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ΕΝΕΡΓΟΣ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: 
ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ TUGAN-BARANOWSKY 

 
 

του Δηµήτρη Σωτηρόπουλου 
 
 

1. Εισαγωγή 
 

Η θεωρητική συνεισφορά του Tugan-Baranowsky (T. B.) στη µαρξιστική θεωρία των 
οικονοµικών κρίσεων έχει ξανασχολιαστεί από τις στήλες του περιοδικού (Μηλιός 
2001). Είχε να κάνει κυρίως µε την κριτική της υποκαταναλωτικής λογικής των 
Γερµανών «ορθόδοξων µαρξιστών» και των Ρώσων Ναρόντνικων. 

Όπως βέβαια είναι φανερό από τη βιβλιογραφία, η υποκαταναλωτική 
προσέγγιση, στις διάφορες εκδοχές της, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο χρόνο. 
Με αποτέλεσµα τα «τρίτα πρόσωπα» να είναι διαρκώς παρόντα στη σχετική 
θεωρητική συζήτηση. Είτε υπό τη µορφή των «µη-παραγωγικών» εσωτερικών 
καταναλωτών είτε υπό τη µορφή των καταναλωτών της αλλοδαπής ή ακόµα και υπό 
τη µορφή των «ψυχολογικών διαθέσεων» των επιχειρηµατιών, το µυστικό της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης ή της «σωτηρίας» του συστήµατος θα κρύβεται πίσω από 
τη διαδικασία δηµιουργίας αγοραστικής δύναµης εκ του µηδενός. 

Ο ίδιος Τ. Β., και παρά τη σφοδρή εναντίωσή του µε τους Ναρόντνικους, δεν 
κατόρθωσε να αποφύγει τον «κίνδυνο» της υποκατανάλωσης. Όπως υποστήριξε 
αργότερα ο Kalecki, υπό µια άποψη στο έργο του T. B. µπορούµε να αναζητήσουµε 
την έννοια της ενεργού ζήτησης καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο η τελευταία 
επηρεάζει τη µακροχρόνια καπιταλιστική ανάπτυξη. Με αντίστοιχο τρόπο, επίσης, η 
Robinson επιχείρησε να διαβάσει τα αναπαραγωγικά σχήµατα του II τόµου του 
Κεφαλαίου του Μαρξ. 

Σε αυτά που ακολουθούν θα προσπαθήσουµε να σχολιάσουµε διάφορες 
ιστορικές εκδοχές της θεωρία της υποκατανάλωσης καθώς και κάποιες κριτικές προς 
αυτή. Το έργο του T. B. έχει ιδιαίτερη σηµασία σε κάτι τέτοιο διότι µπορεί να 
αποτελέσει ταυτόχρονα, (1) κριτική της παρωχηµένης απλουστευτικής 
υποκαταναλωτικής ανάλυσης της εποχής του, και (2) προκείµενη για την παρουσίαση 
µιας πιο σύγχρονης και λιγότερο αντιφατικής υποκατανάλωτικής προσέγγισης, όπου 
η έµφαση περνάει από την αναγκαιότητα της κατανάλωσης στη δυναµική της 
επένδυσης. Δηλαδή όπως ακριβώς υπέδειξε ο Keynes! 

Τέλος, ύστερα από µια συνοπτική αξιολόγηση της νέο-κεϋνσιανής παράδοσης, 
θα αναφερθούµε στη µαρξική προβληµατική της καπιταλιστικής ανάπτυξης µε 
βασικό στόχο να αναφανούν τα στοιχεία που τη διαφοροποιούν ριζικά από κάθε 
κεϋνσιανή προσέγγιση. 
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2. Η «απλή» υποκαταναλωτική λογική: 

η υπόθεση των «τρίτων προσώπων» 
 

2.1 Malthus και Sismondi 
 

Κεντρική θέση ανάµεσα στους πρωτεργάτες της υποκαταναλωτικής προβληµατικής 
κατέχουν οι Malthus και Sismondi. Οι στοχαστές αυτοί χρησιµοποίησαν τα ίδια 
περίπου επιχειρήµατα για να υποστηρίξουν εντελώς αντιδιαµετρικές πολιτικές θέσεις. 

