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Κρίση;
Πλαίσια και θεσμοί

Η αμερικάνικη κρίση – το σύστημα τραγουδάει ακόμα
Η ελληνική κρίση – μια ευρωπαϊκή κρίση;

Οι κρίσεις γενικά





Το ακόλουθο κείμενο ασχολείται με την αμερικανική και, επακολούθως, με την ελληνική κρίση από
τα έτη 2007 και 2010 αντίστοιχα και ύστερα. Επιπλέον, περιλαμβάνει προσεγγίσεις και ερμηνείες
των σύγχρονων εργαλείων της αστικής οικονομίας και ολοκληρώνεται με μια γενική θεώρηση του
θέματος των οικονομικών κρίσεων. Πρόκειται για μια οικονομική ανάλυση που συνοδεύεται από
στοιχεία κοινωνικής κριτικής. Σε αυτά προστίθενται και μερικά σχόλια σχετικά με τη συμπεριφορά του
ελληνικού πληθυσμού σε αυτά τα χρόνια, όσον αφορά τη δική του κρίση.

Το θέμα παραμένει επίκαιρο και ενδιαφέρον, και συζητιέται έντονα σε άρθρα, εκδηλώσεις και
διαλόγους, συχνά μάλιστα με αποκλειστικά ηθικολογικές διαστάσεις. Η δική μου συνεισφορά σε
αυτή τη συζήτηση είναι μια αριστερή προσέγγιση δεδομένων που συχνά παραβλέπονται ή παρερ-
μηνεύονται. Για τον λόγο αυτό πριν από την προσέγγιση των δύο συγκεκριμένων περιπτώσεων προ-
ηγείται ένα μακροσκελές κείμενο σχετικά με την ιδεολογία, τους θεσμούς και τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν και στις δύο περιπτώσεις και που κατά παράξενο τρόπο προκάλεσαν τις κρίσεις
αλλά χρησιμοποιήθηκαν και για το ξεπέρασμά τους. Όποιος και όποια σε όλα αυτά αναζητεί μια πα-
ραδοσιακή μαρξιστική ανάλυση βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση. Ο νέος συσχετισμός δυνάμεων
έχει κερδισμένους / κερδισμένες και χαμένους / χαμένες, που πρέπει να αναζητηθούν όχι σε εθνικά
αλλά σε κοινωνικά στρώματα. Εξετάζεται η κοινωνική και οικονομική αναδιάρθρωση της σύγχρονης
κοινωνίας, η οποία συνέβη και συμβαίνει μέσα από την κρίση. Όσον αφορά την ελληνική κρίση, διε-
ρευνάται ο ρόλος των ελληνογερμανικών σχέσεων και η σχετική αλληλεξάρτηση ή ανεξαρτησία στο
πλαίσιο των σχέσεων αυτών καθώς και οι τάσεις τους. Καταγράφεται το πώς και οι δύο χώρες προ-
σπαθούν όλο και περισσότερο να ανεξαρτητοποιηθούν από την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Το κείμενο απευθύνεται τόσο σε αρχάριους / αρχάριες όσο και προχωρημένους / προχωρημέ-
νες γνώστριες του αντικειμένου. Γίνεται προσπάθεια να εξηγηθούν αμφισβητούμενες έννοιες, έτσι
ώστε να διευκολυνθεί η παρακολούθηση του κειμένου αλλά και της σχετικής βιβλιογραφίας. Εξε-
τάζεται τόσο ο ρόλος των τραπεζών όσο και εκείνος του χρηματοπιστωτικού τομέα στην κρίση, καθώς
και οι επιπτώσεις τους στη χώρα και τον πληθυσμό της. Τα ομόλογα, τα παράγωγα, ο χρηματοπι-
στωτικός τομέας γενικότερα σε όλες τις χώρες παίζουν σημαντικό ρόλο στην κρίση και είναι όλα
σημαντικά για την επιβίωσή τους.

Αυτή η εργασία με βοήθησε να τακτοποιήσω τις σκέψεις μου σχετικά με την κρίση και να εκτι-
μήσω τις απόψεις που εμφανίζονται στον τύπο και στο διαδίκτυο. Οι βιβλιογραφικές παραπομπές μου
προέρχονται από εφημερίδες, περιοδικά και αναλύσεις στατιστικών που σαν πηγές πληροφόρησης
δίνουν λαβή για παραπέρα σκέψεις και συλλογισμούς και σαν αποδεικτικά στοιχεία στηρίζουν τους
ισχυρισμούς μου. Το κείμενο σχετικά με την αμερικάνικη κρίση κυκλοφόρησε σε μια διαφορετική
μορφή στο περιοδικό Θέσεις (τεύχος 104) με τον τίτλο «Η κρίση των Subprime», ενώ το σχετικό με
την Ελλάδα στα γερμανικά το 2015 χέρι με χέρι.



Σημείωση για την ιδεολογία των αριθμών

Στο πλαίσιο της πρόσφατης οικονομικής κρίσης, αλλά σε και παλαιότερες, όπως αυτή του 2000, οι
εφημερίδες και τα περιοδικά βομβάρδιζαν τους αναγνώστες τους με αριθμούς και στοιχεία που πάν-
τοτε αποκτούσαν μεγαλύτερη αξία από τις κοινωνικές σχέσεις που κρύβονται πίσω τους και κατα-
γράφονται στην ιστορία σαν ενδείξεις καταστροφών, αλλαγών και προόδου. Ακόμα και η ίδια η
εργασία δεν συνιστά εξαίρεση σε αυτή την κατεύθυνση! Η σύγχυση της γλώσσας των αριθμών με
την πραγματικότητα, η αναφορά στα κοινωνικά φαινόμενα με τεχνικούς όρους, είναι μια μορφή ιδε-
ολογίας. Και στην περίπτωση αυτή, τούτη η ιδεολογία λειτουργεί καταστατικά για τις κοινωνικές σχέ-
σεις στον καπιταλισμό και, επακόλουθα, στην κοινωνικοποίηση των υποκειμένων.1 Τα αριθμητικά και
στατιστικά δεδομένα παρουσιάζονται σαν συνώνυμα της εμπειρίας, της αντικειμενικής παρατήρησης
και μιας μετρήσιμης αναπαράστασης της πραγματικότητας. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι τα στα-
τιστικά στοιχεία ψεύδονται, πράγμα που στην περίπτωση της κρίσης των Subprime δεν αποκλείεται.
Μεγάλες μερίδες του κεφαλαίου επιδιώκουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά ευνοούμε-
νες από την ενισχυτική κρατική παρέμβαση, παραμερίζοντας προσωρινά τις θέσεις τους περί ελεύ-
θερης οικονομίας. Αλλά ακόμα κι αν δεχτούμε, καλοπροαίρετα, ότι δεν υφίσταται χειραγώγηση
στοιχείων, ακριβώς επειδή πίσω από αυτές τις στατιστικές υφίσταται ένα συνεκτικό, λογικό σύστημα
που παρουσιάζει μια φαντασιακή σχέση υποκειμένων στη βάση των πραγματικών τους σχέσεων,
έχουμε να κάνουμε με μια παραμόρφωση.

