
Ημέρα 8η. Η θεωρία της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου 

Η πτώση του ποσοστού κέρδους (δηλαδή της απόδοσης κεφαλαίου) στην περίπτωση της υπερσυσσώ‐

ρευσης  κεφαλαίου  δεν  προέρχεται  από  την  αύξηση  της  ʺοργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίουʺ1, 

δηλαδή από την ταχεία άνοδο της έντασης κεφαλαίου που προέρχεται από την τεχνολογική πρόοδο. 

Έχει άλλα αίτια από αυτά που ευθύνονται για τον νόμο της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους: 

στην  μια  περίπτωση,  η  πτώση  του  ποσοστού  κέρδους  οφείλεται  στην  “ειδικά  κεφαλαιοκρατική” 

ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας, στην υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές 

λειτουργίες,  στην  συνακόλουθη  αύξηση  της  έντασης  κεφαλαίου  και  της  οργανικής  σύνθεσης  του 

κεφαλαίου, ενώ στην άλλη οφείλεται “στην μείωση της υπερ‐εργασίας σε σχέση με την αναγκαία 

εργασία”,  δηλαδή  στην  μείωση  του  ποσοστού  υπεραξίας  (που  στο  σύστημα  των  τιμών 

εκπροσωπείται από το μερίδιο της εργασίας στην προστιθέμενη αξία). 

Για  λόγους  που  σχετίζονται  με  την  ιστορία  του  εργατικού  και  κομμουνιστικού  κινήματος,  οι 

αναγνώστες  του  Μαρξ  έτειναν  στην  πλειοψηφία  τους  να  αποδίδουν  κάθε  πτώση  του  ποσοστού 

κέρδους  στην αύξηση  της  οργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίου.  Σε  αυτό  βοήθησε  και  η  επί μακρό 

χρονικό διάστημα κακή σχέση των μαρξιστών με τα στατιστικά στοιχεία και την επεξεργασία τους. 

Έτσι,  ο  νόμος  της  πτωτικής  τάσης  του  ποσοστού  κέρδους  απέκτησε  μια  διασημότητα  πολύ 

μεγαλύτερη από αυτήν της θεωρίας της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου. 

Εντούτοις, το ποσοστό κέρδους είναι προφανές ότι εξαρτάται από δύο μεταβλητές: αφενός μεν 

από το ποσοστό υπεραξίας2, αφετέρου δε από την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου. Όμως, ο ορισμός 

της  κρίσης  υπερσυσσώρευσης  κεφαλαίου  δείχνει  να  παίρνει  υπόψη  του  μόνον  το  ποσοστό 

υπεραξίας,  δηλαδή  την  σχέση  της  υπέρ‐εργασίας  προς  την  αναγκαία  εργασία.  Εδώ  δεν  έχουμε 

βέβαια να κάνουμε με μια παράλειψη ή ένα λάθος, αλλά για την εφαρμογή μιας μεθόδου που είναι 

ιδιαίτερα  προσφιλής  στον Karl Marx,  και  η  οποία  συνίσταται  στην  εξέταση  των  μεταβολών  ενός 

μεγέθους υπό την επίδραση των μεταβολών ενός άλλου, θεωρώντας όλους τους άλλους παράγοντες 

σταθερούς.  Έτσι,  στον  ορισμό  της  υπερσυσσώρευσης  κεφαλαίου,  εξετάζεται  η  επίδραση  των 

μεταβολών  του  ποσοστού  υπεραξίας  (δηλαδή  του  βαθμού  εκμετάλλευσης  της  εργασίας  από  το 

κεφάλαιο)  πάνω  στο  ποσοστό  κέρδους,  θεωρώντας  όλους  τους  άλλους  παράγοντες  σταθερούς —

μεταξύ  των  οποίων  και  την  οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου.  Γι’  αυτό  το  λόγο,  λοιπόν,  έχουμε 

υπερσυσσώρευση όταν “το κεφάλαιο γίνεται ανίκανο να εκμεταλλεύεται την εργασία στον βαθμό 

εκείνο  της  εκμετάλλευσης  που  απαιτεί  η  ʹυγιήςʹ,  η  ʹομαλήʹ  ανάπτυξη  της  κεφαλαιοκρατικής 

διαδικασίας παραγωγής...ʺ.  

Εν  κατακλείδι,  ορίζοντας  την  κρίση  υπερσυσσώρευσης  ο  Karl  Marx  δεν  αναφέρεται  στην 

διάσημη αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, απλώς διότι θεωρεί αυτόν τον παράγοντα 

σταθερό:  όταν  αναφέρεται  στην  πτώση  του  ποσοστού  κέρδους  που  οφείλεται  στην  πτώση  του 

ποσοστού  υπεραξίας  (δηλαδή  του  βαθμού  εκμετάλλευσης  της  εργασίας)  εξετάζει  την  σχέση 

                                                           

1 Λόγος σταθερού κεφαλαίου προς μεταβλητό κεφάλαιο. 

2  Λόγος υπεραξίας / μεταβλητού κεφαλαίου. Αναφέρεται και ως “ποσοστό υπεραξίας”. 
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ακριβώς αυτών των δύο μεταβλητών —και μόνον αυτών των μεταβλητών. 

Παραμένει  όμως  το  ερώτημα,  με  ποιο  τρόπο  μπορούμε  να  λάβουμε  τελικά  υπόψη  μας,  την 

συνδυασμένη ή  την  ταυτόχρονη  δράση  του ποσοστού  υπεραξίας  και  της  οργανικής σύνθεσης  του 

κεφαλαίου πάνω στο ποσοστό κέρδους. 

Αν θεωρήσουμε ότι το ποσοστό κέρδους είναι μια εξαρτημένη μεταβλητή (R), ενώ το ποσοστό 

υπεραξίας  (S/V) και η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου  (C/V) είναι ανεξάρτητες μεταβλητές, τότε 

ισχύει 

R=(S/V) / [(C/V)+1]    (1) 

όπου C είναι το σταθερό κεφάλαιο, V το μεταβλητό κεφάλαιο και S η υπεραξία. 

Ο Karl Marx εξετάζει την επίδραση της μιας ανεξάρτητης μεταβλητής πάνω στην εξαρτημένη, 

θεωρώντας  ως  σταθερή  την  άλλη,  και  στη  συνέχεια,  κάνει  το  ακριβώς  αντίστροφο:  εξετάζει  την 

επίδραση  της  άλλης  ανεξάρτητης  μεταβλητής  θεωρώντας  ως  σταθερή  την  πρώτη.  Δηλαδή,  όταν 

εξετάζει την επίδραση του (S/V) πάνω στο R θεωρεί σταθερό το C/V και αντίστροφα. 

