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ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Συνάντησης για μια Αντικαπιταλιστική Διεθνιστική Αριστερά – 14-15 

Μαρτίου 2020, Αθήνα 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ 

1. Εισαγωγή 

Σήμερα, 12 χρόνια μετά από την κατάρρευση της Λήμαν Μπράδερς, ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός 

καθεστωτικών ειδικών και θεσμικών παραγόντων προαναγγέλλει πως μια παρόξυνση της παγκόσμιας 

καπιταλιστικής κρίσης είναι προ των πυλών. Οι μαύρες, λοιπόν, προγνώσεις, παύουν να είναι ίδιον των 

«ιδεοληπτικών ριζοσπαστών». 

Τι είναι, όμως, αυτή η μακρόχρονη περίοδος δυσπραγίας για την καπιταλιστική συσσώρευση; 

Φαίνεται πως η καλύτερη εικόνα για τη μακρά σχετικά διάρκεια, στην οποία εντάσσεται και η σημερινή 

περίοδος, είναι αυτή που αντιλαμβάνεται την σημερινή Κρίση ως ένα είδος αναβεβλημένης Κρίσης. H Κρίση 

του 2008 είναι η επανάκαμψη της Κρίσης της δεκαετίας του 1970, αφού μεσολάβησαν τρεις δεκαετίες στις 

οποίες ο νεοφιλελεύθερος καπιταλισμός επιβλήθηκε ως η «λύση» εκείνης της συστημικής κρίσης. Τα τωρινά 

φαινόμενα είναι  άμεσα συνδεδεμένα με τις μεθόδους που επιλέχθηκαν ως απάντηση στην παγκόσμια 

καπιταλιστική Κρίση των ετών της δεκαετίας του  1970. 

Αναλυτικότερα, μπορούμε να σημειώσουμε ότι: 

1. Η οικονομική κρίση, που εξελίσσεται δέκα σχεδόν χρόνια, συνδέεται οργανικά με τη διατροφική, την 

ενεργειακή και την περιβαλλοντική κρίση, που εκτυλίσσεται ταυτόχρονα. Πίσω της βρίσκεται η ίδια 

δυναμική του καπιταλιστικού συστήματος, καθώς και οι συναρτημένες με αυτήν πολιτικές επιλογές. 

2. Η παρούσα οικονομική κρίση, ειδικά, είναι ένα ακόμη επεισόδιο σε μια μακρά πορεία οικονομικής κάμψης 

που χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό της εποχής μας από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 κι έπειτα. Η σύγκριση 

σε όλους τους βασικούς δείκτες – ποσοστό κέρδους (rate of profit), ρυθμός μεγέθυνσης (growth rate), 

σχηματισμός κεφαλαίου (investments), εργασιακή παραγωγικότητα (labor productivity)- υποσημειώνει 

μια μεγάλη υστέρηση σε σχέση με τα τριάντα μεταπολεμικά χρόνια καπιταλιστικής ανάπτυξης. Η 

καπιταλιστική κρίση, που σηματοδότησε το τέλος της «χρυσής εποχής» του καπιταλισμού δεν έχει βρει 

λύση στα χρόνια που μεσολάβησαν. 

3. Οι προσπάθειες των κυβερνήσεων μετά το 1973 να αξιοποιήσουν, καταρχήν, τα κεϋνσιανά μέσα 

επεκτατικής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής (extensionary fiscal and monetary policy), σε 

ακόμη μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι την προηγούμενη περίοδο, επιδείνωσε παρά θεράπευσε την κατάσταση, 

οδηγώντας στον στασιμοπληθωρισμό. Η παταγώδης αποτυχία του κεϋνσιανισμού ως πολιτικής πρότασης 
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διεξόδου από την κρίση του ’70 άνοιξε το δρόμο στην επικράτηση των νεοφιλελεύθερων ιδεολογημάτων 

και πολιτικών προτάσεων. Ωστόσο, και αυτό το εγχείρημα ανάταξης του συστήματος μέσα, κυρίως, από 

την ραγδαία αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης  δεν είχε παρά περιορισμένα 

αποτελέσματα. Το ποσοστό κέρδους δεν προσέγγισε τα μεταπολεμικά επίπεδά του. Η καπιταλιστική 

συσσώρευση (accumulation) δεν βρήκε νέα δυναμική διέξοδο. Οι ιδιωτικοποιήσεις και οι νέες 

«περιφράξεις» (“enclosures”), μαζί και η εκτόξευση του ιδιωτικού, κυρίως, αλλά και δημόσιου χρέους, 

ώστε να καλυφθούν τα κενά στη συνολική ζήτηση, που προέκυπταν από τη συμπίεση των εισοδημάτων 

του κόσμου της εργασίας (αυτό που ο Colin Crouch ονομάζει Privatized Keynesianism), μαζί και ο Πολεμικός 

Κεϋνσιανισμός (War Keynesianism) του Reagan, εκτόνωσαν τις επιπτώσεις της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 

στην ίδια την οικονομία, αλλά δεν επέλυσαν το βασικό πρόβλημα της κερδοφορίας (profitability). Οι 

χρηματοπιστωτικές φούσκες λειτούργησαν όλη αυτή την περίοδο ως ευκαιρίες διανομής και αναδιανομής 

της υπεραξίας στο εσωτερικό της τάξης των καπιταλιστών  στο μέτρο που το γενικό ποσοστό κέρδους δεν 

φαίνονταν να ανακάμπτει. 

4. Η πορεία αυτή έδειξε με σαφή τρόπο την ισχύ της ριζοσπαστικής θεωρίας των καπιταλιστικών κρίσεων, η 

οποία εντοπίζει την αιτία τους στην ίδια την εσωτερική δυναμική του συστήματος, που οδηγεί σε 

υπερσυσσώρευση (overaccumulation) κεφαλαίου. Αποδείχθηκε, για ακόμη μια φορά, ότι ο καπιταλισμός 

έχει μια φυσική ροπή προς την κρίση, και ότι οι κλυδωνισμοί είναι συνήθως ενδογενείς, προέρχονται, 

δηλαδή, από το ίδιο το σύστημα. Στην πραγματικότητα ζούμε τον παροξυσμό μιας κρίσης 

υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου, που βρίσκεται στο υπόβαθρο ολόκληρης της περιόδου της 

νεοφιλελεύθερης κυριαρχίας. Όπως σημειώνει ο Μαρξ, έχουμε υπερσυσσώρευση, όταν «το κεφάλαιο 

[γίνεται] ανίκανο να εκμεταλλεύεται την εργασία στο βαθμό εκείνο που απαιτεί η «υγιής», «ομαλή» 

ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής». Είναι η ώρα, όπου, «το αληθινό εμπόδιο για την 

καπιταλιστική παραγωγή είναι το κεφάλαιο το ίδιο». 

5. Η κρίση ξεσπάει λόγω της υπερσυσσώρευσης, λόγω του γεγονότος, δηλαδή, πως «η κοινωνία έχει πάρα 

πολύ πολιτισμό, πάρα πολλά μέσα ύπαρξης, πάρα πολλή βιομηχανία, πάρα πολύ εμπόριο». Και ακριβώς 

γι’ αυτό η μόνη πραγματική διέξοδος που έχει ο καπιταλισμός είναι η καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, 

η καταστροφή κεφαλαίου. Καμιά οικονομική πολιτική που δεν θέτει σε λειτουργία εκτεταμένες 

εκκαθαριστικές λειτουργίες δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική. 

Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ πως η σημερινή παρατεταμένη Κρίση είναι μια μεγάλη Κρίση. Εμείς στην Ελλάδα 

το ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά και διεθνώς πρόκειται για ένα μεγάλο Συμβάν και με συγκριτικούς όρους. Το 2008 

υπήρξε μια πολύ μεγάλη πτώση (slump). Ποτέ μετά το 1929 δεν είχαμε συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ. Ακόμη 

και το πολύ κακό 1982 το παγκόσμιο προϊόν αυξήθηκε κατά 0.5%. Το 2008 είχαμε μείωση κατά 2.5%. 

Έκτοτε και με αρχή το 2010, ο ρυθμός μεγέθυνσης της παγκόσμιας οικονομίας μέχρι και το 2016 υποχωρούσε 

συνεχώς: από 5.2% έφθασε στο μόλις 1.5%. Στη συνέχεια υπήρξε μια ασθενική ανάκαμψη, ενώ σήμερα οι 

προβλέψεις είναι για επερχόμενη νέα ύφεση. Ο σημαντικότερος δείκτης, που θα σηματοδοτούσε την 

ανάκαμψη είναι οι παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες βρίσκονται επί μια δεκαετία σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Ο νεοφιλελευθερισμός απέτρεψε παροδικά την κατάρρευση, μεταθέτοντας το κρίσιμο ζήτημα της καταστροφής 

των ανεπαρκώς αξιοποιούμενων κεφαλαίων στο μέλλον. Και το μέλλον ήρθε το 2008. Αν και το παράδειγμα της 

Λίμαν Μπράδερς τρόμαξε τους ιθύνοντες, η αποφυγή της εκκαθάρισης είναι αδύνατη. Άρα ένα νέο επεισόδιο 
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μεγάλης Κρίσης είναι η πιο πιθανή εξέλιξη στα επόμενα χρόνια, προκειμένου η κερδοφορία να ξαναπάρει τα 

πάνω της –και μαζί η οικονομική μεγέθυνση. 

Η επιστροφή στη μεταπολεμική –«κεϋνσιανή»- συνθήκη για το σύστημα είναι απαγορευμένη επιλογή. Και τότε, 

άλλωστε, η σοσιαλδημοκρατική συναίνεση υπήρξε περισσότερο αποτέλεσμα των ταξικών αγώνων σε διεθνές 

και εθνικό επίπεδο παρά «επιλογή» του συστήματος –η κρίση του τριάντα είχε «επιλυθεί» με την ολοκληρωτική 

ισοπέδωση του κόσμου στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.  Η συναίνεση της «χρυσής εποχής», για να το πούμε αλλιώς, 

ήταν η τελική απάντηση στην απειλή του ’17 και στους όρους που αυτό δημιούργησε για τον καπιταλιστικό 

κόσμο. Δεν επρόκειτο περί «επιλογής». 