Δεν μπορεί κανείς να στηριχθεί στα «καθαρά» δεδομένα, επειδή αυτά τα δεδομένα είναι πα-
ραμορφωμένα μέσα από την ιδεολογία, καθώς η πραγματικότητα δεν είναι δεδομένη αλλά απο-
κρυπτογραφείται μέσα από τη διαμόρφωση των (επιστημονικών) εννοιών. Δεν υπάρχει γνώση μέσα
από την απλή παρατήρηση. Δεν επιτρέπεται να εμπιστεύεται κανείς την αντίληψη και να αναπτύσσει
μια ερμηνευτική της υποψίας, η οποία όμως σε αντιδιαστολή με τις επιμονές της για μια παρατή-
ρηση χωρίς εικασίες – με ανάλογο τρόπο, παραμένει μια ερμηνεία.2 Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει
να σωπάσουν όλοι και όλες διακατεχόμενοι και διακατεχόμενες από τον φόβο της ιδεολογίας και της
ψευδούς συνείδησης· απλώς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι δικές μας κατηγορίες ή, όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση, οι στατιστικές και οι αριθμοί, δεν είναι ουδέτερα στοιχεία πληροφόρησης
που δεν επιδέχονται κριτική και ερμηνεία. Στις στατιστικές εμφανίζονται αριθμοί σαν πρότυπα της
πραγματικότητας, αριθμοί που τη σημασία τους, σε τελευταία ανάλυση, οι περισσότεροι άνθρωποι
δεν είναι σε θέση να την προσδιορίσουν. Αυτές οι μετρήσεις της πραγματικότητας θέτουν, με άλλα
λόγια, μαγικά όσο και πραγματικά όρια. Οι ζημιές ύψους 600 δισ. δολαρίων της παγκόσμιας οικο-
νομίας το 2007, που κατέληξαν στο 1 τρισ., η κατοπινή φραστική διόρθωσή τους προς τα κάτω (δεν
ήταν τόσο άσχημα όσο νομίζαμε...), και η αναθεώρησή τους, και πάλι, προς τα πάνω, είναι ένα τέ-
τοιο παράδειγμα. Η άποψη ενισχύεται και από το γεγονός ότι και στην κρίση της νέας οικονομίας των
.com το 2000, πάλι για το ίδιο ποσό επρόκειτο.3 Το μαγικό όριο το θέτουν το μέγεθος του αριθμού
και η δυνατότητα του καθενός να τον φανταστεί χωρίς να χρειαστεί καν να τον γράψει: 1 με 12 μη-
δενικά! Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι τα νούμερα στη διεθνή οικονομία δεν μπορεί να είναι τόσο στρογ-
γυλά, αλλά γενικά δεχόμαστε ότι κάπου εκεί κοντά πρέπει να πέφτει η πραγματικότητα, μόνο που
αυτό δεν είναι διόλου σίγουρο, αν κάνουμε αναγωγές σε άλλες πληροφορίες που προέρχονται από
αντίστοιχες πηγές. Το πέντε πάνω, πέντε κάτω σε αυτή την περίπτωση σημαίνει κάτι ανάμεσα στην
οικονομία της Γερμανίας και την οικονομία της Αιθιοπίας! Το νούμερο έχει πάντα τη μαγεία του, με
την έννοια ότι αγγίζει κάποιο καθαρό όριο. Το ότι το ίδιο νούμερο χρησιμοποιήθηκε και στην κρίση
του 2000 θα έπρεπε να συνιστά σημείο προβληματισμού για την κρίση του 2007, αν αναλογιστούμε

1. Böhnke (2006), σ. 177-191.
2. Althusser (2006), σ. 181.
3. «Atlas der Globalisierung» (2006), σ. 100 κ.ε.



4. www.tagesschau.de.

την ενδιάμεση καθοδική πορεία του δολαρίου σε σχέση με το ευρώ. Εάν ως μέτρο των αξιών έχουμε
το ευρώ, με τη σχέση 1€ = 0,84$ του 2000, 1€ = 1,58$ του 2008 και τη σημερινή του 1€ = 1,13$,4 και
με μέσο ετήσιο πληθωρισμό 2%, στις μεν ΗΠΑ το 1 τρισ. του 2000 αντιστοιχεί σε 1,15 τρισ. δολάρια
το 2008 και σε 1,30 τρισ. το 2016, ενώ για την ΕΕ τα 1,19 τρισ. ευρώ τότε αντιστοιχούν σε 801 δισ. το
2008 και σε 670 δισ. το 2016. Κοιτάζοντας αυτά τα νούμερα, κάποιος κακοπροαίρετος θα μπορούσε
να σκεφτεί ότι το κάνουν επίτηδες, αφού, με βάση το ένα τρισ., στην κρίση του 2007 φαίνεται οι ΗΠΑ
να τα πήγαν καλύτερα από το 2000!

Το κείμενο αυτό δεν ξεφεύγει λοιπόν από αυτή την παγίδα των τεκμηριωμένων στατιστικών και
την ποσοτικοποίηση των δεδομένων. Δυστυχώς, πέρα από τον λόγο της αφήγησης, οι αριθμοί συ-
νιστούν λογικοφανές στοιχείο τεκμηρίωσης και απόδειξης. Και το χειρότερο, προέρχονται όλοι απο-
κλειστικά από τα ανώτατα στρώματα της εξουσίας και του κράτους.
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Πρόλογος

Τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει,

και όμως όλα είναι διαφορετικά .1

Όχι! Κανένας δεν γνωρίζει ούτε και κατέχει το μυστικό του μέλλοντος.

Μόνο κάποια προαισθήματα, όψεις που ξεφεύγουν, μια φευγαλέα και ασαφής ματιά,

θα μπορούσαν να το φωτίσουν. Μόνο η επανάσταση, ξεκαθαρίζοντας το έδαφος,

θα φωτίσει τον ορίζοντα και θα ανασηκώσει σιγά σιγά τα πέπλα, θα ανοίξει τους δρόμους

ή, καλύτερα, τα πολλαπλά μονοπάτια που οδηγούν προς τη νέα τάξη.

Αυτοί που ισχυρίζονται ότι έχουν στην τσέπη τους το πλήρες σχέδιο

αυτής της άγνωστης γης είναι απερίσκεπτοι (ή απίστευτα τολμηροί).

August Blanqui 2

Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι καταστροφές που προκάλεσε συντέλεσαν στο να ξεπε-
ραστεί η κρίση του 1929 και ταυτόχρονα έδωσαν ώθηση στην τεράστια ανάπτυξη των πα-
ραγωγικών δυνάμεων του δυτικού κόσμου αλλά και χωρών πέρα από αυτόν. Η συνθήκη
του Breton Woods, μαζί με μια σειρά από άλλες θεσμικές ρυθμίσεις, δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για έναν φιλελεύθερο επιλεκτικό κρατικό παρεμβατισμό κεϋνσιανής κα-
τεύθυνσης και φορντιστικής οργάνωσης της παραγωγής. Η αύξηση της παραγωγικότητας
της εργατικής τάξης σε ένα κατεστραμμένο από τον πόλεμο τοπίο, σε συνδυασμό με την
εισδοχή όλων των κρατών στον χώρο των κύρια καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, επέ-
τρεψαν την αποφυγή μιας νέας καταστροφικής κρίσης υπερσυσσώρευσης μέσα από τη γε-
ωγραφική και καταναλωτική διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς με ρυθμούς ταχύτερους
από αυτούς της ανάπτυξης της παραγωγικότητας. Σημαντικά συνεισέφεραν σε αυτό ο κρα-
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1. Kreimeier (2006), σ. 240.
2. Auguste Blanqui, Critique sociale, Παρίσι 1881, παρατίθεται στο Benjamin (1991), σ. 894.
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τικός παρεμβατισμός σε τομείς ευρύτερους από αυτόν της πολεμικής βιομηχανίας, η προ-
ώθηση της καταναλωτικής συμπεριφοράς της εργατικής τάξης μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πό-
λεμο και οι ταξικοί αγώνες που επακολούθησαν.

