιρασμένη άνάμεσα σέ δυό με
γάλες χρηματιστικές ομάδες: άνάμεσα στό άμερικανικό «Τράστ
πετρελαίου» (Standard Oil C-y) του Ροκφέλλερ καί στους
άφέντες του ρωσικού πετρελαίου του Μπακού, Ρότσιλντ καί
Νόμπελ. Καί οί δυό ομάδες έχουν στενούς δεσμούς μεταξύ τους,
ή μονοπωλιακή τους δμως θέση απειλείται, εδώ καί μερικά
χρόνια, άπό πέντε έχθρούς»**: 1) άπό τήν έξάντληση των
άμερικανικών πηγών πετρελαίου* 2) άπό τήν άνταγωνιστική
εταιρία Μαντάσεφ στό Μπακού* 3) άπό τίς πηγές πετρελαίου
στήν Αύστρία καί 4) στή Ρουμανία* 5) άπό τίς ύπερπόντιες πηγές
πετρελαίου, κυρίως στίς ολλανδικές αποικίες (οί πάμπλουτες
έταιρίες Σάμουελ καί Σέλ, πού συνδέονται καί μέ τό άγγλικό
κεφάλαιο). Οί τρεις τελευταίες σειρές επιχειρήσεων συνδέονται
*
Riesser, στό 2ργο πού άναφέραμε. Diouritch, στό εργο πού άναφέραμε, σελ.
239 * Kurt Heinig, στό έίρθρο πού άναφέραμε.
** Γιάιντελς, σελ. 192-193.
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μέ τίς γερμανικές μεγάλες τράπεζες μ*επικεφαλής την πολύ
μεγάλη «Γερμανική Τράπεζα». Οι τράπεζες αυτές ανάπτυξαν
ανεξάρτητα καί σχεδιασμένα τη βιομηχανία πετρελαίου, λ.χ.
στη Ρουμανία, γιά νά έχουν τό «δικό τους» σημείο στήριξης. Τό
1907 στη ρουμανική βιομηχανία πετρελαίου τά ξένα κεφάλαια
υπολογίζονταν σέ 185 εκατομμύρια φράγκα, από τά όποια τά 74
έκατομμύρια ήταν γερμανικά*.
’Ά ρχισε £νας αγώνας πού στήν οικονομική φιλολογία τόν
λένε ακριβώς αγώνα γιά τό «μοίρασμα του κόσμου». Ά π ό τή
μιά μεριά, τό «Τράστ πετρελαίου» του Ροκφέλλερ, θέλοντας νά
τ ’ άρπάξει ολα, 'ίδρυσε μιά «έταιρία-θυγατέρα» μέσα στήν ίδια τήν
’Ολλανδία, αγοράζοντας πετρελαιοπηγές στίς ’Ολλανδικές
’Ινδίες καί επιζητώντας μ ’αύτό τόν τρόπο νά καταφέρει ενα
χτύπημα στόν κυριότερο εχθρό του: στό όλλανδοαγγλικό τράστ
«Σέλ». Ά π ό τήν άλλη μεριά, ή «Γερμανική Τράπεζα» καί άλλες
τράπεζες του Βερολίνου επιδίωκαν «νά διαφυλάξουν» «γιά τόν
εαυτό τους» τή Ρουμανία καί νά τήν ενώσουν μέ τή Ρωσία
ενάντια στόν Ροκφέλλερ. 'Ο Ροκφέλλερ διέθετε ασύγκριτα
μεγαλύτερα κεφάλαια καί θαυμάσια οργάνωση μεταφοράς καί
παράδοσης του πετρελαίου στους καταναλωτές. 'Ο αγώνας δέν
μπορούσε παρά νά τελειώσει καί τελείωσε τό 1907 μέ ολοκληρω
τική ήττα τής «Γερμανικής Τράπεζας», στήν οποία δέν άπόμεινε
παρά νά διαλέξει ενα άπό τά δυό: ή νά σταματήσει μέ ζημιά
έκατομμυρίων τό «ενδιαφέρον της σχετικά μέ τό πετρέλαιο», ή
νά υποταχθεί. Διάλεξε τό τελευταίο καί εκλεισε μέ τό «Τράστ
πετρελαίου» ένα σύμφωνο πολύ ασύμφορο γιά τή «Γερμανική
Τράπεζα». Μ ’αύτό τό σύμφωνο ή «Γερμανική Τράπεζα» ύποχρεωνόταν «νά μήν επιχειρεί τίποτε πού θά έβλαπτε τά
άμερικανικά συμφέροντα». Παράλληλα δμως προβλεπόταν ότι
τό σύμφωνο παύει νά ισχύει, άν στή Γερμανία ψηφιστεί νόμος
γιά τήν ίδρυση κρατικού μονοπωλίου πετρελαίου.
Καί τότε άρχίζει ή «κωμωδία του πετρελαίου». "Ενας άπό
τούς βασιλιάδες του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου τής Γερμανίας, ό
φόν Γκβίννερ, διευθυντής τής «Γερμανικής Τράπεζας», βάζει
σ ’ενέργεια, μέσω του ιδιαίτερου γραμματέα του Στάους, τή
ζύμωση γιά τήν ίδρυση μονοπωλίου τοϋ πετρελαίου. Μπαίνουν
σέ κίνηση όλόκληρος ο γιγάντιος μηχανισμός τής μεγαλύτερης
τράπεζας του Βερολίνου, όλοι οί πλατιοί «δεσμοί» της, ό τύπος
πνίγεται άπό τίς «πατριωτικές» κραυγές ενάντια στό «ζυγό» τοϋ
* Ο ιο υ π ίο ΐι, σ ε λ . 24 5 - 2 4 6 .
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αμερικανικού τραστ καί τό Ράιχσταγκ σχεδόν ομόφωνα ψηφίζει
στίς 15 του Μάρτη 1911 μια άπόφαση πού καλεΐ την κυβέρνηση
νά επεξεργαστεί τό σχέδιο ενός μονοπωλίου πετρελαίου. "Η
κυβέρνηση αρπάχτηκε απ’αυτή τη «δημοφιλή» ιδέα καί φαινό
ταν νά είχε κερδηθεΐ τό παιχνίδι τής «Γερμανικής Τράπεζας»,
πού ήθελε νά έξαπατήσει τόν άμερικανό άντιπράκτορά της καί
νά καλυτερεύσει τήν κατάστασή της μέσω του κρατικού
μονοπωλίου. Οί γερμανοί βασιλιάδες τοϋ πετρελαίου χαίρονταν
κιόλας προκαταβολικά γιά τά τεράστια κέρδη, πού δέν θά ήταν
λιγότερα άπό τά κέρδη των ρώσων έργοστασιαρχών ζάχαρης...
"Ομως, πρώτο, οί γερμανικές μεγάλες τράπεζες τσακώθηκαν
μεταξύ τους γιά τό μοίρασμα τής λείας καί ή «Ε ταιρία
Προεξοφλήσεων» ξεσκέπασε τά ιδιοτελή συμφέροντα τής «Γερ
μανικής Τράπεζας». Δεύτερο, ή κυβέρνηση φοβήθηκε τόν
αγώνα μέ τόν Ροκφέλλερ, γιατί ήταν πολύ αμφίβολο αν θά
έπαρκοϋσε τό πετρέλαιο γιά τή Γερμανία χωρίς τόν Ροκφέλλερ
(ή παραγωγικότητα τής Ρουμανίας δέν είναι μεγάλη). Τρίτο,
μεσολάβησε ή χορήγηση τοϋ ενός δισεκατομμυρίου τοϋ 1913
γιά τήν πολεμική προετοιμασία τής Γερμανίας. Τό σχέδιο τοϋ
μονοπωλίου αναβλήθηκε. Τό «Τράστ πετρελαίου» τοϋ Ροκφέλ
λερ βγήκε άπό τόν άγώνα γιά τήν ώρα νικητής.
Τό περιοδικό τοϋ Βερολίνου «*Η Τράπεζα», παίρνοντας
αφορμή άπ’αύτό, εγραψε ότι ή Γερμανία θά μποροϋσε νά
παλέψει μέ τό «Τράστ πετρελαίου» μόνο ιδρύοντας ενα μονοπώ
λιο ήλεκτρικοϋ ρεύματος καί μετατρέποντας τή δύναμη τοϋ
νεροϋ σέ φτηνό ήλεκτρισμό. "Ομως, πρόσθετε τό περιοδικό ,^<τό
μ ο ν ο ^ λ ιο ηλεκτρικού ρεύματος θά γίνει τότε^ρτα
στεΐ στούς~'παραγωγούς,^Τηλαδή τότε, οταν θά χτυπάει τήν
πόρτα τής ήλέκτρικής βιομηχανίας ή έπομενη μεγάλ^
πια καί' όταν εκείνοι οί γΐγάντιόι, οΐ ακριβά
σταθμοί
πού χτίζονται τώρα παντοϋ άπο τά ίδιωτπ^
^λεκτρικής βιομήχανϊάς καί γιά τούς οποίους τά κράτη, οι
δήμοι καί αλλόί όργάνίσμόι παραχωρούν άπό τώ ραστάκον"τσέρν ό ρ ισ μ έν ^
μονοπώλια— δέν θά είναι σέ θέση νά
έργάζανΤΑί μέ κέρδοςΓΤότε θά χρειαστεί νά μπουν σέ ένέργεια
οί δυνάμεις τουνεροϋ, οΐ δυνάμεις όμως, αύτές δέν θά μπορέσουν
νά μετατραποί3ν σέ φτήνο ηλεκτρισμό μέ εξοδα^τοϋ κράτους^ θά
χρειαστεί -πάλι να δοθούν" σ Τενα «ίδΓώτικό^ μονοπώλιο, πού θά
έλεγχεται άπό τό κράτος», γιατί ήΤδι
ία εκλείσε
ήδη μια σειρά ^συμφωνίες, έξασ^αλίζοντας μεγάλες άποζημιώσεις γιά τόν εαυτό της... ’Έτσι έγινε μέ τό μονοπώλιο του
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κάλιου, ετσι γίνεται με τό μονοπώλιο τοϋ πετρελαίου, ετσι θά
γίνει καί μέ τό μονοπώλιο τοϋ ήλεκτρισμοϋ. Καιρός είναι πιοκη
κρατικοί σοσιαλιστές^ας*. που επιτρέπουν στόν έαυτό.χους νά
θαμπώνονται από μΐά ωραία άρχή, νά καταλάβουν έπιτέλους ότι
στη Γερμανία τά μονοπωλια ποτέ δέν επιδίωκαν τέτιο σκοπό καί
άποτέλεσμα, δη λ. νά εξυπηρετούν τούς καταναλωτές, ι^εστωνά
αφήνουν στο κράτος ενα μέρος άπο τό επιχεφηματικό κέρδος,
μά πάντα χρησίμευαν
έξυγιαίνουν μέ την κρατική
βόήθέίά τις ιδιωτικές βιομηχανίες πού βρίσκονταν σχεδόν στά
πρόθυρά τής χρεοκοπίας» *.
Τέτιες πολύτιμες ομολογίες άναγκάζονται νά κάνουν οι
άστοί οικονομολόγοι τής Γερμανίας. Βλέπουμε εδώ παραστατι
κά πώς περιπλέκονται καί γίνονται ενα στήν έποχή τοϋ
χρηματιστΐκοϋ κεφαλαίου τά ιδιωτικά καί τά κρατικά μονοπώ
λια, πώς καί τά πρώτα καί τά δεύτερα άποτελοϋν στήν
πραγματικότητα άπλώς χωριστούς κρίκους τοϋ ιμπεριαλιστικού
άγώνα πού γίνεται ανάμεσα στούς μεγαλύτερους μονοπωλητές
γιά τό μοίρασμα του κόσμου.
Καί στήν έμπορική ναυτιλία ή γιγάντια αύξηση τής συγκέν
τρωσης όδήγησε στό μοίρασμα του κόσμου. Στή Γερμανία
ξεχώρισαν δυό πολύ μεγάλες εταιρίες: ή « ’Αμβούργο— ’Αμερι
κή» καί τό «Βορειογερμανικό Λόυδ» μέ 200 έκατομμύρια μάρκα
κεφάλαιο ή καθεμιά (σέ μετοχές καί ομολογίες) καί μέ πλοία
αξίας 185-189 έκατομμυρίων μάρκων. ’Από τήν άλλη μεριά,
στήν Άμε;ρική συγκροτήθηκε τήν 1 τοϋ Γενάρη 1903 τό
λεγόμενο τράστ τοϋ Μόργκαν, ή «Διεθνής 'Εταιρία θαλάσσιου
’ Εμπορίου», πού συνενώνει 9 αμερικανικές καί αγγλικές ναυσιπλοϊκές έταιρίες καί διαθέτει κεφάλαιο 120 έκατομμυρίων
δολλαρίων (480 έκατομμυρίων μάρκων). "Ηδη από τό 1903 οι
γερμανικοί κολοσσοί καί αυτό τό άμερικανοαγγλικό τράστ
ύπόγραψαν συμφωνία γιά τό μοίρασμα τοϋ κόσμου σέ συνδυα
σμό μέ τό μοίρασμα τοϋ κέρδους. Οί γερμανικές έταιρίες
παραιτήθηκαν από τό συναγωνισμό στίς μεταφορές ανάμεσα
στήν ’Αγγλία καί τήν ’Αμερική. Καθορίστηκε μέ ακρίβεια ποιά
λιμάνια «παραχωροϋνται» στήν καθεμιά, δημιουργήθηκε κοινή
εξελεγκτική επιτροπή κτλ. Ή συμφωνία ύπογράφηκε γιά 20
χρόνια, μέ ρήτρα πού πρόβλεπε ότι παύει νά ισχύει σέ περί
πτωση πολέμου**.
* «Die Bank», 1912, 2 629, 1036* 1913, 1 338.
** Ρίσσερ, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 125.
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9Εξαιρετικά διδακτική είναι έπίσης ή ιστορία του σχηματι
σμού του διεθνούς καρτέλ σιδηροτροχιών. Γιά πρώτη φορά τά
άγγλικά, τά βελγικά καί τά γερμανικά έργοστάσια σιδηροτρο
χιών άποπειράθηκαν νά ιδρύσουν τέτιο καρτέλ τό 1884 ήδη, τόν
καιρό πού οί δουλιές τής βιομηχανίας σημείωναν τή μεγαλύτερη
πτώση. Συμφώνησαν νά μή συναγωνίζονται αναμεταξύ τους
στήν έσωτερική άγορά τών χωρών πού συμμετείχαν στή
συμφωνία καί νά μοιράσουν τίς εξωτερικές άγορές μέ τήν
παρακάτω άναλογία: *Αγγλία 66%, Γερμανία 27% καί Βέλγιο
7%. 'Η *Ινδία είχε παραχωρηθεϊ ολοκληρωτικά στήν 'Αγγλία.
’Ενάντια σέ μιά άγγλική έταιρία πού είχε μείνει εξω άπό τή
συμφωνία διεξήχθηκε κοινός πόλεμος, πού τά δξοδά του
καλύπτονταν άπό όρισμένο ποσοστό τών κοινών πωλήσεων. Τό
1886 όμως, όταν αποχώρησαν άπό τήν ένωση δυό άγγλικές
έταιρίες, ή ένωση διαλύθηκε. Χαρακτηριστικό είναι τό γεγονός
ότι στίς κατοπινές περιόδους τής βιομηχανικής άνόδου δέν
μπόρεσαν νά καταλήξουν σέ συμφωνία.
Στίς άρχές τού 1904 ιδρύθηκε τό συνδικάτο ατσαλιού στή
Γερμανία. Τό Νοέμβρη τού 1904 άνασυστήθηκε τό διεθνές
καρτέλ σιδηροτροχιών μέ τήν παρακάτω άναλογία: "Αγγλία
53,5%, Γερμανία 28,83% Βέλγιο 17,67%. ’Αργότερα προσχώρη
σε ή Γαλλία μέ 4,8% γιά τόν πρώτο χρόνο, 5,8% γιά τό δεύτερο
καί 6,4% γιά τόν τρίτο χρόνο, τά ποσοστά αύτά ύπολογίζονται
πάνω άπό 100%, δηλαδή μέ βάση τό συνολικό ποσό 104,8% κτλ.
Τό 1905 προσχώρησε τό «Τράστ άτσαλιού» τών Ενωμένων
Πολιτειών (ή «Έταιρία άτσαλιού»), κατόπι ή Αύστρία καί ή
’Ισπανία. «Τότε— εγραφε δ Φόγκελσταϊν τό 1910— τό μοίρασμα του κόσμου τέλειωσε καί οί μεγάλοι καταναλωτές καί
πρώτ’άπ’δλα οί κρατικοί σιδηρόδρομοι— μιά καί ό κόσμος
εχει πιά μοιραστεί χωρίς νά παρθούν ύπόψη τά συμφέροντα
τους— μπορούν νά κατοικούν, όπως ό ποιητής, στούς οόρανούς
τού Δία»*.
’Αναφέρουμε άκόμη καί τό διεθνές συνδικάτο τσίγκου, πού
ιδρύθηκε τό 1909 καί πού μοίρασε μέ άκρίβεια τίς διαστάσεις
τής παραγωγής άνάμεσα σέ πέντε μεγάλες όμάδες έργοστασίων:
γερμανικών, βελγικών, γαλλικών, Ισπανικών καί άγγλικών*
κατόπι τό διεθνές τράστ μπαρουτιού, αύτήν, όπως λέει ό
Λήφμαν, «τήν έντελώς σύγχρονη στενή ένωση όλων τών
γερμανικών έργοστασίων έκρηκτικών ύλών, πού άργότερα μαζί
* Υο§βΐ5ΐείη. «ΟΓ^ηίβαΐίοηβίοπηεη», σελ. 100.
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μέ τά ανάλογα οργανωμένα γαλλικά καί αμερικανικά εργοστά
σια δυναμίτιδας μοίρασαν μεταξύ τους, μπορούμε νά ποΰμε, δλο
τόν κόσμο»*.
Ό Λήφμαν υπολόγισε δτι τό 1897 ύπήρχαν τό δλο περίπου
40 διεθνή καρτέλ, στά όποια συμμετείχε ή Γερμανία καί τό 1910
ήδη γύρω στά 100.
'Ορισμένοι αστοί συγγραφείς (μέ τούς οποίους ενώθηκε
τώρα καί ό Κ. Κάουτσκι, πού πρόδοσε όλότελα τή μαρξιστική
του θέση, λ.χ. του 1909) εκφράζανε τή γνώμη δτι τά διεθνή
καρτέλ, σάν μιά από τίς πιό ανάγλυφες εκδηλώσεις διεθνοποί
ησης του κεφαλαίου, δίνουν τή δυνατότητα νά έλπίζουμε δτι
στίς συνθήκες τού καπιταλισμού μπορει νά έπικρατήσει ή
ειρήνη ανάμεσα στούς λαούς. ' Η γνώμη αυτή θεωρητικά είναι
τελείως ανόητη καί πρακτικά είναι σοφιστεία καί μέθοδος
ποταπής ύπεράσπισης τού χειρότερου οπορτουνισμού. Τά διε
θνή καρτέλ δείχνουν ώς ποιο βαθμό εχ ουν ά ναπτυχθεΐ στχμε ρα
*τακαπιταλιστικοί ^ονοπωλϊά καί γιά ποιό πράγμα γίνεται ή πάλη
άνάμεσά στίς ενώσεις τω ν^ πΐταλίστω ν. Αύτο τό τελευταίο
περιστατικό είναι το σπουδαιοτερο. Μονο αυτο μας εξηγεί το
ίστορικοοικονομικό νόημα αύτοΰ πού γίνεται, γιατί ή μορφή τής
πάλης μπορει νά αλλάζει καί αλλάζει συνεχώς σέ εξάρτηση άπό
διάφορες, σχετικά μερικότερες καί προσωρινές αιτίες, ή ουσία
δμως τής πάλης, τό ταξικό της περιεχόμενο δέν /¿π0/>είν’άλλάξει
καθόλου, όσο θά υπάρχουν τάξεις. Είναι εύνόητο δτι είναι προς
τό συμφέρον λ.χ. τής γερμανικής αστικής τάξης— πού μέ τό
μέρος της πέρασε ουσιαστικά ό Κάουτσκι στούς θεωρητικούς
του συλλογισμούς (γι’αύτό τό ζήτημα θά μιλήσουμε παρακά
τω)— νά σκεπάζει τό περιεχόμενο τής σύγχρονης οικονομικής
πάλης (τό μοίρασμα τού κόσμου) καί νά ύπογραμμίζει πότε τή
μιά καί πότε τήν άλλη μορφή αυτής τής πάλης. Τό ϊδιο άκριβώς
λάθος κάνει ό Κάουτσκι. Καί πρόκειται φυσικά όχι γιά τή
γερμανική, αλλά γιά τήν παγκόσμια άστική τάξη. Οί καπιταλι
στές μοιράζουν τόν κόσμο δχι άπό κάποια ιδιαίτερη κακιά τους,
άλλα γιατί ό ΒάΌμός συγκέντρώσής πού επιτεύχθηκε τούς
ανάγκάζέΤ νά πάρουν αυτό* τό δρόμο γιά νά βγάζουν κέρδος.
Συγκεκριμένα τον μοιράζουν «αναλογα με τα κεφαλαία τους»,
«άνάλργα μέ τη δύνοίμή τους»— άλλος τρόπος μοιράσματος δέν
μπορει νά υπάρχει μέσα ^στό cσύστημα της'Τμπόρεΰμάτΐ
παραγωγής καί του καπιταλισμού. gΗ δύναμη δμως αλλάζει

c ‘ .... .... ......... .......................................................... ..

* Liefmann. «Kartelle und Trusts», 2, A., σελ. 161.
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ανάλογα μέ την οικονομική καί πολιτική ανάπτυξη. Γιά νά
καταλαβουμε αυτο που γίνεται, πρεπει να ξερουμε ποια προβλή
ματα λύνονται μέ τίς αλλαγές στό συσχετισμό των δυνάμεων,
ενώ τό ζήτημα, αν αύτές οί αλλαγές εϊναι «καθαρά» οικονομικές
ή ¿¿ωοικονομικές (λ.χ. πολεμικές), είναι δευτερεϋον ζήτημα καί
δέν μπορεΐ ν ’αλλάξει καθόλου τίς βασικές απόψεις γιά τή
νεότατη εποχή του καπιταλισμού. "Οταν ύποκαθιστά κανείς τό
ζήτημα του περιεχομένου τής πάλης καί των συναλλαγών
ανάμεσα στίς ενώσεις τών καπιταλιστών μέ τό ζήτημα τής
μορφής τής πάλης καί τών συναλλαγών (σήμερα ειρηνικής,
αύριο όχι ειρηνικής, μεθαύριο πάλι όχι ειρηνικής) σημαίνει ότι
ξεπέφτει στό ρόλο του σοφιστή.
βΗ εποχή του νεότατου καπιταλισμού μάς δείχνει ότι
αναμεσα στις ενώσεις των καπιταλιστών διαμορφώνονται ορισμενες σχεσεις πανω στη^
τοί^ ικ ον^ μ ^ ου μοιρασμοττος
‘του’κοσμου'Γ^ΓϊάραλΧήλά καί σέ σχέση μ ’αύτό άναμεσά στίς
πολίτικες ενώσεις, αναμεσα στα κράτη, διαμορφώνονται ορισμενες σχεσεις πανω στη ραση του εδαφικού μοιρασμάτος του
κόσμου,/1 τής πάλης γιά 4τίς αποικίες,
τής 7«πάλης1 γιά οικονομικό
0
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ΤΟ ΜΟΙΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

'Ο γεωγράφος Α. Σούπαν αναφέρει στό βιβλίο του «'Η
εδαφική ανάπτυξη τών ευρωπαϊκών αποικιών»* τόν παρακάτω
σύντομο απολογισμό αύτής τής ανάπτυξης στά τέλη τού 19ου
αιώνα:
Ποσοστά τών έδαφών πού άνήκονν στίς ευρωπαϊκές αποικιακές Δυνάμεις
(μαζί καί στίς Ενωμένες Πολιτείες):
1876

Στην
»
»
»
»

’Αφρική ........................................
Π ολυνη σία....................................
’Α σ ία ..............................................
Αυστραλία......................................
’Αμερική........................................

10,8%
56,8%
51,5%
100,0%
27,5%

1900

90,4%
98,9%
56,6%
100,0%
27,2%

Αύξηση κατά

+79,6%
+42,1%
+ 5,1%
—
— 0,3%

*
A. Supan. «Die territoriale Entwicklung der europäischen Kolonien». 1906,
σελ. 254 (A. Σούπαν. «eH έδαφική άνάπτυξη τών εύρωπαϊκών άποικιών». *Η
Σύντ.).
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«Χαρακτηριστικό λοιπόν νόημα αύτής τής περιόδου— συμ
περαίνει ό συγγραφέας— είναι τό μοίρασμα τής ’Αφρικής καί
τής Πολυνησίας». Μιά πού στήν 5Ασία καί στήν ’Αμερική δέν
υπάρχουν μη κατεχόμενα εδάφη, δηλαδή εδάφη πού νά μήν
ανήκουν σέ κανένα κράτος, πρέπει νά εύρύνουμε τό συμπέρασμα
τοϋ Σούπαν καί νά ποϋμε δτι χαρακτηριστικό γνώρισμα τής
περιόδου πού έξετάζουμε είναι τό όριστικό μοίρασμα τής γής,
όριστικό όχι μέ τήν έννοια ότι δέν μπορεΐ νά γίνει ξαναμοίρασμα
— αντίθετα, τά ξαναμοιράσματα είναι δυνατά καί αναπόφευκτα
— αλλά μέ τήν έννοια δτι ή αποικιακή πολιτική των καπιταλι
στικών χωρών τερμάτισε τήν αρπαγή των μή κατεχόμενων
εδαφών του πλανήτη μας. *Ο κόσμος γιά πρώτη φορά εϊναι πιά
μοιρασμένος, έτσι
σματά, δηλαδή πέρασμα κατεχό^ενου έδάφους„ άπό τόν έναν
«κάτοχό>> στον άλλο, καί όχι άδέσπρτου έδάφους σέ «νοικοΖοϋμε συνεπώς σέ μιά ιδιόρυθμΐ] εποχή τής παγκόσμιας
άποικιακή ς^πο^ιτικής, που είναι πολύ στενά συνδεμένη με τή
«νεοτατή βαθμίδα
τοϋ καπιταλισμού», μέ τό χρηματιστικό κεφάλαιο. Γ ι’αύτό ειναΐ άπαραίτητο νά σταθούμε πιό
λεπτομερειακά πρώτ4άπ ’όλα στά συγκεκριμένα στοιχεία, γιά νά
μπορέσουμε νά έξηγήσουμε μέ δσο τό δυνατό μεγαλύτερη
άκρίβεια καί τή διαφορά αύτής τής έποχής από τίς προηγούμε
νες καί τήν κατάσταση τών πραγμάτων στή σημερινή εποχή. Σέ
πρώτη σειρά προβάλλουν έδώ δυό ούσιαστικά ζητήματα: αν
παρατηρεΐται δυνάμωμα τής αποικιακής πολιτικής, δξυνση τοϋ
αγώνα γιά άποικίες στήν έποχή ακριβώς του χρηματιστικοΰ
κεφαλαίου, καί πώς άκριβώς είναι άπό τήν άποψη αυτή
μοιρασμένος σήμερα ό κόσμος.
' Ο άμερικανός συγγραφέας Μόρρις στό βιβλίο του γιά τήν
ιστορία τής άποικιοποίησης* κάνει μιά προσπάθεια νά συνοψί
σει τά στοιχεία γιά τίς διαστάσεις τών άποικιακών κτήσεων τής
5Αγγλίας, Γαλλίας καί Γερμανίας στίς διάφορες περιόδους τοϋ
19ου αιώνα152. Νά σέ συντομία τά ουμπεράσματά του: (Βλ.
πίνακα στή σελ. 381. Σημ μετ.).
Γιά τήν ’Αγγλία ή περίοδος πού έντείνεται τεράστια ή
άρπαγή τών άποικιών είναι τά χρόνια 1860-1880, έπίσης πολύ
*
Henry C, Morris. «The History of Colonization». N. Y., 1900, vol. II, pp. 88*
I, 419· II, 304(Xsvpt Κ. Μόρρις. « ‘Ιστορία τής άποικιοποίησης», Νέα *ΥόρκηΛ
1909, τόμ. II, σελ. 88 I, 419, II, 304. Ή Σόντ.).
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Χρόνια
5— 1830
1860
1880
1899
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Διαστάσεις τών άποικιακών κτήσεων
’Α γ γ λ ί α
Γαλλία
Γερμανία
έκταση (σέ πληθυ- έκταση (σέ πληθυ- έκταση (σέ πληθυέκατομ. σμός (σέ έκατομ. σμός (σέ έκατομ. σμός (σέ
τετρ.
έκατομ.
τετρ.
τετρ.
έκατομ.
έκατομμίλια)
μύρια)
μίλια)
μύρια)
μίλια)
μύρια)
126,4
0,02
0,5
2,5
0,2
145,1
3,4
7,7
0,7
267,9
7,5
56,4
14,7
3,7
309,0
1,0
9,3
—

·>

-

—

—

—

—

σημαντική εϊναι ή αρπαγή τά τελευταία είκοσι χρόνια του 19ου
αιώνα. Γιά τή Γαλλία καί τή Γερμανία είναι ακριβώς ή ϊδια
τελευταία εικοσαετία. Είδαμε πιό πάνω ότι ή περίοδος τής
ανώτατης ανάπτυξης του προμονοπωλιακοϋ καπιταλισμού, του
καπιταλισμού δπου κυριαρχούσε ό ελεύθερος συναγωνισμός,
εϊναι οί δεκαετίες 1860- 1870 καί 1870- 1880. Τώρα βλέπουμε δτι
ακριβώς υστέρα άπ 'αυτή την περίοδο αρχίζει ή τεράστια «άνοδος»
τών αποικιακών αρπαγών, όξύνεται σέ εξαιρετικό βαθμό ή πάλη
γιά το εδαφικό μοίρασμα του κόσμου. Συνεπώς είναι αναμφισβή
τητο τό γεγονός δτι τό πέρασμα του καπιταλισμού στό στάδιο
του μονοπωλιακού καπιταλισμού, στό χρηματιστικό κεφάλαιο,
συνδέεται μέ τήν δξυνση τού αγώνα γιά τό μοίρασμα τού κόσμου.
*0 Χόμπσον στό εργο του γιά τόν ιμπεριαλισμό ξεχωρίζει
τήν εποχή 1884-1900, σάν εποχή εντατικής «επέκτασης» (εδαφι
κής έξάπλωσης) τών κυριότερων ευρωπαϊκών κρατών. Σύμφωνα
μέ τούς ύπολογισμούς του, ή ’Αγγλία απόκτησε στό διάστημα
αύτό 3,7 εκατομμύρια τετρ. μίλια μέ πληθυσμό 57 εκατομμύρια,
ή Γαλλία 3,6 εκατομμύρια τετρ. μίλια μέ πληθυσμό 36ι/ 2
εκατομμύρια, ή Γερμανία 1,0 εκατομμύρια τετρ. μίλια μέ
πληθυσμό 14,7 εκατομμύρια, τό Βέλγιο 900 χιλιάδες τετρ. μίλια
μέ πληθυσμό 30 εκατομμύρια καί ή Πορτογαλλία 800 χιλιάδες
τετρ. μίλια μέ πληθυσμό 9 εκατομμύρια. Τό κυνήγι τών αποικιών
στά τέλη τού 19ου αιώνα καί ιδιαίτερα από τό 1880 καί μετά, από
μέρους δλων τών καπιταλιστικών κρατών εϊναι πασίγνωστο
γεγονός στήν ιστορία τής διπλωματίας καί τής εξωτερικής
πολιτικής.
Στήν εποχή τής μεγαλύτερης άνθησης του ελεύθερου συνα
γωνισμού στήν ’Αγγλία, στήν περίοδο 1840-1860, οί ιθύνοντες
αστοί πολιτικοί της ήταν ενάντια στήν αποικιακή πολιτική,
θεωρούσαν αναπόφευκτο καί ωφέλιμο εργο τήν απελευθέρωση
τών αποικιών καί τόν πλήρη αποχωρισμό τους από τήν Α γγλία.
26 "Απαντα

Λένιν. Τόμος 27
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Στό άρθρο του γιά τό «νεότατο αγγλικό ιμπεριαλισμό»* πού
δημοσιεύτηκε τό 1898, ό Μ. Μπέερ τονίζει δτι τό 1852 ενας
τέτιος πολιτικός παράγοντας τής ’Αγγλίας, σάν τόν Ντισραέλι,
πού γενικά εκλινε προς τόν ιμπεριαλισμό, ελεγε: «Οι αποικίες
είναι μυλόπετρες πού κρέμονται στό λαιμό μας». Στά τέλη δμως
του 19ου αιώνα, ήρωες τής ήμέρας ήταν στήν Α γγλ ία ό Σέσιλ
Ρόντς καί ô ’Ιωσήφ Τσάμπερλαιν, πού προπαγάνδιζαν ανοιχτά
τόν ιμπεριαλισμό καί εφάρμοζαν τήν ιμπεριαλιστική πολιτική
μέ τό μεγαλύτερο κυνισμό!
Είναι αρκετά ενδιαφέρον τό γεγονός δτι ή σχέση ανάμεσα
στις καθαρά, μπορούμε νά πούμε, οικονομικές καί κοινωνικοπολιτικές ρίζες του νεότατου ιμπεριαλισμού ήταν άπό τότε κιόλας
ξεκάθαρη γιά τούς παραπάνω ιθύνοντες πολιτικούς τής αγγλι
κής άστικής τάξης. 'Ο Τσάμπερλαιν διακήρυσσε δτι ό ιμπερια
λισμός είναι μιά «αληθινή, σοφή καί οικονομική πολιτική»,
τονίζοντας ιδιαίτερα τό συναγωνισμό πού αντιμετωπίζει τώρα ή
’Αγγλία στήν παγκόσμια αγορά άπό τή Γερμανία, τήν 5Αμερική
καί τό Βέλγιο. *Η σωτηρία βρίσκεται στό μονοπώλιο, ελεγαν οι
καπιταλιστές, ιδρύοντας καρτέλ, συνδικάτα, τράστ. eΗ σωτηρία
βρίσκεται στό μονοπώλιο, έπαναλάβαιναν οι πολιτικοί ήγέτες
τής άστικής τάξης καί βιάζονταν νά άρπάξουν τά αμοίραστα
άκόμη μέρη τής γής. Καί ό Σέσιλ Ρόντς, οπως διηγείται ό
επιστήθιος φίλος του, 5 δημοσιογράφος Στέντ, αναπτύσσοντας
τίς ιμπεριαλιστικές του ιδέες, του είπε τό 1895: «Χτές ήμουν στο
5Ηστ-’Έντ τουΛ ονδ ί^
καί πάραβρέθηκά
σε μιά σ^γι^^τρωση jxvéf^tûv. Ό ταν, ε π ε ιτ α &
λόγους πού ακουσά καί πού ήταν μιά συνεχής κραυγή: ψωμί,
ψωμί!7τραβηζά γιά τό σπίτι καί σκεπτόμουν στό δρόμο αυτά που
είδα, πείστηκα περισσότερο άπό πρίν γιά τή σπουδαιότητα του
ιμπεριαλισμού... Ή αγαπημένη μου σκέψη είναι ή λύσή τοϋ
κοινωνικού προβλήματος καί συγκεκριμένα: γιά νά σωθούν τά
σαράντα έκατομμύρια κάτοικοι του *Ενωμε^
απρ
"τό φονικό εμφύλιό πόλεμο πρέπει εμείς, οι πολιτικοί τής
αποικιοκρατίας, να κατακτήσουμε νεα εδάφη, για να εγκαταστήσουμε τον περισσιο πληθυσμό, γιά ν ’^ποκτήσοΰμε'καινούργιες
περιοχές
εργο
στάσια καί τά μεταλλεία. Πάντα τό ελεγα δτι ή αυτοκρατορία
εΤνάΐ ζήτήμα ^ομάχΐόΟ. "Αν δέν θέλετε εμφύλιο πόλεμο, πρέπει
'νά^γ ινετεΐμπε ρι αλιστές»*1'?
* «Die Neue Zeit», XVI, I, 1898, S. 302.
** «Die Neue Zeit», XVI, I, 1898, S. 304.
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’Έτσι μιλούσε τό 1895 ό Σέσιλ Ρόντς, ό εκατομμυριούχος, ό
βασιλιάς τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, ό κύριος υπεύθυνος γιά
τόν πόλεμο των άγγλων με τούς μπόερς. Μπορεΐ ή ύπεράσπιση
τού ιμπεριαλισμού από τόν Σέσιλ Ρόντς νά είναι απλώς
χοντροκομμένη, κυνική, μά στην ουσία δέν διαφέρει από τή
«θεωρία» των κυρίων Μάσλοφ, Ζύντεκουμ, Πότρεσοφ, Ντάβιντ,
από τή «θεωρία» τού ιδρυτή τού ρωσικού μαρξισμού κτλ. κτλ.
"Ο Σέσιλ Ρόντς ήταν λίγο πιό τίμιος σοσιαλσωβινιστής...
Γιά νά δόσουμε μιά όσο τό δυνατό πιό άκριβή εικόνα τού
εδαφικού μοιράσματος τού κόσμου καί των σχετικών μεταβολών
πού έγιναν τίς τελευταίες δεκαετίες, θά χρησιμοποιήσουμε τούς
πίνακες τού Σούπαν στό έργο πού άναφέραμε σχετικά με τό
ζήτημα των αποικιακών κτήσεων όλων των Δυνάμεων τού
κόσμου. 4Ο Σούπαν παίρνει τό 1876 καί τό 1900. Έμεΐς θά
πάρουμε τό 1876— σημείο πολύ πετυχημένα διαλεγμένο, γιατί
ακριβώς εκείνο τόν καιρό μπορεΐ νά θεωρήσει κανείς ότι είχε
γενικά αποπερατωθεί ή ανάπτυξη τού δυτικοευρωπαϊκού καπιτα
λισμού στό προμονοπωλιακό του στάδιο— καί τό 1914, αντικα
θιστώντας τούς αριθμούς τού Σούπαν με νεότερους, σύμφωνα μέ
τό «Γεωγραφικό-στατιστικό πίνακα» τού Χύμπνερ. 'Ο Σούπαν
παίρνει μόνο τίς άποικίες* έμεΐς θεωρούμε ωφέλιμο— γιά νά
δόσουμε μιά πλήρη εικόνα τού μοιράσματος τού κόσμου— νά
προσθέσουμε σύντομα τά στοιχεία καί γιά τίς μή αποικιακές
χώρες καί γιά τίς μισοαποικιακές, στις όποιες περιλαβαίνουμε
τήν Περσία, τήν Κίνα καί τήν Τουρκία: ή πρώτη απ’αυτές τίς
χώρες έχει γίνει πιά σχεδόν ολοκληρωτικά αποικία, ή δεύτερη
καί ή τρίτη γίνονται τέτιου είδους αποικίες153.
’Έχουμε τά παρακάτω αποτελέσματα: (Βλ. πίνακα στή σελ.
384. Σημ. μετ,)
Βλέπουμε εδώ ξεκάθαρα πώς «τελείωσε» στό μεταίχμιο τού
19ου καί τού 20ού αιώνα τό μοίρασμα τού κόσμου. Υστερα από
τό 1876 οι άποικιακές κτήσεις εύρύνθηκαν σέ πελώριες διαστά
σεις: γιά τίς έξι μεγαλύτερες Δυνάμεις αυξήθηκαν πάνω από
μιάμιση φορά, από 40 σέ 65 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα* ή
αύξηση αυτή φτάνει τά 25 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα,
μιάμιση φορά περισσότερο άπό τήν έκταση των μητροπόλεων
(16!/ 2 εκατομμύρια). Τρεις Δυνάμεις δέν είχαν τό 1876 καθόλου
άποικίες, καί ή τέταρτη, ή Γαλλία, σχεδόν δέν είχε άποικίες.
Κατά τό 1914 οι τέσσερις αύτές Δυνάμεις αποκτούν άποικίες πού
ή έκτασή τους φτάνει τά 14,1 εκατομμύρια τετρ. χιλιόμετρα,
δηλαδή περίπου μιάμιση φορά περισσότερο άπό τήν έκταση τής
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Αποικιακές κτήσεις των μεγάλων Δ υνάμεων:
ίσε έκατομ. τετρ. χιλιόμετρα καί έκατομ. κατοίκους)

1914

1876
τετρ.
χλμ.
’Αγγλία.
Ρωσία. . .
Γ α λλία ..
Γερμανία
ΗΠΑ. . . .
’ Ιαπωνία

τετρ.
ΧΛμ.