Έστω κι έτσι, όμως, γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρξει μια παρόμοια ρύθμιση σήμερα όχι από επιλογή, αλλά 

«αναγκαστικά»; Αυτό είναι που θέτουν στην πραγματικότητα οι νεοκεϋνσιανοί, όταν κάνουν αναφορά στο ίδιο 

το συμφέρον του συστήματος. Γι’ αυτό, κιόλας, θεωρούν πως οι πολιτικές λιτότητας, περισσότερο από άδικες, 

είναι «παράλογες». Ο Γιάνης Βαρουφάκης έχει, ως γνωστόν, διαπρέψει, όχι με καλά αποτελέσματα, πρέπει να 

παραδεχτούμε σε αυτήν την επίκληση της λογικής, βάσει της οποίας η λιτότητα αποβαίνει σε βάρος και του 

ίδιου του κεφαλαίου. Πρόκειται, προφανώς, περί ασύγγνωστης, μετά από τόσες εμπειρίες, νεοκεϋνσιανής 

πλάνης. Η λιτότητα ευνοεί την κερδοφορία και γι’ αυτό επιλέγεται. Είναι απολύτως λογική επιλογή. Βεβαίως, 

δεν επιλύει το μακροχρόνιο πρόβλημα. Πράγμα που ισχύει και για τις νομισματικές (monetary) πολιτικές που 

εφαρμόζονται μετά το 2008. 

Από την έναρξη της κρίσης η κύρια κατεύθυνση ήταν η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, μέσω της 

μείωσης των επιτοκίων (diminishing of interests) και της εκτύπωσης (printing) νέου χρήματος προς διάσωση 

των τραπεζών και ανάσχεση της κατάρρευσης της παγκόσμιας οικονομίας –που, θυμίζω, δεν ήταν πρόγνωση 

φευγάτων μαρξιστών, αλλά ζωντανή και σπαρταριστή πραγματικότητα μετά την «εξάτμιση» της Λίμαν και με 

τους μεγαλύτερους χρηματοπιστωτικούς (financial) οργανισμούς  μπροστά σε παρόμοια μοίρα, αν αφήνονταν 

στις αξιολάτρευτες, κατά τα άλλα, «δυνάμεις της αγοράς». Τα κράτη απέτρεψαν τον Αρμαγεδδώνα σε εκείνη 

την φάση, δεν έδωσαν, όμως, κάποια οριστική λύση. 

Έτσι, από το 2013 κι έπειτα, ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση των «αντισυμβατικών» νομισματικών πολιτικών, 

επιλέχθηκε η περίφημη «ποσοτική χαλάρωση» (Quantity easing), το QE. Η βασική ιδέα ήταν πως οι Κεντρικές 

Τράπεζες θα τροφοδοτούσαν με χρήμα την οικονομία αγοράζοντας όλων των ειδών τα χρηματοπιστωτικά 

προϊόντα (Financial Products) από τις εμπορικές (Commercial) τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς 

οργανισμούς, όπως κρατικά ομόλογα, ενυπόθηκα δάνεια, τραπεζικά ομόλογα, ακόμη και μετοχές (government 

bonds, corporate bonds, mortgage bonds and even stocks and shares). Με αυτόν τον τρόπο, οι τράπεζες, 

γεμάτες φθηνό χρήμα και πολύ ασφαλέστερες από ό,τι πριν, θα τροφοδοτούσαν με ρευστότητα στην 

πραγματική οικονομία και η κρίση θα γίνονταν παρελθόν. 

Συνέβησαν αυτά; Όχι. Φαίνεται, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα του Σαν Φρανσίσκο, πως η επίπτωση του 

QE στη μεγέθυνση της αμερικανικής οικονομίας ήταν περίπου 0.04% ! Συνέχισε, όμως, να επιτελείται ο άμεσος 

«αμυντικός» στόχος: οι τράπεζες, πράγματι, διασώθηκαν και η ραγδαία κατάρρευση αποφεύχθηκε. 

Το κόστος αυτής της πολιτικής ήταν σημαντικό. Η FED  φορτώθηκε με «χαρτιά» αξίας 4 τρισεκατομμυρίων ευρώ 

και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με περισσότερα από 3 τρισεκατομμύρια, ενώ η αντίστοιχη Ιαπωνική έφτασε 

στο ύψος του 75% του ΑΕΠ. Την ίδια περίοδο το Παγκόσμιο Χρέος –υποτίθεται η βασική αιτία για την Κρίση- 
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όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αυξήθηκε. Στην πραγματικότητα, ό,τι κι αν λέγονταν επισήμως, επιλέχθηκε μια 

πολιτική, η οποία, μαζί με την τερατώδη επίθεση στον κόσμο της εργασίας, διαμόρφωνε μια νέα φούσκα, μέσω 

του πάμφθηνου χρήματος, ως μόνη δυνατότητα στο μέτρο που η «πραγματική οικονομία» δεν έλεγε να 

ανακάμψει. Κάποιοι, μάλιστα, από τους γκουρού του παγκόσμιου καπιταλισμού το λένε ρητά, όλα αυτά τα 

χρόνια: η μόνη δυνατότητα ανάσχεσης ενός επόμενου, ίσως χειρότερου από του 2008, κρισιακού επεισοδίου 

είναι οι φούσκες. Ζήτω, λοιπόν, οι φούσκες και βλέπουμε. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην πορεία, επιλέχθηκαν και πιο ευφάνταστες νομισματικές πολιτικές, όπως αυτές του 

μηδενικού επιτοκίου ή και του αρνητικού επιτοκίου (zero or negative interests) (από την Ελβετία και την 

Σουηδία, μετά το 2015), που σημαίνει πως οι Κεντρικές Τράπεζες, στην πραγματικότητα, πληρώνουν τις 

εμπορικές, προκειμένου οι τελευταίες να δανείζονται από τις πρώτες! Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο, όπου 

προτείνεται, από τις στήλες του Economist και των Financial Times, η πολιτική του helicopter money, που πάει 

να πει η απευθείας, δωρεάν, πίστωση των λογαριασμών των πολιτών με σημαντικά χρηματικά ποσά, ώστε η 

δαπάνη τους να λειτουργήσει ως εμβρυουλκός για την ανάπτυξη 

Όπως ήδη σημειώθηκε, σε ό,τι  αφορά την υπέρβαση της Κρίσης, οι πολιτικές αυτές ελάχιστα μπορούν να 

κάνουν. Πράγμα γνωστό, άλλωστε, ήδη από την δεκαετία του 1930, όταν ο αρχικά υποστηρικτής τους Κέινς τις 

χαρακτήρισε ως προφανή αποτυχία. 

Το πράγμα, λοιπόν, εξελίσσεται όχι με τον καλύτερο τρόπο. Ο παροξυσμικός (lunatic) νεοφιλελευθερισμός, 

μεταφέροντας τα βάρη στον κόσμο της εργασίας και αυξάνοντας διαρκώς το χρέος, απέτρεψε παροδικά  ένα 

νέο βαρύ επεισόδιο. Δεν μπορεί να το αποφύγει, ωστόσο. Η εκτεταμένη καταστροφή κεφαλαίου είναι 

προϋπόθεση για την «υγιή» επανεκκίνηση της συσσώρευσης (accumulation)  μέσω της αποκατάστασης της 

κερδοφορίας (profitability). 

Και ακριβώς επειδή η κερδοφορία είναι το θέμα μια σειρά από «αναπαραγωγικούς» κλάδους αποκτούν, όπως 

και γενικότερα τα δημόσια αγαθά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως πολύ σημαντική συμπληρωματική δύναμη 

ενίσχυσής της.   Συνέβη επί δεκαετίες και ισχύει ακόμη περισσότερο σήμερα. 

Η, περιορισμένη έστω, βελτίωση της κερδοφορίας μετά από την κρίση του 1973 βασίστηκε και στην επέκταση 

της σφαίρας των δραστηριοτήτων του κεφαλαίου στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην παιδεία, στην υγεία, 

στους ελεύθερους χώρους των πόλεων και γενικότερα στα δημόσια αγαθά. Με άλλα λόγια, η σχετική επιτυχία 

του νεοφιλελευθερισμού, η μέτρια, έστω, βελτίωση της κερδοφορίας του κεφαλαίου, στην διάρκεια της 

νεοφιλελεύθερης εποχής, βασίστηκε στο δραστικό περιορισμό της δημόσιας παραγωγής των δημόσιων 

αγαθών, στη ευρεία εμπορευματοποίησή τους ή, με τα λόγια του Ντέιβιντ Χάρβεϊ, σε μια στρατηγική 

συσσώρευσης μέσω αφαίρεσης (accumulation by dispossession). 

Η πιο χαρακτηριστική νότα σχετικά με τη μεγάλη σημασία αυτού του ζητήματος είναι αυτή που έδωσε, σε άρθρο 

του στους Financial Times –στο πλαίσιο ενός αφιερώματος με θέμα “Capitalism in Crisis”- ο Lawrence Summers. 

Ο Summers δεν είναι τυχαίος: ο υπ’ αριθμόν ένα άνθρωπος του Κλίντον αποτελεί τον εισηγητή και πυλώνα της 

περίφημης «Συναίνεσης της Ουάσιγκτον», της καπιταλιστικής στρατηγικής, δηλαδή, που διαμόρφωσε 

περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την κατάσταση  του κόσμου στα 20 τελευταία χρόνια. Ο Summers, λοιπόν, 

ισχυρίζεται πως για τις «αρρυθμίες» που παρατηρούνται μετά το 2008, όπως π.χ. η μεγάλη ανεργία, δεν 

ευθύνεται ο καπιταλισμός, αλλά η … τεχνολογία με την ευρύτερη έννοια. Ας δούμε την αφήγησή του: «Έτσι, η 
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γεωργία έδωσε τη θέση της στη βιομηχανία στον 19ο αι. και, εξαιτίας αυτού, άνθρωποι έχασαν τη βιωτή τους 

και η ανισότητα αυξήθηκε. Κατόπιν, στον 20ο αι. η βιομηχανία έδωσε τη θέση της στις υπηρεσίες και το ίδιο 

πράγμα συνέβη ξανά. Τώρα, στον 21ο αι., όλες οι δουλειές και τα εισοδήματα εντοπίζονται σε τομείς που 

αυξάνουν την ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου, όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η κατοικία και όχι σε 

αγαθά ή άλλες χαμηλής αξίας υπηρεσίες. Το πρόβλημα είναι … πως αυτές οι δραστηριότητες ανήκουν κυρίως 

στο δημόσιο τομέα και δεν υπόκεινται στο κίνητρο του κέρδους». Ο Summers μας λέει, συνεπώς, πως η 

κερδοφορία δεν είναι πλέον αρκετή στον υφιστάμενο ιδιωτικό τομέα και, επομένως, για να σώσουμε τον 

καπιταλισμό, άρα και την … ευημερία μας,  πρέπει να καταστρέψουμε κι άλλες δημόσιες υπηρεσίες περνώντας 

το προϊόν τους στην εμπορευματική σφαίρα. Άρα, η λύση στα τωρινά μας προβλήματα είναι ακόμη 

περισσότερος καπιταλισμός.  

