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«Ο παραδοσιακός τραπεζίτης κοιτά δύο πράγµατα: καταθέσεις και δάνεια. Αυτό είναι 
το ισοζύγιό του και προσπαθεί να το διατηρεί σε ισορροπία. Η χρηµατιστηριοποίηση 
των τραπεζών, από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, άφησε πίσω τον κανόνα αυτόν. 
Τώρα ο στόχος είναι η αύξηση των κερδών µέσω των πωλήσεων. Η µανία για πωλή-
σεις προκάλεσε τη δηµιουργία ευφάνταστων προϊόντων. ∆όθηκε έµφαση στην πώληση 
δανείων και καρτών και εγκαταλείφθηκε το κυνήγι των καταθέσεων. Η πίεση και ο α-
νταγωνισµός για πωλήσεις ανάγκασε τις τράπεζες να δηµιουργούν συνεχώς νέα προϊό-
ντα για να πουλούν. ∆ηµιουργήθηκαν δοµηµένα προϊόντα, τόσο σύνθετα που η διαφά-
νεια σιγά -σιγά χάθηκε. ∆ηµιουργήθηκαν δάνεια για δανειολήπτες που δεν έπρεπε να 
πάρουν δάνειο. ∆ηλαδή δεν είχαν τα απαραίτητα εισοδήµατα ή είχαν κακό πιστοληπτι-
κό ιστορικό. Πρόκειται για τα δάνεια subprime. Όταν οι δανειολήπτες αυτοί δεν µπόρε-
σαν τελικά να πληρώσουν τις δόσεις, οι τράπεζες έµειναν µε τα προσηµειωµένα ακίνη-
τα, τα οποία έπρεπε να πουλήσουν. Έτσι εκτοξεύθηκαν οι κατασχέσεις, οι πλειστηρια-
σµοί και επιταχύνθηκε η πτώση των τιµών ακινήτων, κυρίως στις ΗΠΑ».1 
 
 
Το κεντρικό σηµείο αυτής της άποψης είναι ότι όπως ακριβώς και στον τοµέα της ά-
µεσης παραγωγής, έτσι και οι τράπεζες και το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα γενικά ε-
πινόησαν νέα προϊόντα για ν’ αυξήσουν τη ρευστότητα και τα κέρδη τους, µια διευ-
ρυµένη αναπαραγωγή στην αγορά κεφαλαίου. Αλλά το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
δεν έχει τους υλικούς πόρους και την υπεραξία που απαιτείται για µια τέτοια διευρυ-
µένη αναπαραγωγή, µε αποτέλεσµα την κατάρρευση του συστήµατος, και την επιβο-
λή του νόµου της αξίας: 
 
«Όταν αυξήθηκαν οι επισφάλειες των δανείων subprime, τότε η µία τράπεζα ζητούσε 
την αποζηµίωσή της από την άλλη και αυξήθηκε το κόστος ασφάλισης κινδύνων. Αυτό 
προκάλεσε την πρώτη στενότητα στη ρευστότητα. Μετά τα προβλήµατα προέκυπταν µε 
ιλιγγιώδη ταχύτητα. Στο µεταξύ, οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασµοί είχαν ρίξει τις 
τιµές των ακινήτων περαιτέρω και, κατά συνέπεια, την αξία των καλύψεων που είχαν 
µέχρι εκείνη την ηµέρα οι τράπεζες». 
 
∆ηλαδή ο νόµος της αξίας λειτούργησε όχι µόνο µε την προφανή µορφή, δηλαδή την 
κατάρρευση των παράγωγων προϊόντων και των δανείων subprime, αλλά και στην 
υλική βάση αυτών των τίτλων, στην παραγωγή και στην αγορά κατοικίας. 
 
Όπως παρατήρησαν ορισµένοι αναλυτές: 
 
«Τη διαδικασία αυτή διευκόλυναν οι χρηµατοπιστωτικές εταιρείες ασφάλισης πιστωτι-
κών οµολόγων (CDS). Τα τελευταία προϊόντα εκδίδονταν για να καλύψουν τον κίνδυνο 
να χρεοκοπήσει ο εκδότης τους, έτσι ώστε να νιώθει ασφαλής αυτός που θα αγόραζε τα 
δοµηµένα οµόλογα. Πρακτικά, όµως, από το γαϊτανάκι αυτό ο πιστωτικός κίνδυνος πέ-
ρασε στο σύνολο της χρηµατοπιστωτικής αγοράς. Αυτός ο φαύλος κύκλος εξηγεί και το 
γιατί το πρόβληµα δεν περιορίστηκε στην subprime αγορά (ύψους 1,3 τρισ.), αλλά α-
πλώθηκε σε όλες σχεδόν τις µορφές δανείων (ύψους πολλών τρισ.). Τιτλοποιήθηκαν τα 
πάντα: εταιρικά δάνεια, καταναλωτικά, φοιτητικά, δηµοτικά δάνεια κ.λπ. Αυτός ο λογι-
στικός πλούτος υπολογίζεται σε 63 τρισ. δολάρια ή περίπου όσο αξίζουν τα αγαθά και 

                                                 
1 Λ. Στεργίου, «∆εν σεβαστήκαµε βασικούς κανόνες της οικονοµίας και το πληρώνουµε», Καθηµερινή, 26/10/2008. 
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οι υπηρεσίες που παράγονται στον πλανήτη στη διάρκεια 14 µηνών (52 τρισ. δολ. ήταν 
το παγκόσµιο ετήσιο ΑΕΠ). Ήταν θεωρητικός αυτός ο πλούτος (ή µοχλευµένος, 
leveraged όπως λέγεται) και τροφοδοτούσε την ανάπτυξη τα προηγούµενα χρόνια. ∆η-
µιουργούσε πωλήσεις και κέρδη στις εταιρείες, µεταφράστηκε σε µπόνους δισ. ευρώ για 
τα golden boys και τώρα χάνεται. Γι' αυτό και στα χρηµατιστήρια έχουν ήδη χαθεί 28 
τρισ. δολάρια σε όρους χρηµατιστηριακής αξίας».2 
 
Ο λόγος της τεράστιας έκτασης της χρηµατοπιστωτικής φούσκας είναι ότι «δηµιουρ-
γούσε πωλήσεις και κέρδη στις εταιρείες», ένας «λογιστικός πλούτος» που έδειχνε να 
τροφοδοτεί την διευρυµένη αναπαραγωγή των επιχειρήσεων, ενώ από την άλλη οι 
τράπεζες επιδίωκαν να µειώσουν τον κίνδυνό τους µε τα CDS και τον «φαύλο κύκλο» 
του χρέους. Στα νέα προϊόντα οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές είδαν έναν εύκολο 
τρόπο ν’ αυξήσουν την ρευστότητά τους πέρα από τις πραγµατικές δυνατότητες της 
παραγωγής. Αλλά ο φαύλος κύκλος θα σπάσει όταν κάποιος ζητήσει να ρευστοποιή-
σει τις απαιτήσεις που έχει στα χέρια του. 
 