κατ.

κατ.

22,5 251,9 33,5 393,5
17,0
15,9 ! 17,4 33,2
0,9
6,0 10,6 55,5
I 2,9
—
12,3
--—
0,3
9,7
—
—
—
0,3
19,2

Σύνολο των 6 μεγά
λων Δυνάμεων................ . 40,4

Ι9Ί4
τετρ.
χλμ.

1914

κατ.
I

0,3
5,4
0,5
0,5
9,4
0,4

τετρ.
*λμ.

κατ.

46,5. 33,8 440,0
136,2 22,8 169,4
39,6 11,1
95,1
77,2
64,9
3,4
9,7 106,7
97,0
53,0 0,7 72,2

I
273,8

65,0 523,4 16,5 437,2 181,5 960,6
ϊI
1
’Αποικίες των ύπόλοιπων Δυνάμεων (Βελγίου, ’Ολλανδίας, κ.ά.) 9,9
45,3
Μχσοαποικίες (Περσία, Κίνα, Τουρκία).......................................... 14,5 361,2
'Υπόλοιπες χώρες ................................................................................ 28,0 289,9
"Ολη ή γ ή ................................................................................ 133,9 1 657,0

Εύρώπης καί μέ πληθυσμό σχεδόν 100 έκατομμύρια. Ή
άνισομετρία στην αύξηση των αποικιακών κτήσεων είναι πολύ
μεγάλη. "Αν συγκρίνουμε λογουχάρη τή Γαλλία, τή Γερμανία
καί την Ιαπωνία, πού δεν διαφέρουν καί πολύ σέ έκταση καί
πληθυσμό, θά δούμε ότι ή πρώτη απ’αύτές τίς χώρες απόκτησε
σχεδόν τρεις φορές περισσότερες αποικίες (σέ έκταση) από τή
δεύτερη καί τήν τρίτη, μαζί παρμένες. 'Οσοναφορα όμως τίς
διαστάσεις τού χρηματιστικου κεφαλαίου, ή Γαλλία ήτανϊσως,
στίς αρχές τής περιόδου πού εξετάζουμε, κάμποσες επίσης
φορές πλουσιότερη από τή Γερμανία καί τήν ’Ιαπωνία μαζί
παρμένες. Στήν έκταση των αποικιακών κτήσεων, εκτός από τίς
καθαρά οικονομικές συνθήκες, καί πάνω στή βάση τους,
επιδρούν καί οί γεωγραφικές συνθήκες κΛ. "Οσο έντατικά κΓάν
γινόταν τίς τελευταίες δεκαετίες ή ισοπέδωση τού κόσμου, ή
εξίσωση των συνθηκών τής οικονομίας καί τής ζωής στίς
διάφορες χώρες κάτω από τήν πίεση τής μεγάλης βιομηχανίας,
των ανταλλαγών καί του χρηματιστικου κεφαλαίου, ωστόσο ή
διαφορά παραμένει ακόμη μεγάλη, καί άνάμεσα στίς εξι χώρες
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πού άναφέραμε παρατηρούμε, από τή μιά μεριά, τίς νεαρές
καπιταλιστικές χώρες, πού προοδέυσαν μέ άσυνήθιστη ταχύτη
τα ( ’Αμερική, Γερμανία, ’Ιαπωνία), καί άπό τήν άλλη, τίς χώρες
τής παλιάς καπιταλιστικής άνάπτυξης, πού προοδέυσαν τελευ
ταία πολύ πιό αργά άπό τίς προηγούμενες (Γαλλία καί ’Αγγλία).
Τέλος βλέπουμε μιά χώρα, τήν πιό καθυστερημένη οικονομικά
(Ρωσία), δπου ό νεότατος καπιταλιστικός ιμπεριαλισμός είναι
τυλιγμένος, μπορούμε νά ποΰμε, μ ’ένα εξαιρετικά πυκνό δίχτυ
προκαπιταλιστικών σχέσεων.
Δίπλα στίς άποικιακές κτήσεις τών μεγάλων Δυνάμεων
βάλαμε τίς μικρές αποικίες τών μικρών κρατών, πού άποτελοϋν,
μπορούμε νά ποϋμε, τόν πιό άμεσο στόχο ενός ένδεχόμενου καί
πιθανού «ξαναμοιράσματος» τών αποικιών. Τά περισσότερα
απ’αυτά τά μικρά κράτη διατηρούν τίς αποικίες τους μόνο χάρη
στο γεγονός ότι ανάμεσα στά μεγάλα ύπάρχουν αντιθέσεις
συμφερόντων, προστριβές κτλ., πού τά εμποδίζουν νά συνεννοηθοϋν γιά τό μοίρασμα τής λείας. "Όσο γιά τά «μισοαποικιακά»
κράτη, μάς προσφέρουν ένα παράδειγμα τών μεταβατικών
εκείνων μορφών, πού τίς βρίσκουμε σ ’όλες τίς περιοχές τής
φύσης καί τής κοινωνίας. Τό χρηματιστικό κεφάλαιο είναι μιά
τόσο μεγάλη, μπορούμε νά ποϋμε, αποφασιστική δύναμη σ ’όλες
τίς οικονομικές καί σ ’όλες τίς διεθνείς σχέσεις, πού είναι σέ
θέση νά ύποτάξει, καί ύποτάσσει πραγματικά, ακόμη καί τά
κράτη πού απολαβαίνουν τήν πιό πλήρη πολιτική ανεξαρτησία.
Θά δοϋμε αμέσως τέτια παραδείγματα. "Ομως τίς μεγαλύτερες
«εύκολίες» καί τά μεγαλύτερα οφέλη τά δίνει φυσικά στό
χρηματιστικό κεφάλαιο μιά τέτια ύποταγή, πού συνδέεται μέ τήν
απώλεια τής πολιτικής άνεξαρτησίας τών χωρών καί τών λαών
πού ύποδουλώνονται. Οί μισοαποικιακές χώρες είναι χαρακτη
ριστικές, σάν χώρες πού άπ’αύτή τήν άποψη βρίσκονται στή
«μέση». Είναι εύνόητο ότι ό αγώνας γ ι ’αυτές τίς μισοεξαρτημένες χώρες έπρεπε νά όξυνθεΐ ιδιαίτερα στήν εποχή τοϋ χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, όταν είχε πιά μοιραστεί ό ύπόλοιπος κόσμος.
'Η αποικιακή πολιτική καί ό ιμπεριαλισμός ύπήρχαν καί
πρίν άπό τό νεότατο στάδιο τοϋ καπιταλισμού καί μάλιστα πρίν
άπό τόν καπιταλισμό. "Η Ρώμη, πού στηριζόταν στή δουλεία,
άκολουθοϋσε αποικιακή πολιτική καί εφάρμοζε τόν ιμπεριαλι
σμό. Οί «γενικοί» όμως συλλογισμοί γιά τόν ιμπεριαλισμό, πού
ξεχνούν ή βάζουν σέ δεύτερη μοίρα τή ριζική διαφορά τών
κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών, μετατρέπονται άναπότρεπτα στήν πιό τιποτένια χυδαιότητα ή σέ κομπασμό, όπως ή
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σύγκριση τής «μεγάλης Ρώμης μέ τη μεγάλη Βρετανία»*.
’Ακόμη καί ή καπιταλιστική αποικιακή πολιτική των προηγού
μενων σταδίων του καπιταλισμού διαφέρει ούσιαστικά από τήν
αποικιακή πολιτική του χρηματιστικού κεφαλαίου.
Βασική ιδιομορφία του νεότατου καπιταλισμού εϊναι ή
κυριαρχία των μονοπωλιακών ενώσεων των πιό μεγάλων επιχει
ρηματιών. Τά μονοπώλια αυτά είναι πιό στέρεα, όταν δλες οι
πηγές πρώτων υλών συγκεντρώνονται στάΐδια χέρια. Καί είδαμε
μέ τί ζήλο οί διεθνείς ενώσεις των καπιταλιστών στρέφουν όλες
τους τίς προσπάθειες στό ν ’άφαιρέσουν από τόν αντίπαλο κάθε
δυνατότητα συναγωνισμού, γιά νά αγοράσει λ.χ. κοιτάσματα
σιδήρου ή πετρελαιοπηγές κτλ. Μόνο ή κατοχή άποικιών
παρέχει τήν απόλυτη έγγύηση γιά τήν επιτυχία τού μονοπωλίου
ενάντια σέ όλα τά ενδεχόμενα τής πάλης μέ τόν ανταγωνιστή, ώς
τό ενδεχόμενο πού ό αντίπαλος θά προσπαθούσε νά ύπερασπίσει
τόν έαυτό του μέ ενα νόμο πού θά καθιέρωνε τό κρατικό
μονοπώλιο. "Οσο ύψηλότερη εϊναι ή ανάπτυξη τού καπιταλι
σμού, όσο έντονότερα γίνεται αισθητή ή έλλειψη πρώτων υλών,
όσο πιό όξύς εϊναι ό συναγωνισμός καί τό κυνήγι γιά πηγές
πρώτων ύλών σ ’όλο τόν κόσμο, τόσο πιό απεγνωσμένος είναι ό
αγώνας γιά τήν απόκτηση αποικιών.
«Μπορεΐ άκόμη νά προβάλει κανείς τόν ισχυρισμό— γρά
φει ό Σίλντερ— πού σέ μερικούς ϊσως φανεί παράδοξος, καί
συγκεκριμένα: ότι ή ανάπτυξη τού αστικού καί βιομηχανικού
πληθυσμού μπορεΐ σέ λίγο-πολύ σύντομο χρονικό διάστημα νά
σκοντάψει πολύ πιό γρήγορα στήν ανεπάρκεια πρώτων ύλών γιά
τή βιομηχανία παρά στήν ελλειψη ειδών διατροφής». Έ τσι λ.χ.
όξύνεται ή ελλειψη τού ξύλου, πού ακριβαίνει όλο καί περισσό
τερο, των δερμάτων καί των πρώτων ύλών γιά τήν ύφαντουργική
βιομηχανία. «Σάν παράδειγμα γιά τίς προσπάθειες τών βιομηχα
νικών ενώσεων νά δημιουργήσουν ίσοροπία ανάμεσα στήν
άγροτική οικονομία καί στή βιομηχανία στά πλαίσια όλης τής
παγκόσμιας οικονομίας, θά μπορούσαμε ν ’άναφέρουμε τή διε
θνή 'Ένωση τών Συνδέσμων τών έργοστασιαρχών βαμβακονη
ματουργίας πού ύπάρχει από τό 1904 σέ μερικά από τά
σημαντικότερα βιομηχανικά κράτη, καθώς καί τήν "Ενωση τών
*
C, P. Lucas. «Greater Rome and Greater Britain». Oxf., 1912 (Κ. Π.
Δούκας. «*Η Μεγάλη Ρώμη καί ή Μεγάλη Βρετίανία». Οξφόρδη, 1912. Ή
Σύντ.) ή Earl of Cromer, « /¿ d en t and moderm Imperialism». Λ., 1910 (Κόμητας
Κρόμερ. « ’Αρχαίος καί σύγχρονος ιμπεριαλισμός». Λονδίνο, 1910. Ή Σύντ.).
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Ευρωπαϊκών Συνδέσμων λινονηματουργίας, πού ιδρύθηκε τό
1910 σύμφωνα μέ τό πρότυπο τής πρώτης»*.
Φυσικά οι αστοί ρεφορμιστές, καί άνάμεσα σ ’αύτούς Ιδιαίτε
ρα οί σημερινοί καουτσκιστές, προσπαθούν νά μειώσουν τή
σημασία αύτοϋ τού είδους των γεγονότων, λέγοντας δτι πρώτες
υλες «θά μπορούσε» νά προμηθευτεί κανείς στήν ελεύθερη
αγορά, χωρίς τήν «άκριβή καί επικίνδυνη» άποικιακή πολιτική,
δτι ή προσφορά πρώτων ύλών «θά μπορούσε» ν ’αυξηθεί σέ
τεράστιο βαθμό μέ τήν «άπλή» καλυτέρευση τών όρων τής
αγροτικής οικονομίας γενικά. Αύτοί δμως οι ισχυρισμοί μετατρέπονται σέ απολογία τού ιμπεριαλισμού, σέ έξωραϊσμό του,
γιατί στηρίζονται στό σβήσιμο από τή μνήμη τής κύριας
ιδιότητας τού νεότερου καπιταλισμού: τών μονοπωλίων. *Η
ελεύθερη άγορά δλο καί περισσότερο περνάει στό παρελθόν, τά
μονοπωλιακά συνδικάτα καί τράστ τήν περιορίζουν από μέρα σέ
μέρα, ένώ «άπλή» καλυτέρευση τών δρων τής άγροτικής οι
κονομίας, θά πει καλυτέρευση τής κατάστασης τών μαζών,
άνέβασμα τού μισθού εργασίας καί ελάττωση τών κερδών. Καί
πού αλλού, εκτός από τή φαντασία τών γλυκανάλατων ρεφορμιστών, ύπάρχουν τράστ πού είναι ικανά νά φροντίζουν γιά τήν
κατάσταση τών μαζών άντί γιά τήν κατάκτηση άποικιών;
Σημασία γιά τό χρηματιστικό κεφάλαιο δέν έχουν μόνο οί
πηγές πρώτων ύλών πού έχουν ήδη άνακαλυφθει, άλλά καί οί
πιθανές πηγές, γιατί ή τεχνική άναπτύσσεται στίς μέρες μας μέ
απίστευτη ταχύτητα καί τά εδάφη πού είναι σήμερα ακατάλλη
λα, μπορούν νά γίνουν αύριο κατάλληλα, αν βρεθούν νέες
μέθοδοι (καί γιά τό σκοπό αυτό μιά μεγάλη τράπεζα μπορεϊ νά
εξοπλίσει ειδική άποστολή από μηχανικούς, γεωπόνους κ.ά.),
άν ξοδευτούν μεγάλα ποσά κεφαλαίου. Τό ίδιο άφορά καί τίς
ερευνες γιά τήν ανακάλυψη ορυκτού πλούτου, τίς νέες μεθόδους
επεξεργασίας καί χρησιμοποίησης τούτων ή έκείνων τών
πρώτων ύλών κτλ. κ.ο.κ. ’Από δώ βγαίνει ή αναπόφευκτη τάση
τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου νά ευρύνει τό οικονομικό έδαφος,
καθώς επίσης καί τό έδαφος γενικά. 'Όπως τά τράστ κεφαλαιοποιούν τήν περιουσία τους, εκτιμώντας τήν άξία της στό
διπλάσιο ή τό τριπλάσιο, γιατί υπολογίζουν τά «πιθανά» στό
μέλλον (καί δχι τά σημερινά) κέρδη, γιατί ύπολογίζουν τά
παραπέρα αποτελέσματα τού μονοπωλίου, ετσι καί τό χρηματιστικό κεφάλαιο γενικά επιδιώκει ν ’αρπάξει όσο τό δυνατό
* Schilder, στό έργο πού άναφέραμε, σελ. 38-42.

388

Β. I. ΛΗΝΪΝ

περισσότερα εδάφη, όποιαδήποτε, οπουδήποτε καί μέ όποιοδήποτε τρόπο, γιατί ύπολογίζει τίς πιθανές πηγές πρώτων ύλών,
γιατί φοβαται μη μείνει πίσω στό λυσσαλέο αγώνα γιά τά
τελευταία κομμάτια του αμοίραστου κόσμου, ή γιά τό ξαναμοίρασμα των μοιρασμένων πιά κομματιών.
Οί άγγλοι καπιταλιστές προσπαθούν μέ κάθε τρόπο ν* ανα
πτύξουν την παραγωγή βαμβακιού στην αποικία τους, την
Αίγυπτο. Τό 1904 από τά 2,3 εκατομμύρια εκτάρια τής καλλιερ
γημένης γης τής Αιγύπτου, τά 0,6 εκατομμύρια καλλιεργούνταν
ήδη μέ βαμβάκι, δηλαδή πάνω από τό ένα τέταρτο. Τό ϊδιο
κάνουν οί ρώσοι στήν αποικία τους, τό Τουρκεστάν, γιατί
μ ’αυτό τόν τρόπο μπορούν εύκολότερα νά τσακίσουν τούς
ανταγωνιστές τους τού εξωτερικού, μπορούν εύκολότερα νά
φτάσουν στή μονοπώληση των πηγών πρώτων ύλών, στή
δημιουργία οικονομικότερου καί πιό επικερδούς ύφαντουργικοϋ
τράστ, «συνδυάζοντας» τήν παραγωγή, συγκεντρώνοντας όλα τά
στάδια τής παραγωγής καί τής επεξεργασίας τού βαμβακιού στά
ϊδια χέρια.
Τά συμφέροντα τής εξαγωγής κεφαλαίου σπρώχνουν επίσης
στήν κατάκτηση αποικιών, γιατί στήν αποικιακή αγορά εϊναι
ευκολότερο (καί κάποτε έκεΐ μόνο εϊναι δυνατό) νά βγάλει
κανείς από τή μέση μέ μονοπωλιακές μεθόδους τόν ανταγωνιστή
του, νά εξασφαλίσει τόν εφοδιασμό του, νά στερεώσει τούς
αντίστοιχους «δεσμούς» κ.ά.
Τό έξωοικονομικό εποικοδόμημα, πού ύψώνεται πάνω στή
βάση τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, ή πολιτική του, ή ιδεολο
γία του δυναμώνουν τήν τάση προς αποικιακές κατακτήσεις.
«Τό χρηματιστικό κεφάλαιο δεν θέλει ελευθερία, μά κυριαρ
χία», λέεΓπόλυσωσία'ο'Χίλφερντινγκ. Καί ένας αστός γάλλος
συγγραφέας, άναπτύσσόντας και συμπληρώνοντας τίς σκέψεις
τού Σέσιλ Ρόντς* πού άναφέραμε πιό πάνω, γράφει ότι στίς
οικονομικές αιτίες τής σύγχρονης άποικιακής πολιτικής πρέπει
νά προστεθούν καί οί κοινωνικές: «επειδή ή ζωτ) γίνεται πιό
περίπλοκη καί οί δυσκολίες πιέζουν όχι μόνο τίς έργαΐΓκες
μαζες, αλλά
τάξεις^ βλεπούμε σέ ολες τίς χώρες
τού παλιού πολιτισμού νά συσσωρεύονται ^ «ανυπομονησία, ή
οργη, το μίσος, που απειλούν την κοινωνική γαλήνη. Η
ενέργεια πού βγαίνεΓέξω από την^^θορισμενη ταξική τροχιά,"
πρέπει νά βρεθεί τρόπος νά χρησιμοποιηθεί καί νά διοχετευτεί
* Βλ. σέ τοΰτο τόν τόμο, σελ. 382. Ή Σύντ.
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εξωLάπό τη χώραΛ γιά νά μή_ προκληθεϊ έκρηξη στό εσωτε
ρικό»»*.
Μιά καί γίνεται λόγος γιά την αποικιακή πολιτική τής
εποχής του καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού, είναι απαραίτητο νά
σημειώσουμε ότι τό χρηματιστικό κεφάλαιο καί ή αντίστοιχη
σ ’ αύτό^ διεθνή ς .πολιτική, πού όδηγει στον άγωνα των μεγάλων
. δυνάμεων γιά τό οικονομικό καί πολιτικό μοίρασμα τού κόσμου,
δημιοϋ^γουν όλδκΧηρη“σέι’ρ α ^ π ο ^ τ ά ^ δ π ^ ς μορφές κρατικής
'εξαρτη σηΧαράκτηρκΓτΓκές γ^ 'αύτή την έπο χή δ έ ν είναι jiovo
*οί δυό βασικες όμαδες χωρών: οί χώρες πού κατέχουν ατΰοικίες
καί όΓ α π ο ΰ ^
καί όΓπόικΚες μορφές των
εξαρτημένων χωρών, που πολιτικά, τυπ ικαε ί να ιj i νεξά ρτη τε£,
σΐήν πράξη ομως είναι μπλεγμένες στά δίχτυα τής χρημαχιστιΊ<ης ~ καί διπλώμ^τ
Εξάρτηση ς. “Έ χουμε ήδη αναφέρει
“προηγούμενα μια απ’αυτές τίς μορφές, τίς μισοαποικίες. Δείγμα
μιας άλλης μορφής είναι, λογουχάρη, ή ’Αργεντινή.
«'Η Νότια Αμερική καί κυρίως ή ’Αργεντινή— γράφει ό
Σούλτσε-Γκέβερνιτς στό εργο του γιά τό βρετανικό ιμπεριαλι
σμό— βρίσκεται σέ τέτια χρηματιστική εξάρτηση άπό τό
Λονδίνο, πού πρέπει νά τήν ονομάσουμε σχεδόν αγγλική
έμπορική αποικία»**. 'Ο Σίλντερ υπολόγιζε τά κεφάλαια πού
εχει τοποθετήσει ή Α γγλία στήν ’Αργεντινή, σύμφωνα μέ τίς
πληροφορίες τού προξένου τής Αυστροουγγαρίας στό Μπουένος ’Ά ϊρες γιά τό 1909 σέ 83/4 δισεκατομμύρια φράγκα. Δεν είναι
δύσκολο νά φανταστεί κανείς πόσο γερούς δεσμούς αποκτά ετσι
τό χρηματιστικό κεφάλαιο τής ’Αγγλίας — καί ό πιστός του «φί
λος», ή διπλωματία— μέ τήν αστική τάξη τής ’Αργεντινής, μέ
τούς ήγετικούς κύκλους ολης τής οικονομικής καί πολιτικής
ζωής αύτής τής χώρας.
Μιά κάπως διαφορετική μορφή χρηματιστικής καί διπλωμα*
Wahl. «La France aux colonies» (Βάλ. « Ή Γαλλία στίς αποικίες». Ή
Σύντ.), πού άναφέρεται άπό τόν Henri Russier. «Le Partage de Γ Océanie», P.
1905, p. 165 (Ά ν ρ ί Ρυσσιέ. «Τό μοίρασμα τής Ωκεανίας». Παρίσι, 1905, σελ.
165. Ή Σύντ.).
** Schulze-Gaevernitz. «Britischer Imperialismus und englischer Freihandel zu
Beginn des 20-ten Jahrhunderts». Lpz., 1906, σελ. 318 (Σούλτσε-Γκέβερνιτς. «'Ο
βρετανικός ιμπεριαλισμός καί τό αγγλικό έλεύθερο έμπόριο στίς άρχές του
20ου αιώνα», Λειψία, 1906. Ή Σύντ.). Τό ϊδιο λέει καί ό Sartorius ν.
Waltershausen. «Das volkswirtschaftliche System der Kapitalanlage im Auslan
de». Berlin, 1907, S. 46 (Σαρτόριους φόν Βαλτερχάουζεν. «Τό έθνικοοικονομικό
σύστημα τοποθέτησης κεφαλαίου στό έξωτερικό». Βερολίνο, 1907, σελ. 46. Ή
Σύντ. ).
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τικής έξάρτησης μέ καθεστώς πολιτικής ανεξαρτησίας μάς
δείχνει τό παράδειγμα τής Πορτογαλίας. Ή Πορτογαλία είναι
αύτοτελές κυρίαρχο κράτος, ουσιαστικά όμως εδώ καί πάνω από
200 χρόνια, από τόν καιρό του πολέμου τής διαδοχής τής
’Ισπανίας (1701-1714), βρίσκεται κάτω από τήν κηδεμονία τής
’Αγγλίας. 'Η ’Αγγλία υπεράσπισε τήν Πορτογαλία καί τίς
αποικιακές κτήσεις τής Πορτογαλίας γιά νά στερεώσει τή δική
της θέση στόν αγώνα ενάντια στους αντιπάλους της, τήν
’Ισπανία καί τή Γαλλία. Ή ’Αγγλία πήρε σέ αντάλλαγμα
έμπορικά προνόμια, έξασφάλισε καλύτερους όρους γιά τήν
εξαγωγή εμπορευμάτων καί κυρίως γιά τήν έξαγωγή κεφαλαίου
στήν Πορτογαλία καί τίς αποικίες της, τή δυνατότητα νά
χρησιμοποιεί τά λιμάνια καί τά νησιά τής Πορτογαλίας, τά
καλώδιά της κτλ. κ.ο.κ. *. Τέτιου είδους σχέσεις ανάμεσα σέ
διάφορα μεγάλα καί μικρά κράτη ύπήρχαν πάντα, στήν εποχή
όμως του καπιταλιστικού ιμπεριαλισμού γίνονται γενικό σύστη
μα, άποτελοϋν μέρος τού συνόλου τών σχέσεων τού «μοιράσματος τού κόσμου», μετατρέπονται σέ κρίκους τής άλυσσίδας τών
πράξεων τού παγκόσμιου χρηματιστικοϋ κεφαλαίου.
Γιά νά τελειώσουμε μέ τό ζήτημα τού μοιράσματος τού
κόσμου, πρέπει νά σημειώσουμε ακόμη τά παρακάτω. Δέν είναι
μόνο ή αμερικανική φιλολογία υστέρα από τόν ίσπανοαμερικανικό πόλεμο καί ή αγγλική ύστερα από τόν πόλεμο τής 5Αγγλίας
μέ τούς μπόερς, πού έθεσαν πέρα γιά πέρα ανοιχτά καί
συγκεκριμένα αύτό τό ζήτημα στά τέλη ακριβώς τού 19ου καί
στίς αρχές τού 20ού αιώνα, δέν είναι μόνο ή γερμανική
φιλολογία, πού παρακολουθούσε «πιό ζηλότυπα» απ’όλους τό
«βρετανικό ιμπεριαλισμό», καί ή οποία άσχολήθηκε συστηματι
κά μέ τήν εκτίμηση αυτού τού γεγονότος. Καί στή γαλλική
αστική φιλολογία τό ζήτημα τέθηκε αρκετά συγκεκριμένα καί
πλατιά, όσο είναι αύτό νοητό από τήν αστική άποψη. Θά
άναφερθοϋμε στόν ιστορικό Ντριό, πού στό βιβλίο του: «Τά
πολιτικά καί κοινωνικά προβλήματα στά τέλη τού 19ου αιώνα»,
στό κεφάλαιο γιά τίς «μεγάλες Δυνάμεις καί τό μοίρασμα τού
κόσμου», ε γράψε τίΓ'πα^ακά^;^«Τί^^Χευταΐα
τά
Τλεύθερά μέρή^της γής, έκτός^ άπο^τήν Κίνα, τά κατέλαβαν οι
1Δυνάμεις τής Έϊ^ωπής^ καί τής _Βόρειας ’Αμερικής. Πάνω
‘σ ’άύτή τή βάση προκλήθηκαν κιόλας αρκετές συγκρούσεις καί
* Σίλντερ, στό εργο πού άναφέραμε, τόμ. I, σελ. 160-161.
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μ ετα ρ
πού είναι προάγγελοι πιό τρομερών
έκρήξεων στό κοντινό μέλλον. Γιατί χρειάζεται νά σπεύδει
κάνεις: τα εθνη που δεν
έχουν εξασφαλιστεί
κινδυνεύουν νά μή
Τ„— »-■_*——----------—£~
-,-ο.—/----- -----7"”“ ✓
----„—------------------- παρουν ποτε το μεριοιο τους και να μη συμμετασγουν στην
' τε'ρασ’τια εκείνη εκμετάλλευση τής ύδρογείουΓπόΤΒα είναιΈνα
--~V >"' - ---- “-- "»/»·-·—----- 7.... ....---------"’’θ’"*/ *”*’^
απο τα πιο ουσιασηκα γεγονοτα ^του ερχομενου (δηλαδή του
ΖΟουαιώνα). Νά για ποιό λδγο όλόκληρήτήν Ε^ρώ ^ καΓ την
^Άμέρΐκή 'τίς έχει πιάσει τελευταία ό πυρετός τής αποικιακής
επέκτασης, του «ιμπεριαλισμού», πού είναι τό πιό αξιοσημείωτο
χαρακτηριστικό γνώρισμα του τέλους του 19ου αιώνα». Καί ό
συγγραφέας πρόσθεσε: «Σ’αυτό τό μοίρασμα του κόσμου,
σ ’αύτό τό ξέφρενο κυνήγι τών θησαυρών καί των μεγάλων
αγορών τής γης, ή σχετική σημασία τών αύτοκρατοριών πού
ιδρύθηκαν σέ τοϋτο τον αιώνα (τό 19ο) είναι άπολύτως δυσανά
λογη μέ τή θέση πού κατέχουν στήν Ευρώπη τά έθνη πού τίς
Ίδρυσαν. Οι Δυνάμεις πού κυριαρχούν στήν Εύρώπη καί πού
εξουσιάζουν τίς τύχες της δέν κυριαρχούν εξίσου σ ’όλο τόν
κόσμο. Καί μιά πού ή αποικιακή ισχύς, ή ελπίδα ν ’αποκτήσουν
ανυπολόγιστα ακόμη πλούτη, θά άσκεΐ ολοφάνερα τήν αντανα
κλαστική της έπίδραση πάνω στή συγκριτική δύναμη τών
εύρωπαικών Δυνάμεων, τό αποικιακό ζήτημα— ό «ιμπεριαλι
σμός» αν θέλετε— πού έχει κιόλας μεταβάλει τίς πολιτικές
συνθήκες τής ίδιας τής Εύρώπης, θά τίς μεταβάλλει όλο καί
περισσότερο»*.
-Τ Ι