Συνεπώς, όπως με τη λιτότητα, έτσι και με την υγεία, την παιδεία και τα δημόσια αγαθά συνολικά, η 

νεοφιλελεύθερη πολιτική είναι μονόδρομος. Όχι λόγω ιδεοληψίας, αλλά λόγω αναντίρρητης συστημικής 

ανάγκης. 

Πράγμα που σημαίνει πως η μάχη για την υπεράσπισή τους, από το παγκόσμιο κίνημα, σε συνδυασμό με τη 

μάχη για την αποτροπή της περιβαλλοντικής καταστροφής, είναι πραγματική μάχη ζωής και θανάτου και για τις 

δύο πλευρές της σύγκρουσης. Αποκτά σχεδόν επαναστατικό χαρακτήρα. 

2. Η επερχόμενη νέα αναζωπύρωση της κρίσης 

Όπως ήδη σημειώθηκε, το σύνολο των διεθνών παραγόντων, με κάποιο βάρος, καθώς και των έγκριτων 

αναλυτών, ανεξαρτήτως πολιτικής κλίσης, θεωρούν πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια 

πιθανότατη  αναζωπύρωση των ακραίων συμπτωμάτων της παγκόσμιας κρίσης. Δίνοντας βαρύτητα σε 

διαφορετικά δεδομένα, σημειώνουν: 

1. Το 2018 σήμανε το τέλος της επιταχυνόμενης αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ, για την οποία τόσο είχαν 

χαρεί οι διεθνείς παράγοντες τα δύο προηγούμενα χρόνια. Η  μεγέθυνση επιβραδύνθηκε σημαντικά 

σχεδόν παντού στον κόσμο. Στις ΗΠΑ από 4% στο δεύτερο τρίμηνο σε 2.5% στο τέταρτο. Στην Ευρωζώνη 

από 2.7% σε 1.5%. Στην Ιαπωνία στασιμότητα στο επίπεδο του 1%. Στην Κίνα, μεγαλύτερη βιομηχανική 

οικονομία του κόσμου, παρουσιάζεται συνεχής επιβράδυνση από το 2014 μέχρι σήμερα. Οι ίδιες τάσεις 

συνεχίστηκαν και το 2019, όταν και η Γερμανία φλέρταρε επί καιρό με την τεχνική ύφεση. 

2. Το σύνολο των αναδυόμενων οικονομιών βρίσκονται σε διαρκώς δυσμενέστερη οικονομικά θέση, για μια 

σειρά από λόγους. Ειδικά η Τουρκία και η Αργεντινή αντιμετώπισαν μέσα στο 2018 τεράστια ειδικά 

προβλήματα, που κάθε άλλο παρά ξεπεράστηκαν. 

3. Η Κίνα, η οποία, με την επεκτατική της πολιτική, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάσχεση της συστημικής 

κατάρρευσης μετά το 2008 βρίσκεται σε διαρκή επιβράδυνση, ενώ το πιστωτικό της σύστημα κάθεται 

πάνω σε ένα βουνό χρέους, που κάνει την κατάστασή του εξαιρετικά επισφαλή. 

4. Το παγκόσμιο χρέος, στα δέκα χρόνια που μεσολάβησαν από το 2008, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά 

σημείωσε ραγδαία άνοδο. Από 150 τρισεκατομμύρια δολάρια έχει ξεπεράσει σήμερα τα 250 (αύξηση 

μεγαλύτερη του 70%) Το τμήμα του, μάλιστα, που παρουσιάζει τη χειρότερη εξέλιξη είναι το 

επιχειρηματικό (αύξηση πάνω από 80%) –πάνω από τις μισές αμερικανικές εταιρίες βρίσκονται κοντά σε 
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αδυναμία πληρωμής των χρεών τους. Ένα 28%, μάλιστα, ανήκει στην κατηγορία των επιχειρήσεων ζόμπι, 

οι οποίες έχουν έσοδα μικρότερα από το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους –στην περίοδο των 

χαμηλότερων επιτοκίων στην ιστορία του καπιταλισμού. 

5. Την ίδια στιγμή, τα περίφημα παράγωγα –που είχαν χαρακτηριστεί κατεξοχήν χρηματικά όπλα μαζικής 

καταστροφής- είναι αυξημένα σε σχέση με το 2008 με την αξία της να αποτιμάται πάνω από 800 

τρισεκατομμύρια δολάρια –πάνω από 10 φορές το παγκόσμιο ΑΕΠ. 

6. Προεξόφληση της δυσμενούς εξέλιξης στην παγκόσμια οικονομία είναι, ακόμη, η σημαντική πτώση της 

τιμής του χαλκού και των άλλων βιομηχανικών μετάλλων, που υποδηλώνει την μείωση της ζήτησης των 

βιομηχανικών επιχειρήσεων, άρα και προβλεπόμενη μείωση της παραγωγής τους. 

7. Αντίστοιχο είναι και το σήμα που δίνει η μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου, από 75 $ το βαρέλι τον 

Οκτώβριο του 2018 σε μόλις 45 $ από το Δεκέμβριο, μείωση 40% μέσα σε ένα δίμηνο. 

8. Η προστατευτική πολιτική του Τραμπ και η ανταπάντηση των υπολοίπων μπορεί να μην αποτελεί από μόνη 

της σημαντικό παράγοντα επιδείνωσης της παγκόσμιας οικονομίας, δεν βοηθάει, ωστόσο, και καθόλου 

μπροστά στην επερχόμενη αναταραχή. Δεδομένου, μάλιστα, πως συνδέεται με έναν πραγματικό πόλεμο 

σε εκκίνηση σε ό,τι αφορά την τεχνολογική υπεροχή κάνει τα πράγματα πολύ περισσότερο στρατηγικά: η 

σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την κινεζική Huawei είναι πολύ χαρακτηριστική, ιδίως αν 

ληφθεί υπόψη η τεράστια σημασία των FAANGs (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google) σε ό,τι αφορά 

το οικονομικό μέλλον του αμερικανικού ιμπεριαλισμού –αξίζει να σημειωθεί πως η Apple μόνη της έχει 

κεφαλαιακή αξία 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε ένα παγκόσμιο ΑΕΠ 80 τρις (οι ΗΠΑ έχουν περίπου 20). 

9. Η αποτύπωση της κρισιακής συνέχειας δεν είναι πουθενά περισσότερο εμφανής από ό,τι στην πορεία των 

παραγωγικών επενδύσεων, που βρίσκονται ακόμη σε επίπεδα 30% κάτω από το 2008. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ, 

οι 500 μεγαλύτερες εταιρίες αύξησαν, στο τρίτο τρίμηνο του 2019, τις επενδύσεις τους κατά 0.8%, πράγμα 

που οφείλεται, μάλιστα, αποκλειστικά στην Apple και την Amazon –χωρίς αυτές, για τις 438 από τις 500 

καταγράφεται συρρίκνωση. 

10. Δεδομένου πως η κατάρρευση του συστήματος πριν από δέκα χρόνια αποφεύχθηκε με γενναία κρατική 

παρέμβαση και ακραία νομισματική χαλάρωση, που έφερε τα επιτόκια σε αρνητικά επίπεδα –οι 

δανειζόμενοι επιχορηγούνταν για να δανείζονται- η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανέκρουσε πρύμναν 

από την σχεδιαζόμενη από καιρό αύξηση των επιτοκίων. Δεν είναι τυχαίο πως οι αγορές μετοχών 

υπέφεραν, στο τέλος του 2018, τη μεγαλύτερη πτώση τους από το παγκόσμιο κραχ του 2008. 

11. Το προηγούμενο προεξοφλείται και από το δημοφιλή στους χρηματιστηριακούς κύκλους δείκτη της 

inverted yield curve, δηλαδή την πτώση του επιτοκίου των μακροχρόνιων ομολόγων του κράτους κάτω από 

το επιτόκιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, που δείχνει πως οι επενδυτές προβλέποντας την επερχόμενη 

κρίση τοποθετούν τα κεφάλαιά τους στα ασφαλέστερα κρατικά χρεόγραφα. 

Ο Μαρξ έλεγε ότι αυτό που οδηγεί στην πτώση των χρηματιστηρίων είναι η διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια 

δανεισμού και στο γενικό ποσοστό κέρδους. Όπως ήδη σημειώθηκε, τα επιτόκια βρίσκονται διεθνώς σε διαρκή 

άνοδο, ενώ τα ποσοστά κέρδους επιβραδύνουν την παρατηρούμενη τα προηγούμενα χρόνια αύξησή τους. 

Γράφει χαρακτηριστικά ο Μάικλ Ρόμπερτς: «Ο εταιρικός τομέας στις ΗΠΑ [σημείωσε ρεκόρ κερδών με το τέλος 

του 2018]. Αλλά αυτό το άλμα φαίνεται να είναι συγκυριακό (one-off). Έχει προέλθει από τις τεράστιες 

περικοπές στους εταιρικούς φόρους και στις απαλλαγές που προσφέρονται για επαναπατρισμό των ρευστών 
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κεφαλαίων των μεγάλων επιχειρήσεων από το εξωτερικό. Επιπλέον, οι αμερικανικές επιχειρήσεις ευνοήθηκαν 

ιδιαίτερα από τη μεγάλη πτώση των τιμών του πετρελαίου το 2018.  

Διεθνώς, τα κέρδη συνέχισαν να αυξάνονται μέσα στο 2018. Αλλά, η αύξηση των κερδών επιβραδύνεται στη 

Γερμανία, την Κίνα και την Ιαπωνία, [ενώ στις ΗΠΑ, είναι μάλλον συγκυριακή]». 

