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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. «Είναι ο καπιταλισμός, ηλίθιε»1

«Η τελική αιτία όλων των πραγματικών κρίσεων παραμέ-
νει πάντα η φτώχεια και ο περιορισμός της κατανάλωσης 
των μαζών...»

Καρλ Μαρξ2 

«Εξάλλου, μια και το ποσοστό της αξιοποίησης του συνο-
λικού κεφαλαίου, το ποσοστό του κέρδους, αποτελεί το κί-
νητρο της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής (...), η πτώση του 
ποσοστού του κέρδους επιβραδύνει το σχηματισμό καινούρ-
γιων αυτοτελών κεφαλαίων και εμφανίζεται έτσι απειλητι-
κή για την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού προτσές παρα-
γωγής, προάγει την υπερπαραγωγή, την κερδοσκοπία, τις 
κρίσεις...»

Καρλ Μαρξ3

 

Τις τρεις πρώτες βδομάδες από την κατάρρευση της Lehman 
Brothers, στις 15 Σεπτέμβρη του 2008, περίπου 2,5 εκατομμύρια 

1. «Είναι η οικονομία, ηλίθιε», φράση που εξελίχθηκε σε βασικό σύνθημα της 
προεκλογικής εκστρατείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ενα-
ντίον του Τζορτζ Μπους στις εκλογές του 1992.
2. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Γ, σελ. 160, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
3. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Γ, σελ. 306, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. 
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Αμερικανοί είχαν χάσει τα σπίτια τους, αδυνατώντας να ξεπληρώ-
σουν τα στεγαστικά δάνεια που έλαβαν. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
2007 ο αριθμός των κατασχέσεων ήταν 1,2 εκατομμύρια, ενώ το 
2010 ο αριθμός των φακέλων που συμπληρώθηκαν από τις τρά-
πεζες για να προχωρήσει η διαδικασία κατάσχεσης ανήλθε στα 
2,9 εκατομμύρια. Τον πρώτο κιόλας χρόνο της οικονομικής κρί-
σης 170 εκατομμύρια άνθρωποι –ένας πληθυσμός που αντιστοι-
χεί στο ήμισυ των κατοίκων των κρατών της ΕΕ– προστέθηκαν στις 
στρατιές των ανά τον κόσμο υποσιτιζόμενων. Μόνο στις ΗΠΑ υπο-
λογίστηκε ότι από τα μέσα Οκτώβρη του 2007 έως τον Οκτώβρη 
του 2008 τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία των εργαζο-
μένων είχαν χάσει στο χρηματιστηριακό τζόγο περίπου 2 τρις δο-
λάρια. Από τον Οκτώβρη του 2007 έως και το πρώτο τρίμηνο του 
2009 η πτώση των μετοχών στα διεθνή χρηματιστήρια ξεπέρασε 
ακόμα και εκείνη του 1929 με συνέπεια να χαθούν πάνω από 42 
τρις δολάρια, ποσό που αντιστοιχούσε εκείνη τη στιγμή στο 75% του 
παγκόσμιου ΑΕΠ. Στις ΗΠΑ το 2009 έκλεισε με απώλεια 7,5 εκα-
τομμυρίων θέσεων εργασίας. Στα 33 κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, από τον 
Ιούλιο του 2008 μέχρι τον Ιούλιο του 2010, οι άνεργοι είχαν αυξη-
θεί κατά 13,4 εκατομμύρια, φτάνοντας τα 45,5 εκατομμύρια. Σύμ-
φωνα με τις ανακοινώσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, επιπλέον 68 
εκατομμύρια άνθρωποι είχαν βυθιστεί έως το τέλος του 2010 σε συν-
θήκες απόλυτης φτώχειας. Κατά τις εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργά-
νωσης Εργασίας, τα 218 εκατομμύρια των παιδιών που το 2009 υπο-
βάλλονταν παγκοσμίως σε καταναγκαστική εργασία, τα επόμενα 
χρόνια και ως συνέπεια της κρίσης, θα πολλαπλασιαστούν. 

Ορισμένοι μένοντας στα επιφαινόμενα θέλουν να διαβάζουν 
τα παραπάνω στοιχεία με ένα βολικό για το συμπέρασμά τους 
τρόπο, ότι η κρίση είναι «πιστωτική». Αλλά πριν αποδείξουμε ότι 
η κρίση δεν είναι «πιστωτική», αλλά μια καθολική καπιταλιστική 
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κρίση, ας θέσουμε έναν πιο απλό προβληματισμό: Άραγε ο λόγος 
που προκλήθηκαν όλα αυτά οφείλεται στην απληστία κάποιων 
παλιόπαιδων γιάπηδων; Των ίδιων γιάπηδων που πάντως επί 
τρεις τουλάχιστον δεκαετίες ενσάρκωναν και διακινούσαν ανά την 
υφήλιο το «αμερικανικό όνειρο» μέσα από τις σαπουνόπερες τύ-
που Ντάλας και Δυναστεία; Η κρίση που αγκάλιασε ολόκληρο τον 
κόσμο είναι, τελικά, προϊόν της ανήθικης συμπεριφοράς αυτών 
των αλαζόνων Αμερικανών χαρτογιακάδων με στιλ «Τζέι Αρ»; Η κρί-
ση έφτασε στα καθ’ ημάς λόγω των ημεδαπών κλώνων τους τύπου 
«Γιάγκος Δράκος»; Τελικώς, το πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός 
ότι η ανθρωπότητα τυλίχτηκε στα δίχτυα κάποιων «ανάγωγων»;

Πρέπει να είναι κανείς πολύ αποχαυνωμένος για να μην κα-
ταφέρνει να διαισθανθεί ότι από τη βουλιμία μέχρι τον κανιβαλι-
σμό η απόσταση είναι μεγάλη. Τόσο μεγάλη που δεν καλύπτεται 
με τη διόλου πειστική εξήγηση ότι υπαίτια για όλο αυτό τον κα-
τακλυσμό είναι η δράση μερικών «κακών» εκπροσώπων του «κα-
λού» (κατά τα άλλα) καπιταλισμού. Πρέπει να είναι κανείς πολύ 
βολεμένος όταν υποκρίνεται ότι πίσω από τον τεχνητό καπνό των 
αναθεμάτων που υψώνεται για την ποταπότητα των golden boys 
δεν μπορεί να διακρίνει την ίδια την καπιταλιστική λειτουργία 
– την εκ γενετής και εκ συστήματος δηλαδή βαρβαρότητα ενός 
μοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας που αντιλαμβάνεται την κα-
ταστροφή ως «ευκαιρία».

Οι εκπρόσωποι του καπιταλιστικού κόσμου θέλουν να αποδίδουν 
τη διεθνή οικονομική κρίση στην κακή διαχείριση του καπιταλι-
στικού συστήματος και όχι στο ίδιο το σύστημα, στις ανίατες αντι-
θέσεις και αξεπέραστες αντιφάσεις του. Όσο, δε, βαθαίνει η κρί-
ση, τόσο περισσότερο φροντίζουν να «αποφεύγονται» οι συζητή-
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σεις για τις αιτίες της. Αρχικά μάλιστα δεν αναγνώριζαν καν την 
ύπαρξη της κρίσης. Έκαναν λόγο για πρόσκαιρη ύφεση. Στη συ-
νέχεια επιχείρησαν να εστιάσουν την κρίση ειδικά στο χρηματο-
πιστωτικό τομέα και αποκλειστικά στον αμερικανικό. Όταν πια 
οι βαριές συνέπειες της κρίσης έγιναν ολοφάνερες και εκδηλώθη-
καν παγκόσμια, έριξαν όλο το βάρος τους στη συσκότιση του 
πραγματικού χαρακτήρα της. Άλλοι ισχυριζόμενοι ότι οφείλεται 
στα ανεπαρκή μέτρα διαφάνειας και ελέγχου στη διακίνηση και 
δράση των κεφαλαίων. Άλλοι εξαντλώντας την «κριτική» τους στις 
μεγάλες αμοιβές και στην ασυδοσία των λεγόμενων golden boys 
και των υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών, άλλοι προσθέτο-
ντας στα παραπάνω τα μεγάλα δημόσια χρέη και ελλείμματα, 
όπως και τα φαινόμενα σκανδάλων και διασπάθισης του δημό-
σιου χρήματος. Υπάρχουν, τέλος, κι εκείνοι της εστέτ αντικομ-
φορμιστικής διανόησης που ερμηνεύουν την κρίση ως «κρίση χρέ-
ους» ή «διευρύνουν» τα όρια της «κριτικής» τους υποδεικνύοντας 
ως ένοχο το λεγόμενο «καζινοκαπιταλισμό», θεωρώντας ως βασι-
κή αιτία της κρίσης την απληστία του «σύγχρονου καπιταλισμού» 
και τα εντεινόμενα φαινόμενα παρασιτισμού και σήψης του συ-
στήματος.

Όλοι τους, πέρα από προθέσεις, μοιάζουν, όπως έλεγε ο Μαρξ, 
με εκείνους τους «θεωρητικούς» που ερμηνεύουν τη φαινομενική 
κίνηση του Ήλιου γύρω από τη Γη σαν την αληθινή. Οι προσεγ-
γίσεις τους απολυτοποιούν ορισμένες υπαρκτές, αλλά μόνο επι-
μέρους πλευρές του σύγχρονου καπιταλισμού και της κρίσης του. 
Πλευρές που βρίσκονται πολύ μακριά από την «καρδιά» της κρί-
σης, τις πραγματικές και βαθύτερες αιτίες της. 

Πράγματι, η κρίση εκδηλώθηκε καταρχήν στο χρηματοπιστω-
τικό τομέα των ΗΠΑ, και όχι τυχαία, αφού «οι τράπεζες αποτελούν τα 
κέντρα της σύγχρονης οικονομικής ζωής, τους βασικούς νευραλγικούς κόμ-
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βους όλου του καπιταλιστικού συστήματος»4. Γρήγορα όμως αγκάλιασε 
όλους τους τομείς της οικονομίας και επεκτάθηκε σε όλες τις κα-
πιταλιστικές χώρες, είτε οι χώρες αυτές είχαν μεγάλα δημόσια 
χρέη και ελλείμματα είτε όχι. Πράγματι, η κρίση εκδηλώθηκε αρ-
χικά στις ΗΠΑ, αλλά ταχύτατα επήλθε ο εκτεταμένος συγχρονι-
σμός της σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο. Πράγματι, και απλη-
στία υπάρχει και εκτίναξη του χρηματοπιστωτικού τζόγου και 
εκτεταμένης κλίμακας παρασιτισμός. Αλλά στην περίπτωση των 
γενικευμένων και με αυτή την έννοια δομικών κρίσεων, όπως η 
παρούσα που διανύουμε, η απάντηση στο «γιατί» είναι αδύνατο 
να δοθεί όσο κι αν μεγεθυνθούν τα «παράπλευρα» στοιχεία τους, 
τα οποία τελικά δεν είναι παρά τα φαινόμενα εκδήλωσης και όχι 
τα αίτια που προκαλούν την κρίση. Για τις κρίσεις συστημικού χα-
ρακτήρα οι εξηγήσεις του τύπου «το πέταγμα μιας πεταλούδας 
στον Ειρηνικό προκαλεί τσουνάμι στον Ατλαντικό» δεν επαρκούν. 
Συνεπώς όποιος επιθυμεί να εντοπίσει την ουσία της κρίσης θα 
πρέπει να σταθεί σε ένα άλλο, απολύτως εξόφθαλμο γεγονός και 
να προσμετρήσει τη δική του καταλυτική επίδραση: ότι, δηλαδή, 
η στιγμή του «μπαμ» βρήκε τη διεθνή καπιταλιστική οικονομία 
να διανύει μια φάση εκτενούς υπερπαραγωγής και απίθανης 
υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου. Χωρίς το συνυπολογισμό αυ-
τού του κομβικού στοιχείου είναι αδύνατο να προσδιοριστούν τα 
αληθή αίτια για το χαρακτήρα της καπιταλιστικής κρίσης, τόσο 
σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην εγχώρια ελληνική έκφρασή 
της. 