VII. Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

Πρέπει νά προσπαθήσουμε τώρα νά βγάλουμε μερικά συμπε
ράσματα, νά συγκεφαλαιώσουμε όσα είπαμε πιό πάνω γιά τόν
ιμπεριαλισμό. Ό ιμπεριαλισμός εμφανίστηκε σάν παραπέρα
ανάπτυξη καί άμεση συνέχιση τών βασικών ιδιοτήτων του
καπιταλισμού γενικά. ' Ο καπιταλισμός όμως έγινε καπιταλιστι
κός ιμπεριαλισμός μόνο σέ ορισμένη, πολύ υψηλή βαθμίδα τής
ανάπτυξής του, όταν μερικές βασικές ιδιότητες του καπιταλι
σμού άρχισαν νά μετατρέπονται στό αντίθετό τους, όταν
διαμορφώθηκαν καί φανερώθηκαν σ ’όλη τή γραμμή τά χαρα
κτηριστικά τής μεταβατικής έποχής από τόν καπιταλισμό σ ’ένα
*
J.-E. Driault. «Problèmes politiques et sociaux». P., 1900, σελ. 299 (Z.-E
Ντριό. «Πολιτικά καί κοινωνικά προβλήματα». Παρίσι. 7 / Σύντ.).
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ανώτερο κοινωνικοοικονομικό καθεστώς. Τό βασικό σ ’αυτό τό
προτσές από οικονομική άποψη είναι ή αντικατάσταση του
καπιταλιστικού έλεύθερου συναγωνισμού από τά καπιταλιστικά
μονοπώλια. 'Ο ελεύθερος συναγωνισμόςείναι ή (3ασική ιδιότ^^^
τα του καπιταλισμού κ α ί τ ή ς έμπο ρευματικής παραγωγής
γενικά. Τό μονοπώλιό έΐνάί ή^αμέση αντίθεση τόϋ ελεύθερου
συναγωνισμού. Ό τελευταΐος αύτός δμώς‘άρχισε’μπροστά στά
"μάτια μας νά μετατρέπεται σέ μονοπώλιο, δημιουργώντας τή
μεγάλη παραγωγή, εκτοπίζοντας τή μικρή, αντικαθιστώντας τή
μεγάλη μέ τήν πολύ μεγάλη, οδηγώντας τή συγκέντρωση τής
παραγωγής καί του κεφαλαίου ως τό σημείο πού άπ'αύτήν
αναπτυσσόταν καί αναπτύσσεται τό μονοπώλιο: τά καρτέλ, τά
συνδικάτα, τά τράστ καί τό συγχωνευόμενο μ ’αύτά κεφάλαιο
καμίας δεκάδας τραπεζών πού διαχειρίζονται δισεκατομμύρια.
Ταυτόχρονα τά _μονοπώλια^ ζεπηδώντας από τόν^ ελεύ_θερρ
συνάγω νισμξ’δέν τον καταργούν?μά υπάρχουν πάνω_σ'αυτόν
‘καί"δίπλα σ ’αύτόν, γεννώντας ετσι μιά σειρά εξαιρετικά όξεΐες
καί βίαιες Αντιθέσεις, προστριβές, συγκρούσεις. Τό μονοπώ
λιό είναι πέρασμά άπο τον κάπιτάλισμό σ ’ενα ανώτερο σύ‘στημα.
"Αν θά χρειαζόταν νά δοθεί ενας όσο τό δυνατό πιό σύντομος
ορισμός τού ιμπεριαλισμού, θά επρεπε νά ποϋμε ότι ό ιμπερια
λισμός είναι τό μονοπωλιακό στάδιο τού καπιταλισμού. Ό
ορισμός αύτός θά περιείχε τό κυριότερο, γιατί, από τή μιά μεριά,
τό χρηματιστικό κεφάλαιο είναι τό. τραπεζικό κεφάλαιο μερικών
πάρα πολύ μεγάλων μονοπωλιακών τραπεζών, πού εχει συγχω
νευτεί μέ τό κεφάλαιο των μονοπωλιακών ενώσεων των βιομηχάνων καί άπό τήν άλλη, τό μοίρασμα του κόσμου είναι τό
πέρασμα άπό την αποικιακή πολιτική, πού έπεκτείνεται ανεμπό
διστα πάνω σέ περιοχές πού δέν τίς εχει άρπάξει καμιά
καπιταλιστική Δύναμη, στην αποικιακή πολιτική τής μονοπω
λιακής Χκατοχής των εδαφών τής γής, πού εχει όλότελα
μοιραστεί.
Οι πολύ σύντομοι όμως ορισμοί, αν καί είναι βολικοί, γιατί
συνοψίζουν τό κυριότερο, είναι ώστόσρ ανεπαρκείς, όταν
πρόκειται νά συναγάγουμε ιδιαίτερα άπ’αύτούς τά πιό ούσιαστικά γνωρίσματα τού φαινομένου πού εχουμε νά καθορίσουμε.
ΓΓαύτό, χωρίς νά ξεχνάμε τή συμβατική καί σχετική σημασία
όλων των όρισμών γενικά, πού ποτέ δέν μπορούν ν ’άγκαλιάσουν
τίς ολόπλευρες σχέσεις του φαινομένου στήν πλήρη ανάπτυξή
του, πρέπει νά δόσουμε εναν τέτιο ορισμό του ιμπεριαλισμού,
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[ πού θάπεριέκλεινε τά^ρακάτω πέντε ^ασικά του γνωρίσματα:
1 1)^συγκέντρωση της παραγωγής καί του „κεφαλαίου, π ο ύ εχει
' φτάσει σΓτέτΐα υψηλή βαθμίδα άνάπτυξης, ώστε νά δημιουργεί
μονοπώλιά πού παίξουν άποφασιστικό ρόλο στήν οικονομική
-/ ζωή* 2) συγχώνευση του τραπεζικού κεωαλαίου μΓτό'βϊο^μήχανι"κο "και δήμιουργια μιας ^ρηματκπ:ική£ ολιγαρχίας πάνω στη
ραση αυτου του «χρηματιστικου κεφαλαιου»* 3) εξαιρετικα
ϊ σπουδαία σημασία άποκτάέΐτΓεξαγωγή κεφαλαίου, σε δΤακρίση
« · —------------ -------5“·'... ..... ~ * ¿\ ~ *—’——---- ά--------------απο την εξαγωγή εμπορευμάτων* 4) συγκροτούνται διεθνείς
‘ μονοπωλιακές ενώσεις των καπιταλιστών, οι όποιες μοιράζουν
) τόν κόσμο* καί $)^εχει τελειώσειτό εδαφικό μοίρασμα τής γής
ί άνά]ϊέσα στίς μεγαλύτερες καπιταλιστικές Δυνάμεις. *Ο ίμπε! ριάλισμος είναι ο καπιταλισμός στό στάδιο εκείνο τής άνάπτυ/ ς η ς ,σ τ ο ο ^
ή κυριαρχία των μονοπωλίων
"καί του χρηματιστικου κεφαλαίου, δχει άποκτήσεΓέξαιρετική )
σημασία ή εςαγωγή κεφ αλαίουέχει αρχίσει το μοιρασμα του^
; κόσμου από τά διεθνή τράστ καί..έχει^τελευώει^ό^^ρασμοα’
ί όλών τών έ^αφων τής γήζ^ ^ ό τίς μεγ^ύχερες καπιταλιστικές [;
^χωρες.“^
Θα δοϋμε ακόμη παρακάτω πώς μπορεΐ καί πρέπει νά δοθεί
διαφορετικός ορισμός του ιμπεριαλισμού, αν πάρουμε υπόψη
μας όχι μόνο τίς βασικές καθαρά οικονομικές εννοιες (στίς
όποιες περιορίζεται ό ορισμός πού άναφέραμε), μά καί τήν
ιστορική θέση τού δοσμένου σταδίου του καπιταλισμού σέ
σχέση μέ τόν καπιταλισμό γενικά, ή τή σχέση του ιμπεριαλι
σμού μέ τί δυό βασικές κατευθύνσεις μέσα στό εργατικό κίνημα.
Τώρα όμως πρέπει νά σημειώσουμε ότι ό ιμπεριαλισμός, όταν
τόν εννοούμε μέ τήν έννοια πού άναφέραμε, αποτελεί χωρίς
αμφιβολία ιδιαίτερο στάδιο άνάπτυξης τού καπιταλισμού. Γιά
νά δόσουμε τή δυνατότητα στόν άναγνώστη νά σχηματίσει μιά
όσο τό δυνατό πιό θεμελιωμένη άντίληψη του ιμπεριαλισμού,
προσπαθήσαμε σκόπιμα ν ’αναφέρουμε όσο τό δυνατό περισσό·*
τερες γνώμες αστών οικονομολόγων, πού άναγκάζονται νά
παραδεχτούν τά γεγονότα τής νεότερης οικονομίας του καπιτα
λισμού, τά όποια έχουν διαπιστωθεί μέ τρόπο εντελώς άδιαφιλονίκητο. Γιά τόν ϊδιο σκοπό άναφέραμε λεπτομερή στατιστικά
στοιχεία, πού μας έπιτρέπουν νά δοϋμε μέχρι ποιόν άκριβώς
βαθμό άναπτύχθηκε τό τραπεζικό κεφάλαιο κτλ., σέ τί άκριβώς
εκφράζεται τό πέρασμα τής ποσότητας στήν ποιότητα, τό
πέρασμα του άναπτυγμένου καπιταλισμού στόν ιμπεριαλισμό.
Είναι βέβαια περιττό νά ποϋμε ότι όλα τά όρια στή φύση καί
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στην κοινωνία είναι συμβατικά καί κινητά, δτι θά ήταν ανοησία
νά συζητάει κανείς λ.χ. γιά τό ζήτημα σέ ποιό χρόνο ή δεκαετία
ανάγεται ή «οριστική» διαμόρφωση του ιμπεριαλισμού.
Χρειάζεται δμως νά γίνει συζήτηση γιά τόν ορισμό του
ιμπεριαλισμού πρώτα άπ’δλα μέ τόν Κ. ΚάουτσκιΤτον κυρΐδτε*ρο θεωρητικό του μαρξισμού της εποχής της λεγομενης
Δεύτερης Διεθνούς, δηλαδή τής 25ετίας 1889-1914. Ενάντια
στις βασικές ιδέες πού εκφράζονται στόν ορισμό του ιμπεριαλι
σμού πού δόσαμε έμεις άντιτάχθηκε ό Κάουτσκι μέ τόν πιό
αποφασιστικό τρόπο καί τό 1915, μά ακόμη καί τό Νοέμβρη του
μέ τήν έννοια
91914, δηλώνοντας
---- -^δτι
' ..............
'Λ—7ς.~-- ιμπεριαλισμός
- - 'ΖΤ* ςΓ"-- "“<—δεν
·■"Γπρέπει
^ ... νά
εννοούμε μια «φασή» ή βαθμίδα τής οικονομίας, αλλα μια
*■·■’■■'·-'Λ—
·» ---··■7""·"
___—ϋ*'<·*——
"" ......... . "’"'λ ' —
-.· ·"·'···>■
πολιτική, και μαλιστα τή συγκεκριμένη πολίτικη που «προτιμά
ει» τό χρημάη
οτι ό ίμπερ^
πει
«να ταυτίζεται»
με το «σύγχρονο
καπιταλισμό»,
‘ν
....
“ · ... ...οτι αν--με
--- τήν
έννοια ιμπεριαλισμός εννοουμε^«ολα τα φαινόμενα του συγχρονουκαπί™ ^
τόν προστάτευτϊσμό, τή ν κυριαρχίά τών χ ρ η μ α τ ισ τ ή
αποικιακή ^ ο λ \τ ί^ '^ τ ο τ ε 3 ο
ζήτημά της^ανάγκης τοϋ ίμπεριαλισ^ου,.^ιά .τόν καπιταλισμό
ανάγεται στην «πιό ρ η χ ^
τότε «δ Τμπερίάλισμός αποτελεί φυσικά ζωτική ανάγκη γιά τόν καπί^
κτλ. Τη σκέψη τοϋ Κάουτσκι θά τήν έκφράσόΰμε άκρΐβεστερα,
άν αναφέρουμε τόν ορισμό του γιά τόν ιμπεριαλισμό, πού
στρέφεται κατευθείαν ενάντια στήν ούσία τών ιδεών πού
εκθέσαμε (γιατί οί άντιρήσεις από τό στρατόπεδο τώνγερμανών
μαρξιστών πού χρόνια ολόκληρα κήρυσσαν παρόμοιες ιδέες,
είναι από καιρό γνωστές στόν Κάουτσκι, σάν άντιρήσεις
ορισμένου ρεύματος τοϋ μαρξισμού).
*Ο όρισ^ός τοϋ Κάουτσκι λέει:
<<' Ο ιμπεριαλισμός
είναι προϊόν τοϋ πολύ’°"1 αναπτυγμένου
7
1
βιομηχανικού καπιταλισμοϋ. Συνίσταται στην τάση κάθε βιομη
χανικού καπιτάλιστι κοϋ έθνους νά προσαρτδ η νά ύποτάσσει
ολο και μεγαλύτερες αγροτικές (ή υπογράμμιση είναι του
ν/ρ··' ·"·'■->-- ---------- —·
*·ν-- *·<>“.. *---"Γ~·
Κάουτσκι) περιοχες, ασχετα απο το ποια εθνη τις κατοικούν»*.
* ~~"Αυτός ό ορισμός δεν αξίζει άπολυτως^ τίποτε, Υΐατι^ε
μονόπλευρος, δηλαδή ξεχωρίζει αυθαίρετα μονάχα τό εθνικό
ζήτημα (πα^ 'δλο πού τ ^ ^ τ η μ α αύτό ειναι_ έξαιρ έτι κά σπου
δαίο, τόσο αυτό καθαυτό, δσο καί στή σχέση του μέ τόν
, · ν ^ ------------------ -----------
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ιμπεριαλισμό) καί τό συνδέει αύθαίρετα καί δχι σωστά μόνο μέ
το βιομηχανικό κεφάλαιο των χωρών πού προσαρτοΰν άλλα
έθνη, βάζοντας στην πρώτη μοίρα εξίσου αύθαίρετα καί δχι
σωστά τήν προσάρτηση άγροτικών περιοχών.
Ό ιμπεριαλισμός είναι ή τάση γιά' προσαρτήσεις— νά που
καταλήγει το πολίτικο μέρος του ορισμού του Κάουτσκι. Είναι
σωστό, αλλα στο επακ ρο ατελές5γιατ ιπ ο λ ιιπ ^
είναι γενικά ή τασή προς τή βία καί τήν αντίδραση. Έδώ δμως
μας απασχολεί \\ όίκό^μιία]^πΤζύρά τήςύπόθεσης, πού τήν
έμπασε στόν ορισμό του ό ίδιος ό Κάουτσκι. Τά λάθη του
ορισμού τού Κάουτσκι χτυπούν στά μάτια. Γιά τόν ιμπεριαλισμό
είναι χαρακτηριστικό ισα-ισα οχι το βιομηχανικο, μα το
χρήματιστικό κεφάλαιό? Δεν είναι τυχαίο δτι στή Γαλλία ή
έξάϊρετικά γοργή άνάπτϋξη του"χρηματιστικον κεφαλαίου, μέ
πάραλλήλή'^ασθένϊσ τού βιομη^αν^
άπό τή
δεκάέτίά Τδ80-· Γ89{^αΤδω τήν έ ^
δξχ^ο^τ^ςΐάποικιακης) πολιτικτ|ς των προσάρτήσεων. Γΐά τόν ιμπεριαλισμό είναι
χαρακτηριστική ή τάσή' ακριβώς γιά προσαρτήσεις δχι μόνο
άγροτικών περιοχών, άλλά άκόμη καί τών πιό βιομηχανικών (οί
γερμανικές βλέψεις στό Βέλγιο, οί γαλλικές στή Λωραίνη),
γιατί, πρώτο, ό τερματισμός τού μοιράσματος τού κόσμου
άναγκαζέι κατά τό ξαναμοίράσμαν9απλώνονται τα χέρια σέ κάθε
λογης εδάφη. Δεύτερο, τό ουσιαστικό γιά τόν ιμπεριαλισμό είναι
ό άνταγωνισμός μερικών μεγάλων Δυνάμεων πού τείνουν προς
την ηγεμονία, οηλ. προς το αρπαγμα εδαφών οχι τοσο αμεσα για
τον εάυτο τους, δσό"γΐα^τήν εξασθένιση του άντιπάλου καί τήν
ύπόσκαψή^της η
Ύο¿Γ(γία τή Γερμανίά το Βέλγιό έχει
ιδΐαΐτέρή σπδυδαίότήτά, σάν σημείο στήριξης ένάντια στήν
’Αγγλία, Γιά τήν ’Αγγλία ή Βαγδάτη, σά σημείο στήριξης
ενάντια στή Γερμανία κτλ.).
'Ο Κάουτσκι άναφέρεται ιδιαίτερα— καί επανειλημμένα—
στούς άγγλους, πού έχουν δήθεν καθορίσει τήν καθαρά πολιτική
σημασία τής λέξης ιμπεριαλισμός μέ τήν έννοια πού τής δίνει ό
Κάουτσκι. ’Ά ς πάρουμε τόν άγγλο Χόμπσον* στό έργο του « Ό
ιμπεριαλισμός», πού έκδόθηκε τό 1902, διαβάζουμε:
«‘Ο νέος ιμπεριαλισμός διαφέρει άπό τόν παλιό, πρώτο, μέ
τό δτι στή θέση τών τάσεων μιας άναπτυσσόμενης αυτοκρατο
ρίας βάζει τή θεωρία καί τήν πράξη τών άνταγωνιζόμενων
αυτοκρατοριών, πού ή καθεμιά τους καθοδηγείται άπό τούς
’ίδιους πόθους τής πολιτικής επέκτασης καί τού εμπορικού
οφέλους· δεύτερο, μέ τήν επικράτηση πάνω στά έμπορικά
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συμφέροντα των χρηματιστικών συμφερόντων ή των συμφερόν
των πού σχετίζονται μέ την τοποθέτηση κεφαλαίων»*.
Βλέπουμε δτι ό Κάουτσκι ουσιαστικά δεν εχει καθόλου
δίκιο, όταν άναφέρεται στούς αγγλους γενικά (θά μπορούσε νά
άναφερθεΐ τό πολύ στούς χυδαίους αγγλους ιμπεριαλιστές ή
τούς ανοιχτούς απολογητές του ιμπεριαλισμού). Βλέπουμε δτι ό
Κάουτσκι, πού ισχυρίζεται δτι εξακολουθεί νά υπερασπίζει τό
μαρξισμό, στην πραγματικότητα κάνει ενα βήμα προς τά πίσω
σέ σύγκριση μέ τόν σοσταλφιλελευθερο Χόμπσον, πού έκτιμάει
πιό σωστά τίς δυό «ιστορικά συγκεκριμένες» (ό Κάουτσκι μέ τόν
ορισμό του κοροϊδεύει ακριβώς τό ιστορικά συγκεκριμένο!)
ιδιότητες του σύγχρονου ιμπεριαλισμού: 1) τόν ανταγωνισμό
μερικών ίμπεριαλΓσμων καί 2) την J07t£poXJL
^απέναντι στον ε μ π ο ^ . ' ^
κυρίως γιά τό
οτι μια βΐόμη^νική χώρα προσάρτησε μιά αγροτική, τότε
'τονίζέταΓδΊίυρίαρχο^ ρολο'ς του εμπόρου.
, q ορΓσμός τόυ Κάουτσκι δεν είναι μόνο λαθεμένος καί μή
μαρξιστικός. Χρησιμεύει σάν βάση ενός ολόκληρου συστήμα
τος απόψεων, πού ξεκόβουν σέ δλη τή γραμμή καί μέ τή
μαρξιστική θεωρία καί μέ τή μαρξιστική πράξη. Γιά τό ζήτημα
δμως αύτό θά μιλήσουμε παρακάτω. Δέν είναι καθόλου σοβαρή
ή συζήτηση πού προκάλεσε ό Κάουτσκι γύρω από λέξεις: äv
πρέπει νά ονομαστεί ή νεότατη βαθμίδα του καπιταλισμού
ιμπεριαλισμός ή βαθμίδα^τοϋ χρηματιστικου κεφαλαίου. ’Ονο
μάστε την δπως θέλετε, τό ϊδιο κάνει. 'Η ουσία του ζητήματος
βρίσκεται στό δτι ό Κάουτσκι αποσπάει τήν πολιτική του
ιμπεριαλισμού από τήν οικονομία του, λέγοντας δτι οί προσαρ
τήσεις είναι ή πολιτική «τήν όποια προτιμάει» τό χρηματιστικό
κεφάλαιο καί άντιπαραθέτοντας σ ’ αύτή μιά αλλη πιθανή δήθεν
αστική πολιτική πάνω στήν ίδια βάση του χρηματιστικου
κεφαλαίου. Βγαίνει ετσι δτι τά μονοπώλια στήν οικονομία
μπορούν νά συνυπάρχουν μέ β να οχι^ μονοπωλιακό, όχι βίαιο,
‘οχι"άρπακτικό τρόπο δρασης στήν πολιτική. Βγάίνει ετσι οτι τό
"εδαφικό μοίρασμα τής γης, που τελείωσέ ακριβως στ
“του χρηματΐστικόίΓ κεφαλαίου καί πού άποτελεΐ τή βάση τής
Ιδιομορφίας τών σήμέρίνων μορφω^νταγώνισμοϋ άνάμεσα στα
Μεγαλύτερα"καπιταλιστικά κράτη, μπορει νά συνυπάρχει μέ μια
‘μή ιμπεριαλιστική πολιτική
έχουμε συγκάλυ
ψή καί
των πιό θεμελιακών αντιθέσεων τής νεότατης
* Hobson. «Imperialism», L., 1902, p. 324.
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βαθμίδας του καπιταλισμού, αντί ξεσκέπασμα του βάθους αυτών
τών αντιθέσεων, σάν αποτέλεσμα έχουμε Ιναν άστικό ρεφορμι
σμό αντί μαρξισμό.
'Ο Κάουτσκι φιλονικεί μέ τό γερμανό άπολογητή του
ιμπεριαλισμού καί τών προσαρτήσεων, Κουνοφ, πού κρίνει
χοντροκομμένα καί κυνικά: ο ΐμπεριαλισμός είναι 6 σύγχρονος
καπιταλισμός, ή ανάπτυξή τού καπιταλισμού είναι άνα^όφευκτή
και προοδευτική^ έπομένώς ό ίμπεριαΧίσμ^
Επομένως πρέπει νά φερνόμαστε μέ δουλοπρέπεια απέναντι στον
ΙμπερΤάλισμό καί νά τον δοξολογούμε! Κάτι σάν τή γελοιογρα"φίά πόΰ ζωγράφισαν ο ίν ά ρ δ ντ νικοι ένάντια στούς ρώσους
μαρξιστές τό 1894- 1895: άφοϋ οί μαρξιστές— έλεγαν οί ναρόντνικοι,— θεωρούν τόν καπιταλισμό στη Ρωσία άναπόφευκτο καί
προοδευτικό, τότε θά πρέπει ν 9ανοίξουν ταβέρνες καί νά
καταπιαστούν μέ τή διάδοση τοϋ καπιταλισμού. βΟ Κάουτσκι προβάλλει στόν Κουνοφ τήν άντίρηστ^; ό^ι, ^ ιμπεριαλι
σμός δέν είναι ό σύγχρονος καπιταλισμός, μά μονάχα μιά άπό
τις μορφές τής πολιτικής του σύγχρονου καπιταλισμό^ κΓέμεις
μπορούμε καί πρέπει νά παλεύουμε ένάντια σ ’αύτή τή^ν πολ
κη, να παλεύουμε ενάντια στόν ιμπεριαλισμό, ενάντια οχί$
προσαρτήσεις κτλ.
Έ άντίρηση φαίνεται απόλυτα εύλογη, στην πράξη^ όμως
ίσοδύνάμει μέ τό πίό έκΧεπτυσμένο, μέ το πιο ίτυγκαλυμμένο,
(και γι αυτο πιο επικινουνο) κήρυγμα συμφιλιωστ]ς με τον
Τμπε^αλισμό, γιατί ή «πάλη » έ να ντιά στήν πολιτική των^ραστ
'καί των. τραπεζών, πού δεν θίγει τίς βάσέις τής οίκονρμίας των
τραστ καί χίδν%
.ΐβαπ^^ν9.^ταλήγ&ι στόν 'άστικό ρεφορμισμό
καί στόν πασιφισμό, σέ ευσεβείς καί άθώους πόθους. Νά
αποσιωπάς τίς ύπάρχόυσες άντιθέσεις, νά ξεχνάς τις πιό
σπουδαίες άπ9αυτές, άντί νά ξεσκεπάζεις όλο τό βάθος τών
αντιθέσεων— νά ή θεωρία τοϋ Κάουτσκι, πού δέν έχει τίποτε τό
κοινό μέ τό μαρξισμό. Καί εϊναι ευνόητο ότι μιά τέτια «θεωρία»
χρησιμεύει άπλώς γιά τήν υπεράσπιση τής ιδέας τής ενότητας
μέ τούς Κουνοφ ϊ
(Γ « Ά π ό καθαρά οικονομική άποψη— γρά φ ειό Κάουτακι—
/ δέν αποκλείεται ό καπιταλισμός νά περάσει άκόμη μιά. νέα
| ν φασηΓτή φασή"τής μ“εΤάφόράς τής πολιτικής τών καρτελ στην
|| εξωτερική πρλιτική, τή φάση τού ούλτραϊμπεριαλισμοϋ» *
*
«Die Neue Zeit», 1914, 2 (τόμ. 32ος), σελ. 921, της 11 του Σεπτέμβρη 1914.
Πρβλ, καί 19iS, 2, σελ. 107 κ.έ.
27"Α ηανχα Λένιν. Τόμος 27
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ί δηλαδή του ύπεριμπεριαλίσμου, τής συνένωσης των ιμπεριαλι
σμών όλου του κόσμου καί όχι τής πάλης ανάμεσα τους, τη
φάση του σταματήματος των πολέμων στίς συνθήκες τού
; καπιταλισμού, τη φάση τής «από κοινού εκμετάλλευσης του
[ κόσμου από τό διεθνικά-ένωμένο χρηματιστικό κεφάλαιο»*.
Σ ’αυτή τη «θεωρία του ύπεριμπεριαλισμοϋ» θά χρειαστεί νά
σταθούμε παρακάτω, γιά νά δείξουμε λεπτομερειακά ώς ποιό
βαθμό ή θεωρία αύτή ξεκόβει κατηγορηματικά καί άμετάκλητα
από τό μαρξισμό. ’Εδώ όμως πρέπει, σύμφωνα μέ τό γενικό
σχέδιο τούτης τής μελέτης, νά ρίξουμε μιά ματιά πάνω στά
ακριβή οικονομικά στοιχεία πού σχετίζονται μ ’αύτό τό ζήτημα.
Είναι πιθανός «άπό καθαρά οικονομική άποψη» ό «ύπεριμπεριαλισμός» ή πρόκειται γιά ύπερανοησία;
"Αν, λέγοντας καθαρά οικονομική άποψη, εννοούμε μιά
«καθαρά» άφηρημένη έννοια, τότε όλα όσα μπορούμε νά πούμε
καταλήγουν στή θέση: ή άνάπτυξη οδηγεί προς τά μονοπώλια,
συνεπώς προς ενα παγκόσμιο μονοπώλιο, προς ενα παγκόσμιο
τράστ. Αύτό είναι αναμφισβήτητο, μά καί απόλυτα χωρίς
κανένα περιεχόμενο, όπως ή διαβεβαίωση ότι ή «άνάπτυξη
οδηγεί» προς τήν παραγωγή των ειδών διατροφής μέσα σέ
έπιστημονικά εργαστήρια. Μέ τήν έννοια αύτή ή «θεωρία» τού
ύπεριμπεριαλισμοϋ είναι ή ίδια ακριβώς άνοησία, όπως θά ήταν
ή «θεωρία τής ύπεργεωργίας».
’Ά ν όμως μιλάμε γιά τίς «καθαρά οικονομικές» συνθήκες τής
εποχής τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, σάν μιας ιστορικά
συγκεκριμένης εποχής πού άνάγεται στίς άρχές τού 20ού αιώνα,
τότε ή καλύτερη απάντηση στίς νεκρές άφαιρέσεις τού «ύπεριμπεριαλισμοϋ» (πού εξυπηρετούν άποκλειστικά εναν ύπεραντιδραστικό σκοπό: ν ’άποσπάσουν τήν προσοχή άπό τό βάθος τών
αντιθέσεων πού υπάρχουν) είναι ν ’άντιπαραθέσουμε σ ’αύτές τή
συγκεκριμένη οικονομική πραγματικότητα τής σύγχρονης παγ
κόσμιας οικονομίας. Οί χωρίς περιεχόμενο φλυαρίες τού Κάουτσκι γιά τόν ύπεριμπεριαλισμό ενθαρρύνουν, ανάμεσα στ’άλλα,
τή βαθιά λαθεμένη σκέψη, πού χύνει νερό στό μύλο τών
απολογητών του ιμπεριαλισμού, τή σκέψη ότι τάχα ή κυριαρχία
του χρηματιστικου κεφαλαίου έξασθενίζει τήν άνισομετρία καί
τίς αντιθέσεις μέσα στήν παγκόσμια οικονομία, ενώ στήν
πραγματικότητα τίς δυναμώνει154.
Στό βιβλιαράκι του: «Εισαγωγή στήν παγκόσμια οικονο
* «Die Neue Zeit», 1915, 1, σελ. 144, τής 30 του ’Απρίλη 1915.
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μία»* ό Ρ. Κάλβερ εκανε μιά προσπάθεια νά συνοψίσει τά
κυριότερα καθαρά οικονομικά στοιχεία, πού επιτρέπουν νά
σχηματίσει κανείς μιά συγκεκριμένη αντίληψη γιά τίς αμοιβαί
ες σχέσεις μέσα στην παγκόσμια οικονομία στό μεταίχμιο του
19ου καί του 20οϋ αιώνα. 'Ο Ρ. Κάλβερ χωρίζει όλο τόν κόσμο
σέ 5 «κύριες οικονομικές περιοχές»: 1) τη μεσευρωπαϊκή (όλη
Ευρώπη εκτός από τή Ρωσία καί την ’Αγγλία)^ 2) τη βρετανική*
3) τή ρωσική* 4) τήν ανατολική ασιατική καί 5) τήν άμερικανική, συμπεριλαβαίνοντας τίς αποικίες στίς «περιοχές» των
κρατών, στά όποια ανήκουν καί «αφήνοντας κατά μέρος»
μερικές χώρες, πού δέν έχουν κατανεμηθεΐ στίς περιοχές, όπως
λογουχάρη τήν Περσία, τό ’Αφγανιστάν καί τήν ’Αραβία στήν
Ά σ ία , τό Μαρόκο καί τήν ’Αβησσυνία στήν ’Αφρική κτλ.
Νά σέ περιληπτική μορφή τά οικονομικά στοιχεία πού
αναφέρει γιά τίς περιοχές αύτές:
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Βλέπουμε εδώ τρεις περιοχές μέ ύψηλά Αναπτυγμένο καπιτα
λισμό (ισχυρή άνάπτυξη καί τών συγκοινωνιών, καί του
εμπορίου, καί τής βιομηχανίας): τή μεσευρωπαϊκή, τή βρετανι* R. Calwcr. «Einführung in die Weltwirtschäft». Brl., 1906.
** Μέσα στίς παρενθέσεις είναι ή έκταση κΓό πληθυσμός τών αποικιών.
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κή καί την αμερικανική. ’Ανάμεσα σ ’αύτές βλέπουμε τρία
κυρίαρχα στόν κόσμο κράτη: Γερμανία, Α γγλία , 'Ενωμένες
Πολιτείες. *Ο ιμπεριαλιστικός ανταγωνισμός τους καί ή πάλη
όνάμεσά τους έχουν έξαιρετικά όξυνθεΐ, γιατί ή Γερμανία δχει
μιά ασήμαντη περιοχή καί λίγες άποικίες, *Η δημιουργία τής
«Μεσευρώπης» είναι άκόμη έργο του μέλλοντος καί γεννιέται με
άπεγνώσμένο α γ ώ ν α . Γιά τήν ωρα γνώ ρισμα όλης τής Εύρωπηζ
είναι τό πολιτικό κομμάτιασμα. ’Αντίθετα, στη βρετανική καί
στην άμερικανική περιοχή είναι πολύ ύψηλή ή πολιτική
συγκέντρωση, όμως είναι τεράστια ή δυσαναλογία ανάμεσα στίς
απέραντες άποικίες τής πρώτης καί τίς ασήμαντες τής δεύτερης.
Στίς άποικίες ό καπιταλισμός μόλις άρχίζει ν *άναπτύσσεται. *Ο
άγώνας γιά τή Νότια ’Αμερική ολοένα καί όξύνεται.
Δυό περιοχές μέ άσθενικά αναπτυγμένο τόν καπιταλισμό
είναι ή ρωσική καί ή άνατολική άσιατική. Στήν πρώτη ή
πυκνότητα του πληθυσμού είναι εξαιρετικά μικρή, στή δεύτερη
έξαιρετικά μεγάλη. Στην πρώτη ή πολιτική συγκέντρωση είναι
μεγάλη, στή δεύτερη λείπει. Τήν Κίνα μόλις τώρα άρχισαν νά τή
μοιράζουν καί ό άγώνας γι ’ αυτήν άνάμεσα στήν ’ Ιαπωνία, τίς
Ενωμένες Πολιτείες κτλ. όξύνεται όλο καί περισσότερο.
Παραβάλλετε αύτή τήν πραγματικότητα-—τήν τεράστια
ποικιλομορφίάτων όίκονομικών καί πολίτικων συνθηκών, τήν
δκρα δυσάναλόγία στήν ταχύτητα Ανάπτυξης των διαφόρων
χώρων κτλ., τή λυσσαλέα πάλη άνάμεσα στά ιμπεριαλιστικά
κράτη — μέ τό άνόητό παραμυθάκι του Κάρυτσκι γιά τόν
«ειρηνικό» υπεριμπεριαλισμό. Μ
αύτό δεν είναι μιά αντι
δραστική προσπαθώ τρομαγμένου^ μικροαστού νά κρυφτεί άπό
τή^σκλήρη''^ράγ^^ΐκ:ό^τά;''Ιίήπως τά διεθνή καρτέλ, πού ο
*Κάουτσκι τά βλέπει σάνΤμβρυα του «υπεριμπεριαλισμοϋ» (όπως
ή παραγωγή δισκίων στά έπιστημονικά έργαστήρια «μπορεΐ» νά
άνακηρυχθεί έμβρυο τής ύπεργεωργίας), δέν μάς προσφέρουν
8να παράδειγμα γιά τό μοίρασμα καί τό ξαναμοίρασμα του
κόσμου, γιά τό πέρασμα άπό τό εϊρηνικό μοίρασμα στό μή
ειρηνικό καί αντίστροφα; Μήπως τό χρηματιστικό κεφάλαιο
τής Α μερικής καί άλλων χωρών πού μοίρασε ειρηνικά όλο τόν
κόσμο, μέ τή συμμετοχή τής Γερμανίας λ.χ. στό διεθνές
συνδικάτο των σιδηροτροχιών ή στό διεθνές τράστ τής έμπορικής ναυσιπλοΐας, δέν ξαναμοιράζει τώρα τόν κόσμο μέ βάση τούς
νέους συσχετισμούς των δυνάμεων, πού μεταβάλλονται μέ τρόπο
όλωσδιόλου μή εϊρηνικό;
Τό χρηματιστικό κεφάλαιο καί τά τράστ δέν άδυνατίζουν, μά
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δυναμώνουν τις διαφορές στην ταχύτητα |^έ την οποία άναπτύσσονται τά δίαφόρά το μ ά τ α τής παγκ^σ
Καί {χιά
καί αλλαξαν οι συσχετισμοί τών δυνάμεων, τότε που βρίσκεται
"ή'δυνατότητα στίς συνθήκες του καπιταλισμού νά λυθοϋν διαφορετΐκά όΐ αντιθέσεις, αν όχι μέ τή βία; Εξαιρετικά άκριβολογημένά στοιχεία για τή διαφορά στήν ταχύτητα άνάπτυξης του
καπιταλισμού καί του χρηματιστικοΰ κεφαλαίου σ ’όλη τήν
παγκόσμια οικονομία έχουμε στή στατιστική των σιδηροδρό
μων*. Νά πώς αλλαξε στή διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών
τής ιμπεριαλιστικής άνάπτυξης τό μήκος των σιδηροδρομικών
γραμμών:
Σ ι δ η ρ ο δ ρ ο μ ι κ έ ς
γ ρ α μ μ έ ς
(σέ χιλιάδες χιλιόμετρα)

1913
346
411
210

1890
Ευρώπη........................................ 224.
'Ενωμένες Πολιτείες ’Αμερικής 268
"Ολες οί άποικίες......................
82
’ Ανεξάρτητα
καί
μισοάνεξάρτητα
κράτη τής
Ά σίας καί τής ’Αμερικής

>> 125

+
)

+ 122
+ 143
+ 128
+222

1 347

43

137

Σύνολο.............. ........... 617

1104

+ 94

'Η γρηγορότερη συνεπώς ανάπτυξη τών σιδηροδρομικών
γραμμών σημειώθηκε στίς αποικίες καί στά ανεξάρτητα (καί
μισοανεξάρτητα) κράτη τής ’Ασίας καί τής Αμερικής. Είναι
γνωστό δτι τό χρηματιστικό κεφάλαιο τών 4-5 μεγαλύτερων
καπιταλιστικών κρατών βασιλεύει καί διαφεντεύει εδώ άπόλυτα.
Διακόσιες χιλιάδες χιλιόμετρα νέες σιδηροδρομικές γραμμές
στίς αποικίες καί στίς άλλες χώρες τής ’Ασίας καί τής
’Αμερικής σημαίνουν πάνω από 40 δισεκατομμύρια μάρκα νέες
τοποθετήσεις κεφαλαίων μέ εξαιρετικά επωφελείς δρους, μέ
εξαιρετικές εγγυήσεις άποδοτικότητας, μ ’επικερδείς παραγγε
λίες γιά τά χαλυβουργεία κτλ. κ.ο.κ.
Πιό γρήγορα άπ’δλα αναπτύσσεται ό καπιταλισμός στίς
*
Stat. Jahrbuch für das Deutsche Reich, 1915· Archiv für Eisenbahnwesen,
1892 (Στατιστική ’Επετηρίδα του Γερμανικού κράτους, 1915, Ά ρχεΐο τών
σιδηροδρόμων, 1892. 7 / Σύνχ.). Γιά τό 1890 χρειάστηκε νά υπολογίσουμε κατά
προσέγγιση τίς μικρές λεπτομέρειες σχετικά μέ τήν κατανομή τών σιδηροδρομι
κών γραμμών ανάμεσα στίς άποικίες τών διαφόρων χωρών155.
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αποικίες καί στίς ύπερπόντιες χώρες. ’Ανάμεσα σ 4αυτές εμφανί
ζονται νέες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις ( ’Ιαπωνία). 'Ο αγώνας των
παγκόσμιων ιμπεριαλισμών όξύνεται. Αυξάνει ό φόρος ύποτελείας πού εισπράττει τό χρηματιστικό κεφάλαιο από τίς
εξαιρετικά επικερδείς επιχειρήσεις των αποικιών καί των
υπερπόντιων χωρών. Στό μοίρασμα αυτής τής «λείας» μιά
εξαιρετικά μεγάλη μερίδα πέφτει στά χέρια τών χωρών, πού δεν
κατέχουν πάντοτε την πρώτη θέση στην ταχύτητα ανάπτυξης
τών παραγωγικών δυνάμεων. Τό μήκος τών σιδηροδρομικών
γραμμών στίς μεγαλύτερες Δυνάμεις, παρμένες μαζί μέ τίς
αποικίες τους, ήταν:
(χιλιάδες χιλιόμετρα)
Ενωμένες Π ο λ ιτείες................ .......... ........
Βρετανική ΑΟτοκρατορία................ ........
Ρωσία..................................................... ........
Γερμανία .............................................. ........
Γ α λλία ................................................... ........
Συνολικά οί 5 Δυνάμεις.............. ........