Επιβραδυνόμενη αύξηση της κερδοφορίας σε χαμηλά επίπεδα και αυξανόμενο κόστος του (εταιρικού) χρέους, 

σε συνδυασμό με τους πολιτικό-οικονομικούς παράγοντες του διεθνούς εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και 

ΗΠΑ αυξάνουν κατά πολύ την πιθανότητα για μια παγκόσμια κρίση. 

Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για πρόγνωση. Τελευταία όλο και περισσότερες έρευνες, σε ΗΠΑ και Ε.Ε., αρχίζουν 

να δείχνουν πως το θεμελιώδες πρόβλημα του συστήματος συνίσταται στην αναβολή της πλήρους εκτύλιξης 

των εκκαθαριστικών λειτουργιών, που κανονικά επιτελούν οι καπιταλιστικές κρίσεις. Όπως συμπεραίνει, π.χ., 

η σχετική μελέτη του ΟΟΣΑ, η θεμελιώδης αιτία για την αδυναμία επανάκαμψης της καπιταλιστικής 

συσσώρευσης είναι ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων ζόμπι, νεκροζώντανων οικονομικών οργανισμών, που 

διατηρούνται στη ζωή τεχνητά, αξιοποιώντας τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Κοινή εκτίμηση είναι πως στην 

καπιταλιστική μητρόπολη αποτελούν έως και το 20% των επιχειρήσεων. Θα πρέπει, βέβαια, να ειπωθεί πως με 

τις χρηματοοικονομικές τους συνδέσεις επηρεάζουν ένα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό της οικονομίας.  

Με άλλα λόγια, χωρίς να κάνουν το τελικό βήμα, οι έρευνες αυτές υποδεικνύουν αυτό που δεν χρειάζεται να 

είσαι προχωρημένος μαρξιστής για να ξέρεις: πως, δηλαδή, όπως έχει αποδείξει η ιστορία του καπιταλισμού, 

δεν πρόκειται να ξεπεραστεί η κρίση αν δεν επισυμβεί μια πολύ μεγάλη καταστροφή κεφαλαίου (και χρέους, 

επομένως). Την τελευταία φορά αυτό σήμαινε έναν Παγκόσμιο Πόλεμο –και οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου 

που ζούμε δημιουργούν αναγκαστικά ανατριχιαστικούς συνειρμούς. 

Ο συμβουλιακός κομμουνιστής Πάουλ Μάτικ έγραφε, ήδη από το 1980, πως «από δω και πέρα» κάθε κρίση του 

καπιταλισμού μπορεί να εξελιχθεί σε τελική κρίση του. Ένας από τους λόγους που, παρ’ όλα όσα περιγράφονται 

στην αρχή, το σύστημα «ξανατονώνεται» είναι η προφανής αδυναμία της παγκόσμιας Αριστεράς να πάρει την 

πρωτοβουλία. Αν αυτό συνεχιστεί, ακόμη και η πιθανή ενδόρρηξη –κατάρρευση δεν θα είναι καλό νέο για την 

ανθρωπότητα. Όπως έλεγε ο Μπένγιαμιν, σε μια ανάλογη με τη δική μας εποχή, η Επανάσταση απαιτείται, για 

να μπει φρένο σε ένα σύστημα, του οποίου η καταστροφική δυναμική είναι πραγματικά πέρα από κάθε 

φαντασία. 

3. Οι επιπτώσεις στην Ελλάδα 

Ο ελληνικός καπιταλισμός –και, μαζί, ο ελληνικός κοινωνικός σχηματισμός- έχει εμπλακεί σε μια μεγάλη 

περιπέτεια. Από πολλές απόψεις, μάλιστα, πρόκειται για μια εξέλιξη σχεδόν πρωτοφανή ιστορικά. Η «Μεγάλη 

Ύφεση» ήδη άλλαξε με δραστικό τρόπο την Ελλάδα. Και συνεχίζεται καταστρέφοντας πόρους, πάγια, 

ανθρώπους σε έκταση πραγματικά αδιανόητη. 

Από την άλλη, η συντελούμενη καταστροφή έχει αρχίσει να δημιουργεί, ήδη από το 2017, αληθινή αισιοδοξία 

σε ένα τμήμα της άρχουσας τάξης και των διανοουμένων της. Όπως σημείωνε στην ώρα της η «Οικονομική 

Καθημερινή: «[Β]ρισκόμαστε στο σημείο […] όπου είναι εφικτή η επανεκκίνηση της οικονομίας […] Η κρίση, 

αυτή έκανε τη βασική δουλειά.  Οι στοιχειακές δυνάμεις της κατέστρεψαν ένα μεγάλο τμήμα του (μη 

ανταγωνιστικού) κεφαλαίου, με λουκέτα και μια σε όλη τη γραμμή υποτίμηση των αξιών. Μαζί, κατέστρεψαν 
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ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και δια της ανεργίας υποτιμήθηκε η αμοιβή της εργασίας. Έσπασαν, επίσης, 

τη φούσκα του κρατικού τομέα. Έτσι, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την αναστροφή του ποσοστού του 

κέρδους, μια αναστροφή που δειλά είχε αρχίσει να εκδηλώνεται το 2014 και πέρυσι έγινε ορατή δια γυμνού 

οφθαλμού. Είναι αποκαλυπτικό ότι το 2016 διπλασιάστηκαν τα θετικά καθαρά αποτελέσματα των εισηγμένων 

στο χρηματιστήριο εταιρειών. Το τέλος κάθε κρίσης σηματοδοτείται, με κάποιον τρόπο, από την αναστροφή 

του επιχειρηματικού κέρδους. Στην υπέρβαση της κρίσης, τα μνημόνια λειτούργησαν βοηθητικά. Αφενός, 

εξομάλυναν τις συνέπειες από το σπάσιμο της φούσκας, αποτρέποντας τους κινδύνους (για τη χώρα μας, αλλά 

και για την Ευρωζώνη) από μια ανεξέλεγκτη ακαριαία κατάρρευση της οικονομίας. Αφετέρου, διασφάλισαν ότι 

οι δυνάμεις της κρίσης θα μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή ότι η εκκαθάριση της οικονομίας θα 

ολοκληρωθεί, σε συνθήκες ελεγχόμενες. Με αυτήν την έννοια, το μνημόνια διευκόλυναν τη λειτουργία των 

στοιχειακών δυνάμεων της οικονομίας και την αναστροφή του ποσοστού του κέρδους». 

Με σχεδόν υποδειγματικά μαρξιστική γλώσσα –καταστροφή κεφαλαίου, υποβάθμιση της εργασίας, 

εκκαθάριση, απελευθέρωση των στοιχειακών δυνάμεων της κρίσης, ανάταξη του ποσοστού κέρδους- ο 

συντάκτης εξηγεί το πώς λειτούργησε η κρίση. Επιπλέον, ενισχύει αυτό που από την αρχή της κρίσης 

υποστηρίζαμε ως ριζοσπαστική Αριστερά: τα μνημόνια πέτυχαν, έστω κι αν ελάχιστους από τους 

διακηρυγμένους στόχους τους υπηρέτησαν. Γιατί η πραγματική τους λειτουργία ήταν, ακριβώς, να 

ισοπεδώσουν τον κόσμο της εργασίας, να εκμηδενίσουν τα εναπομένοντα υπολείμματα κοινωνικού κράτους 

και να καταστρέψουν τα μη ανταγωνιστικά κεφάλαια. Και ως προς αυτά η επιτυχία τους είναι πραγματικά 

μοναδική. Ακραία επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών, ιδιωτικοποίηση των πάντων, αποδιάρθρωση ενός 

σημαντικού τμήματος «μεσαίας και μικρής ιδιοκτησίας». 

Νομίζω πως η πρόγνωση είναι ακόμη πρόωρη. Δείχνει, ωστόσο, πώς η ελληνική καπιταλιστική τάξη εκλαμβάνει 

την κοινωνική και πολιτική υπεροχή της, καθώς και την ανακτημένη της αυτοπεποίθηση. Είναι από πολλές 

πλευρές που εκπέμπεται αυτή η «θετική διάθεση» εκ μέρους της. Και είναι βέβαιο πως ο βίος και η πολιτεία 

της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έχουν συμβάλλει ιδιαίτερα στη δημιουργία αυτής της συνθήκης. Μια συνθήκη 

«κανονικοποίησης», που η σημερινή κυβέρνηση έρχεται με αποφασιστικό τρόπο να ολοκληρώσει. 

Η αισιοδοξία, άλλωστε, των εκφραστών της άρχουσας τάξης έχει σήμερα περισσότερους λόγους, για να 

βασιστεί. Ένας δείκτης μόνο είναι τα υπερκέρδη που εμφάνισαν μέσα στο 2018 οι 500 μεγαλύτερες ελληνικές 

επιχειρήσεις, της τάξης των 12 δισεκατομμυρίων ευρώ. 

*** 

Ας θυμηθούμε, όμως, από λίγο πιο κοντά τι έχει συμβεί στα χρόνια της κρίσης. 

Είναι γνωστό πως η μείωση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας  ξεπέρασε το 25%, ενώ το κατά κεφαλήν ποσό 

μειώθηκε ονομαστικά από 24700 το 2010 σε 19700 το 2016, για να σταθεροποιηθεί περίπου σε αυτό το επίπεδο 

έκτοτε. Η πραγματική μείωση είναι αισθητά μεγαλύτερη αν αντιληφθούμε πως οι φορολογικές και 

ασφαλιστικές επιβαρύνσεις του διαθέσιμου εισοδήματος αυξήθηκαν πολύ στο διάστημα αυτό. Έτσι το 

συνολικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά το απίστευτο νούμερο των 57 δισεκατομμυρίων. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσμα ότι οι ετήσιες δαπάνες των νοικοκυριών για κατανάλωση έχουν υποχωρήσει δραστικά από τα 150 

στα περίπου 120 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και οι εξαιρετικά ανελαστικές δαπάνες για τρόφιμα έχουν 

υποχωρήσει σχεδόν κατά 19%. Πρόκειται για μειώσεις πρωτοφανείς, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες θα 
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θεωρούταν απολύτως αδιανόητες και συνδέονται και με τη μεταβολή της περιουσιακής θέσης των νοικοκυριών, 

των οποίων ο πλούτος μειώθηκε κατά 600 δισεκατομμύρια με το μέσο νοικοκυριό να χάνει περίπου 70000 ευρώ. 