Oι εργάτες σε όλο τον κόσμο βγήκαν στους δρόμους και διεκδίκησαν λιγότερη δουλειά
και μεγαλύτερους μισθούς, και, ανάλογα με τη χώρα όπου ζούσαν, αυτοκίνητα, τηλεορά-
σεις, διακοπές στο εξωτερικό ή απλά περισσότερη ελευθερία κίνησης και δράσης, και γε-
νικά τη δυνατότητα πρόσβασης σε κομμάτια της ευζωίας που οι εξουσιαστές κρατούσαν για
τον εαυτό τους. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι το 1973, όταν λόγω της πετρελαϊκής κρίσης ο
αστικός κρατικός παρεμβατισμός άρχισε βαθμιαία να περιορίζεται. Ο δυτικός καπιταλισμός
προσπάθησε ήδη από το 1960 να περιορίσει τις επιπτώσεις μιας κρίσης που θα την πυρο-
δοτούσε η δράση των εργατών. Προώθησε τη μαζική εισαγωγή εργατών από άλλες χώ-
ρες για να ρίξει την τιμή της εργατικής δύναμης, να καλύψει άμεσα και βραχυπρόθεσμα το
έλλειμμα σε εργατικά χέρια και, παράλληλα, να αυξήσει τον αριθμό των καταναλωτών, δη-
μιουργώντας ταυτόχρονα την απαραίτητη γι’ αυτόν εφεδρική στρατιά των ανέργων. Το πε-
ζοδρόμιο και το οδόφραγμα στέκονταν μόνιμα εμπόδια σε αυτά του τα σχέδια.

Την εποχή αυτή λοιπόν η ανατολικοευρωπαϊκή αριστερά βαυκαλιζόταν με τα αισχρό-
τερα καταναλωτικά όνειρα, ενώ οι εξαδέλφες της στη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική έβγαι-
ναν και τα κατήγγειλλαν, αλληθωρίζοντας ταυτόχρονα προς την κατεύθυνση της συστη-
μικής εναλλακτικότητας. Η μετατροπή των αγωνιζόμενων εργατών σε πραγματικούς ή κατά
φαντασίαν μικροαστούς θα στερούσε «αγωνιστές» από ομάδες και κομματικούς μηχανι-
σμούς που πίστευαν ότι η εξαθλίωση οδηγεί αυτόματα στην εξέγερση. Η ιστορική εμπει-
ρία του 20ού αιώνα μάς διαβεβαιώνει τελικά για το ακριβώς αντίθετο: η εξαθλίωση οδη-
γεί στον φασισμό. Ταυτόχρονα, βέβαια, η μερική ικανοποίηση βασικών αιτημάτων του
εργατικού κόσμου ανέκοψε την επαναστατική ορμή του κινήματος αυτού, ενσωματώνον-
τάς το στην αστική ιδεολογία και τον συνακόλουθο μικροαστικό συντηρητισμό.

Οι νέες εκφάνσεις του προλεταριάτου αναδείχτηκαν και πάλι από τις ίδιες κοιτίδες: τα
εργοστάσια· μόνο που ο ορισμός του εργοστασίου έχει πλέον διευρυνθεί σημαντικά ως
προς το περιεχόμενό του. Όλη η κοινωνία είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής και κατανά-
λωσης εμπορευμάτων, υπηρεσιών αλλά και προσωπικότητας. Η καπιταλιστική παραγωγή
δεν γενικεύεται μόνο στο οικονομικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό, εισάγοντας παντού
σχέσεις εκμετάλλευσης, ακόμα και μορφολογικά αντίστοιχες με αυτές του εργοστάσιου.
Τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τα εστιατόρια, οι νέες τεχνολογίες δουλεύουν με τον τρόπο
που δουλεύει η αυτοκινητοβιομηχανία, και μάλιστα ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους πά-
νω στον έλεγχο των απασχολουμένων σε αυτήν, και συχνά πλέον την αναθέτουν στους
ίδιους ειδικούς της εξουσίας.3 Η κοινωνία είναι ένα εργοστάσιο, και το προλεταριάτο εί-
ναι ένα κοινωνικό προλεταριάτο. Ανεξάρτητα αν αυτή η θέση είναι αποδεκτή στο επίπεδο
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3. Τι είναι το fast food ή το σουβλατζίδικο, αν όχι μια δημόσια καντίνα του κοινωνικού εργοστάσιου;
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της παραδοσιακής οικονομικής ανάλυσης, το βασικό είναι ότι το προλεταριάτο εξακολου-
θεί να υφίσταται σαν κατηγορία (ευρύτερη από εκείνη της εργατικής τάξης), όπως υφίστανται
και οι εκάστοτε επίκαιροι νόμοι που διέπουν τις σχέσεις του με το κεφάλαιο. Ο κοινωνικός
εργάτης σηματοδότησε τη ρήξη της δυναμικής ανάμεσα στην αναδιάρθρωση του κεφα-
λαίου και την πολιτική ανασύνθεσή της, που οδηγούσε σε κλιμακούμενη κοινωνική σύγ-
κρουση. Ο κοινωνικός εργάτης δεν παρήγε πλέον μόνο στο εργοστάσιο αλλά σε όλες τις
περιοχές της κοινωνίας. Τα παραδοσιακά αιτήματα του εργατικού κινήματος διευρύνθη-
καν: αύξηση μισθών αλλά και εξασφαλισμένο εισόδημα, όχι μόνο διαπραγμάτευση αλλά
και ιδιοποίηση, όχι μόνο συνδικαλισμός αλλά και απελευθέρωση.4 Τόσο η υποκειμενικό-
τητα όσο και η στρέβλωσή της σαν εγωισμός βρίσκονται στο επίκεντρο της ανησυχίας και
των επιθυμιών απανταχού στην υφήλιο.