¡890
268
107
32
43
41
491

¡913
413
208
78
68
63

+ 145
+101
+ 46
+ 25
+ 22

830

+339

’Έτσι, τά 80% περίπου όλων τών σιδηροδρομικών γραμμών
είναι συγκεντρωμένα στίς 5 μεγαλύτερες Δυνάμεις. ’Ασύγκριτα
όμως πιό σημαντική εϊναι ή συγκέντρωση τής ιδιοκτησίας αυτών
τών γραμμών, ή συγκέντρωση του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου,
γιατί στους αγγλους καί γάλλους λ.χ. εκατομμυριούχους ανήκει
τεράστιος αριθμός μετοχών καί ομολογιών τών αμερικανικών,
τών ρωσικών καί άλλων σιδηροδρόμων.
Χάρη στίς αποικίες της ή ’Αγγλία αύξησε τό «δικό της»
σιδηροδρομικό δίχτυ κατά 100 χιλιάδες χιλιόμετρα, δηλ.
τέσσερις φορές περισσότερο από τή Γερμανία. Στό μεταξύ είναι
πασίγνωστο ότι ή ανάπτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων τής
Γερμανίας στό διάστημα αυτό, καί ιδιαίτερα ή ανάπτυξη τής
παραγωγής πετροκάρβουνου καί σίδερου, ήταν ασύγκριτα γορ
γότερη από την άνάπτυξη τής ’ Αγγλίας, χωρίς νά μιλάμε πιά γιά
τή Γαλλία καί τή Ρωσία. Τό 1892 ή Γερμανία παρήγαγε 4,9
εκατομμύρια τόννους χυτοσίδηρο, έναντι 6,8 τής ’Αγγλίας, ενώ
τό 1912 ή Γερμανία παρήγαγε ήδη 17,6 έναντι 9,0, δηλαδή είχε
τεράστια ύπεροχή απέναντι στην ’Αγγλία!* Καί γεννιέται τό
*
Πρβλ. επίσης Edgar Crammond. «The Economie Relations of the British
and German Empires» στό «Journal of the Royal Statistical Society», 1914, July,
pp. 777 ss. (’Έντγκαρ Κράμμοντ. «Οί οικονομικές σχέσεις όνάμεσα στη
βρετανική καί στη γερμανική αυτοκρατορία» στό «Περιοδικό τής βασιλικής
στατιστικής εταιρίας», 1914, 'Ιούλης, σελ. 777 κ,έ. *Η Σύντ.).
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ερώτημα: στά πλαίσια τον καπιταλισμού ποιό άλλο μέσο μπορεϊ
να ύπάρχει, εκτός απο τόν πόλεμο για τήν
ανάντιστοιχίας ανάμεσα στην ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων καί τή συσσώρευση του κεφαλαίου, απο τη μιά μεριά,
και στο μοιρασμα των αποικιών και των «σφαιρών επιροης» του
χρημάτιστίκόυ κεφαλαίου από την άλλη;
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Τώρα πρέπει νά σταθούμε ακόμη σέ μιά πολύ σπουδαία
πλευρά του ιμπεριαλισμού, ή οποία πολύ συχνά στίς περισσότε
ρες συζητήσεις πού γίνονται πάνω σ ’αύτό τό θέμα δεν προσέχε
ται όσο χρειάζεται. Μιά από τις ελλείψεις του μαρξιστή
Χίλφερντινγκ είναι ότι εκανε εδώ ενα βήμα προς τά πίσω σέ
σύγκριση μέ τόν μη μαρξιστή Χόμπσον. Μιλάμε γιά τόν
παρασιτισμό πού αποτελεί χαρακτηριστικό του ιμπεριαλισμού.
"Οπως είδαμε, ή πιό σημαντική οικονομική βάση του
ιμπεριαλισμού είναι τό μονοπώλιο. Τό μονοπώλιο αύτό είναι
καπιταλιστικό, δηλ. αναπτύχθηκε μέσα από τόν καπιταλισμό
καί βρίσκεται μέσα στίς γενικές συνθήκες του καπιταλισμού,
τής έμπορευματικής παραγωγής, τού συναγωνισμού, σέ μόνιμη
καί αδιέξοδη αντίθεση μ 5αυτές τίς γενικές συνθήκες. Παρόλα
όμως αύτά καί τό καπιταλιστικό μονοπώλιο, όπως καί κάθε
μονοπώλιο, γεννάει αναπόφευκτα τήν τάση προς τή στασιμότητα καί τό σάπισμα. Στό βαθμό πού καθορίζονται, εστω καί
προσωρινά, μονοπωλιακές τιμές, στόνΐδιο βαθμό εξαφανίζονται
ωςΤνα^ όρϊσμένό σημείο τά κίνητρα γιά τήν τεχνική καί συνεπώς
και για κάθε άλλη πρόοδο καί κίνηση προς τά μπρός* στόν ϊδιο
βαθμό παρουσιαζετάι σέ σΰνέχεία καί ή οικονομική δυνατότητα
να συγκρατηθει τεχνητά η τεχνική προοδος. Παραοειγμα: στήν
Αμερική κάπόίός 'Ό'όυενς εφεύρε μιά μηχανή γιά μπουκάλια,
πού φέρνει επανάσταση στήν κατασκευή μπουκαλιών. Τό
γερμανικό καρτέλ των έργοστασιαρχών μπουκαλιών αγοράζει
τά διπλώματα εύρεσιτεχνίας τού ’Ό ουενς, τά βάζει στό χρονον
τούλαπο καί εμποδίζει τή χρησιμοποίησή τους. Φυσικά στίς
συνθήκες τού καπιταλισμού τό μονοπώλιο δέν μπορεΐ ποτέ νά
εξαλείψει εντελώς καί γιά πάρα πολύ καιρό τό συναγωνισμό από
τήν παγκόσμια αγορά (σ ’αύτό, ανάμεσα σ τ’αλλα, βρίσκεται μιά
από τίς αιτίες τού παραλογισμοϋ τής θεωρίας τού ύπεριμπεριαλισμού). Φυσικά ή δυνατότητα νά ελαττωθούν τά έξοδα παραγωγής καί νά οίύξηθούν τά κέρδη μέ τήν εισαγωγή τεχνικών
^
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βελτιώσεων δρά πρός όφελος τών μεταβολών. ‘Η τάση όμως
προς τή στασιμότητα καί τό σάπισμα, πού χαρακτηρίζει το
μονοπώλιο, έξακολουθεΐ με τή σειρά της, νά δρα,. καί σε
διάφορους κλάδους τής βιομηχανίας, σέ διάφορες χώρες άποκτα
για ορισμένα χρονικά διαστήματα ύπεροχή.
*Η μονοπωλιακή κατοχή πάρα πολύ εκτεταμένων, πλούσιων
ή ευνοϊκά κατανεμημένων αποικιών δρά πρός τήν ίδια ακριβώς
κατεύθυνση.
Παρακάτω. 'Ο ιμπεριαλισμός είναι μιά τεράστια συσσώρευση χρηματικού κεφαλαίου στά χέρια λίγων χωρών, πού, όπως
είδαμε, φτάνει τά 100-150 δισεκατομμύρια φράγκα σέ χρεόγρα
φα. ’Από δώ πηγάζει ή ασυνήθιστη.αύξηση τής τάξης ή, πιό
σωστά, του στρώματος τών εισοδηματιών, δηλαδή των προσώ~πων πού ζοϋν .Μ..·ΜΤ^δψίμο κουπονιών», τών προσώπων πού
είναι τελείως ξεκομμένα άπό τή συμμετοχή σέ όποιαδήποτε
επιχείρησή, τών προσώπων πού επάγγελμά τους εΐναι ή τεμπε• λιά. 'Η έξαγωγή κεφαλαίου, πού __είναι μ ιά ά π ό τίς πιό
{ ούσιαστικές όΓκονομικές βάσεις του ιμπεριαλισμού, δυναμώνει
ακόμη περισσότερο ά ΰ τ ή τ η ν ' ολοκληρωτική απόσπασή τοδ
■στρώματος των έισοδήμάτιών άπό τήν παραγωγή, βάζει τή
[ σφραγίδα τού παρασιτισμόϋ σ ’ολη τή χώρα πού ζεΤ με τήν
εκμετάλλευσή τής δουλιάς μερικών ύπερπόντιων χωρών καί
αποικιών.
«Τό 1893— γράφει ό Χόμπσον— τό βρετανικό κεφάλαιο πού
ήταν τοποθετημένο στο εξωτερικό άποτελοϋσε τά 15% περίπου
του συνολικοϋ πλούτου του 'Ενωμένου Βασιλείου»*. 'Υπενθυ
μίζουμε ότι τό 1915 τό κεφάλαιο αύτό αύξήθηκε 2!/ 2 σχεδόν
φορές. «'Ο έπιθετικός ιμπεριαλισμός— διαβάζουμε „παρακάτω
στόν Χόμπσον— πού στοιχίζει τόσο ακριβά στούς φορολογού
μενους καί έχει τόσο μικρή σημασία γιά τό ' βιομήχανο καί τον
Τμπόρο... είναι πηγή μεγάλων κερδών γιά τόν καπιταλιστή πού
γυρεύει νά τοποθετήσει τά κεφάλαιά του»... (στήν αγγλική
"γλώσσα ή έννοια αυτή εκφράζεται με μιά λέξη: «ίνβέστορ» —
αύτός πού «τοποθετεί» κεφάλαια, ό είσοδηματίας)... «'Ολόκλη
ρο τό ετήσιο εισόδημα πού αποκομίζει ή Μεγάλη Βρετανία άπό
ολο τό εξωτερικό καί αποικιακό της εμπόριο, άπό τίς εισαγωγές
καί τίς εξαγωγές, προσδιορίζεται γιά τό 1899 άπό τό στατιστικό
Γκίφφεν σέ 18 εκατομμύρια λίρες στερλίνες (περίπου 170
εκατομμύρια ρούβλια), υπολογίζοντας ενα 2]/ 2% γιά όλες τίς
* Η ς ^ ο η , σελ. 59, 62.
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συναλλαγές υψους 800 εκατομμυρίων λιρών στερλινών». Οσο
μεγάλο κ ι’δν είναι αύτό τό ποσό, δέν μπορεΐ νά εξηγήσει τόν
έπιθετικό ιμπεριαλισμό τής Μεγάλης Βρετανίας. ’Εκείνο πού
τόν έξηγεί είναι τό ποσό τών 90-100 έκατομμυρίων λιρών
στερλινών, πού άποτελοϋν τό εισόδημα από τό «επενδυμένο»
κεφάλαιο, τό εισόδημα του στρώματος τών εισοδηματιών.
Τό εισόδημα τών εισοδηματιών ξεπερνά πέντε φορές τό
εισόδημα από τό έξωτερικό έμπόριο στήν πιό «εμπορική» χώρα
του κόσμου! Νά ή ούσία του ιμπεριαλισμού καί του ιμπεριαλι
στικού παρασιτισμού.
*Η έννοια: «κράτος-εισοδηματίας» (Κβιηηει^ΐααι), χ\ κράτος
- τοκογλύφος, γίνεται έτσι κοινόχρήστη στή ν οίκονομικη φιλο'"λόγίά για τόν ιμπεριαλισμό. *Ο κόσμος χωρίστηκε σέ ¡¿ιά
χούφτα κράτη-τοκογλύφους καί σέ μιά τεράστια πλειοψηφία
κράτή-όφειλέτες. « *Ανάμεσα στίς έπενδύσεις του κεφαλαίου στο
Εξωτερικό—γράφει ό Σοΰλτσε-Γκέβερνιτς— στήν πρώτη θέση
βρίσκονται οί επενδύσεις πού γίνονται σέ χώρες πολιτικά
εξαρτημένες είτε συμμαχικές: ή ’Αγγλία δίνει δάνειο στήν
Αίγυπτο, τήν ’Ιαπωνία, την Κίνα, τή Νότια ’Αμερική. Ό
πολεμικός της στόλος παίζει, σέ περίπτωση ανάγκης, τό ρόλο
δικαστικού κλητήρα. 'Η πολιτική δύναμη τής ’Αγγλίας τήν
προφυλάσσει από τήν αγανάκτηση τών οφειλετών»*. Στό έργο
του «Τό έθνικοοικονομικό σύστημα τοποθέτησης κεφαλαίων
στό έξωτερικό» ό Σαρτόριους φόν Βάλτερσχάουζεν παρουσιάζει
σάν ύπόδειγμα «κράτους-εισοδηματία» τήν ’Ολλανδία καί τονί
ζει δτι τέτια κράτη γίνονται τώρα ή 9Αγγλία καί ή Γαλλία**. ' Ο
Σίλντερ εχει τή γνώμη ότι πέντε βιομηχανικά κράτη είναι
«τελείως αντιπροσωπευτικά κράτη-πιστωτές»: ή ’Αγγλία, ή
Γαλλία, ή Γερμανία, τό Βέλγιο καί ή ’Ελβετία. Τήν ’Ολλανδία
δέν τήν συμπεριλαβαίνει εδώ μόνο καί μόνο γιατί είναι «λίγο
Αναπτυγμένη βιομηχανικά»***. Οί 'Ενωμένες Πολιτείες είναι
πιστωτές μόνο ώς προς τήν ’Αμερική.
«'Η ’Αγγλία— γράφει ό Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς— μετεξελίσ
σεται βαθμιαία από βιομηχανικό κράτος σέ κράτος-πιστωτή.
Παρά τήν απόλυτη αύξηση τής βιομηχανικής παραγωγής καί
τών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων, αυξάνει ή σχετική
σημασία πού έχουν γιά όλη τήν εθνική οικονομία τά έσοδα άπό
* Schulze-Gaevernitz. «Br. Imp,>», σελ. 320 κ.ά.
** Sart. von Waltershausen. «D. Volkswirt. Syst. etc.». B., 1907, Buch IV.
*** Schilder, σελ. 393.

406

Β. I. ΛΕΝΙΝ

τούς τόκους καί τά μερίσματα, από τίς εκδόσεις χρεογράφων, τίς
προμήθειες καί τίς κερδοσκοπίες. Κατά τή γνώμη μου, ακριβώς
αύτό τό γεγονός αποτελεί την οικονομική βάση τής ιμπεριαλι
στικής ανόδου. 'Ο πιστωτής είναι πιό γε^ά δεμένρς με τον
οφειλέτη, απ'ό,τι ο πωλητής με τόν άγοραστή» *. Σχετικά μέ
τή Γερμανίά ό εκδότης του περιοδικού τού ¿ερολίνου «' Η
Τράπεζα» Α. Λάνσμπουργκ εγραφε τό 1911 στό άρθρο «'Η
Γερμανία, κράτος-εϊσοδηματίας» τά παρακάτω: «Στή Γερμανία
ειρωνεύονται μέ ευχαρίστηση τήν τάση μετατροπής σέ εισοδηματία, πού παρατηρείται στή Γαλλία. Παράλληλα όμως ξεχνούν
ότι, άν πάρουμε ύπόψη τήν αστική τάξη, οι συνθήκες στή
Γερμανία γίνονται όλο καί περισσότερο όμοιες μέ τίς γαλλι
κές»**.
Τό κράτος-εισοδηματίας είναι τό κράτος τοϋ παρασιτικοϋ
καπιταλισμού, τοϋ καπιταλισμού πού σαπίζει, κ ι’αύτό τό
γεγονός δέν μπορεΐ νά μήν εχει τήν αντανάκλασή του τόσο
σ ’όλες τίς κοινωνικοπολιτικές συνθήκες τών δοσμένων χωρών
γενικά, όσο καί στά δυό βασικά ρεύματα τοϋ εργατικού
κινήματος ειδικά. Γιά νά τό δείξουμε αύτό όσο τό δυνατό πιό
παραστατικά, θά δόσουμε τό λόγο στόν Χόμπσον, πού είναι ό
πιό «αξιόπιστος» μάρτυρας, γιατί δέν μπορεΐ νά τόν ύποπτευθεΐ
κανείς ότι μεροληπτεί υπέρ τής «μαρξιστικής ορθοδοξίας», ενώ,
από τήν αλλη μεριά, είναι αγγλος καί ξέρει καλά τήν κατάσταση
τών πραγμάτων στή χώρα, πού είναι ή πλουσιότερη καί σέ
αποικίες καί σέ χρηματιστικό κεφάλαιο καί σέ ιμπεριαλιστική
πείρα.
Περιγράφοντας κάτω από τή ζωηρή εντύπωση τού πολέμου
τών άγγλων μέ τούς μπόερς τή σύνδεση τοϋ ιμπεριαλισμού μέ τά
συμφέροντα τών «χρηματιστών», τήν αύξηση τών κερδών τους
άπό τίς παραγγελίες, τίς προμήθειες κτλ.,^3 Χόμπσον εγραφε:
«εκείνοι πού κατευθύνουν αύτή τήν όλοφάνεροΓ παρασιτική
πολίτικη είναι οί καπιταλιστές. Οί ίδιες όμως αύτές αιτίες
ασκουν τήν ε π ί ^
καΓσέ είδικές^κατηγοβίες
Σέ πολλές πόλεις οί σπουδαιοτεροι κλάδοι τής β^ιομηχανίας
εξαρτιδντάϊ &πό τίς"κυβερνητικές παραγγελίες. 'Ο ιμπεριαλι
σμός τών κέντρων τής μεταλλουργική
ναυπηγικής
"βιομηχανίας έξαρτιέτάί σέ όχι λίγο βαθμό άπ’αύτό τό γεγονός».
Σύμφωνα μέ τή γνώμη τοϋ συγγραφέα, δυό ειδών περιστατικά
,. ,
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* ΒεΙιιιΙζβ-ΟαβνβΓηίΐζ. «Β γ. Ιηιρ.», 122,
** «Οίε Β βηΐο, 191 1, 1, σελ. 10-11.
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έξασθένιζαν τή δύναμη των παλιών αυτοκρατοριών: 1) ό
«οικονομικός παρασιτισμός» καί 2) ή
ά
π
ό
Εξαρτημένους Χαούς. «Τό πρώτο είναι ή συνήθεια του.ρικονομι‘κόυ παρασιτισμού, πού έξαιτίας^ της τό κυρίαρχο κράτος
χρησιμοποιεί τίς επαρχίες του, τίς αποικίες καί τίς εξαρτημένες
χώρες'για“'τον πλουτισμό τής ¿θυνουσ^
του καί .χιά τιχν
εξαγορά των κατώτερων τάξεων του, χιά νά.;παραμενρυν.ήσυ:
χες». Γιά την οικονομική δυνατότητα μι ας τέτιαςέζαγο ράς, με
όποίαδηποτε μορφή κΓάν συντελεΐται^ χρειάζονται — θά προ
σθέσουμε εμείς— μονοπωλιακά μεγάλα κέρδη.
Έχετικά μέ τό δεύτερο περιστατικό ό Χόμπσον γράφει:
«"Ενα άπό τά πιό περίεργα συμπτώματα τής τύφλωσης του
ιμπεριαλισμού είναι ή ξεγνοιασιά, μέ την όποία άκολουθοϋν
αύτό τό δρόμο ή Μεγάλη Βρετανία, ή Γαλλία καί τά άλλα
ιμπεριαλιστικά εθνη. 'Η Μεγάλη Βρετανία τράβηξε μακρύτερα
άπ’όλους. Τίς περισσότερες μάχες, μέ τίς όποιες κατακτήσαμε
τήν ινδική μας αύτοκρατορία, τίς εδοσαν τά στρατεύματά μας,
πού άποτελοϋνταν άπό ιθαγενείς. Στίς "Ινδίες, όπως τόν τελευ
ταίο καιρό καί στήν Αίγυπτο, μεγάλοι τακτικοί στρατοί
βρίσκονται κάτω άπό τή διοίκηση βρετανών. Σχεδόν όλοι οΐ
πόλεμοί μας πού συνδέονται μέ τήν καθυπόταξη τής ’Αφρικής,
μέ εξαίρεση του νότιου τμήματός της, εγιναν γιά λογαριασμό
μας άπό τούς ιθαγενείς».
'Ο Χόμπσον κάνει τήν παρακάτω οικονομική εκτίμηση
σχετικά μέ τήν προοπτική του μοιράσματος τής Κίνας: «Τό
μεγαλύτερο μέρος τής Δυτικής Εύρώπης θά μπορούσε τότε νά
πάρει τήν όψη καί τό χαρακτήρα πού έχουν σήμερα ορισμένα
μέρη αύτών των χωρών: ή Νότια ’Αγγλία, ή Ριβιέρα, τά μέρη
τής ’Ιταλίας καί τής ’Ελβετίας πού τά έπισκέπτονται περισσό
τερο οι περιηγητές καί πού κατοικοϋνται άπό πλούσιους, καί
συγκεκριμένα: άπό μιά μικρή χούφτα πλούσιους άριστοκράτες
πού εισπράττουν μερίσματα καί εισοδήματα άπό τήν ’Άπω
’Ανατολή, μαζί μέ μιά κάπως πιό σημαντική ομάδα άπό
έξεπαγγέλματος ύπαλλήλους καί εμπόρους καί μ ’ενα μεγαλύτε
ρο άριθμό άπό ύπηρέτες καί εργάτες τής βιομηχανίας μεταφο
ρών καί τής βιομηχανίας πού άσχολεΐται μέ τήν τελική
κατεργασία βιομηχανικών προϊόντων. Οι κυριότεροι μάλιστα
κλάδοι τής βιομηχανίας θά έξαφανίζονται καί ό μεγάλος όγκος
των προϊόντων διατροφής, ό μεγάλος όγκος των ήμικατεργασμένων προϊόντων θά εισρέανε, σάν φόρος ύποτελείας άπό τήν
’Ασία καί τήν ’Αφρική». «Νά τί δυνατότητα ξανοίγει μπροστά

408

Β. I. ΛΕΝΙΝ

μας μιά πλατύτερη συμμαχία των δυτικών κρατών, ή εύρωπαϊκή
‘όμοσπονδία τών μεγάλων Δυνάμεων: όχι μονάχα δεν θά προω
θούσε τον παγκόσμιο πολιτισμό, μία θά μπορούσε νά σημαίνει
ενα τεράστιό κίνδυνο δύτικου παρασιτισμού: τό ξεχώρισμα μιας
ομάδας άπό προηγμένα βιομηχανικά έθνη, πού οι ανώτερες
τάξεις τους θά εισπράττουν τεράστιο φόρο ύποτελείάς άπό την
^Ασία καί την *Αφρική καί πού μέ τη βοήθεια αύτοϋ του φόρου
θά διατηρούν μεγάλες πειθήνιες μάζες υπαλλήλων καί υπηρε
τών, πού δέν θ ’άσχολοΟνταί πίά με τή μαζική παραγωγή
"αγροτικών καί βιομηχανικών προϊόντων, άλλα μέ τήν προσωπι
κή εξυπηρέτηση η μέ δευτερεύουσά βιομηχανική δουλιά κάτω
ά πότόνελεγχο τής νέας χρημάτιστϊκής^άριστοκρατίας,/Ό π ο ι ο ι
εΓνάι έτοιμοί ν"άπόρίψόυν ¥ύτή τή θεωρία» (θά επρεπε νά πει:
προοπτική) «σαν θεωρία πού δέν αξίζει νά τήν εξετάσει κανείς,
ας μελετήσουν βαθιά τίς οικονομικές καί κοινωνικές συνθήκες
των περιφερειών τής σημερινής Νότιας ’Αγγλίας, πού έχουν
7[δη περιέλθει σ ’αυτή τήν κατάσταση, "Ας σκεφτοϋν πόσο
τεράστια θά μποροϋσε νά έπεκταθει αύτό τό σύστημα, αν η Κίνα
υποτασσόταν στόν οικονομικό έλεγχο μιάς παρόμοιάς ομάδας
"χρηματιστών, «επενδυτών κεφαλαίου», πολιτικών καί^ εμπορο'βΐόμηχανικων
τους, πού θά άντλουσανχέρ,δη άπό,τή.
"μεγαλύτερη σέ δυναμικότητα δεξαμενή που γνώρισε ποτέ _Λ,
κόσμος, μέ σκοπό νά καταναλώσουν αυτά τά κέρδη στήν
"Ευρώπη/Φυσικά ή κατάσταση έϊνάι εξαιρετικά πολύπλοκη, τό
"παιχνίδι τών παγκόσμιων Δυνάμεων πολύ δύσκολα μπορει
κανείς νά τό υπολογίσει, γιά νά κάνει πολύ πιθανή μόνο αύτή ή
όποιαδήποτε δλλη έρμηνεία του μέλλοντος προς μιά κατεύθυν
ση. Οί επιδράσεις όμως πού κατευθύνουν σήμερατόν ιμπεριαλι
σμό'τής Δυτικής Ευρώπτχς κινούνται προς αύτή τήν κατεύθυνση
καί, αν δέν συναντήσουν αντίδραση, αν δέν τραβηχτούν προς
μιάν αλλή πλευρά, θά δουλεύουν προς τήν κατεύθυνσή τής
όλόκλήρώσής αύτου ακριβώς του προτσές»*.
*0 συγγραφέας εχει απόλυτο δίκιο: &ν οί δυνάμεις του
/ ιμπεριαλισμού δέν "συναντά
αντίδραση, θά οδηγούσαν
Ράκριβως σ'αυτό το πράγμα. ' Η σημασία τών «Ενωμένων
Πολιτειών τής Ευρώπης» στίς σύγχρονες, ιμπεριαλιστικές,
συνθήκες έχει έκτιμηθεΐ εδώ σωστά. Θα επρεπε μόνο να
Ρπροσθέσουμε δτι καί μέσα στό έργατικό κίνημα οί όπορτουνιστές, πού έχουν νικήσει τώρα προσωρινά στίς περισσότερες
* H o b s o n , σ ε λ . 103, 205» 144, 335, 386.
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/ χώρες, «δουλεύουν» συστηματικά καί σταθερά προς αυτήν
^ ακριβώς τήν κατεύθυνσή. 'Ο ..ιμπεριαλισμός, πού σημαίνει
μοίρασμα του κόσμου καί εκμετάλλευση οχι μόνο της Κίνας,
"πόύ σημαίνει μονοπωλιακά υψηλά κέρδη για μια χούφτα
πλουσιότατες χώρες, δημιουργεί τήν οικονομική δυνατότητα
για τήν εξαγορά των ανώτερων στρωμάτων του προλεταριάτου
κι ’ έτσι στρέφει, διαμορφώνει, δυναμώνει τον όπορτουνισμό.
Δεν πρέπει μόνο νά ξεχνάμε τίς δυνάμεις, οί όποιες άντιδροϋν
στόν ιμπεριαλισμό γενικά καί στόν οπορτουνισμό ιδιαίτερα καί
πού φυσικά δέν τίς βλέπει ό σοσιαλφιλελεύθερος Χόμπσον.
Ό γερμ,ανός οπορτουνιστής Γκερχαρντ Χίλντεμπραντ, πού
κάποτε εϊχέ διαγραφεΐ άπό τό κόμμα έπειδή ύπεράσπιξε τόν
ιμπεριαλισμό καί πού θά μπορούσε σήμερα νά είναι ήγέτης τού
λεγομένου «Σοσιαλδημοκρατικού» κόμματος τής Γερμανίας,
συμπληρώνει πολύ καλά τόν Χόμπσον, προπαγανδίζοντας τίς
«Ενωμένες Πολιτείες τής Δυτικής Εύρώπης» (χωρίς τή Ρωσία)
γία «κοινές» ενέργειες... ενάντια στους ν εγ ρ ο ^
εναντία στο «μεγάλο κίνημα του ισλαμισμού», για τη διατήρησΐ|
“«ισχυρού στρατού καί στόλου», ενάντια σ_τχ3ν«ιαπ^
"συνασπισμό» * κτλ.
^ ”^Η'περιγραφή του «βρετανικού Ιμπεριαλισμού» άπό τόν
Σούλτσε-Γκέβερνιτς μας φανερώνει τάϊδια άκριβώς γνωρίσμα
τα παρασιτισμού. Τό εθνικό εισόδημα τής ’Αγγλίας είχε
περίπου διπλασιαστεί άπό τό 1865 ως τό 1898, ένώ τό εισόδημα
άπό τό «εξωτερικό» είχε αυξηθεί σ ’αύτό τό διάστημα εννιά
φορές. "Αν ή «ύπηρεσία» τού ιμπεριαλισμού είναι ή «διαπαιδα
γώγησή του νέγρου στήδουλιά» (χωρίς εξαναγκασμό δέν τά
βγάζεις πέρα...), τοτε ο «κίνδυνος» του Ιμπεριαλισμού είναι ότι
«ή Εύρώπη θά φορτώσει τή σω^ατική δου λι^ ^
τήν
αγροτΓκή^^κ
δόύλιά των μεταλλείων καί ΰστερα τήν πιό
βαριά βιομηχανική δούλιά—στίς π
Ανθρω
πότητας, ένώ ή Ίδια θά έπανάπάυτεΐ στο ρόλο τού εισοδηματία,
προετοιμάζοντας ίσως έτσι τήν οικονομική καί άργότερα καί
τήν πολιτική χειραφέτηση των έγχρωμων φυλβιν».
Χ;.
/
"Ολο καί μεγαλύτερομέρος της γή ςττΙς’Αγγλίαςάφαιρεΐται Ζ'/
ι άπό τή γεωργική παραγωγή καί χρησιμοποιείται γιά τά σπόρ (. '
•

.

..

-

"

- Γ - 'ν

*
Gerhard Hildebrand. «Die Erschütterung der Industrieherrschaft und des
Industriesozialismus». 1910, σελ. 229 κ.έ. (Γκέρχαρντ Χίλντεμπραντ. « Ό
κλονισμός τής κυριαρχίας τής βιομηχανίας καί τοϋ βιομηχανικού σοσιαλισμού.
7 / Σύντ.).
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καί τή διασκέδαση των πλουσίων. Γιά τή Σκωτία— τό πιό
ν“αριστοκρατικό
°ί
μέρος γιά κυνήγι καί γιά αλλα σπόρ— λένε ότι
«ζεΐ από τό παρελθόν της καί από τόν μίστερ Καρνέτζι»
(άμερικανό δισεκατομμυριοϋχο). Μόνο γιά τίς ιπποδρομίες καί
γιά τό κυνήγι τής αλεπούς ή ’Αγγλία ξοδεύει 14 εκατομμύρια
λίρες στερλίνες τό χρόνο (περίπου 130 εκατομμύρια ρούβλια).
'Ο αριθμός των είσοδηματιών στήν ’Αγγλία φτάνει περίπου τό
1 έκατομμύριο. Τό ποσοστό του παραγωγικού πληθυσμού
ελαττώνεται:
Πληθυσμός
τής
’Αγγλίας

'Αριθμός των
έργατών στους
κυριότερους
κλάδους τής
βιομηχανίας
(σέ έκατομμύρια)

1851 ......................
1901 ......................

17,9
32,5

4,1
4,9

Ποσοστό
έπί του
πληθυσμοί)

23%
15%

Καί μιλώντας γιά την αγγλική εργατική τάξη ό άστο£
ερευνητής τού «βρετανικού ιμπεριαλισμού των αρχών του 20ου
αιώνα», είναι αναγκασμένος νά κάνει συστηματικά διάκρισή
^ανάμεσα στο «ανώτερο στρώμα» των έργατών καί ατό «καθαυτό
προλεταριακό κατώτερο στρώμα». ’Από τό. ανώτερο στρώμα
προέρχεται ή μάζα των μελών των συνεταιρισμών καί των
συνδικαλιστικών ενώσεων, τών αθλητικών συλλόγων καί τών
πολυάριθμων θρησκευτικών αιρέσεων. Στο επίπεδο τού στρώμα
τός άυτόυ είναι προσαρμοσμένο τό έκλογικό δικαίωμα πού στήν
Α γ γλ ία «είναι ακόμη αρκετά περιορισμένο, ετσι πού αποκλείει τό
καθαυτό προλεταριακό κατώτερο στρώμα»!! Γιά νά εξωραΐσουν
την κατάσταση τής αγγλικής εργατικής τάξη^ς, μιλάνε συνήθως
μονο γι^αυτό τό ανώτερο στρώμα, πού αποτελεί μιά μειοψηφία
τού προλεταριάτου: λόγόυχάρή «τό ζήτημα τής ανεργίας είναι
κυρίως ένα ζήτημα πού άφορα τό Αογδίνο καί τό προλεταριακό
“κατώτερο στρώμα πού οι πολιτικοί λίγο τό υπολογίζουν...»*. Θά
'επρεπέ νά ειπωθεί: που τό υπολογίζουν λίγο οί αστοί πολιτικάν
τηδες καί οί οπορτουνιστές «σοσιαλιστές».
? Στόν αριθμό τών ιδιομορφιών τού ιμπεριαλισμού,..ι^ορ
) συνδέονται μέ" τον κύκλο τών φαινομένων πού περιγράφουμε,
) ανήκει ή μείωση τής μετανάστευσης από τίς ιμπεριαλιστικές
Γχωρές καί ή αύξησή τής εγκατάστασης (τού ερχομού έργατών

* 8(:!ιιι1ζ€-0α€ν«·ηιΐζ. «Βγ. Ιπιρ.», 301.
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καί τής μετοίκησης) σ ’αύτές τίς χώρες άπό τίς πιό καθυστερη
μένες χώρες, όπου 0 μισθός εργασίας είναι κατώτερος. 'Όπως
"σημειώνει ô Χόμπσον, άπό το 1884 κ ι’εδώ ελαττώνεται ή
μετανάστευση άπό τήν Α γγλία: ήταν 242 χιλιάδες τό 1884 καί
169 χιλιάδες τό 1900. *Η μετανάστευση άπό τή Γερμανία ειχε
φτάσει στό ανώτατο σημείο στή δεκαετία 1881-1890: 1453
χιλιάδες καί επεσε στίς δυό επόμενες δεκαετίες στίς 544 καί στίς
341 χιλιάδες. "Ομως ταυτόχρονα μεγάλωσε ό άριθμός τών
εργατών πού έρχονταν στή Γερμανία άπό τήν Αυστρία, τήν
Ιταλία, τή Ρωσία κ.α. Σύμφωνα μέ τήν άπογραφή του 1907 στή
Γερμανία υπήρχαν 1342 294 ξένοι κΓ ά π ’αύτούς εργάτες τής
βιομηχανίας ήταν οι 440 800 καί τής γεωργίας οί 257 329*. Στή
Γαλλία «σημαντικό μέρος» τών εργατών τής βιομηχανίας
μεταλλείων είναι ξένοι: πολωνοί, ιταλοί, ίσπανοί**. Στίς
Ενωμένες Πολιτείες οί μετανάστες άπό τήν ’Ανατολική καί τή
Νότια Ευρώπη δουλεύουν σέ θέσεις πού πληρώνονται χειρότε
ρα, ενώ οί άμερικανοί εργάτες δίνουν τό μεγαλύτερο ποσοστό
τών προσώπων πού άναδεικνύονται σέ επιστάτες ή πιάνουν τίς
θέσεις πού πληρώνονται καλύτερα**. 'Ο ΙμπεριαλισμόςΜ^ειτήν
τάση νά ξεχωρίζει καί ανάμεσα στους εργάτες προνομιουχε^
"κατηγορίες icai ydt τίς α π ο ο η μ α π ό τήν πλατιά μάζα του
προλεταριάτου.
Είναι απαραίτητο νά σημειώσουμε δτι στήν ’Αγγλία ή τάση
του ιμπεριαλισμού νά διασπα τούς εργάτες καί νά δυναμώνει τόν
οπορτουνισμό ανάμεσα τους, νά προκαλεϊ μιά προσωρινή
αποσύνθεση του εργατικού κινήματος, εκδηλώθηκε πολύ πρίν
άπό τά τέλη του 19ου καί τίς άρχές τού 20ου αιώνα. Αυτό εγινε,
γιατί τά δυό μεγάλα διακριτικά γνωρίσματα του ιμπεριαλισμού
ύπήρχαν στήν ’Αγγλία άπό τά μέσα του 19ου αιώνα: οί
τεράστιες αποικιακές κτήσεις καί ή μονοπωλιακή θέση στήν
παγκόσμια αγορά. eΟ Μάρξ καί ό ΊΕνγκελς παρακολουθούσαν
συστηματικά, επί δεκαετίες, αυτή τή σύνδεση τού οπορτουνι
σμού μέσα στό εργατικό κίνημα μέ τίς ιμπεριαλιστικές ιδιομορ
φίες του άγγλικου καπιταλισμού. ' Ο ”Ενγκελς έγραφε, λογουχάρη, στον Μάρξ στίς 7 του 5Οχτω(5ρη 1858: <<Ούσιαστΐκά το
*
Statistik des Deutschen Reichs, Bd, 211 (Στατιστική του Γερμανικού
κράτους, τόμ. 211. Ή Χυντ.)·
** Henger. «Die Kapitalsanlage der Franzosen». St., 1913 (Χένγκερ. «Οί
τοποθετήσεις κεφαλαίων». Στουτγάρδη, 1913. Ή Σύντ.).
*** Hourwich. «Immigration and Labour». N. Y., 1913 (Χούρβιτς. «Μετανά
στευση καί εργασία». Νέα Ύ όρκη. 1913. Ή Σύντ.).
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άγγλικό προλεταριάτο όλο καί περισσότερο άστρπριεΐται μέ
συνέπεια αύτό τό πιό άστικό άπ’δλα τά έθνη νά θέλει, όπω£
φαίνεται, νά όδηγήσει τά πράγματα σε τελευταία άνάλυσιχώς τό
σημείο πού δίπλα στήν άστική τάξη νά εχει μιάν αστική
αριστοκρατία καί ένα άστικό προλεταριάτο. Φυσικά, αύτό εϊναι^
ως ενα όρισμένο βαθμό νομοτελειακό για ενα έθνος πού
έκμεταλλεύεταϊ δλό τον κόσμο»156. 'Ένα τέταρτο σχεδόν τού
αιώνα αργότερα ό "Ενγκελς σέ γράμμα του της 11 τού
Αύγούστου 1881 μιλάει γιά «τά χειρότερα αγγλικά τρέιντγιούνιον, πού έπιτρέπουν νά τά καθοδηγούν άνθρωποι έξαγορασμένοι από την άστική τάξη, ή τό λιγότερο πού πληρώνονται
άπ5αυτήν»157. Καί σ ’ενα γράμμα του στόν Κάουτσκι, τής 12 τού *
<Σεπτέμβρη 1882, ό ’'Ενγκελς έγραφε: «Μέ ρωτάτε τί σκέπτονται /
' θί αγγλοι έργάτες γιά τή ν άποικιακή πολιτική; Τό Ίδιο άκριβώξ {
/π ο ύ σκέπτονται γιά τήν πολιτική γενικά. ’Εδω δεν υπάρχει^
^εργατικό κόμμα, υπάρχει μόνο συντηρητικό καί φιλελεύθερο-!
^ριζοσπαστικό κομμά καί οί εργάτες άτάραχα μαζί μέ αυτά ^
Απολαμβάνουν τά όφέλη από τό άποικιακό μονοπώλιο τής ·
Γ Αγγλίας καί άπό τό μονοπώλιό της στήν παγκόσμια άγόρά>> *. ¡,
χ ί α ίδιο άκριβώς λέει ό "Ενγκελς στόν πρόλογο της 2ης
έκδοσης τής «Κατάστασης τής έργατικής τάξης στήν Α γγλία»,
τό 1892158.)
?
’ Εδώ ύποδείχνονται ξεκάθαρα οί αιτίες καί τά άπρτελέσμαI τα. Αιτίες: 1) ή εκμετάλλευση όλου τού κόσμου από τή δοσμένη
I χώρα, 2) ή μονοπωλιακή της θέση στήν παγκόσμια άγορά, 3) τό
| ‘άποικιακό της μονοπώλιο. ’Αποτελέσματα: 1)άστοποίηση έν ό ς |
‘ μέρους τού αγγλικού προλεταριάτου, 2) ένα μέρος του έπιτρέπει
νά τό καθοδηγούν άνθρωποι έξαγοράσμένοι από την άστική
τάξή, ή τό λιγότερο πού πληρώνονται άπ’αύτήν. 'Ο ιμπεριαλι
σμός στίς άρχές του 20οί) αίώνα αποπεράτωσε τό μοίρασμα τού
κόσμου άνάμεσα σέ μιά χούφτα κράτη, πού τό καθένα τους
εκμεταλλεύεται τώρα (μέ τήν έννοια τής άπόσπασης ύπερκέρδους) ενα μέρος «όλόκληρου του κόσμου», όχι πολύ μικρότερο
άπό εκείνο πού έκμεταλλευόταν ή ’Αγγλία τό 1858. Τό καθένα
κατέχει μονοπωλιακή θέση στήν παγκόσμια άγορά χάρη στά
*
Briefwechsel von Marx und Engels, Bd. II, S. 290' IV, 433 ( ’Αλληλογραφία
Μάρξ καί "Ενγκελς, τόμ. II, σελ. 290. Ή Σ ύ ντ.).— Κ. Kautsky. «Sozialismus und
Kolonialpolitik;». Brl., 1907, σελ. 79 (Κ. Κάουτσκι. «Σοσιαλισμός καί άποικιακή
πολιτική». Βερολίνο, 1907. Ή Σνντ.). Τό βιβλίο αύτό τό εγραψε ό Κάουτσκι στά
πολύ μακρινά έκεΐνα χρόνια, πού ήταν άκόμη μαρξιστής.

Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

413

τραστ, τά καρτέλ, τό χρηματιστικό κεφάλαιο, τίς σχέσεις του
πιστωτή προς τόν οφειλέτη. Τό καθένα εχει ως ενα ορισμένο
βαθμό ενα αποικιακό μονοπώλιο (είδαμε δτι από τά 75 εκατομ
μύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα δλων των αποικιών του κόσμου
τά 65 εκατομμύρια, δηλαδή τά 86%, βρίσκονται συγκεντρωμένα
στά χέρια £ξι Δυνάμεων* τά 61 έκατομμύρια, δηλαδή 81%,
βρίσκονται συγκεντρωμένα στά χέρια 3 Δυνάμεων).
*
Η σημερινή κατάσταση διακρίνεται από τέτιες οικονομικές
καί πολιτικές συνθήκες, πού δέν μπορούσαν παρά νά δυναμώ
σουν τό ασυμβίβαστο τού οπορτουνισμού μέ τά γενικά καί
θεμελιακά συμφέροντα τού εργατικού κινήματος: ό ιμπεριαλι
σμός από έμβρυο αναπτύχθηκε σέ κυρίαρχο σύστημα. Τά
καπιταλιστικά μονοπώλια κατέλαβαν τήν πρώτη θέση στήν
εθνική οικονομία καί στήν πολιτική. Τό μοίρασμα τού κόσμου
ολοκληρώθηκε. 5Από τήν αλλη μεριά στή θέση τού άδιαίρετου
μονοπώλιου τής 5Αγγλίας βλέπουμε εναν αγώνα ανάμεσα σ ’ενα
μικρό αριθμό ιμπεριαλιστικών Δυνάμεων γιά συμμετοχή στό
μονοπώλιο, αγώνα πού χαρακτηρίζει όλη τήν περίοδο των
αρχών τού 20ού αιώνα. 'Ο οπορτουνισμός δέν μπορεί τώρα νά
γίνει απόλυτος νικητής γιά πολλές δεκαετίες μέσα στό εργατικό
κίνημα σέ όποιαδήποτε χώρα, δπως είχε νικήσει ό οπορτουνι
σμός στήν ’Αγγλία στό δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, δμως σέ
μιά σειρά χώρες εχει οριστικά ωριμάσει, παραωριμάσει καί
σαπίσει καί εχει συγχωνευτεί απόλυτα μέ τήν αστική πολιτική,
σάν σοσιαλσωβινισμός*.
IX. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

"Οταν λέμε κριτική τού ιμπεριαλισμού, εννοούμε, μέ τήν
πλατιά σημασία τής λέξης, τή στάση των διαφόρων τάξεων τής
κοινωνίας, έξαιτίας τής γενικής τους ιδεολογίας απέναντι στήν
πολιτική τού ιμπεριαλισμού.
’Από τή μιά μεριά, οί γιγάντιες διαστάσεις τού χρηματιστικού κεφαλαίου, πού είναι συγκεντρ^μένό σε Τίγα χέρια καί
δημίόυργέί ενά
καί πυκνό δίχτυ σχέσεων καί
δεσμών, πού υποτάσσει στό κεφάλαιο τή μάζα όχι μονάχα τών
* Ό ρωσικός σοσιαλσωβινισμός των κυρίων Πότρεσοφ, Τσχενκέλι, Μάσλοφ κ.ά. τόσο στήν ανοιχτή όσο καί στή συγκαλυμμένη μορφή του (τών κυρίων
Τσχεΐτζε, Σκόμπελιεφ, *Αξελρόντ, Μάρτοφ κ.ά.) ξεπήδησε επίσης μέσα άπό τή
ρωσική ποικιλία του οπορτουνισμού, συγκεκριμένα από τό λικβινταρισμό.
28' Απαντα

Λένιν. Τόμος 27
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μεσαίων καί των μικρών, άλλα καί των πάρα πολύ μικρών
"καπιταλιστών καί νοικοκυρεων, καί από την άλλη, ή όξυμένη
πάλη με τίς άλλες έθνικοκρατικές ομάδες των χρηματιστών για
τό μοίρασμα του κόσμου κάίγίά την κυριαρχία πάνω στίς άλλες
χώρες— &λά αυτά προκαλοϋν τό γενικό πέρασμά όλων των
εδπόρων τάξεων μέ τό μέρος^τοϋ ιμπεριαλισμού. 'Ό «γενικός»
ενθουσιασμός γιά τίς προοπτικές του ιμπεριαλισμού, ή λυσσα
σμένη ύπεράσπιση του ιμπεριαλισμού καί ό κάθε λογής έξωραϊσμός του— αυτά είναι τά σημεία τών καιρών. 'Η ιμπεριαλιστική
ιδεολογία διεισδύει καί στην εργατική τάξη. Δέν τή χωρίζουν
σινικά τείχη από τίς άλλες τάξεις. "Αν οί ήγέτες του σημερινού
λεγάμενου «σοσιαλδημοκρατικού» κόμματος τής Γερμανίας
πήραν πολύ δίκαια τόν τίτλο «σοσιαλιμπεριαλιστές», δηλαδή
σοσιαλιστές στά λόγια καί ιμπεριαλιστές στην πράξη, πρέπει νά
ποϋμε ότι άκόμη από τό 1902 ό Χόμπσον είχε σημειώσει τήν
ύπαρξη τών «φαβιανών ιμπεριαλιστών» στήν Α γγλία, πού
ανήκαν στήν όπορτουνιστική «Φαβιανή Εταιρία».
Οί αστοί έπιστήμονες καί δημοσιολόγοι εμφανίζονται σάν
ύπερασπιστές του ιμπεριαλισμού συνήθως μέ κάπως σκεπασμέ
νη μορφή, συγκαλύπτοντας τήν απόλυτη κυριαρχία του ιμπερια
λισμού καί τίς βαθιές του ρίζες, επιδιώκοντας νά προωθήσουν
στήν πρώτη γραμμή τά μικροπράγματα καί τίς δευτερεύουσες
λεπτομέρειες, προσπαθώντας νά άποτραβήξουν τήν προσοχή
άπό τήν ούσία του ζητήματος μέ εντελώς ασήμαντα σχέδια γιά
«μεταρυθμίσεις», όπως ή άστυνομική επίβλεψη τώντράστ ή τών
τραπεζών κτλ. Πιό σπάνια εμφανίζονται οί κυνικοί, άνοιχτοί
ιμπεριαλιστές, πού έχουν τήν τόλμη νά αναγνωρίσουν δτι είναι
ανόητη ή σκέψη γιά μεταρύθμιση τών βασικών ιδιοτήτων του
ιμπεριαλισμού.
Θά αναφέρουμε ενα παράδειγμα. Στήν έκδοση: « ’Αρχείο τής
παγκόσμιας οικονομίας» οί γερμανοί ιμπεριαλιστές προσπα
θούν νά παρακολουθήσουν τά έθνικοαπελευθερωτικά κινήματα
τών αποικιών καί ιδιαίτερα, φυσικά, τών μή γερμανικών
αποικιών. Σημειώνουν αναβρασμό καί διαμαρτυρίες στήν ’Ιν
δία, κίνημα στό Νατάλ (Νότια ’Αφρική), στήν ’Ολλανδική
Ινδία κτλ. 'Ένας άπ’αύτούς, παίρνοντας αφορμή άπό τήν
αγγλική έκδοση, πού κάνει τόν απολογισμό τής συνδιάσκεψης
τών υποδουλωμένων εθνών καί φυλών, πού εγινε στίς 28-30 τού
Ίούνη 1910 καί στήν όποια πήραν μέρος άντιπρόσωποι
διαφόρων λαών τής "Ασίας, τής ’Αφρικής καί τής Εύρώπης,
πού βρίσκονται κάτω άπό ξένη κυριαρχία, σ 9ένα σημείωμά του,
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κρίνοντας τούς λόγους πού έκφωνήθηκαν σ ’αύτή τή συνδιάσκε
ψη, γράφει: «Μας λένε ότι πρέπει νά πολεμήσουμε τόν ιμπερια
λισμό' τά κυρίαρχα κράτη πρέπει ν 9αναγνωρίσουν τό δικαίωμα
τής ανεξαρτησίας των υποδουλωμένων λαών* ενα διεθνές δικα
στήριο πρέπει νά επιβλέπει την εφαρμογή τών συμφώνων πού
κλείνουν οί μεγάλες Δυνάμεις με τούς αδύνατους λαούς. "Η
συνδιάσκεψη δέν προχωρεί πέρα άπ9αυτούς τούς εύσεβεΐς
πόθους. ’Εμείς δέν βλέπουμε οΰτε ίχνος κατανόησης τής
αλήθειας ότι ό ιμπεριαλισμός συνδέεται άδιάρηκτα μέ τόν
καπιταλισμό στη σημερινή του μορφή κι5ότι γΓαύτό τό λόγο
(!!) ή άμεση καταπολέμηση του ιμπεριαλισμού δέν εχει ελπίδες
επιτυχίας, εκτός αν περιοριστεί σέ ενέργειες ενάντια σέ ορισμέ
νες ιδιαίτερα, άποκρουστικές ύπερβολές»*. 9Αφού ή ρεφορμι
στική διόρθωση τών βάσεων τού ιμπεριαλισμού είναι απάτη,
«εύσεβής πόθος», αφού οί αστοί εκπρόσωποι τών καταπιεζόμενων εθνών δέν τραβάνε «πιό πέρα» προς τά μπρός, γ ι’αύτό ό
αστός εκπρόσωπος τού έθνους πού καταπιέζει τραβάει «πιό
πέρα», προς τά πίσω, προς τή δουλοπρέπεια απέναντι στόν
ιμπεριαλισμό, δουλοπρέπεια ντυμένη μέ αξιώσεις «επιστημοσύ
νης». «Λογική» νά σου πετύχει!
Τά ζητήματα, αν μπορεΐ ν 9αλλάξουν μέ μεταρυθμίσεις οί
βάσεις τού ιμπεριαλισμού, άν πρέπει νά τραβήξουμε μπροστά,
προς τήν παραπέρα όξυνση καί τό παραπέρα βάθεμα τών
αντιθέσεων πού γεννάει ό ιμπεριαλισμός, ή προς τά πίσω, προς
τήν άμβλυνσή τους, είναι τά βασικά ζητήματα τής κριτικής τού
ιμπεριαλισμού. Μιά πού οΐ πολιτικές ιδιομορφίες τού ιμπεριαλι
σμού είναι ή αντίδραση σ ’όλη τή γραμμή καί τό δυνάμωμα τής
εθνικής καταπίεσης, συνδυασμένα μέ τό ζυγό τής χρηματιστικής ολιγαρχίας καί μέ τήν εξάλειψη τού ελεύθερου συναγωνι
σμού, στίς αρχές τού 20ού αιώνα κάνει τήν εμφάνισή της σχεδόν
σ ’όλες τίς ιμπεριαλιστικές χώρες ή μικροαστική δημοκρατική
αντιπολίτευση ενάντια στόν ιμπεριαλισμό. Καί ή ρήξη τού
Κάουτσκι καί τού πλατιού διεθνούς ρεύματος τού καουτσκισμού
μέ τό μαρξισμό συνίσταται ακριβώς στό ότι ό Κάουτσκι όχι
μόνο δέν φρόντισε, δέν μπόρεσε ν ’άντιταχθεΐ σ ’αύτή τή
μικροαστική, ρεφορμιστική, στή βάση της αντιδραστική άπό
οικονομική άποψη, αντιπολίτευση, αλλά αντίθετα στήν πράξη
συγχωνεύτηκε μ 5αυτήν.
*
Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. II, σελ. 193 (*Αρχείο της παγκόσμιας
οικονομίας, τόμ. II. Ή Σύντ.).
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Στίς Ενωμένες Πολιτείες ό ιμπεριαλιστικός πόλεμος του
1898 ενάντια στην ’Ισπανία προκάλεσε την αντιπολίτευση των
«άντιιμπεριαλιστών», των τελευταίων μοϊκανών τής αστικής
δημοκρατίας, πού ονόμαζαν αύτό τόν πόλεμο «εγκληματικό»,
θεωρούσαν παραβίαση του συντάγματος την προσάρτηση ξένων
εδαφών, διακήρυσσαν ότι είναι «απάτη των σωβινιστών» ή
συμπεριφορά απέναντι στόν Άγκουϊνάλδο, τόν αρχηγό των
ιθαγενών τών Φιλιππινών (του είχαν ύποσχεθεΐ την ελευθερία
τής χώρας του καί κατόπιν αποβίβασαν αμερικανικά στρατεύμα
τα καί προσάρτησαν τίς Φιλιππίνες) καί άνάφεραν τά λόγια του
Λίνκολν: «όταν ενας λευκός κυβερνάει μόνος τόν εαυτό του,
αύτό είναι αύτοδιοίκηση, όταν κυβερνάει τόν εαυτό του καί
παράλληλα κυβερνάει καί άλλους, αύτό δέν είναι πιά αύτοδιοί
κηση, μά δεσποτισμός»*. "Ολη όμως αύτή ή κριτική παρέμεινε
«εύσεβής πόθος», όσο φοβόταν ν ’άναγνωρίσει τόν άδιάρηκτο
δεσμό του ιμπεριαλισμού μέ τά τραστ καί συνεπώς μέ τίς βάσεις
του καπιταλισμού, όσο φοβόταν νά προσχωρήσει στίς δυνάμεις
πού γεννάει ό μεγάλος καπιταλισμός καί ή ανάπτυξή του.
Αύτή είναι ή βασική θέση του Χόμπσον στήν κριτική του
γιά τόν ιμπεριαλισμό. 'Ο Χόμπσον ξεπέρασε τόν Κάουτσκι,
γιατί ξεσηκώθηκε ένάντια στό «αναπόφευκτο του Ιμπεριαλι
σμού» κ ι’επικαλέστηκε τήν ανάγκη « ν’ανεβεί ή καταναλωτική
ικανότητα» του πληθυσμού (μέσα στίς συνθήκες του καπιταλι
σμού!). Στήν κριτική τού ιμπεριαλισμού, τής παντοδυναμίας τών
τραπεζών, τής χρηματιστικής ολιγαρχίας κτλ. στέκονται στή
μικροαστική άποψη καί οί Ά γκάντ, Α. Λάνσμπουργκ, Λ.
Έσβεγκε, πού τούς άναφέραμε πολλές φορές, καί από τούς
γάλλους συγγραφείς ό Βίκτορ Μπεράρ, συγγραφέας ένός ρηχού
βιβλίου: «'Η ’Αγγλία καί ό ιμπεριαλισμός», πού έκδόθηκε τό
1900. "Ολοι αύτοί, χωρίς νά έχουν τήν παραμικρότερη αξίωση
νά είναι μαρξιστές, άντιπαραθέτουν στόν ιμπεριαλισμό τόν
ελεύθερο συναγωνισμό καί τή δημοκρατία, καταδικάζουν τά
σχέδια κατασκευής τής σιδηροδρομικής γραμμής τής Βαγδάτης,
πού όδηγεΐ σέ συγκρούσεις καί πόλεμο, εκφράζουν «εύσεβεΐς
πόθους» γιά ειρήνη κτλ.— ώς τόν στατιστικό τών διεθνών
εκδόσεων χρεογράφων Α. Νέιμαρκ πού, ύπολογίζοντας τά
δισεκατομμύρια φράγκα τών «διεθνών» χρεογράφων, άναφωνοϋσε τό 1912: «μπορεί νά φανταστεί κανείς ότι είναι δυνατό νά
*
X Patouillet. «Ι/ίιτιρέπΗίιβΓηβ Βίτιέπςαίη». Ο^οη, 1904, σελ. 272 (Ζ.
Πατουϊγέ. « Ό άμερικανικός ιμπεριαλισμός». Ντιζόν. Ή Σύντ,).
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παραβιαστεΐ ή ειρήνη; ... δτι θά διακινδυνεύσουν νά προκαλέσουν πόλεμο, όταν υπάρχουν τέτιοι τεράστιοι αριθμοί;»*.
Δέν προξενεί έκπληξη ή τέτια αφέλεια τών αστών οικονομο
λόγων. Τούς συμφέρει άλλωστε νά φαίνονται τόσο άφελεΐς καί νά
μιλάνε στά «σοβαρά» γιά ειρήνη στίς συνθήκες του ιμπεριαλι
σμού. Τί έμεινε όμως άπό τό μαρξισμό στόν Κάουτσκι, όταν στά
1914, 1915, 1916, στέκει στήν’ίδια ακριβώς άστικορεφορμιστική
άποψη καί ύποστηρίζει ότι στό ζήτημα τής ειρήνης «όλοι είναι
σύμφωνοι» (οί ιμπεριαλιστές, οί δήθεν σοσιαλιστές καί οι
σοσιαλπασιφιστές); ’Αντί γιά άνάλυση καί ξεσκέπασμα τών
βαθιών άντιθέσεων του ιμπεριαλισμού βλέπουμε μόνο ενα
ρεφορμιστικό «εύσεβή πόθο» νά τίς αγνοήσουν, νά τίς άποφύγουν.
Νά ενα μικρό δείγμα τής οικονομικής κριτικής του ιμπερια
λισμού άπό τόν Κάουτσκι. Ό Κάουτσκι παίρνει τά στοιχεία γιά
τίς εξαγωγές καί τίς εισαγωγές τής, ’Αγγλίας άπό τήν Αίγυπτο
γιά τό 1872 καί τό 1912. 9Αποδείχνεται ότι οΐ εξαγωγές καί οί
εισαγωγές αύτές αυξήθηκαν λιγότερο άπό ό,τι οί γενικές
εξαγωγές καί εισαγωγές τής ’Αγγλίας. Καί ό Κάουτσκι συμπε^·
ραίνει: «δέν έχουμε κανένα λόγο νά ύπόθετουμε ότι χωρίς τη
' στρατιωτική κατάληψη τής Αίγυπτου, τό εμπόριο μαζί της,
κάτω άπό τήν άπλή επίδραση τών οικονομικών παραγόντων, θά
άναπτυσσόταν λιγότερο». «Οί επιδιώξεις του Ίοε^αλαίου γιά
επέκταση» «μπορούν νά πραγματοποιηθούν καλύτερα όχι μέ τίς
βίαιες μεθόδους του ιμπεριαλισμού, άλλά μέ _τήν ειρηνικη_
δημοκρατία»**.
'Ο συλλογισμός αυτός του Κάουτσκι, πού έπαναλαβαίνεται
μέ χίλιους τρόπους άπό τό ρώσο άσπιδοφόρο του (καί ρώσο
προστάτη τών σοσιαλσωβινιστών) κύριο Σπεκτάτορ, αποτελεί
τή βάση τής καουτσκιστικής κριτικής του ιμπεριαλισμού καί
γΓαύτό πρέπει νά σταθούμε σ ’αύτόν πιό λεπτομερειακά. ’Ά ς
αρχίσουμε μέ μιά περικοπή του Χίλφερντινγκ, πού τά συμπεράσματά του, όπως δήλωσε ό Κάουτσκι πολλές φορές, άκόμη καί
τόν ’Απρίλη του 1915, «έχουν γίνει δεκτά ομόφωνα άπό όλους
τούς σοσιαλιστές θεωρητικούς».
«Δέν είναι δουλιά του προλεταριάτου—γράφει ό Χίλφερν*
Bulletin de Tinstitut international de statistique. T. XIX, livr. II, p. 225.
** Kautsky. «Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund». Nürn
berg, 1915, σελ. 72 καί 70 (Κάουτσκι. «Τό εθνικό κράτος, τό ιμπεριαλιστικό
κράτος καί ή δνωση κρατών». Νυρεμβέργη. ΨΗ 2υντ.).
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τινγκ— νά άντιπαραθέτει στην πιό προοδευτική καπιταλιστική
πολιτική τήν ξεπερασμένη πολιτική τής εποχής του ελεύθερου
εμπορίου καί τής εχθρικής στάσης απέναντι στό κράτος. 'Η
απάντηση τού προλεταριάτου στήν οικονομική πολιτική τού
χρηματιστικού κεφαλαίου, στόν ιμπεριαλισμό, δέν μπορεΐ νά
είναι τό ελεύθερο εμπόριο, αλλά μόνο ό σοσιαλισμός. Σκοπός
τώρα τής προλεταριακής πολιτικής δέν μπορεΐ νά είναι τό
ιδανικό τής αποκατάστασης τού έλεύθερου συναγωνισμού, πού
εχει μετατραπεΐ σέ αντιδραστικό ιδανικό, αλλά αποκλειστικά
καί μόνο ή ολοκληρωτική εξάλειψη τού συναγωνισμού μέ τήν
κατάργηση τού καπιταλισμού»*.
*0 Κάουτσκι ξέκοψε από τό μαρξισμό, ύπερασπίζοντας γιά
τήν εποχή τού χρηματιστικού κεφαλαίου £να «άντιδραστικό
ιδανικό», τήν «ειρηνική δημοκρατία», «τήν απλή έπίδραση των
οικονομικών παραγόντων», γιατί τό ιδανικό αύτό άντικειμενικά
τραβάει προς τά πίσω, από τό μονοπωλιακό καπιταλισμό προς
τό μή μονοπωλιακό καί είναι ρεφορμιστική απάτη.
Τό εμπόριο μέ τήν Αίγυπτο (ή μέ άλλη αποικία ή μισοαποικία) «θά άναπτυσσόταν» περισσότερο χωρίς τή στρατιωτική
κατάληψη, χωρίς τόν ιμπεριαλισμό, χωρίς τό χρηματιστικό
κεφάλαιο. Τί σημαίνει αυτό; "Οτι ό καπιταλισμός θά άναπτυσ
σόταν γρηγορότερα, άν ό ελεύθερος συναγωνισμός δέν περιορι
ζόταν ούτε από τά μονοπώλια γενικά, ουτε άπό τούς «δεσμούς» ή
τήν καταπίεση (δηλαδή πάλι άπό τό μονοπώλιο) άπομέρους του
χρηματιστικού κεφαλαίου, ούτε άπό τή μονοπωλιακή κατοχή
τών αποικιών άπό μερικές χώρες.
Οί συλλογισμοί τού Κάουτσκι δέν μπορεΐ νά έχουν άλλο
νόημα, καί τό «νόημα» αυτό είναι παραλογισμός. "Ας παραδε
χτούμε ότι είναι ετσι, ότι ό ελεύθερος συναγωνισμός, χωρίς
όποιοδήποτε μονοπώλιο, Θά άνάπτυσσε πιό γρήγορα τόν καπι
ταλισμό καί τό εμπόριο. 'Ό σο όμως πιό γρήγορα γίνεται ή
ανάπτυξη τού εμπορίου καί του καπιταλισμού, τόσο ισχυρότερη
είναι ή συγκέντρωση τής παραγωγής καί τού κεφαλαίου,
συγκέντρωση πού γεννάει τό μονοπώλιο. Καί τά μονοπώλια
ί-χουν η ι ά γεννηθεί— άκριβώς ά π ό τόν έλεύθερο συνα
γωνισμό. ’Ακόμη κ ι’άν τά μονοπώλια άρχισαν τώρα νά έπιβραδύνουν τήν άνάπτυξη, ώστόσο αύτό δέν είναι έπιχείρημα
υπέρ τού έλεύθερου συναγωνισμού, πού είναι αδύνατο νά
υπάρχει, όταν αυτός εχει πιά γεννήσει τό μονοπώλιο.
* «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο», σελ. 567.
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Ά π ’όποια μεριά κΓάν εξετάσετε τούς συλλογισμούς του
Κάουτσκι, δέν θά βρείτε σ ’αύτούς τίποτε άλλο άπό άντιδραστικότητα καί άστικό ρεφορμισμό.
’Ά ν διορθώσουμε αύτό τό συλλογισμό καί πούμε, όπως λέει
ό Σπεκτάτορ: τό εμπόριο των άγγλικών αποικιών μέ τήν ’Αγγλία
άναπτύσσεται τώρα πιό άργά άπ’ό,τι μέ τίς άλλες χώρες— κΓ
αύτό επίσης δέν σώζει τόν Κάουτσκι. Γιατί τήν 9Αγγλία τήν χτυ
πάει ε π ί σ η ς τό μονοπώλιο, έ π ί σ η ς δ ιμπεριαλισμός, άλλά
μιας άλλης χώρας (τής Αμερικής, τής Γερμανίας). Είναι γνω
στό ότι τά καρτέλ όδήγησαν σέ προστατευτικούς δασμούς νέου,
πρωτότυπου τύπου: προστατεύονται (αύτό τό τόνισε ήδη ό *Ένγκελς στόν III τόμο του «Κεφαλαίου»159) έκεΐνα άκριβώς τά προϊ
όντα, πού μπορούν νά έξαχθοϋν. Είναι γνωστό, παρακάτω, τό χα
ρακτηριστικό γιά τά καρτέλ καί γιά τό χρηματιστικό κεφάλαιο
σύστημα τής «εξαγωγής σέ τιμές κάτω του κόστους», τό
«ντάμπινγκ», όπως λένε οί άγγλοι: μέσα στη χώρα τά καρτέλ
πουλάνε τά προϊόντα τους σέ μονοπωλιακές ύψηλές τιμές, ενώ
στό εξωτερικό τά πουλάνε πολύ φθηνότερα, γιά νά ύποσκάψουν
αύτόν πού συναγωνίζονται, γιά νά επεκτείνουν στόν άνώτατο
βαθμό τήν παραγωγή τους κτλ. "Αν ή Γερμανία άναπτύσσει πιό
γρήγορα τό εμπόριό της μέ τίς άγγλικές άποικίες άπ’ό,τι ή
’Αγγλία, αύτό άποδείχνει απλώς ότι ό γερμανικός ιμπεριαλι
σμός είναι πιό φρέσκος, πιό δυνατός, πιό οργανωμένος, άνώτερος άπό τόν άγγλικό, δέν άποδείχνει όμως καθόλου τήν
«ύπεροχή» του ελεύθερου εμπορίου, γιατί δέν παλεύει τό
ελεύθερο εμπόριο μέ τόν προστατευτισμό, μέ τήν άποικιακή
εξάρτηση, άλλά παλεύει ό ένας ιμπεριαλισμός ενάντια στόν
άλλον, τό ενα μονοπώλιο ενάντια στό άλλο, τό ενα χρηματιστικό κεφάλιο ενάντια στό άλλο. 'Η ύπεροχή του γερμανικού
ιμπεριαλισμού απέναντι στόν άγγλικό είναι δυνατότερη άπό τό
τείχος τών άποικιακών συνόρων ή των προστατευτικών δασμών:
τό νά αντλεί κανείς άπό δώ «επιχείρημα» υπέρ του ελεύθερου
εμπορίου καί τής «ειρηνικής δημοκρατίας» είναι προστυχιά,
παραγραφή τών βασικών γνωρισμάτων καί τών βασικών ιδιοτή
των του ιμπεριαλισμού, άντικατάσταση τού μαρξισμού μέ τό
μικροαστικό ρεφορμισμό.
Είναι άξιοπρόσεκτο τό γεγονός ότι άκόμη καί ό άστός
οικονομολόγος Α. Λάνσμπουργκ, πού κριτικάρει τόν ιμπεριαλι
σμό τό ϊδιο μικροαστικά όπως καί ό Κάουτσκι, πλησίασε
παρόλα αύτά σέ μιά περισσότερο επιστημονική έπεξεργασία
τών στοιχείων τής εμπορικής στατιστικής. Δέν συγκρίνει μιά
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τυχαία παρμένη χώρα, ή μόνο μιά αποικία μέ τίς ύπόλοιπες
χώρες, αλλά συγκρίνει τίς εξαγωγές μιας ιμπεριαλιστικής χώρας
1) στίς χώρες πού είναι οικονομικά έξαρτημένες άπ’αύτήν, πού
δανείζονται απ’αυτήν χρήματα καί 2) στίς οικονομικά ανεξάρ
τητες χώρες. Καί νά τό αποτέλεσμα:
'Εξαγωγές τής Γερμανίας (σέ εκατόμ. μάρκα)

Σέ χώρες
έξαρτημένες
οικονομικά
από τή
Γερμανία:

Σέ χώρες
άνεξάρτητες
οικονομικά
από τή
Γερμανία:

1889

1908

...
...
...
...
...
. ..

48,2
19,0
60,7
48,7
28,3
29,9

70,8
32,8
147,0
84,5
52,4
64,0

Αύξηση
σέ %
+ 47%
+ 73%
-1-143%
+ 73%
+ 85%
+114%

Σ ύ ν ο λ ο .......................... . ..

234,8

451,5

+ 92%

651,8
210,2
137,2
177,4
21,2
8,8

997,4
437,9
322,8
401,1
64,5
40,7

+ 53%
+ 108%
+ 135%
+ 127%
+205%
+363%

Σ ύ ν ο Χ ο .......................... . . . ¡206,6

2264,4

+ 87%

Ρουμανία...........................
Π ο ρ το γ α λ ία .....................
’Α ρ γεντινή .........................
Β ρ α ζ ιλ ία ...........................
Χ ιλ ή ...................................
Τ ουρκία.............................

Μεγάλη Β ρ ε τα ν ία ..'___
Γ α λ λ ία ...............................
Β έ λ γ ιο ...............................
- Ε λ β ε τ ία .............................
Α υ σ τ ρ α λ ία .......................
’Ο λλανδική ’Ιν δ ία ..........

...
...
...
...
...