Η φούσκα των ακινήτων σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ (την περίοδο 2000-2006 οι 
τιµές αυξήθηκαν πάνω από 100%) διευκόλυνε την υπερ-κατανάλωση (µέσω δανει-
σµού) και αποτέλεσε την αφορµή της κρίσης. Η εκτόξευση των τιµών των κατοικιών 
στις ΗΠΑ οδήγησε σε µία ραγδαία εξάπλωση στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου 
(subprime), από 9% των συνολικών στεγαστικών το 2003 σε 24% το 2007, σε κατη-
γορίες νοικοκυριών που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν δανειοδο-
τηθεί.  
 
Το 1999 καταργήθηκε ο νόµος Glass-Steagall, ο οποίος θεσπίστηκε από το Κογκρέσο 
το 1933 για να σταµατήσει τις κερδοσκοπικές πρακτικές που οδήγησαν στο κραχ του 
1929. Τώρα, οι µεγάλες εµπορικές τράπεζες µπορούσαν να δρουν σαν επενδυτικές. 
Να είναι, δηλαδή, ανάδοχοι και να εµπορεύονται τα νέα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία 
(παράγωγα προϊόντα τύπου MBS, CDO's, CDS) µε τα οποία εκτοξεύθηκε στα ύψη η 
πιστωτική επέκταση και πολλαπλασιάσθηκαν τα επισφαλή δάνεια. Στην πράξη, η 
προσφορά χρήµατος πέρασε από τα χέρια του κράτους στα χέρια των ιδιωτικών 
τραπεζών, κι’ αυτό ακριβώς ήταν που έκανε ο νόµος Glass-Steagall το 1999. Η φού-
σκα των ακινήτων θα ήταν αδύνατη χωρίς αυτή την πρακτική και χωρίς την τεράστια 
πιστωτική επέκταση. Η ίδια η πιστωτική επέκταση έχει τις ρίζες της στην αναπαρα-
γωγή του κεφαλαίου και την ανάγκη για νέες πηγές χρηµατοδότησης και επέκτασης 
της υλικής παραγωγής. 
 
Ήδη µέσα στο 2008 είχαν «χαθεί» στα διεθνή χρηµατιστήρια πάνω από 16 τρισ. δο-
λάρια, όσο περίπου το ΑΕΠ των ΗΠΑ, (14,4 τρισ.) ενώ οι διαγραφές και οι ζηµιές 
στους ισολογισµούς των χρηµατοοικονοµικών οµίλων ξεπέρασαν τα 520 δισ. δολάρι-
α. Βλέπουµε, εποµένως, σε ποια έκταση ο ιδιωτικός τοµέας είχε εκτεθεί σε δάνεια 
ώστε να αυξήσει τα κέρδη του.  
 
Αλλά οι τράπεζες δεν ήταν µόνες τους όταν άρχισαν την πολιτική της πιστωτικής ε-
πέκτασης. Οι Τράπεζες κυρίως Φάννυ Μέη και Φρέντυ Μάκ φρόντιζαν να διοχετεύ-
ουν δίχως εξασφαλίσεις από τους δανειολήπτες. Αυτό συνέβαινε όχι λόγω απληστίας 
των Τραπεζών αλλά λόγω εντολών του Κογκρέσσου και των πολιτικών αρχών που 
                                                 
2 ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΩΝΙΑΤΗ - ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Οι πικρές αλήθειες για τα γλυκά ψέµατα της 
κρίσης», Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, 12/10/2008. 
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είχαν ιδρύσει αυτές τις Τράπεζες και τους επέτρεπαν να λειτουργούν κάτω από τα 
νοµικά όρια της επίσηµης πιστωτικής πολιτικής. Σύµφωνα µε τον καθηγητή του 
Χάρβαρντ Τζέφ Μάιρον «τα τελευταία 15 χρόνια τα δύο αυτά ιδρύµατα αντιµετώπι-
ζαν τεράστια πίεση από το Κογκρέσσο να διευρύνουν την αγορά των δανείων ...σε 
όλο και πιό επισφαλή δάνεια». Το κράτος όριζε τεράστια ποσοστά των δανείων των 
Τραπεζών αυτών – που ελέγχονταν από ειδικό κρατικό φορέα (Federal Office of 
Housing Enterprise Oversight) – να έχει αποδέκτες πολίτες ουσιαστικά αδύναµους να 
αποπληρώσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις. Εδώ έχουµε τη σύµφυση του κρά-
τους, των τραπεζών και των µεγάλων επιχειρήσεων. 

 

Το παράδοξο είναι ότι στις ΗΠΑ το δεύτερο τετράµηνο του 2010, το πραγµατικό 
ΑΕΠ αυξάνεται µε ρυθµό 1.7% ενώ τα επιχειρηµατικά κέρδη αυξήθηκαν κατά $ 47,5 
δις και κατά $148,4 δις το πρώτο τετράµηνο.3 Ωστόσο στη διάρκεια του 2009, οι κα-
τασκευές σηµείωσαν πτώση 9,8% στην προστιθέµενη αξία σε σταθερές τιµές, η βιο-
µηχανία 5,9%, το λιανεµπόριο 4,5%, µε αύξηση 5,7% στην οµοσπονδιακή κυβέρνη-
ση. Από τον Ιούλιο ως τον Οκτώβριο του 2010, η αύξηση του Μ2 ήταν 7,6% και του 
Μ1 14,6%.4 Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ακόµα νοµισµατική επέκταση στις ΗΠΑ είναι 
και συντηρεί τη σχετικά καλή της θέση. Από το ∆εκέµβριο του 2009 έως τον Μάρτιο 
του 2010 χάθηκαν περίπου 300.000 θέσεις εργασίας ενώ το ποσοστό ανεργίας παρα-
µένει σχετικά σταθερό κάτω από 10% και µειώνεται µετά τον Νοέµβριο του 2009. 
τον Μάιο του 2010 ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας ήταν πάνω από 3% κι’ επο-
µένως η αµερικάνικη οικονοµία ανέκαµψε σχετικά γρήγορα από το -4% στα µέσα του 
2009. 

 

Κι’ αυτό παρόλο που διπλασιάσθηκε σχεδόν η τιµή του πετρελαίου ανάµεσα στον 
Ιανουάριο του 2009 και τον Μάιο του 2010 (περίπου $80 / βαρέλι). Οι εξαγωγές των 
ΗΠΑ επίσης ανέκαµψαν γρήγορα µετά το 2008 και βρίσκονται σήµερα σχεδόν στα 
ίδια επίπεδα µ’ εκείνα του ιστορικού υψηλού στα µέσα του 2008 και το εµπορικό έλ-
λειµµα µειώνεται.  