Ας πάρουμε τα πράγματα από τη στιγμή της «Γενέσεως». Η 
ανάπτυξη στον καπιταλισμό εκφράζεται με τη σχέση: τοποθέτη-
ση κεφαλαίων –εκμετάλλευση εργατικής δύναμης και παραγωγή 

4. Λένιν, Άπαντα, τόμος 34, σελ. 161, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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εμπορευμάτων –απόσπαση κέρδους –αύξηση των τοποθετημένων 
κεφαλαίων –ακόμα μεγαλύτερη παραγωγή για ακόμα μεγαλύτερο 
κέρδος, και ούτω καθεξής. Η σχέση αυτή είναι ο κύκλος της διευ-
ρυμένης αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Έχουμε, δηλαδή, κύ-
κλους συνεχούς αύξησης και συσσώρευσης κεφαλαίων, όπως και 
μια συνεχή αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων. 
Ταυτόχρονα, όμως, οι εκμεταλλευτικές σχέσεις και το κυνηγητό 
του μέγιστου καπιταλιστικού κέρδους μειώνουν συνεχώς τη δυνα-
τότητα των εργαζομένων να απορροφούν τα συνεχώς και περισ-
σότερα προϊόντα. Η εξέλιξη αυτή, αντικειμενική και αναπόφευ-
κτη για τον καπιταλισμό, αναπαράγει και εντείνει τις δυσαναλο-
γίες ανάμεσα σε επιχειρήσεις ή ομάδες επιχειρήσεων, ανάμεσα 
σε ολόκληρους κλάδους και τομείς της οικονομίας. Οδηγεί ανα-
πόδραστα σε διαταραχή των όποιων προσωρινών ισορροπιών. Δη-
μιουργείται έτσι ένα πλαίσιο συνθηκών που δεν επιτρέπει την κερ-
δοφόρα λειτουργία όλων των κεφαλαίων που έχουν συσσωρευτεί. 
Με άλλα λόγια, τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια δυσκολεύονται 
έως και αδυνατούν να διαγράψουν τον κύκλο της διευρυμένης 
αναπαραγωγής. Αυτή ακριβώς η διακοπή του κύκλου αναπαρα-
γωγής του κεφαλαίου αποτελεί την καπιταλιστική κρίση.

Όταν εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια της κρίσης –οι πρώτες, 
δηλαδή, διαταραχές στη διαδικασία της αναπαραγωγής των κε-
φαλαίων–, τότε τα κέντρα του χρηματιστικού κεφαλαίου, οι τρά-
πεζες, οι κυβερνήσεις και οι ιμπεριαλιστικοί οργανισμοί σπεύ-
δουν με διαχειριστικά μέτρα να αποκαταστήσουν προσωρινά τις 
διαταραγμένες ισορροπίες, ρίχνοντας τις βαριές συνέπειες της 
κρίσης στις πλάτες των λαών και ενισχύοντας με τεράστιες ενέ-
σεις κρατικού χρήματος τις τράπεζες, τα μονοπώλια και τις μεγά-
λες επιχειρήσεις. Ακόμα κι όταν προσωρινά τα καταφέρνουν, η 
γενίκευση της κρίσης παίρνει μια πρόσκαιρη αναβολή. Γι’ αυτό 
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και παρά τα όποια μέτρα λαμβάνουν οι καπιταλιστές, οι κρίσεις 
αποτελούν διαχρονικά τα αναπόσπαστα συστατικά στοιχεία της 
καπιταλιστικής οικονομίας, που όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλ-
λά εμφανίζονται και επανεμφανίζονται περιοδικά, εναλλασσόμε-
νες με περιόδους καπιταλιστικής ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση, 
οι πολιτικές και τα «πυροσβεστικά» μέτρα των καπιταλιστών κά-
θε άλλο παρά επιδιώκουν να φτάσουν στη ρίζα του προβλήματος, 
αφού η πραγματική και βαθύτερη αιτία των καπιταλιστικών κρί-
σεων βρίσκεται στη βασική και ανίατη αντίθεση του καπιταλιστι-
κού συστήματος: στην αντίθεση ανάμεσα στον κοινωνικό χαρα-
κτήρα της παραγωγής, από τη μια μεριά, και στον ατομικό τρό-
πο ιδιοποίησης των αποτελεσμάτων της, από την άλλη. 

Από τη μια μεριά, δηλαδή, βιώνουμε το μεγαλύτερο και εντο-
νότερο από κάθε άλλη εποχή κοινωνικό χαρακτήρα της παραγω-
γής, αφού η παραγωγή του κάθε εργάτη σε οποιοδήποτε τμήμα 
οποιουδήποτε εργοστασίου δεν εξαρτάται μόνο από την εργασία 
του ίδιου ή των συναδέλφων του στο ίδιο τμήμα ή και αυτών στα 
υπόλοιπα τμήματα της επιχείρησης. Η παραγωγή του εργοστασίου 
συνολικά εξαρτάται από την παραγωγή άλλων επιχειρήσεων, που 
πολλές φορές βρίσκονται σε άλλες χώρες ή και σε άλλες ηπείρους, 
που το προμηθεύουν με μέσα παραγωγής, με πρώτες ύλες, με εφό-
δια, με εργαλεία, με καύσιμα, εξαρτάται από τις τράπεζες ή τις 
επιχειρήσεις πώλησης των προϊόντων της παραγωγής του, εξαρ-
τάται, τελικά, από τη δουλειά χιλιάδων και εκατομμυρίων εργα-
τών. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να επέρχεται ένας καταμερισμός 
της εργασίας σε κοινωνικό επίπεδο και κατά συνέπεια συνολικά 
η παραγωγή να αποκτά έναν ολόπλευρα κοινωνικό χαρακτήρα. 
Από την άλλη μεριά όμως, και ενώ η κάθε παραγωγική μονάδα 
εξαρτάται σε μεγάλο ή και απόλυτο βαθμό από το παραγωγικό 
αποτέλεσμα των επιχειρήσεων που συνεργάζονται με αυτή, το μο-



30 ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

νοπώλιο, ο κεφαλαιοκράτης, ο μέτοχος της κάθε ξεχωριστής μο-
νάδας για το μόνο που ενδιαφέρεται, σε τελευταία ανάλυση, είναι 
το δικό του –το αποκλειστικά δικό του– κέρδος. Αυτό το συνεχές 
κυνηγητό του μέγιστου ατομικού κέρδους οδηγεί με τη σειρά του 
στην άναρχη ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγής και οικο-
νομίας· στη συνεχή πρόκληση δυσαναλογιών και διεύρυνση των 
ανισορροπιών ανάμεσα σε τομείς και κλάδους στην αλυσίδα της 
κοινωνικής -παραγωγικής δραστηριότητας, καθώς η οικονομία δε 
λειτουργεί για να καλύψει τις ανάγκες της κοινωνίας, αλλά υπο-
τάσσει αυτές τις ανάγκες, τις εκμεταλλεύεται, τις αξιοποιεί και τις 
θέτει σε ομηρία απαιτώντας για την ικανοποίησή τους «λύτρα» 
που καταβάλλονται στους κεφαλαιοκράτες με τη μορφή του κέρ-
δους. Όταν στο παραπάνω πλαίσιο σπάσει ένας κρίκος αυτής της 
αλυσίδας, οι επιπτώσεις προσλαμβάνουν χαρακτήρα χιονοστιβά-
δας και ξεσπά η κρίση.

Ας επιχειρήσουμε λοιπόν να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει, σε 
τι συνίσταται η παγκόσμια κρίση που συγκλονίζει τον καπιταλι-
στικό κόσμο. Ισχυριζόμαστε ότι αυτή η κρίση είναι μια τυπική πε-
ρίπτωση κρίσης υπερπαραγωγής και υπερσυσσώρευσης κεφα-
λαίου. Για να αποδείξουμε τον ισχυρισμό μας, για να καταδείξου-
με το χαρακτήρα της κρίσης ως κρίσης υπερπαραγωγής, μεθοδο-
λογικά θα ξεκινήσουμε αντίστροφα, έχοντας πάντα υπόψη ότι εί-
ναι σύνηθες, όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, να «ξεγελιούνται οι άνθρωποι 
σχετικά με τη γνώση των φανερών πραγμάτων». Πόσο μάλλον όταν τα 
πράγματα δεν είναι τόσο φανερά, όπως στο ζήτημα του μέσου πο-
σοστού κέρδους. 

Θα ήταν ιερόσυλο, ματαιόσπουδο και κωμικά βαρύγδουπο να 
επιχειρήσει κανείς να «ξεπετάξει» σε «τρεις γραμμές» ό,τι ο Μαρξ 
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χρειάστηκε εκτενείς συλλογισμούς για να αναλύσει τόσο στον 
πρώτο τόμο του Κεφαλαίου, όπου ασχολείται με το ζήτημα της υπε-
ραξίας, όσο και στον τρίτο τόμο, όπου περιγράφει το νόμο της 
πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους. Εδώ επομένως, αδρά και 
δίχως να διεκδικούνται δάφνες εκτενούς διερεύνησης του θέμα-
τος (κάτι άλλωστε που αφενός δεν είναι στόχος της συγκεκριμέ-
νης εργασίας και για την οποία αφετέρου ο αναγνώστης μπορεί 
να ανατρέξει αυθεντικά στα κλασικά κείμενα της πολιτικής οικο-
νομίας), θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ένα περίγραμμα: 

Ο καπιταλιστής, για να υπερκεράσει τον ανταγωνιστή του στη 
διεκδίκηση μεγαλύτερου μερίδιου κέρδους στην αγορά, είναι «κα-
ταδικασμένος» να βελτιώνει, να εξελίσσει τα μέσα παραγωγής. 
Όμως η εισαγωγή στην παραγωγή νέας τεχνολογίας και αποδο-
τικότερων μηχανών έχει ως συνέπεια την απομάκρυνση από την 
παραγωγική διαδικασία όλο και μεγαλύτερου μέρους ανθρώπι-
νης εργασίας και τη μείωση του αναγκαίου χρόνου που απαιτεί-
ται για την παραγωγή του προϊόντος. Τούτο με τη σειρά του –και 
με σταθερούς όλους τους άλλους παράγοντες– επιφέρει όλο και 
μικρότερη άντληση υπεραξίας από τον καπιταλιστή, αφού ό,τι 
χρειαζόταν χτες «χ» χρόνο εργασίας και «ψ» εργάτες για να πα-
ραχθεί, με την εξέλιξη των μηχανών χρειάζεται πλέον «χ/2» χρό-
νο και «ψ/2» εργάτες. Δηλαδή το κεφάλαιο, διευρύνοντας τους υλι-
κούς όρους παραγωγής, μειώνει τον αναγκαίο χρόνο που απαιτεί-
ται για την παραγωγή ενός προϊόντος, μειώνει δηλαδή το χρόνο 
που εκμεταλλεύεται τον εργάτη και κατ’ αυτό τον τρόπο, αντικει-
μενικά, στενεύει την πηγή από όπου αντλεί κέρδος. Αυτή η πηγή 
δεν είναι άλλη από την απλήρωτη υπερεργασία. 

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός επιφέρει τον εξοβελισμό όλο και 
περισσότερων εργατών από την παραγωγική διαδικασία με συνέ-
πεια να μειώνεται «το ποσοστό του μεταβλητού κεφαλαίου μέσα στη γε-
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νική σύνθεση του κεφαλαίου σαν απαραίτητο αποτέλεσμα της συσσώρευ-
σης»5. Έτσι ακόμα κι όταν για το μεμονωμένο καπιταλιστή η μά-
ζα των κερδών αυξάνει λόγω της βελτίωσης των παραγωγικών δυ-
νατοτήτων της επιχείρησής του, εντούτοις, στο σύνολο των καπι-
ταλιστών ως τάξη, το μέσο ποσοστό κέρδους βαίνει μειούμενο. Το 
αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μειώνεται ο συνολι-
κός αριθμός των εργατών και η ποσότητα ζωντανής εργασίας που 
απαιτείται στην παραγωγή και την οποία οι κεφαλαιοκράτες μπο-
ρούν να εκμεταλλευτούν. Ταυτόχρονα, όμως, με αυτή την εξέλι-
ξη μειώνεται η υπεραξία που μπορούν να αποσπάσουν, στενεύει 
συνεπώς η πηγή του κέρδους τους. Με άλλα λόγια: ό,τι είναι η 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη του κεφαλαίου, η διεύρυνση δηλα-
δή της παραγωγής με την εφαρμογή όλο και πιο εξελιγμένων επι-
στημονικά και τεχνολογικά μέσων, συνιστά ταυτόχρονα και ναρ-
κοθέτηση του εδάφους πάνω στο οποίο οικοδομείται η καπιταλι-
στική κοινωνία. Η αναντίρρητη αυτή αλήθεια ως γενική τάση του 
κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής επιβεβαιώνεται από το γε-
γονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, σε συνθήκες πρω-
τόγνωρης τεχνολογικής ανάπτυξης το μέσο ποσοστό κέρδους σε 
παγκόσμιο επίπεδο από το 1970 και μετά βαίνει μειούμενο σε ορι-
σμένους τομείς έως και 50%. Ακόμα και με τις συντηρητικές εκτι-
μήσεις του οικονομολόγου και ιστορικού Ρόμπερτ Μπέρνερ, 
διευθυντή του Center for Social Theory and Comparative History 
στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, τα ποσοστά κέρδους το δι-
άστημα 2000-2006 ήταν σχεδόν κατά 1/3 χαμηλότερα σε σχέση 
με το ’50 και το ’60 και κατά 18% χαμηλότερα σε σχέση με τις αρ-
χές της δεκαετίας του ’70.6