Ο Malthus υπήρξε βασικός υποστηρικτής των συµφερόντων της αριστοκρατίας 
της γης, σε µια εποχή που η αστική τάξη δεν είχε κατακτήσει ακόµα την πολιτική 
ηγεµονία στο συνασπισµό εξουσίας. Η επιχειρηµατολογία του βασίζεται στην ιδέα 
ότι οι καπιταλιστές και οι εργάτες δεν είναι σε θέση να καταναλώσουν το συνολικό 
κοινωνικό προϊόν, µέρος του οποίου πρέπει να πωλείται σε µη παραγωγικές τάξεις1. Η 
παρουσία των «τρίτων προσώπων» είναι, συνεπώς, σωτήρια για την καπιταλιστική 
ανάπτυξη, ακόµα και εάν αυτά ενσαρκώνονται από τους αντιδραστικούς 
γαιοκτήµονες, το συντηρητικό κλήρο ή την κρατική γραφειοκρατία. 

Ο Malthus φαίνεται να εκµεταλλεύεται µια αναλυτική κατεύθυνση που 
βρίσκεται ήδη διατυπωµένη στο κείµενο του Smith (2000: I.ix.2): «όταν τα 
αποθέµατα πολλών πλουσίων εµπόρων στρέφονται προς την ίδια απασχόληση, ο 
αµοιβαίος τους ανταγωνισµός τείνει φυσιολογικά στη µείωση των κερδών τους. Και 
όταν υπάρχει αντίστοιχη µεγέθυνση του αποθέµατος σε όλα τα διαφορετικά 
επιτηδεύµατα µιας κοινωνίας, ο ίδιος ανταγωνισµός θα προκαλέσει σ’ αυτά το ίδιο 
αποτέλεσµα». Το όριο, λοιπόν, που επιβάλλει η «αγορά» στην αύξηση του προϊόντος 
µιας µεµονωµένης απασχόλησης, είναι δυνατό να ισχύσει και για το συνολικό 
κοινωνικό προϊόν. Οι καπιταλιστές, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν αγορές για το 
προϊόν τους, θα καταγράψουν απώλειες στα κέρδη τους. Οι απώλειες αυτές µπορούν 
να αντιµετωπισθούν µόνο µέσα από τη µη παραγωγική κατανάλωση, η οποία κατά τον 
Malthus αποτελεί «µέσο αύξησης της ανταλλακτικής αξίας του συνολικού 
προϊόντος» (παρατίθεται σε Garegnani 1978: 337-8). 

Στο έργο του Malthus, η παραπάνω αντίληψη προκύπτει από τις αντιφάσεις της 
αξιακής του ανάλυσης (αλλά και της ανάλυσης της διανοµής)2. Ενώ ο ίδιος υπήρξε 
ισχυρός πολέµιος της εργασιακής θεωρίας της αξίας, δεν µπόρεσε να προσφέρει µια 
εναλλακτική ερµηνεία της καταγωγής του πλεονάσµατος που συνιστά τα κέρδη. Ο 
καπιταλιστής δαπανά για την παραγωγή του προϊόντος του µια ορισµένη ποσότητα 
εργασίας, αυτή των εργατών του, και µπορεί µε αυτή να αγοράσει µια µεγαλύτερη 
ποσότητα εργασίας κατά την ανταλλαγή του τελικού προϊόντος. Έτσι, το κέρδος 
εµφανίζεται σαν ένα επιπλέον ποσό που ο καπιταλιστής προσθέτει πάνω στην αξία του 
εµπορεύµατος και το οποίο πληρώνεται από τον καταναλωτή (Rubin 1994: 378). 

Εδώ ακριβώς είναι που θεµελιώνεται η αναγκαιότητα της ύπαρξης µη 
παραγωγικών τάξεων. Η αναπαραγωγή του οικονοµικού συστήµατος απαιτεί 
κάποιους που να καταναλώνουν χωρίς να παράγουν, δηλαδή µια συµπληρωµατική 