"Ο Λάνσμπουργκ δέν έκανε γενικές άθροίσεις καί γΓαύτό,
κατά περίεργο τρόπο, δέν παρατήρησε πώς άν αύτοί οί αριθμοί
αποδείχνουν κάτι, αυτό στρέφεται μόνο ενάντια σ ’αύτόν τόν
ϊδιο, γιατί οι εξαγωγές στίς οικονομικά έξαρτημένες χώρες
έχουν αύξηθεΐ ηαρόλα αυτά ηιό γρήγορα, έστω καί λίγο, απ’ό,τι
στίς οικονομικά ανεξάρτητες χώρες (ύπογραμμίζουμε τή λέξη
«αν», γιατί ή στατιστική του Λάνσμπουργκ δέν είναι καθόλου
πλήρης).
’Εξετάζοντας τή σχέση των εξαγωγών μέ τά δάνεια, ό
Λάνσμπουργκ γράφει:
«Το 1890/91 είχε κλειστεί συμφωνία γιά τήν έκδοση ενός
ρουμανικού δανείου μέ τή μεσολάβηση γερμανικών τραπεζών,
οί όποιες από τά προηγούμενα ήδη χρόνια έδιναν προκαταβολές
έναντι του δανείου. Τό δάνειο χρησιμοποιήθηκε κυρίως γιά τήν
αγορά σιδηροδρομικού υλικού πού τό προμήθευε ή Γερμανία.
Τό 1891 οί γερμανικές εξαγωγές στη Ρουμανία είχαν φτάσει τά
55 έκατομμύρια μάρκα. Τόν επόμενο χρόνο έπεσαν στά 39,4
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εκατομμύρια μάρκα καί, μέ διακοπές, μειώθηκαν τό 1900 ώς τά
25,4 εκατομμύρια. Μόνο στά πολύ πρόσφατα χρόνια, χάρη σέ
δυο νέα δάνεια, έφτασαν πάλι τό επίπεδο του 1891.
Οΐ γερμανικές εξαγωγές στήν Πορτογαλία μέ τά δάνεια του
1888-1889 είχαν φτάσει τά 21,1 εκατομμύρια μάρκα (1890)*
ύστερα, στά δυο επόμενα χρόνια, έπεσαν στά 16,2 καί 7,4
εκατομμύρια καί έφτασαν τό παλιό έπίπεδό τους μόλις τό 1903.
’Ακόμη πιό ανάγλυφα είναι τά στοιχεία γιά τό εμπόριο
Γερμανίας-Αργεντινής. Χάρη στά δάνεια του 1888 καί 1890 οί
γερμανικές εξαγωγές στήν ’Αργεντινή έφτασαν τό 1889 τά 60,7
εκατομμύρια μάρκα. Δυό χρόνια αργότερα οί εξαγωγές ήταν
όλο-όλο 18,6 εκατομμύρια, δηλαδή ούτε τό ένα τρίτο. Μόνο τό
1901 έφτασαν καί ξεπέρασαν τό επίπεδο του 1889, πράγμα πού
συνδεόταν μέ τά νέα δάνεια του κράτους καί των δήμων, μέ τή
χρηματοδότηση τής ανέγερσης εργοστασίων ήλεκτρισμοϋ καί
μέ άλλες πιστωτικές πράξεις.
Οί εξαγωγές στή Χιλή αύξήθηκαν μέ τό δάνειο του 1889 σέ
45,2 εκατομμύρια μάρκα (1892) καί έπεσαν υστέρα άπό ένα
χρόνο στά 22,5 εκατομμύρια. "Υστερα άπό ένα νέο δάνειο, πού ή
έκδοσή του έγινε τό 1906 μέ τή μεσολάβηση γερμανικών
τραπεζών, οί εξαγωγές άνέβηκαν στά 84,7 εκατομμύρια (1907),
γιά νά ξαναπέσουν τό 1908 στά 52,4 εκατομμύρια»*.
'Ο Αάνσμπουργκ βγάζει άπ’αύτά τά γεγονότα ένα διασκεδαστικό μικροαστικό ηθικό συμπέρασμα: πόσο άστατες καί
άνισόμετρες είναι οί έξαγωγές πού συνδέονται μέ δάνεια, πόσο
άσχημο,είναι νά εξάγονται κεφάλαια στό εξωτερικό άντί νά
άναπτύσσεται «φυσιολογικά» καί «άρμονικά» ή ντόπια βιομη
χανία, πόσο «ακριβά» στοιχίζουν στόν Κρούπ τά εκατομμύρια
πού πληρώνει σέ δωροδοκίες γιά τήν έκδοση ξένων δανείων κτλ.
Τά γεγονότα όμως μιλάνε ξεκάθαρα: τό άνέβασμα τών εξαγωγών
συνδέεται ακριβώς μέ τίς άπάτες καί τίς μανούβρες του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου, πού δέν νοιάζεται γιά τήν άστική ηθική, μά
γδέρνει δυό φορές τό ίδιο βόδι: πρώτο, βγάζοντας κέρδος άπό τό
δάνειο, δεύτερο, βγάζοντας κέρδος άπό τό Ίδιο έπίσης τό δάνειο,
δταν ξοδεύεται γιά τήν αγορά προϊόντων του Κρούπ ή σιδηρο
δρομικού ύλικοϋ του συνδικάτου άτσαλιοΰ κ.ά.
’ Επαναλαβαίνουμε ότι δέν θεωρούμε καθόλου τή στατιστική
του Αάνσμπουργκ τέλεια, έπρεπε όμως οπωσδήποτε νά τήν
άναφέρουμε, γιατί είναι πιό επιστημονική άπό τή στατιστική
* « ϋ ίε Βαηΐς», 1909, 2, σ ελ. 819 κ.έ.
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τοϋ Κάουτσκι καί του Σπεκτάτορ, γιατί ό Λάνσμπουργκ κατα
πιάνεται σωστά μέ τό ζήτημα. Γιά νά κρίνει κανείς τή σημασία
τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου στό ζήτημα των εξαγωγών κτλ.
πρέπει νά ξέρει νά ξεχωρίζει τή σύνδεση πού ύπάρχει ειδικά καί
μόνο ανάμεσα στίς εξαγωγές καί στίς μανούβρες των χρηματι
στών, ειδικά καί μόνο ανάμεσα στίς εξαγωγές καί στήν πώληση
των προϊόντων των καρτέλ κτλ. Τό νά συγκρίνει όμως κανείς
ετσι άπλά τίς αποικίες γενικά μέ τίς μή αποικίες, εναν
ιμπεριαλισμό μ*εναν άλλο ιμπεριαλισμό, μιά μισοαποικία ή
αποικία (Αίγυπτο) μέ όλες τίς ύπόλοιπες χώρες, σημαίνει ότι
ξεφεύγει καί σκεπάζει τήν ουσία ακριβώς τής υπόθεσης.
' Η θεωρητική κριτική του Κάουτσκι γιά τόν ιμπεριαλισμό,
δεν εχει τίποτε τό κοινό μέ τό μαρξισμό, χρησιμεύει μόνο σάν
μέσο κηρύγματος τής ειρήνης καί τής ένότητας μέ τούς
οπορτουνιστές καί τούς σοσιαλσωβινιστές, γιατί ή κριτική αυτή
παρακάμπτει καί συγκαλύπτει ισα-ϊσα τίς πιο βαθιές καί ριζικές
αντιθέσεις του ιμπεριαλισμού: τήν αντίθεση ανάμεσα στά
μονοπώλια καί στόν ελεύθερο συναγωνισμό πού ύπάρχει πλάι
σ ’αύτά, ανάμεσα στίς γιγάντιες «επιχειρήσεις» (καί τά γιγάντια
κέρδη) τοϋ χρηματιστικοϋ κεφαλαίου καί στό «τίμιο» έμπόριο
στήν ελεύθερη αγορά, τήν αντίθεση ανάμεσα στά καρτέλ καί τά
τραστ, από τή μιά μεριά, καί στή μή καρτελοποιημένη βιομηχα
νία, από τήν άλλη κτλ.
Τόν ’ίδιο εντελώς αντιδραστικό χαρακτήρα εχει ή περιβόητη
θεωρία τοϋ «ύπεριμπεριαλισμοϋ», πού επινόησε ό Κάουτσκι.
Συγκρίνετε τό συλλογισμό πού εκανε τό 1915 πάνω σ ’αυτό τό
θέμα μέ τό συλλογισμό τοϋ Χόμπσον τό 1902:
Κάουτσκι: «... Δεν μπορεΐ τάχα τή σημερινή ιμπεριαλιστική
πολιτική νά τήν εκτοπίσει μιά νέα, ύπεριμπεριαλιστική πολιτι
κή, πού θά εβαζε στή θέση τής πάλης ανάμεσα στά εθνικά
χρηματιστικά κεφάλαια τήν κοινή εκμετάλλευση τοϋ κόσμου
από τό διεθνώς ενωμένο χρηματιστικό κεφάλαιο; Μιά παρόμοια
νέα φάση τοϋ καπιταλισμού είναι πάντως νοητή. Γιά τή λύση
όμως τοϋ ζητήματος, άν αύτή είναι πραγματοποιήσιμη, δέν
ύπάρχουν ακόμη αρκετές προϋποθέσεις»*.
Χόμπσον: «'Ο χριστιανισμός, ό όποιοςεχεισταθεροποιηθεί
σέ μερικές μεγάλες ομοσπονδιακές αυτοκρατορίες, πού ή
καθεμιά τους εχει μιά σειρά απολίτιστες αποικίες καί εξαρτημέ
νες χώρες, φαίνεται σέ πολλούς σάν ή πιό νόμιμη ανάπτυξη των
* «Neue Zeit», 30 του ’Απρίλη 1915, 144.
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σύγχρονων τάσεων καί μάλιστα ανάπτυξη τέτια, πού θά εδινε τίς
περισσότερες ελπίδες γιά διαρκή ειρήνη πάνω στή στερεή βάση
του ιντεριμπεριαλισμοϋ (διιμπεριαλισμοϋ)».
Ούλτραϊμπεριαλισμό ή ύπεριμπεριαλισμό ονόμασε ό Κάουτσκι αύτό πού 13 χρόνια πρίν άπ’αύτόν ό Χόμπσον τό
ονόμαζε ίντεριμπεριαλισμό ή διιμπεριαλισμό. Ε κτός άπό τήν
επινόηση μιας νέας πάνσοφης λεξούλας μέ τήν αντικατάσταση
ενός λατινικού προθέματος μέ ενα άλλο, ή πρόοδος τής
«επιστημονικής» σκέψης του Κάουτσκι συνίσταται μονάχα
στήν άπαίτηση νά παρουσιάζει γιά μαρξισμό αύτό πού ό
Χόμπσον τό περιγράφει ούσιαστικά σάν ύποκρισία των άγγλων
παπάδων. "Υστερα άπό τόν πόλεμο των άγγλων ενάντια στούς
μπόερς^ ήταν άπόλυτα φυσικό τό άξιοσέβαστο αύτό στρώμα νά
στρέψει τίς κύριες προσπάθειές του στό νά παρηγορήσει τούς
άγγλους μικροαστούς καί εργάτες, πού έχασαν όχι λίγους
σκοτωμένους στίς μάχες τής Νότιας 9Αφρικής καί πού άνταμείφθηκαν μέ αύξηση τών φόρων, γιά νά εξασφαλιστούν μεγαλύτε
ρα κέρδη στούς άγγλους χρηματιστές. Καί ποιά παρηγόρια
μπορούσε νά είναι καλύτερη άπό τήν παρηγόρια ότι ό ιμπερια
λισμός δέν είναι καί τόσο κακός, ότι βρίσκεται κοντά στόν
ίντερ- (ή οϋλτρα-) ιμπεριαλισμό, πού είναι ικανός νά έξασφαλίζει διαρκή ειρήνη; "Οσο άγαθές κΓάν είναι οι προθέσεις τών
άγγλων παπάδων ή του μελιστάλακτου Κάουτσκι, τό άντικειμενικό, δηλαδή τό πραγματικό κοινωνικό νόημα τής «θεωρίας»
τους, είναι ενα καί μόνο ενα: ή πιό άντιδραστική παρηγόρια τών
μαζών μέ τίς ελπίδες ότι είναι δυνατόν νά υπάρχει διαρκής
ειρήνη στίς συνθήκες του καπιταλισμού, μέ τήν άπόσπαση τής
προσοχής τους άπό τίς όξυμένες άντιθέσεις καί τά άκανθώδη
προβλήματα τής σύγχρονης εποχής καί τόν προσανατολισμό
τής προσοχής τους προς τίς άπατηλές προοπτικές κάποιου
δήθεν νέου μελλοντικού «ύπεριμπεριαλισμοϋ». *Εξαπάτηση τών
μαζών—εκτός άπ’αύτό, άπολύτως τίποτε άλλο δέν ύπάρχει στή
«μαρξιστική» θεωρία τού Κάουτσκι.
Πραγματικά, άρκει νά συγκρίνει λογικά κανείς τά πασίγνω
στα, άδιαφιλονίκητα γεγονότα, γιά νά πεισθεΐ πόσο ψεύτικες
είναι οι προοπτικές πού προσπαθεί νά υποβάλει ό Κάουτσκι
στούς γερμανούς εργάτες (καί στούς εργάτες όλων τών χωρών).
’Ά ς πάρουμε τήν Ινδία , τήν ’Ινδοκίνα καί τήν Κίνα. Είναι
γνωστό ότι αύτές τίς τρεις άποικιακές καί μισοαποικιακές χώρες
μέ πληθυσμό 600-700 έκατομμύρια ψυχές τίς εκμεταλλεύεται τό
χρηματιστικό κεφάλαιο μερικών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων:
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τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας, τής Ιαπωνίας, των Ενωμένων
Πολιτειών κτλ. 'Ας ύποθέσουμε δτι αύτές οι ιμπεριαλιστικές
χώρες συνάπτουν συμμαχία, ή μιά ενάντια στην άλλη, μέ σκοπό
νά ύπερασπίσουν ή νά έπεκτείνουν τίς κτήσεις, τά συμφέροντα
καί τίς «σφαίρες έπιροής» τους στά παραπάνω ασιατικά κράτη.
Αύτές θά είναι «διιμπεριαλιστικές» ή «ύπεριμπεριαλιστικές»
συμμαχίες. "Ας ύποθέσουμε δτι δλες οί ιμπεριαλιστικές Δυνά
μεις συγκροτοϋν μιά συμμαχία γιά τό «ειρηνικό» μοίρασμα τών
παραπάνω ασιατικών χωρών. Αύτό θά είναι ενα «διεθνώς
ενωμένο χρηματιστικό κεφάλαιο». ’Έμπρακτα παραδείγματα
μιας τέτιας συμμαχίας ύπάρχουν στην ιστορία του 20οϋ αιώνα,
π.χ. στίς σχέσεις τών Δυνάμεων προς την Κ ίνα160. Γεννιέται τό
ερώτημα: είναι «νοητό» άραγε νά ύποθέσει κανείς δτι σέ
συνθήκες διατήρησης του καπιταλισμού (καί ακριβώς τέτιες
συνθήκες προϋποθέτει ό Κάουτσκι) οί συμμαχίες αύτοΰ τού
είδους δεν θά ήταν όλιγόχρονες; δτι θά απόκλειαν τίς προστρι
βές, τίς συγκρούσεις καί τήν πάλη σέ δλες τίς πιθανές μορφές;
"Αρκεί νά μπει ξεκάθαρα τό ερώτημα, γιά νά μην μπορεΐ νά
δόσει κανείς αλλη απάντηση, εκτός από αρνητική. Γιατί στίς
συνθήκες τού καπιταλισμού δεν είναι νοητή άλλη βάση γιά τό,
μόιράσμα τών σφαιρών επιροης, συμφερόντων^ αποικιών κ.ά.^
"εκτός από τη βάση πού υπολογίζει τή δύναμη των^ωρών πού
συμμετέχουν στό μοίρασμα, τή γενική οΐκονομική, τη χρηματι"στικη, τή στρατιωτική κτλ. δύναμη. *Η δύναμη δμως δεν
"αλλάζει ομοιόμορφα στίς χώρες που συμμετέχουν στό μοίρα
σμα, γιατί στίς συνθήκες του καπιταλισμού δέν μπορεΐ νά
υπάρχει ισόμετρη ανάπτυξη τών χωριστών επιχειρήσεων, τράστ,
κλάδων τής βιομηχανίας καί χωρών. Πρίν από μισό αιώνα ή
Γερμανία ήταν ενα αξιοθρήνητο μηδενικό, αν συγκρίνουμε τήν
καπιταλιστική της δύναμη μέ τή δύναμη τής τότε ’Αγγλίας. Τό
ίδιο καί ή ’Ιαπωνία σέ σύγκριση μέ τή Ρωσία. Είναι λοιπόν
«νοητό» νά προϋποθέτει κανείς δτι υστέρα από καμιά δεκαριά
χρόνια θά εμενε αμετάβλητος ό συσχετισμός τών δυνάμεων
ανάμεσα στίς ιμπεριαλιστικές Δυνάμεις; Είναι έντελώς ακατα
νόητο.
ΓΓαύτό οι «διιμπεριαλιστικές» ή «ύπεριμπεριαλιστικές»
συμμαχίες στην καπιταλιστική πραγματικότητα καί δχι στήν
ευτελή μικροαστική φαντασία τών άγγλων παπάδων ή του
γερμανοϋ «μαρξιστή» Κάουτσκι— μέ όποιαδήποτε μορφή κΓάν
κλείνονται αύτές οί συμμαχίες, μέ τή μορφή ενός ιμπεριαλιστι
κού συνασπισμού ένάντια σ ’εναν άλλο ιμπεριαλιστικό συνα
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σπισμό, ή μέ τή μορφή μιας γενικής συμμαχίας δλων τών
ιμπεριαλιστικών Δυνάμεων— άποτελουν απλώς αναπόφευκτες
«ανάπαυλες» άνάμεσα στους πολέμους. Οί ειρηνικές συμμαχίες
προετοιμάζουν τούς πολέμους καί μέ τη σειρά τους ξεπηδουν
απότούςπολέ μους7 κ α θ ο ρ ίζο ν τ α ςή ^
τή
"διαδοχή των μορφών
καί τής μή ειρηνικής παλτ^ς
* πάνω στό Ίδιο ακριβώς έδαφος των Τμπεριαλιστικώνσχέο^^^
των^αμοιβαίων σχέσεων τής"παγκόσμιας οικονομίας καί τής
παγκόσμιας πολιτικής. eÖ πάνσοφος δμώς~Καδυτσκι, γιά νά
καθησυχάσει τούς εργάτες καί νά τούς συμφιλιώσει μέ τούς
σοσιαλσωβινιστές πού πέρασαν μέ τό μέρος τής αστικής τάξης,
αποσπά τόν ενα κρίκο τής ενιαίας άλυσίδας άπό τόν άλλο,
αποσπά τή σημερινή ειρηνική (καί ύπεριμπεριαλιστική, μάλι
στα ύπέρ ύπεριμπεριαλιστική) συμμαχία δλων τών δυνάμεων
γιά τόν «κατευνασμό» τής Κίνας (θυμηθείτε τήν καταστο
λή τής εξέγερσης τών μπόξερ161) άπό τήν αυριανή μή ειρηνική
σύγκρουση, πού προετοιμάζει τή μεθαυριανή ξανά «ειρηνική»
γενική συμμαχία γιά τό μοίρασμα λ.χ. τής Τουρκίας κτλ. κτλ.
9Αντί τής. ζωντανής σύνδεσης τών περιόδων τής ιμπεριαλιστι
κής ειρήνης μέ τίς περιόδους τών ιμπεριαλιστικών πολέμων, ό
Κάουτσκι προσφέρει στούς εργάτες μιά νεκρή αφαίρεση, γιά νά
τούς συμφιλιώσει μέ τούς νεκρούς ήγέτες τους.
'Ο άμερικανός Χίλ, στόν πρόλογο του βιβλίου του « Ή
ιστορία τής διπλωματίας στή διεθνή άνάπτυξη τής Ευρώπης»,
ξεχωρίζει τίς παρακάτω περιόδους τής νεότατης ιστορίας τής
διπλωματίας: 1) τήν εποχή τής επανάστασης* 2) τό συνταγματι
κό κίνημα* 3) τήν εποχή του «εμπορικού ιμπεριαλισμού» * τών
ήμερών μας. "Ενας άλλος συγγραφέας χωρίζει τήν ιστορία τής
«παγκόσμιας πολιτικής» τής Μεγάλης Βρετανίας άπό τό 1870
καί δώ σέ 4 περιόδους: 1) τήν πρώτη ασιατική (πάλη ενάντια
στήν κίνηση τής Ρωσίας στήν Κεντρική Ά σ ία μέ κατεύθυνση
πρός τήν Ινδία)* 2) τήν Αφρικανική (περίπου 1885-1902)—
πάλη ενάντια στή Γαλλία γιά τό μοίρασμα τής ’Αφρικής
(«Φασόντα»** 1898— παραλίγο πόλεμος μέ τή Γαλλία)* 3) τή
δεύτερη άσιατική (σύμφωνο μέ τήν ’Ιαπωνία ενάντια στή
Ρωσία) καί 4) τήν «εύρωπαϊκή»— κυρίως ενάντια στή Γερμα
νία**. «Οί πολιτικές άψιμαχίες τών έμπροσθοφυλακών διαδρα♦*·

*
David Jayne Hill, «A History of the Diplomacy in the international
development of Europe», vol. I, p. X.
** «Φασόντα»— πόλη στό Σουδάν τής ’Αφρικής. Σημ. μετ.
*** Schilder, στό εργο πού άναφέραμε, σελ. 178.
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ματίζονται πάνω ατό οικονομικό έδαφος», εγραφε άκόμη άπό τό
1905 ό τραπεζικός «παράγοντας» Ρίσσερ, άναφέροντας πώς τό
γαλλικό χρηματιστικό κεφάλαιο μέ τίς πράξεις ταυ στην
5Ιταλία, προετοίμαζε την πολιτική συμμαχία αύτών των χωρών,
πώς ξετυλίχτηκε ή πάλη ανάμεσα στη Γερμανία καί την
’Αγγλία γιά την Περσία, ή πάλη όλων των εύρωπαϊκών
κεφαλαίων γιά τά δάνεια τής Κίνας κ.ά. Νά λοιπόν ποιά είναι ή
ζωντανή πραγματικότητα των «ύπεριμπεριαλιστικών» ειρηνι
κών συμμαχιών στήν άδιάρηκτη σύνδεσή τους μέ τίς καθαρά
ιμπεριαλιστικές συγκρούσεις.
βΗ συγκάλυψη των πιό βαθιών αντιθέσεων του ιμπεριαλι
σμού άπό τόν Κάουτσκι, συγκάλυψη πού μετατρέπεται αναπό
τρεπτα σέ έξωραϊσμό του ιμπεριαλισμού, δέν γίνεται χωρίς
ν ’αφήσει ϊχνη καί στήν κριτική των πολιτικών ιδιοτήτων του
ιμπεριαλισμού πού κάνει ό συγγραφέας αύτός. Ό ιμπεριαλι
σμός είναι ή εποχή του χρηματιστικοϋ κεφαλαίου καί τών
μονοπωλίων, πού παντού έχουν τήν τάση προς τήν κυριαρχία
καί όχι προς τήν έλευθερία. 3Αντίδραση σ ’όλη τή γραμμή κάτω
άπό όποιοδήποτε πολιτικό καθεστώς, όξυνση στό έπακρο τών
άντιθέσεων καί σ'αύτό τόν τομέα—νά τό αποτέλεσμα αύτών
τών τάσεων. ’ Ιδιαίτερα όξύνεται επίσης ή έθχακή καταπίεση kcu
ή τάση προς τίς προσαρτήσεις, δηλαδή προς τήν παραβίαση της
εθνικής άνεξάρτηαίας (γιατί ή προσάρτηση δεν είναι τίποτε
"αΧλδ παρα πάράββ
τών εθνών). *Ο
Χίλφέρντινγκ υπογραμμίζει σωστά τή σχέση ανάμεσα στον
ιμπεριαλισμό καί τήν ένταση τής εθνικής καταπίεσης: «Στίς
χώρες πού μόλις ανακαλύφθηκαν— γράφει— τό εισαγόμενο
κεφάλαιο εντείνει τίς αντιθέσεις καί προκαλει τήν αδιάκοπα
άναπτυσσόμενη άντίσταση τών λαών, πού ξυπνούν καί άποκτουν εθνική συνείδηση, ενάντια στούς εισβολείς. f Η άντίστα
ση αυτή εύκολα μπορει νά πάρει επικίνδυνες διαστάσεις ενάντια
στό ξένο κεφάλαιο. Έπαναστατικοποιοΰνται ριζικά οι παλιές
κοινωνικές σχέσεις, σπάει ή χιλιόχρονη άγροτική απομόνωση
«τών εθνών πού εμειναν εξω απ’τήν ιστορία», τά εθνη αύτά
τραβιούνται στη δίνη του καπιταλισμού.
ίδιος ό καπιταλι
σμός δίνει λίγο-λίγο στούς ύποδουλωμένους τά μέσα καΤτους
, /·"■“ s" '"X
-- —
---—7 V ê* c* '*"λ '
τροπους για την απελευθερωσή τους. Και οι υποδουλωμένοι
προ βάλλουν το νιδιο σκ ο πό ,πού κάποτε φαινόταν στά εύρώπαϊ:
ica
εθνή ό' - ανώτερος
άπ'δλους: τή δημιουργία
ενιαίου.....εθνικού
— - - ■ '*“**·'
· ' · .....------------------------ ·~ γ ■
— .. —A. J ------- ~ ...r „
·
κράτους σαν ιιεσου για την οικονομική και πολιτιστική
έλευθερία. Αυτό τό κίνημα ανεξαρτησίας άπειλει τό ευρωπαϊκό
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κεφάλαιοστίς πΐ(^πολύτιμές του περιοχές έκμετάλλευσης^πού
του υπόσχονται τίς λαμπρότερες προοπτικές· καί τό ευρωπαϊκό
κεφάλαιό'μΐ^ρεϊ να'Βϊαττ[ρεΐ τ^ν ί^ριαρχία του μονάχα
αδϊακοπη άυξησ^ τών στρατιωτικών του δυνάμεων» *.
Σ ’αύτδ πρέπει νά προσθέσουμε δτι όχι μόνο στίς χώρες πού
ανακαλύφθηκαν τελευταία, αλλά καί στίς παλιές, ό ιμπεριαλι
σμός οδηγεί σέ προσαρτήσεις, στό δυνάμωμα τής εθνικής
καταπίεσης καί συνεπώς καί στήν ένταση τής αντίστασης. 9Ενώ
ό Κάουτσκι παίρνει θέση ενάντια στό δυνάμωμα τής πολιτικής
αντίδρασης του ιμπεριαλισμού, παραβλέπει ένα εξαιρετικά
επιτακτικό ζήτημα, δτι στήν εποχή του ιμπεριαλισμού δέν
μπορεΐ νά ύπάρχει ενότητα μέ τούς οπορτουνιστές. Έ νώ παίρνει
θέση ενάντια στίς προσαρτήσεις, προσδίνει σ 9αυτή του τήν
αντίθεση μιά τέτια μορφή, πού είναι ή πιό αβλαβής καί ή πιό
εύπρόσδεκτη γιά τούς οπορτουνιστές. Απευθύνεται άμεσα στό
γερμανικό ακροατήριο, κΓόμως συγκαλύπτει άκριβώς τό πιό
. σπουδαίο καί τό πιό επίκαιρο, δτι λογουχάρη ή ’Αλσατία καί ή
Λωραίνη είναι προσαρτημένες από τή Γερμανία. Γιά νά χαρα
κτηρίσουμε αυτή τήν «παρέκκλιση τής σκέψης» του Κάουτσκι,
ας πάρουμε ένα παράδειγμα. 9Ά ς υποθέσουμε δτι ενας ίάπωνας
καταδικάζει τήν προσάρτηση των Φιλιππινών από τούς άμερικανούς. Γεννιέται τό ερώτημα; Θά πιστέψουν άραγε πολλοί δτι
τό κάνει αύτό από έχθρα προς τίς προσαρτήσεις γενικά καί δχι
από τήν επιθυμία νά προσαρτήσει ό Ίδιος τά νησιά των
Φιλιππινών; Καί δέν θά χρειαστεί άραγε νά ομολογήσουμε δτι ό
«αγώνας» του Ιάπωνα ενάντια στίς προσαρτήσεις μπορεΐ νά
θεωρηθεί ειλικρινής καί πολιτικά τίμιος αποκλειστικά καί μόνο
στήν περίπτωση πού θά ξεσηκωθεί ενάντια στήν προσάρτηση
τής Κορέας από τήν ’Ιαπωνία, στήν περίπτωση πού θά
απαιτήσει τήν ελευθερία αποχωρισμού τής Κορέας από τήν
9Ιαπωνία;
Καί ή θεωρητική ανάλυση τού ιμπεριαλισμού πού δίνει ό
Κάουτσκι, καί ή οικονομική καί ή πολιτική κριτική τού
ιμπεριαλισμού, είναι διαποτισμένες πέρα γιά πέρα από τό εντελώς
ασυμβίβαστο μέ τό μαρξισμό πνεύμα τής απόκρυψης καί τής
άμβλυνσης τών πιό βασικών αντιθέσεων, από τήν προσπάθεια
νά ύπερασπίσει μέ κάθε θυσία τήν ενότητα μέ τόν οπορτουνισμό
πού καταρέει μέσα στό ευρωπαϊκό εργατικό κίνημα.
* «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο», 487.
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X. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ

Είδαμε ότι, σύμφωνα μέ την οικονομική του ούσία, ό
ιμπεριαλισμός είναι μονοπωλιακός καπιταλισμός. Καί μ ’αύτό
καθορίζεται ήδη ή ιστορική θέση του ιμπεριαλισμού, γιατί τό
μονοπώλιο πού γεννιέται πάνω στή βάση του ελεύθερου
συναγωνισμού, καί ακριβώς από τόν έλεύθερο συναγωνισμό,
είναι πέρασμα από τήν καπιταλιστική σέ μιά ύψηλότερη
κοινωνικοοικονομική μορφή οικονομίας. Πρέπει νά ύπογραμμίσουμε ιδιαίτερα τέσσερα κύρια εϊδη μονοπωλίων ή τέσσερις
κύριες εκδηλώσεις τού μονοπωλιακού καπιταλισμού, πού είναι
χαρακτηριστικές γιά τήν εποχή πού εξετάζουμε.
Πρώτο, τό μονοπώλιο ξεπήδησε από τή συγκέντρωση τής
παραγωγής σέ μιά πολύ υψηλή βαθμίδα τής ανάπτυξής της.
Είναι οι μονοπωλιακές ενώσεις τών καπιταλιστών, τά καρτέλ, τά
συνδικάτα, τά τράστ. Είδαμε τί τεράστιο ρόλο παίζουν αυτά στή
σύγχρονη οικονομική ζωή. Στις αρχές τού 20ού αιώνα άπόκτησαν απόλυτη ύπεροχή στίς προηγμένες χώρες, καί αν τά πρώτα
βήματα στό δρόμο τής καρτελοποίησης εγιναν νωρίτερα στίς
χώρες μέ ύψηλούς προστατευτικούς δασμούς (Γερμανία, ’Αμε
ρική), στήν ’Αγγλία μέ τό σύστημά της τού έλεύθερου εμπορίου
παρουσιάστηκε απλώς λίγο αργότερα τό ϊδιο ακριβώς βασικό
γεγονός— γέννηση τών μονοπωλίων από τή συγκέντρωση τής
παραγωγής.
Δεύτερο, τά μονοπώλια οδήγησαν στήν ένταση τής αρπαγής
τών σπουδαιότερων πηγών πρώτων ύλών, ιδιαίτερα γιά τή
βασική καί τήν πιό καρτελοποιημένη βιομηχανία τής καπιταλι
στικής κοινωνίας: τή βιομηχανία τού πετροκάρβουνου καί τού
σίδερου. 'Η μονοπωλιακή κατοχή τών σπουδαιότερων πηγών
πρώτων ύλών αύξησε τεράστια τήν έξουσία τού μεγάλου
κεφαλαίου καί οξυνε τήν αντίθεση ανάμεσα στήν καρτελοποιημένη καί τή μή καρτελοποιημένη βιομηχανία.
Τρίτο, τό μονοπώλιο προήλθε από τίς τράπεζες. Οί τράπεζες
μετατράπηκαν από μετριόφρονες μεσολαβητικές επιχειρήσεις
σέ μονοπωλητές τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου. Κάπου τρεις ώς
πέντε από τίς μεγαλύτερες τράπεζες ενός όποιουδήποτε από τά
πιό προηγμένα καπιταλιστικά εθνη πραγματοποίησαν τήν «προ
σωπική ένωση» τού βιομηχανικού καί τού τραπεζικού κεφαλαί
ου, συγκέντρωσαν στά χέρια τους τή διαχείριση δισεκατομμυ
ρίων καί δισεκατομμυρίων, πού άποτελοϋν τό μεγαλύτερο μέρος
τών κεφαλαίων καί τών χρηματικών εσόδων μιας ολόκληρης
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χώρας. Μιά χρηματιστική ολιγαρχία, πού άπλώνει ενα πυκνό
δίχτυ σχέσεων εξάρτησης σέ δλους χωρίς έξαίρεση τούς
οικονομικούς καί πολιτικούς θεσμούς τής σύγχρονης αστικής
κοινωνίας— αύτή είναι ή πιό ανάγλυφη εκδήλωση αύτοϋ τού
μονοπωλίου.
Τέταρτο, τό μονοπώλιο προήλθε άπό τήν άποικιακή πολιτι
κή. Στά πολυάριθμα «παλιά» ελατήρια τής Αποικιακής πολιτι
κής τό χρηματιστικό κεφάλαιο πρόσθεσε καί τόν αγώνα γιά τίς
πηγές πρώτων υλών, γιά τήν εξαγωγή κεφαλαίου, γιά τίς
«σφαίρες έπιροής», δηλ. γιά τίς σφαίρες προσοδοφόρων συμφω
νιών, παραχωρήσεων, μονοπωλιακών κερδών κ.ά.— τέλος γιά
οικονομικό έδαφος γενικά. "Οταν οι εύρωπαϊκές Δυνάμεις
κατείχαν λ.χ. μέ τίς αποικίες τους τό δνα δέκατο τής ’Αφρικής,
δπως αύτό συνέβαινε Ακόμη ώς τό 1876, τότε ή αποικιακή
πολιτική μπορούσε ν* αναπτύσσεται οχι μέ μονοπωλιακό τρόπο,
Αλλά μέ τόν τύπο, μπορούμε νά πούμε, τής «έλεύθερης άρπακτικής» κατάληψης εδαφών. "Οταν δμως είχαν καταληφθεί πιά τά
9/Ι0 τής Α φρικής (γύρω στά 1900), δταν δλος ό κόσμος είχε πιά
μοιραστεί, ήρθε Αναπόφευκτα ή εποχή τής μονοπωλιακής
κατοχής τών αποικιών καί συνεπώς τής εξαιρετικά όξυμένης
πάλης γιά τό μοίρασμα καί τό ξαναμοίρασμα τοϋ κόσμου.
Εϊναι πασίγνωστο πόσο ό μονοπωλιακός καπιταλισμός
δξυνε δλες τις αντιθέσεις τοϋ καπιταλισμού. ’Αρκεί νά Αναφέ
ρουμε τήν ακρίβεια τών ειδών καί τό ζυγό τών καρτέλ. 'Η
δξυνση αότή τών Αντιθέσεων αποτελεί τήν πιό ισχυρή κινητή
ρια δύναμη τής μεταβατικής ιστορικής περιόδου, πού άρχισε
Από τόν καιρό τής οριστικής νίκης τοϋ παγκόσμιου χρηματιστικοϋ κεφαλαίου.
Τά μονοπώλια, ή ολιγαρχία, ή τάση προς τήν κυριαρχία στή
θέση τών τάσεων προς τήν ελευθερία, ή έκμετάλλευση ολοένα
καί μεγαλύτερου αριθμού μικρών ή Αδύνατων έθνών από μιά
μικρή χούφτα πλουσιότατα ή ισχυρότατα δθνη— δλα αύτά
γέννησαν j á διακριτικά γνωρίσματα τοϋ ιμπεριαλισμού; πού μας
αναγκάζουν νά τόν χαρακτηρίσουμε σάν παρασιτικό καπιταλι
σμό ή καπιταλισμό πού σαπίζει. "Ολο καί πιό εξόφθαλμα
εκδηλώνεται, σάν μιά Από τίς τάσεις τοϋ ιμπεριαλισμού, ή
δημιουργία τοϋ «κράτους-εισοδηματία», τοϋ ,κράτους-τοκογλύφου, πού ή Αστική του τάξη ζεϊ δλο καί περισσότερο από τήν
εξαγωγή κεφαλαίου καί Από τό «κόψιμο κουπονιών». Θά ήταν
λάθος νά νομίζει κανείς δτι αύτή ή τάση προς τό σάπισμα
αποκλείει τή γρήγορη Ανάπτυξη τοϋ καπιταλισμού. ’Ό χ ι,
29 "Απαντα Aévtv. Τόμος 27
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ορισμένοι κλάδοι τής βιομηχανίας, ορισμένα στρώματα τής
αστικής τάξης, ορισμένες χώρες εκδηλώνουν στήν εποχή του
Ιμπεριαλισμού, μέ μεγαλύτερη ή μικρότερη δύναμη πότε τή μιά
καί πότε τήν άλλη άπ5αύτές τις τάσεις. Σάν σύνολο ό καπιταλι
σμός αναπτύσσεται ασύγκριτα πιό γρήγορα, άπό προηγούμενα,
αυτή όμως ή ανάπτυξη όχι μόνο γίνεται γενικά πιό άνισόμετρη,
αλλά ή άνισομετρία εκδηλώνεται επίσης στό σάπισμα ειδικά
τών χωρών πού είναι πιό ισχυρές σέ κεφάλαια ( ’Αγγλία).
Σχετικά μέ τήν ταχύτητα τής οικονομικής ανάπτυξης τής
Γερμανίας, ό Ρίσσερ, συγγραφέας μιας μελέτης γιά τίς μεγάλες
γερμανικές τράπεζες, λέει: « ΓΗ όχι πολύ άργή πρόοδος τής
εποχής πού προηγήθηκε (1848-1870) εχει απέναντι στήν ταχύ
τητα τής άνάπτυξης όλης τής οικονομίας τής Γερμανίας καί
ειδικά τών τραπεζών της σ ’αύτή τήν περίοδο (1870-1905) τή
σχέση περίπου πού εχει ή ταχύτητα τής ταχυδρομικής άμαξας
του παλιού καλού καιρού προς τήν ταχύτητα του σημερινού
αυτοκινήτου, τό όποιο τρέχει τόσο ίλιγγιωδώς, πού γίνεται
κάποτε επικίνδυνο καί γιά τόν αμέριμνο πεζό καί γιά τούς ίδιους
τούς επιβάτες του αύτοκινήτου». Μέ τή σειρά του τό χρηματιστικό αύτό κεφάλαιο, πού άναπτύχθηκε μέ ασυνήθιστη ταχύτη
τα, ακριβώς γιατί άναπτύχθηκε τόσο γρήγορα, δέν εχει καμιά
άντίρηση νά περάσει σέ μιά πιό «ήρεμη» κατοχή τών αποικιών
πού είναι γιά κατάληψη, όχι μόνο μέ ειρηνικά μέσα, άπό τά πιό
πλούσια £θνη. Στίς 'Ενωμένες Πολιτείες ή οικονομική άνάπτυξη στίς τελευταίες δεκαετίες ήταν ακόμη πιό γοργή άπό τήν
άνάπτυξη τής Γερμανίας καί άκριβώς χάρη σ ’ αύτό έκδηλώθηκαν
πολύ καθαρά τά παρασιτικά γνωρίσματα τού νεότατου άμερικανικου καπιταλισμού. Ά π ό τήν άλλη μεριά, ή σύγκριση εστω
καί τής δημοκρατικής άμερικανικής άστικής τάξης μέ τή
μοναρχική ιαπωνική ή γερμανική δείχνει ότι άκόμη καί ή
μεγαλύτερη πολιτική διαφορά άδυνατίζει στόν άνώτατο βαθμό
στήν εποχή του ιμπεριαλισμού— όχι γιατί γενικά ή διαφορά
αύτή. δέν είναι σημαντική, μά γιατί σ ’όλες αύτές τίς περιπτώσεις
γίνεται λόγος γιά μιά άστική τάξη μέ σαφή γνωρίσματα
παρασιτισμού.
Τά ύψηλά μονοπωλιακά κέρδη πού βγάζουν οί καπιταλιστές
ενός άπό τούς πολλούς κλάδους τής βιομηχανίας, μιας άπό τίς
πολλές χώρες κτλ. τούς δίνουν τήν οικονομική δυνατότητα νά
εξαγοράζουν ορισμένα στρώματα τών έργατών, προσωρινά
μάλιστα καί μιά άρκετά σημαντική μειοψηφία τους, τραβώντας
τους μέ τό μέρος τής άστικής τάξης του δοσμένου κλάδου ή του
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δοσμένου έθνους ενάντια σ*όλους τούς ύπόλοιπους. Καί ό
όξυμένος ανταγωνισμός των ιμπεριαλιστικών εθνών γιά τό
μοίρασμα του κόσμου δυναμώνει αυτή τήν τάση. ’Έτσι δημιουργεΐται ό δεσμός του ιμπεριαλισμού μέ τόν οπορτουνισμό, δεσμός
πού στήν Α γγλ ία εκδηλώθηκε πιό νωρίς καί πιό,ξεκάθαρα από
κάθε άλλο μέρος, χάρη στό γεγονός δτι μερικά ιμπεριαλιστικά
γνωρίσματα ανάπτυξης παρατηρήθηκαν εδώ πολύ πιό νωρίς
απ’ό,τι στίς άλλες χώρες. Μερικοί συγγραφείς, λ.χ. ό Λ.
Μάρτοφ, συνηθίζουν νά αγνοούν τό γεγονός του δεσμού πού
υπάρχει ανάμεσα στόν ιμπεριαλισμό καί τόν οπορτουνισμό
μέσα στό έργατικό κίνημα— γεγονός πού τώρα χτυπάει ιδιαίτε
ρα στά μάτια— μέ «στερεότυπα αισιόδοξους» (στό πνεύμα του
Κάουτσκι καί του Χούισμανς) συλλογισμούς σάν τόν παρακάτω:
ή υπόθεση τών εχθρών του καπιταλισμού δέν θά είχε καμιά
ελπίδα επιτυχίας, αν ό προηγμένος ακριβώς καπιταλισμός
οδηγούσε στό δυνάμωμα του οπορτουνισμού, αν ακριβώς οί
καλύτερα πληρωνόμενοι εργάτες εδειχναν τάσεις προς τόν
οπορτουνισμό κτλ. Δέν πρέπει νά αύτοαπατόμαστε σχετικά μέ
τή σημασία αύτής τής «αισιοδοξίας»: είναι αισιοδοξία πού
αφορά τόν οπορτουνισμό, είναι αισιοδοξία πού χρησιμεύει γιά
νά συγκαλύπτει τόν οπορτουνισμό. Στήν πραγματικότητα δμως
ή εξαιρετική ταχύτητα καί ό έξαιρετικά άποκρουστικός χαρα
κτήρας τής ανάπτυξης του οπορτουνισμού δέν έγγυαται καθόλου
τή σταθερή νίκη του, δπως ή ταχύτητα μέ τήν όποία άναπτύσσεται ενα κακόηθες απόστημα σ 9ενα γερό οργανισμό μπορει
απλώς νά επιταχύνει τό σπάσιμο του αποστήματος, τήν άπαλλαγή του οργανισμού απ’αυτό. Πιό έπικίνδυνοι είναι στήν
περίπτωση αύτή οί άνθρωποι πού δέν θέλουν νά καταλάβουν δτι
ό άγώνας ενάντια στόν ιμπεριαλισμό είναι κούφια καί ψεύτικη
φρασεολογία, αν δέν συνδέεται άδιάρηκτα μέ τόν αγώνα ένάντια
στόν οπορτουνισμό.
9Α π’δλα δσα είπαμε πιό πάνω γιά τήν οικονομική ουσία του
ιμπεριαλισμοί) βγαίνει δτι πρέπει νά τόν χαρακτηρίσουμε σάν
μεταβατικό ή, πιό σωστά, σάν καπιταλισμό πού πεθαίνει.
’Εξαιρετικά διδακτικό απ’αύτή τήν άποψη είναι τό γεγονός δτι
τά συνηθισμένα λογάκια τών αστών οικονομολόγων πού περι
γράφουν τό νεότατο καπιταλισμό είναι: «σύμπλεξη», «άπουσία
απομόνωσης», κτλ. Οΐ τράπεζες είναι «έπιχειρήσεις πού σύμφω
να μέ τά καθήκοντα καί τήν ανάπτυξή τους δέν έχουν καθαρά
ίδιωτικό-οικονομικό χαρακτήρα, αλλά άναπτύσσονται δλο καί
περισσότερο από τή σφαίρα τής καθαρά ίδιωτικής-οικονομικής
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ρύθμισης». Καί αύτός ό ίδιος ό Ρίσσερ, στόν όποιο ανήκουν τά
τελευταία αότά λόγια, δηλώνει μέ έξαιρετικά σοβαρό ϋφος ότι
«δέν έπαληθεύτηκε» ή «προφητεία» των μαρξιστών σχετικά μέ
τήν «κοινωνικοποίηση»!
Τί εκφράζει όμως αύτή ή λεξούλα «σύμπλεξη»; Πιάνει μόνο
τό πιό χτυπητό γνώρισμα του προτσές πού συντελεΐται μπροστά
στά μάτια μας. Δείχνει ότι ό παρατηρητής μετράει τά χωριστά
δέντρα, χωρίς νά βλέπει τό δάσος. ’Αντιγράφει δουλικά τό
εξωτερικό, τό τυχαίο, τό χαώδες. ’Αποκαλύπτει ότι ό παρατη
ρητής είναι άνθρωπος πού πνίγεται μέσα στό Ανεπεξέργαστο
ύλικό καί πού δέν μπορεϊ καθόλου νά ξεδιαλύνει τό νόημα καί τή
σημασία του. «Συμπλέκονται τυχαία» ή κατοχή τών μετοχών καί
οι σχέσεις τών ατομικών ιδιοκτητών. Αύτό όμως πού Αποτελεί
τό ύπόβαθρο αύτής τής «σύμπλεξης», αύτό πού αποτελεί τή
βάση του, είναι οί μεταβαλλόμενες κοινωνικές σχέσεις παραγω
γής. 'Όταν ή μεγάλη έπιχείρηση γίνεται γιγάντια καί οργανώνει
σχεδιασμένα, μέ βάση τόν Ακριβή ύπολογισμό ένός πλούτου
στοιχείων, τήν προμήθεια τής Αρχικής πρώτης υλης σέ διαστά
σεις: 2/3 ή νΛτής συνολικής ποσότητας πού είναι απαραίτητη γιά
δεκάδες εκατομμύρια πληθυσμό* όταν όργανώνεται συστηματι
κά ή μεταφορά αύτής τής πρώτης υλης στά πιό κατάλληλα γιά
τήν παραγωγή σημεία, πού κάποτε Απέχουν τό ενα από τό Αλλο
έκατοντάδες καί χιλιάδες χιλιόμετρα* όταν Από §να κέντρο
διευθύνονται όλα τά στάδια τής διαδοχικής κατεργασίας τής
πρώτης υλης ώς τήν παραγωγή μιας ολόκληρης σειράς ποικίλων
έτοιμων προϊόντων* όταν ή διανομή αυτών τών προϊόντων
γίνεται μέ βάση ενα σχέδιο σέ δεκάδες καί έκατοντάδες
έκατομμύρια καταναλωτές (πώληση του πετρελαίου καί στήν
’Αμερική καί στη Γερμανία Από τό Αμερικανικό «Τραστ
πετρελαίου»)*—τότε γίνεται ολοφάνερο ότι εχουμε μπροστά
μας μιά κοινωνικοποίηση τής παραγωγής καί καθόλου μιά Απλή
«σύμπλεξη»— δτι οί σχέσεις τής Ατομικής οίκονομίας καί τής
Ατομικής ιδιοκτησίας άποτελοϋν ενα περίβλημα, πού δέν
Ανταποκρίνεται πιά στό περιεχόμενο, περίβλημα πού Αναπόφευ
κτα δέν μπορεϊ παρά νά σαπίσει, δν Αναβληθεί τεχνητά ό
παραμερισμός του, περίβλημα πού μπορεϊ νά παραμένει σέ
κατάσταση Αποσύνθεσης ενα σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα
(στή χειρότερη περίπτωση, αν ή θεραπεία του όπορτουνιστικοϋ
Αποστήματος τραβήξει σέ μάκρος), πού Αναπόφευκτα όμως θά
παραμεριστεί.
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'Ο ένθουσιώδης οπαδός του γερμανικού ιμπεριαλισμού
Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς αναφωνεί:
« Ά ν τελικά ή διεύθυνση τών γερμανικών τραπεζών έχει
ανατεθεί σέ μιά δωδεκάδα ανθρώπους, ή δράση τους είναι
σήμερα κιόλας σπουδαιότερη γιά τό καλό του λαοϋ άπό τή
δράση τών περισσότερων υπουργών του κράτους» (τούς συμφέ
ρει νά ξεχνάνε έδώ τή «σύμπλεξη» τών τραπεζιτών, τών ύπουργών, τών βιομηχάνων καί τών είσοδηματιών...) « ../Α ν
μελετήσουμε βαθιά καί ολοκληρωμένα τήν έξέλιξη τών τάσεων
πού τονίσαμε, τότε προκύπτει ότι τό χρηματικό κεφάλαιο του
έθνους είναι συνενωμένο στίς τράπεζες, ότι οι ίδιες οί τράπεζες
συνδέθηκαν μεταξύ τους σέ καρτέλ καί ότι τό κεφάλαιο του
έθνους πού ζητάει τοποθέτηση έχει μετατραπεί σέ χρεόγραφα.
Τότε πραγματοποιούνται τά μεγαλοφυή λόγια του Σαίν-Σιμόν:
«*Η σημερινή αναρχία τής παραγωγής, πού προέρχεται άπό τό
γεγονός ότι οί οικονομικές σχέσεις αναπτύσσονται χωρίς
ομοιόμορφη ρύθμιση, πρέπει νά παραχωρήσει τή θέση της στήν
οργάνωση τής παραγωγής. 'Η διεύθυνση τής παραγωγής δέν θά
είναι πιά ύπόθεση άπομονωμένων καί άνεξάρτητων του ενός
άπ’τόν άλλο επιχειρηματιών, πού αγνοούν τίς οικονομικές
άνάγκες τών άνθρώπων, μά θά βρίσκεται στά χέρια ενός
ορισμένου κοινωνικού ιδρύματος. *Η κεντρική επιτροπή διαχεί
ρισης, πού θά έχει τή δυνατότητα νά εποπτεύει άπό μιά
ύψηλότερη σκοπιά τόν πλατύ τομέα τής κοινωνικής οικονομίας,
θά τή ρυθμίζει έτσι, πού νά άποβαίνει προς όφελος όλης τής
κοινωνίας, θά παραδίνει τά μέσα παραγωγής σέ κατάλληλα
γΓαύτή τή δουλιά χέρια καί ειδικά θά φροντίζει νά ύπάρχει
σταθερή αρμονία άνάμεσα στήν παραγωγή καί στήν κατανάλω
ση. 'Υπάρχουν ιδρύματα πού περιέλαβαν στόν κύκλο τών
καθηκόντων τους μιά ορισμένη οργάνωση τοϋ οικονομικού
έργου: Τά ιδρύματα αυτά είναι οί τράπεζες». ’Απέχουμε άκόμη
πολύ άπό τήν ήμερα πού τά λόγια αύτά τού Σαίν-Σιμόν θά γίνουν
πραγματικότητα, βρισκόμαστε όμως πιά στό δρόμο τής πραγμα
τοποίησής τους: είναι ένας μαρξισμός διαφορετικός άπ’ό,τι τόν
φανταζόταν ό Μάρξ, διαφορετικός όμως μονάχα στή μορφή»*.
Πραγματικά: ώραία «άναίρεση» τοϋ Μάρξ, άναίρεση πού
κάνει ένα βήμα προς τά πίσω άπό τήν άκριβή έπιστημονική
άνάλυση τοϋ Μάρξ, πρός τήν εικασία, τήν έστω καί μεγαλοφυή,
παρόλα αύτά όμως μονάχα εικασία, τοϋ Σαίν-Σιμόν.

* «Οηιικίπβ άβΓ βοζίαίόΐεοηοιηίΐί», 146.
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123 Τό βιβλίο «* Ο ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο του καπιταλισμού» γράφτηκε τό
Γενάρη- ’Ιούνη του 1916 στή Ζυρίχη.
Νέα φαινόμενα στήν άνάπτυξη τοΰ καπιταλισμού ό Λένιν σημείωνε πολύ
πρίν άρχίσει ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Σέ μιά σειρά δργα πού
γράφτηκαν άπό τό 1895 ίος τό 1913 («Σχέδιο καί έξήγηση του προγράμματος
του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος» (1895-1896), «'Ο πόλεμος μέ τήν
Κίνα» (1900), «Τά διδάγματα τής κρίσης» (1901), «Εσωτερική άνασκόπιση» (1901), « Ή συγκέντρωση τής παραγωγής στή Ρωσία» (1912), «'Η
αύξηση του καπιταλιστικού πλούτου» (1913), «'Η καθυστερημένη Εύρώπη
καί ή πρωτοπόρα Ά σ ία » (1913), «Τά ιστορικά πεπρωμένα τής διδασκαλίας
του Κάρλ Μάρξ» (1913), «Σχετικά μέ μερικές αγορεύσεις των έργατών
βουλευτών» (1912) καί σέ άλλα) ό Λένιν άποκάλυπτε καί άνέλυε τά
ξεχωριστά γνωρίσματα πού ήταν χαρακτηριστικά γιά τήν έποχή του
ιμπεριαλισμού: τή συγκέντρωση τής παραγωγής καί τήν άνάπτυξη των
μονοπωλίων, τήν έξαγωγή κεφαλαίου, τήν πάλη γιά τήν κατάκτηση νέων
άγορών καί σφαιρών έπιροής, τή διεθνικοποίηση των οικονομικών σχέσε
ων, τόν παρασιτισμό καί τό σάπισμα του καπιταλισμού, τό δυνάμωμα τών
άντιθέσεων ανάμεσα στήν έργασία καί τό κεφάλαιο καί τήν δξυνση τής
ταξικής πάλης, τή δημιουργία τών υλικών προϋποθέσεων γιά τό πέρασμα
στό σοσιαλισμό. 'Ο Λένιν έδινε ιδιαίτερη προσοχή στό ξεσκέπασμα τής
ληστρικής άποικιακής πολιτικής, στήν πάλη γιά τό μοίρασμα καί τό
ξαναμοΐρασμα τοΰ κόσμου, στήν προετοιμασία τών ιμπεριαλιστικών,
κατακτητικών πολέμων. ' Ο Λένιν στό άρθρο του «Μαρξισμός καί άναθεωρητισμός» πού γράφτηκε τό 1908, καταπολεμώντας τίς προσπάθειες
άναθεώρησης τοΰ μαρξισμού καί τής ύπόσκαψής του άπό τά μέσα μέ τή
μορφή διορθώσεων καί έπανεξέτασης τής διδασκαλίας τοϋ Μάρξ, ιδιαίτερα
τής θεωρίας τοϋ Μάρς γιά τίς κρίσεις, Ιγραφε: «"Αλλαξαν οί μορφές, ή
αλληλουχία, ή εικόνα τών χωριστών κρίσεων, οί κρίσεις όμως έξακολουθοΰσαν ν ’άποτελοΰν άναπόφευκτο συστατικό μέρος του καπιταλιστικού
συστήματος. Τά καρτέλ καί τά τραστ, συνενώνοντας τήν παραγωγή,
δυνάμωναν ταυτόχρονα μπροστά στά μάτια όλου του κόσμου τήν άναρχία
τής παραγωγής, τήν άβεβαιότητα τοΰ προλεταριάτου γιά τήν αύριο καί τό
ζυγό του κεφαλαίου, όξύνοντας δτσι σέ πρωτοφανέρωτο βαθμό τίς ταξικές
αντιθέσεις. "Οτι ό καπιταλισμός τραβάει στή χρεοκοπία καί μέ τήν έννοια
τών χωριστών πολιτικών καί οικονομικών κρίσεων καί μέ τήν έννοια τής
όλοκληρωτικής κατάρευσης όλου τοϋ καπιταλιστικού καθεστώτος, αύτό τό
έδειξαν έξαιρετικά καθαρά καί σέ έξαιρετικά πλατιά κλίμακα άκριβώς τά
νεότατα γιγαντιαΐα τράστ» ("Απαντα, 5η εκδ., τόμ, 17ος, σελ. 22).
'Ο Λένιν παρακολουθούσε μέ προσοχή καί μελετούσε τή νεότατη
φιλολογία γιά τόν καπιταλισμό. Αύτό μαρτυρεί ή βιβλιοκρισία του γιά τό
βιβλίο τοΰ Τζ. Α. Χόμπσον «ΓΗ έξέλιξη τοϋ σύγχρονου καπιταλισμού» (βλ.
"Απαντα, 5η £κδ., τόμ. 4ος, σελ. 153-ϊ 56). Τόν Αύγουστο τοϋ 1904 ό Λένιν
άρχισε νά μεταφράζει τό βιβλίο τοΰ Χόμπσον.«10 ιμπεριαλισμός» (βλ.
35 "Απαντα Λένιν. Τόμος 27
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"Απαντα, 4η ρωσ. Μκδ., τόμ. 37ος, σελ. 287). Τό χειρόγραφο τής μετάφρασης
αύτής του Λένιν ώς τά τώρα δέν βρέθηκε.
‘Ο Λένιν άσχολήθηκε μέ τήν όλόπλευρη Μννοια του μονοπωλιακού
σταδίου τής άνάπτυξης του καπιταλισμού άπό τίς άρχές του πρώτου
παγκόσμιου πολέμου. Αύτό τό απαιτούσαν τά συμφέροντα τής έπαναστατικής πάλης της έργατικής τάξης τής Ρωσίας καί των άλλων καπιταλιστικών
χωρών. Γιά τή σωστή καθοδήγηση του έπαναστατικού κινήματος καί τήν
αποτελεσματική πάλη ένάντια στην ιδεολογία τής ιμπεριαλιστικής άντίδρασης, ένάντια στή ρεφορμιστική πολιτική του συμβιβασμού μέ τούς
ιμπεριαλιστές ήταν άπαραίτητο νά «γίνει κατανοητό τό βασικό οικονομικό
πρόβλημα, πού χωρίς τή μελέτη του δέν μπορει νά καταλάβει κανείς τίποτε
άπό τήν έκτίμηση του σύγχρονου πολέμου καί τής σύγχρονης πολιτικής καί
συγκεκριμένα: τό πρόβλημα τής οικονομικής ούσίας τοΰ ιμπεριαλισμού»
(σέ τούτο τόν τόμο σελ. 308).
*0 Λένιν καταπιάστηκε στά σοβαρά μέ τή μελέτη τής φιλολογίας γιά
τόν ιμπεριαλισμό, καθώς φαίνεται, άπό τά μέσα τού 1915, δταν ζοϋσε στή
Βέρνη (στήν Ελβετία)' τότε άρχισε νά καταρτίζει τή βιβλιογραφία, νά
έπεξεργάζεται τά σχέδια τής έργασίας, νά κρατάει περικοπές καί σημειώ
σεις, νά γράφει περιλήψεις. Τά προπαρασκευαστικά ύλικά γιά τό βιβλίο
«'Ο ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο τού καπιταλισμού» («Τετράδια γιά τόν
ιμπεριαλισμό»), άποτελούν 50 περίπου τυπογραφικά φύλλα. Περιέχουν
σημειώσεις άπό 148 βιβλία (άνάμεσα σ ’αύτά συμπεριλαμβάνονται 106
γερμανικά, 23 γαλλικά, 17 άγγλικά καί 2 σέ ρωσική μετάφραση) καί άπό 232
άρθρα (άπό τά όποια 206 γερμανικά, 13 γαλλικά καί 13 άγγλικά),
δημοσιευμένα σέ 49 διάφορες περιοδικές έκδόσεις (34 γερμανικές, 7
γαλλικές καί 8 άγγλικές).
Στίς άρχές του Γενάρη 1916 ό Λένιν δέχτηκε τήν πρόταση νά γράψει
βιβλίο γιά τόν Ιμπεριαλισμό, προοριζόμενο γιά τό νόμιμο ’Εκδοτικό οϊκο
«Πάρους», πού είχε ίδρυθεϊ τό Δεκέμβρη του 1915 στήν Πετρούπολη. Σέ
γράμμα του πρός τόν Α. Μ. Γκόρκι τής 29 τού Δεκέμβρη 1915 (11 τού
Γενάρη 1916) ό Λένιν Μγραφε: « ’Αρχίζω τή δουλιά πάνω στήν μπροσούρα
γιά τόν ιμπεριαλισμό» ("Απαντα, 4η ρωσ. £κδ., τόμ. 35ος, σελ. 166). Στό
πρώτο δεκαπενθήμερο τοΰ Φλεβάρη 1916 ό Λένιν άπό τή Βέρνη πέρασε στή
Ζυρίχη, όπου συνέχισε νά συγκεντρώνει καί νά έπεξεργάζεται ύλικά γιά τόν
ιμπεριαλισμό. Δουλεύοντας πάνω στό βιβλίο «‘Ο ιμπεριαλισμός, άνώτατο
στάδιο τού καπιταλισμού», στή βιβλιοθήκη τοΰ Καντονιού τής Ζυρίχης ό
Λένιν παράγγελνε βιβλία καί άπό άλλες πόλεις.
Στίς 19 τού Ίούνη (2 του ’ίούλη) 1916 ό Λένιν άγραφε στόν Μ. Κ.
Ποκρόβσκι, ό όποιος ζοΰσε στή Γαλλία καί διηύθυνε τήν έκδοση μιας
σειράς άπό μπροσούρες πού έβγαζε τό ’Εκδοτικό «Πάρους» γιά τά κράτη
της Δυτικής Εύρώπης στήν περίοδο τού πρώτου παγκόσμιου πολέμου: «Σάς
στέλνω σήμερα μέ συστημένο ταχυδρομικό δέμα τά χειρόγραφα» (στό ΐδιο,
σελ. 178). Τά χειρόγραφα πού συνοδεύονταν ταυτόχρονα μέ γράμμα δέν
εφτασαν στόν Ποκρόβσκι καί ό Λένιν ύποχρεώθηκε νά ξαναστείλει άλλα.
Εκτός άπ’αύτό, τό Εκδοτικό πρότεινε νά περικοπουν τά ήδη έτοιμα
χειρόγραφα άπό 5 σέ τρία τυπογραφικά φύλλα* όμως ό Λένιν δέν περιέκοψε
τό ¿ργο, γιατί, σύμφωνα μέ τά λόγια του, «νά συντομεύσεις τό βιβλίο ακόμη
μιά φορά μέχρι τά 3 τυπογραφικά φύλλα, ήταν πράγμα άπολύτως αδύνατο»
(στό ϊδιο).
"Οταν τό βιβλίο εφτασε στό ’Εκδοτικό, τά μενσεβίκικα στοιχεία, πού
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βρίσκονταν στή διεύθυνση του ’Εκδοτικού, έβγαλαν άπό τό βιβλίο τήν
αύστηρή κριτική στον Κάουτσκι καί τόν Μάρτοφ κι έκαναν στό χειρόγρα
φο διορθώσεις, πού όχι μόνο έξαφάνιζαν τήν Ιδιομορφία του στύλ του Αένιν,
αλλά καί διαστρέβλωναν τίς σκέψεις του. Τή λέξη «μετεξέλιξη» (του
καπιταλισμού σέ ιμπεριαλισμό) τήν άλλαξαν μέ τή λέξη «μετατροπή», τή
φράση «άντιδραστικός χαρακτήρας» (τής θεωρίας του «ύπεριμπεριαλισμοϋ») μέ τίς λέξεις «καθυστερημένος χαρακτήρας», κτλ. Στά μέσα του 1917
τό βιβλίο τυπώθηκε μέ τόν τίτλο « Ό ιμπεριαλισμός, νεότατος σταθμός του
καπιταλισμού (έκλαϊκευτική μελέτη)» μέ πρόλογο του Λένιν πού είχε τήν
ήμερομηνία 26 του ’Απρίλη 1917.—305.
124 *0 πρόλογος αύτός πρωτοδημοσιεύτηκε τόν Όχτώβρη του 1921 μέ τόν
τίτλο « ’Ιμπεριαλισμός καί καπιταλισμός» στό 18ο τεύχος του περιοδικού
«Κομμουνιστική Διεθνής». "Οταν ζοΰσε ό Λένιν όρισμένες έκδόσεις του
βιβλίου «*0 ιμπεριαλισμός, ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού» βγήκαν:
στά γερμανικά τό 1921 καί στά γαλλικά καί άγγλικά (μή πλήρεις) τό
1923.—309.
125 Ή ειρήνη του Μπρέστ Λιτόβσκ κλείστηκε άνάμεσα στή Σοβιετική Ρωσία καί
τίς χώρες του γερμανικού συνασπισμού (Γερμανία, Αυστροουγγαρία,
Βουλγαρία καί Τουρκία) στό Μπρέστ-Λιτόβσκ στίς 3 τού Μάρτη 1918 καί
έπικυρώθηκε στίς 15 τού Μάρτη άπό τό IV ’Έκτακτο Πανρωσικό συνέδριο
των Σοβιέτ. Μετά τή νίκη της έπανάστασης στή Γερμανία, πού γκρέμισε τό
μοναρχικό καθεστώς, στίς 13 τού Νοέμβρη 1918 ή Πανρωσική Κεντρική
*Εκτελεστική ’Επιτροπή (ΠΚΕΕ) άνακοίνωσε τήν ακύρωση τής ληστρικής
καί άδικης συνθήκης του Μπρέστ-Λιτόβσκ.— 311.
126 Ειρήνη των Βερσαλλιών—ιμπεριαλιστική συνθήκη, πού έπέβαλε ή Ά ντάντ
στή Γερμανία, ή όποία ήττήθηκε στόν πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τού 191Φ
1918' ύπογράφτηκε στίς 28 του Ίούνη 1919 στίς Βερσαλλίες (Γαλλία).—
311.
127 «Ούιλσωνισμός»—άπό τό όνομα τού Β. Ούίλσων, προέδρου των ΕΠΑ άπό τό
1913 ως τό 1921. Στόν πρώτο χρόνο τής προεδρίας του ό Ούίλσων πέτυχε τήν
ψήφιση μιας σειράς νόμων (γιά τήν προοδευτική φορολογία του είσοδήματος, τό νόμο ένάντια στά τραστ κ.ά.) πού τούς όνόμασε δημαγωγικά έποχή
«τής νέας έλευθερίας». *Ο Ούίλσων, άγραφε ό Λένιν, είναι τό είδωλο των
μικροαστών καί των πασιφιστών, πού έλπιζαν ότι «θά σώσει τήν «κοινωνική
ειρήνη», θά συμφιλιώσει τούς έκμεταλλευτές μέ τούς έκμεταλλευόμενους,
θά κάνει κοινωνικές μεταρυθμίσεις» ("Απαντα, 4η ρωσ. έκδ., τόμ. 31ος, σελ.
199). Τή ληστρική έξωτερική πολιτική τού άμερικανικού ιμπεριαλισμού ό
Ούίλσων καί οί όπαδοί του τήν κάλυπταν μέ τά υποκριτικά δημαγωγικά
συνθήματα καί τίς λογοκοπίες γιά «τή δημοκρατία» καί τήν «ένωση των
λαών». Ό Λένιν έγραφε ότι «ή έξιδανικευμένη ρεπουμπλικάνικη δημοκρα
τία τού Ούίλσων άποόείχτηκε στήν πράξη μιά μορφή τού πιό έξαλλου
ιμπεριαλισμού, τής πιό άδιάντροπης καταπίεσης καί κατάπνιξης των
αδύνατων καί μικρών λαών» ("Απαντα, 4η ρωσ. έκδ,, τόμ. 28ος, σελ. 169).
*0 Ούίλσων άπό τίς πρώτες μέρες τής Σοβιετικής έξουσίας ήταν ένας άπό
τούς έμπνευστές καί τούς όργανωτές τής έπέμβασης ένάντια στή Σοβιετική
Ρωσία. Γιά νά αντιδράσει στή βαθιά έπίδραση πού άσκούσε στίς λαϊκές
μάζες όλων των χωρών ή ειρηνική πολιτική τής Σοβιετικής κυβέρνησης, ό
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Ούΐλσων παρουσίασε ένα δημαγωγικό «Πρόγραμμα είρήνης» πού τό
διατύπωσε σέ «14 σημεία» καί τό όποιο εΐχε σκοπό νά συγκαλύψει τήν
έπιθετική πολιτική των ΕΠΑ. *Η άμερικανική προπαγάνδα καί ό άστικός
τύπος της Εύρώπης δημιουργούσαν γύρω άπό τόν Ούΐλσων την ψεύτικη
αίγλη του άγωνιστή τής είρήνης. ' Ωστόσο ή ύποκρισία τής μικροαστικής
λογοκοπίας του Ούΐλσων καί των «Ούϊλσωνιστών» πολύ γρήγορα ξεσκεπά
στηκε μέ τήν άντιδραστική άντεργατική πολιτική στό έσωτερικό τής χώρας
καί μέ τήν έξωτερική έπιθετική πολιτική των ΕΠΑ.—31 1.
ί28 Ό Β. I. Λένιν £χει έδώ ύπόψη τή II Διεθνή (τής Βέρνης), πού ιδρύθηκε στή
συνδιάσκεψη των σοσιαλιστικών κομμάτων στή Βέρνη τό Φλεβάρη του
1919 άπό τούς ήγέτες τών δυτικοευρωπαϊκών σοσιαλιστικών κομμάτων, στή
θέση τής II Διεθνούς, πού £παψε νά ύπάρχει άπό τίς άρχές του πρώτου
παγκόσμιου πολέμου. Ή Διεθνής τής Βέρνης ούσιαστικά έπαιξε τό ρόλο
του ύπηρέτη τής διεθνούς άστικής τάξης. «Είναι μιά πραγματική κίτρινη
Διεθνής»,— έτσι τή χαρακτήριζε ό Β. I. Λένιν ("Απαντα, 4η ρωσ. έκδ., τόμ.
29ος, σελ. 285).— 312.
129 *Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τής Γερμανίας—κεντριστικό κόμμα,
πού δημιουργήθηκε τόν ’Απρίλη τού 1917 στό ιδρυτικό συνέδριο τής
Γκότα. Σέ συνθήκες έπαναστατικής άνόδου, πού στό δυνάμωμά της είχε
μεγάλη έπίδραση ή άστικοδημοκρατική έπανάσταση του Φλεβάρη στή
Ρωσία, ή όπορτουνιστική καθοδήγηση του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος
της Γερμανίας εχανε όλο καί πιό πολύ τήν έμπιστοσύνη τών άπλών μελών
τού κόμματος. Γιά νά κατευνάσουν τή δυσαρέσκεια τών μαζών, νά τίς
άποτραβήξουν άπό τήν έπαναστατική πάλη καί νά προλάβουν τή δημιουρ
γία έπαναστατικοΰ κόμματος τής έργατικής τάξης, οί ήγέτες του κεντρισμοϋ
έπεχείρησαν νά φτιάξουν £να τέτιο κόμμα, πού μέ τή βοήθεια του θά
μπορούσαν νά κρατούν τίς μάζες κάτω άπό τήν έπιροή τους. Τέτιο άπρεπε νά
γίνει τό « ’Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τής Γερμανίας». Οί
«άνεξαρτιστές», καλυπτόμενοι μέ κεντριστικές φράσεις, κήρυσσαν τήν
«ένότητα» μέ τούς σοσιαλσωβινιστές, κατρακυλούσαν ώς τήν άρνηση τής
ταξικής πάλης. Τό βασικό μέρος τού κόμματος τό άποτελούσε ή καουτσκική όργάνωση «’Εργατική κοινότητα».
Γιά λίγο διάστημα στό κόμμα είχε μπει ή όμάδα «Σπάρτακος», πού
ταυτόχρονα διατηρούσε τήν όργανωτική καί πολιτική αύτοτέλειά της,
έξακολουθώντας τήν παράνομη δουλιά καί πάλη γιά τή χειραφέτηση τών
μαζών άπό τήν έπιροή τών κεντριστών ήγετών. Τό 1918 ή «'Ένωση του
Σπάρτακου» άποχώρησε άπό τό «* Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα»
καί στή βάση της δημιουργήθηκε τό Κομμουνιστικό κόμμα τής Γερμανίας.
Τόν Όχτώβρη τού 1920στό συνέδριο του « ’Ανεξάρτητου Σοσιαλδημο
κρατικού κόμματος» στή Χάλλη £γινε διάσπαση. Σημαντική μερίδα του
ένώθηκε τό Δεκέμβρη του 1920 μέ τό Κομμουνιστικό κόμμα τής Γερμανίας.
Τά δεξιά στοιχεία σχημάτισαν χωριστό κόμμα καί πήραν τόν παλιό τίτλο:
«'Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τής Γερμανίας». Τό Κόμμα
υπήρχε ώς τό 1922.— 313.
130 Σπαρτακιστές—έπαναστατική όργάνωση τών άριστερών γερμανών σοσιαλ
δημοκρατών* σχηματίστηκε τό Γενάρη τού 1916 μέ έπικεφαλής τούς Κ.
Λήμπκνεχτ, Ρ. Λούξεμπουργκ, Φ. Μέρινγκ, Κ. Τσέτκιν, I. Μαρχλέβσκι, Λ.
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Ίογκίχες (Τίσκα), Β. Πίκ. Τόν “Απρίλη τού 1915 ή Ρ. Λούξεμπουργκ καί ό
Φ. Μέρινγκ ίδρυσαν τό περιοδικό «Die Internationale» πού γύρω του
συσπειρώθηκε ή βασική όμάδα των άριστερών σοσιαλδημοκρατών τής
Γερμανίας. ’Από τό 1916 ή όμάδα «*Η Διεθνής», έκτός άπό τά πολιτικά
φυλλάδια, πού είχαν έκδοθει τό 1915, άρχισε νά βγάζει παράνομα καί νά
κυκλοφορεί τά «Πολιτικά γράμματα» μέ τήν ύπογραφή «Σπάρτακος» (πού
Εβγαιναν τακτικά μέχρι τόν Όχτώβρη του 1918) καί ή όμάδα «'Η Διεθνής»
άρχισε νά όνομάζεται όμάδα «Σπάρτακος». Οί σπαρτακιστές έκαναν
έπαναστατική προπαγάνδα στίς μάζες, όργάνωναν μαζικές άντιπολεμικές
έκδηλώσεις, καθοδηγούσαν άπεργίες, ξεσκέπαζαν τόν Ιμπεριαλιστικό χαρα
κτήρα του παγκόσμιου πολέμου καί τήν προδοσία των όπορτουνιστών
ήγετων τής σοσιαλδημοκρατίας. Οί σπαρτακιστές όμως Εκαναν σοβαρά
λάθη στα ζητήματα τής θεωρίας καί τής πολιτικής: άρνούνταν τή
δυνατότητα τών έθνικοαπελευθερωτικών πολέμων στήν έποχή του Ιμπερια
λισμού, δέν κρατοΟσαν συνεπή θέση στό ζήτημα του συνθήματος τής
μετατροπής τού Ιμπεριαλιστικού πολέμου σέ έμφύλιο πόλεμο, ύποτιμοϋσαν
τό ρόλο τοϋ προλεταριακού κόμματος σάν πρωτοπορίας τής έργατικής
τάξης, υποτιμούσαν τήν άγροτιά σάν σύμμαχο του προλεταριάτου, φοβούν
ταν τήν άποφασιστική ρήξη μέ τούς όπορτουνιστές, *0 Λένιν έπανειλημμένα Ικανέ κριτική στά λάθη αύτά των γερμανων άριστερών σοσιαλδημοκρα
τών (βλ. «Γιά τήν μπροσούρα τού Γκ>ύνιους», «Σχετικά μέ τή γελοιογραφία
τοϋ μαρξισμού καί τόν «Ιμπεριαλιστικό οίκονομισμό»» κ.ά.).
Τόν ’Απρίλη του 1917 οί σπαρτακιστές μπήκαν στό κεντριστικό
« ’Ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα τής Γερμανίας», διατηρώντας
μέσα σ ’αυτό τήν όργανωτική τους αυτοτέλεια. Τό Νοέμβρη του 1918, στή
διάρκεια τής έπανάστασης στή Γερμανία, οί σπαρτακιστές σχημάτισαν τήν
«"Ενωση τού Σπάρτακου» καί, δημοσιεύοντας στίς 14 τού Δεκέμβρη 1918 τό
πρόγραμμά τους, ξέκοψαν άπό τούς «άνεξάρτητους». Στίς 30 τοϋ Δεκέμβρη
1918-1η τοϋ Γενάρη 1919 οί σπαρτακιστές ϊδρυσαν τό Κομμουνιστικό
κόμμα τής Γερμανίας.— 313.
131 «Βερσαλλιέροι»—οί πιό άσπονδοι έχθροί τής Κομμούνας του Παρισιού τού
1871, όπαδοί τής γαλλικής άντεπαναστατικής άσακής κυβέρνησης μέ
έπικεφαλής τόν Α. Θιέρσο, πού είχε έγκατασταθει στίς Βερσαλλίες ύστερα
άπό τή νίκη τής Κομμούνας. Οί Βερσαλλιέροι στή διάρκεια τής κατάπνιξης
τής Παρισινής Κομμούνας έξόντωναν μέ πρωτάκουστη άγριότητα τούς
κομμουνάρους. "Υστερα άπό τό 1871 ή λέξη «βερσαλλιέροι» Εγινε
συνώνυμο τής άποθηριωμένης άντεπανάστασης.— 314.
132 Λεπτομερειακή άνάλυση καί περίληψη τοϋ βιβλίου τοϋ Τζ. Α. Χόμπσον
«Imperialism. Α study» («"Ο Ιμπεριαλισμός. Μελέτη») (Λονδίνο. 1902) Εγινε
στά «Τετράδια γιά τόν Ιμπεριαλισμό» του Λένιν (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. δκδ.,
τόμ. 39ος, σελ. 381 -414). Τό 1904 ό Λένιν μετέφρασε τό βιβλίο τοϋ Χόμπσον
στά ρωσικά (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. έκδ., τόμ. 37ος, σελ. 287)· τό χειρόγραφο
τής μετάφρασης, πού Εκανε ό Λένιν, ως τά τώρα δέν βρέθηκε. Ό Λένιν
εγραφε γιά τό βιβλίο του Χόμπσον ότι «γενικά είναι χρήσιμο καί ιδιαίτερα
είναι χρήσιμο, γιατί βοηθάει στό ξεσκέπασμα τής βασικής ψευτιδς τοϋ
καουτσκισμοϋ στό ζήτημα αύτό» ("Απαντα, 4η ρωσ. £κδ., τόμ. 39ος, σελ.
91). Ό Λένιν, κάνοντας χρήση τοϋ πλούσιου σέ στοιχεία ύλικοϋ του
βιβλίου τού Χόμπσον, ταυτόχρονα εκανε κριτική των ρεφορμιστικών του
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συμπερασμάτων καί της προσπάθειας του νά ύπερασπίσει μέ συγκαλυμένο
τρόπο τόν ιμπεριαλισμό.— 315.