5. Λένιν, Άπαντα, τόμος 2, σελ. 157, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
6. Ελευθεροτυπία, 30.11.2008.
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Φυσικά, ο κεφαλαιοκράτης επιχειρεί να αντισταθμίσει και να 
υπερβεί αυτή την κατάσταση εισάγοντας νέες μορφές άντλησης 
υπεραξίας και οξύνοντας περαιτέρω την αντίθεση κεφαλαίου -ερ-
γασίας και ταυτόχρονα όλες τις αντιθέσεις που εκδηλώνονται με 
τη μορφή των κοινωνικών ανισοτήτων. Τα μέσα που διαθέτει ο 
κεφαλαιοκράτης είναι η ίδια η ανάπτυξη της τεχνολογίας που επι-
τρέπει την άντληση περισσότερης υπεραξίας από λιγότερους ερ-
γάτες, είναι η υπερεκμετάλλευση του εργάτη, η συμπίεση του μι-
σθού κάτω από την αξία της εργατικής δύναμης, η απλήρωτη ερ-
γασία, η μείωση του πραγματικού μισθού μέσω της ανόδου των 
τιμών των προϊόντων, η εντατικοποίηση της εργασίας, η διατήρη-
ση εκτεταμένων ζωνών τεχνολογικής υποβάθμισης, η ένταξη ολό-
κληρων ηπείρων σε καθεστώς εργασιακού «απαρτχάιντ», η απο-
μύζηση πρώτων υλών μέσα από κατακτήσεις και κατοχές χωρών, 
η διεύρυνση του εξωτερικού εμπορίου με λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες, η εκμετάλλευση των μεταναστών, κ.λπ. Όμως, το αντι-
στάθμισμα επιτυγχάνεται κατά ένα μόνο μέρος δεδομένου ότι α) 
ο καπιταλιστής δε θα είχε κανένα όφελος αν πέθαινε στην κυριο-
λεξία όλους τους εργάτες του από την πείνα· β) ακόμα και η πιο 
ακραία εντατικοποίηση της εργασίας έχει όρια που καθορίζονται 
από το γεγονός ότι οι φυσικές αντοχές του ανθρώπινου σώματος 
είναι πεπερασμένες και από το αξεπέραστο πρόβλημα ότι καμία 
παράταση του ωραρίου δεν μπορεί να ξεπεράσει το 24ωρο της 
ημέρας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα, όμως, δεν τίθεται κανέ-
να όριο που να δεσμεύει την τεχνολογική πρόοδο, με συνέπεια 
την ελαχιστοποίηση του ρόλου της ανθρώπινης εργασίας στην πα-
ραγωγική διαδικασία. Εκεί δηλαδή που με την επιστημονικοτε-
χνική πρόοδο, όπως σημειώνει ο Μαρξ, «πραγματικά πλούσιο (θα 
μπορούσε να) είναι ένα έθνος που δουλεύει έξι αντί για δώδεκα ώρες» και 
ο πλούτος του να μετριέται με τον ελεύθερο διαθέσιμο χρόνο, την 
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καλλιτεχνική, επιστημονική, μορφωτική και κάθε μορφής ελεύ-
θερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των ατόμων, ο καπιταλιστής 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία εχθρικά απέναντι στον εργάτη και 
τον μετατρέπει από «δούλο-μηχανή», που ήταν στην αρχαιότητα, 
σε εξάρτημα και σε σύγχρονο «δούλο της μηχανής». 

Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών ως αποτέλεσμα του κοινωνι-
κού χαρακτήρα της εργασίας δεν είναι καθόλου λογικό να συνε-
πάγεται ανεργία και ένταση της εκμετάλλευσης, αλλά αντίθετα 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της εργασίας των εργαζο-
μένων. Προοπτική απολύτως εφικτή, αλλά μόνο σε μια κοινωνία 
λαϊκής εξουσίας και οικονομίας. 

Μέσα, όμως, στο υφιστάμενο καπιταλιστικό πλαίσιο –στο φό-
ντο των ασύλληπτα διευρυμένων παραγωγικών δυνατοτήτων που 
εξασφαλίζει η επιστήμη και η τεχνολογία– ήρθε για μια ακόμα 
φορά στην καπιταλιστική ιστορία η στιγμή που το κεφαλαιοκρα-
τικό σύστημα «φράκαρε». Και «φράκαρε» όχι λόγω κάποιας «δια-
χειριστικής ανηθικότητας», αλλά ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι 
η φυσική ροπή της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής στην εξασφά-
λιση κέρδους μέσα απο την απομύζηση της υπεραξίας της εργα-
τικής δύναμης είναι συνώνυμη με την εκμετάλλευση της εργατι-
κής τάξης έως τα έσχατα όρια. Πολυεθνικές, μονοπώλια, τραπε-
ζίτες, κυβερνήσεις, καπιταλιστικά κράτη, διεθνείς ιμπεριαλιστι-
κοί οργανισμοί –στο πλαίσιο της άναρχης καπιταλιστικής ανά-
πτυξης, των αδυσώπητων κεφαλαιοκρατικών ανταγωνισμών και 
περικόπτοντας ό,τι «περιττό» υπήρχε σε μισθούς για την αναπα-
ραγωγή της εργατικής δύναμης, επεκτείνοντας τις ουρές της ανερ-
γίας, λεηλατώντας κοινωνικά δικαιώματα και προγράμματα κοι-
νωνικής πρόνοιας, ποινικοποιώντας κάθε κοινωνική κατάκτηση 
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ως «συντεχνιακό προνόμιο»– άνοιξαν το «τζίνι» και άφησαν να 
προβάλει με κραυγαλέα μορφή η «αντίφαση στην κεφαλαιοκρατική 
κοινωνία: Οι εργάτες σαν αγοραστές εμπορευμάτων έχουν μεγάλη σημασία 
για την αγορά. Η κεφαλαιοκρατική όμως κοινωνία έχει την τάση να περιο-
ρίζει στο κατώτατο όριο την τιμή του εμπορεύματός τους (της εργατικής δύ-
ναμης) όταν αντικρύζει τους εργάτες σαν πουλητές»7. Τα παραπάνω δε 
σημαίνουν τίποτα λιγότερο από το ότι ο κεφαλαιοκράτης θέλει 
έναν εργάτη -αντικείμενο εκμετάλλευσης στο εργοστάσιο, αλλά 
ταυτόχρονα θέλει κι έναν εργάτη -καταναλωτή των προϊόντων του 
στην αγορά. Και μάλιστα όσο μεγαλύτερη και πλουσιότερη γίνε-
ται η παραγωγή (από τη δουλειά του εντεινόμενα καταπιεζόμε-
νου εργάτη), τόσο περισσότερο έχει ανάγκη ο καπιταλιστής τον 
εργατικό πληθυσμό να εμφανίζεται μπροστά στα ράφια του ως 
πρόσχαρος και απλοχέρης αγοραστής. Όμως, ποτέ η φτώχεια, εί-
τε στην απόλυτη είτε στη σχετική μορφή της, δε συμβαδίζει με 
εκείνους τους ρυθμούς κατανάλωσης που απαιτεί η διεύρυνση της 
παραγωγής. 

Εδώ, επομένως, οφείλεται το «βραχυκύκλωμα» του συστήμα-
τος: στη δομική του αντίφαση, από τη μια μεριά η απόλυτη κοι-
νωνικοποίηση της παραγωγής ώστε να παράγει αμύθητο πλού-
το, κι από την άλλη μεριά αυτοί που παράγουν τον πλούτο να τον 
αποστερούνται. Ό,τι δημιουργούν οι εργάτες αφενός καταλήγει 
στα χέρια ελάχιστων σφετεριστών, αφετέρου ό,τι παράγουν ως 
εργάτες αδυνατούν να το αγοράσουν ως καταναλωτές. Με άλλα 
λόγια, όπως τονίζει ο Λένιν, «η αντίθεση ανάμεσα στην παραγωγή και 
στην κατανάλωση, που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό, συνίσταται στο ότι η 
παραγωγή αυξάνει με τεράστια ταχύτητα, ότι ο συναγωνισμός τής προσδί-
δει μια τάση απεριόριστης διεύρυνσης, ενώ η κατανάλωση (η ατομική), και 

7. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Β, σελ. 134, ρώσικη έκδοση 1955.
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όταν αυξάνει, αυξάνει εξαιρετικά αργά. Η προλεταριακή κατάσταση των 
λαϊκών μαζών δε δίνει τη δυνατότητα να αυξάνει γοργά η ατομική κατανά-
λωση (...). Η αντίθεση ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, που 
χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό, συνίσταται μόνο στο ότι ο εθνικός πλούτος 
αυξάνει παράλληλα με την αύξηση της λαϊκής αθλιότητας, στο ότι οι πα-
ραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας αναπτύσσονται δίχως αντίστοιχη αύξηση 
της λαϊκής κατανάλωσης, δίχως τη χρησιμοποίηση αυτών των παραγωγικών 
δυνάμεων προς όφελος των εργαζόμενων μαζών». Αυτή είναι η τόσο εξό-
φθαλμη πραγματικότητα, η τόσο εξόφθαλμη αντίθεση που αρ-
νούνται να δουν οι αστοί. Αλλά ακόμα και όποτε οι αστοί ή μι-
κροαστοί οικονομολόγοι την ομολογούσαν «νόμιζαν ότι η παραγω-
γή (είναι που) ακολουθεί την κατανάλωση», σε αντίθεση με τον Μαρξ, 
που «έδειξε ότι η σύνδεση αυτή είναι μόνο έμμεση, ότι εκδηλώνεται μόνο 
σε τελευταία ανάλυση, επειδή στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία η κατανά-
λωση (είναι που) ακολουθεί την παραγωγή. Ωστόσο, όμως, αν και έμμε-
ση, η σύνδεση υπάρχει. Η κατανάλωση σε τελευταία ανάλυση είναι υπο-
χρεωμένη να ακολουθεί την παραγωγή, και εφόσον οι παραγωγικές δυνά-
μεις τείνουν ασυγκράτητα προς μια απεριόριστη αύξηση της παραγωγής, 
ενώ η κατανάλωση είναι περιορισμένη λόγω της προλεταριακής κατάστα-
σης των λαϊκών μαζών...». Σε κάθε περίπτωση, μόνο στην απελπι-
σμένη φαντασία και στα ευγενικά όνειρα των αρνητών του καπι-
ταλιστικού κραχ μπορεί να υπάρξει καπιταλισμός «χωρίς αντίθεση 
ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, χωρίς η γιγάντια αύξηση 
της παραγωγής να συνοδεύεται από μια εξαιρετικά αδύνατη αύξηση (ή ακό-
μα και στασιμότητα και χειροτέρεψη) της λαϊκής κατανάλωσης», όπως 
προσθέτει ο Λένιν8. Αυτή είναι η αντίθεση η οποία εκδηλώνεται 
επί δυο ολόκληρους αιώνες με τη γνώριμη μορφή των καπιταλι-
στικών κρίσεων. Κι όμως σε κάθε εκδήλωσή της οι αστοί πολιτι-

8. Λένιν, Άπαντα, τόμος 4, σελ. 161-163, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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κοί, οικονομολόγοι, δημοσιογράφοι προσποιούνται πάντα το ίδιο 
«ξάφνιασμα». 

Κάθε ξέσπασμα της κρίσης φέρνει στο προσκήνιο την αναρ-
χία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Μια αναρχία που φα-
νερώνεται με τον πλέον καταστροφικό τρόπο και που λόγω της 
υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, από τη μια, και της μείωσης της 
λαϊκής καταναλωτικής δυνατότητας, από την άλλη, επιφέρει με 
τη σειρά της την αδιάθετη υπερπαραγωγή. Παράλληλα είναι 
ακριβώς αυτή «η συσσώρευση του κεφαλαίου», σημειώνει ο Λένιν, 
«(που) επιταχύνοντας την εκτόπιση των εργατών από τις μηχανές και δημι-
ουργώντας στον έναν πόλο πλούτη και στον άλλον αθλιότητα, γεννά και το 
λεγόμενο “βιομηχανικό εφεδρικό στρατό”, το “σχετικό πλεόνασμα” εργατών 
ή τον “καπιταλιστικό υπερπληθυσμό”, που παίρνει εξαιρετικά ποικίλες μορ-
φές και δίνει στο κεφάλαιο τη δυνατότητα να διευρύνει εξαιρετικά γρήγορα 
την παραγωγή. Η δυνατότητα αυτή», προσθέτει, «σε σύνδεση με τις πι-
στώσεις και τη συσσώρευση του κεφαλαίου σε μέσα παραγωγής δίνει, ανά-
μεσα στα άλλα, το κλειδί για την κατανόηση των κρίσεων υπερπαραγω-
γής...»9. 