Σε ό,τι αφορά τον κρισιμότερο για μια καπιταλιστική οικονομία τομέα, οι επενδύσεις από τα 58 δις. έχουν πέσει 

σε μόλις 20 δις. ευρώ, αποτελώντας το 2018 μόλις το 12% του ΑΕΠ, 7 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο. Ο διαχρονικά κεντρικός κλάδος των κατασκευών είδε κατάρρευση των επενδύσεων κατά 70%, αλλά και ο 

βιομηχανικός υπέστη μια καθίζηση της τάξης του 40%. Με καθηλωμένες τις δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή 

λίγο πάνω από τα 6 δις. και τις άμεσες ξένες επενδύσεις μεταξύ μόλις ενός και δύο δισεκατομμυρίων η εικόνα 

είναι εξαιρετικά αρνητική. Οι μετοχές από το υψηλό στο χαμηλό της κρίσης υποχώρησαν κατά 90%! 

Επιπλέον, η αποταμίευση είναι σε αποδρομή, ενώ οι τράπεζες βρίσκονται σε αναγκαστική απομόχλευση. 

Χαρακτηριστικά, οι αποταμιεύσεις από 240 δισεκατομμύρια το 2010 βρίσκονται στα 120 σήμερα, ενώ οι 

πιστώσεις από 260 έχουν πέσει στα 190 δισεκατομμύρια. Αν σε αυτό προστεθεί το γεγονός πως τα μη 

εξυπηρετούμενα δάνεια από 13 δισεκατομμύρια το 2008 έχουν ξεπεράσει τα 100 , η εικόνα γίνεται πραγματικά 

εφιαλτική. 

*** 

Παρόλα αυτά, με όλο τον ζόφο της κατάστασης –ή, ίσως, λόγω αυτού- ένα τμήμα της ελληνικής καπιταλιστικής 

τάξης αναθαρρεί. Έχει λόγους και είναι αυτοί που εξηγεί, με πολύ καθαρό τρόπο η «Οικονομική Καθημερινή» 

στο παραπάνω κείμενο. Πραγματικά, όροι για την υπέρβαση της καπιταλιστικής κρίσης έχουν αρχίσει να 

διαμορφώνονται. Οι συνθήκες δυνατότητας γίνονται σχετικά θετικές. Χαρακτηρίστηκε η πρόγνωση πρόωρη, 

βέβαια, και ο λόγος είναι πως η υπέρβαση εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από την εξέλιξη της παγκόσμιας 

καπιταλιστικής κρίσης, όπου τα πράγματα  δεν εμφανίζονται ρόδινα.  Τόσο οι επενδύσεις όσο και η εξέλιξη του 

χρέους σε πλανητικό επίπεδο δεν επιτρέπουν αισιοδοξία για τις οικονομικές προοπτικές. Ένα νέο επεισόδιο 

τύπου 2007-2008 , όπως ήδη σημειώθηκε, είναι, αργά ή γρήγορα, η πιο πιθανή έκβαση της τωρινής κατάστασης. 

Επιπλέον, η οποιαδήποτε ανάπτυξη στην Ελλάδα, όντας συναρτημένη με κλάδους, εξαιρετικά ευαίσθητους σε 

μικρές μεταβολές των συνθηκών, όπως ο τουρισμός, γίνεται πολύ επισφαλής. Μια οικονομία, όπου οι 

επενδύσεις δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις αποσβέσεις, με αποτέλεσμα το κεφαλαιακό απόθεμα να 

μειώνεται συνεχώς είναι εξαιρετικά ευάλωτη. 

Από την πλευρά τους, πάντως, οι έλληνες καπιταλιστές και το πολιτικό σύστημα ομοθυμαδόν έκαναν το 

καλύτερο δυνατό. Και έχουν επιτύχει πράγματα, που είναι πολύ πιθανό πως θα διαρκέσουν διαμορφώνοντας 

το μέλλον με όρους εξαιρετικά επωφελείς για τα συμφέροντά τους. Όπως έχει σημειωθεί χαρακτηριστικά από 

τον Ηλία Ιωακείμογλου: 

«Είμαστε τώρα σε μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία αναδύεται, στην Ελλάδα, ένα νέο καθεστώς 

εκμετάλλευσης της εργασίας, το οποίο αναδύεται βαθμιαία, ως αποτέλεσμα «δημιουργικής καταστροφής». Τα 

κύρια χαρακτηριστικά του είναι ήδη φανερά: Πρώτον, ένα μικρότερο παραγωγικό σύστημα που συντίθεται από 

μεγαλύτερες, «μυώδεις» και επιθετικές επιχειρήσεις που επέζησαν της κρίσης αφήνοντας πίσω τους, στα 

ερείπια της μεγάλης ύφεσης, μυριάδες μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων αλλά και έναν σημαντικό αριθμό 

μεγάλων επιχειρήσεων. Δεύτερον, ένα εργατικό δυναμικό που αμείβεται με χαμηλούς μισθούς, που είναι 

απροστάτευτο, που στερείται δικαιωμάτων και γίνεται πειθήνιο με εργαλείο την εκτεταμένη και βαθιά 

ανασφάλεια. Τρίτον, ένα εξαθλιωμένο κοινωνικό κράτος, απογυμνωμένο σε μεγάλο βαθμό από τις βασικές 
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προστατευτικές του λειτουργίες. Τέταρτον, μια κοινωνία στην οποία τα δύο τρίτα του πληθυσμού βρίσκονται 

σε κατάσταση επισφάλειας, υλικής στέρησης και επαπειλούμενης φτώχειας. Πέμπτον, μια διαρκή κρίση 

κοινωνικής αναπαραγωγής που σπρώχνει στο κοινωνικό περιθώριο μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, εκείνες 

που αποκλείονται από τον κόσμο της αμειβόμενης εργασίας. 

Σε ένα τέτοιο καθεστώς εκμετάλλευσης της εργασίας, το απόθεμα παγίου κεφαλαίου θα πρέπει να διατηρείται 

σε επίπεδα τόσο χαμηλά όσο απαιτείται για να διατηρούνται άφθονες εργασιακές εφεδρείες, δηλαδή ένα 

υψηλό ποσοστό ανεργίας ώστε να παραμένουν οι μισθοί τόσο χαμηλοί όσο απαιτείται για να ικανοποιούνται 

οι απαιτήσεις κερδοφορίας του κεφαλαίου (οι οποίες απαιτήσεις καθορίζονται εν πολλοίς εξωγενώς, από τις 

αστάθμητες ορέξεις δηλαδή της τάξης των κεφαλαιοκρατών). 

Επιπλέον, η ελληνική οικονομία είναι «κλειδωμένη» σε μια κατάσταση μειωμένου παραγωγικού συστήματος 

εξαιτίας της υποχρέωσης να διατηρεί στο εξής, και για πολλά χρόνια ακόμα, βιώσιμο εξωτερικό εμπορικό 

ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών υπό το άγρυπνο μάτι του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου: αξιοπιστία, 

εμπιστοσύνη, συνέπεια. 

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, η ύπαρξη ενός ευμεγέθους εφεδρικού εργατικού δυναμικού, η υψηλή ανεργία και 

η υποαπασχόληση, οι επισφαλώς εργαζόμενοι και οι αποθαρρημένοι που σταμάτησαν να αναζητούν εργασία, 

είναι στοιχεία κεντρικά του καθεστώτος εκμετάλλευσης που αναδύεται στην Ελλάδα, διότι λειτουργούν ως 

μηχανισμός πειθάρχησης των υποτελών κοινωνικών τάξεων». 

Και μαζί με αυτά η οικοδόμηση ενός συστήματος ταξικών συμμαχιών από μέρους του άρχοντος συγκροτήματος 

ισχυροποιεί την κατάστασή του. Η ανοχή απέναντι στην φοροκλοπή συγκεκριμένων στρωμάτων του πληθυσμού 

είναι ένα παράδειγμα τέτοιο πρακτικής. Η αλήθεια σχετικά προβάλλει ανάγλυφη από δεκάδες αριθμούς, ένας 

μόνο εκ των οποίων είναι πως η φοροκλοπή ΦΠΑ στην Ελλάδα από 7 δισεκατομμύρια το 2014 έχει ανέβει στα 

9 το 2018, που, πάει να πει, πως, την ίδια περίοδο που οι φτωχοί είδαν μείωση του αφορολόγητου -και 

φοβούνται και μια επόμενη- και τεράστια αύξηση των συντελεστών στο φόρο κατανάλωσης, ένα μεγάλο 

κομμάτι επιχειρηματιών  βρήκε τρόπο να αυγατίσει τα –πλάγια- κέρδη του. Ενδεικτικό της σημασίας αυτού 

είναι πως είναι 5 φορές μεγαλύτερο από το χρηματικό αποτέλεσμα της επαπειλούμενης αύξησης του 

αφορολόγητου. Και αναφερόμαστε μόνο στο ΦΠΑ. Αν συμπεριλάβουμε και τους άμεσους φόρους τα ποσά της 

φοροδιαφυγής και της φοροκλοπής είναι αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια. Αν εισπράττονταν –και είναι ταξική 

επιλογή η «αδυναμία» είσπραξης- πολλά θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. 

Ο προϋπολογισμός του 2020 με προκλητικό τρόπο συνεχίζει στους ίδιους άξονες. Ενώ η φορολογική 

επιβάρυνση των τριών μνημονίων ήταν περίπου 50 δισεκατομμύρια (με τα 15 να αφορούν το τρίτο μνημόνιο), 

η τωρινή φοροελάφρυνση του 1.2 δισεκατομμυρίων προβλέπει για τους μισθωτούς (οι οποίοι πληρώνουν το 

σύνολο σχεδόν των άμεσων φόρων φυσικών προσώπων) μείωση 0.1, ενώ τα 1,1 αφορούν επιχειρήσεις και 

ελευθεροεπαγγελματίες. 