133 Ό Λένιν στό Εργο του « Ό ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο του καπιταλι
σμού» καί στά «Τετράδια γιά τόν Ιμπεριαλισμό» έπανειλημμένα άναφέρεται
στό βιβλίο του Ρ. Χ ίλφερντινγκ «Τό χρηματιστικό κεφάλαιο». Ό Λένιν,
κάνοντας χρήση τών συγκεκριμένων στοιχείω ν της πηγής αύτής γιά τό
χαρακτηρισμό όρισμένων πλευρών του μονοπωλιακού καπιταλισμού, ταυτόχρονα κάνει κριτική στόν συγγραφέα γιά τίς μή μαρξιστικές του θέσεις
καί συμπεράσματα σέ σπουδαιότατα ζητήματα τού Ιμπεριαλισμού. Στά
«Τετράδια γιά τόν Ιμπεριαλισμό» ό Λένιν χαρακτηρίζει τόν Χ ίλφερντινγκ—
Εναν από τούς ήγέτες τής II Δ ιεθνούς— σάν καντιανό καί καουτσκιστή,
μεταρυθμιστή καί «συμβουλάτορα τής ιμπεριαλιστικής άστικής τάξης»
("Απαντα, 4η ρωσ. Εκδ., τόμ. 39ος, σελ. 592). 'Ο Χ ίλφερντινγκ, άποσπώντας
τήν πολιτική άπό τήν οίκονομία, δίνει στό βιβλίο του λαθεμένο όρισμό τού
ιμπεριαλισμού καί τού χρηματιστικοϋ κεφαλαίου* συγκαλύπτει τόν άποφασιστικό ρόλο των μονοπωλίων στήν έποχή τού Ιμπεριαλισμού καί τήν
όξυνση όλων του τών άντιθέσεων, άγνοεΐ έπίσης τά κύρια χαρακτηριστικά
τού ιμπεριαλισμού, όπως τό μοίρασμα τού κόσμου καί τήν πάλη γιά τό
ξαναμοίρασμά του, τόν παρασιτισμό καί τό σάπισμα τού καπιταλισμού.
Παρά τά σοβαρά λάθη, τό βιβλίο τού Χ ίλφερντινγκ Επαιξε όρισμένο θετικό
ρόλο στή μελέτη τής νεότατης φάσης τής άνάπτυξης του καπιταλισμού.—
315.
134 Π ρόκειται γιά τήν άπόφαση πού πάρθηκε στίς 20 τού Σεπτέμβρη 1912 στό
συνέδριο τής γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας στό Χέμνιτς γιά τό ζήτημα
τού ιμπεριαλισμού καί τής στάσης των σοσιαλιστώ ν άπέναντι στόν πόλεμο.
Στήν άπόφαση καταδικαζόταν ή ιμπεριαλιστική πολιτική καί ύπογραμμιζόταν ή σπουδαιότητα τής πάλης γιά τήν ειρήνη: «Τό συνέδριο τού κόμματος
διαδηλώνει τήν άποφασιστική του θέληση νά κάνει τό παν γιά νά
άποκατασταθεϊ ή άλληλοκατανόηση άνάμεσα στά Εθνη καί νά διαφυλαχτεΐ
ή ειρήνη. Τό συνέδριο άπαιτεΐ νά μπεϊ μέ διεθνείς συμφωνίες τέρμα στόν
Εξαλλο άνταγωνισμό τών έξοπλισμών, πού άπειλούν τήν είρήνη καί πού
όδηγούν μέ γρήγορα βήματα τήν άνθρωπότητα σ τήν πιό φοβερή καταστρο
φή... Τό συνέδριο περιμένει άπό τά μέλη τού κόμματος ότι θά διαθέτουν
άκούραστα όλες τους τίς δυνάμεις... γιά νά διεξάγουν μέ πολλαπλασιασμένη
δραστηριότητα τήν πάλη ένάντια στόν Ιμπεριαλισμό μέχρις δτου άνατραπεΐ
αυτός» («Handbuch der sozialdemokratischen Parteitage von 1910 bis 1913»,
München, 1917, S. 243-244). — 315.
135 Στήν περίοδο πού πέρασε, ύστερα άπό τήν άνάλυση πού Εκανε ό Λένιν, ή
συγκέντρωση τής παραγωγής στίς *Ενωμένες Π ολιτείες τής ’Α μερικής
εφθασε σέ άκόμη μεγαλύτερα ύψη. Τά μονοπώλια, συγκεντρώνοντας στά
χέρια τους σημαντικό μέρος τού δυναμικού τής παραγωγής καί τής
κατανάλωσης τών προϊόντων τών βασικών κλάδων τής έθνικής οικονομίας,
παίζουν άποφασιστικό ρόλο στήν οίκονομία καί τήν πολιτική τών ΕΠΑ. Τό
1954 σέ 43 κλάδους τής βιομηχανίας τών ΕΠΑ 4 μεγάλες ένώσεις
συγκέντρωναν στά χέρια τους πάνω άπό τά 75% τών παραγόμενων
προϊόντω ν σέ 102 κλάδους— άπό τά 50 ώς τά 74%, καί σέ 162 κλάδους—
άπό τά 25 ώς τά 49%. Τό 1958 στίς ΕΠΑ ό άριθμός τών βιομηχανικών
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έταιριών ύπολογιζόταν σέ 373 χιλιάδες· ή κάθε μιά άπό τίς 343 ένώσεις τό
1958 είχε κύκλο έργασιων πού ξεπερνουσε τά 100 έκατομμύρια δολλάρια. Τά
50% των έργαζομένων μισθωτών (χωρίς την άγροτική οικονομία καί τούς
δημόσιους ύπαλλήλους) έξαρτιόνταν άπό 200 μεγάλες ένώσεις. ’Ανάμεσα
στίς πιό μεγάλες βιομηχανικές ένώσεις ξεχωρίζουν μερικές δεκάδες
γιγάντων, καί άπ’αύτές οί 3 6 £χουν κύκλο έργασιων πάνω άπό 1 δισεκατομ
μύριο δολλάρια καί 22 έχουν ένεργητικό 1 ή καί παραπάνω δισεκατομμύρια
δολλάρια. Οί 36 αύτές ένώσεις πήραν τά 37% δλων των κερδών καί 500
μεγάλα βιομηχανικά μονοπώλια—τά 76% δλων των κερδών των βιομηχανι
κών ένώσεων.—317.
136 «Die Bank» («*Η Τράπεζα»)—περιοδικό των γερμανών χρηματιστών πού
έβγαινε στό Βερολίνο άπό τό 1908 μέχρι τό 1943. 'Ο Αένιν στην
προπαρασκευαστική δουλιά του γιά τό βιβλίο «'Ο Ιμπεριαλισμός, άνώτατο
στάδιο τού καπιταλισμού» έπανειλημμένα μελετάει άρθρα καί ύλικά πού
είναι δημοσιευμένα στό περιοδικό αύτό (βλ. Άπαντα, 4η ρωσ. έκδ., τόμ.
39ος, σελ. 51-67, 150-172, 469-470 καί σέ πολλές άλλες).— 330.
137 Ό Λένιν έκανε λεπτομερειακή άνάλυση του βιβλίου του Ο. Γιάιντελς «Das
Verhältnis der deutschen Großbanken zur Industrie mit besonderer Berücksi
chtigung der Eisenindustrie» (Λειψία, 1905 («Οί σχέσεις τών μεγάλων
γερμανικών τραπεζών μέ τή βιομηχανία καί κυρίως μέ τή μεταλλουργική
βιομηχανία») στά «Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ.
έκδ., τόμ. 39ος, σελ. 134-149).—330.
138 'Ο Λένιν κάνει κριτική άνάλυση τής έργασίας του Γκ. Σοϋλτσε-Γκέβερνιτς
«Die deutsche Kreditbank» («*Η γερμανική πιστωτική τράπεζα») στά
«Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» ("Απαντα, 4η ρωσ, έκδ., τόμ. 39ος, σελ.
30-44). *0 Λένιν άγραφε γιά τόν συγγραφέα: «Παντού (passim) καί πάντα
στόν Σοΰλτσε-Γκέβερνιτς ύπάρχει ό τόνος του πανηγυρίζοντος γερμανικού
ιμπεριαλισμού, του θριαμβεύοντος γουρουνιού!!!!». Στήν κριτική άνάλυση
άλλης έργασίας του Σουλτσε-Γκέβερνιτς «Britischer Imperialismus und
englischer Freihandel zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts» («* Ο βρετανι
κός Ιμπεριαλισμός καί τό άγγλικό έλεύθερο έμπόριο στίς άρχές του XX
αΙώνα») ό Λένιν χαρακτήρισε (5ς έξης τόν συγγραφέα: «Μεγάλος παλιάν
θρωπος, πρόστυχος, καντιανός, ύπέρ τής θρησκείας, σωβινιστής— συγκέν
τρωσε μερικά πολύ ένδιαφέροντα στοιχεία γιά τόν άγγλικό Ιμπεριαλισμό
κ ι’έγραψε ένα βιβλίο ζωντανό, πού δέν προκαλει άνία. Ταξίδεψε στήν
’Αγγλία, μάζεψε πολλά ύλικά καί έκανε πολλές παρατηρήσεις. Ληστέψατε
κ.κ. άγγλοι, άφήστε κΓέμας νά ληστέψουμε, «καθαγιάζοντας» τή ληστεία
μέ τόν Κάντ, μέ τό θεό, μέ τόν πατριωτισμό, μέ τήν έπιστήμη - νά ή ούσία
τής θέσης του «έπιστήμονα» αύτού!!» (στό ίδιο, σελ. 424).—333.
139 Κριτική άνάλυση γιά τό βιβλίο του Ρ. Λήφμαν «Beteiligungs- und Finanzie
rungsgesellschaften. Eine Studie über den modernen Kapitalismus und das
Effektenwesen» (Ίένα , 1909) («Εταιρίες συμμετοχής καί χρηματοδότησης.
Μελέτη γιά τό σύγχρονο καπιταλισμό καί τήν ούσία τών χρεογράφων»)
υπάρχει στά «Τετράδια γιά τόν Ιμπεριαλισμό» του Λένιν ("Απαντα, 4η ρωσ*
έκδ., τόμ. 39ος, σελ. 349-357). Ό Λένιν γράφει γιά τόν Ρ. Λήφμαν: «'Ο
συγγραφέας εΐναι ένας μεγάλος βλάκας, πού στριφογυρίζει μ ’έναν ντορβά
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γιομάτο όρισμούς— ύπερβλακώδεις—δλο τριγύρω άπό τή λεξούλα «ύποκατάσταση». Είναι πολύτιμα τά συγκεκριμένα στοιχεία, στό μεγαλύτερό τους
μέρος τελείως άκατέργαστα. ’Αντίπαλος τής έργασιακής θεωρίας τής άξίας
etc. etc.».—334.
140 *0 Λένιν Ικανέ χρήση των δυό έκδόσεων τής Ίένας— 1910 καί 1912—του
βιβλίου τοΰ I. Ρίσσερ «Die deutschen Großbanken und ihre Konzentration
im Zusammenhang mit der Entwicklung der Gesamtwirtschaft in Deutsch
land» («Οί γερμανικές μεγάλες τράπεζες καί ή συγκέντρωσή τους σέ σχέση
μέ τή γενική άνάπτυξη τής οίκονομίας στή Γερμανία»). Στά «Τετράδια γιά
τόν ιμπεριαλισμό» ό Λένιν έξετάζει λεπτομερειακά τά συγκεκριμένα
στοιχεία πού περιέχονται στό βιβλίο αύτό γιά διάφορα χρονικά διαστήματα
(βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. έκδ., τόμ. 39ος, σελ. 318-348).—334.
141 Βλ. Κ. Μάρξ. «Τό Κεφάλαιο», ρωσ. έκδ., τόμ. Ill, 1955, σελ. 620.—339.
142 Τό χρηματιστηριακό κράχ ξέσπασε μέσα στό πρώτο έξάμηνο τοΰ 1873 στήν
άρχή στήν Αυστροουγγαρία καί μετά στή Γερμανία καί σέ άλλες χώρες.
Στίς άρχές τής δεκαετίας 1870-1880 ή πιστωτική έπέκταση, ό γκριουντερισμός (άπό τή γερμανική λέξη «Gründer»: ιδρυτής), ή κερδοσκοπία στό
χρηματιστήριο πήραν πρωτόφαντες ώς τά τότε διαστάσεις. 'Η χρηματιστη
ριακή κερδοσκοπία έξακολουθοϋσε ν ’άναπτύσσεται καί στήν περίοδο πού
καί ή βιομηχανία καί τό έμπόριο έδειχναν ήδη δκδηλα σημάδια τής
άναπτυσσόμενης παγκόσμιας οίκονομικής κρίσης. "Η καταστροφή ξέσπα
σε στίς 9 του Μάη 1873 στό χρηματιστήριο τής Βιέννης μέσα σέ 24 ώρες οί
μετοχές ύποτιμήθηκαν κατά έκατοντάδες έκατομμύρια* ô άριθμός των
πτωχεύσεων ήταν τεράστιος. *Η χρηματιστηριακή καταστροφή ξαπλώθηκε
στή Γερμανία. «"Ο,τι έγινε στό Παρίσι τό 1867—άγραφε ô Έ νγκελς—, ό,τι
συχνά συνέβαινε στό Λονδίνο καί τή Νέα ' Υόρκη, δέν άργησε νά συμβεΐ
στό Βερολίνο τό 1873: ή ύπερβολική κερδοσκοπία κατάληξε σέ όλοκληρωτική χρεοκοπία. Οί έταιρίες χρεοκοπούσαν κατά έκατοντάδες. Οί
μετοχές των έταιριών πού διατηρήθηκαν ήταν άδύνατο νά πουληθοΰν. 'Η
καταστροφή ήταν πλήρης σέ όλη τή γραμμή» (Κ. Μάρξ καί Φ. ^Ενγκελς.
"Απαντα, 2η ρωσ. ί>κδ., τόμ. 19ος, σελ. 178).—341.
143 Τά γκριονντεριστικά Ιδρυτικά σκάνδαλα έγιναν στήν περίοδο τής έντατικής
Ανάπτυξης τής 'ίδρυσης μετοχικών έταιριών στίς άρχές τής δεκαετίας 18701880 στή Γερμανία. *Η άνάπτυξη τού γκριουντερισμοϋ συνοδευόταν μέ τίς
άγυρτίες καί τίς άπάτες τών άστών έπιχειρηματιών, πού πλούτιζαν άπό τήν
ξέφρενη κερδοσκοπία μέ τή γή καί τά χρεόγραφα στό χρηματιστήριο.—
341.
144 ΓΗ χρηματιστική-μονοπωλιακή όμάδα τών Ροκφέλλερ τό 1955 έλεγχε κεφά
λαια 61,4 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καί ή όμάδα τών Μόργκαν 65,3
δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Οί Μόργκαν κρατουν κάτω άπό τήν έπιροή
τους 70 περίπου όμερικανικές τράπεζες καί ένώσεις, άπό τίς όποιες οί 12
βρίσκονται κάτω από τόν πλήρη έλεγχό τους. Στόν άριθμό τών έλεγχόμενων
άπό τούς Μόργκαν βιομηχανικών έταιριών περιλαμβάνονται Ισχυρότατα
μονοπώλια τών ΕΠΑ όπως ή έταιρία «Γιουνάιτεντ στέιτς στίλ», ή
«Τζένεραλ έλέκτρικ», ή «Τζένεραλ Μότορς» καί πολλές άλλες ένώσεις στήν
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άνθρακοβιομηχανία, τή βιομηχανία τροφίμων, τή χημική βιομηχανία, τήν
ύφαντουργία καί σέ άλλους κλάδους τής βιομηχανίας, καθώς έπίσης καί
έταιρίες τής έγχρω μης μεταλλουργίας, των μεταφορών, έπικοινωνιών καί
κοινής ώφελείας. Οί Ροκφέλλερ έλέγχουνσ τίςέξορυκτικές βιομηχανίες καί
στίς βιομηχανίες μεταποίησης έπιχειρήσεις μέ συνολικό ποσό ένεργητικου
πού ξεπερνάει τά 17 δισεκατομμύρια δολλάρια* βάση τής δύναμης τής
όμάδας αύτής είναι ό έλεγχος πάνω στή βιομηχανία πετρελαίου* στή σφαίρα
έπιροής της περιλαμβάνονται τά 6 μεγάλα μονοπώλια πετρελαίου τών ΕΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων των έταιριών «Στάνταρτ όιλ Κ° (Νιού Τζέρσυ)»,
«Στάνταρτ όιλ όφ Ίντιά να » κ.ά. Ο ί Ροκφέλλερ κατέχουν τά πακέτα έλέγχου
των μετοχών σέ μιά σειρά έπιχειρήσεις τή ς βιομηχανίας κατασκευής
άεροπλάνων, τής άτομικής βιομηχανίας, καθώς καί άλλων βιομηχανικών
κλάδων.
Οί ομάδες των Ροκφέλλερ καί Μόργκαν άσκουν τεράστια έπίδραση στήν
πολιτική ζωή των ΕΠΑ. Π ολλοί πρόεδροι καί ύπουργοί τών ΕΠΑ ήταν
εύνοούμενοι τών Μ όργκαν. Οί Ροκφέλλερ μαζί μέ άλλους μεγιστάνες του
πλούτου χρηματοδοτούν τό Ρεπουμπλικανικό κόμμα τών ΕΠΑ, έπιδιώκουν
τό διορισμό άρεστών σ ’αυτούς προσώπων σέ κυβερνητικές θέσεις. Τά
μονοπώλια πού βρίσκονται στή σφαίρα έπιροής τών Μ όργκαν καί τών
Ροκφέλλερ καρπουνται τεράστια κέρδη άπό τίς στρατιωτικές παραγγελίες
καί τίς προμήθειες τής κυβέρνησης.— 342.

145 «Frankfurter Zeitung» ( « Ή έφημερίδα τής Φ ραγκφούρτης»)— καθημερινή
έφημερίδα, όργανο τών γερμανών μεγαλοχρηματιστών* έβγαινε στή Φραγκφούρτη του Μ άιν άπό τό 1856 ώς τό 1943. Ξανάρχισε τή ν έκδοσή της τό 1949
μέ τόν τίτλο «Γενική έφημερίδα τής Φραγκφούρτης» («Frankfurter Allge
meine Zeitung»)* ή έφημερίδα είναι φερέφωνο τών μονοπωλητών τής
Δυτικής Γερμανίας.— 342.
146 *Η θεωρία του «όργανωμένου καπιταλισμού», πού ό Αένιν ξεσκέπασε τόν
άστικό άπολογητικό χαρακτήρα της καί τήν άντιεπιστημονικότητά της στό
βιβλίο « Ό ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο του καπιταλισμού» καί στά
«Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» παρουσιάζει τόν ιμπεριαλισμό σάν μορφή
ένός ιδιαίτερου, μεταμορφωμένου καπιταλισμού, όπου τάχα έχουν έξαλειφθεΐ ό συναγωνισμός καί ή άναρχία τής παραγωγής, οί οικονομικές κρίσεις
καί πραγματοποιείται ή σχεδιασμένη άνάπτυξη τής έθνικής οικονομίας. ' Η
θεωρία του «όργανωμένου καπιταλισμού», πού προβλήθηκε άπό τούς
ίδεολόγους του μονοπωλιακού καπιταλισμού Ζόμπαρτ, Λήφμαν κ.ά., υίοθετήθηκε άπό τούς ρεφορμιστές Κάουτσκι, Χ ίλφερντινγκ καί άλλους θεωρητι
κούς τής II Διεθνούς. Οί σύγχρονοι υπερασπιστές του ιμπεριαλισμού
έπινοούν πολυάριθμες παραλλαγές τής θεωρίας του «όργανωμένου» καί τού
«σχεδιασμένου» καπιταλισμού, μέ σκοπό τήν έξαπάτηση τών λαϊκών μαζών
καί τόν έξωραϊσμό του μονοπωλιακού καπιταλισμού. *Η ζωή άπόδειξε μέ
πειστικότητα τήν όρθότητα του χαρακτηρισμού του ιμπεριαλισμού πού
έδοσε ό Αένιν* ή κυριαρχία τών μονοπωλίων δέν έξάλείφει άλλά όξύνει τήν
άναρχία τής παραγωγής, καί δέν άπαλλάσσει τήν καπιταλιστική οικονομία
άπό τίς κρίσεις. "Υστερα άπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στήν κύρια
χώρα του σύγχρονου καπιταλισμού— τίς Ε νω μ ένες Π ολιτείες τής Α μ ε ρ ι
κ ή ς— μόνο στήν περίοδο άπό τό 1948 ώς τό 1961 σημειώθηκαν τέσσερις,
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χαρακτηριστικές σέ περίοδο κρίσεων, πτώσεις τής παραγωγής (στά 19481949, 1953-1954, 1957-1958 καί 1960-1961).—
147 'Η λενινιστική κριτική των άστικορεφορμιστικών θεωριών γιά τόν «έκδημοκρατισμό του κεφαλαίου» πού έπι νοήθηκαν μέ σκοπό τόν έξωραΐσμό του
ιμπεριαλισμού και τή συγκάλυψη τής κυριαρχίας τών μονοπωλίων, δικαιώ
νεται πέρα γιά πέρα άπό τή σύγχρονη πραγματικότητα. Η διάδοση τών
μικρής άξίας μετοχών χρησιμοποιείται άπό τούς μεγιστάνες του κεφαλαίου
γιά τό δυνάμωμα τής έκμετάλλευσης καί τήν έξαπάτηση του λαού, γιά τόν
πλουτισμό τών μεγιστάνων του κεφαλαίου. Παρά τίς δηλώσεις τής αστικής
προπαγάνδας γιά τή μαζική διάδοση τών μικρής άξίας («λαϊκών») μετοχών
στίς σύγχρονες ιμπεριαλιστικές χώρες, στήν πραγματικότητα μονάχα λίγοι
ειδικευμένοι έργάτες—έκπρόσωποι τής λεγόμενης έργατικής αριστοκρα
τίας— μπορούν ν ’άποκτήσουν μετοχές. Π.χ. στίς ΕΠΑ τό 1958 μισό
περίπου έκατομμύριο έργατικών οικογενειών κατείχε μετοχές, πού ή άξία
τους αποτελεί όλο κι*όλο μόλις τό 0,2% τής συνολικής άξίας όλων τών
μετοχών πού υπάρχουν στή χώρα. Ταυτόχρονα μόνο ή οικογένεια τών
Ντυπόν κατέχει δέκα φορές περισσότερες μετοχές άπ’ό,τι κατέχουν όλοι
μαζί οί άμερικανοί έργάτες. ’Έτσι ή συγκεκριμένη πραγματικότητα
άνατρέπει τίς άπολογητικές θεωρίες γιά τή μετατροπή τών έργατών σε
ιδιοκτήτες (συγκάτοχους) τών έπιχειρήσεων, γιά τήν «έξίσωση» τών
εισοδημάτων τών καπιταλιστών καί τών έργατών. eΟ σύγχρονος καπιταλι
σμός χαρακτηρίζεται άπό τό βάθεμα τής άβύσσου άνάμεσα στήν έργασία
καί τό κεφάλαιο, άνάμεσα στό λαό καί τά μονοπώλια.— 351.
148 *0 Λένιν £χει ύπόψη τόν Γκ. Β. Πλεχάνοφ. Οί άντιλήψεις του Γκ. Β.
Πλεχάνοφ πάνω στό ζήτημα τοϋ ιμπεριαλισμού περιέχονται στή συλλογή
τών άρθρων του «Γιά τόν πόλεμο», που έκδόθηκε στήν Πετρούπολη στά
χρόνια του πολέμου.—352.
149 'Ο Λένιν στό βιβλίο « eO ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο τοϋ καπιταλι
σμού», πού προοριζόταν νά έκδοθεϊ νόμιμα στή Ρωσία ήταν άναγκασμένος
νά περιορίσει τήν άναλυτική έξέταση του ρωσικού ιμπεριαλισμού μονάχα
σέ σύντομες παρατηρήσεις καί συμπεράσματα. Στά «Τετράδια γιά τόν
ιμπεριαλισμό» ό Λένιν, έκτός άπ’τό βιβλίο του Ε. Ά γκάντ στή γερμανική
γλώσσα «Οί μεγάλες τράπεζες καί ή παγκόσμια άγορά. 'Η οικονομική καί
πολιτική σημασία τών μεγάλων τραπεζών στήν παγκόσμια άγορά άπό τήν
άποψη τής έπίδρασής τους στήν έθνική οικονομία τής Ρωσίας καί στίς
γερμανορωσικές σχέσεις» (Βερολίνο 1914), χρησιμοποιεί έπίσης στοιχεία
άπό τήν έργασία του Λ. Ν. Ζάκ «Οί γερμανοί καί τό γερμανικό κεφάλαιο
στή ρωσική βιομηχανία» καί του Μπ. ’Ισχανιάν «Τά ξένα στοιχεία στήν
έθνική οικονομία τής Ρωσίας» (βλ. Β. I. Λένιν. "Απαντα, 4η ρωσ. £κδ,, τόμ.
39ος, σελ. 92-111, 225-226, 246) κ.ά. Έκτός ά π’αύτό, τά «Τετράδια γιά τόν
ιμπεριαλισμό» περιέχουν σημαντικό ύλικό πού χαρακτηρίζει τό μονοπω
λιακό καπιταλισμό στή Ρωσία καθώς καί τίς κρίσεις τοϋ Λένιν γιά τίς
διάφορες πλευρές τοϋ ρωσικού ιμπεριαλισμού (βλ. σελ. 121, 125, 178, 229,
236-237, 238, 264, 265, 269, 276, 278, 281, 283, 305-306, 363, 384, 442-443,
444, 447, 448, 451, 452, 453, 458, 460, 463, 465, 472, 474-475, 479-480, 483484, 505-507, 508, 513-516, 518, 537-538, 576, 655-662, 701-703).—356.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

535

150 Γαλλικός Παναμάς— έκφραση πού γεννήθηκε στή Γαλλία τό 1892-1893
υστέρα άπό τό ξεσκέπασμα των τεράστιων καταχρήσεων, τής διαφθοράς
κρατικών καί πολιτικών παραγόντων, ύπαλλήλων καί έφημερίδων πού
έξαγοράστηκαν άπό τή γαλλική έταιρία ή όποία είχε άναλάβει τό άνοιγμα
τής διώρυγας του Π αναμά.— 361.
151 Στά προπαρασκευαστικά όλικά γιά τό βιβλίο « 'Ο ιμπεριαλισμός, άνώτατο
στάδιο του καπιταλισμού», πού περιέχονται στά «Τετράδια γιά τόν
ιμπεριαλισμό», δχει άντικαθρεφτιστεΐ ή τεράστια δουλιά τοϋ Λένιν γιά τή
μελέτη, τήν έπαλήθευση καί τήν έπιστημονική άνάλυση τοϋ πλούσιου σέ
στοιχεία ύλικοϋ, τή συνόψιση καί τή ν ταξινόμηση τών στατιστικώ ν
στοιχείων. "Έτσι, τά στοιχεία γιά τίς έκδόσεις τίτλων άξιών σ ’όλο τόν
κόσμο καί τή διανομή χρεογράφων κατά χώρες, που παραθέτονται άπό τόν
Α. Νέιμαρκ στό «Bulletin de l ’institut international de statistique», t. XIX,
livr. II. La Haye, 1912 («Δελτίο του Διεθνούς ’Ινστιτούτου Στατιστικής», τ.
XIX, βιβλίο II, Χάγη), ô Λένιν τά συγκρίνει καί τά άντιπαραβάλλει μέ τά
στοιχεία, πού παραθέτει ô Β. Τσόλλινγκερ στήν έργασία του «Die Bilanz der
internationalen W ertübertragungen», 1914 (« ’Ισοζύγιο τών διεθνών κινητών
άξιών») καί κάνει τούς δικούς του ύπολογισμούς (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. δκδ.,
τόμ. 39ος, σελ. 121-125, 363).— 363.
152 Γιά τό βιβλίο τοϋ X. Κ. Μ όρρις «The History o f Colonization from the
Earliest Times to the Present Day» (Νέα *Υόρκη, 1900) (« 'Ισ το ρ ία τοϋ
άποικισμοϋ άπό τούς αρχαιότατους χρόνους μέχρι σήμερα») ό Λένιν στά
«Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» Εγραφε: « ’Ενδιαφέρουσες στατιστικές
συνοψίσεις... Ή Ιδια ή «ιστορία», φαίνεται σάν ξερή άπαρίθμηση
γεγονότων». Μέ βάση τά στοιχεία τής πηγής αύτής, ό Λένιν κάνει τούς
δικούς του ύπολογισμούς, πού χαρακτηρίζουν τή διανομή τών άποικιώ ν
άνάμεσα στίς καπιταλιστικές Δυνάμεις (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. £κδ., τόμ.
39ος, σελ. 2 2 8 -2 3 3 ).— 380.
153 Λεπτομερειακή άνάλυση τών στοιχείω ν τοϋ Α. Σούπαν καί τών γεωγραφικοστατιστικών πινάκων τοϋ Ο. Χίμπνερ περιέχεται στά «Τετράδια γιά τόν
ιμπεριαλισμό» τοϋ Λ ένιν (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. £κδ„ τόμ. 39ος, σελ. 270282).— 383.
154 Λεπτομερειακή κριτική έξέταση τοϋ άρθρου τοϋ Κ. Κάουτσκι «Der Imperia
lismus», πού δημοσιεύτηκε στό περιοδικό «Die Neue Zeit», 1914, Jg. 32, Bd.
2, άρ. 21, βλ. στά «Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» τοϋ Λένιν. Έ κ ε ΐ έπίσης
περιέχεται πολύπλευρη άνάλυση τών άρθρων τοϋ Κ. Κάουτσκι καί τών
καουτσκιστών γιά τόν ιμπεριαλισμό. 'Ο Λ ένιν δείχνει ότι οί άπόψεις τών
καουτσκιστών γιά τόν ιμπεριαλισμό άποτελοϋν £να μικροαστικό ρεφορμι
σμό, μεταμφιεσμένο σέ μαρξισμό καί ότι ο ί καουτσκιστές «είναι ύ π έ ρ
ένός καθαρούτσικου, καλοσιδερωμένου, μετριοπαθούς καί νοικοκυρεμένου
καπιταλισμοϋ» (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ. εκδ., τόμ. 39ος, σελ. 91, 171-172, 241246 κ.ά.).— 398.
155 <0 Λένιν κατά τήν προετοιμασία τοϋ βιβλίου γιά τόν ιμπεριαλισμό £δοσε
μεγάλη προσοχή στή στατιστική τών σιδηροδρόμων. Τά ύλικά πού
άναφέρονται στά «Τετράδια γιά τόν ιμπεριαλισμό» (βλ. "Απαντα, 4η ρωσ.
£κδ., τόμ. 39ος, σελ. 462-468, 470-473) δείχνουν ότι ό Λένιν συγκέντρωνε
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άπό διάφορες πηγές καί έπεξεργαζόταν πλούσιο ύλικό γιά τήν άνάπτυξη του
δικτύου των σιδηροδρόμων στις διάφορες χώρες (μεγάλες Δυνάμεις,
Ανεξάρτητα καί ήμιανεξάρτητα κράτη, άποικίες) άπό τό 1890<δς τό 1913. 'Ο
Λένιν γενίκευσε τά άποτελέσματα αύτής τής έρευνας σέ δυό σύντομους
πίνακες (βλ. σέ τοΰτο τόν τόμο, σελ. 401-402).— 401.
156 Βλ. Κ. Μάρξ καί Φ. *Ένγκελς. Διαλεχτά γράμματα, ρωσ. £κδ., 1953, σελ.
105.— 412.
157 Βλ. Κ. Μάρξ καί Φ. Ένγκελς. "Απαντα, ρωσ. £κδ., τόμ. XXIV, 1931, σελ.
529, 530. —412.
158 Βλ. Κ. Μάρξ καί Φ. Ένγκελς. "Απαντα, ρωσ. 2κδ., τόμ. XVI, μέρ. II, 1936,
σελ. 262-278.—412.
159 Βλ. Κ. Μάρξ «Τό Κεφάλαιο», ρωσ. Ικδ., τόμ. III, 1955, σελ. 126.— 419.
160

'Ο Β. I. Λένιν έχει έδώ ύπόψη του τό λεγόμενο «Τελικό πρωτόκολλο» πού
ύπογράφηκε στίς 7 του Σεπτέμβρη 1901 άνάμεσα στίς Ιμπεριαλιστικές
Δυνάμεις ( ’Αγγλία, Αύστροουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, ’Ιταλία,
’Ιαπωνία, Ρωσία, ’Ολλανδία, Ισπανία καί ΕΠΑ) καί τήν Κίνα ύστερα άπό
τήν κατάπνιξη τής έξέγερσης των Μπόξερς στά 1899-1901. Τό ξένο
κεφάλαιο άποκτουσε νέες δυνατότητες έκμετάλλευσης καί λήστευσης τής
Κίνας.— 424.

161 *Εξέγερση των Μπόξερς (άκριβέστερα: έξέγερση των Ιχετουάν)—λαϊκή
άντιιμπεριαλιστική έξέγερση στήν Κίνατό 1889-1901, πού όργανώθηκε άπό
τήν ένωση «Ί-χε-Τσουάν» («Γροθιά στό όνομα τής δικαιοσύνης καί τής
όμόνοιας»), ή όποία όνομάστηκε άργότερα « ’Ι-χε-Τουάν». ‘Η έξέγερση
καταπνίγηκε σκληρά άπό τό κοινό έκκαθαριστικό σώμα των Ιμπεριαλιστι
κών Δυνάμεων μέ έπικεφαλής τόν γερμανό στρατηγό Βάλντερζεε. Στήν
κατάπνιξη τής έξέγερσης πήραν μέρος γερμανοί, Ιάπωνες, δγγλοι, άμερικανοί καί ρώσοι Ιμπεριαλιστές. *Η Κίνα έξαναγκάστηκε νά ύπογράψει τό 1901
τό λεγόμενο «τελικό πρωτόκολλο», σύμφωνα μέ τό όποιο ή Κίνα μετατρεπό
ταν σέ μισοαποικία τοΟ ξένου {μπεριαλισμοΟ.
Γιά τήν πάλη τοΰ κινέζικου λαοϋ ένάντια στήν ξένη κυριαρχία βλ. τό
άρθρο του Β. I. Λένιν « 'Ο πόλεμος μέ τήν Κίνα» ("Απαντα, 5η £κδ., τόμ. 4ος,
σελ. 383-388).—425.