Εν ολίγοις: είναι ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος λειτουργίας, 
είναι η τάση του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής προς την 
απόλυτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων που επιφέρει τη 
«λεγόμενη πληθώρα κεφαλαίου» η οποία «αναφέρεται ουσιαστικά πάντα 
στην πληθώρα εκείνη κεφαλαίου, για το οποίο η πτώση του ποσοστού του 
κέρδους δεν ισοσταθμίζεται από την μάζα του (...) ή αναφέρεται στην πλη-
θώρα εκείνη που, με τη μορφή της Πίστης» διαχειρίζεται «τα κεφάλαια 
εκείνα που μόνα τους είναι ανίκανα για αυτοτελή δράση»10. Το υπερσυσ-
σωρευμένο αυτό κεφάλαιο, καθώς παράλληλα τίθεται σε κίνηση 

9. Λένιν, Άπαντα, τόμος 26, σελ. 64-65, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
10. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Γ, σελ. 317, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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ο νόμος της πτωτικής τάσης του μέσου ποσοστού κέρδους, νόμος 
που εκδηλώνεται ως προϊόν της φύσης του καπιταλισμού να κοι-
νωνικοποιεί ολόπλευρα την παραγωγή, επειδή ακριβώς αδυνατεί 
να παράξει το επιθυμητό κέρδος, παραμένει ολότελα ή εν μέρει 
αδρανές. Αυτός είναι, τελικά, και ο λόγος για τον οποίο το κεφά-
λαιο αναγκάζεται να βιώνει επί μακρόν το δομικό του παραλογι-
σμό: «Χάνει – κερδίζοντας»! Ή, όπως θα το έλεγε ο Μαρξ, ο κε-
φαλαιοκράτης μπορεί «να ζει πιο πλούσια και ταυτόχρονα ν’ “απαρνιέ-
ται” περισσότερα»11. Ειδικά στις σύγχρονες συνθήκες, που η κοινω-
νικοποίηση της παραγωγής έχει πάρει ανεπανάληπτες διαστάσεις 
λόγω της αυτοματοποίησης και της πληροφορικής επανάστασης, 
ο παραλογισμός μετατρέπεται σε σχιζοφρένεια οξύτατης μορφής, 
με το κεφάλαιο να αναζητά άλλες διεξόδους αξιοποίησής του και, 
με την εξαιρετική όσφρηση του κέρδους που διαθέτει, τελικά να 
οδηγείται στις «χρηματιστικές μηχανορραφίες». Πρόκειται για 
εκείνη τη φάση κατά την οποία ενώ «η ανάπτυξη του καπιταλισμού 
έφτασε στο σημείο που, αν και η εμπορευματική παραγωγή “βασιλεύει” όπως 
και πριν και θεωρείται η βάση όλης της οικονομίας, στην πραγματικότητα 
έχει πια υποσκαφτεί και τα κυριότερα κέρδη πάνε στις “μεγαλοφυΐες” των 
χρηματιστικών μηχανορραφιών. Αυτές οι μηχανορραφίες και κατεργαριές 
έχουν για βάση τους την κοινωνικοποίηση της παραγωγής, η τεράστια όμως 
πρόοδος της ανθρωπότητας, που με τη δουλειά της έφτασε ως αυτή την κοι-
νωνικοποίηση, πάει προς όφελος των... κερδοσκόπων»12. Όμως, αργά ή 
γρήγορα, κι αυτή η κερδοσκοπική κίνηση του κεφαλαίου θα οδη-
γήσει σε νέα κινούμενη άμμο. Η μεσοπρόθεσμα πληθωριστική 
εκτίναξη της κερδοφορίας του θα δώσει τη θέση της σε νέα αδι-
έξοδα. Και τούτο διότι το κεφάλαιο μπορεί να βγήκε πρόσκαιρα 

11. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Α, σελ. 630, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
12. Λένιν, Άπαντα, τόμος 27, σελ. 328, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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από το τούνελ μέσα στο οποίο «έχανε – κερδίζοντας», αλλά αυτό-
ματα εισήλθε σε ένα νέο φρενοκομείο, το φρενοκομείο του χρη-
ματοπιστωτικού τζόγου, που απέξω η πόρτα γράφει: «Κερδίστε – 
χάνοντας»... 

Ας πάρουμε, τώρα, το παράδειγμα της «φούσκας» των στεγαστι-
κών δανείων στις ΗΠΑ, στην ουσία του και πέρα από τις τεχνικές 
λεπτομέρειες που συνθέτουν τη λεγόμενη «χρηματοπιστωτική 
ασυδοσία», για να δούμε αφενός πώς λειτούργησε το σχήμα που 
περιγράφει ο Λένιν –«εξαιρετικές παραγωγικές δυνατότητες», εν 
προκειμένω στην κατασκευή σπιτιών, «συσσώρευση κεφαλαίου, 
πιστώσεις»– και αφετέρου πώς λειτουργεί το «φρενοκομείο»: έχου-
με ένα σύστημα που διαθέτει όλες τις δυνατότητες, αλλά κανένα 
ενδιαφέρον, να στεγάσει τους εργαζομένους οι οποίοι αδυνατούν 
να αγοράσουν σπίτι. Χωρίς καμία διάθεση «κοινωνικής πρόνοιας», 
απλώς και μόνο για να μη λειτουργήσει «αντιπαραγωγικά», το κε-
φάλαιο αντί να καταστήσει τους εργαζομένους μαζικά άστεγους, 
φροντίζει να «ντύσει» την ανέχειά τους με δανεικά. Έτσι, έχοντας 
εκ προοιμίου απορρίψει κάθε σκέψη για προγράμματα δημόσι-
ας και δωρεάν λαϊκής στέγης, όχι μόνο δεν τους αυξάνει τους μι-
σθούς για να μπορούν να αποκτήσουν σπίτι, αλλά σπεύδει και να 
τους πιστώσει, δηλαδή να τους «φεσώσει», υποθηκεύοντας όχι μό-
νο τα σπίτια τους και το δικαίωμά τους για στέγαση, αλλά υποθη-
κεύοντας και τους ήδη περικομμένους μισθούς τους. Μάλιστα, δεν 
περιορίζεται εκεί. Από το χρεόγραφο με την υπογραφή του φε-
σωμένου εργάτη ο καπιταλιστής -τραπεζίτης προσδοκεί πολλαπλό 
κέρδος: επενδύοντας στην αφαίμαξη μελλοντικής υπεραξίας το 
μεταπουλά σε άλλους «επενδυτές», εκείνοι σε τρίτους και ούτω κα-
θεξής, και με αυτό τον τρόπο όλοι τους διπλοτριπλοτζογάρουν πά-
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νω στο χρέος που έχει φορτωθεί στις πλάτες των δανειζομένων. 
Κερδοσκοπούν από την κίνηση του χρήματος που τεχνητά έχουν 
δημιουργήσει. Ποντάρουν ακόμα και στο ενδεχόμενο ο δανειζό-
μενος να κηρύξει «πτώχευση». Έτσι, δανειστές, χρηματιστές, τρα-
πεζίτες εξασφαλίζουν κέρδη ακόμα και στην περίπτωση (και μά-
λιστα: ειδικά στην περίπτωση!) που ο δανειζόμενος δεν μπορέσει 
να ξεπληρώσει. 

Όμως ούτε για μια στιγμή δεν πρέπει να διαφεύγει της προ-
σοχής μας ότι η «φούσκα» των στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ, ή 
αντίστοιχα ο υπερδανεισμός των λαϊκών νοικοκυριών στην Ελλά-
δα, δε θα μπορούσε να πάρει τις διαστάσεις που έλαβε αν ως 
αντικειμενική βάση για τη διόγκωσή της δεν υπήρχε το γεγονός 
ότι τα πραγματικά εισοδήματα του μέσου Αμερικανού πολίτη, 
όπως και του μέσου Έλληνα πολίτη, δεν κινούνταν στα προ τρια-
κονταετίας επίπεδα. Αυτό είναι το γεγονός που τους έθεσε υπό 
πιστωτική ομηρία. Μετά όμως από αυτή τη διαρκή πορεία συ-
μπίεσης των λαϊκών εισοδημάτων, διά της οποίας ο κεφαλαιο-
κράτης αυξάνει την υπεραξία που αντλεί από τον εργάτη διευρύ-
νοντας την ποσότητα της απλήρωτης εργασίας, ο εργάτης στε-
ρείται όλο και πιο πολύ της δυνατότητας να μετατραπεί σε αγο-
ραστή των εμπορευμάτων του κεφαλαιοκράτη. Τότε ακριβώς η 
χρηματοπιστωτική επέκταση, από δρόμος του κεφαλαίου για τη 
διασφάλιση της αναπαραγωγής του, μετατρέπεται σε διάπλατη 
λεωφόρο. Η σκέψη είναι απλή: όταν κάποιος δεν έχει και συνε-
πώς δεν μπορεί να αγοράσει, εφόσον είσαι καπιταλιστής και το 
κέρδος σου εξαρτάται από το αν τελικά θα αγοράσει, τότε τον 
δανείζεις. Γιατί, όμως, δεν μπορεί να αγοράσει; Η εξήγηση, που 
όπως αναφέρθηκε ήδη για την περίπτωση των ΗΠΑ δεν είναι άλ-
λη από την καταβύθιση των πραγματικών εισοδημάτων των ερ-
γαζομένων, προκύπτει από τα ακόλουθα στατιστικά δεδομένα: 
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στις ΗΠΑ τα τελευταία 40 χρόνια έχει μεταβληθεί δραστικά ο συ-
σχετισμός συμμετοχής στο εθνικό προϊόν μεταξύ του 5% των πιο 
πλούσιων και εις βάρος του 20% των πιο φτωχών,13 με συνέπεια 
ο μέσος μισθός με τιμαριθμική αναπροσαρμογή των Αμερικα-
νών εργατών την τελευταία τριακονταετία να έχει υποστεί πραγ-
ματική μείωση. Αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο αντίστοιχα πτω-
τική είναι η τάση που παρουσιάζει τα τελευταία 25 χρόνια, τόσο 
στις αναπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες καπιταλιστικές 
οικονομίες, το μερίδιο των αμοιβών των εργαζομένων, σε σχέση 
με το παραγόμενο προϊόν.14 

Από τις συνηθέστερες αλχημείες είναι όσα περιγράψαμε πα-
ραπάνω να χρησιμοποιούνται από τους θαμώνες του συστήμα-
τος για να συσκοτιστούν οι πραγματικές αιτίες της κρίσης. Σε 
κάθε περίπτωση θα ήταν μεγάλο λάθος –ή «λάθος»– να καταλή-
ξει κανείς στο συμπέρασμα ότι η αιτία της κρίσης βρίσκεται 
στην υποκατανάλωση των λαϊκών στρωμάτων και άρα ότι με μια 
καλύτερη διαχείριση, με κάποια αύξηση των εργατικών εισο-
δημάτων που θα «βελτίωνε» τη θέση των λαϊκών στρωμάτων ο 
καπιταλισμός θα ξεπερνούσε την κρίση του. Πρόκειται για θεω-
ρία με βάση την οποία αστικές πολιτικές δυνάμεις –και όχι μό-
νο– προσπαθούν να στηρίξουν τη δική τους αντιεπιστημονική 
ερμηνεία για τις οικονομικές κρίσεις του καπιταλισμού. Οι δυ-
νάμεις αυτές δε διστάζουν μάλιστα, αφού πάρουν τη φράση του 
Μαρξ ότι «η τελική αιτία όλων των πραγματικών κρίσεων παραμένει πά-
ντα η φτώχεια και ο περιορισμός της κατανάλωσης των μαζών...», να την 
αποσπούν από τη συνολική μαρξιστική ανάλυση και να την πα-
ρερμηνεύουν. Τι δεν αντιλαμβάνονται –ή κάνουν ότι δεν «αντι-

13. Le Monde-Economie, 20.1.2009.
14. Time, 2.2.2009.
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λαμβάνονται»– όχι μόνο σε σχέση με την ανάλυση του Μαρξ, 
αλλά σε σχέση με την ίδια την πραγματικότητα: ότι το περιορι-
στικό όριο που υπάρχει στην κατανάλωση των λαϊκών στρωμά-
των και που φυσικά καθορίζεται από το ύψος του εισοδήματός 
τους είναι ένα όριο που προκύπτει αντικειμενικά και όχι τεχνη-
τά. Προκύπτει, όπως αμέσως θα εξηγήσουμε, από την ίδια τη 
φύση του καπιταλισμού και ανεξάρτητα από την «καλή» ή «κα-
κή» διάθεση των κεφαλαιοκρατών και των πολιτικών τους εκ-
προσώπων απέναντι στον εργαζόμενο λαό. Ακόμα δηλαδή κι αν 
υποθέσουμε ότι οι κυρίαρχες οικονομικές πολιτικές δε θα κα-
τέφευγαν σε μέτρα υποτίμησης των λαϊκών εισοδημάτων, πάλι 
οι κρίσεις θα έρχονταν έτσι κι αλλιώς στο προσκήνιο γιατί στο 
σύστημα της διευρυμένης καπιταλιστικής αναπαραγωγής η 
ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων ωθεί πάντα στην υπερ-
παραγωγή εμπορευμάτων. Επομένως, η κρίση υπερπαραγωγής 
είναι το αναπόφευκτο φαινόμενο του καπιταλιστικού κύκλου 
παραγωγής και η δυσαναλογία μεταξύ παραγωγής -κατανάλω-
σης (υπό οποιαδήποτε διαχείριση, κεϊνσιανή ή νεοφιλελεύθε-
ρη, περιοριστική ή επεκτατική, κ.λπ.) το αναγκαστικό παρακο-
λούθημά της. Και τούτο διότι ποτέ η κατανάλωση δεν μπορεί 
να υπερκεράσει την παραγωγή, ούτε οι δυνάμεις του κεφαλαίου 
να αρχίσουν να «εργάζονται» για την κάλυψη των λαϊκών ανα-
γκών. Θα «εργάζονται» πάντα για την απομύζηση υπεραξίας, η 
οποία δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο από την εκμετάλλευ-
ση της εργατικής δύναμης. Δηλαδή από τη μη πληρωμή της ερ-
γατικής δύναμης για όλα όσα παράγει, τα οποία ως εκ τούτου 
πάντα θα είναι περισσότερα απ’ όσα μπορεί ο εργαζόμενος να 
διαθέσει ως εισόδημα για να τα καταναλώσει. Να επομένως ο 
φαύλος κύκλος της κρίσης υπερπαραγωγής –τυπικό γνώρισμα 
μόνο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής σε αντίθεση με την 
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υποκατανάλωση, που συνιστά φαινόμενο κάθε συστήματος εκ-
μετάλλευσης που προηγήθηκε του καπιταλισμού– που δεν επι-
τρέπει την περαιτέρω αξιοποίηση του υπερσυσσωρευμένου κε-
φαλαίου και που την περίοδο της κρίσης επιβάλλει την κατα-
στροφή μέρους αυτού του κεφαλαίου, επισωρεύοντας δεινά στα 
λαϊκά στρώματα αφού, τελικά, εκείνα είναι που καλούνται να 
πληρώσουν αυτή την καταστροφή.