Έτσι,  στην  παράγραφο  ΙΙΙ  του  κεφαλαίου  15,  όπου  υπάρχει  ο  ορισμός  της  κρίσης 

υπερσυσσώρευσης, θεωρεί  την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου ως σταθερή,  ενώ αντιθέτως, στο 

κεφάλαιο 13,  που αναφέρεται στην  “φύση  του νόμου”  της πτωτικής  τάσης  του ποσοστού κέρδους 

θεωρεί σταθερό το ποσοστό υπεραξίας. Εξετάζει δηλαδή διαδοχικά, την επίδραση των ανεξάρτητων 

μεταβλητών πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή, μέχρις ότου καλύψει όλες τις δυνατές περιπτώσεις, 

όλους τους παράγοντες που επιδρούν πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Αυτή  η  θεώρηση  των  άλλων  παραγόντων  ως  σταθερών,  εκφράζεται  στον  ορισμό  της 

υπερσυσσώρευσης  και  με  το  γεγονός  ότι  ο Karl Marx  θεωρεί  πως  η  υψηλή  ζήτηση  εργασίας  που 

προκύπτει από  την συσσώρευση κεφαλαίου  (όταν  ʺτο  κεφάλαιο θα  είχε αυξηθεί  σε σχέση με  τον 

εργατικό πληθυσμό τόσο που…ʺ)  οδηγεί στην μείωση του ποσοστού υπεραξίας,  επειδή θα υπήρχε 

αδυναμία απασχόλησης επιπλέον εργατών (αφού θα υπήρχε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας) 

και  επειδή  θα  είχαμε  τότε   —εξαιτίας  της  κατάστασης  στην  αγορά  εργασίας—   αυξήσεις  των 

(πραγματικών)  μισθών.  Εντούτοις,  το ποσοστό  υπεραξίας  εξαρτάται  και  από άλλους παράγοντες 

που  δεν  αναφέρονται  στον  ορισμό  της  υπερσυσσώρευσης:  ο  μεν  απόλυτος  εργάσιμος  χρόνος  δεν 

εξαρτάται  αποκλειστικά  από  τον  αριθμό  των  απασχολούμενων  εργατών,  αλλά  και  από  την 

διάρκεια  της  εργάσιμης  ημέρας,  ο  δε  σχετικός  χρόνος  εργασίας,  ο  βαθμός  εκμετάλλευσης,  δεν 

εξαρτάται μόνον από το ύψος του μισθού, αλλά και από τις αυξήσεις της παραγωγικότητας.  

Αυτές οι “παραλείψεις” από τον ορισμό της υπερσυσσώρευσης οφείλονται στο ότι  

• η  μεν  διάρκεια  της  εργάσιμης  ημέρας  είναι  μια  σχέση  καθαρά  εξωτερική  ως  προς  τον  νόμο, 

εξαρτάται  δηλαδή  από  “απειράριθμες  εμπειρικές  συνθήκες”  ενός  κοινωνικού  σχηματισμού, 

συνθήκες που μπορούν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή, και ως εκ 

τούτου δεν καθορίζεται από κάποιον οικονομικό νόμο, 

• η  δε  παραγωγικότητα  της  εργασίας  θεωρείται  σταθερός  παράγοντας,  ακριβώς  όπως  και  η 

οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου  της  οποίας  η  αύξηση  “δεν  είναι  παρά  ένας  άλλος  τρόπος 

έκφρασης της προόδου της κοινωνικής παραγωγικής δύναμης της εργασίας” 

Δεν πρόκειται επομένως για παραλείψεις, αλλά για τον συνειδητό αποκλεισμό από τον ορισμό 
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του οικονομικού νόμου κάποιων καθορισμών  (παραγόντων)  σύμφωνα με την προσφιλή στον Karl 

Marx μέθοδο της αφαίρεσης. Διπλή αφαίρεση από τον ορισμό του οικονομικού νόμου: 

• αφενός  μεν  όλων  των  εξωτερικών  καθορισμών,  δηλαδή  των  “απειράριθμων  εμπειρικών 

παραγόντων”  που  ενδέχεται  να  υπάρχουν  ή  να  μην  υπάρχουν  σε  μια  συγκεκριμένη  χώρα  ή 

συγκεκριμένη εποχή, 

• αφετέρου δε όλων των καθορισμών που θεωρούνται προσωρινά σταθεροί  

για  να  καταστεί  δυνατή  η  διαδοχική  ανάλυση  της  επίδρασης  των  ανεξάρτητων  μεταβλητών 

πάνω στην εξαρτημένη μεταβλητή. 

Οι  παραπάνω  παρατηρήσεις  δεν  είναι  χωρίς  συνέπειες  για  την  συγκεκριμένη  ανάλυση  της 

συγκεκριμένης πραγματικότητας:  

Η  υπόθεση  της  σταθερότητας  της  οργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίου  στο  εσωτερικό  του 

ορισμού της κρίσης υπερσυσσώρευσης σημαίνει ότι αυτή η τελευταία δεν υπάρχει παρά μόνον υπό 

ορισμένους  όρους,  οι  οποίοι  αναφέρονται  στις  διαχρονικές  μεταβολές  της  οργανικής  σύνθεσης  του 

κεφαλαίου: διότι ενδέχεται η μείωση του ποσοστού υπεραξίας να αντισταθμίζεται από μια μείωση 

στην  οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου,  έτσι ώστε  το  ποσοστό  κέρδους  να παραμένει  σταθερό  (ή 

ακόμη και να αυξάνεται).  

Επομένως,  η  όποια “ανάγνωση”  της κρίσης υπερσυσσώρευσης στην συγκεκριμένη,  εμπειρικά 

(και  εν  τέλει  ποσοτικά)  καταγεγραμμένη  πραγματικότητα,  δεν  μπορεί  παρά  να  στηρίζεται  στην 

συνδυασμένη    εξέταση  ποσοτικών  δεικτών  που  θα  προσεγγίζουν  αφενός  μεν  την  ιστορική  τάση  του 

ποσοστού υπεραξίας της εργασίας  (δηλαδή του βαθμού εκμετάλλευσης), αφετέρου δε της οργανικής 

σύνθεσης  του  κεφαλαίου. Θα πρέπει,  δηλαδή,  να ανασυγκροτούμε  το σύνολο  των  εσωτερικών και 

εξωτερικών  καθορισμών  που  περιγράφει  όλες  τις  πλευρές  της  συγκεκριμένης  πραγματικότητας, 

σύνολο  που  η  θεωρία  αποσυναρμολογεί  με  την  μέθοδο  της  αφαίρεσης  για  να  το  αναλύσει,  να 

διευθετήσει  τις  σχέσεις  αιτιότητας  και  ανάδρασης  που  το  διέπουν,  να  εγκαθιδρύσει  λογικές 

κατασκευές  των οποίων ο σκληρός πυρήνας  είναι  οι  “εσωτερικές και αναγκαίες σχέσεις ανάμεσα 

στα  πράγματα”,  οι  άκαμπτοι  δεσμοί  που  ισχύουν  ανεξάρτητα  από  χώρα  και  εποχή,  δηλαδή  οι 

οικονομικοί νόμοι του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής. 

Φθάνουμε,  έτσι,  αναγκαστικά  στην  ερώτηση:  η  μείωση  του ποσοστού  υπεραξίας,  στην  οποία 

αναφέρεται  ο Karl Marx  στην  ενότητα  ʺΠλεόνασμα  κεφαλαίου  μέσα  σε  συνθήκες  πλεονάζοντος 

πληθυσμούʺ,  κάτω  από  ποιους  όρους  μετατρέπεται  σε  πτώση  του  ποσοστού  κέρδους,  δηλαδή  σε 

οικονομική  κρίση;  Όμως,  αυτή  η  ερώτηση  δεν  μπορεί  παρά  να  είναι  υποπερίπτωση  μιας  άλλης 

ερώτησης:  με ποιο  τρόπο  το ποσοστό  υπεραξίας μετατρέπεται  σε ποσοστό  κέρδους;  Ερώτηση που 

μας παραπέμπει αναπόφευκτα στο πρώτο τμήμα του τρίτου βιβλίου του ʺΚεφαλαίουʺ: Η μετατροπή 

της υπεραξίας σε κέρδος και του ποσοστού υπεραξίας σε ποσοστό κέρδους. 

