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ΕΛΛΑ∆Α: ΕΞΑΡΤΗΣΗ Η ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ; 

9/11/2014 

Το ζήτηµα του αν η Ελλάδα είναι ιµπεριαλιστική ή εξαρτηµένη χώρα πήρε πρόσφατα 
µεγάλη σηµασία µε διάφορα δηµοσιεύµατα. 

“Είναι φανερό ότι η χώρα µας µε βάση τους οικονοµικούς δείκτες που αναφέρθηκαν, 
µε βιοµηχανικό τοµέα 17% και 78% τον τριτογενή, τόσο µε αυτοτελή αξιολόγηση όσο 
και συγκριτικά µε άλλες χώρες δε µπορεί παρά να χαρακτηρισθεί εξαρτηµένη. 
Εκτιµήσεις ότι υπάρχει συµµετοχή της χώρας σε ιµπεριαλιστικούς οργανισµούς, ότι µ' 
αυτή την πολιτική συµφωνεί η άρχουσα τάξη ή για «ανισότιµη αλληλεξάρτηση» δεν 
αλλάζουν την ουσία, ότι αντικειµενικά η χώρα είναι εξαρτηµένη οικονοµικά, 
στρατιωτικά, πολιτικά.” (ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ, 23/2/2013). 

 

Όπως είναι γνωστό ο Λένιν έθεσε πέντε κριτήρια για τον ορισµό του ιµπεριαλισµού. 

“ 1. Συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου, που έχει φτάσει σε τέτοια υψηλή 
βαθµίδα ανάπτυξης, ώστε να δηµιουργεί µονοπώλια που παίζουν αποφασιστικό ρόλο 
στην οικονοµική ζωή. 2.Συγχώνευση του τραπεζιτικού κεφαλαίου µε το βιοµηχανικό 
και δηµιουργία µιας χρηµατιστικής ολιγαρχίας πάνω στη βάση αυτού του 
"χρηµατιστικού κεφαλαίου". 3. Εξαιρετικά σπουδαία σηµασία αποχτά η εξαγωγή 
κεφαλαίου, σε διάκριση από την εξαγωγή εµπορευµάτων. 4. Συγκροτούνται διεθνείς 
µονοπωλιακές ενώσεις των κεφαλαιοκρατών, που µοιράζουν τον κόσµο 
και 5. τελείωσε το εδαφικό µοίρασµα της γης ανάµεσα στις µεγαλύτερες 
κεφαλαιοκρατικές δυνάµεις. Ο ιµπεριαλισµός είναι ο καπιταλισµός στο στάδιο εκείνο 
της ανάπτυξης, στο οποίο έχει διαµορφωθεί η κυριαρχία των µονοπωλίων και του 
χρηµατιστικού κεφαλαίου, έχει αποχτήσει εξαιρετική σηµασία η εξαγωγή κεφαλαίου, 
έχει αρχίσει το µοίρασµα του κόσµου από τα διεθνή τραστ και έχει τελειώσει το 
µοίρασµα όλων των εδαφών της γης από τις µεγαλύτερες κεφαλαιοκρατικές χώρες (Β. 
Ι. Λένιν: «Ο ιµπεριαλισµός ανώτατο στάδιο του καπιταλισµού», εκδόσεις Σ.Ε., σελ. 
85-86). ” 

Σε παγκόσµιο επίπεδο ο ιµπεριαλισµός έχει κυριαρχήσει ήδη απ’ την εποχή του 
Λένιν ενώ οι αποικιακές και µισο-αποικιακές χώρες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους 
µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. Η Ελλάδα αποτέλεσε και αποτελεί χώρα µε πλήρη 
καπιταλιστική και µάλιστα ιµπεριαλιστική ανάπτυξη από τις αρχές του 20ου αιώνα. 
∆εν αλλάζει η εκτίµηση του Λένιν ότι «ιµπεριαλισµός είναι ο καπιταλισµός στο στάδιο 
εκείνο της ανάπτυξης, στο οποίο έχει διαµορφωθεί η κυριαρχία των µονοπωλίων και 
του χρηµατιστικού κεφαλαίου» και µάλιστα στο στάδιο αυτό η Ελλάδα συµµετείχε από 
την απαρχή της γέννησης του ιµπεριαλισµού. Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο η 
ανάπτυξη της Ελληνικής βιοµηχανίας συνάδει πλήρως µε όλα τα κριτήρια του Λένιν, 
όπως η συγκέντρωση της παραγωγής και του κεφαλαίου, η σύµφυση του 
τραπεζιτικού και χρηµατιστικού κεφαλαίου και η δηµιουργία µιας χρηµατιστικής 
ολιγαρχίας. Η ανάπτυξη αυτή είχε τις ιδιαιτερότητές της στα πλαίσια της παγκόσµιας 
συνδυασµένης και ανισόµετρης ανάπτυξης, στην οποία άλλωστε οφείλονται.  