Η ανέχεια, λοιπόν, των εργαζομένων αποτέλεσε το λίπασμα 
που κατέστησε εύφορο το περιβάλλον, αλλά μόνο πάνω στο ορ-
γωμένο με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής έδαφος, ώστε να 
φυτρώσει η «φούσκα» των δανείων. Και όταν πια ήρθε αναπόφευ-
κτα η στιγμή της μαζικής αδυναμίας αποπληρωμής από τους μι-
σθωτούς, όλη αυτή η ωραία «φούσκα» είχε τη μοιραία κατάληξη 
που έχουν όλες οι «φούσκες» όταν από τους αιθέρες του πλασμα-
τικού χρήματος καλούνται να προσγειωθούν στο έδαφος της κοι-
νωνικής απελπισίας και του ανύπαρκτου χρήματος. Το πιο 
«ωραίο» όμως είναι ότι τίποτε από όλα αυτά δε συνιστά κάτι το 
εξαιρετικά πρωτότυπο. Για την ακρίβεια, πρόκειται για καταστά-
σεις τόσο «μπανάλ» στον καπιταλισμό, που μπορεί κανείς να τις 
συναντήσει ανατρέχοντας ακόμα και στην κρίση του τόσο μακρι-
νού 1836. Ήταν η εποχή που η μαζική εξολόθρευση των Ινδιά-
νων στην Αμερική πήγαινε χέρι χέρι με την καπιταλιστική κερδο-
σκοπία πάνω στη γη τους. Οι τραπεζίτες «εμπιστοσύνης» μοίρα-
ζαν δολάρια για την αγορά της γης των δολοφονημένων Ινδιάνων, 
αλλά το πληθωριστικό χρήμα, η «φούσκα» δηλαδή, δεν ανταπο-
κρινόταν στον υπάρχοντα χρυσό. Όταν οι κάτοχοι των δολαρίων 
ζήτησαν σε αντάλλαγμα χρυσό για τα χρήματά τους, οι τράπεζες 
έκλεισαν, πάνω από 1.000 τράπεζες πτώχευσαν στις ΗΠΑ και εκα-
τοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καταστράφηκαν. Η κρίση μεταφέρ-
θηκε στην Ευρώπη και ειδικά στην Αγγλία, που μέχρι το 1842 εί-
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δε τους δείκτες της ανεργίας και της φτώχειας να ανεβαίνουν κα-
τακόρυφα, λόγω της κατάρρευσης του εξωτερικού εμπορίου της 
με τις ΗΠΑ.

Εν ολίγοις, και για να επιστρέψουμε στον 21ο αιώνα, από τη ση-
μερινή κρίση που μια από τις πρώτες μορφές εκδήλωσής της ήταν 
η «φούσκα» των στεγαστικών δανείων που εμφανίστηκε τόσο στις 
ΗΠΑ, όσο και στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία, δεν έχουμε πα-
ρά για πολλοστή φορά στην ιστορία του καπιταλισμού την επιβε-
βαίωση ότι «τα πραγματικά όρια της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι 
το ίδιο το κεφάλαιο» και ότι «όσο περισσότερο αναπτύσσεται η παραγωγι-
κή δύναμη (της κοινωνίας) τόσο περισσότερο έρχεται σε αντίθεση με τη στε-
νή βάση, στην οποία στηρίζονται οι σχέσεις κατανάλωσης»15.Όσο για τις 
εκκλήσεις επιστροφής σε έναν ανύπαρκτο «παραγωγικό καπιτα-
λισμό», που θα προστατεύει την κοινωνία από τις χρηματοπιστω-
τικές «πυραμίδες» της τοκογλυφικής απάτης, που θα βάζει φραγ-
μό στα ανεξέλεγκτα περιθώρια κερδοσκοπίας των κεφαλαιοκρα-
τών και θα επαναφέρει τους τραπεζίτες σε κάποιο είδος προτε-
σταντικού «ασκητισμού», δε συνιστούν ούτε πρωτόγνωρη ούτε 
πρωτάκουστη «γονυκλισία». Ο διαχωρισμός των κεφαλαίων των 
τραπεζών σε «παραγωγικά» και σε «κερδοσκοπικά» γίνεται μόνο 
από κάποιον, όπως σημείωνε ο Λένιν, που «υποθέτει με τη μικροα-
στική-ρεφορμιστική αντίληψη που τον χαρακτηρίζει, ότι τάχα στις συνθήκες 
διατήρησης του καπιταλισμού μπορεί να ξεχωρίσει κανείς το πρώτο είδος το-
ποθέτησης από το δεύτερο και να εξαλείψει το δεύτερο»16. 

Ανέκαθεν το κεφάλαιο, για να ξεπεράσει τη δομική του αντί-

15. Καρλ Μαξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Γ, σελ. 234-260, ρώσικη έκδοση 1955.
16. Λένιν, Άπαντα, τόμος 27, σελ. 354, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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φαση, παράλληλα με το βάθεμα της εκμετάλλευσης των εργαζο-
μένων και της απόσπασης μεγαλύτερης μάζας υπεραξίας, λει-
τουργούσε σε δυο κατευθύνσεις: αφενός κρατώντας σε υψηλά επί-
πεδα την «οικονομία του πολέμου», αφετέρου διογκώνοντας τα 
χρηματιστικά «παιχνίδια» και τα χρηματοπιστωτικά παράγωγα 
ως αντιστάθμισμα των συνεπειών λόγω των διαταραγμένων ισορ-
ροπιών στην παραγωγή. «Ο καπιταλισμός σημαίνει ατομική ιδιοκτησία 
στα μέσα παραγωγής και αναρχία στα μέσα παραγωγής (...). Στις συνθήκες 
του καπιταλισμού δεν μπορεί να υπάρχουν άλλα μέσα για την αποκατάστα-
ση της παραβιασμένης ισορροπίας, εκτός από τις κρίσεις στη βιομηχανία και 
τους πολέμους στην πολιτική».17 Αρκετές φορές, μάλιστα, οι δυο πα-
ραπάνω τακτικές ακολουθούνται χρονικά παράλληλα. Δεν είναι 
καθόλου τυχαίο ότι ακριβώς την εποχή που ο Ναπολέοντας προ-
χωρούσε προς το Βατερλό του, στην Αγγλία δημιουργούνταν μέ-
σα από τις κομπίνες και τις –ακόμα στα σπάργανα– χρηματιστι-
κές απάτες, πάνω από 1.000 τράπεζες, οι οποίες βρίσκονταν σε 
αγαστή συνεργασία με τους κεφαλαιοκράτες που την ίδια στιγμή 
έκρυβαν τα εμπορεύματά τους για να τα διαθέτουν στη «μαύρη 
αγορά».

Στην πρώτη περίπτωση, εκείνη της «οικονομίας του πολέμου», 
τα μονοπώλια συνεχίζουν την πολιτική τους με άλλα μέσα: επεκτεί-
νουν τις αγορές τους, μοιράζουν τις σφαίρες επιρροής τους και «γλι-
τώνουν» τους λαούς από την ανέχεια... βγάζοντάς τους από τη μέ-
ση. Με τα οδοιπορικά που εισπράττουν οι πολυεθνικές του στρα-
τιωτικού, βιομηχανικού και κατασκευαστικού συμπλέγματος για να 
στείλουν στον επουράνιο παράδεισο τα θύματά τους, με το αίμα 
που απαιτείται για την εξολόθρευσή τους και με τα δολάρια που 
εγγράφονται στο ενεργητικό των πολυεθνικών (και που επιβαρύ-

17. Λένιν, Άπαντα, τόμος 26, σελ. 361-362, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή. 
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νουν το παθητικό των ελλειμματικών κρατικών ταμείων) ο καπιτα-
λισμός τροφοδοτεί την οικονομία του. Μόνο η στρατιωτική επιχεί-
ρηση που ξεκίνησε το Μάρτη του 2011 από ΗΠΑ και ΕΕ εναντίον 
της Λιβύης υπολογίστηκε ότι κόστιζε 2.000 δολάρια το δευτερόλε-
πτο.18 Σύμφωνα με τον νομπελίστα Τζόζεφ Στίγκλιτς, το κόστος των 
αμερικανικών πολεμικών επιχειρήσεων που ξεκίνησαν μετά το 
2001 σε Αφγανιστάν και Ιράκ προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 5 
τρισεκατομμύρια δολάρια. Η ετήσια δαπάνη των Αμερικανών μό-
νο για την κατοχή του Ιράκ ξεπερνά τα 150 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, δηλαδή, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, πρόκειται για ένα 
ποσό ίσο με το 50% του ελληνικού δημόσιου χρέους. Ενδιαφέρον 
επίσης είναι το εξής στοιχείο: τον Ιανουάριο του 2011 ο Ομπάμα 
ανακοίνωσε το πάγωμα των μισθών των Αμερικανών εργαζομένων 
στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Σε βάθος δεκαετίας το ποσό της 
αφαίμαξης υπολογίζεται στα 60 δις δολάρια. Για την ίδια περίοδο, 
όμως, η κυβέρνηση Ομπάμα έχει προβλέψει δαπάνη άνω των 84 
δις δολαρίων για τον «εκσυγχρονισμό του πυρηνικού οπλοστασίου 
των ΗΠΑ». Όλα αυτά γίνονται στο όνομα ότι ο ιμπεριαλισμός απο-
φάσισε να «εξαγάγει τη δημοκρατία» του ανά τον κόσμο, συμπερι-
λαμβανομένης της «οικονομικής δημοκρατίας». Αλλά πέρα από το 
αίμα, η «εξαγωγή δημοκρατίας», όπως λένε οι «δημοκράτες», έχει 
κι ένα «αναγκαίο» χρηματικό κόστος. Το οποίο –φυσικά– το πλη-
ρώνουν οι λαοί και το εισπράττουν οι πολυεθνικές (παρεμπιπτό-
ντως: «Ανίκανες να παράσχουν σε σημαντικά τμήματα των πληθυσμών τους 
τα βασικά αναγκαία της καθημερινής ζωής, όπως είναι η αποτελεσματική πε-
ρίθαλψη και η εκπαίδευση, οι ΗΠΑ και η Βρετανία είναι απίθανο να μπορούν 
να μετατρέψουν το Ιράκ σε κάποιο κεϊνσιανό παράδεισο»19).