 

Η βιοµηχανική παραγωγή στους 27 της ΕΕ αυξάνεται σταθερά µετά το ιστορικό χα-
µηλό στα µέσα του 2009.5 Σε σχέση µε το 2005, η βιοµηχανική παραγωγή είναι µει-
ωµένη κατά 20% περίπου σε χώρες όπως η Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Νορβηγία 
ενώ οι κερδισµένοι είναι η Γερµανία (4,7%), Τσεχία (14,3%), Ιρλανδία (11.8%), Πο-
λωνία και Ρουµανία (37,4% και 24%). Στη Γερµανία το ποσοστό ανεργίας µειώθηκε 
από 7,5% σε 6,7% ανάµεσα στον Νοέµβριο του 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 ενώ 
έχει αυξηθεί δυο σχεδόν µονάδες στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιρλανδία, αλλά 
όχι και στην Πορτογαλία. 

 

 Η νοµισµατική επέκταση ήταν σαφής: Η ποσότητα χρήµατος Μ1 αυξήθηκε 11,8% το 
2010, το Μ2 αυξήθηκε 1,5% ενώ το Μ3 µόνον µειώθηκε κατά 0,2%.6 Ο δανεισµός 

                                                 
3 US Bureau of Economic Analysis, “National Income and Product Accounts 
Gross Domestic Product, 2nd quarter 2010 (third estimate); 
Corporate Profits, 2nd quarter 2010 (revised estimate)”.  
 
4 US Bureau of Labor Statistics, Federal Reserve Statistical Release H.6, Nov. 18 2010. 
5 Eurostat, News Release, 168/2010, 12 Nov. 2010. 
6 ECB, Press release, 31 May 2010. 
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προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις (για δάνεια άνω των 5 ετών) αυξάνεται µε 
ρυθµό 2,5% περίπου, εποµένως σε επίπεδο ΕΕ δεν εφαρµόζεται µια περιοριστική πο-
λιτική αλλά αντίθετα µια επεκτατική πολιτική. Η επέκταση δεν είναι τόσο µεγάλη 
όσο στις ΗΠΑ αλλά τα πραγµατικά αποτελέσµατα είναι παρόµοια. Τον Σεπτέµβριο 
του 2010 η αύξηση του Μ3 ήταν 0,4% ενώ τον Οκτώβριο αυξάνεται σε 1,3% σε σχέ-
ση µε τον προηγούµενο χρόνο. Σε σχέση µε το 2007 η ποσότητα του χρήµατος Μ3 
έχει αυξηθεί κατά 17% περίπου (σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ) στην ΕΕ – 
16.7  

 
(Μεταβολή του ΑΕΠ στις ΗΠΑ) 

 
 
Αυτή η πορεία είναι ασφαλώς εντυπωσιακή. Για να την κατανοήσουµε θα πρέπει να 
λάβουµε υπόψη µας ότι στις αρχές του 1999, η αµερικάνικη οικονοµία πέτυχε ρυθ-
µούς ανάπτυξης 4,5%, µετά από µια παύση σχεδόν 25 ετών, µε χαµηλό πληθωρισµό, 
εύκολη και φτηνή πίστωση, καθώς και αποφασιστική µείωση στην ανεργία. Στην πα-
ρούσα συγκυρία, η ανεργία είναι πολύ υψηλή (κοντά στο 10% αλλά ακόµη µικρότε-
ρη) και η οικονοµική ανισότητα παραµένει τεράστια. Στις ΗΠΑ τα 13.000 «νοικοκυ-
ριά» µε το υψηλότερο εισόδηµα κατέχουν όσα 40 εκ νοικοκυριά µε το χαµηλότερο 
εισόδηµα.8 Εποµένως η ανάκαµψη στις ΗΠΑ, που διαφαίνεται τουλάχιστον βραχυ-
πρόθεσµα έχει όλα τα χαρακτηριστικά της συγκυριακής και κυκλικής συγκυρίας. 
 
Ενώ η δεκαετία του 90 ήταν για τις ΗΠΑ µια περίοδος σχετικής ευηµερίας δεν ισχύει 
το ίδιο και για την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα. 
 

                                                 
7 OECD, Main economic indicators, Monetary aggregates and their components, 2010. 
8 Βλ. Left Business Observer, no. 120. 
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∆είκτης Dow-Jones (ΗΠΑ)                     πορεία DJ, Nasdaq και SP-500 (1975-2006) 
 
 

Στη δεκαετία του 2000 οι µετοχές δεν ανέκαµψαν ποτέ µετά την εντυπωσιακή πορεία 
τους στη δεκαετία του ’90 όπως φαίνεται πιο καθαρά στο επόµενο διάγραµµα. 
 

 
 

Το διάµεσο εισόδηµα του 2008 ήταν $50.303, δηλαδή στα επίπεδα του 1998.9 Ταυτό-
χρονα ο ιδιωτικός τοµέας δεν παρήγε καµιά νέα θέση εργασίας στη βιοµηχανία και τη 
µεταποίηση (δηλ. µε την εξαίρεση του αγροτικού τοµέα, όπως συνήθως γίνεται η µέ-
τρηση). Ο αριθµός των ατόµων κάτω από το όριο της φτώχειας αυξήθηκε σε απόλυ-
τους και σχετικούς όρους (από 11.9% το 1998 σε 13.2% το 2009), ενώ το ποσοστό 
των ατόµων χωρίς καµιά ασφάλιση αυξήθηκε κατά 19,4%.10 Η ανάπτυξη, εποµένως, 
που παρατηρούµε στα τέλη του 2010 δεν έχει τα χαρακτριστικά µιας µόνιµης εξόδου 
από την κρίση. 
 

                                                 
9 US Department of Commerce, US Census Bureau, Sept. 2009. 
10 Όπ.π. 
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Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραµµα, η αµερικάνικη οικονοµία βρίσκεται στο 
πρώτο τετράµηνο του 2010 εκεί που βρισκόταν το τρίτο τετράµηνο του 2000.  ειδικά 
το 2004, η αµερικάνικη οικονοµία πήγε πολύ καλά (µε ρυθµό πάνω από 4%). Αλλά 
εκτός από αυτό, γεγονός είναι επίσης η προσαρµογή των τιµών προς τα κάτω που α-
κολουθεί µια κρίση υπερπαραγωγής, όπως φαίνεται από την πορεία του αποπληθωρι-
στή του ΑΕΠ, στο επόµενο διάγραµµα. 
 

 
 
 
Σε σχέση µε τη δεκαετία του ’20 στην οποία συνέβη η µεγάλη κρίση, στο επόµενο 
διάγραµµα φαίνεται η πορεία του δείκτη Standard & Poor’s. 
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Σύµφωνα µε µια άποψη: 
 
“Though some disagree, there is growing evidence that the behavior of the American econo-
my in the 1920s did not cause the Great Depression. The depressed 1930s were not "retribu-
tion" for the exuberant growth of the 1920s. The weakness of a few economic sectors in the 
1920s did not forecast the contraction from 1929 to 1933. Rather it was the depression of the 
1930s and the Second World War that interrupted the economic growth begun in the 1920s 
and resumed after the Second World War”.11 
 
Αλλά αυτή είναι µια καθαρά ex post θεώρηση της κρίσης, δηλαδή ότι η κρίση των 
αρχών του ’30 και η κακή συµπεριφορά της αµερικάνικης οικονοµίας στη δεκαετία 
του ’30 δεν οφειλόταν στην υπερεπένδυση και υπερπαραγωγή της δεκαετίας του ’30 
αλλά ήταν απλώς ένα ιστορικό «διάλειµµα» ανάµεσα στην εξαιρετική ανάπτυξη (και 
υπερπαραγωγή) του ’20 και τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Αλλά µια τέτοια θεώρηση 
των οικονοµικών πραγµάτων δεν µπορεί να είναι σοβαρή. Ας δούµε την εξέλιξη του 
ρυθµού ανάπτυξης του ΑΕΠ και των «τιµών» (του αποπληθωριστή του ΑΕΠ δηλαδή) 
στα επόµενα διαγράµµατα. 
 