Στην εξέγερση του 1968 και στην επελθούσα κρίση του 1973 το κεφάλαιο απάντησε
όχι τόσο ικανοποιώντας το σοσιαλδημοκρατικό αίτημα για συμμετοχή –και συνακόλουθη
συνυπευθυνότητα– όσο αναπροσανατολίζοντας τις επιπλέον αποδοχές των εργατών και
εργαζόμενων στη χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών της επιχείρησης όπου εργάζονταν.
Αυτό συχνά συμψηφιζόταν με τους μισθούς, και το αποκαλούσαν «συμμετοχή στα κέρ-
δη». Η τακτική προσέφερε στις επιχειρήσεις φρέσκα κεφάλαια. Οι εργάτριες-μέτοχοι δε-
σμεύονταν με το μέλλον των επιχειρήσεων και είχαν προσωπικό συμφέρον να επιδιώκουν
από μόνοι τους αύξηση της παραγωγικότητάς τους.5

Από το 1980 και ύστερα ο φορντικός τρόπος παραγωγής άρχισε να χάνει την αίγλη του,
και νέος στόχος έγινε η μείωση των μισθών. Επίσης οι τράπεζες άλλαξαν τον τρόπο με τον
οποίο χρηματοδοτούσαν τις δραστηριότητές τους. Ο παραγκωνισμός των σταθερών ισο-
τιμιών και παλαιών εμπορικών συμφωνιών σε αυτό τον τομέα μετέθεσε το βάρος των χει-
ρισμών στους μετόχους και στα επενδυτικά κεφάλαια, σε πλαίσια που τα όριζαν τα εθνι-
κά κράτη. Η άνοδος της απόδοσης κεφαλαίου συνοδεύτηκε από αύξηση της αστάθειας
και των κινδύνων από τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία.6

Σύμφωνα με τον Negri, η ζωντανή εργασία βρίσκεται σε περιθωριακή συναλλαγή με
ένα αποϋλοποιημένο7 παρασιτικό κεφάλαιο. Ο Foucault αντίθετα ή συμπληρωματικά αν-
τιλαμβάνεται τους μηχανισμούς εξουσίας σαν εγγενές συστατικό των οικογενειακών, σε-
ξουαλικών και παραγωγικών σχέσεων.8 Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνουμε την αδυνα-
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4. Diefenbach (2010), σ. 71.
5. Pribac (2010), σ. 31.
6. «Atlas der Globalisierung» (2009), σ. 46-47.
7. Η «άυλη παραγωγή» είναι ατυχής έκφραση. Ακόμα και τα πνευματικά έργα συνιστούν υλική πα-

ραγωγή, εάν θεωρήσουμε ότι το πνεύμα αποτελεί την ανώτατη μορφή της ύλης· απλώς απουσιάζει κά-
ποιο απτό υλικό. Η αποϋλοποιημένη ή άυλη παραγωγή συνιστά παρερμηνεία του γερμανικού όρου nicht-
stofflich ως nonmaterial / immaterial.

8. Diefenbach (2010), σ. 88.
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μία των παραπάνω να αντιληφθούν ότι το ενδιαφέρον του συστήματος μετατοπίζεται από
τις παραγωγικές επενδύσεις προς τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και τη φύση των συ-
ναλλαγών αυτών. Δεν πρόκειται όμως γι’ αυτό, όσο για μια πολιτική στάση που συμβαδί-
ζει με την ανάπτυξη ενός νεοφιλελεύθερου προτύπου σκέψης, βαθιά επηρεασμένου από
την εισαγωγή της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή εργασία. Αντίστοιχες φαντα-
σιώσεις αναπτύχθηκαν και στη δεκαετία του 1960, μετά την εισαγωγή των ρομπότ στα ερ-
γοστάσια. Τότε αντίστοιχοι θεωρητικοί του συστήματος πίστεψαν ότι τα ρομπότ όχι μόνο
θα αναλάβουν τις δουλειές στο σπίτι αλλά, σε κάποια σενάρια επιστημονικής φαντασίας,
θα αποκτήσουν αυθύπαρκτη ύπαρξη και συνείδηση.9

Το ζήτημα της σημασίας των σύγχρονων οικονομικών δραστηριοτήτων, από την άλλη
πλευρά βέβαια, δεν τίθεται αρκετά καθαρά από τις σύγχρονες νεομαρξιστικές αναλύσεις.
Μιλώντας για παράδειγμα για άυλη παραγωγή (εννοώντας την εξίσου υλική παραγωγή υπη-
ρεσιών), συνδέουν τον λόγο, τη σκέψη, τη φαντασία, τα συναισθήματα, την ανάπτυξη των
ανθρώπινων σχέσεων με το καθεστώς της παραγωγής υπεραξίας. Τα πράγματα αυτά δεν
παράγονται για να καταναλωθούν σε μια διευρυμένη παραγωγική διαδικασία, και δεν πρέ-
πει να κατατάσσονται στις εμπορευματικές σχέσεις, ακόμα και αν επιδιώκεται η μετρησι-
μότητά τους και μέσω αυτού η υπαγωγή τους στον κόσμο των αξιών. Παραμένουν ξένα με-
ταξύ τους, αν και όχι τόσο άσχετα προς τους σκοπούς της καπιταλιστικής ανάπτυξης.10 Με
την έννοια αυτή, αυτού του είδους οι μεταφορντιστικές προσεγγίσεις, της μη υλικότητας,
συνάδουν ιδεολογικά με τη μετατόπιση του βάρους της οικονομίας στο χρηματοπιστωτικό
κεφάλαιο. Δεν πρέπει ακόμα να ξεχνάμε ότι η παγκόσμια δικτύωση του καπιταλισμού δεν
είναι τόσο ζήτημα ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο ζήτημα πλοίων και κοντέινερ που δεν
διακινούν μόνο καταναλωτικά εμπορεύματα αλλά και κομμάτια για εργοστάσια και μορφές
διαδικασιών εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της μεγιστοποίησης του κέρδους.11

Από το 1960 μέχρι το 1980 έχουμε συνεχή πτώση της απόδοσης κεφαλαίου, που απεί-
λησε τη σταθερότητα του συστήματος. Η αποκατάσταση της ανοδικής του πορείας ακολούθησε
στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 υπό την αιγίδα των Reagan και Thatcher. Πολύ σύν-
τομα (κι αυτό αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη του ότι το σύστημα δεν μπορεί να τα βγάλει
πέρα μόνο του) η αστάθεια του συστήματος αυξήθηκε. Η κρίση του 1994-1995 αφορούσε
μόνο το Μεξικό, αυτή του 1997 κατέστρεψε τη Νοτιοανατολική Ασία και αυτή του 2001 (.com)
τις ΗΠΑ. Όσον αφορά την κρίση του 2007, αυτή απείλησε ολόκληρο τον κόσμο.12
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9. Ενδιαφέρουσα ιστορικά αλλά και ιδεολογικά είναι η αναλογία των εκάστοτε ανακαλύψεων με τον
εγκέφαλο του ανθρώπου. Η πρώτη ελληνική απόδοση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη δεκαετία του
1960 ήταν ηλεκτρονικός εγκέφαλος· τον 19ο αιώνα αντίστοιχα σε αυτή την αναλογία υπαγόταν η ατμο-
μηχανή, ενώ στις αρχές του 20ού η τηλεφωνία· Picon (2010), σ. 116 κ.ε.