άν ακολουθήσουμε την ίδια την λογική του Κεφαλαίου, θα πρέπει να θεωρήσουμε προς στιγμήν 

ότι  το ποσοστό υπεραξίας  είναι σταθερή ποσότητα,  για να αναλύσουμε την σχέση οργανικής 

σύνθεσης του κεφαλαίου και ποσοστού κέρδους. Μια βιαστική ανάγνωση θα παρέπεμπε μόνον στο 

κεφάλαιο  13,  στο  διάσημο  νόμο  της  πτωτικής  τάσης  του  ποσοστού  κέρδους,  δηλαδή  εκεί  όπου 

διατυπώνεται  ότι  η  αύξηση  της παραγωγικότητας  της  εργασίας  επισύρει —και πάλι  υπό  όρους— 

Ε 
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την  ταχύτερη  αύξηση  της  οργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίου  και  την  συνακόλουθη  πτώση  του 

ποσοστού  κέρδους.  Εντούτοις,  η  οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου  εξαρτάται  και  από  μια  σειρά 

άλλους παράγοντες που στο εν λόγω κεφάλαιο (δηλαδή το κεφάλαιο 13) θεωρούνται σταθεροί. Θα 

πρέπει επομένως να  αναζητήσουμε κάπου αλλού μέσα στο ίδιο βιβλίο την απαρίθμησή τους.  

Ισχύει η σχέση  

C/V = (C/Y)(Y/V) = (C/Y) [(S+V)/V] = (C/Y) [(S/V)+1]    (2) 

από την οποία προκύπτει ότι  

R= (S/V) / {(C/Y) [(S/V)+1]+1}    (3) 

όπου Υ το καθαρό προϊόν (δηλαδή το άθροισμα υπεραξίας και αξίας εργασιακής δύναμης3). 

Παρατηρούμε, με βάση την παραπάνω σχέση, ότι οι παράγοντες που επιδρούν στην οργανική 

σύνθεση  του  κεφαλαίου,  είναι  δυνατό  να  αναλυθούν,  αφενός  μεν  σε  αυτούς  που  επιδρούν  στο 

ποσοστό  υπεραξίας,  αφετέρου  δε,  σε  αυτούς  που  επιδρούν  στο  μέγεθος  C/Y.  Αυτό  το  τελευταίο 

εκφράζει  την  ποσότητα  σταθερού  κεφαλαίου  που  απαιτείται  για  την  παραγωγή  μιας  μονάδας 

προϊόντος,  άρα  και  την  ικανότητα  της  επιχείρησης  να  κάνει  οικονομίες  στην  χρήση  του.  Αλλά 

ακριβώς  σε  αυτό  το  ζήτημα,  ο Karl Marx  αφιερώνει  ολόκληρο  το  κεφάλαιο  5,  που  έχει  τον  τίτλο 

Οικονομίες στη χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο αυτό υπάρχει η απαρίθμηση 

των παραγόντων που θωρούνται σταθεροί στην ανάλυση για την αύξηση της οργανικής σύνθεσης 

του κεφαλαίου και της συνακόλουθης πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. 

Ακολουθώντας την μέθοδο της αφαίρεσης, στο κεφάλαιο για τις οικονομίες στη χρησιμοποίηση 

του  σταθερού  κεφαλαίου,  το ποσοστό  υπεραξίας  θεωρείται  “δεδομένο”,  δηλαδή σταθερό,  “για  να 

αποφύγουμε ανώφελες περιπλοκές”,  όπως αναφέρεται στο  ίδιο  το κείμενο. Το αντικείμενο του εν 

λόγω χωρίου  είναι  η ανάλυση  των παραγόντων που  επιτρέπουν ή περιορίζουν  την  εξοικονόμηση 

σταθερού κεφαλαίου μέσα στην παραγωγική διαδικασία θεωρώντας το ποσοστό υπεραξίας σταθερό. 

Αλλά,  σύμφωνα  με  την  λογική  της  παραπάνω  ποσοτικής  σχέσης  (C/V=...),  εάν  θεωρήσουμε  το 

ποσοστό  υπεραξίας  (S/V)  ως  σταθερό,  τότε  η  ανάλυση  των παραγόντων που  επιδρούν στον λόγο 

κεφαλαίου  /  προϊόντος  (C/Y)  ισοδυναμεί  με  την  ανάλυση  των  παραγόντων  που  επιδρούν  στην 

οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου.  Αυτή  τη  φορά,  στην  ανάλυση  της  εξοικονόμησης  σταθερού 

κεφαλαίου, γίνεται αφαίρεση της επίδρασης της παραγωγικότητας της εργασίας λόγω τεχνολογικής 

προόδου4  στην  οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου:  δηλαδή  γίνεται  αφαίρεση  του  μοναδικού 

παράγοντα  που  δεν  θεωρήθηκε  σταθερός  στην  διατύπωση  του  νόμου  της  πτωτικής  τάσης  του 

ποσοστού κέρδους.  

Στο  κεφάλαιο  5,  επομένως,  γίνεται  η  απαρίθμηση  των  παραγόντων  που  επιδρούν  στην 

οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου  και  δεν  αναφέρονται  ούτε  στην  αύξηση  της  σύνθεσης  του 

κεφαλαίου  λόγω  υποκατάστασης  εργασίας  από  μηχανικές  λειτουργίες5,  ούτε  σε  μεταβολές  στην 

                                                           

3 Στο σύστημα εννοιών του εισοδηματικού κυκλώματος αντιστοιχεί στην “προστιθέμενη αξία”. 

4 Πιο συγκεκριμένα: της υποκατάστασης εργασίας από μηχανές. 

5 Αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του κεφαλαίου. 
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διανομή του προϊόντος6. Όπως θα δούμε παρακάτω πρόκειται για τους παράγοντες που τείνουν όχι 

στην αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, αλλά στην μείωσή της. 

Οι κυριότεροι από τους παράγοντες αυτούς είναι  

• Η διάρκεια λειτουργίας των μηχανών  

“Η διαρκώς εντεινόμενη ανάγκη της αύξησης του παγίου κεφαλαίου στο σύγχρονο βιομηχανικό 

σύστημα αποτελούσε επομένως ένα κύριο κίνητρο για την παράταση της εργάσιμης ημέρας...” 

    επειδή 

“το μέγεθος του παγίου μέρους του σταθερού κεφαλαίου, τα κτίρια, τα μηχανήματα κλπ μένουν 

τα ίδια ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιούνται 12 ή 16 ώρες. Η παράταση της εργάσιμης ημέρας δεν 

απαιτεί καμιά νέα δαπάνη γι’ αυτό το πιο πολυδάπανο μέρος του σταθερού κεφαλαίου...” (Κ ΙΙΙ, 

σ.104) 

• Η συγκέντρωση των μέσων παραγωγής και η μαζική τους χρησιμοποίηση. 

“...η οικονομία óτους όρους παραγωγής που χαρακτηρίζει την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα...” 