                                                 
11 Βλ. Gene Smiley, “The US economy in the 1920s”, Economic History EH.net, 1/2/2010. 
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Οι τιµές µειώνονται σ’ ολόκληρη τη διάρκεια του ’20 και ακόµη και το 1929. Αυτό 
συντήρησε την υπερεπένδυση και την υπερπαραγωγή ακόµη περισσότερο µαζί µε τη 
µείωση στο βιοτικό επίπεδο των εργαζοµένων και την δραστική αποµαζικοποίηση 
των συνδικάτων στη διάρκεια της δεκαετίας του ’20. Οι συνθήκες για την υπερσυσ-
σώρευση του κεφαλαίου ήταν περισσότερο από ιδανικές. Ταυτόχρονα οι χαµηλότερες 
τιµές ήταν εκείνες (µαζί µε τη δραστική τους µείωση το 1921) που επέβαλλαν µια 
µείωση στη ποσότητα του χρήµατος σε κυκλοφορία. Αντίθετα, η σχολή Friedman κά-
νει το λάθος να θεωρεί τη µείωση στη ποσότητα του χρήµατος σαν υφεσιακή περάµ-
βαση του κράτους και εποµένως την κρατική παρέµβαση σαν αιτία της κρίσης. Αλλά 
ενάντια στο λάθος αυτό, ο Μαρξ είχε ήδη προειδοποιήσει σε µια απ’ τις τελευταίες 
του παραγράφους στον Πρόλογο της «Εισαγωγής στην Κριτική της Πολιτικής Οικο-
νοµίας». 
 
Ας δούµε ωστόσο τη γενική κερδοφορία του κεφαλαίου στη διάρκεια της µεγάλης 
κρίσης του ’29, όπως στο επόµενο διάγραµµα.12 Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι 
η κερδοφορία έχει αρχίσει να µειώνεται πριν την κρίση και ανακάµπτει κατά τη διάρ-
κειά της. 
 

 
 
Ας δούµε τη γενικότερη πορεία του ποσοστού κέρδους στην περίοδο 1947-2007 όπως 
την παρουσιάσει ο Shaikh,  στο διάγραµµα που ακολουθεί.13 
 
 

                                                 
12 Βλ. Cheery chart: no corporate profits for two years during depression, 23/11/2008, 
www.nakedcapitalism.com.  
13 Anwar Shaikh, The first great depression of the 21st century, forthcoming in Socialist Register, 2011. 
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Προφανώς υπάρχει µια πτωτική τάση στο ποσοστό κέρδους (που έχει υπολογισθεί 
προ φόρων και χωρίς να έχει αφαιρεθεί η βέβαιη απόδοση, δηλαδή το επιτόκιο). Αν 
λάβουµε υπόψη µας ότι στην περίοδο του στασιµοπληθωρισµού (1966-1982) τα ονο-
µαστικά επιτόκια στις ΗΠΑ αυξάνονταν συνεχώς, ενώ στην επόµενη περίοδο της α-
νάπτυξης (1983-2007) µειώνονταν συνεχώς, σε συνδυασµό µε την πολιτική Ρήγκαν 
που µείωσε δραστικά τους πραγµατικούς µισθούς δεν είναι δύσκολο να κατανοήσου-
µε την αιτία για την ανάπτυξη αυτής της περιόδου σε αντίθεση µε την περίοδο του 
στασιµοπληθωρισµού.14  
 
Εφόσον τα επιτόκια ( r) µειώθηκαν και το ποσοστό κέρδους (π) µειωνόταν κι’ αυτό, 
τι συνέβη µε το κ=π-r, που ο Shaikh αποκαλεί «ποσοστό κέρδους της επιχείρησης» κι’ 
είναι αυτό που ευθύνεται για τις αποφάσεις της συσσώρευσης κι’ αποτελεί το πραγµατι-
κό κίνητρο της καπιταλιστικής παραγωγής. Τα επιτόκια στην περίοδο 1983-2007 έπε-
σαν από 14% σε 0,16%! Το ποσοστό κέρδους (π) έπεσε από 17% σε 9% περίπου την 
ίδια χρονική περίοδο. Εποµένως το κ αυξήθηκε δραµατικά από 3% (ή και 0%) σε πά-
νω από 8% το 2007, πράγµα που εξηγεί την προηγούµενη οικονοµική ευµάρεια.  
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Shaikh, το κ άρχισε να πέφτει απ’ το 2007 και ήταν πτω-
τικό ως και το 2008 αλλά δεν παρέχει περισσότερα στοιχεία. Φυσικά µια ορισµένη 
πτωτική τάση υπήρχε και την περίοδο 1993 – 1999 αλλά δεν παρατηρήθηκε µια ύφε-
ση όπως αυτή του 2008. Με δεδοµένο ότι το µισθολογικό κόστος συντηρήθηκε σε 
χαµηλά και µειούµενα επίπεδα µε τις εκτεταµένες απολύσεις και τα επιτόκια δεν αυ-
ξήθηκαν, η κρίση του 2008 θα µπορούσε να εξηγηθεί µόνο µε µια γενική πτώση του 

                                                 
14 Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Shaikh, η πολιτική Ρήγκαν που µείωσε δραστικά τους πραγµατικούς 
µισθούς ευθύνεται για µια άνοδο του ποσοστού κέρδους κατά 3 µε 4 µονάδες περίπου. 
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ποσοστού κέρδους (π) που οφείλεται στην γενικευµένη υπερπαραγωγή που δηµιούρ-
γησε το προηγούµενο κύµα.  
 