                                                
1 Rubin 1994: 379. Πρόκειται για το «δόγµα της χρησιµότητας του µη παραγωγικού καταναλωτή». 
2 Η παρατήρηση αυτή οφείλεται στον Μαρξ (1985: 25-75) ενώ επισηµαίνεται και από τον Rubin 
(1994: 337-381). Κάτι αντίστοιχο υποστηρίζει και ο Garegnani (1978: 339-340): «φαίνεται ότι µια πιο 
ορθή ερµηνεία της διαµάχης ανάµεσα στον Ricardo και τον Malthus οφείλει να ξεκινάει 
αναγνωρίζοντας πως το ερώτηµα που συζητείται αφορά τις συνθήκες που καθορίζουν το ποσοστό 
κέρδους». 
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διαδικασία δηµιουργίας αγοραστικής δύναµης εκ του µηδενός3. Η κεφαλαιακή 
συσσώρευση, όταν πραγµατοποιείται σε βάρος της µη παραγωγικής κατανάλωσης 
των τρίτων προσώπων, αναπόφευκτα θα συνοδευτεί από µια δραστική πτώση του 
ποσοστού κέρδους, γεγονός που θα εξαλείψει κάθε κίνητρο για παραπέρα 
συσσώρευση. Σύµφωνα µε τον ίδιο τον Malthus: «κάτω από µια γρήγορη 
συσσώρευση κεφαλαίου (…) η ζήτηση, συγκρινόµενη µε την προσφορά υλικών 
προϊόντων, πρόκειται πρόωρα να υποχωρήσει, και το κίνητρο για επιπλέον 
συσσώρευση να ανασταλεί (…). Ως εκ τούτου (…) είναι απαραίτητο ότι µια χώρα µε 
µεγάλες παραγωγικές δυνατότητες οφείλει να διαθέτει ένα σώµα καταναλωτών που 
να µην εµπλέκεται στην παραγωγή» (παρατίθεται σε Garegnani 1978: 338)4. 

Ανάλογες θέσεις µε τον Malthus υποστήριξε και ο Ελβετός οικονοµολόγος 
Sismondi, µε µεγαλύτερη βέβαια κριτική διάθεση απέναντι στον καπιταλισµό και τις 
τάξεις που συγκροτούσαν το συνασπισµό εξουσίας. Ο Sismondi, που έζησε το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στην ήσυχη Ελβετία, χρησιµοποίησε την Αγγλία σαν 
αντιπροσωπευτικό υπόδειγµα καπιταλιστικά αναπτυγµένης χώρας. Γι’ αυτόν, η κύρια 
αντίθεση της καπιταλιστικής οικονοµίας βρίσκεται µεταξύ της ταχύρρυθµης αύξησης 
της παραγωγής πλούτου και της αυξανόµενης ανισότητας στον τρόπο που αυτός 
κατανέµεται. Από το 1819 µέχρι το 1824, έλαβε µέρος σε τρεις θεωρητικές διαµάχες 
µε επιφανείς οικονοµολόγους της Κλασικής Σχολής: τον McCulloch, τον Say και τον 
Ricardo (Rubin 1994: 431). Στις πολεµικές συχνά εντάσσει τον εαυτό του στο ίδιο 
µέτωπο µε τον Malthus, αφού αµφότεροι πίστευαν πως η κατανάλωση δεν είναι 
καθόλου αναγκαίο επακόλουθο της παραγωγής. Εποµένως, σε αντίθεση µε ό,τι 
υποστήριζαν οι Ricardo και Say, ο Sismondi συµφώνησε µε τον Malthus ότι είναι 
απόλυτα δυνατό και ισχυρά αναµενόµενο το ενδεχόµενο µιας γενικής υπερπαραγωγής 
εµπορευµάτων, δηλαδή µιας κρίσης που να οφείλεται στη συνολική έλλειψη της 
ζήτησης5. 

Η επιχειρηµατολογία του, επίσης, ξεκινάει από µια παρόµοια αφετηρία µε εκείνη 
του Malthus. Το χαµηλό επίπεδο της κατανάλωσης των εργατών είναι εκείνο που 
παρεµποδίζει την πραγµατοποίηση του καπιταλιστικού πλεονάσµατος. Ο όγκος της 
παραγωγής περιορίζεται από την κλίµακα της κατανάλωσης ενώ αυτή µε τη σειρά της 
από το συνολικό εισόδηµα των µελών της κοινωνίας. Για τον Sismondi, τόσο ο 
Ricardo όσο και ο Say λανθασµένα «κατέληξαν να πιστεύουν ότι η κατανάλωση είναι 
µια απεριόριστη δύναµη, ή τουλάχιστον ότι µοναδικά της όρια είναι αυτά που βάζει η 
παραγωγή», διότι στην πραγµατικότητα η τελευταία «περιορίζεται από το εισόδηµα» 
(παρατίθεται σε Luxemburg 1975: 14)6. Καθώς ο καπιταλισµός είναι ένα σύστηµα 
που καθιστά τους «φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους» 
(παρατίθεται σε Rubin 1994: 427), η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι ανεξίτηλα 