(K III, σ. 106) 

“...τα ίδια κτίρια, οι ίδιες εγκαταστάσεις... στοιχίζουν σχετικά λιγότερο για την παραγωγή σε 

μεγάλη, παρά σε μικρή κλίμακα. Το ίδιο ισχύει για τις μηχανές κίνησης και εργασίας. Μ’ όλο 

που η αξία τους ανεβαίνει απόλυτα, πέφτει σχετικά, σε σύγκριση με την αυξανόμενη έκταση της 

παραγωγής και με το μέγεθος του μεταβλητού κεφαλαίου...” (Κ ΙΙΙ, σελ.110) 

• Η κοινωνικά συνδυασμένη εργασία 

(συγκέντρωση και συνεργασία των άμεσων παραγωγών, κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας) 

“Ολόκληρη αυτή η οικονομία που προκύπτει από τη συγκέντρωση των μέσων παραγωγής και 

από την μαζική χρησιμοποίησή τους, προϋποθέτει σαν ουσιαστικό όρο την συγκέντρωση και την 

συνεργασία των εργατών, δηλαδή τον κοινωνικό συνδυασμό της εργασίας... Ακόμη και οι 

διαρκείς βελτιώσεις, που είναι δυνατές και αναγκαίες προκύπτουν αποκλειστικά από τις 

συλλογικές εμπειρίες και παρατηρήσεις, που τις κάνει δυνατές και τις επιτρέπει η παραγωγή 

του συνδυασμένου σε μεγάλη κλίμακα συνολικού εργάτη” (Κ ΙΙΙ, σελ.107) 

• Η οικονομία στους όρους εργασίας σε βάρος των εργαζομένων. 

“...η μετατροπή του εργάτη σε υποζύγιο...φθάνει ως την υπερπλήρωση στενών και ανθυγιεινών 

χώρων με εργάτες, πράγμα που στην κεφαλαιοκρατική γλώσσα ονομάζεται οικονομία σε 

κτίρια” (Κ ΙΙΙ, σελ.116) 

Η  εξοικονόμηση  σταθερού  κεφαλαίου  μπορεί  να  διαπλέκεται  με  την  αύξηση  της 

παραγωγικότητας της εργασίας, όχι όμως με την έννοια της αύξησης της σύνθεσης του κεφαλαίου 

—όπως στην ανάλυση της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους— αλλά με την έννοια της μείωσης 

της εν λόγω σύνθεσης. Οι παράγοντες που εμφανίζονται εδώ αναφέρονται ως “αιτίες που αντιδρούν 

στην πτωτική τάση” της κερδοφορίας. 

• Η  ανακύκλωση  των  απορριμμάτων  της  παραγωγής.  Η  αύξηση  της  παραγωγικότητας  στον 

τομέα  παραγωγής  μέσων  παραγωγής.  Η  εξέλιξη  στην  ποιότητα  των  μέσων  παραγωγής,  η 

                                                           

6 Μεταβολές στο ποσοστό υπεραξίας. 

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight

ilias
Highlight



 6

τεχνική τους τελειοποίηση. 

“...οικονομία που προκύπτει από τις συνεχείς τελειοποιήσεις των μηχανών, 

συγκεκριμένα: 1) των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένες... 2) από την 

πτώση των τιμών των μηχανών, εξαιτίας της βελτίωσης της παραγωγής 

μηχανών γενικά... 3) από τις ειδικές τελειοποιήσεις που δίνουν την δυνατότητα 

στις ήδη υπάρχουσες μηχανές να εργάζονται με μικρότερο κόστος και 

αποτελεσματικότερα... 4) από την μείωση των απορριμμάτων εξαιτίας της 

βελτίωσης των μηχανών...”  (Κ ΙΙΙ, σελ. 108‐109) 

“Η άνοδος του ποσοστού κέρδους της σε έναν κλάδο της βιομηχανίας οφείλεται 

στην ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης σε έναν άλλον κλάδο... Είναι η 

ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας σε έναν άλλο κλάδο ... στον 

κλάδο παραγωγής μέσων παραγωγής, που προκαλεί στο σταθερό κεφάλαιο μια 

μείωση της σχετικής αξίας του...” (Κ ΙΙΙ, σελ.110) 

• Η πρόοδος στον τομέα των φυσικών επιστημών και της εφαρμογής τους. 

“Η ανάπτυξη της παραγωγικής δύναμης της εργασίας σε έναν κλάδο παραγωγής... που μπορεί 

με την σειρά της να σχετίζεται με την πρόοδο στον τομέα της διανοητικής παραγωγής, ιδίως των 

φυσικών επιστημών και της εφαρμογής τους, εμφανίζεται σαν όρος μείωσης της αξίας και 

επομένως του κόστους των μέσων παραγωγής σε άλλους κλάδους της βιομηχανίας” (Κ ΙΙΙ, 

σελ.109) 

• Η οικονομία που προκύπτει από την συσσωρευμένη πείρα του συλλογικού εργάτη. 

“...μόνον η εμπειρία του συνδυασμένου εργάτη ανακαλύπτει και δείχνει πού και πώς μπορεί να 

γίνει οικονομία, πώς θα εφαρμοσθούν με τον απλούστερο τρόπο οι ανακαλύψεις που ήδη 

έγιναν, ποια πρακτικά εμπόδια πρέπει να υπερνικηθούν κατά την εφαρμογή της θεωρίας στην 

πράξη κατά την εφαρμογή της στην διαδικασία παραγωγής...” (Κ ΙΙΙ, σελ.135) 

• Η οικονομία που προκύπτει από την εκπαίδευση του συλλογικού εργάτη και τις γνώσεις του. 

“Να μην χάνεται και να μην σπαταλιέται τίποτα, να καταναλώνονται τα μέσα παραγωγής 

μόνον με τον τρόπο που απαιτεί η ίδια η παραγωγή, εξαρτάται εν μέρει από την κατάρτιση και 

τις δεξιότητες (training and skill) των εργατών, εν μέρει από την πειθαρχία που επιβάλλει ο 

κεφαλαιοκράτης στους συνδυασμένους εργάτες...” (Κ ΙΙΙ, σελ. 112). 

• Η οικονομία που προκύπτει από την εκπαίδευση του συλλογικού εργάτη, τις γνώσεις του και την 

σχέση του με τον εργοστασιακό δεσποτισμό7: ʺ…ο εργάτης συμπεριφέρεται προς τον κοινωνικό 

χαρακτήρα της εργασίας του, προς τον συνδυασμό της με την εργασία άλλων για την επιδίωξη 

ενός κοινού σκοπού, σαν μια ξένη προς αυτόν δύναμη…ʺ (τόμος ΙΙΙ, σ.114). Υπάρχει ʺ…σχέση 

αποξένωσης και αδιαφορίας ανάμεσα στον εργάτη … και την οικονομική, δηλαδή ορθολογική 

και φειδωλή χρησιμοποίηση των όρων της εργασίας από την άλληʺ (σ.115). Εάν θα 

εξοικονομηθούν τα μέσα παραγωγής εξαρτάται από την ισχύ του εργασιακού δεσποτισμού του 

κεφαλαίου.  