18. The New Daily Mail – ΑΠΕ, ΜΠΕ, 21.3.2011.
19. Ταρέκ Αλί, Ο Μπους στη Βαβυλώνα, εκδόσεις Άγρα.
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Στη δεύτερη περίπτωση, των χρηματιστικών παιγνίων και της... 
ειρήνης, επιβεβαιώνεται το σύνθημα που δέσποζε στις αντιπολε-
μικές διαδηλώσεις το 2003: «Ούτε τον πόλεμό τους θέλουμε, ούτε 
την ειρήνη τους». Στη φάση της ειρήνης ο καπιταλισμός ανατρο-
φοδοτείται υποθηκεύοντας την ανέχεια των πολλών προς όφελος 
των λίγων. Αφού δηλαδή δεν έχει πια να υποθηκεύσει τίποτε άλ-
λο, ο καπιταλιστής φτάνει να κρατά ως ενέχυρο ακόμα και τις στε-
ρήσεις –που ο ίδιος προκαλεί– στον προλετάριο! Το κεφάλαιο, από 
τη μια, καταδικάζει σε εισοδηματική ασφυξία τα εργαζόμενα 
στρώματα γιατί έτσι ικανοποιεί την ανάγκη του να αντλήσει τη μέ-
γιστη δυνατή υπεραξία από την εκμετάλλευσή τους. Από την άλ-
λη, όμως, πρέπει να πουλήσει και τα προϊόντα του. Η κοινωνία -πα-
ραγωγός των προϊόντων πρέπει να προσέλθει στα «μαγαζιά» του 
καπιταλιστή ως πελάτης-αγοραστής των εμπορευμάτων. Τότε ο 
καπιταλιστής εμφανίζεται ενώπιον των λαϊκών στρωμάτων ντυμέ-
νος με το κοστούμι του τραπεζίτη. Ως μεγάθυμος πιστωτής και ως 
καλόκαρδος δανειστής προσφέρει καταναλωτικά δάνεια, στεγα-
στικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, διακοποδάνεια, φοιτητοδάνεια 
μέχρι και... γαμοδάνεια για το μήνα του μέλιτος. Εξίσου φινετσά-
τος, μεγάθυμος και καλόκαρδος εμφανίζεται ενώπιον ολόκληρων 
κρατών, τα οποία δανείζει εισπράττοντας για το «σαμαρειτισμό» 
του τόκους και απαιτώντας να κατέχει με τη μορφή ομολόγων τε-
ράστια κομμάτια του πλούτου αυτών των χωρών. Έτσι «το χρημα-
τιστικό κεφάλαιο, που είναι συγκεντρωμένο σε λίγα χέρια και ασκεί πραγμα-
τικό μονοπώλιο, βγάζει τεράστια και διαρκώς αυξανόμενα κέρδη από την ίδρυ-
ση εταιρειών, από την έκδοση χρεογράφων, από κρατικά δάνεια κτλ., σταθε-
ροποιώντας την κυριαρχία της χρηματιστικής ολιγαρχίας, επιβάλλοντας σε 
όλη την κοινωνία ένα φόρο υποτελείας προς τους μονοπωλητές».20 

20. Λένιν, Άπαντα, τόμος 27, σελ. 356, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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Σε αυτό το γαϊτανάκι της υπερχρέωσης και για όσο διάστημα 
το «γαϊδούρι» –δηλαδή ο καταπιεζόμενος, ο μισθωτός, ο δανειζό-
μενος– αντέχει, πάει καλά. Όμως κάποια στιγμή και πάνω ακρι-
βώς που το έχουν μάθει να μην τρώει, το «γαϊδούρι» ψοφάει. Συ-
νέβη καμιά δεκαριά φορές το 19ο αιώνα, συνέβη το 1929, συνέ-
βη το 1973, συνέβη το 1996, συνέβη το 2000, συμβαίνει σήμερα. 
Τότε το σύστημα αρχίζει τα τρίζει επικίνδυνα. Η αιτία είναι πά-
ντα η ίδια: «H μαζική παραγωγή πρέπει να συνοδεύεται από μαζική κα-
τανάλωση. H μαζική κατανάλωση, με τη σειρά της, προϋποθέτει διανομή 
πλούτου για να παράσχει στα άτομα αγοραστική δύναμη. Αντί της αναδια-
νομής αυτής, μία γιγαντιαία αντλία αναρρόφησης συγκέντρωσε σε λίγα χέ-
ρια τον παραγόμενο πλούτο. Kάτι που μπορεί να βοήθησε στη συσσώρευση 
του κεφαλαίου αλλά αφαιρώντας αγοραστική δύναμη από τα χέρια των κα-
ταναλωτών, οι αποταμιευτές αρνήθηκαν στους εαυτούς τους το είδος της απο-
τελεσματικής ζήτησης για τα προϊόντα τους που θα δικαιολογούσε μία επα-
νεπένδυση των συσσωρευμένων κεφαλαίων τους σε νέα εργοστάσια. Kατά συ-
νέπεια, όπως συμβαίνει σε μία παρτίδα πόκερ όπου τις μάρκες συγκέντρω-
ναν όλο και λιγότερα χέρια, οι άλλοι παίκτες μπορούσαν να παραμείνουν 
στο παιχνίδι μόνο με δανεισμό. Όταν η πίστωσή τους τελείωσε, το παιχνίδι 
σταμάτησε...»21 Kι όμως αυτό το τόσο «σημερινό» κείμενο δε γρά-
φτηκε για τις ανάγκες εξήγησης της τρέχουσας συγκυρίας, αλλά 
για την ανάλυση των αιτίων της κρίσης του 1929. Πρόκειται για 
την «εξομολόγηση» του αρχιτραπεζίτη των ΗΠΑ, του Μαρίνερ 
Εκλς, επικεφαλής της FED, από το 1934 έως το 1948. 

Στο σημείο αυτό αρχίζει να αχνοφαίνεται το σύνολο της εικό-
νας: 

Ο σχηματισμός μιας υπερτροφικής και αεικίνητης μάζας χρη-
ματικού κεφαλαίου, η επακόλουθη κερδοσκοπία στις χρηματιστη-

21. Χάρης Σαββίδης, Ημερησία, 25.10.2008.
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ριακές αγορές, οι κυκλικές κρίσεις που διαδέχονται η μία την άλ-
λη και εκδηλώνονται αρχικά με την απαξίωση αυτών των «εικονι-
κών» χάρτινων αξιών δεν είναι τίποτε άλλο παρά συνέπειες της 
ανεπαρκούς δυνατότητας αναπαραγωγής του κεφαλαίου στη σφαί-
ρα της παραγωγής. Εξαιτίας της αυξανόμενης δυσκολίας αξιοποί-
ησης του κεφαλαίου που (δεν) επενδύεται στη σφαίρα της παρα-
γωγής, όλο και πιο επιτακτική καθίσταται η μετάβασή του στη 
σφαίρα του χρηματιστικού και κερδοσκοπικού τομέα, όπου η το-
ποθέτησή του εκεί παράγει «αξίες από το πουθενά» και ως εκ τού-
του είναι πιο επικερδής. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία 
ακτινογραφείται στη διαυγή ανάλυση του Μαρξ για το «πλασμα-
τικό κεφάλαιο». Με άλλα λόγια, εκείνο που παρουσιάζεται ως ένα 
από τα «νέα» και βασικότερα χαρακτηριστικά του «καπιταλισμού 
της παγκοσμιοποίησης», του «καζινοκαπιταλισμού», του «αντιπα-
ραγωγικού καπιταλισμού» δεν είναι παρά μόνιμη ροπή του καπι-
ταλισμού από συστάσεώς του. Το λεγόμενο «αντιπαραγωγικό κε-
φάλαιο», δηλαδή, δεν είναι παρά ένα συνεπές προς τον εαυτό του 
κεφάλαιο, ένα συσσωρευμένο κεφάλαιο που τρέχει να αναζητά διε-
ξόδους για επίτευξη υψηλότερων ποσοστών κέρδους μέσα από τη 
χρηματοπιστωτική σφαίρα, δημιουργώντας έτσι τη φαινομενική 
αίσθηση (και μόνο φαινομενική) ότι κινείται «ανεξάρτητα» από το 
λεγόμενο «παραγωγικό» καπιταλισμό. Όμως το φαινόμενο της 
υπερεπέκτασης του χρηματοπιστωτικού τομέα δε συνιστά παρά 
τη συμπληρωματική λειτουργία του κεφαλαίου στο πλαίσιο του 
καπιταλιστικού καταμερισμού. Την αιτία της χρηματοπιστωτικής 
υπερεπέκτασης πρέπει να την αναζητήσουμε στην ίδια τη φύση 
του καπιταλισμού και στο γεγονός οι γεροντικές του καρδιακές αρ-
ρυθμίες εκδηλώνονται πρώτα και κύρια στην παραγωγική σφαί-
ρα. Ο καπιταλιστής, καθώς αδυνατεί να πετύχει τα προσδοκώμε-
να κέρδη μέσα από την παραγωγή, στρέφεται με πάθος στην –κα-
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τά Αριστοτέλη– άνευ ορίων «χρηματιστική». Συνεπώς το «πλασμα-
τικό χρήμα» προκύπτει και διογκώνεται κάθε άλλο παρά «ανεξάρ-
τητα» από τη λεγόμενη πραγματική οικονομία. Αντίθετα, γεννιέ-
ται και αναπαράγεται σε πλήρη εξάρτηση και «αρμονία» με την 
πραγματική οικονομία, εμφανίζεται ως συνέχεια και ως ευθεία 
προέκταση των δικών της αδιεξόδων. Το πλασματικό κεφάλαιο εί-
ναι το πραγματικό εκείνο κεφάλαιο που επιλέγει να πολλαπλασια-
στεί μέσα από την Πίστη και το Χρήμα. Είναι το είδωλο του πραγ-
ματικού χρήματος μπροστά σε έναν υπερμεγεθυντικό και παρα-
μορφωτικό καθρέφτη. Αλλά αν δεν υπάρχει το πραγματικό είδω-
λο, το πραγματικό δηλαδή κεφάλαιο, ο καθρέφτης δεν μπορεί να 
παράξει από μόνος του καμία υπερμεγέθυνση και καμία παρα-
μόρφωση. Το πλασματικό κεφάλαιο και η εικονική οικονομία εί-
ναι η άλλη όψη του ίδιου καπιταλιστικού νομίσματος. Γεννιέται 
και πεθαίνει μέσα από μια σχέση εξάρτησης, τελικά, από το πραγ-
ματικό κεφάλαιο και την πραγματική οικονομία. Προφανέστατα 
λοιπόν η χρηματιστική υπερδιόγκωση δεν είναι το προϊόν ενός κα-
πιταλισμού που λοξοδρόμησε από την οδό της αρετής, αλλά μια 
τυπική καπιταλιστική λειτουργία αναπαραγωγής του κεφαλαίου. 
Πρόκειται, τελικά, για το μονόδρομο που είναι υποχρεωμένο να 
ακολουθήσει το κεφάλαιο, ειδικά σε συνθήκες υπερσυσσώρρευ-
σης, δεδομένου, όπως παρατηρεί ο Μαρξ, ότι «με την ανάπτυξη του 
τοκοφόρου κεφαλαίου και του πιστωτικού συστήματος φαίνεται σαν να διπλα-
σιάζεται όλο το κεφάλαιο και, πού και πού, να τριπλασιάζεται...». Αυτή η 
αναγκαστική λειτουργία του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, στη 
φάση του ιμπεριαλισμού, παίρνει ακραίες διαστάσεις, που εκδη-
λώνονται με «φρανκενσταϊνικές» τερατογενέσεις και με πελώριες 
ανισότητες τόσο στις σχέσεις μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών 
όσο και στο εσωτερικό των χωρών. 