Φυσικά, η πτώση των επιτοκίων και των πραγµατικών µισθών στην περίοδο 1983-
2007 δηµιούργησε συνθήκες ευνοϊκές για την άνοδο του ποσοστού κέρδους µε τον 
µαρξιστικό του ορισµό, δηλαδή αυτό που ονοµάσαµε π. Η πτώση των επιτοκίων µε-
τατοπίζει τα αδρανή κεφάλαια από τις τράπεζες. Επίσης η µείωση των µισθών προ-
φανώς αυξάνει το ποσοστό υπεραξίας και το χρηµατικό ποσοστό κέρδους. Αλλά στην 
ίδια περίοδο είχαµε και αύξηση των χρηµατιστηριακών αποδόσεων µε σχετικά βέβαι-
ες αποδόσεις όπως πχ τα αµοιβαία κεφάλαια ή άλλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια, που εί-
χαν µια µεγαλύτερη απόδοση (ας την ονοµάσουµε R). Τότε όµως το ποσοστό κέρ-
δους της επιχείρησης θα έπρεπε να είναι κ=π-r-R. ∆ηλαδή αυτό που ο Shaikh ονοµά-
ζει «ποσοστό κέρδους της επιχείρησης» δεν είναι καθόλου εκείνο που έχει την απο-
φασιστική σηµασία για τη συσσώρευση. Κατ’ αρχήν, έχει δίκιο ότι κανείς πρέπει ν’ 
αφαιρέσει τα επιτόκια (πχ των τίτλων τρίµηνης διάρκειας του αµερικάνικου δηµοσί-
ου) αλλά επειδή ακριβώς έχουµε µια περίοδο χρηµατιστηριακής «άνθησης» πρέπει ν’ 
αφαιρέσουµε επίσης τη µέση απόδοση της αγοράς (R ) και φυσικά το ποσοστό πλη-
θωρισµού. Τότε το κ θα ήταν µικρότερο, αν το ποσοστό πληθωρισµού είναι αµελητέ-
ο.  
 

Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούµε την πραγµατική πορεία των αποδόσεων στο χρηµα-
τιστήριο µε βάση τον δείκτη Standard & Poor’s, προσαρµοσµένο τόσο για µερίσµατα 
όσο και για τον ρυθµό του πληθωρισµού.15 

  
Price 

Change 
Dividend 
Dist. Rate 

Total 
Return 

Inflation 
Real 

Price Change 
Real 

Total Return 

1950's 13.2% 5.4% 19.3% 2.2% 10.7% 16.7% 

1960's 4.4% 3.3% 7.8% 2.5% 1.8% 5.2% 

1970's 1.6% 4.3% 5.8% 7.4% -5.4% -1.4% 

1980's 12.6% 4.6% 17.3% 5.1% 7.1% 11.6% 

1990's 15.3% 2.7% 18.1% 2.9% 12.0% 14.7% 

2000's -2.7% 1.8% -1.0% 2.5% -5.1% -3.4% 

1950-2009 7.2% 3.6% 11.0% 3.8% 3.3% 7.0% 

 

Στη δεκαετία του 2000 οι αποδόσεις αυτές ήταν αρνητικές και εποµένως κατ’ αρχήν 
τα κεφάλαια θα είχαν κάθε κίνητρο να κινηθούν προς τον παραγωγικό τοµέα της οι-
κονοµίας. Αλλά αν στη δεκαετία του ’90 οι χρηµατιστηριακές καθαρές και προσαρ-
µοσµένες αποδόσεις ήταν 14,7% (και 11,6% την προηγούµενη δεκαετία) ενώ το πο-
σοστό κέρδους κ του Shaikh ήταν κάτω από 10% (και 0% ως 8% την προηγούµενη 
δεκαετία) τότε µόνο στη δεκαετία του 2000 το παραγωγικό κεφάλαιο θα είχε ένα συ-
γκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση µε το χρηµατιστικό κεφάλαιο. Φυσικά ο Shaikh δεν 
πήρε υπόψη του τον ρυθµό πληθωρισµού κι’ εποµένως το 10% που δίνει (το µέγιστο) 
πρέπει να συγκριθεί µε 18% και -1% στις δεκαετίες ’90 και 2000. Εποµένως θα περι-
µέναµε µεγαλύτερη συσσώρευση στη δεκαετία του 2000 παρά του ’90 πράγµα που 
µένει να δειχθεί αν είναι σωστό –και όπως θα δούµε είναι.  
                                                 
15 Ο εξαιρετικός πίνακας που ακολουθεί έχει ληφθεί από www.simplestockinvesting.com.  
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Φυσικά ο Shaikh, ατυχώς δεν συγκρίνει το κ µε την πραγµατική απόδοση της χρηµα-
ταγοράς. Αν το είχε κάνει τότε θα έπρεπε να είχε συµπεράνει ότι οι καπιταλιστές δεν 
είχαν κανένα λόγο να επενδύουν στις δεκαετίες του ’80 και ΄90! Κατά µέσον όρο σ’ 
ολόκληρη την περίοδο 1950-2009 το κ ήταν περίπου 5% και η πραγµατική απόδοση 
της χρηµαταγοράς ήταν 7%. Αν και οι µέσοι όροι δεν λένε τίποτα για τη συσσώρευση 
στη διάρκεια µιας περιόδου 60 ετών είναι κατά κάποιον τρόπο ενδεικτικοί.  

 

«Ποσοστό κέρδους της επιχείρησης» (κ) κατά Shaikh 

 

(το ελάχιστο σηµείο είναι στο 1980) 

 

Στη δεκαετία του ’80 σύµφωνα µε τον Shaikh είχαµε κατά κύριο λόγο αρνητικά πο-
σοστά κέρδους της επιχείρησης (κ), ενώ οι πραγµατικές αποδόσεις του χρηµατιστικού 
κεφαλαίου θα µπορούσε να είναι κοντά στο 11,6% αν απλώς ακολουθούσαν το χαρ-
τοφυλάκιο του δείκτη S&P. Στη δεκαετία του ’90 µε χρηµατιστηριακές αποδόσεις 
14,7%, το κ του Shaikh δεν ξεπέρασε το 8%, αλλά στη δεκαετία του 2000 το κ είναι 
περίπου 10% το 2006 και εµφανίζει πτωτική πορεία αργότερα. Με χρηµατιστηριακές 
αποδόσεις -3,4% το παραγωγικό κεφάλαιο είχε κάθε κίνητρο να επεκταθεί τη δεκαε-
τία αυτή. 

Η βάση της θεωρίας του Shaikh είναι απλή: Η πτώση των επιτοκίων (r ) και των 
πραγµατικών µισθών διευκόλυνε αφάνταστα τη συσσώρευση. Μέχρι το σηµείο αυτό, 
η θεωρία είναι κεϋνσιανή. Γίνεται «µαρξιστική» όταν αντί να χρησιµοποιήσουµε το 
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µέσο ποσοστό κέρδους π που βαίνει φθίνον σ’ ολόκληρη την περίοδο 1950-2007 
χρησιµοποιήσουµε το κ=π-r µε αποτέλεσµα το κ ν’ αυξάνει σ’ ολόκληρη την περίοδο 
µετά το ’90 και µέχρι πριν το 2007. Αν κι’ εντυπωσιακή µια τέτοια προσέγγιση όπως 
του Shaikh, ωστόσο δεν λαµβάνει υπόψη της ότι οι χρηµαταγορές µόνο στη διάρκεια 
του 2000 (και φυσικά µέχρι πριν το ’07) είχαν αρνητικές πραγµατικές (σε σχέση µε τον 
πληθωρισµό) και προσαρµοσµένες (για τα µερίσµατα) αποδόσεις.  