Η κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις επιτυγχάνουν οικονομίες σε 

                                                           

7 Δηλαδή τις κεφαλαιοκρατικές σχέσεις παραγωγής που ταυτοχρόνως είναι και σχέσεις εξουσίας. 
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σταθερό  κεφάλαιο  αποτελεί  απαραίτητο  όρο  για  την  κατανόηση  των  συνθηκών  υπό  τις  οποίες  η 

συσσώρευση  κεφαλαίου  μετατρέπεται  σε  υπερσυσσώρευση,  δηλαδή σε  κρίση.  Διότι,  η  μείωση  του 

ποσοστού  υπεραξίας,  μετατρέπεται  σε  πτώση  του  ποσοστού  κέρδους  μόνον  εφʹόσον  δεν 

αντισταθμίζεται  (η  μείωση  του  ποσοστού  υπεραξίας)  από  οικονομίες  στην  χρήση  του  σταθερού 

κεφαλαίου. Αντιστρόφως, μια αύξηση του συντελεστή κεφαλαίου  /προϊόντος —δηλαδή μια μείωση 

στην  ικανότητα  του  οικονομικού  συστήματος  να  εξοικονομεί  σταθερό  κεφάλαιο—  μπορεί  να 

οδηγήσει  σε  υπερσυσσώρευση  κεφαλαίου  και  πτώση  του  ποσοστού  κέρδους  ακόμη  και  σε 

περιπτώσεις  αύξησης  (με  μικρότερο  ρυθμό)  του  ποσοστού  υπεραξίας,  όπως  μπορούμε  να 

αντιληφθούμε από την σχέση (3). 

Συνοψίζοντας  τα  προηγούμενα,  η  αύξηση  του  συντελεστή  C/Y  προκύπτει  είτε  από  μια 

εντατικότερη υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες (αύξηση της τεχνικής σύνθεσης του 

κεφαλαίου) είτε από μια αύξουσα εξασθένηση της ικανότητας των επιχειρήσεων να πραγματοποιούν 

οικονομίες στην χρήση σταθερού κεφαλαίου με τους τρόπους που προαναφέρθηκαν (από την παράταση 

του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέχρι την εκπαίδευση των εργαζομένων). 

Αξίζει  να σημειωθεί  εδώ,  ότι η  επιχειρούμενη σήμερα αναδιάρθρωση της παραγωγής, με  την 

εισαγωγή  στην  παραγωγική  διαδικασία  των  εφαρμογών  της  μικροηλεκτρονικής  και  των 

ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  δεν  έχει  μόνον  ως  στόχο  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας  της 

εργασίας (και την συνακόλουθη μείωση του μοναδιαίου κόστους εργασίας, άρα και την αύξηση του 

ποσοστού υπεραξίας), αλλά και την πραγματοποίηση μιας σημαντικής οικονομίας στην χρήση των 

μέσων  παραγωγής,  μέσω  της  ευελιξίας  που  προσδίδει  στα  παραγωγικά  συστήματα  η  χρήση  των 

“νέων”  τεχνολογιών.  Εντούτοις,  η  αυτοματοποίηση  της  παραγωγής  πραγματοποιείται  εν  μέσω 

αντιφάσεων, μεταξύ των οποίων η εξής: αφενός μεν οι τεχνολογίες της μικροηλεκτρονικής και των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών επιτρέπουν την εξοικονόμηση σταθερού κεφαλαίου, δηλαδή την μείωση 

του  συντελεστή  κεφαλαίου  /προϊόντος C/Y,  αφετέρου  δε,  επιβαρύνουν  αυτόν  τον  ίδιο  συντελεστή 

αφού συνοδεύονται από υποκατάσταση εργασίας από μηχανικές λειτουργίες. 

H  ανάλυση  της  κρίσης  υπερσυσσώρευσης,  και  ιδιαίτερα  της  εξοικονόμησης  σταθερού 

κεφαλαίου,  προσφέρει  μια  θεωρητική  βάση,  όχι  μόνον  για  μια  ερμηνεία  της  σύγχρονης 

αυτοματοποίησης της παραγωγής, αλλά και για μια σειρά φαινομένων της αναδιάρθρωσης, όπως η 

αναγκαιότητα  δημιουργίας  οικονομιών  κλίμακας  με  μια  σειρά  στρατηγικές  (π.χ.  εξωτερίκευση 

εργασιών, δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων κ.ά.), οι καινοτομικές απόπειρες επανακαθορισμού της 

οργάνωσης  της  εργασίας στους βιομηχανικούς χώρους παραγωγής,  η προσπάθεια βελτίωσης  των 

διαδικασιών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ή ακόμη, η ανάπτυξη τεχνικών για την 

απόσπαση της συναίνεσης των εργαζομένων στις επιδιώξεις και τις αποφάσεις της επιχείρησης, η 

πάση θυσία επιδίωξη της ευελιξίας στην χρήση μηχανών και ανθρώπων... 

Εν κατακλείδι, η ανάλυση της κρίσης στο εσωτερικό ενός κοινωνικού σχηματισμού, μιας χώρας, 

μπορεί και πρέπει να βασίζεται αφενός μεν στην αναγνώριση των μακροχρόνιων δομικών τάσεων 

του  οικονομικού  συστήματος,  αφετέρου  δε,  σε  μια ποσοτική  και  εμπειρική  έρευνα  των  ιδιαίτερων 

συνθηκών  του  κοινωνικού  σχηματισμού από  τις  οποίες  εξαρτάται  η  διαδικασία  της συσσώρευσης 

κεφαλαίου.  Η  θεωρία  των  κρίσεων  υπερσυσσώρευσης  κεφαλαίου  δίνει  την  δυνατότητα  να 

συμπεριληφθούν  στην  ίδια  ενιαία  και  λογικά  συνεκτική  ανάλυση,  τόσο  οι  μακροχρόνιες  δομικές 

τάσεις  του  κεφαλαιοκρατικού  τρόπου  παραγωγής,  όσο  και  οι  συγκεκριμένες  συνθήκες  που 

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight



 8

ενδέχεται να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια δεδομένη χώρα ή σε μια δεδομένη εποχή.  

• Η σύγχρονη κρίση υπερσυσσώρευσης (1974‐1999) 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ανοίγει μια νέα φάση8 για τον ευρωπαϊκό καπιταλισμό: είναι 

η φάση εκείνη της κρίσης υπερσυσσώρευσης κατά την οποία ένα μέρος των μέσων παραγωγής, εξ’ 

αιτίας της μειωμένης του ικανότητας να παράγει κέρδη, αδυνατεί να λειτουργήσει ως κεφάλαιο, και 

ως  εκ  τούτου  οδηγείται  σε  εκκαθάριση.  Ένα  μέρος  του  κεφαλαίου  γίνεται  ανίκανο  να 

εκμεταλλεύεται  την  εργασία  στον  βαθμό  εκείνο  της  εκμετάλλευσης  που  απαιτεί  η  ”υγιήςʺ,  η 

“ομαλή”  ανάπτυξη  της  κεφαλαιοκρατικής  διαδικασίας  παραγωγής  και  για  τον  λόγο  αυτό 

διακόπτεται η λειτουργία του ως μέσα παραγωγής. Η απομάκρυνση από την αγορά των λιγότερο 

κερδοφόρων  κεφαλαίων  και  η  συνακόλουθη  μείωση  της  παραγωγής  θέτει  σε  διαθεσιμότητα  ένα 

μέρος του εργατικού δυναμικού και υποχρεώνει ένα άλλο μέρος, που διατηρεί την απασχόλησή του, 

να  δεχθεί  μειώσεις  του  πραγματικού  μισθού  κάτω  από  εκείνα  τα  επίπεδα  που  αντιστοιχούν  στα 

καταναλωτικά πρότυπα της  εποχής μας  (στο  ʺιστορικό στοιχείο  των αναγκώνʺ της εποχής μας)  ή 

μεταβολές  στην αγορά  εργασίας  ‐δηλαδή μεταβολές στους  όρους πώλησης  και  κατανάλωσης  της 

εργασιακής δύναμης. 