*** 

Αυτές οι συνθήκες κάνουν εντελώς απίθανη τη δυνατότητα άσκησης κεϋνσιανής πολιτικής, στην οποία φαίνεται 

να επενδύουν τμήματα της Αριστεράς, που θεωρούν ως μόνη ικανή συνθήκη υπέρβασης της κρίσης την έξοδο 

από την Ευρωζώνη και την ανάκτηση της νομισματικής πολιτικής.  
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Πρώτα απ’ όλα, φαίνεται πως η καταστροφή των πάγιων στοιχείων της οικονομίας έχει προχωρήσει σε τέτοιο 

βαθμό, που είναι αδύνατη η μεγαλύτερη του 10% αύξηση του ΑΕΠ με την χρήση επεκτατικής πολιτικής 

ενίσχυσης της ζήτησης. Επιπλέον, όπως καλά το συλλαμβάνει  η ανάταξη της κερδοφορίας είναι ο υπ’ αριθμόν 

ένα παράγοντας για την υπέρβαση της καπιταλιστικής κρίσης. Και το καθεστώς εκμετάλλευσης που επιτεύχθηκε 

είναι απόλυτη προϋπόθεση γι’ αυτό. Καμιά κεϋνσιανή πολιτική, με εθνικό νόμισμα ή χωρίς, δεν πρόκειται να 

άρει αυτές τις συνθήκες. Η ταξική πάλη στην Ελλάδα θα παραμείνει άγρια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Δεν υπάρχουν κοινωνικές προϋποθέσεις μια σχετικά έστω συμφιλιωτικής πολιτικής, σαν αυτή που προτείνει το 

ΜΕΡΑ25. Ούτε για μια επεκτατική πολιτική του είδους, που συνδέεται με το εθνικό νόμισμα, είναι ευνοϊκές οι 

συνθήκες. Κανένα τμήμα της ελληνικής αστικής τάξης δεν είναι διατεθειμένο να συνδράμει τέτοιες επιλογές. 

Ακριβώς το αντίθετο, οι Έλληνες καπιταλιστές στο σύνολό τους κατανοούν πως η διαρκής ένταση της 

εκμετάλλευσης είναι ο δικός τους μονόδρομος. Και οι διευθετήσεις που έχουν επιτευχθεί με τα τρία μνημόνια 

σχετικά με το Δημόσιο Χρέος (180% του ΑΕΠ), με τη διαρκή επιδίωξη μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων για 

δεκαετίες και χωρίς καμιά πρόνοια απομείωσης, διευρύνουν αυτήν την προοπτική με την παράταση της 

λιτότητας για δύο γενιές ακόμη –πέρα από το 2060! 

4. Αιτίες της ελληνικής καταστροφής 

Τα χρόνια που ακολούθησαν το ξέσπασμα της ελληνικής Μεγάλης Κρίσης πολλές ερμηνείες επιστρατεύτηκαν, 

προκειμένου να την εξηγήσουν. 

Γιατί, άραγε, η ελληνική Κρίση «ξέφυγε» τόσο πολύ; Γιατί μετεξελίχθηκε σε οιονεί κατάρρευση; Γιατί το 

ελληνικό κράτος αποδείχτηκε, σε τέτοιο βαθμό, «αποτυχημένο», ώστε να είναι βάσιμο το ερώτημα του κατά 

πόσο θα μπορεί να ικανοποιεί τις στοιχειώδεις ανάγκες κοινωνικής αναπαραγωγής στο άμεσο μέλλον; 

Η δεξιά απάντηση είναι πως το ελληνικό κράτος με τις «παροχές» του και την πελατειακή του δόμηση, ιδίως 

μετά το ΄80 βρίσκεται στη ρίζα του κακού. Επαναλαμβάνοντας τις κοινές νεοφιλελεύθερες απόψεις, αποδίδει 

την ευθύνη στο «δημόσιο», το οποίο, εμποδίζοντας την υγιή επιχειρηματικότητα και, ταυτόχρονα, 

παρασιτώντας πάνω της έφερε τα πράγματα στο μη περαιτέρω που βιώνουμε. 

Από την άλλη, μια, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πλειοψηφική παράδοση «ριζοσπαστικής» ανάλυσης 

ισχυρίζεται πως η «αποτυχία» του ελληνικού καπιταλισμού οφείλεται, εν πολλοίς, στον εξαρτημένο χαρακτήρα 

του. Φταίνε οι ξένοι ιμπεριαλιστές, φταίει η ΕΟΚ, φταίει το ευρώ. Και αν σε κάτι φταίει και το ελληνικό κεφάλαιο, 

η ελληνική άρχουσα τάξη, αυτό είναι, κατά βάση, ο «μεταπρατικός» της χαρακτήρας, το γεγονός, δηλαδή, πως 

υπήρξε διαχρονικά και πρόσφατα υπηρέτης ξένων αφεντάδων, που έπαιρνε κάτι από τα ψίχουλα που 

περίσσευαν. 

Η σχετική συζήτηση διαρκεί πολύ. 

Μπορούμε ωστόσο όλοι να παρατηρήσουμε πως ειδικότερα τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός καπιταλισμός από 

‘καπιταλιστική άποψη” έχει φτάσει σε ένα σημείο που πολλά καπιταλιστικά κράτη θα ήθελαν να βρίσκονται. 

Ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργασίας υπήρξε από τους μεγαλύτερους στον ευρωπαϊκό –και όχι μόνο- χώρο, 

η διανομή του εισοδήματος υπέρ των πλουσίων είναι διαρκώς πραγματικά εντυπωσιακή, το φορολογικό 

σύστημα είναι πρωτοφανώς ταξικά μεροληπτικό σε βάρος των μισθωτών και των συνταξιούχων. 
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Η νίκη του ελληνικού αστισμού τη δεκαετία του ΄40 διαμόρφωσε μια εξαιρετική συνθήκη για το ελληνικό 

κεφάλαιο και τους συμμάχους του –μεγάλα τμήματα της παραδοσιακής, αλλά και της νέας μικροαστικής τάξης. 

Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα μιας πρόσφατης εργασίας σχετικά με την κερδοφορία σε 

αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες,  του Ιβάν Τροφίμοφ (Ivan Trofimov, Profit rates in developed capitalist 

countries: a time series investigation, PSL Quarterly Review, vol. 70 n. 280 (June, 2017), 85-128), που αναδεικνύει 

την διαχρονικά εντυπωσιακή πρωτιά του ελληνικού καπιταλισμού, σε ό,τι αφορά τα ποσοστά κέρδους -

ποσοστά της τάξης του 45%- ανάμεσα στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. 

Δεν θα ήταν υπερβολή αν κάποιος ισχυριστεί πως πρόκειται για ένα μοντέλο επιτυχημένο που ακόμα και η 

κατάρρευσή του είναι σε μεγάλο βαθμό συνδεδεμένη με αυτήν τη διαχρονική επιτυχία του. Η ταξική του ισχύς 

αποδείχτηκε, τελικά, ως μια από τις διαλεκτικές ειρωνείες στις οποίες μας συνηθίζει η ιστορία, αίτιο 

«αδυναμίας». 

Όλοι, πλέον, ξέρουμε, για παράδειγμα, έστω κι αν τόσο οι δεξιοί όσο και οι ανεξαρτησιακοί ριζοσπάστες το 

αποκρύπτουν, πως το δημόσιο χρέος είναι αποτέλεσμα της διαρκούς και μεγάλης υστέρησης των εσόδων σε 

σχέση με τις δαπάνες. Πράγμα που σημαίνει πως η ελληνική καπιταλιστική τάξη και οι τάξεις-στηρίγματα, μέσα 

από τις φοροαπαλλαγές, τη φοροδιαφυγή και τη φοροκλοπή, και με τις δαπάνες επίσης προς όφελός τους σε 

μεγάλη έκταση –προμήθειες, μίζες, υπερτιμολογήσεις και όλα τα γνωστά- οδήγησαν στην έκρηξη του χρέους, 

η οποία στη συγκεκριμένη συγκυρία του 2009 λειτούργησε με τον τρόπο που ξέρουμε. Αυτό που παίζεται έκτοτε 

είναι κατά πόσο η κρίση θα ξαναγινόταν ευκαιρία για το ελληνικό κεφάλαιο ή η ταξική πάλη, που κορυφώθηκε 

στα χρόνια 2010-2013, θα οδηγούσε σε μια εντελώς διαφορετική πορεία, που θα άλλαζε τη -σταθερή σχεδόν 

μεταπολεμικά- ρότα του ελληνικού καπιταλισμού προς όφελος, για πρώτη φορά, του κόσμου της εργασίας. 

Αυτό, ιδίως μετά τον Ιούλιο του 2015, κρίθηκε κατά πολύ σε βάρος του κόσμου της εργασίας. 

Οποιαδήποτε πολιτική απάντηση δεν μπορεί παρά να ξεκινάει από αυτό. Γιατί η μετατροπή μας σε λευκούς 

κινέζους εργαζόμενους, σε αυτήν την «εξαιρετικά μη βιώσιμη χώρα» ευνοεί περισσότερο τους «μέσα» παρά 

τους «έξω». 

Αν έτσι έχουν τα πράγματα είναι εύλογο πως στοιχειωδώς φιλεργατική πολιτική δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς 

να πειραχτεί ο καπιταλιστικός χαρακτήρας της οικονομίας. Καμία αφήγηση σχετικής κανονικότητας δεν μπορεί 

να είναι βάσιμη. Η αμφισβήτηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, ο περιορισμός του διευθυντικού δικαιώματος, 

η επιβολή του εργατικού ελέγχου, η επέκταση της εναλλακτικής-αλληλέγγυας  οικονομίας δεν είναι 

προπαγανδιστικά συνθήματα. Είναι ο ρεαλιστικός μονόδρομος για τον κόσμο της εργασίας. Πώς αλλιώς τα 2000 

εργοστάσια, που έκλεισαν από το 2010 κι έπειτα, μπορούν να ξανατεθούν σε λειτουργία; Πώς αλλιώς μπορεί 

να αντιμετωπιστεί η θηριώδης ανεργία; Το καπιταλιστικό πρότυπο συσσώρευσης δομείται καταστατικά στην 

ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση. 

Ο σοσιαλισμός, λοιπόν, γίνεται όρος για την επιβίωση της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν το κατανοήσουμε είναι 

αδύνατο να διαμορφώσουμε μια ορθολογική στρατηγική. Και αν φαίνεται δύσκολο, ας το συνειδητοποιήσουμε: 

θα περάσει πολύς καιρός πριν ξαναδούμε εύκολες και ασφαλείς καταστάσεις. 