10. Kovacic (2010), σ. 118.
11. Rancière (2010), σ. 132.
12. Joshua (2009), σ. 18.
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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το πλαίσιο της κρίσης
(ο νεοφιλελευθερισμός)

Οι φούσκες είναι γνωστές ήδη από τον 19ο αιώνα. Ο Μαρξ περιγράφει εταιρείες όπου το
κέρδος εξασφαλίζεται μέσα από τη χρηματιστηριακή αλλαγή της τιμής τους. Παρουσιάζονται
στο κοινό του χρηματιστηρίου, δεν αποσκοπούν όμως σε κάποια συγκεκριμένη δραστη-
ριότητα. Στόχος είναι να ανέβει η μετοχή τους σε μια ανώτατη τιμή και να πουληθεί προ-
τού ακολουθήσει το κούρεμα (haircut στο πρωτότυπο!). Η διόγκωση της τιμής και η καλ-
λιέργεια της ψευδαίσθησης κερδοφορίας μοναδικό στόχο έχουν να δημιουργηθεί η
εντύπωση ότι η επιχείρηση είναι ισχυρή.1 Στηρίζονται σε ένα γενικό πρότυπο: Αρχικά υπάρ-
χει μια πραγματική κερδοφόρα δυνατότητα επένδυσης, όπως υπήρξε παλιότερα η εισα-
γωγή της αλυσίδας παραγωγής ή η συνδεμένη με το διαδίκτυο νέα οικονομία της δεκαετίας
του 1990. Μια άλλη περίπτωση είναι εκείνη όπου πάρα πολύ χρήμα είναι συγκεντρωμέ-
νο σε πολύ λίγα χέρια και αναζητά εναγωνίως δυνατότητες επένδυσης. Η τεράστια ζή-
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1. MEGA, ΙΙ/4.2 1992, σ. 645· το απόσπασμα δεν υπάρχει στην έκδοση του Κεφαλαίου από τον Έν-
γκελς. MEGA: Marx–Engels Gesamtausgabe (συνολική έκδοση των Μαρξ-Ένγκελς). Στην εργασία αυτή
η παραπομπή σε έργα του Μαρξ γίνεται μέσα από αυτή την έκδοση των χειρογράφων που αποκλίνει σε
κάποια σημεία από το κείμενο του Κεφαλαίου. Η γνωστή και σε όλους και όλες προσιτή έκδοση της Σύγ-
χρονης Εποχής είναι επαρκής για συζητήσεις και πολιτική επιμόρφωση στην κριτική της πολιτικής οικο-
νομίας. Η παραπομπή στα MEGA χρειάζεται για μια κάπως σοβαρότερη εργασία. Οι παραπομπές στον πρώ-
το τόμο προέρχονται από την έκδοση των MEW που αντιστοιχούν στη γνωστή ελληνική έκδοση, αφού ο
πρώτος τόμος συντάχθηκε από τον ίδιο τον συγγραφέα και ανταποκρίνεται στις προθέσεις του. Η πλήρης
έκδοση που ξεκίνησε από το 1976 συνεχίζεται, χωρίς να έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η έκδοση χωρίζεται
σε τέσσερα τμήματα, από τα οποία το δεύτερο (ΙΙ), που ολοκληρώθηκε, με 15 μέρη και συνολικά 22 τό-
μους, περιλαμβάνει όλες τις εργασίες και προεργασίες τις σχετικές με το Κεφάλαιο και όλες τις εκδόσεις
της εποχής κατά την οποία οι Μαρξ και Ένγκελς ήταν εν ζωή. Οι μεταφράσεις είναι με ευθύνη του συγ-
γραφέα.
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τηση για χρεόγραφα και παράγωγα μετά τη φούσκα του ίντερνετ δεν έχει κάποιο βαθύτε-
ρο αίτιο. Από τη στιγμή βέβαια που έχουμε άνοδο των τιμών των αντίστοιχων «εμπορευ-
μάτων», το αρχικό κίνητρο δεν έχει πλέον σημασία. Η ζήτηση ενισχύεται και καλύπτεται
μέσα από τον δανεισμό. Η κερδοφορία δεν διευρύνεται από τα μέσα που πραγματικά δια-
θέτουν οι «επενδυτές» αλλά από την αυξημένη αγοραστική δύναμη που προσφέρει ο δα-
νεισμός. Όταν η φούσκα φτάσει σε αυτό το μέγεθος, χάνεται και η σχέση με το σταθερό
έδαφος, που στην περίπτωση του 2007 είναι οι υποθήκες των στεγαστικών δανείων, που
ανταποκρίνονταν σε κτίσματα (σχετικό και αυτό βέβαια). Το σκάσιμο της φούσκας μπορεί
να είναι ένα δευτερεύουσας σημασίας γεγονός, όπως, στην περίπτωσή του 2007, η χρε-
οκοπία μιας γαλλικής τράπεζας ή απλά η επιβράδυνση της αύξησης της τιμής των κατοι-
κιών, γιατί ο κύκλος των αγοραστών στενεύει δημιουργώντας «πληθώρα» κατοικιών.2

Η γιγαντιαία ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα, δηλαδή της αγοράς κεφαλαίου,
στηρίχτηκε στην υπεραφθονία κερδών στον τομέα της παραγωγής τα οποία αναζήτησαν
αποδοτικές τοποθετήσεις. Η παραγωγή αποδείχθηκε ανίκανη να προσφέρει τις αποδόσεις
κεφαλαίου που απαιτούσε και απαιτεί η οικονομία των μετόχων. Η κατάργηση της συμ-
φωνίας του Breton Woods, επιπλέον, προκάλεσε κινητικότητα στις αγορές συναλλάγμα-
τος (μεταβολές των τιμών των νομισμάτων και διαφορετικές τιμές σε κάθε χώρα). Μαζί με
την εσωτερική χρηματοπιστωτική φιλελευθεροποίηση που οφειλόταν στον περιορισμό των
ελέγχων και το άνοιγμα άλλων εθνικών οικονομικών συστημάτων σε αμερικανούς κυρίως
κεφαλαιοκράτες, προσφέρθηκε η δυνατότητα στα χρηματιστήρια του Λονδίνου και της Wall
Street να επεκτείνουν μαζικά τη δραστηριότητά τους. Τράπεζες επενδύσεων αλλά και εμ-
πορικές τράπεζες άρχισαν να αναμειγνύονται όλο και περισσότερο απευθείας, και όχι σαν
εκπρόσωποι των πελατών τους, σε αυτή τη δραστηριότητα. Ταυτόχρονα άρχισαν να δα-
νείζουν χρήματα και σε θυγατρικές τους εταιρείες, σε τέτοια έκταση ώστε αυτό αναδεί-
χθηκε στη μεγαλύτερη πηγή εσόδων των τραπεζών αυτών. Οι αγοραπωλησίες ήταν βρα-
χυπρόθεσμες: τα χρηματιστήρια εισέβαλλαν σε μια αγορά και, αφού αποκόμιζαν τεράστια
κέρδη, αποσύρονταν. Τέτοιες παρεμβάσεις έγιναν, λόγου χάρη, στο ρωσικό χρηματιστή-
ριο και στην περίπτωση των .com. Αυτή η πρακτική προϋποθέτει τεράστια συγκέντρωση
κεφαλαίου· στην ουσία πρόκειται για μερικές τεράστιες τράπεζες με κεφάλαια άνω των 4

τρισ. δολαρίων, που είναι σε θέση να κινητοποιήσουν πολύ μεγαλύτερα ποσά μέσα από
τα ιδρύματα που βρίσκονται από πίσω τους.3