                                                
3 Σε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα ο Malthus επισηµαίνει ότι «πρέπει εποµένως, να υπάρχει µια 
σηµαντική τάξη ανθρώπων που θα έχουν τόσο τη θέληση, όσο και τη δύναµη να καταναλώσουν 
περισσότερο υλικό πλούτο απ’ όσο παράγουν, γιατί διαφορετικά οι εµπορευόµενες τάξεις δεν θα 
µπορούσαν να συνεχίζουν να παράγουν επικερδώς τόσο πολύ περισσότερο απ’ όσο καταναλώνουν. 
Στην τάξη αυτή, αναµφίβολα, προεξέχουσα θέση έχουν οι γαιοκτήµονες» (παρατίθεται σε Rubin 1994: 
380). 
4 Για µια ανάλογη ανάγνωση των επιχειρηµάτων του Malthus βλ. Blaug 1968: 174. 
5 Για τα συµπεράσµατα αυτά βλέπε επίσης Luxemburg 1975: 79, Rubin 1994: 431-7, Screpanti & 
Zamagni 2002: 180-1. 
6 Κατά συνέπεια: «διακήρυξαν ότι κάθε παραγόµενος πλούτος θα έβρισκε πάντα καταναλωτές, κι’ έτσι 
ενθάρρυναν τους παραγωγούς να προκαλέσουν τη συµφόρηση των αγορών που πλήττει σήµερα τον 
πολιτισµένο κόσµο, ενώ θα έπρεπε να προειδοποιήσουν τους παραγωγούς ότι δεν µπορούν να 
υπολογίζουν παρά µόνο στους καταναλωτές που έχουν ένα εισόδηµα» (Luxemburg 1975: 14, η έµφαση 
δική µου). 



 4 

σηµαδεµένη από µια εγγενή αντίφαση7. Η επέκταση της παραγωγής συνοδεύεται από 
µείωση των εισοδηµάτων των εργατικών µαζών και κατά συνέπεια της κατανάλωσης. 
Η υποκατανάλωση αυτή είναι που ευθύνεται για τις αναπόφευκτες κρίσεις 
υπερπαραγωγής. 

Είδαµε νωρίτερα ότι η υποκαταναλωτική επιχειρηµατολογία του Malthus 
θεµελιωνόταν σε µια ανεπαρκή ερµηνεία των καπιταλιστικών κερδών. Ο Sismondi, 
αντίθετα, παρέχει µια πιο ολοκληρωµένη εξήγηση των κρίσεων. Οι τελευταίες πρέπει 
να αναζητηθούν στη δοµική δυσαναλογία που αναπτύσσεται ανάµεσα (1) στη 
καπιταλιστική παραγωγή και (2) στη συνακόλουθη κατανοµή του εισοδήµατος. Η λύση 
θα έρθει και πάλι από τα «τρίτα πρόσωπα», που οφείλουν να είναι εφοδιασµένα µε 
µια «µεταφυσική» ικανότητα: να είναι σε θέση να αγοράζουν χωρίς να πουλάνε. Μόνο 
που τώρα, τα πρόσωπα αυτά δεν αναγνωρίζονται στους συντηρητικούς γαιοκτήµονες 
και κληρικούς αλλά στους συµπαθέστατους αγοραστές της αλλοδαπής (Rubin 1994: 
434). 

 

2.2 H εδραίωση της υποκαταναλωτικής λογικής στη µαρξιστική βιβλιογραφία 
 
Η υποκαταναλωτική θέση του Sismondi, δηλαδή ότι η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι 
αδύνατη χωρίς τις ξένες αγορές, θα εµφανιστεί αργότερα στα έργα των ρώσων 
Ναρόντνικων8 και της Luxemburg. 