Συμπερασματικά: στο πλαίσιο της παραγωγικής διαδικασίας, 
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θεμελιώδης νόμος της λειτουργίας του καπιταλισμού είναι ο νόμος 
της αξίας, που απαιτεί ορισμένη ποσότητα εργασίας να ανταλλάσ-
σεται με την ίδια ποσότητα άλλης εργασίας και η ανταλλαγή των 
εμπορευμάτων να συντελείται με βάση τον κοινωνικά αναγκαίο χρό-
νο εργασίας. Το κεφάλαιο, αδυνατώντας να καταργήσει «το νόμο 
που το θρέφει», προσπαθεί –κατά τη διατύπωση του Χρ. Τσουκα-
λά– να «παρακάμψει», να «ξεγελάσει», να «ντριμπλάρει» το νόμο 
και να αναπαραχθεί εκτός και «ανεξαρτήτως» της παραγωγικής δια-
δικασίας. Ένας τέτοιος τρόπος «παράκαμψης» του νόμου της  αξίας 
είναι ο χρηματιστικός τζόγος, οι αγορές παραγώγων, οι χρηματι-
στηριακές συναλλαγές, το εμπόριο χρήματος και ο τόκος, οι προθε-
σμιακές αγορές, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα δομη-
μένα ομόλογα, κ.λπ. Έτσι διογκώνεται ένας τομέας της οικονομίας 
που χαρακτηρίζεται από ιλιγγιώδη ποσοστά κέρδους, αλλά και από 
απροσδιόριστα μεγέθη ζημιάς και καταστροφής. Αυτή η ασυδοσία 
του καπιταλισμού, που σύμφωνα με τον Λένιν «άρχισε την ανάπτυξή του 
από το μικρό τοκογλυφικό κεφάλαιο (και) τελειώνει την ανάπτυξή του με το γι-
γάντιο τοκογλυφικό κεφάλαιο», δε σημαίνει τίποτα λιγότερο από το εξής 
φαινόμενο: η «ελευθερία» των ιμπεριαλιστών όσον αφορά την αφαί-
μαξη των υποζυγίων –είτε μέσω της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευ-
σης είτε μέσω της έκφρασης της κεφαλαιοκρατικής εκμετάλλευσης 
με τη μορφή της χρηματοπιστωτικής ίντριγκας– μετατρέπεται σε 
μπούμερανγκ για τον καπιταλισμό, μέχρι εκείνου του σημείου, μά-
λιστα, που το σύστημα να απειλείται με ολική κατάρρευση. Εκείνη 
τη στιγμή, τη στιγμή της επαπειλούμενης κατάρρευσης, όταν η κρί-
ση υπερσυσσώρευσης μετατρέπεται σε κρίση αναπαραγωγής του 
κεφαλαίου, στη φάση που η κρίση απαιτεί την αναπόφευκτη κατα-
στροφή μεγάλου μέρους του υπερσυσσωρευμένου κεφαλαίου, επι-
στρατεύεται το μακρύ χέρι του κράτους, του καπιταλιστικού κρά-
τους, για να επέμβει ως δήθεν «ανορθωτικός» και «εξισορροπητι-
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κός» παράγοντας. Τότε ακριβώς η εποχή του χρηματιστικού κεφα-
λαίου, η εποχή της «σύμφυσης», όπως κατά τον Λένιν «εύστοχα» απέ-
δωσε ο Μπουχάριν τη συγχώνευση του τραπεζικού με το βιομηχα-
νικό κεφάλαιο, εκδηλώνεται απροκάλυπτα ως κρατικομονοπωλια-
κός καπιταλισμός. Στο εσωτερικό, δε, του παγκόσμιου ιμπεριαλι-
στικού συστήματος εκδηλώνονται ανελέητες αντιθέσεις, με τον κά-
θε κρατικομονοπωλιακό καπιταλισμό να προσπαθεί να φορτώσει 
τα βάρη της κρίσης στους ανταγωνιστές του, να τα επιμερίσει στους 
πιο αδύναμους παίκτες της ιμπεριαλιστικής αλυσίδας για να βγει ο 
ίδιος αλώβητος και ενισχυμένος από την κρίση. Τέτοια είναι η τα-
κτική της Γερμανίας εντός της ΕΕ, η θέση της για «ελεγχόμενη χρεο-
κοπία» μελών της Ευρωζώνης και η στάση της απέναντι σε Ελλάδα, 
Ιρλανδία, Πορτογαλία, κ.λπ. Φυσικά ποτέ σ’ αυτή τους την αντιπα-
ράθεση οι ιμπεριαλιστές δεν αποσπώνται από το κύριο, που είναι η 
ενότητά τους απέναντι στα λαϊκά στρώματα. Άλλωστε, δεν πέρασαν 
παρά μόλις λίγες βδομάδες από την κατάρρευση της Lehman 
Brothers όταν τρισεκατομμύρια δολάρια και ευρώ σε ΗΠΑ και ΕΕ 
άρχισαν να αφαιρούνται από τα λαϊκά στρώματα και τους κρατι-
κούς προϋπολογισμούς για την επιβίωση των μονοπωλιακών ομί-
λων. Πρόκειται για αναμενόμενη καπιταλιστική λειτουργία, την 
οποία σχεδόν εκατό χρόνια πριν η εφημερίδα του γερμανικού χρη-
ματιστικού κεφαλαίου, η Die Bank, περιέγραφε με τον εξής κυνικό 
τρόπο: «... τα μονοπώλια ποτέ δεν επεδίωκαν τέτοιο σκοπό και αποτέλεσμα, 
δηλ. να εξυπηρετούν τους καταναλωτές, ή έστω να αφήνουν στο κράτος ένα μέ-
ρος από το επιχειρηματικό κέρδος, μα πάντα χρησίμευαν μόνο για να εξυγιαί-
νουν με την κρατική βοήθεια τις ιδιωτικές βιομηχανίες που βρίσκονταν σχεδόν 
στα πρόθυρα της χρεοκοπίας».22 

22. Λένιν, Ο Ιμπεριαλισμός ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού, σελ. 72, εκδόσεις Σύγ-
χρονη Εποχή.
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Συνεπώς –για όσους θέλουν να το δουν– είναι προφανές: το 
πρόβλημα της κρίσης που εκδηλώθηκε το 2008 με την έκρηξη της 
χρηματοπιστωτικής «φούσκας» και ό,τι ακολούθως βαφτίστηκε 
«κρίση χρέους» δεν είναι το αποτέλεσμα κάποιων παρεκκλίσεων 
που, εφόσον αντιμετωπιστούν, ο καπιταλισμός θα «διορθωθεί». 
Πρόκειται για καθολική καπιταλιστική κρίση του ενός και μονα-
δικού καπιταλισμού που μπορεί να υπάρξει, του καπιταλισμού 
που ήταν, είναι και θα είναι πάντα συνυφασμένος με την κρίση, 
καθώς «το αναπόφευκτο των κρίσεων βρίσκεται στο DNA του κα-
πιταλισμού. Βρίσκεται στον αντιφατικό εμπορευματικό χαρακτή-
ρα της καπιταλιστικής παραγωγής, στην αναρχία και ανισομετρία 
της, στην τάση να εξασφαλίζεται αρχικά το πρόσθετο καπιταλι-
στικό κέρδος με την εισαγωγή νέων μηχανημάτων πιο παραγωγι-
κών, αλλά και με την εξαγωγή βιομηχανικού κεφαλαίου σε χώρες 
με φθηνότερη εργατική δύναμη, παράγοντες που οξύνουν την 
αντίθεση κεφαλαίου -εργατικής δύναμης, την αντίθεση ανάμεσα 
στον κοινωνικό χαρακτήρα της παραγωγής και την ατομική ιδιο-
ποίηση των αποτελεσμάτων της, λόγω της ατομικής ιδιοκτησίας 
στα μέσα παραγωγής. Το ίδιο το κυνήγι του πρόσθετου κέρδους 
διαμορφώνει την τάση μείωσης του μέσου ποσοστού κέρδους. Κα-
πιταλιστική οικονομία σημαίνει κίνητρο να σπρωχτεί η καπιτα-
λιστική αναπαραγωγή στα άκρα της, να συσσωρευτούν αμύθητα 
κέρδη, δηλαδή να πάρει χρηματική κερδοσκοπική μορφή η απο-
μύζηση της υπεραξίας από την εργατική τάξη. Σημαίνει ότι τα 
αμύθητα κέρδη, εκφρασμένα σε διάφορες μορφές κεφαλαίου, και 
μάλιστα στη σφαίρα της κυκλοφορίας του (αμοιβαία κεφάλαια, 
ομόλογα, μετοχές σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και χρη-
ματοδοτικές εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων, Hedges Funds), 
για να αναπαραχθούν ως κεφάλαιο, ως αυτοαυξανόμενη αξία, 
πρέπει να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία: να ρουφή-
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ξουν, ως ο βρυκόλακας, νέα απλήρωτη εργασία, να τη μετατρέ-
ψουν σε εμπόρευμα, που με την πώλησή του θα εκφραστεί σε νέο 
κέρδος»23.

Δεν ήταν επομένως κάποια «έξωθεν δύναμη» που έστρεψε το 
σύστημα σε αυτό που συνήθως περιγράφεται ως «καπιταλισμός 
του τζόγου». Καπιταλιστική οικονομία σημαίνει ότι τα τεράστια 
καπιταλιστικά κέρδη που δημιουργούνται στην παραγωγική δια-
δικασία με όρους ταξικής εκμετάλλευσης επενδύονται σε διάφο-
ρες μορφές κεφαλαίου, σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε 
εταιρείες διαχείρισης χρήματος, με τη μορφή αμοιβαίων κεφα-
λαίων, μετοχών, δανείων, εγγυήσεων, ομολόγων και με τον ίδιο 
πάντα σκοπό: να φέρουν νέο κέρδος που θα μοιραστεί μεταξύ 
δια φορετικών καπιταλιστών -εισοδηματιών, που με τη σειρά του 
θα γίνει εκ νέου κεφάλαιο, ώστε μέσω της παραγωγικής διαδικα-
σίας να αποσπάσει νέα υπεραξία, και ούτω καθεξής. Αυτή η εκτός 
παραγωγικής σφαίρας κίνηση του κεφαλαίου, η «κερδοσκοπική» 
του περιπλάνηση ανά τον κόσμο, ούτε καινοφανής είναι, ούτε και 
συνιστά κάποια «νέα εκδοχή» του καπιταλισμού. Πρόκειται για 
συμπληρωματική και μόνιμη συμπεριφορά του κεφαλαίου, το 
οποίο μετακινείται σαν περιπλανώμενο αρπακτικό στα τέσσερα 
σημεία του ορίζοντα και πάντα στο πλαίσιο του ενός, ενιαίου και 
αδιαίρετου καπιταλισμού. Η κερδοσκοπία δεν προέκυψε λόγω 
κάποιων «ασυνείδητων» παραγόντων της αγοράς, αλλά ως το 
απολύτως ενσυνείδητο αποτέλεσμα της κεφαλαιοκρατικής παρα-
γωγής. Η πηγή της κρίσης δε βρίσκεται στη σφαίρα της κυκλο-
φορίας, όπως υποστηρίζουν διάφορες συντηρητικές και αριστε-
ροφανείς απόψεις, αλλά στη σφαίρα της καπιταλιστικής παρα-

23. Η διεθνής οικονομική κρίση, η θέση της Ελλάδας και οι θέσεις του ΚΚΕ – Υλικά της 
ημερίδας της ΚΕ του ΚΚΕ (14.5.2009), εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.



«ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ, ΗΛΙΘΙΕ» 55

γωγής. Είναι οι αντιφάσεις, οι δυσλειτουργίες και οι αντινομίες 
της καπιταλιστικής παραγωγής που εκδηλώνονται στη σφαίρα 
της κυκλοφορίας του χρήματος και όχι το αντίθετο. Ο Ένγκελς 
εξηγώντας τα χαρακτηριστικά της καπιταλιστικής κρίσης στα μέ-
σα του 19ου αιώνα σε ένα έξοχο κείμενό του έγραφε: «Τα έτη 1843 

-1845 ήταν έτη βιομηχανικής και εμπορικής ευημερίας, ως αναγκαία συ-
νέπεια της σχεδόν αδιάκοπης ύφεσης της βιομηχανίας της περιόδου 1837 

-1842. Όπως πάντα, η ευημερία τροφοδότησε πολύ γρήγορα την κερδοσκο-
πία. Η κερδοσκοπία επέρχεται κανονικά σε περιόδους στις οποίες η υπερ-
παραγωγή βρίσκεται ήδη σε πλήρη ανάπτυξη. Προσφέρει στην υπερπαρα-
γωγή τα προσωρινά κανάλια διοχέτευσής της, ενώ με αυτόν τον τρόπο επι-
ταχύνει την εκδήλωση της κρίσης και εντείνει την ορμή της. Η ίδια η κρί-
ση ξεσπάει αρχικά στο πεδίο της κερδοσκοπίας και αγκαλιάζει αργότερα 
την παραγωγή. Όχι η υπερπαραγωγή, αλλά η υπερκερδοσκοπία –η οποία 
αποτελεί μόνο ένα σύμπτωμα της υπερπαραγωγής– εμφανίζεται, λοιπόν, 
στην επιφανειακή προσέγγιση ως αιτία της κρίσης. Ο μεταγενέστερος κλο-
νισμός της παραγωγής δεν εμφανίζεται μόνο ως αναγκαίο αποτέλεσμα της 
ίδιας της προηγηθείσας έξαψής της, αλλά ως απλή συνέπεια της κατάρρευ-
σης της κερδοσκοπίας».24 Η κερδοσκοπία, με άλλα λόγια, δεν είναι 
αυτή που προκαλεί την κρίση. Είναι το αρχικό μόνο πεδίο πάνω 
στο οποίο εκδηλώνεται η κρίση του υπερσυσσωρευμένου κεφα-
λαίου. Η κερδοσκοπία δε συνιστά μια «παρά φύσιν» λειτουργία 
στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Πρόκειται για εκδήλωση της ίδιας 
της φύσης και της νομοτελειακής λειτουργίας ενός συστήματος 
που, όπως τόνιζε ο Μαρξ, είναι «συνεπές μονάχα στην απληστία του 
για πλούτη και στο μίσος του ενάντια στους ανθρώπους που τα παράγουν». 
Πρόκειται για ένα σύστημα που όσο μεγαλύτερη είναι η εκμε-

24. Φρίντριχ Ένγκελς, Κείμενα για την Οικονομία και την Πολιτική, εκδόσεις Σύγ-
χρονη Εποχή.
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τάλλευση και η δυστυχία που προκαλεί, τόσο περισσότερο χρη-
σιμοποιεί τη φτώχεια που προκάλεσε ως πηγή προσπορισμού 
ακόμα μεγαλύτερου πλούτου για τους ισχυρούς. Εν κατακλείδι, 
η κρίση δεν είναι παρά η εκδήλωση της αναπόφευκτης αναντι-
στοιχίας μεταξύ των παραγωγικών δυνάμεων με τις παραγωγικές 
σχέσεις, από τη στιγμή που με την ανάπτυξή τους οι πρώτες δε 
«χωρούν» στις δεύτερες. Η ροπή του καπιταλισμού προς τις κρί-
σεις υπερπαραγωγής και υπερσυσσώρευσης είναι καταγραμμέ-
νη στο DNA του. Ο λόγος στον Μαρξ:

«Τρία κύρια γεγονότα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής:
»1) Συγκέντρωση των μέσων παραγωγής σε λίγα χέρια, με αποτέλεσμα 

να παύουν να είναι ιδιοκτησία των άμεσων εργατών και μετατρέπονται αντί-
θετα σε κοινωνικές δυνάμεις της παραγωγής. Αν και στην αρχή σαν ατομι-
κή ιδιοκτησία των κεφαλαιοκρατών. Αυτοί οι τελευταίοι είναι οι επιμελητές 
(trustees) της αστικής κοινωνίας, τσεπώνουν όμως όλους τους καρπούς αυτής 
της επιμελητείας (trusteeschaft).