Αυτό το σύστημα λειτουργίας των χρηματιστηρίων διαμορφώθηκε βαθμιαία από τα μέ-
σα της δεκαετίας του 1980 και απέκτησε, εξίσου βαθμιαία, τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
(1) την ανάπτυξη μιας κατηγορίας εμπόρου που δανείζεται χωρίς να διαθέτει καθόλου δικά
του κεφάλαια, (2) την ανάπτυξη ενός σκιώδους παρατραπεζικού συστήματος (shadow bank-
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2. Wagenknecht (2009), σ. 76-79.
3. Gowan (2009), σ. 8-10.
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ing) και τον σχετικό χρηματοπιστωτικό εκσυγχρονισμό που του είναι απαραίτητος, (3) την
κατεξοχήν προώθηση των αγορών χρήματος και τον μετασχηματισμό τους σε χρηματοδότες
εμπορίου με τη δημιουργία πλασματικού κεφαλαίου,4 (4) τη σχετική με αυτό πρόκριση συ-
ναλλάγματος – κέρδη μέσα από την αγοραπωλησία συναλλάγματος (arbitrage), (5) τη με-
γιστοποίηση της μόχλευσης5 (leverage) και τη διεύρυνση των ισολογισμών (δείχνοντας αυ-
ξημένη απασχόληση κεφαλαίων από την εκάστοτε επιχείρηση), (6) τη νέα κεντρικότητα των
πιστωτικών παραγώγων6 (για όλα αυτά ακολουθούν αναλυτικές επεξηγήσεις).

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, που πάντα υπήρχαν, εξελίχθηκαν σε ένα πολύπλοκο
/ πολυδιάστατο σύστημα. Δεν είναι απλώς αγορές χρήματος, ομολόγων, μετοχών, συ-
ναλλάγματος, εμπορευμάτων, αλλά και δικαιωμάτων, τίτλων σταθερού εισοδήματος και
πάσης φύσεως άλλων τίτλων. Η διαχείριση του κινδύνου όλων αυτών των επενδύσεων,
που είναι ενσωματωμένη στη διαδικασία παραγωγής και αποτελεί δομικό στοιχείο του κυ-
ρίαρχου υποδείγματος χρηματοδότησης, λειτούργησε καθοριστικά για την έξοδο από την
οικονομική κρίση κερδοφορίας που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970. Η ίδια αυτή λύ-
ση φάνηκε να μη λειτουργεί και τόσο καλά το 2007, και εξακολουθεί να προτιμάται ακό-
μα και το 2016.

Ενώ η αγορά είναι ένας χώρος και μια σχέση, όπου εμπορεύματα και υπηρεσίες αν-
ταλλάσσονται έναντι χρήματος, οι «αγορές» γενικά φαίνεται να είναι κάτι διαφορετικό. Πρό-
κειται για κάτι πολύ πιο αφηρημένο από τις διεθνείς αγορές εμπορευμάτων. Είναι ο χώ-
ρος και η σχέση που διέπει τη διακίνηση ανάμεσα σε κλάδους, καθώς και η κυκλοφορία
του πλασματικού κεφαλαίου, με τη μορφή εγγυήσεων, τίτλων και παρόμοιων μορφών. Εδώ
γίνεται αναφορά σε πλασματικό κεφάλαιο καθόσον οι μετοχές, τα ομόλογα και τα άλλα χαρ-
τιά που κατέχει κανείς θεωρούνται περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας. Υπάρχουν εις δι-
πλούν: σε αυτούς που τα δανείστηκαν και χρηματοδοτούν με τα δανεικά ένα νέο κτίριο
γραφείων, αλλά και στα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας!7 Ενώ η αγορά με διαφορετι-
κές εκφάνσεις προϋπάρχει του καπιταλιστικού συστήματος, οι αγορές συνιστούν ιδιομορφία
και συστατικό στοιχείο του. Είναι ο χώρος του χρηματιστηρίου αλλά και χώροι έξω και πέ-
ρα από αυτό, όπου διακινούνται τεράστια ποσά χρηματικού κυρίως αλλά και εμπορευμα-
τικού κεφαλαίου, όπου λίγες τράπεζες και ακόμα λιγότερα άτομα και χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις είναι σε θέση εξουσίας ώστε να διαχειρίζονται και μέσα από μόχλευση (δα-
νεισμό) να εξασφαλίσουν τεράστια ποσά. Οι αστοχίες αλλά και οι επιτυχίες τους έχουν πολ-
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4. Στην έννοια του πλασματικού κεφαλαίου έχουμε να κάνουμε με τόκο που δεν είναι τόκος και κε-
φάλαιο που δεν λειτουργεί σαν κεφάλαιο. Περισσότερα σχετικά με αυτό στα περί τιτλοποίησης και περί
κρατικών ομολόγων.

5. Ο όρος «μόχλευση» στη γλώσσα της πολιτικής ορθότητας του μεταμοντέρνου περιβάλλοντος του
χρηματοπιστωτικού τομέα σημαίνει απλά «δανεισμό».

6. Gowan (2009), σ. 7-8.
7. Finanzkrise (2008) κ.ε., χ.χ.ε, σ. 10.
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λαπλάσιες επιπτώσεις στην οικονομία, αλλά, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν τις τύχες και με-
γάλων ομάδων εργατικού πληθυσμού. Ένα μεγάλο πρόβλημα που σχετίζεται με τις αγο-
ρές είναι είτε ότι θεωρείται πως λειτουργούν χωρίς κρατικά προσκόμματα (!) και ότι όλοι
όσοι συμμετέχουν σε αυτές έχουν τέλεια πληροφόρηση για τα διεθνώς τεκταινόμενα.8

Τίθεται συχνά το ερώτημα πώς οργανισμοί μπορεί να είναι τόσο πλούσιοι ώστε να δα-
νείζουν ακόμη και χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Γαλλία. Ο πλούτος δεν συνίσταται στην πλη-
θώρα κεφαλαίου αλλά στην απεριόριστη σχεδόν εμπιστοσύνη από μεριάς των άλλων συσ-
σωρευμένων κεφαλαίων και, επομένως, στη γενικότερη αποδοχή τους σαν εγγυητών της
κίνησης του κεφαλαίου. Πέρα από τα γραφεία αξιολόγησης, που βρίσκονται σε υποδε-
έστερη θέση σε σχέση με τις υπό αξιολόγηση επιχειρήσεις, η εξουσία αυτής της ομάδας
των αγορών είναι σχετική. Η Merrill Lynch δεν είναι ισχυρότερη από το αμερικανικό κρά-
τος, απολαμβάνει όμως την εμπιστοσύνη των διεθνών καπιταλιστών, κι έτσι γίνεται απο-
δεκτή σαν εγγυητής των υποχρεώσεων του αμερικανικού δημοσίου απέναντι σε άλλους
καπιταλιστές.