Ας ξεκινήσουµε από τους πρώτους. Παρά τις επιµέρους διαφορές, όλοι 
ανεξαρτήτως οι θεωρητικοί του ρεύµατος συµφωνούσαν στο ότι οι καπιταλιστικές 
οικονοµικές σχέσεις αναγκαστικά «δηµιουργούν» υποκατανάλωση (Howard & King 
1989: 167). Η βασική προβληµατική του Sismondi αναβιώνει επενδυµένη µε την 
απαραίτητη µαρξική ορολογία. Ο καπιταλισµός για την επιβίωσή του έχει ανάγκη 
από εξωτερικούς ως προς τις καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις παράγοντες. Τούτο 
συµβαίνει διότι η καταναλωτική ζήτηση των εργατών καθίσταται σταδιακά 
ανεπαρκής για την απορρόφηση ολόκληρου του κοινωνικού προϊόντος και άρα για 
την πραγµατοποίηση της υπεραξίας. Οι καπιταλιστές αδυνατούν να καλύψουν το 
καταναλωτικό έλλειµµα καθώς η υπεραξία είτε συσσωρεύεται είτε αποταµιεύεται, και 
έτσι καταστρέφεται ως αγοραστική δύναµη καταναλωτικών εµπορευµάτων. Εποµένως, 
η πραγµατοποίηση της υπεραξίας και η διατήρηση των κερδών σε µια καπιταλιστική 
κοινωνία είναι συνυφασµένη µε τα τρίτα πρόσωπα που εκπροσωπούν µια εξωτερική 
«φρέσκια» πηγή καταναλωτικής ζήτησης. 

Τα έργα των Vorontsov και Danielson – βασικών εκπροσώπων του ρώσικου 
λαϊκισµού – αποτελούν απλές παραλλαγές της προηγούµενης γενικής λογικής9. Για 
τον πρώτο, «η Αχίλλεια πτέρνα της καπιταλιστικής οργάνωσης της βιοµηχανίας είναι 
λοιπόν η ανικανότητα των καπιταλιστών να καταναλώσουν το σύνολο του 
εισοδήµατός τους» (παρατίθεται σε Luxemburg 1975: 159). Το πρόβληµα εντοπίζεται 
στην παραγωγή κέρδους, το οποίο κατά τον Vorontsov φέρει τη µορφή ενός 
                                                
7 Οφείλουµε να παρατηρήσουµε ότι τόσο στον Sismondi όσο και στον Malthus οι κρίσεις είναι 
ενδογενείς στη διαδικασία της καπιταλιστικής ανάπτυξης και δεν προκύπτουν σαν αποτέλεσµα 
αστάθµητων εξωτερικών επιδράσεων. 
8 Ως «Ναρόντνικοι» («λαϊκοί» ή φίλοι του λαού) είναι γνωστοί οι ρώσοι αριστεροί διανοούµενοι που 
ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1860 και µέχρι το 1905 κυριάρχησαν στο πνευµατικό στερέωµα 
της Ρωσίας. Η ονοµασία αυτή προκύπτει από το προσωνύµιο που οι ίδιοι είχαν επιλέξει για την κίνησή 
τους: Ναρόντνιαγια Βόλια (Λαϊκή Θέληση) (Μηλιός 2001: 16, Howard & King 1989: 136-7). 
9 Σηµαντικό τµήµα του διαλόγου διασώζεται στο έργο της Luxemburg (1971, στα ελληνικά βλ. 
Luxemburg 1975). Για µια γενική παρουσίαση των θέσεων των εν λόγω συγγραφέων βλ. Μηλιός 
2001: 16-24, Howard & King 1989: 166-168. 
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«εµπορευµατικού πλεονάσµατος». Το κέρδος δεν βρίσκεται σε «οργανική σχέση µε 
την παραγωγή, είναι ένα φαινόµενο που συνδέεται µαζί της, όχι µέσω των τεχνικών ή 
φυσικών συνθηκών, αλλά µέσω της εξωτερικής κοινωνικής µορφής» (σε Luxemburg 
1975: 157). Με το αινιγµατικό αυτό απόσπασµα ο Vorontsov µάλλον θέλει να µας πει 
ότι το πλεόνασµα που αντιστοιχεί στο κέρδος του καπιταλιστή δεν έχει θέση στη 
«διαρκή δοµή της βιοµηχανικής ζωής» (ό.π.) και άρα θα µείνει απούλητο καθώς οι 
καπιταλιστές δεν καταναλώνουν αλλά αποταµιεύουν. 

Ο Danielson, από την άλλη, περισσότερο επηρεασµένος από το µαρξικό 
κείµενο10, συγκλίνει στα ίδια συµπεράσµατα µε τον Vorontsov. Η πραγµατοποίηση 
του συνολικού καπιταλιστικού προϊόντος είναι αδύνατη στο εσωτερικό της κοινωνίας 
και δεν µπορεί να επιτευχθεί χωρίς την προσφυγή σε εξωτερικές αγορές. Η 
καπιταλιστική ανάπτυξη θα παραµένει ανεµπόδιστη µόνο όσο είναι σε θέση να 
εξασφαλίζει τις πολύτιµες «αγοραστικές διεξόδους». «Όπως ένας εργοστασιάρχης δεν 
θα µπορούσε να διατηρηθεί σαν καπιταλιστής ούτε µια µέρα εάν οι αγοραστικές του 
διέξοδοι περιορίζονταν στις ανάγκες των εργατών του και του ιδίου, έτσι και ένα 
προηγµένο καπιταλιστικό έθνος δεν µπορεί να αρκεστεί στη δική του εσωτερική 
αγορά» (παρατίθεται σε Luxemburg 1975: 165). 