Μετά την παγκόσµια κρίση του 2008 – 2009 άλλαξε ο χαρακτήρας του Ελληνικού 
καπιταλισµού και µετατράπηκε ξαφνικά σε εξαρτηµένο επειδή µεσολάβησε η κρίση 
του χρέους και η επιτήρηση από την Ε.Ε; Ποιες διαρθρωτικές αλλαγές έγιναν στη 
µονοπωλιακή δοµή του καπιταλισµού που να δικαιολογούν το συµπέρασµα ότι 
ξαφνικά η χώρα έχασε την εθνική της ανεξαρτησία; Η κρίση του Ελληνικού χρέους 
που απείλησε τη νοµισµατική συνοχή της Ε.Ε δεν είναι παρά ένα επεισόδιο στη 
γενικότερη κρίση συσσώρευσης του 2008. Αυτό το επεισόδιο δεν αλλάζει ούτε τον 
χαρακτήρα της Ε.Ε ούτε τον χαρακτήρα του Ελληνικού καπιταλισµού στη γενικότερη 
φάση της εξαγωγής κεφαλαίου σε παγκόσµιο επίπεδο που αποτελεί το βασικότερο 
χαρακτηριστικό του ιµπεριαλισµού. 
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Η συγχώνευση του τραπεζιτικού κεφαλαίου µε το βιοµηχανικό και η συγκρότηση 
µονοπωλιακών ενώσεων των καπιταλιστών, όπως η Ε.Ε και ο εκφραστής της στην 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όχι µόνο δεν αποκλείουν αλλά ίσα – ίσα επιβάλλουν 
την ανισοµέρεια στην ανάπτυξη του καπιταλισµού. Η ανισοµέρεια αυτή επιβάλλει να 
υπάρχουν συγκυριακά κερδισµένοι και χαµένοι στην εξαγωγή κεφαλαίων και την 
ανακατανοµή των σφαιρών επιρροής του κεφαλαίου. Τα εργαλεία µε τα οποία 
πραγµατοποιείται η αντιφατική ανάπτυξη του καπιταλισµού στην εξαγωγή κεφαλαίου 
είναι φυσικά και το δηµόσιο χρέος. Όταν δηµιουργούνται προβλήµατα στην 
αποπληρωµή του από έναν καπιταλιστή, οι υπόλοιποι θα προσπαθήσουν να 
περισώσουν τα κεφάλαια που δάνεισαν και αυτό δεν µπορεί παρά να γίνει µε την 
επιβολή όρων και κανόνων όπως στις ιδιωτικές συµβάσεις αλλά, αυτή τη φορά, στα 
πλαίσια των νόµων που θέτει ακριβώς η συγκρότηση των ενώσεων των 
καπιταλιστών. 