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ότι το επιτόκιο που χρησιµοποιεί ο Shaikh είναι 
εκείνο των τρίµηνων οµολόγων του αµερικάνικου δηµοσίου (treasury bills) και το 
προσαρµόζει µε τον περίπου σωστό αποπληθωριστή (δηλαδή τον δείκτη τιµών των 
κεφαλαιακών αγαθών16). Αλλά οι καπιταλιστές δεν δανείζονται αναγκαστικά µε το 
επιτόκιο των τρίµηνων οµολόγων. Ένα µέρος των δανειακών τους αναγκών καλύπτε-
ται από την χρηµαταγορά ή άλλες πηγές όταν δεν έχουν την αναγκαία ρευστότητα. 
Εποµένως η ανοδική πορεία του «ποσοστού κέρδους της επιχείρησης», κ, είναι υπε-
ρεκτιµηµένη τόσο αριθµητικά όσο και σίγουρα σαν τάση.  

Φαίνεται περισσότερο πιθανό ότι το ποσοστό κέρδους της οικονοµίας, το µαρξιστικό 
µέσο ποσοστό κέρδους είναι αρκετά µεγαλύτερο από εκείνο που εκτιµά ο Shaikh µε 
τις γνωστές µεθόδους και δεν αποκλείεται να ήταν πτωτικό κατά τη διάρκεια της πε-
ριόδου 1987-2007. ∆ιάφοροι κλάδοι της οικονοµίας δεν αποκλείεται καθόλου να εί-
χαν µεγάλα και ανοδικά ποσοστά κέρδους, ακόµη και µεγαλύτερα κατά περιόδους 
από τις αποδόσεις της χρηµαταγοράς. Ο χρονικός ορίζοντας των καπιταλιστών δεν 
είναι αναγκαστικά µια δεκαετία όπως υποδηλώνουν τα στοιχεία που χρησιµοποιήσα-
µε για τον δείκτη S&P. Οι προσδοκίες των καπιταλιστών για τις χρηµατιστηριακές 
αποδόσεις όπως και για τις δικές τους αποδόσεις διαµορφώνονται, µεταξύ άλλων και 
από τις ιστορικές τιµές αυτών των µεγεθών. ∆εν είναι αναγκαίο το ποσοστό κέρδους 
να είναι πτωτικό για µια µεγάλη περίοδο πριν να συµβεί µια κρίση, ούτε φυσικά είναι 
αναγκαίο να συνεχίζει να πέφτει το ποσοστό κέρδους µετά την κρίση. Ο καπιταλι-
σµός µπορεί να ανακάµπτει από τις κρίσεις µέσω της ανάκαµψης της κερδοφορίας 
που φέρνει η ανακατανοµή των παραγωγικών κεφαλαίων και η ανακατανοµή των κε-
φαλαίων ανάµεσα στον παραγωγικό και χρηµατοπιστωτικό τοµέα –όσο η εργατική 
τάξη δεν οργανώνει την πάλη της.  

Το πρόβληµα δεν είναι να εξηγήσουµε την κρίση σαν αποτέλεσµα της πτώσης στο 
ποσοστό του κέρδους, ούτε να εξηγήσουµε την επέκταση σαν αποτέλεσµα της αύξη-
σης ενός κάποιου ποσοστού κέρδους όπως κάνει ο Shaikh. Το πρόβληµα είναι, µε δε-
δοµένη τη γενική ιστορική και µακροχρόνια πτωτική τάση του µέσου ποσοστού κέρ-
δους, να εξηγηθούν οι οικονοµικές διακυµάνσεις και φυσικά η κρίση του 2008 όπως 
και η κρίση του 1929.  

Το θεωρητικό σχήµα της ερµηνείας πρέπει να είναι σαφές µε τη µαρξιστική ανάλυση. 
Τα ποσοστά κέρδους σε διάφορους τοµείς θεωρούνται υψηλά από τους καπιταλιστές 
και προχωρούν σε ταχεία συσσώρευση ενώ σε άλλους θεωρούνται χαµηλά και οδη-
γούνται σε έξοδο από τον κλάδο ώστε να λειτουργεί µια στοιχειώδης ροπή προς σύ-
γκλιση των διάφορων ποσοστών κέρδους προς το µια κοινή τιµή, το µέσο ποσοστό 
κέρδους. Τα φτηνά δανειακά κεφάλαια είναι σίγουρα ένα κίνητρο για τους καπιταλι-
στές εφόσον πρακτικά µειώνουν τις ανάγκες τους σε άµεση ρευστότητα. Οι κλάδοι 
που µε βάση τα προσδοκώµενα µεγάλα ποσοστά κέρδους προχωρούν σε συσσώρευση 

                                                 
16 Η πιο σωστή προσέγγιση θα ήταν ένας δείκτης που λαµβάνει υπόψη τις τιµές όλων των εισροών 
εκτός από την εργατική δύναµη. 
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το κάνουν εύκολα κατά ένα µέρος µέσω των χαµηλών επιτοκίων και κατά ένα άλλο 
µέρος µέσω της χρηµαταγοράς που είναι διατεθειµένη να τους δανείσει λίγο πιο πάνω 
από το επιτόκιο συν την αναµενόµενη χρηµατιστηριακή απόδοση (r+R, ας πούµε). 
Όταν η συσσώρευση οδηγήσει σε προϊόντα που δεν µπορούν να πουληθούν γιατί οι 
καπιταλιστές έχουν υπερεκτιµήσει τη δυνατότητά τους να πουλήσουν κι’ εποµένως 
έχουν υπερεκτιµήσει το ποσοστό κέρδους τους (δηλαδή την υπεραξία που µπορούν 
να πάρουν µέσω της κυκλοφορίας στη βάση του νόµου της αξίας) τότε α) φυσικά οι 
τιµές των εµπορευµάτων τους πρέπει να µειωθούν οδηγώντας σε αλυσιδωτή πτώση 
των τιµών στη διάρκεια της κρίσης που ξεσπά, και β) δεν µπορούν να ξεπληρώσουν 
τις δανειακές υποχρεώσεις τους πράγµα που οδηγεί τη χρηµαταγορά µε τη σειρά της 
σε κρίση. Ο φαύλος κύκλος σπάει, φυσικά, µόνο όταν το κεφάλαιο (παραγωγικό και 
χρηµατιστικό) έχει υποτιµηθεί αρκετά µέσω της λειτουργίας του νόµου της αξίας σ’ 
όλους τους τοµείς της οικονοµίας ώστε ν’ αρχίσουν ν’ ανακάµπτουν καπιταλιστές σε 
ορισµένους κλάδους και ν’ ανακάµπτει δειλά, µε τη σειρά της, η χρηµαταγορά. 

 

Αλλά για να έχουµε µια κρίση υπερπαραγωγής το 2008, θα πρέπει ο λόγος των απο-
θεµάτων προς τις πωλήσεις να είναι µεγαλύτερος από 1 και επίσης να έχει αυξηθεί 
πριν το ξέσπασµα της κρίσης. Ας δούµε την πορεία αυτού του λόγου. 
 