Η έµφαση τώρα µετατοπίζεται στη συρρίκνωση της καταναλωτικής δύναµης των 
λαϊκών τάξεων11 και έτσι οι θέσεις του Danielson βρίσκονται πιο κοντά στην 
προσέγγιση του Sismondi. Για τον πρώτο η τεχνολογική πρόοδος που συνοδεύει τον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής διογκώνει συνεχώς την οργανική σύνθεση του 
κεφαλαίου. Με αυτόν τον τρόπο, όµως, η συγκέντρωση του πλούτου είναι απλά η άλλη 
όψη του περιορισµού της απασχολούµενης εργασίας. Τα αποτελέσµατα στη λαϊκή 
κατανάλωση θα είναι αρνητικά, ενώ το µερίδιο της καπιταλιστικής τάξης που δεν 
αποταµιεύεται σε καµία περίπτωση δεν επαρκεί για την πραγµατοποίηση του 
νεοδηµιουργηµένου προϊόντος. Η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων δεν αφορά 
µόνο τον αµιγώς βιοµηχανικό τοµέα αλλά και τους αυτοαπασχολούµενους τεχνίτες, 
µικροβιοτέχνες και αγρότες. Σύµφωνα µε το σχόλιο της Luxemburg (1975: 166): «τα 
όρια του καπιταλισµού χαράζονται από την ολοένα µεγαλύτερη φτώχεια που 
δηµιουργεί η ίδια του η ανάπτυξη, από τον ολοένα µεγαλύτερο αριθµό εργατών που 
πλεονάζουν και έχουν στερηθεί κάθε αγοραστική δύναµη». Πρόκειται για την 
υποκαταναλωτική εκδοχή της «απόλυτης εξαθλίωσης». 

Όπως παρατηρεί ο Μηλιός (2001: 24), στο γερµανόφωνο χώρο (Γερµανία-
Αυστρία) η υποκαταναλωτική λογική επικράτησε ως κεντρικό ερµηνευτικό σχήµα των 
καπιταλιστικών κρίσεων. Η σύλληψη της «απόλυτης εξαθλίωσης» των Ναρόντνικων 
αναβιώνει µέσα από δυο εναλλακτικές εκδοχές. 

Στην πρώτη θα συναντήσουµε τη Luxemburg, ηγέτιδα της αριστερής πτέρυγας 
της γερµανικής σοσιαλδηµοκρατίας, η οποία επιλέγει να υποστηρίξει τις θέσεις που 
νωρίτερα είχαν διατυπωθεί από τον Kautsky12: «η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι 
δυνατή µόνο εφόσον υφίστανται καταναλωτές έξωθεν του συστήµατος ώστε να 
πραγµατοποιούν την αυξανόµενη ποσότητα της παραγόµενη υπεραξίας» (Howard & 
                                                