Στη σηµερινή φάση ανάπτυξης του παγκόσµιου ιµπεριαλισµού, η εξάρτηση 
εξαφανίζεται και δίνει τη θέση της στην αλληλεξάρτηση. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των 
ιµπεριαλιστών γίνεται κατ’ εξοχήν µέσω των λειτουργιών του χρηµατιστικού 
κεφαλαίου και την «εξαγωγή κεφαλαίου, σε διάκριση από την εξαγωγή 
εµπορευµάτων». Η παλιά αποικιακή εξάρτηση έχει δώσει τη θέση της στην 
αλληλεξάρτηση των εξαγωγών κεφαλαίου: Η κρίση συσσώρευσης στην 
εµπορευµατική παραγωγή µετατρέπεται µε ολοένα αυξανόµενη βιαιότητα σε κρίση 
του χρηµατιστικού κεφαλαίου που εκδηλώνεται µε τη µείωση της κερδοφορίας του και 
τις κρίσεις χρέους. Η συνδυασµένη και ανισόµετρη ανάπτυξη όχι µόνο δεν 
εξαφανίζονται αλλά κάνουν εντονότερη την παρουσία τους όταν κάποιοι καπιταλιστές 
χάνουν περισσότερο κάνοντας άλλους να κερδίζουν περισσότερο. Η Ε.Ε δεν κάνει 
σήµερα τίποτε περισσότερο ή τίποτε διαφορετικό απ’ ότι έκανε πχ η Αγγλία σε σχέση 
µε τα Ελληνικά δάνεια του µεσοπολέµου. Το Ελληνικό κεφάλαιο δεν θα βρεθεί 
εξαρτηµένο σ’ αυτή τη σχέση εφόσον µε τα δηµοσιονοµικά και άλλα µέτρα θα 
υποχρεωθούν οι εργαζόµενες τάξεις να φέρουν το βάρος της αποπληρωµής του 
συσσωρευµένου χρέους και των αποτυχηµένων επενδύσεων των Ελλήνων 
καπιταλιστών. Εξαρτηµένες θα βρεθούν οι εργαζόµενες τάξεις αλλά πρωτίστως στη 
δική τους τάξη των καπιταλιστών που δεν διακόπτει την αγαστή συνεργασία της µε 
τους Ευρωπαίους καπιταλιστές στα πλαίσια της Ε.Ε. Το ζήτηµα, εποµένως, από τη 
σκοπιά των εργαζοµένων ήταν και εξακολουθεί να παραµένει πρωτίστως ζήτηµα 
ταξικό.  

Το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος του χρέους αποτελεί παραχώρηση προς τον 
Ελληνικό καπιταλισµό προκειµένου να προβεί σε επενδύσεις που τελικά δεν 
απέβησαν κερδοφόρες, δεν µπορεί ν’ αλλάξει. Είναι µ’ αυτήν ακριβώς την έννοια που 
το ζήτηµα παραµένει ταξικό και δεν µπορεί ν’ αντιµετωπισθεί µε εναλλακτικά 
«µίγµατα» δηµοσιονοµικής πολιτικής. Ούτε µπορεί ν’ αλλάξει το γεγονός ότι από το 
2011 και µετά έχουν διαµορφωθεί ιδανικές συνθήκες για την ανάκαµψη των 
επενδύσεων µε τους χαµηλούς µισθούς, την επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα 
κ.λπ. Οι συνθήκες αυτές θα επιτρέψουν την ανάκαµψη του Ελληνικού καπιταλισµού 
ακόµα και σε ένα περιβάλλον γενικευµένης ύφεσης της οικονοµίας. Ο Ελληνικός 
καπιταλισµός, εποµένως, είναι πιθανόν να ανακάµψει χωρίς ωστόσο να σηµαίνει 
αυτό ότι θα υπάρξει γενικευµένη ανάπτυξη, αύξηση των µισθών κ.λπ. Ίσα – ίσα 
ακριβώς αυτή είναι η συνθήκη για να µπορέσει ν’ ανακάµψει ενόσω το κράτος του 
θα επιβάλλει αυταρχικές πολιτικές λιτότητας ώστε να γίνεται δυνατή η οµαλή και 
σταθερή αποπληρωµή των τοκοχρεολυσίων και των ληξιπρόθεσµων δανείων.  