Αυτό σημαίνει πως οι επιδιώξεις του κινήματος δεν μπορεί παρά να έχουν ως κριτήριο τα άμεσα συμφέροντα 

της εργατικής τάξης και όχι την «παραγωγική ανασυγκρότηση» ή την «αυτόκεντρη ανάπτυξη». 
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Αυτό που απαιτείται είναι ένα ταξικό πρόγραμμα, που διαμορφώνει τα αιτήματά του γιατί ευνοούν τον κόσμο 

της εργασίας και όχι επειδή «με την αύξηση της ζήτησης μέσω της αύξησης των εισοδημάτων» θα «ενισχυθεί η 

ανάπτυξη». Που επιδιώκει μια ριζική αντίστροφη αναδιανομή εισοδήματος και πλούτου. 

5. Απαντήσεις απέναντι στην κυρίαρχη οικονομική λογική 

Ένα φορολογικό μοντέλο προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας 

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της εφαρμογής ενός σκληρά νεοφιλελεύθερου μοντέλου στη χώρα 

παρακολουθήσαμε όλοι την ταξικά μεροληπτική κατανομή των φορολογικών βαρών. Αυτή η δυσμενής συνθήκη 

για τον κόσμο της εργασίας που αναγκάστηκε να δει τεράστιες μειώσεις των εισοδημάτων του με αντίστοιχη 

αύξηση και της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας πρέπει να μας απασχολήσει. Έτσι ένα από τα 

βραχυπρόθεσμα αιτήματα μας οφείλει να είναι η μείωση των φορολογικών συντελεστών για τα μεσαία και 

χαμηλά εισοδήματα  παράλληλα με την αύξηση του αφορολόγητου ορίου καθώς και η μείωση του ΦΠΑ και ο 

σταδιακός μηδενισμός του για τα βασικά είδη. 

Παράλληλα με αυτά και στη βάση του ότι η φορολογική πολιτική λειτουργεί προς όφελος των πολλών μέσω 

ενός αναδιανεμητικού συστήματος το οποίο στοχεύει στην αύξηση των δαπανών για παιδεία, υγεία και 

κοινωνική μέριμνα μπορούμε να εντοπίσουμε βήματα μέσω των οποίων τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η αύξηση της φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, η αύξηση του ανώτατου 

φορολογικού συντελεστή και η αύξηση των φόρων μεγάλης περιουσίας και μεγάλης κληρονομίας είναι βήματα 

τα οποία θα έριχναν το βάρος των κρατικών δαπανών προς το μεγάλο κεφάλαιο και τη μεσαία αστική τάξη. 

Ταυτόχρονα κατανοώντας πως το μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό το οποίο υποχρεούται να επωμίζεται τα 

παραπάνω είναι σημαντικό να μειωθούν οι φόροι των μικρών επιχειρήσεων καθώς και να καταργηθεί η 100% 

της προπληρωμή φόρου για αυτές. 

Πάγιο αίτημα συνεχίζει να είναι η προστασία των μικρών και μεσαίων δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς 

και προστασία της πρώτης κατοικίας η οποία θα πάψει να ισχύει από τον Μάιο του 2020 σύμφωνα με τις 

εξαγγελίες της κυβέρνησης. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βραχυπρόθεσμα αιτήματα τα οποία οφείλουμε να θέτουμε με στόχο την άμεση 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων όσων πλήττονται καθημερινά από τον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής. Παράλληλα όμως θα πρέπει να συνεχίσουμε και τις πιο προωθημένες επεξεργασίες οι οποίες θα 

έχουν έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα αλλαγής του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής με τον σοσιαλιστικό 

Άμεσες και μεσοπρόθεσμες διεκδικήσεις για ένα διαφορετικό μοντέλο οργάνωσης της Εργασίας 

Αποτελεί κοινή παραδοχή το γεγονός ότι η επιβίωση αλλά και η διαιώνιση του καπιταλιστικού τρόπου 

παραγωγής αλλά και οργάνωσης της κοινωνίας βασίζεται πάνω στην υπερεκμετάλλευση της εργασίας. Η 

ανύψωση της αξίας της εξαρτημένης εργασίας και του χρόνου που αφιερώνεται σε αυτή είναι απότοκο του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. Αυτό συμβαίνει καθώς απαιτείται μια ορισμένη ανάπτυξη των 

παραγωγικών δυνάμεων και της τεχνολογίας για μπορεί να υπάρξει εκ μέρους των εργαζομένων, ελεύθερος 

προς εκμετάλλευση από το κεφάλαιο χρόνος, πέραν από εκείνον ο οποίος είναι απαραίτητος για να καλύπτει 

κανείς τις ανάγκες του. 
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Σε αυτό το πλαίσιο ο αγώνας απέναντι στην «εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο», και το όραμα για την 

δημιουργία μιας κοινωνίας ουσιαστικά διαφορετικής δεν θα ήταν δυνατόν να μην περνάει μέσα από βραχύ-

μεσοπρόθεσμα, βήματα αναδιαμόρφωσης των όρων εργασίας και μεταβατικούς στόχους για μια διαφορετική 

οργάνωση της εργασίας.  

Πιο συγκεκριμένα στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η διέξοδος από την σύγχρονη βαρβαρότητα περνάει μέσα από 

την μετατροπή των αιτημάτων του εργατικού κινήματος από κυρίως αμυντικά, σε διεκδικητικά. 

Σε μία περίοδο που τα κέρδη για τις μεγάλες εταιρίες αυξάνονται ενώ το μισθολογικό κόστος μειώνεται είναι 

καιρός να θέσουμε με εμφατικούς όρους το ζήτημα της αποκατάστασης των μισθών στα προ κρίσης επίπεδα.  

Σε μία ΕΕ όπου οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτελούν τον κανόνα, είναι απαραίτητο να διεκδικήσουμε 

την αποκατάσταση ενός νομικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει την ισότιμη διαπραγματευτική ισχύ 

εργοδοτών και εργαζομένων.  

Σε συνθήκες όπου οι χαμηλοί μισθοί και η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα συνδέονται με την επιβολή μιας 

ιδιότυπης εργοδοτικής τρομοκρατίας, η οποία βασίζεται στο δανεικό προσωπικό και τις ελαστικές μορφές 

εργασίας είναι ώρα να διεκδικήσουμε την πλήρη κατάργηση αυτού του εργασιακού καθεστώτος.  

Την ίδια στιγμή, οφείλουμε να εισάγουμε στον δημόσιο διάλογο με όρους άμεσης διεκδίκησης το αίτημα της 

μείωσης του χρόνου δουλειάς για πλήρη μισθό. Βιώνουμε τον παραλογισμό οι παραγωγικές δυνάμεις να είναι 

πιο ανεπτυγμένες από ποτέ και αντί η αυτοματοποίηση να έχει ως επακόλουθο την απαλλαγή των ανθρώπων 

από τον βραχνά της υπερεργασίας, αυτός να παίρνει την μορφή της ανεργίας και της έντασης της 

εκμετάλλευσης όσων εργάζονται.  

Το τελευταίο αυτό αίτημα μάλιστα θα μπορούσε να αποτελέσει προγεφύρωμα για μια πιο προωθημένη θέση 

μετάβασης σε μία κοινωνία όπου μέτρο του πλούτου δεν θα είναι το κέρδος των λίγων χάρη στην υπερεργασία 

των πολλών, αλλά ο ελεύθερος, ο μη εξαρτημένος, μη οφειλόμενος σε κάποιον άλλο χρόνος. 

Η θέση αυτή θεωρεί δεδομένο ότι η τεχνολογική εξέλιξη επιτρέπει την κάλυψη των βασικών αναγκών του 

συνόλου των ανθρώπων (συμπεριλαμβανομένων των αναγκών για ψυχαγωγία και ανάπτυξης της 

προσωπικότητας), ταυτόχρονα όμως θέτει και ένα ζητούμενο, την ριζική αναμόρφωση της κοινωνικής κλίμακας 

αξιών. 

Η επιστημονική πρόοδος από μόνη της δεν είναι φορέας ουμανισμού και η τεχνολογία από μόνη της δεν οδηγεί 

με μαθηματική ακρίβεια στην χειραφέτηση. Αντίθετα οι δύο αυτοί παράγοντες είναι απαραίτητο να 

συνδυαστούν με τον επαναπροσδιορισμό του καταναλωτικού μοντέλου και την σχετικοποίηση του δικαιώματος 

της ιδιοκτησίας στην παραγωγή. 

Η πρώτη προϋπόθεση, συνδέεται με την υπέρβαση της προβληματικής, ακόμα και από την φιλελεύθερη σκοπιά, 

κατάστασης όπου δεν καθορίζει η ζήτηση και οι ανάγκες την προσφορά αλλά η προσφορά καθορίζει τις 

υποθετικές ανάγκες των ατόμων και την ζήτηση, οδηγώντας στην υπερπαραγωγή και την υπερκατανάλωση. 

Η δεύτερη επαναπροσδιορίζει τον σκοπό της παραγωγής, από το στόχος είναι «η μεγιστοποίηση του κέρδους 

των ιδιοκτητών (shareholders)», μεταβαίνουμε στο στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των άμεσα 

εμπλεκομένων (εργαζομένων) και της κοινωνίας. 
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Σε ένα τέτοιο σχήμα μπορούμε να μιλήσουμε για ένα σοσιαλιστικό σύστημα όπου ο ρυθμός παραγωγής θα 

επιβραδύνει σκόπιμα  ακριβώς για τον εξανθρωπισμό της ζωής και ώστε η παραγωγή για την παραγωγή να 

ξεκόψει από την επ’άπειρον διαδικασία. 