10 Το σηµείο αυτό επισηµαίνεται από την Luxemburg (1975: 149) ενώ στο ίδιο συµπέρασµα 
καταλήγουν και οι Howard & King 1989: 167. 
11 Βλ. χαρακτηριστικά Luxemburg 1975: 162-4, Μηλιός 2001: 21-3, Howard & King 1989: 166-8. 
12 Παρότι η Luxemburg αποδέχεται το υποκαταναλωτικό πλαίσιο, οι θέσεις που αναπτύσσονται στο 
The Accumulation of Capital, που κυκλοφόρησε στα 1913, στόχευαν σε µια πολιτική κριτική των 
βασικών εκπροσώπων της δεξιάς πτέρυγας του SPD: Kautsky και Hilferding. Εντούτοις, στο εν λόγω 
βιβλίο, δεν θα βρούµε καµία αναφορά στον δεύτερο, ενώ ελάχιστες θα είναι και οι αναφορές προς τον 
πρώτο. Η δριµύτατη, αντίθετα, κριτική που η Luxemburg επιφυλάσσει στον Μαρξ, αποτελεί κατά 
κάποιον τρόπο µια «συγκαλυµµένη» επίθεση προς τους προηγούµενους (Howard & King 1989: 107, 
110). 
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King 1989: 107). Συγκεκριµένα, τα αναπαραγωγικά σχήµατα του Μαρξ «αδυνατούν 
να ερµηνεύσουν την πραγµατική και την ιστορική διαδικασία της συσσώρευσης (…) 
εξαιτίας των ίδιων των προϋποθέσεων του διαγράµµατος» (Luxemburg 1963: 348). 
Ούτε οι εργάτες ούτε οι καπιταλιστές αλλά ούτε και οι «µη-παραγωγικοί» 
καταναλωτές του Malthus είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την απαραίτητη 
αγοραστική δύναµη για την πραγµατοποίηση της υπεραξίας. Τη λύση θα δώσουν οι 
εξωτερικοί-του-καπιταλιστικού-τρόπου-παραγωγής καταναλωτές13, όµως και αυτή θα 
είναι προσωρινή. Ο καπιταλισµός είναι εγγενώς σηµαδεµένος από «έναν βαθύ και 
θεµελιώδη ανταγωνισµό ανάµεσα στην ικανότητα κατανάλωσης και στην ικανότητα 
παραγωγής (…), µια διαπάλη που απορρέει από την ίδια τη συσσώρευση του 
κεφαλαίου η οποία περιοδικά ξεσπά σε κρίσεις και παρακινεί το κεφάλαιο σε µα 
διαρκή επέκταση της αγοράς» (ό.π.: 347, η έµφαση δική µου). 

Συµπληρωµατικά µε την προηγούµενη εκδοχή, αναπτύχθηκε στους κύκλους της 
σοσιαλδηµοκρατίας µια εναλλακτική – περισσότερο «ευέλικτη» – υποκαταναλωτική 
προσέγγιση. Εξέχοντες εκπρόσωποι των απόψεων αυτών είναι ο Kautsky και η 
Moszkowska. Σύµφωνα µε την τελευταία, «ο ακµάζων καπιταλισµός δεν 
χαρακτηρίζεται συνεπώς από απόλυτη, αλλά από σχετική εξαθλίωση» (Moszkowska 
1988: 144). Κάθε τεχνική πρόοδος διογκώνει συνεχώς την απόκλιση ανάµεσα στην 
τεχνικά δυνατή και την τεχνικά αναγκαία κατανάλωση, δηµιουργώντας µια 
αυξανόµενη «υστέρηση της κατανάλωσης» (ό.π.). Βέβαια, από µια ορισµένη βαθµίδα 
ανάπτυξης και µετά, δηλαδή «όταν το χάσµα µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης 
φτάσει ένα ορισµένο µέγεθος», η σχετική εξαθλίωση µεταβάλλεται σε απόλυτη (ό.π.). 
Με τον τρόπο αυτό η Moszkowska µας υπενθυµίζει ότι πίσω από την 
υποκαταναλωτική προβληµατική λανθάνει πάντα µια θεωρία κατάρρευσης του 
καπιταλισµού, καθώς «η παλινδροµική κίνηση της οικονοµίας στον ακµάζοντα 
καπιταλισµό και η κατάρρευσή της στον ύστερο καπιταλισµό είναι αποτέλεσµα της 
ίδιας νοµοτέλειας» (ό.π.: 141). 

 

3. J. S. Mill και νόµος του Say: η κλασική απάντηση στην απλοϊκή 
υποκαταναλωτική θέση και η προετοιµασία του νεοκλασικού 

εδάφους 
 

3.1 Μια πρώτη κριτική στους υποκαταναλωτές 
 

Τελικά είναι η ζήτηση όντως η κινητήρια δύναµη της καπιταλιστικής ανάπτυξης; Η 
απάντηση του Ricardo υπήρξε κατηγορηµατικά αρνητική: «η ζήτηση παρεµποδίζεται 
µόνο από την παραγωγή» (Ricardo 1992: 271). Για τον τελευταίο, ο Malthus (και 
κατ’ επέκταση όλοι οι οπαδοί της υποκατανάλωσης) δεν έχει κατανοήσει ότι το 
πλεόνασµα που κερδίζεται από τους καπιταλιστές δεν µειώνει τη συνολική ζήτηση, 
απλούστατα διότι οι επενδύσεις αποτελούν και αυτές ζήτηση (βλ. Screpanti & Zamagni 
2002: 122). Με άλλα λόγια, ο καπιταλισµός συνδέεται µε µια αρχή διατήρησης της 
αγοραστικής δύναµης, γεγονός που καθιστά τα «τρίτα πρόσωπα» εντελώς περιττά. 