Λόγος Αποθεµάτων / Πωλήσεις στη βιοµηχανία των ΗΠΑ 
 

1997 1,36 
2002 1,27 
2004 1,19 
2005 1,17 
2006 1,19 
2007 1,22 
2008 Ιούνιος 1,22 
2008 Νοέµ. 1,43 
2009 Ιαν. 1,46 
2010 Ιαν. 1,24 

Πηγή: Με βάση δεδοµένα του US Census. Όπου δεν αναφέρεται ο µήνας, τα στοιχεία αφο-
ρούν το µέσο του έτους. 
 
Τα αποθέµατα στις ΗΠΑ πάντοτε διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, µε ιστορικό υψη-
λό τον Ιανουάριο του 1992 (τιµή 1,66). Από τον Σεπτέµβριο του 2008 ο δείκτης αυ-
ξάνεται από τα «συνήθη» επίπεδα του 1,30 σε 1,34 και 1,43 τον επόµενο Οκτώβριο 
για να διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2009. αλ-
λά στο λιανεµπόριο και το χονδρεµπόριο οι δείκτες αυτές είναι πολύ µικρότεροι πριν 
και µετά την κρίση και κοντά στο 1,20 και στα επίπεδα του 2000 ενώ περιορίζονται 
αντί ν’ αυξάνονται στα χρονικά πλαίσια της κρίσης. Αυτή είναι φυσικά η εικόνα µιας 
κλασσικής κρίσης υπερπαραγωγής στη βιοµηχανία. 
 
Στη διάρκεια της µεγάλης κρίσης του ’29 οι τιµές του ατσαλιού και των σιτηρών εί-
χαν µειωθεί δραµατικά (µετά την αναγγελία ότι η ΕΣΣ∆ θα ξαναµπεί στις παγκόσµιες 
αγορές). Τι συνέβη στην παρούσα οικονοµική κρίση;  
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∆είκτης τιµών των Μετάλλων (2005=100) (πηγή: IMF) 
 

Μήνας  

Nov 2005 107.37 

Nov 2007 172.77 

Dec 2007 162.56 

Jan 2008 178.40 

May 2008 190.46 

Sep 2008 164.10 

Oct 2008 131.48 

Nov 2008 116.14 

Dec 2008 103.43 

Jan 2009 96.87 

Feb 2009 93.68 

Mar 2009 96.49 

Apr 2009 105.22 

Oct 2010 185.31 

 
Ανάµεσα στον Μάρτιο του 2008 και τον Φεβρουάριο του 2009, πραγµατικά οι τιµές 
των βασικών βιοµηχανικών µετάλλων (χαλκός, αλουµίνιο, νικέλιο, ουράνιο κλπ) κα-
τρακύλησαν από 201 σε 94 περίπου. Στη συνέχεια ανέκαµψαν γρήγορα αλλά η πτώση 
ήταν δραµατική. 
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Παρόµοια πτώση παρατηρήθηκε στον δείκτη τιµών των καυσίµων. Η τιµή του νικε-
λίου είχε αρχίσει να κατρακυλά πριν την κρίση, από 51,7 $ τον Ιούνιο του 2007 σε 12 
$ τον Οκτώβριο του 2008. Το ίδιο το ουράνιο και ο ψευδάργυρος.  Το αλουµίνιο και 
ο χαλκός ακολούθησαν µε υστέρηση όπως ο γενικός δείκτης των µετάλλων. Ο δεί-
κτης τιµών των βιοµηχανικών εισροών άρχισε να κατρακυλά από τον Ιούλιο του 
2008 και από 160,28 µονάδες έφτασε στις 90,3 τον Μάρτιο του 2009.  ακόµη και η 
τιµή του Brent µειώθηκε δραµατικά στην ίδια περίοδο από $134 σε $42 περίπου.  
 
Η πτώση των τιµών των βασικών πρώτων υλών συντήρησε την υπαερπαραγωγή αλλά 
είναι αλληλένδετη µ’ αυτή. Ο γενικός δείκτης τιµών του καταναλωτή και άλλοι πα-
ρόµοιοι δείκτες όπως ο δείκτης τιµών των τροφίµων µειώθηκαν εξίσου δραµατικά. 
Το CPI, για παράδειγµα από 180 έπεσε σε 120 στην ίδια περίοδο –αρκετά λιγότερο 
από την γενική µείωση των τιµών των εµπορευµάτων (από 220 σε 100 περίπου, 
2005=100).  
 
Εκτός απ’ αυτά, οι δαπάνες για υποδοµές και εξοπλισµό στην αµερικάνικη οικονοµία 
συνέχισαν ν’ αυξάνονται µε σταθερό ρυθµό στη διάρκεια της περιόδου 1999-2008 µε 
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τις µεγαλύτερες αυξήσεις στα ορυχεία (αύξηση 390% το 2008 σε σχέση µε το 1999), 
τις υπηρεσίες (129,6%) και την  υγεία – κοινωνική ασφάλιση (75%). Στο σύνολο των 
υποδοµών η δαπάνη ολόκληρου του µη αγροτικού τοµέα αυξήθηκε 75% (από $320,1 
δις σε $565,2 δις το 2008) ενώ για εξοπλισµό η αύξηση ήταν 11,4% και κυµάνθηκε 
περίπου στα $810 δις από $727 δις το 1999. Στη βιοµηχανία, το ύψος των επενδύσε-
ων του σταθερού κεφαλαίου σε εξοπλισµό το 2007 και 2008 ($211,4 δις) ήταν το υ-
ψηλότερο από το 2000. Το σύνολο των δαπανών για εξοπλισµό και υποδοµές αυξή-
θηκε από $975 δις το 2003 σε $1,161 τρις το 2008. Προφανώς, πρόκειται για µια τε-
ράστια συσσώρευση σταθερού κεφαλαίου.17 
 
Όπως έγραφε ο Μαρξ: 
 
«Η αντίθεση, εκφρασµένη στην πιο γενική της µορφή, συνίσταται στο εξής: η καπιταλιστική 
παραγωγή περικλείει µια τάση προς την απόλυτη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, 
ανεξάρτητα από την αξία και την υπεραξία που περιλαµβάνεται σε αυτή, ανεξάρτητα ακόµα και 
από τις κοινωνικές συνθήκες στις οποίες αυτή λαµβάνει χώρα: µα ταυτόχρονα µια τέτοια παρα-
γωγή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της υπάρχουσας κεφαλαιακής αξίας και την αξιοποίησή της 
στο µέγιστο βαθµό.[…] Η περιοδική υποτίµηση του υπάρχοντος κεφαλαίου, η οποία είναι ένα 
µόνιµο µέσο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής για να ανακόπτει τη µείωση του ποσο-
στού κέρδους και να επιταχύνει τη συσσώρευση της κεφαλαιακής αξίας διαµέσου του σχηµατι-
σµού νέου κεφαλαίου, διαταράσσει τις δεδοµένες συνθήκες στις οποίες λαµβάνει χώρα το προ-
τσές της κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής του κεφαλαίου, και προκαλεί κατά συνέπεια 
ξαφνικές στασιµότητες και κρίσεις του προτσές της παραγωγής».18  
 