Οι δυο βασικές τάσεις της φιλελευθεροποίησης είναι η ανάπτυξη και η ομογενοποίηση του
χρηματοπιστωτικού τομέα. Η ανάπτυξη αυτή συντελείται με τρεις κυρίως τρόπους:

Ο πρώτος αφορά τον βαθμιαίο παραμερισμό της διαμεσολάβησης του τραπεζικού συ-
στήματος. Καθώς οι διάφοροι τίτλοι υποτίθεται ότι φέρνουν σε άμεση επαφή αυτούς που
παρέχουν και αυτούς που χρησιμοποιούν τα κεφάλαια, η τράπεζα παίζει τον ρόλο του δια-
μεσολαβητή ανάμεσα στους καταθέτες και τους οφειλέτες στους οποίους προσφέρει δά-
νεια. Το ιδανικό είναι να μετατραπούν όλα σε εύκολα διαπραγματεύσιμους τίτλους, προς
τους οποίους δεν δεσμεύεται κανείς και με κανέναν τρόπο, και οι οποίοι μπορούν να που-
ληθούν ανά πάσα στιγμή. Σε αυτό το ιδανικό περιλαμβάνεται και η μεταφορά των κινδύ-
νων στο σύνολο των φορολογουμένων. Η τιτλοποίηση σημαίνει την πρωτοκαθεδρία των
χρηματιστηρίων σαν χώρου επιτήρησης των επιχειρήσεων, με άλλα λόγια την κυριαρχία
του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου πάνω στο παραγωγικό. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλί-
ζεται η μέγιστη κινητικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων. Αυτή η κυριαρχία δεν σημαί-
νει με κανένα τρόπο ότι πρόκειται για διαδικασίες ανεξάρτητες μεταξύ τους. Οι πιστώσεις
διευκολύνουν την ομαλή ροή της παραγωγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών. Η διάκριση
ανάμεσα σε μια περιοχή πραγματικής οικονομίας και εκείνη του χρηματοπιστωτικού τομέα
είναι μάλλον ατυχής. Το σχήμα που συνοδεύει τον δεύτερο τρόπο ανάπτυξης του χρημα-
τοπιστωτικού τομέα το κάνει αυτό εμφανέστερο.

Ο δεύτερος αφορά τη δύναμη των μετόχων και των πιστωτών (Χ1) και των διευθυντι-
κών στελεχών (Χ2), και σηματοδοτεί την προτεραιότητα για μεγιστοποίηση της απόδοσης
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8. Vogl (2010/2011), σ. 150.
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των κεφαλαίων. Στο ακόλουθο σχήμα χρήματος - εμπορεύματος παρουσιάζεται ο απο-
φασιστικός τους ρόλος στη διαδικασία της παραγωγής:9

Χ1 μέτοχοι Ερ. Χ1΄

X E … Π … Ε+ΔΕ Χ+ΔX
Χ2 δανειστές Μ.Π. Χ2΄

Την τελευταία εικοσαετία, με τη φιλελευθεροποίηση της διακίνησης του κεφαλαίου και της
ευρείας εξάπλωσης των χρηματιστικών αγορών, σε κυρίαρχη επιχειρησιακή φιλοσοφία των
καπιταλιστικών εταιρειών αναδείχτηκε το μερίδιο των μετόχων (shareholder value), πα-
ραμερίζοντας οποιαδήποτε προηγούμενη πρόνοια για τους εργαζόμενους και τις εργαζό-
μενες. Αυτό δεν σημαίνει αναδιοργάνωση του τρόπου διανομής μεταξύ κερδών και κό-
στους εργασίας. Από τις επιχειρήσεις εξήχθησαν κέρδη πολύ μεγαλύτερα από τις μέσες
αποδόσεις κεφαλαίου – σε βάρος των απασχολούμενων, σε βάρος των προμηθευτών και
συνεργατών, ακριβώς μέσω και της αναδιάρθρωσης του εργατικού εισοδήματος. Αυτού
του είδους η επιχειρησιακή πολιτική επιβάλλει αποκλειστικώς βραχυπρόθεσμα κίνητρα στις
καπιταλιστικές εταιρείες και προσανατολίζεται στα μερίδια των μετόχων.10 Μακροπρόθε-
σμα αυτή η εξασθένηση της υπόστασης της επιχείρησης δεν είναι δυνατή (προκειμένου η
επιχείρηση να συνεχίσει να υφίσταται).11

Ο τρίτος τρόπος είναι η συγκέντρωση του αποταμιευμένου χρήματος σε παγκόσμιο επί-
πεδο· μια συγκέντρωση χρήματος που μπορεί να μετατραπεί ταχύτατα σε κεφάλαιο, και
το ίδιο γρήγορα να μεταφερθεί εκεί όπου απαιτεί η αναζήτηση υψηλότερων αποδόσεων,
με την εξαιρετική δυνατότητα που προσφέρουν θεσμικοί επενδυτές όπως τα κεφάλαια των
συνταξιοδοτικών ταμείων, των κεφαλαίων υψηλής κερδοφορίας κ.λπ.12
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9. Μαρξ 1979, σ. 39, όπου το Χ συμβολίζει τη χρηματική υπόσταση του κεφαλαίου, το Ε την εμπο-
ρευματική του υπόσταση, το Ερ. την εργασία, το Μ.Π. τα μέσα παραγωγής, τα βέλη την κυκλοφορία του
κεφαλαίου, τα αποσιωπητικά τη διακοπή της και το Δ τη μεταβολή (του χρήματος ή του εμπορεύματος).

10. Shareholder value: Η αρχή της αξίας του μεριδίου των μετόχων πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέ-
πει πρωταρχικά να υπηρετεί τα συμφέροντα των ιδιοκτητών της. Μόνο στον βαθμό που αυτό επιτυγχάνε-
ται, δηλαδή να μεγιστοποιήσει την τιμή των μερισμάτων των μετόχων, μπορούν να ικανοποιηθούν άλλες
απαιτήσεις, όπως αυτές των απασχολούμενων για ασφάλεια στην εργασία, ασφαλείς θέσεις εργασίας και
ψηλότερους μισθούς ή αυτές του κράτους για φόρους. Η εξάπλωση της αρχής αυτής ήταν απόρροια της
αλλαγής του κοινωνικού συσχετισμού δυνάμεων προς όφελος των κεφαλαιοκρατών, ύστερα από την κρί-
ση στασιμοπληθωρισμού της δεκαετίας του 1970· βλ. Urban (2006), σ. 201. Η λογική αυτή είναι προφα-
νές ότι αντιτίθεται στη λογική των μακροπρόθεσμων επενδυτικών στρατηγικών.

11. Bischoff (2006), σ. 15.
12. Johsua (2009), σ. 20-21.
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Το τρέχον οικονομικό σύστημα διαχείρισης αποκαλείται νεοφιλελευθερισμός, νεοκλασι-
κισμός, ελεύθερη αγορά ή παγκοσμιοποίηση. Συνοπτικά σαν σύστημα αποβλέπει στον πε-
ριορισμό έως και στην κατάργηση της δημόσιας σφαίρας της οικονομίας, στην απελευθέ-
ρωση των επιχειρήσεων από περιορισμούς και στον περιορισμό, στο ελάχιστο ανεκτό, των
κοινωνικών παροχών. Η Naomi Klein θεωρεί ατυχή τον όρο. Το σύστημα αυτό που εκμη-
δενίζει την απόσταση ανάμεσα στην πολιτική και την οικονομία είναι συντεχνιακό.13 Κύριο
χαρακτηριστικό του είναι η μεταφορά δημόσιου πλούτου σε ιδιωτικά χέρια, που συνοδεύεται
από έκρηξη των χρεών και διεύρυνση του χάσματος πλουσίων και φτωχών. Αναγκαστικά
και παράλληλα επιστρατεύει έναν επιθετικό εθνικισμό που προάγει επενδύσεις στον το-
μέα της ασφάλειας.14 Στην Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης οι πλούσιοι έγιναν επίσημα κα-
τά 20% πλουσιότεροι.15 Το σύστημα στηρίζεται στα τρία ιδεολογήματα της αρμονίας, της
σταθερότητας και της προβλεψιμότητας, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και στόχους της
νεοφιλελεύθερης πολιτικής.16

Ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένας μονεταρισμός·17 έτσι, ως μόνο επιτρεπτό μέτρο κυ-
βερνητικής παρέμβασης θεωρεί την εκτύπωση χρήματος και την παρέμβαση στα επιτόκια
δανεισμού, και αυτό σε αντίθεση προς την κεϋνσιανή άποψη που προσβλέπει σε προ-
σαρμογές του φορολογικού συστήματος και στις δημόσιες δαπάνες. Η αυστηρή θεωρία
του μονεταρισμού του Friedman θεωρεί αιτία του πληθωρισμού την υψηλή κυκλοφορία
χρήματος.18 Η μονεταριστική-νεοφιλελεύθερη θέση στηρίζεται στην εκτός τόπου και χρό-
νου απαρχαιωμένη «ποσοτική θεωρία του χρήματος»19 που αναβιώνει τη laissez faire αν-
τίληψη της αυτορρυθμιζόμενης οικονομίας. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η από-
σταση ανάμεσα στους μονεταριστές νεοφιλελεύθερους οπαδούς του Friedman και τους
μαθητές του Keynes μίκρυνε, καθώς πολλοί από τους δεύτερους έγιναν οπαδοί της ελεύ-
θερης αγοράς. Το αόρατο χέρι του Adam Smith φάνηκε να επικρατεί πάνω στο κρυμμέ-
νο χέρι της αγοράς του Keynes. Ο συμβιβασμός μεταξύ των οικονομολόγων και των πο-
λιτικών είναι ότι όλα συμβαίνουν με οργανωμένες προσπάθειες χωρίς κατευθύνσεις,

[ �� ]

13. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εννοείται η υποχρεωτική σύζευξη οικονομίας και κράτους με σκο-
πό τη σύνδεση διαφορετικών ομάδων στην εφαρμογή από κοινού αποφάσεων· βλ. Bundeszentrale für
politische Bildung, www.bpb.de.

14. Klein (2008), σ. 15.
15. Süddeutsche Zeitung 07.11.2013, «Superreiche kennen keine Krise».
16. Cassidy (2009), σ. 104.
17. Ο μονεταρισμός δεν βλέπει το χρήμα σαν κοινωνική σχέση παραγωγής αλλά σαν κάτι φυσικό, με

κοινωνικές διαστάσεις· βλ. Μαρξ, τ. 1ος 1989, σ. 97, ελλ. έκδ. τ. 1ος, 2002, σ. 95. Το πόσο παλιός είναι
ο νεοφιλελευθερισμός το καταδεικνύει το γεγονός ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιχειρήματα από την
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19. Σε αυτήν αναφέρεται και ο Μαρξ, τ. 1ος 1989, σ. 133, 153, ελλ. έκδ. τ. 1ος, 2002, σ. 131, 151-152.
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ελέγχους και σχέδια.20 Τόσο η μονεταριστική θεωρία του Friedman, που θεωρεί αιτία του
πληθωρισμού την υψηλή κυκλοφορία χρήματος, όσο και το όραμά του για μια κατάσταση
μόνιμης ισορροπίας, προτού την ανατρέψει η κακή ανθρώπινη παρέμβαση, και η ελευθε-
ρία του ατόμου απέναντι στην ελευθερία της συλλογικότητας, συγκροτούν πλέον τα νά-
ματα της παγκόσμιας οικονομίας.21 Τα νάματα αυτά βρίσκονται σε συνάφεια με θεωρίες
εσωτερισμού και φυσιολατρίας, που επίσης αυτή τη στιγμή κυριαρχούν παράλληλα με το
πρότυπο της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς. Τέτοια νάματα βιώνουν από την κρίση του
2010 και ύστερα οι έλληνες εργαζόμενοι και ήδη από το 1980 οι αμερικανοί και από το 1973

οι χιλιανοί συνάδελφοί τους.
Ο μεγάλος εχθρός του νεοφιλελευθερισμού δεν υπήρξε ποτέ ο κομμουνισμός αλλά

ο κεϋνσιανισμός, στις ΗΠΑ, οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη και όσοι επιθυμούσαν αλ-
λαγές στον υπόλοιπο κόσμο. Το δημόσιο σχολείο και η κοινωνική ασφάλιση θεωρούνται
προσκόλληση στον σοσιαλισμό.

Το νεοσυντηρητικό οικονομικό σύστημα του νεοφιλελευθερισμού συνοψίζεται σε τρεις
βασικές αρχές:

1. Η κυβέρνηση πρέπει να καταργήσει όλους τους κανόνες και τις ρυθμίσεις που εμ-
ποδίζουν τη συσσώρευση των κερδών.

2. Θα πρέπει να ξεπουλήσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει και που θα μπο-
ρούσαν ιδιωτικές επιχειρήσεις να τα διαχειριστούν με κέρδος.

3. Να περικόψει τη χρηματοδότηση των κοινωνικών προγραμμάτων.

Ο τριπλός τύπος της ρύθμισης, της ιδιωτικοποίησης και των περικοπών περιέχει πολλές
εξειδικεύσεις.22 Οι φόροι, εφόσον χρειάζονται, πρέπει να είναι ίδιοι αναλογικά για φτω-
χούς και πλούσιους. Οι προσπάθειες της κυβέρνησης Thatcher και του συμβούλου της
Hayek, στα τέλη της δεκαετίας του 1980, να επανεισαγάγουν τον λεγόμενο κεφαλικό φό-
ρο και πάλι μετά το 1380 απέτυχαν χάρη στις αντιδράσεις του πληθυσμού της χώρας. Οι
επιχειρήσεις πρέπει να είναι ελεύθερες να πουλάνε παντού και ό,τι θέλουν, και η κυβέρ-
νηση δεν πρέπει να προσπαθήσει να προστατεύσει την τοπική βιομηχανία ή ιδιοκτησία. Οι
τιμές, περιλαμβανόμενης και αυτής της εργατικής δύναμης, καθορίζονται από την αγορά,
χωρίς την ύπαρξη κατώτατου ημερομισθίου. Στο πλαίσιο αυτό ο Friedman και η Σχολή του
Σικάγου οδήγησαν στην κατάργηση του New Deal του Roosevelt και στην παλινόρθωση

[ �� ]

20. Cassidy (2009), σ. 78, 83-84.
21. Klein (2008), σ. 50-52.
22. Δεν είναι σωστή η χρήση του όρου «απορρύθμιση», καθώς ο νεοφιλελευθερισμός δεν καταργεί

τις ρυθμίσεις και τις εγγυήσεις που παρέχει το κράτος - συλλογικός καπιταλιστής ώστε το σύστημα να λει-
τουργεί εύρυθμα για τη συσσώρευση, αλλά τις αντικαθιστά με άλλες περισσότερο συμβατές προς αυτή
τη λειτουργία· βλ. Lapatsioras κ.ά. χ.χ.ε.