Η ίδια η αστική τάξη το παραδέχεται ξεκάθαρα: 

“Πόσο ζυγίζει µια τράπεζα; Πόσο ζυγίζει ένα κράτος; Στη ζυγαριά του Ζαν-
Κλοντ Τρισέ, τέως προέδρου της ΕΚΤ, τα συµφέροντα των τραπεζών 
βάραιναν αποφασιστικά περισσότερο από τα συµφέροντα των κρατών και 
των πολιτών τους. Και µε αυτή τη λογική ενήργησε στον χειρισµό της 
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κρίσης σε Ελλάδα και Ιρλανδία, όπως αποκαλύπτουν οι εκβιαστικές 
επιστολές του προς τις κυβερνήσεις των χωρών, τη διετία 2010-11 
(«Καθηµερινή», [8.3.2014] και 9.3.2014). Οι επιστολές επιβεβαιώνουν 
όσα έχουν υποστηρίξει αναλυτές και πολιτικοί ηγέτες: η Ελλάδα και η 
Ιρλανδία θυσιάστηκαν για να µην πληγούν οι µεγάλοι χρηµατοπιστωτικοί 
οργανισµοί που είχαν επενδυτικές θέσεις στο ελληνικό κρατικό χρέος και 
στις ιρλανδικές τράπεζες.” (Ν. Ξυδάκης., ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 8/11/2014). 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται καθαρά ότι η Ελλάδα έχασε σωρευτικά το 22,6% του 
ΑΕΠ στην περίοδο 2009-2013 και  ακολουθούν η Ιταλία µε 9,2% και η Ιρλανδία µε 
6,8%. Μόνο η Γερµανία και οι ΗΠΑ βγήκαν κερδισµένες µε +2,5%  περίπου  

Πηγή: Παγκόσµια Τράπεζα. 

 

Από το ξαναµοίρασµα του κόσµου στην χρηµατοοικονοµική σφαίρα δεν ξέφυγαν 
ούτε η Βρετανία και η Γαλλία. Από την άλλη µεριά οι εταιρείες του S&P500 είδαν την 
κερδοφορία τους να αυξάνεται κατά 95% από το 2008.1 Η New York Times είναι 
ιδιαίτερα αποκαλυπτική: 

“CORPORATE profits are at their highest level in at least 85 years. Em-
ployee compensation is at the lowest level in 65 years. The Commerce 
Department last week estimated that corporations earned $2.1 trillion dur-
ing 2013, and paid $419 billion in corporate taxes. The after-tax profit of 
$1.7 trillion amounted to 10 percent of gross domestic product during the 
year, the first full year it has been that high. In 2012, it was 9.7 percent, 
itself a record. Until 2010, the highest level of after-tax profits ever rec-
orded was 9.1 percent, in 1929, the first year that the government began 
calculating the number. Before taxes, corporate profits accounted for 12.5 
percent of the total economy, tying the previous record that was set in 
1942, when World War II pushed up profits for many companies. But in 
1942, most of those profits were taxed away. The effective corporate tax 
rate was nearly 55 percent, in sharp contrast to last year’s figure of under 
20 percent. The trend of higher profits and lower effective taxes has been 
gaining strength for years, but really picked up after the Great Recession 
temporarily depressed profits in 2009. The effective rate has been below 
20 percent in three of the last five years. Before 2009, the rate had not 
been that low since 1931.” 

                                                           
1
 Matt Kranz, Some companies have emerged stronger after the recession, USA Today, 5/9/2012. 
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Η κρίση, εποµένως, ωφέλησε τελικά τις ΗΠΑ και την Γερµανία σε βάρος των υπόλοι-
πων καπιταλιστών γι’ αυτό και η Γερµανία δεν έχει καµιά διάθεση να µεταβάλλει τις 
πολιτικές της στην Ε.Ε., στην οποία φυσικά έχει τον ηγετικό ρόλο. Όσο η κερδοφορία 
των Γαλλικών και Ιταλικών κεφαλαίων δεν είναι επαρκώς µεγάλη θα εντείνεται η συ-
ζήτηση για αλλαγή πολιτικής, για «πιο κοινωνικές πολιτικές» κ.λπ., πίσω απ’ τις ο-
ποίες βρίσκεται ασφαλώς η κερδοφορία του συστήµατος στις χώρες αυτές και η ό-
ξυνση των κοινωνικών αγώνων. 