Αυτή η περιοδική υποτίµηση του υπάρχοντος αποθέµατος του κεφαλαίου (που λει-
τουργεί για τον Μαρξ σαν εµπόδιο στη µείωση του ποσοστού κέρδους) αντανακλάται 
και µάλιστα προϋποθέτει την συγκέντρωση των αποθεµάτων σε βάρος των πωλήσε-
ων, καθώς επίσης και την κάθετη πτώση στις τιµές των πρώτων υλών που αποτελούν 
τµήµα του σταθερού κεφαλαίου. Και τα δυο αυτά φαινόµενα ήταν παρόντα στην τε-
λευταία οικονοµική κρίση. Η αιτία της κρίσης βρίσκεται στην ίδια τη φύση του καπι-
ταλιστικού συστήµατος που σκοπό του έχει τη συνεχή διεύρυνση της παραγωγής, και 
εποµένως των παραγωγικών δυνάµεων της κοινωνίας, µε σκοπό το κέρδος: 
 
«Η επέκταση ή η µείωση της παραγωγής δεν αποφασίζεται βάσει της σχέσης µεταξύ παραγωγής 
και κοινωνικών αναγκών, των αναγκών µιας κοινωνικά αναπτυγµένης ανθρωπότητας, µα βά-
σει της ιδιοποίησης απλήρωτης εργασίας και της σχέσης µεταξύ αυτής της απλήρωτης εργασίας 
και της υλοποιηµένης εργασίας γενικά, ή, για να εκφραστούµε µε τη γλώσσα των κεφαλαιοκρα-
τών, βάσει του κέρδους και της σχέσης αυτού του κέρδους και του χρησιµοποιούµενου κε-
φαλαίου, δηλαδή βάσει του ποσοστού κέρδους».19 
 
Με βάση τα ποσοστά του κέρδους διαµορφώνονται οι αναλογίες τόσο ανάµεσα στα 
αποθέµατα, τις πωλήσεις και τη νέα παραγωγή, καθώς επίσης και τη µελλοντική 
διεύρυνση των κοινωνικών παραγωγικών δυνάµεων. Αλλά όχι µόνον αυτό. Με βάση 
τα ποσοστά κέρδους ή τις προσδοκίες των καπιταλιστών σχετικά µ’ αυτά τα κέρδη 
διαµορφώνεται και η ίδια η αξία του υπάρχοντος κεφαλαίου, όπως έγραψε ο Μαρξ. Η 
συνεπαγωγή αυτής της παρατήρησης είναι ότι και η χρηµατιστηριακή αξία του κε-
φαλαίου διαµορφώνεται αντικειµενικά µε βάση τα ποσοστά κέρδους και τις προσ-

                                                 
17 Βλ. US Bureau of the Census, 2010 Capital Spending Report: US capital spending patterns, 1999-
2009. 
18 Μαρξ, Το Κεφάλαιο, 3ος Τόµος, Κεφ.15, παρ.2. 
19 Μαρξ, όπ.π., σελ. 362. 
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δοκίες σχετικά µ’ αυτά τα ποσοστά. Η χρηµατιστηριακή αξία αναπόφευκτα συνδυά-
ζεται µε τα χαρακτηριστικά της κερδοσκοπίας του λιµνάζοντος κεφαλαίου, αλλά σε 
τελική ανάλυση το κεφάλαιο αυτό διψά να µπει στην παραγωγή «όπως το ελάφι διψά 
για καθαρό νερό», γράφει ο Μαρξ. Σύµφωνα µε την άποψη του Alan Woods: 
 

«Τι κρύβεται όµως πίσω απ’ τις πρόσφατες, αλλά και τις παλιότερες βίαιες διακυµάνσεις στα 
χρηµατιστήρια; Αυτές οι βίαιες διακυµάνσεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά η έκφραση της βίαιης 
αλλαγής στην ψυχολογία της αστικής τάξης παγκόσµια. ∆έκα χρόνια µετά την κατάρρευση της 
ΕΣΣ∆, οι καπιταλιστές διακατέχονται από διαθέσεις απαισιοδοξίας και φόβου για το µέλλον. 
Οι µέρες της  αυτοπεποίθησης είναι πια παρελθόν. Οι µέρες που η πλειοψηφία των οικονοµο-
λόγων εκφράζανε την τυφλή εµπιστοσύνη τους στο “ νέο οικονοµικό παράδειγµα ” της νέας 
τεχνολογίας, είναι επίσης παρελθόν. Η αλήθεια γίνεται πια αντιληπτή ακόµα και από τους βρα-
δύνους υποστηρικτές της οικονοµίας της αγοράς. Το πλοίο του καπιταλισµού µπάζει και βρίσκε-
ται ακυβέρνητο, χωρίς πυξίδα σε άγνωστα νερά».20 

Γραµµένο στα 2005 το απόσπασµα αυτό µοιάζει προφητικό, αλλά από τις αρχές µέχρι 
τα µέσα της δεκαετία του 2000, ο αµερικάνικος καπιταλισµός βρισκόταν σε επέκταση 
και οι προσδοκίες για τα ποσοστά κέρδους ήταν αναπόφευκτα ευνοϊκές. Τα σκάνδαλα 
µε τις εταιρείες Enron, Xerox κ.ά., οδήγησαν σε διακυµάνσεις στις χρηµαταγορές αλ-
λά οι διακυµάνσεις αυτές δεν ήταν πάνω από 20% της αξίας των κεφαλαίων και δεν 
µπορούν να συγκριθούν µε την κατάρρευση του 2008.  

Οι αληθινές διακυµάνσεις στις χρηµαταγορές δεν είναι «η έκφραση της βίαιης αλλαγής 
στην ψυχολογία της αστικής τάξης παγκόσµια», αλλά η έκφραση των αντικειµενικών 
συνθηκών που διαµορφώνουν τα ποσοστά κέρδους των διαφορετικών καπιταλι-
στικών εταιρειών. Αυτό που συχνά θεωρείται σαν «ζωώδη ένστικτα» (animal spirits) 
ή «ψυχολογία» δεν είναι στην πραγµατικότητα παρά «κάτι» που διαµορφώνει και δια-
µορφώνεται από τα ποσοστά κέρδους, κι’ αυτό το «κάτι» πρέπει ν’ αναζητηθεί στην 
ίδια την υλική παραγωγή και δεν είναι, σε τελική ανάλυση, τίποτε άλλο παρά η υπε-
ραξία που πραγµατικά υλοποιείται στην κυκλοφορία του κεφαλαίου, δηλαδή το πο-
σοστό του κέρδους.  

                                                 
20 Alan Woods, «Ο παγκόσµιος καπιταλισµός σε βαθιά κρίση», Μαρξιστική Φωνή, 20/2/2005. 
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