Η πρώτη, λοιπόν, αυθόρμητη λειτουργία της κρίσης υπερσυσσώρευσης είναι η εκκαθάριση των 

πιο  αδύναμων  κεφαλαίων  και  η  συνακόλουθη  κάμψη  της  ισχύος  των  εργατικών  ενώσεων. 

Ακολουθεί  αμέσως  μετά  η  μετατροπή  των  όρων  πώλησης  και  κατανάλωσης  της  εργασιακής 

δύναμης, δηλαδή οι αλλαγές που έγιναν γνωστές ως ʺευελιξίεςʺ της αγοράς εργασίας. 

Πέραν αυτών, όμως, η κρίση, με τις εκκαθαριστικές της λειτουργίες δημιουργεί το έδαφος, τις 

δυνατότητες,  για  την αναδιάρθρωση  της παραγωγής,  δηλαδή μια  σειρά από  ριζικές  αλλαγές  είτε 

στα μέσα παραγωγής, είτε στην οργάνωση της εργασίας, που συντομεύουν τον κοινωνικά αναγκαίο 

χρόνο για την παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος, ή ακόμη, οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας, ή 

στην παραγωγή νέων προϊόντων. Η ένταση του ανταγωνισμού που χαρακτηρίζει την περίοδο των 

εκκαθαριστικών λειτουργιών της κρίσης, ωθεί μια μερίδα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιήσουν τις 

νέες  τεχνικές  δυνατότητες  και  τις  οργανωτικές  καινοτομίες  που  τις  συνοδεύουν.  Αυτό  έχει 

επιπτώσεις, καταρχήν, στην κερδοφορία: Από το γεγονός ότι ο πραγματικός μισθός σταθεροποιείται 

ή μειώνεται (γεγονός που σχετίζεται όχι μόνον με την κατάσταση στην αγορά εργασίας, αλλά και 

με τον συνολικό κοινωνικό συσχετισμό δυνάμεων), ενώ αντιθέτως η παραγωγικότητα της εργασίας 

που προέρχεται από  τις  τεχνολογικές  και  οργανωτικές  καινοτομίες στο  υπό  εκσυγχρονισμό  τμήμα 

του  παραγωγικού  συστήματος  παρουσιάζει  αξιοσημείωτη  αύξηση,  προκύπτει  μια  μείωση  του 

μεριδίου  εργασίας  στο  προϊόν  και  του  κόστους  εργασίας  ανά  μονάδα  προϊόντος,  γεγονός  που 

συμβάλλει  στην  ανόρθωση  της  κερδοφορίας.  Ακόμη,  ο  τεχνολογικός  και  οργανωτικός 

εκσυγχρονισμός  επιτρέπει  και  προτρέπει  σε  εξοικονόμηση  παγίου  κεφαλαίου  μέσω  της 

                                                           

8 Οι απαρχές της κρίσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ τοποθετούνται στα μέσα της δεκαετίας του '70. Θεωρούμε, 

ωστόσο, ότι η περίοδος 1974-1979 αποτελεί την φάση προετοιμασίας των εκκαθαριστικών λειτουργιών της 

κρίσης: πρώτη μετατροπή του συσχετισμού δυνάμεων, υποχώρηση του κεϋνσιανισμού ως κυρίαρχη οικονομική 

θεωρία, ανάδυση του νέο-φιλελευθερισμού ως νέα μορφή της αστικής ηγεμονίας. 
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επιμήκυνσης του χρόνου λειτουργίας των εγκαταστάσεων (ευελιξίες στην χρήση του κεφαλαίου και 

του εργατικού δυναμικού, από όπου εν μέρει απορρέει και η απαίτηση της εργοδοτικής πλευράς για 

ευελιξίες των ωραρίων), της καλύτερης χρήσης της συσσωρευμένης πείρας του συλλογικού εργάτη 

(οφέλη  που  προκύπτουν  από  τον  επανακαθορισμό  της  οργάνωσης  της  εργασίας  σε  σχήματα 

“συμμετοχικά”,  σχήματα  παρακίνησης  και  ανάθεσης  ευθυνών  των  εργαζομένων,  σχήματα  που 

ευνοούν  την  ανάπτυξη  πρωτοβουλίας  κλπ),  της  εκμετάλλευσης  της  προόδου  στον  τομέα  των 

φυσικών  επιστημών  και  της  εφαρμογής  της,  της  προσαρμογής  του  εργατικού  δυναμικού  στις 

γνωστικές  απαιτήσεις  των  σύγχρονων μεθόδων παραγωγής  μέσω  της  κατάρτισης... Οι  οικονομίες 

στην χρήση του σταθερού κεφαλαίου που προκύπτουν έτσι, ευνοούν την άνοδο της κερδοφορίας. 

Εν  κατακλείδι,  μπορούμε  να  διακρίνουμε  δύο  διαδικασίες  που  συμβάλουν  στην  έξοδο  του 

καπιταλισμού από την κρίση του: μία διαδικασία αναδιανομής του εισοδήματος σε βάρος της εργασίας 

(αύξηση του ποσοστού υπεραξίας) και μια διαδικασία τεχνικής και οργανωτικής ανασυγκρότησης της 

παραγωγικής  διαδικασίας  (μείωση  της  οργανικής  σύνθεσης  του  κεφαλαίου,  οικονομίες  στην 

χρησιμοποίηση του σταθερού κεφαλαίου). 

Οι  μαρξιστικές  ερμηνείες  της  καπιταλιστικής  κρίσης  εμπνέονται  συνήθως  είτε  από  τον  νόμο 

της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους9, είτε από την έννοια της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου10. 

Μια  τρίτη  ερμηνεία  που  προσπαθεί  να  συνεχίσει  μιαν  ορισμένη  υπό‐καταναλωτική  μαρξιστική 

παράδοση είτε βρίσκεται σήμερα υποταγμένη στον κεϋνσιανισμό (ο οποίος εκπροσωπεί την εν λόγω 

αντίληψη με σαφώς καλύτερο τρόπο από τον μαρξισμό), είτε επιβιώνει ως περιθωριακή  ιδεολογία 

στους κόλπους της Αριστεράς.  

Όσοι αποδέχονται τις μαρξιστικές θεωρητικές κατασκευές που στηρίζονται στην πτωτική τάση 

του ποσοστού  κέρδους  ή  στην θεωρία  της  υπερσυσσώρευσης  κεφαλαίου  δεν  θα  δυσκολευτούν  να 

συμφωνήσουν ότι οι όροι για την έξοδο του καπιταλισμού από την κρίση του είναι (τουλάχιστον) οι 

εξής: 

1.  Η  εκκαθάριση  των  ανεπαρκώς  αξιοποιουμένων  κεφαλαίων,  δηλαδή  η 

καταστροφή  ενός  μέρους  του  κεφαλαίου  που  έγινε  ανίκανο  να  εκμεταλλεύεται 

την  εργασία  στον  βαθμό  εκείνο  που  απαιτεί  η  ʺυγιήςʺ  και  ʺομαλήʺ  διαδικασία 

συσσώρευσης του κεφαλαίου. Από αυτό προκύπτει η άνοδος του μέσου ποσοστού 

κέρδους,  διότι  εκκαθαρίζονται  τα  ατομικά  κεφάλαια  των  οποίων  η  κερδοφορία 

βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο, 

2.  η  μαζική  εκκαθάριση  μη  επαρκώς  αξιοποιημένου  κεφαλαίου  με  την  παύση 

λειτουργίας  (μικρών ή μεγάλων)  μονάδων παραγωγής  ή  τμημάτων παραγωγής 

που οδηγεί σε άνοδο της ανεργίας,  

3.  η άνοδος της χρόνιας και μαζικής ανεργίας έτσι ώστε να διαβρωθεί η  ισχύς των 

εργατικών  ενώσεων,  να  μειωθεί  η  αγοραστική  δύναμη  των  μισθών  και  να 

                                                           

9 E.Mandel, Long Waves… όπως πριν σελίδεs 82-96 

10 Π.χ. Duménil G. (1978), Le concept de loi économique dans "Le Capital", Maspero, σελίδεs 201-203,   

E.Ioakimoglou & J.Milios (1992), "Capital Accumulation and Profitability Crisis in Greece (1960-1989)", Review of 

Radical Political Economy, April 
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αναδιανεμηθεί  το  προϊόν  σε  βάρος  της  εργασίας,  να  εξασθενήσει  η  ταξική 

συνείδηση  και  να  μειωθεί  η  αγωνιστικότητα  των  εργαζόμενων  τάξεων,  να 

αυξηθεί η εντατικότητα της εργασίας και να ενισχυθεί η εργασιακή πειθαρχία, 

4.  η  ανασύνθεση  της  εταιρικής  διάρθρωσης  του  κεφαλαίου,  η  συγκέντρωση  και  η 

συγκεντροποίηση ώστε να επιτευχθούν οικονομίες στην χρήση του κεφαλαίου και 

να επιταχυνθεί η περιστροφή του,  

5.  η  μετατροπή  των  όρων  πώλησης  και  κατανάλωσης  της  εργασιακής  δύναμης 

(συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση,  ελαστικά ωράρια,  ενοικίαση 

εργαζομένων  και  πάσης  φύσεως  ʺευελιξίες  της  αγοράς  εργασίαςʺ),  η  επιβολή 

θεσμικών  αλλαγών  που  σχετίζονται  με  την  πώληση  και  την  κατανάλωση  της 

εργασιακής δύναμης: αποδυνάμωση των εργατικών ενώσεων, ʺαπορύθμισηʺ των 

εργασιακών σχέσεων, μετατροπή της νομοθεσίας,  

6.  η ανάπτυξη του καπιταλισμού της απόλυτης υπεραξίας με την εκμετάλλευση της 

ʺδεύτερηςʺ  αγοράς  εργασίας  (γυναίκες,  μετανάστες,  νέοι)  και  την 

καταστρατήγηση στην πράξη της εργασιακής νομοθεσίας11, 

7.  η  μείωση  του  κόστους  των  μηχανικών  συστημάτων  παραγωγής,  των  πρώτων 

υλών και της ενέργειας (μείωση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου),  

8.  η  μαζική  εισαγωγή  καινοτομικών  τεχνολογιών  που  αυξάνουν  την 

παραγωγικότητα  της  εργασίας  ταχύτερα  από  όσο  αυξάνουν  την  ένταση  του 

κεφαλαίου (την τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου) ή οδηγούν στην παραγωγή νέων 

εμπορευμάτων  τα  οποία    είτε  αποτελούν  την  βάση  για  την  εγκατάσταση  νέων 

κλάδων παραγωγής, είτε επιτρέπουν την διεύρυνση της κλίμακας των προϊόντων 

σε υπάρχοντες κλάδους,  

9.  η  εγκατάσταση  ριζικών  αλλαγών  στην  οργάνωση  της  εργασίας  έτσι  ώστε  οι 

καινοτομικές  τεχνολογίες να πραγματοποιούνται με οικονομίες στην χρήση του 

παγίου κεφαλαίου, 

10.  η επιτάχυνση της περιστροφής του κεφαλαίου. 

Οι συνθήκες 1 έως 6 συνθέτουν την διαδικασία εκκαθάρισης και ʺεξορθολογισμούʺ του συστήματος 

μέσω  της  καταστροφής  ενός  μέρους  του  κεφαλαίου,  της  ανεργίας,  της  αποδυνάμωσης  των 

συνδικάτων,  των  αναδιαρθρώσεων  του  παραγωγικού  συστήματος,  της  ανάπτυξης  της  απόλυτης 

υπεραξίας και της επιβολής νέων ρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν στην 

πτώση  του  μεριδίου  της  εργασίας  στο  προϊόν  (πτώση  που  ισοδυναμεί  με  άνοδο  του  βαθμού 

εκμετάλλευσης)  και  εξασφαλίζουν μια  κάποια άνοδο  του λόγου προϊόντος  /  κεφαλαίου μέσω της 

εκκαθάρισης των λιγότερο κερδοφόρων κεφαλαίων. 

                                                           

11 Μια μεγάλη μερίδα επιχειρήσεων καταφεύγει στην παραγωγή απόλυτης υπεραξίας: χαμηλοί μισθοί, επιμήκυνση 

της εργάσιμης ημέρας, παραβίαση του θεσμικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων κλπ. Το τοπίο 

συμπληρώνεται με την επισφαλή εργασία, τους εργαζόμενους φτωχούς, την γενική επιδείνωση των όρων 

εργασίας και ζωής των υποτελών κοινωνικών τάξεων. 
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Οι  συνθήκες  7  έως  10  αποτελούν  μια  διαδικασία  αλλαγής  της  τεχνολογικής  βάσης  του 

παραγωγικού συστήματος που επιδρά στις οικονομίες στην χρήση σταθερού κεφαλαίου, στην σχέση 

προϊόντος  /  κεφαλαίου,  επομένως  στην  οργανική  σύνθεση  του  κεφαλαίου,  χάρη  στην  εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και στην εγκατάσταση νέων μορφών οργάνωσης της εργασίας. 

Πρόκειται για μια  τεχνολογική  ʺαναστάτωσηʺ  της παραγωγής  ικανή  να  επηρεάσει  το σύνολο  του 

παραγωγικού συστήματος. 

Με βάση αυτές τις δύο διαδικασίες, είναι δυνατό να ορίσουμε δύο περιόδους στο εσωτερικό της 

μακράς  ύφεσης:  Την  περίοδο  A  που  αντιστοιχεί  στις  λειτουργίες  της  εκκαθάρισης  και  του 

ʺεξορθολογισμούʺ  (συνθήκες  1  έως  6)  και  η  οποία προηγείται  της περιόδου B  η  οποία αντιστοιχεί 

στην διαδικασία της αλλαγής τεχνολογικής βάσης του παραγωγικού συστήματος  (συνθήκες 7 έως 

10). Η τομή μεταξύ των δύο περιόδων δεν είναι ούτε σαφής ούτε απόλυτη: Η εισαγωγή τεχνολογιών 

στην  παραγωγή  και  η  εγκατάσταση  νέων  μορφών  οργάνωσης  της  εργασίας  εκκινούν  ήδη  στην 

διάρκεια  της  περιόδου  A.  Ωστόσο,  γίνονται  πολύ  πιο  έντονες  στην  διάρκεια  της  περιόδου  Β. 

Αντιστρόφως,  η  ταξική  πάλη  του  κεφαλαίου  για  την  εκκαθάριση  του  συστήματος  και  τον 

εξορθολογισμό του, για την αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων σε βάρος της εργασίας, συνεχίζεται 

στην περίοδο B, αν και είναι οξύτερη στην διάρκεια της φάσης Α. 