Αυτό που δεν κατανοούν οι οπαδοί της «εξάρτησης» είναι ότι η παγκοσµιοποίηση 
της συσσώρευσης του τραπεζιτικού και χρηµατιστικού κεφαλαίου, έχοντας κερδισµέ-
νους και χαµένους, µπορεί να προκαλέσει χρηµατιστικές κρίσεις τέτοιου µεγέθους 
που να κάνουν απαραίτητη τη λήψη έκτακτων µέτρων σε κάποιες χώρες σαν να ήταν 
επιχειρήσεις και κεφάλαια της ίδιας χώρας. Αυτά τα έκτακτα µέτρα στην περίοδο της 
κρίσης δεν είναι παρά επεισόδια που δεν αλλάζουν τον γενικό χαρακτήρα του 
ιµπεριαλισµού ούτε αλλάζουν τις γενικές πολιτικές σχέσεις ανάµεσα στις συνιστώ-
σες χώρες του εκτός απ’ το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός των κεφαλαίων σε παγκό-
σµιο επίπεδο µπορεί να παίρνει κάθε φορά την µια ή την άλλη µορφή. Ο ανταγωνι-
σµός στην περίοδο 2008-2014 δεν πήρε βέβαια τη µορφή της αλλαγής του γεωπολι-
τικού χάρτη της Ευρώπης αλλά τη µορφή της επιβολής πολιτικών που θα καθιστού-
σαν δυνατή την εξοµάλυνση της χρηµατιστικής και βιοµηχανικής συσσώρευσης στη 
Γερµανία και τις ΗΠΑ όπως είδαµε ξεκάθαρα στον προηγούµενο πίνακα. Οι οπαδοί 
της «εξάρτησης» θέλουν να αγνοούν συστηµατικά το γεγονός ότι η κερδοφορία του 
Ελληνικού κεφαλαίου ανακάµπτει µε την δραµατική πτώση των µισθών και την χειρο-
τέρευση των συνθηκών εργασίας. Ότι, από αυτή την άποψη, οι Έλληνες και Ευρω-
παίοι εταίροι καπιταλιστές βρίσκονται σε µια απ’ τις καλύτερες φάσεις της συνεργα-
σίας τους κι’ ότι κανείς δεν θέλει «εξαρτηµένο» τον Ελληνικό καπιταλισµό όταν η ε-
ξάρτηση όλων µε όλους τους άλλους είναι δεδοµένη στο παγκόσµιο καπιταλιστικό 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. 

Όταν το ποσοστό του κέρδους µειώνεται σε µια χώρα, όπως πχ οι ΗΠΑ ή  η Γερµα-
νία, υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα να επενδυθούν κεφάλαια σε ξένες χώρες και να 
ανακάµψει το ποσοστό του κέρδους. Αλλά η ανακατανοµή στις ροές του ξένου κεφα-
λαίου γρήγορα εξαντλεί τα περιθώρια της κερδοφορίας λόγω του ανταγωνισµού ή 
λόγω του ξεσπάσµατος κρίσεων χρέους που έχει συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Τότε 
εµφανίζεται µια γενικευµένη οικονοµική κρίση που είναι τόσο µεγαλύτερη όσο πιο 
έντονη είναι η υπερσυσσώρευση στη σφαίρα των επενδύσεων σταθερού κεφαλαίου. 
Η γενικευµένη οικονοµική κρίση δίνει τη δυνατότητα στους καπιταλιστές να µειώσουν 
τους µισθούς και την απασχόληση και να στρέψουν τις επενδύσεις τους σε πιο κερ-
δοφόρους τοµείς. Όσο η παγκοσµιοποίηση βαθαίνει, οι πραγµατικές δυνατότητες µι-
ας τέτοιας κίνησης περιορίζονται αντικειµενικά απ’ τον ανταγωνισµό µε το ξένο ιµπε-
ριαλιστικό κεφάλαιο αλλά και την αντίδραση της εργατικής τάξης.  