»2) Οργάνωση της ίδιας της εργασίας σαν κοινωνικής εργασίας: με τη 
συνεργασία, με τον καταμερισμό της εργασίας και με τη σύνδεση της εργα-
σίας με τις φυσικές επιστήμες.

»Και προς τις δυο πλευρές ο κεφαλαιοκρατικός τρόπος παραγωγής κα-
ταργεί την ατομική ιδιοκτησία και την ατομική εργασία, αν και με αντιφά-
σκουσες μορφές.

»3) Δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς.
»Η τεράστια παραγωγική δύναμη, σε σχέση με τον πληθυσμό, που 

αναπτύσσεται στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και 
η αύξηση, αν και όχι στην ίδια αναλογία, των κεφαλαιακών αξιών (όχι 
μόνο του υλικού τους υπόβαθρου), που αυξάνουν πολύ πιο γρήγορα από 
τον πληθυσμό, έρχεται σε αντίφαση με τη βάση, που στενεύει όλο και πε-
ρισσότερο σε σχέση με τον αυξανόμενο πλούτο και για την οποία δρα αυ-
τή η τεράστια παραγωγική δύναμη, έρχεται σε αντίφαση και με τις σχέ-
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σεις αξιοποίησης αυτού του ογκούμενου κεφαλαίου. Από δω οι κρίσεις».25

***

Σημείωση 1η: Όταν μιλάμε για κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, 
εννοούμε την ύπαρξη και τη διόγκωση του κεφαλαίου σε τέτοιες 
ποσότητες που ξεπερνούν τις δεδομένες δυνατότητες αξιοποίη-
σής του. Πρόκειται δηλαδή για παραπανίσιο κεφάλαιο που η πα-
ραγωγική του τοποθέτηση δεν επιφέρει αύξηση του ποσοστού 
κέρδους. Καταδεικτικό του χαρακτήρα της παρούσας κρίσης ως 
κρίσης υπερσυσσώρευσης είναι τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών 
που αφορούν το Εμπόριο και την Ανάπτυξη και καταγράφονται 
στις Ετήσιες Εκθέσεις του ΟΗΕ: το 1982, με το παγκόσμιο ΑΕΠ 
στα 12 τρις δολάρια, τα συνολικά πάγια των ξένων θυγατρικών 
των πολυεθνικών ομίλων ήταν 2,2 τρις δολάρια, δηλαδή αντιστοι-
χούσαν στο 18,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το 1990, με παγκόσμιο 
ΑΕΠ στα 22 τρις, τα πάγια έφτασαν στα 6 τρις, ποσοστό 27,2%. 
Το 2000, με παγκόσμιο ΑΕΠ στα 31,9 τρις, τα πάγια ανήλθαν στα 
21 τρις, ποσοστό 65,8%. Και το 2007, με παγκόσμιο ΑΕΠ στα 54,6 
τρις, τα πάγια είχαν εκτιναχτεί στα 68,7 τρις, δηλαδή αντιστοι-
χούσαν στο 125,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ! Με άλλα λόγια, ακόμα 
και το συνολικό παγκόσμιο ΑΕΠ είναι πλέον μικρότερο (!) από το 
υπερσυσσωρευμένο κεφάλαιο των θυγατρικών των πολυεθνικών, 
με συνέπεια το υπερπαραγώμενο κεφάλαιο που «περισσεύει» και 
το οποίο έχει επεκταθεί πέραν των ορίων ολόκληρης της παγκό-
σμιας οικονομίας να μην μπορεί πλέον να αξιοποιηθεί.

Σημείωση 2η: Αποκαλυπτικό στοιχείο όσον αφορά το χαρακτήρα 

25. Καρλ Μαρξ, Το Κεφάλαιο, τόμος Γ, σελ. 336-337, εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή.
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της κρίσης ως κρίσης υπερσυσσώρευσης είναι το γεγονός ότι το 
2006, παραμονές εκδήλωσης των πρόδρομων φαινομένων της πα-
γκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης, οι πολυεθνικές πραγματοποίη-
σαν ξένες επενδύσεις ύψους 1,3 τρις δολαρίων που ήταν αυξημέ-
νες έναντι της προηγούμενης χρονιάς κατά 38%, ποσοστό μεγα-
λύτερο από το 2000 και μετά. 

Σημείωση 3η: «Πέμπτη 24 Οκτώβρη 1929. Αρχίζει η καταστροφι-
κή πορεία από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης: 12.894.650 
μετοχές προσφέρθηκαν για πώληση. Έγινε πανικός. Τρίτη 29 του 
Οκτώβρη οι προσφερόμενες μετοχές έφτασαν τα 30 εκατομμύ-
ρια. Ήταν η αρχή της καταστροφής. Οι 30 μεγαλύτερες βιομη-
χανικές μετοχές έπεσαν από 364 σε 62 δολάρια κατά μέσο όρο. 
Εκατομμύρια μικροαποταμιευτές καταστράφηκαν. 5.094 τράπε-
ζες (στις 24.000 που υπήρχαν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες) κή-
ρυξαν πτώχευση (...). Οι άνεργοι μέσα σε λίγους μήνες, από 
429.000 που ήταν, έγιναν 4.600.000. Το 1930 ανέβηκαν στα 
7.800.000. Τον Οκτώβρη του 1932 ήταν 11.600.000 και το 1933 
έφτασαν τα 14 εκατομμύρια, δηλαδή περισσότερο από το 27% 
του ενεργού πληθυσμού (...). Αλλά αυτή η κρίση εξαπλώθηκε σ’ 
όλο τον υπόλοιπο κόσμο, φανερώνοντας έτσι την αυξανόμενη 
αστάθεια της οικονομίας του καπιταλιστικού συστήματος. Όλες 
οι χώρες, όπως εξάλλου δείχνουν και οι στατιστικές τους, δέχτη-
καν τα πυρά της εξαθλίωσης. Διαρκείς υποτιμήσεις έφεραν τη 
φτώχεια στους λαούς, ενώ σε όλο τον κόσμο οι άνεργοι έφταναν 
τον αριθμό των 30 εκατομμυρίων. Το 1933 μια χώρα, η μόνη σο-
σιαλιστική, είχε μια παραγωγή στη βιομηχανία που ήταν ανώτε-
ρη από εκείνη του 1929: η Σοβιετική Ένωση».26

26. Οι κρίσεις του καπιταλισμού, εκδόσεις Καρανάση.
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Σημείωση 4η: Για τα golden boys και τα κάθε λογής «χρυσά παι-
διά» στα οποία επιχειρήθηκε να φορτωθεί η καπιταλιστική κρί-
ση λόγω του θανάσιμου αμαρτήματος της «απληστίας» τους, χω-
ρίς καμία διάθεση επιείκειας απέναντί τους, ας είμαστε ειλικρι-
νείς: μια «δουλειά» ανέλαβαν να κάνουν. Τη μόνη που ενδιαφέ-
ρει και επιδοκιμάζει ο κόσμος του κεφαλαίου: να βγάζουν κέρδη 
για τα μονοπώλια. Και τους ανατέθηκε να το κάνουν με το μόνο 
επίσης τρόπο που ξέρει ο καπιταλισμός: πατώντας επί πτωμάτων! 
Ενδεχομένως, μάλιστα, να πληρώνονται και... με το κεφάλι. Όπως 
επί μακρόν αναλύθηκε και σε ό,τι μας αφορά, κινούμαστε πολύ 
μακριά από την πολύ βολική για τον καπιταλισμό σκέψη ότι η 
απάνθρωπη φύση του οφείλεται, τάχα, στα κάθε λογής golden 
boys. Η ύπαρξη των golden boys εκείνο που βασικά επιβεβαιώνει 
είναι ότι στο σύστημα της εκμετάλλευσης το να υπηρετούν την 
απανθρωπιά συνιστά για κάποιους μια εξαιρετικά επικερδή ενα-
σχόληση. Με αφορμή, πάντως, ότι ως τιμωροί των golden boys 
μεταξύ άλλων ποζάρουν και οι εκπρόσωποι της ΕΕ, της ΕΚΤ και 
του ΔΝΤ, ας δούμε τι σόι «μπόις» είναι αυτοί οι τελευταίοι και ποιο 
το αντιμίσθιο που λαμβάνουν συμμετέχοντας στα ηγετικά κλιμά-
κια των παραπάνω ευαγών μηχανισμών και ιδρυμάτων.

Ευρωπαϊκή Ένωση: ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής της ΕΕ, εν προκειμένω ο Μπαρόζο, αμείβεται ετησίως 
με 355.000 ευρώ. Εδώ δεν περιλαμβάνονται τα ποσά που λαμβά-
νει για έξοδα παραστάσεως, κατοικίας, μετακινήσεων, κ.λπ. Ση-
μειωτέον ότι μόνο τα έξοδα παραστάσεως και μετακινήσεων του 
Μπαρόζο ανήλθαν το 2009 στα 720.000 ευρώ. Επίσης, ο (εκάστο-
τε) Μπαρόζο, άμα τη λήξει της θητείας του, έχει εξασφαλίσει εφ’ 
όρου ζωής σύνταξη ύψους 62.000 ευρώ ετησίως. Ο πρόεδρος της 

ΕΕ, εν προκειμένω ο Ρομπάι, και ο πρόεδρος της Κομισιόν, ο 
Μπαρόζο, έχουν επίσης εξασφαλίσει απολαβές ύψους 200.000 
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ετησίως και επί τρία χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τις θέ-
σεις τους, με αιτιολογικό την ενίσχυσή τους από την ΕΕ για την 
«επαγγελματική τους επανένταξη» (!) μετά τη λήξη της θητείας 
τους... Οι αντιπρόεδροι της ΕΕ αμείβονται με 300.000 ευρώ ετη-
σίως. Οι επίτροποι της ΕΕ λαμβάνουν ετησίως 240.000 ευρώ, δι-
καιούνται 36.000 ευρώ ως έξοδα κατοικίας, εισπράττουν 7.300 
ευρώ ως έξοδα παραστάσεως, έχουν πλήρη κάλυψη εξόδων μετα-
κινήσεων, ενώ μεταξύ άλλων λαμβάνουν 40.000 ευρώ ως έξοδα 
εγκατάστασης. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πέραν των μι-
σθών των μελών της, στοίχισε μέσα στο 2009 ποσό 4 εκατομμυ-
ρίων ευρώ που πήγαν σε έξοδα παραστάσεως, δώρα, γεύματα, τα-
ξίδια και γκολφ... 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: ο εκάστοτε πρόεδρος της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, εν προκειμένω ο Τρισέ, βάσει 
των στοιχείων του 2007, αμείβεται με το ποσό των 345.000 ευρώ 
ετησίως, στο οποίο δε συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές που λαμ-
βάνει για έξοδα κατοικίας. Οι αντιπρόεδροι της ΕΚΤ εισπράττουν 
296.000 ευρώ το χρόνο, χωρίς να υπολογίζονται οι λοιπές παρο-
χές. Συνολικά, για τα έξι μέλη του Διευθυντηρίου της ΕΚΤ ξοδεύ-
τηκε το 2007 για αμοιβές ποσό ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, στο οποίο 
δε συμπεριλαμβάνονται λοιπές παροχές (έξοδα κατοικίας, μετα-
κινήσεις, κ.λπ.).

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο: ο εκάστοτε πρόεδρος του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, όπως ο «σοσιαλιστής» Ντομινίκ 
Στρος-Καν, αμειβόταν ετησίως με 421.000 δολάρια και δικαιού-
νταν επιπλέον επίδομα ύψους 75.000 δολαρίων. Βάσει του συμ-
βολαίου του τα κάθε είδους έξοδά του ήταν πλήρως καλυμμένα, 
ενώ διέθετε κάθε λογής υπηρετικό προσωπικό, από σοφέρ μέχρι 
μάγειρα... 