Αυτή  η  διαίρεση  της  μακράς  ύφεσης  ‐‐της  κρίσης  υπερσυσσώρευσης‐‐    σε  δύο  περιόδους 

οφείλεται σε δύο παράγοντες: 

Πρώτον,  η  μαζική  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών  στην  παραγωγή  και  η  εγκατάσταση  νέων 

μορφών  οργάνωσης  της  εργασίας  δεν  αποσκοπούν  σε  μικρές  βελτιώσεις  των  μηχανικών 

συστημάτων.  Αποσκοπούν  στην  ʺτεχνολογική  αναστάτωσηʺ  που  είναι  ικανή  να  επηρεάσει  το 

σύνολο  του  παραγωγικού  συστήματος.  Μια  τέτοια  διαδικασία  απαιτεί  ʺνέες  μηχανές,  οι  οποίες 

πρέπει  πρώτα  να  επινοηθούν,  να  δοκιμασθούν  και  να  παραχθούν  σε  μεγάλη  κλίμακα  (...)  Αυτό 

απαιτεί,  τέλος,  ορισμένα  ποιοτικά  άλματα  στην  οργάνωση  της  εργασίαςʺ12.  Η  ʺαναστάτωσηʺ  της 

τεχνολογικής  βάσης  χάρη  στις  νέες  τεχνολογίες  είναι  μια  ʺιστορία  με  μικρή  κλίσηʺ13,  που 

εκτυλίσσεται  αργόσυρτα. Από  αυτό  απορρέει  μια  καθυστέρηση  της  αλλαγής  των  τεχνολογικών 

βάσεων  του  παραγωγικού  συστήματος  έναντι  του  ρυθμού  της  εκκαθάρισης  και  του 

ʺεξορθολογισμούʺ  του  συστήματος,  που  είναι  μια  ʺιστορία  με  μεγάλη  κλίσηʺ,  που  εκτυλίσσεται 

ταχύτερα,  που  ακολουθεί  τους  ρυθμούς  της  ταξικής  πάλης  στην  πολιτική  σκηνή,  στην  αγορά 

εργασίας, στους ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους…  

Δεύτερον, και το κυριότερο, η μαζική εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην παραγωγή έχει ως 

προαπαιτούμενο την επιτάχυνση της συσσώρευσης παγίου κεφαλαίου, καθώς η μεταφορά των εν 

λόγω  τεχνολογιών  μέσα  στις  εργασιακές  διαδικασίες  πραγματοποιείται  μέσω  της  μαζικής 

εισαγωγής  και  χρήσης  νέων  μηχανών.  Όμως,  για  να  γίνει  δυνατή  μια  τέτοια  επιτάχυνση  της 

                                                           

12 Le troisième âge du capitalisme, ό.π. σ.94  

13 Κατά την έκφραση του Μichel Foucault (1969), L’archéologie du savoir, Gallimard, σελίδα 10: «Derrière l'histoire 

bousculée des gouvernements, des guerres et des famines, se dessinent des histoires presque immobiles sous le 

regard --des histoires à pente faible». 
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συσσώρευσης, πρέπει να επιτευχθεί καταρχήν μια άνοδος του ποσοστού κέρδους14. Αυτή η άνοδος 

της  κερδοφορίας  εξασφαλίζεται  καταρχήν  μέσω  της  εκκαθάρισης  και  του  ʺεξορθολογισμούʺ  του 

συστήματος,  με  άλλα  λόγια  κατά  την  διάρκεια  της  περιόδου  Α  της  κρίσης,  κατά  την  οποία 

καταστρέφεται  ένα  μέρος  του  κεφαλαίου  ως  μην  επαρκώς  αποδοτικό,  αλλάζει  ο  ταξικός 

συσχετισμός  δυνάμεων,  μειώνεται  η  συμμετοχή  των  μισθών  στο  προϊόν,  αυξάνεται  δηλαδή  το 

ποσοστό  υπεραξίας  ʺως  αποτέλεσμα  μιας  ιστορικής  ήττας  και  μιας  εξατομίκευσης  της  εργατικής 

τάξηςʺ15.  Η  εκκαθάριση  και  ο  ʺεξορθολογισμόςʺ  του  παραγωγικού  συστήματος  εμφανίζεται  ως 

προϋπόθεση για την αλλαγή της τεχνολογικής βάσης της καπιταλιστικής παραγωγής.  

Γιʹ αυτούς τους λόγους μπορούμε να διακρίνουμε δύο περιόδους της κρίσης υπερσυσσώρευσης, 

της μακράς ύφεσης.  

Οι  δύο  διαδικασίες  που  συμβάλουν  στην  έξοδο  του  καπιταλισμού  από  την  κρίση  του, 

εκτυλίσσονται με άνισους ρυθμούς: η πρώτη, αυτή που απολήγει στην αναδιανομή του εισοδήματος 

σε βάρος της εργασίας εκτυλίσσεται ταχύτερα από την δεύτερη, αυτήν που απολήγει στην τεχνική 

και οργανωτική αναδιάρθρωση της εργασιακής διαδικασίας. 

Χωρίς  οι  δύο  διαδικασίες  να  διακρίνονται  απόλυτα  (με  την  έννοια  ότι  δεν  ολοκληρώνεται  η 

πρώτη  για  να  εκκινήσει  η  δεύτερη),  μπορούμε  να θεωρήσουμε  ότι  ορίζουν  δύο φάσεις  της  κρίσης 

υπερσυσσώρευσης:  στην  διάρκεια  της  πρώτης  φάσης  εκτυλίσσονται  κυρίως  οι  διαδικασίες 

μετατροπής  του  ταξικού  συσχετισμού  δυνάμεων  και  αναδιανομής  του  προϊόντος  έτσι  ώστε  να 

ανακάμψει  η  κερδοφορία  και  να  επιβληθεί  εργασιακή  πειθαρχία,  ενώ  στην  δεύτερη  κυριαρχεί  η 

τεχνική και οργανωτική ανασύνταξη της παραγωγικής διαδικασίας. 

Δύο παρατηρήσεις: α) Η διαίρεση της μακράς ύφεσης σε δύο περιόδους δεν αποτελεί εξελικτικό 

σχήμα, με την έννοια ότι η περίοδος Α δεν ʺφέρει στα σπλάχνα τηςʺ την περίοδο Β. Για την μετάβαση 

από  την  μία  περίοδο  στην  επόμενη,  τα  πάντα  εξαρτώνται  από  τους  ιστορικούς  παράγοντες,  που 

είναι εξωτερικοί ως προς τους οικονομικούς νόμους16. β) Εάν αυτό το θεωρητικό σχήμα μοιάζει να 

ταιριάζει  στην  τελευταία  μακρά  ύφεση  (την  κρίση  υπερσυσσώρευσης)  που  διανύουμε,  δεν  είναι 

προφανές  ότι  εφαρμόζεται  στις  παρελθούσες  κρίσεις.  Σʹ  αυτό,  μόνον  μια  συγκεκριμένη  ανάλυση 

οικονομικής ιστορίας θα μπορούσε να δώσει απάντηση. 

                                                           

14 Όπως έγραφε ο Mandel στο Long Waves «...a new expansionist wave that would significantly increase the rate of 

economic growth above the average levels of the 1970s and the 1980s would require an explosive increase in the 

rate of accumulation and therefore in the average rate of profit... ». Long Waves..., σελίδεs 106-107 

15 Le troisième âge du capitalisme, όπως πριν, σ.96 

16 G. Duménil, Le concept de loi économique dans le Capital, ό.π. 

Ηλίας Ιωακείμογλου
Highlight