Η Γερµανία και ο κ. Σόϊµπλε δεν έχουν φυσικά καµιά διάθεση ν’ αλλάξουν την πολιτι-
κή των «µεταρρυθµίσεων» που µετέθεσαν το βάρος της χαµένης κερδοφορίας του 
Ελληνικού και Ευρωπαϊκού κεφαλαίου στις πλάτες του Ελληνικού λαού. Με τη σειρά 
του το Ελληνικό και εποµένως το Ευρωπαϊκό κεφάλαιο θα είναι σε θέση να ανακάµ-
ψει σε όρους κερδοφορίας χωρίς να χαθεί ούτε δεκάρα από τις τραπεζικές και χρη-
µατοπιστωτικές επενδύσεις στα Ελληνικά οµόλογα. Η κυρίαρχη τάξη στην Ελλάδα 
δεν επηρεάζεται σε τίποτε από τις «µεταρρυθµίσεις» που δεν απέφεραν ούτε 1,5 δις 
σε όρους πρωτογενούς πλεονάσµατος! Αντί η Γερµανία και ο κ. Σόϊµπλε ν’ αναγνω-
ρίσουν ότι έκαναν µια µη κερδοφόρα επένδυση στο Ελληνικό χρέος και να ρευστο-
ποιηθεί µε τη σειρά της η επένδυση αυτή, όπως θα έκανε κάθε «καλός καπιταλιστής» 
έχουν προνοµιακή θέση και επιβάλλουν πολιτικές. Όσο έχουν αυτή τη δυνατότητα θα 
το κάνουν µε προνοµιακό συνοµιλητή την κυρίαρχη τάξη της Ελλάδας που όχι µόνο 
δεν έχασε αλλά ωφελήθηκε πολλαπλά απ’ την κρίση. 
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Η «θεωρία της εξάρτησης» αποσκοπεί στο ν’ αναβάλλει την ταξική κινητοποίηση των 
εργαζοµένων και ν’ αναβάλλει µε έξυπνο τρόπο την πάλη για τον σοσιαλισµό όπως 
έγινε µε τη θεωρία των λαϊκών µετώπων και την 6η ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ το 
1934. ∆ικαιολογεί το «γεγονός» ότι «οι συνθήκες δεν είναι ακόµη ώριµες» παρόλη 
την εξέλιξη του Ελληνικού καπιταλισµού στη διάρκεια του 20ου αιώνα και πάνω απ’ 
όλα αγνοεί το γεγονός ότι όπως προέβλεπε ορθά ο Τρότσκι: 

“Οι οικονοµικές προϋποθέσεις για την προλεταριακή επανάσταση έχουν, 
γενικά, από καιρό φτάσει στο πιο υψηλό σηµείο που µπορούν να φτάσουν 
κάτω από τον καπιταλισµό. Οι παραγωγικές δυνάµεις της ανθρωπότητας 
λιµνάζουν. Ήδη οι καινούριες εφευρέσεις και βελτιώσεις αδυνατούν να 
υψώσουν το επίπεδο του υλικού πλούτου. Οι συγκυριακές κρίσεις, µέσα 
στις συνθήκες της κοινωνικής κρίσης ολόκληρου του καπιταλιστικού 
συστήµατος, φορτώνουν όλο και πιο µεγάλες στερήσεις και βάσανα πάνω 
στις µάζες. Η αύξηση της ανεργίας, βαθαίνει, µε τη σειρά της, την 
οικονοµική κρίση του κράτους και υπονοµεύει τα κλονισµένα νοµισµατικά 
συστήµατα. Τα δηµοκρατικά καθεστώτα, όπως και τα φασιστικά, πέφτουν 
από τη µια χρεοκοπία στην άλλη.” (Το Μεταβατικό Πρόγραµµα). 

 

Γι’ άλλη µια φορά µετά την Οχτωβριανή επανάσταση, η ιµπεριαλιστική αλυσίδα θα 
σπάσει στον πιο αδύναµο κρίκο της. Η Ελληνική επανάσταση θα µπορούσε να γίνει 
ο σπινθήρας που θα έθετε σε κίνηση την Ευρωπαϊκή επανάσταση και θα καθιστούσε 
δυνατό το αίτηµα για τις Ενωµένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης. Αυτή την 
µοναδική ευκαιρία δεν πρέπει να χάσει το ενιαίο µέτωπο των εργαζοµένων στην 
Ελλάδα και η ίδια η Ελληνική αριστερά. 