Η Ελεύθερη μετακίνηση των πληθυσμών ως οικονομικό αίτημα 

Σε αντίθεση με την νεοφιλελεύθερη μυθολογία, η πλήρης κινητικότητα της παγκόσμιας εργατικής δύναμης θα 

ισοδυναμούσε με ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια του καπιταλισμού. Ελεύθερη μετανάστευση θα σήμαινε 

πολύ γρήγορη εξίσωση των μισθών και των ποσοστών κέρδους του κεφαλαίου σε παγκόσμια κλίμακα, 

αφαιρώντας από το κεφάλαιο μια από τις βασικές δυνατότητες άντλησης πρόσθετης υπεραξίας, εάν τα 

ημερομίσθια και τα δικαιώματα του συνόλου των μεταναστών εξισώνονταν (προς τα πάνω) με εκείνα των 

«ντόπιων εργαζομένων». Για αυτό το λόγο τα σύγχρονα δυτικά κράτη σε πείσμα της πολυπολιτισμικής 

ρητορείας των κυβερνήσεων, ενέχουν το ρατσισμό ως δομικό στοιχείο των πολιτικών τους, πρωτίστως μέσα 

από την μεταναστευτική νομοθεσία. Στην πλειονότητα τους ακόμη και οι νόμιμοι μετανάστες γίνονται δεκτοί 

υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις κάτω από την δαμόκλειο σπάθη της απέλασης χωρίς πολιτικά 

δικαιώματα και υπό ένα καθεστώς συνεχούς κοινωνικής στοχοποίησης. Σε αυτά λοιπόν τα πλαίσια οφείλουμε 

να διεκδικήσουμε την ελεύθερη μετακίνηση πληθυσμών και ως οικονομικό αίτημα.  

Η Οικονομία των αναγκών ως απάντηση 

Τα βραχύ-μεσοπρόθεσμα αιτήματα βελτίωσης των όρων ζωής και εργασίας είναι πάντοτε αιχμές και μάχες που 

οφείλουμε να δίνουμε μέσα από τα σωματεία μας, μεταξύ άλλων και γιατί η Αριστερά υπάρχει για να είναι 

κοινωνικά χρήσιμη. Όμως ακριβώς  με αυτό το κριτήριο ως προμετωπίδα δε θα πρέπει να μας ικανοποιεί ένα 

δυνατό διεκδικητικό κίνημα, ακόμα κι αν αυτό ευαγγελίζεται την κατάληψη συνολικά των μέσων παραγωγής 

σε αόριστο μελλοντικό χρόνο. Θα πρέπει ήδη από τώρα σε συνθήκες μη-μεταβατικές να ξεκινήσουμε την 

οικοδόμηση ενός οριζόντιου δικτύου συνεργατικής κι αλληλέγγυας οικονομίας. Η φαντασία μας πρέπει να 

συμπορευτεί με την ανάγκη και την επιθυμία μας για σχέδιο χειραφέτησης της κοινωνικής πλειοψηφίας στο 

σήμερα. 

Τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά ενός τέτοιου σχεδίου όπως προκύπτουν από το σώμα των κειμένων της 

συνδιάσκεψης θα μπορούσαν να περιγράφουν ως εξής :  

1. Η ισότιμη συνεργασία των ανθρώπων αντί της εκμετάλλευσης των μη εχόντων από τους/τις 

ιδιοκτήτες/τριες, 

2. Η δημοκρατική οργάνωση της παραγωγής αντί του αυταρχισμού, 

3. Ο δημοκρατικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής αντί της άναρχης ανάπτυξης, 

4. Η παραγωγή και κατανάλωση με κέντρο τις ανθρώπινες ανάγκες και επιθυμίες, έναντι της οικονομίας που 

στόχο έχει την άνευ ορίων μεγιστοποίηση του κέρδους (σημείο-κλειδί για την αποτροπή της καταστροφής 

του περιβάλλοντος), 

5. Η παραγωγή με κίνητρο την ανάπτυξη της ανθρώπινης δημιουργικότητας και της εξασφάλισης ελεύθερου 

χρόνου, αντί της «ελεύθερης» φετιχοποίησης του χρήματος. 

Η εμπλοκή ή και η εξαρχής δημιουργία συνεργατικών και αυτοδιαχειριζόμενων εγχειρημάτων έχει να δώσει 

πολλά στην υπόθεσης της κοινωνικής χειραφέτησης στην βάση των ως άνω χαρακτηριστικών.  
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Αρχικά μπορεί να καλύψει υλικές ανάγκες των καταπιεσμένων που σε περιόδους δομικής κρίσης του 

συστήματος και προσπάθειας ανάκαμψής του μέσω νεοφιλελεύθερων αλλαγών, το συρρικνωμένο κράτος 

αδυνατεί αλλά και δεν προτιμά να καλύπτει. Τέτοια παραδείγματα, θα μπορούσαν να είναι  καταλήψεις 

Στέγασης προσφύγων όπως ήταν το City Plaza, κατάληψη κι εργατικός έλεγχος εγκαταλελειμμένων 

εργοστασίων τύπου ΒΙΟΜΕ, αγροτικοί συνεταιρισμοί στον πρωτογενή τομέα παραγωγής προϊόντων, 

αλληλέγγυα ιατρεία, συνεργατικές προσπάθειες στην εστίαση, τράπεζες χρόνου ,ανταλλακτικά παζάρια κλπ. 

Βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι ο συντονισμός των παραπάνω εγχειρημάτων με στόχο την δημιουργία 

ολόκληρων οικοσυστημάτων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.  

Εντός αυτών,  μπορούν τα ατομικά υποκείμενα να μετασχηματιστούν ιδεολογικά (πχ σχέσεις στο έμφυλο, 

δημοκρατική αντι-ιεραρχική λήψη αποφάσεων ,ελεύθερη ισότητα κι ίση ελευθερία) διαπλάθοντας τους 

ανθρώπους εκέινους που μπορούν να υποστηρίξουν την κομμουνιστική κοινωνία. Παράλληλα έτσι, και ο 

κόσμος που σήμερα είναι πολύ μακριά από τις αξίες της Αριστεράς μπορεί να μεταπείθεται, όχι 

ακούγοντας  μεγάλα λόγια αλλά βιωματικά μέσα από δομές που μπορούν να καλύψουν στο σήμερα τις ανάγκες 

του και να του προσφέρουν προοπτική. Τέλος, σε μεταβατικές περιόδους ιδιαίτερα μεγάλης όξυνσης της 

ταξικής πάλης κι άρα κατά μέτωπο επίθεσης του κεφαλαίου στους από κάτω(πχ μη ρευστότητα, διακοπή 

πληρωμής μισθών και συντάξεων),αυτοί οι χώροι πέρα από χώροι ελευθερίας θα λειτουργήσουν ως εφεδρείες 

υλικής στήριξης των πληττόμενων στρωμάτων. 

Για την στάση μας απέναντι στο τραπεζικό σύστημα  

Την περίοδο της κρίσης οι «Συστημικές Τράπεζες» ανακεφαλαιοποιήθηκαν τρεις φορές, με το Δημόσιο να 

συμμετάσχει με το συνολικό ποσό «μαμούθ» των 30,9 δις ευρώ. Παρόλα αυτά το δημόσιο κατόπιν των τότε 

πιέσεων της «Τρόικας», έλαβε το αντίτιμο της διάσωσης σε προνομιούχες και όχι κοινές μετοχές, χάνοντας το 

δικαίωμά συμμετοχής στην διοίκηση των τραπεζών. Στην πράξη αυτό σήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα 

παρέμεινε στα χέρια των ιδιωτών που το χρεοκόπησαν χρηματοδοτώντας την εγχώρια διαπλοκή και η κοινωνική 

πλειοψηφία βρέθηκε διπλά χρεωμένη καθώς τα εισοδήματα συμπιέζονταν και το ιδιωτικό χρέος αυξανόταν και 

«κοκκίνιζε» εξαιτίας της αδυναμίας αποπληρωμής.  

Αν κανείς προσθέσει στα παραπάνω την πώληση του τραπεζικού χρέους σε εισπρακτικές εταιρίες, τα λεγόμενα 

«κοράκια», και την άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας η κατάσταση φαντάζει ακόμα πιο ζοφερή. Μια 

σύγχρονη αριστερά δεν μπορεί και δεν πρέπει να αδιαφορήσει για το ζήτημα των τραπεζών. Την ίδια στιγμή 

όμως δεν μπορεί να πέσει και στην παγίδα  της «παραδοσιακής» ρητορικής περί εθνικοποίησης με στόχο μια 

αόριστη «παραγωγική ανασυγκρότηση». Αντίθετα η στρατηγική μας χρειάζεται να βασίζεται στους εξής 

πυλώνες :  

1. Κοινωνικοποίηση των τραπεζών και εξασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου μέσα από την συμμετοχή στην 

διοίκηση των εργαζομένων και της πολιτείας, η συμμετοχή της τελευταίας να αποφασίζεται όχι από την 

εκάστοτε εκτελεστική εξουσία αλλά από τους άμεσα εκλεγμένους εκπροσώπους ήτοι το κοινοβούλιο ή τον 

αντίστοιχο αντιπροσωπευτικό θεσμό.  

2. Ανακούφιση και προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών με παράλληλη μετακύληση του κόστους 

στους Έλληνες καπιταλιστές  
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3. Αξιοποίηση των τραπεζών ως χρηματοδοτικό εργαλείο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην 

χώρα με ενίσχυση των παραγωγικών δομών που λειτουργούν στα πρότυπα της οικονομίας των αναγκών, 

συμβάλλοντας στην δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος  

4. Αξιοποίηση του ενεργητικού των Τραπεζών στο πλαίσιο ενός συνολικού οικονομικού σχεδιασμού. Οι 

τράπεζες διαθέτουν σημαντικές συμμετοχές σε επιχειρήσεις και καλλιεργήσιμη γη εξαιτίας της 

ιδιομορφίας της πρώην «Αγροτικής Τράπεζας». Οι συμμετοχές αυτές θα πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο 

την ενίσχυση της απασχόλησης και των εκδημοκρατισμό της παραγωγής.  

Σε αυτά τα πλαίσια, γίνεται φανερό ότι η κοινωνικοποίηση του Τραπεζικού Συστήματος είναι αναγκαία για τρεις 

βασικούς λόγους : Πρώτον για την χάραξη μιας οικονομικής πολιτικής από την κοινωνική πλειοψηφία και προς 

όφελος των κοινωνικών αναγκών, δεύτερον για την ανακούφιση των επί χρόνια πληττόμενων, τρίτον για την 

μετατροπή του μοντέλου δημοκρατικής διαχείρισης της παραγωγής από την εξαίρεση στον κανόνα.  

 