Όπως φάνηκε νωρίτερα, ο λογικός πυρήνας της υποκαταναλωτικής θεωρίας 
βασίζεται στην εξής απλή ιδέα. Οι εργάτες δεν είναι σε θέση να αγοράσουν το 
                                                
13 «Όποιες και αν είναι οι θεωρητικές απόψεις, η συσσώρευση του κεφαλαίου, σαν µια ιστορική 
διαδικασία, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από µη-καπιταλιστικά κοινωνικά στρώµατα και µορφές 
κοινωνικής οργάνωσης» (Luxemburg 1963: 366). 
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σύνολο του παραγόµενου προϊόντος. Αντίστοιχα, οι καπιταλιστές, περιορίζοντας στο 
ελάχιστο την κατανάλωσή τους µε στόχο την αποταµίευση (και κατ’ επέκταση τη 
συσσώρευση), δεν µπορούν να καταναλώσουν το πλεόνασµα. Για να ισχύει το 
προηγούµενο υποκαταναλωτικό σχήµα πρέπει να υποθέσουµε ότι τα κέρδη που 
αποταµιεύονται δεν δαπανώνται, δηλαδή δεν µετουσιώνονται σε ζήτηση. Δύσκολα θα 
βρούµε ρητές διατυπώσεις της προϋπόθεσης αυτής στα έργα των υποκαταναλωτών, 
ωστόσο αποτέλεσε την πλέον καθοριστική προϋπόθεση γι’ αυτούς. 

Απαντώντας στα προηγούµενα, οι Ricardo και Say φαίνεται να αποδέχτηκαν µια 
σκληρή εκδοχή του νόµου που έµεινε στη βιβλιογραφία γνωστός ως νόµος του Say14. 
Τα αγαθά αγοράζονται από αγαθά, ενώ το χρήµα αποτελεί ένα απλό µέσο ανταλλαγής 
που δεν δύναται να «παρακρατηθεί». Κάτι τέτοιο δεν αναιρεί την πιθανότητα µερικής 
υπερπαραγωγής ορισµένων εµπορευµάτων. Αναγκαστικά, όµως, θα συνοδεύεται από 
την υποπαραγωγή κάποιων άλλων. Με άλλα λόγια δεν µπορούν να αποκλειστούν οι 
δυσαναλογίες στην παραγωγή, οι οποίες ωστόσο οδηγούν σε «µερικές κρίσεις». 
Αντίθετα, εντελώς αδύνατες είναι οι γενικευµένες κρίσεις που οφείλονται σε µια 
γενική υπερπαραγωγή εµπορευµάτων, δηλαδή σε µια συνολική έλλειψη της ζήτησης. 

Αυτό που µας δίδαξε η µεταγενέστερη παρέµβαση του J. S. Mill (Mill από δω 
και πέρα) είναι ότι η απόρριψη της υποκαταναλωτικής θεώρησης µπορεί άνετα να γίνει 
και µέσα από µια πιο «χαλαρή» ερµηνεία του νόµου του Say. Η ερµηνεία αυτή 
περιλαµβάνει τόσο τις γενικές κρίσεις όσο και τα σύνθετα νοµισµατικά φαινόµενα 
που συνοδεύουν τη λειτουργία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος αλλά σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να συµβαδίζει µε µια καταστροφική εκτίµηση για την εξέλιξη του 
καπιταλισµού. 

Θέλοντας να απλοποιήσουµε τη σκέψη του Mill, γι’ αυτόν υπάρχουν δυο 
ενδεχόµενα: η κανονική οικονοµική ζωή έξω από τις κρίσεις και οι περιστασιακές 
εµπορικές κερδοσκοπικές κρίσεις15. Ενώ η ανάλυση του Ricardo είναι επαρκής στην 
πρώτη περίπτωση, αποδεικνύεται εξαιρετικά ισχνή στην περιγραφή της δεύτερης16. 

Ο Mill κατά βάση θεωρούσε – όχι αδίκως – ότι το λάθος των υποκαταναλωτών 
της εποχής του είναι «ουσιαστικά θεµελιωµένο σε µια παρερµηνεία των φαινοµένων 
της Αξίας και της Τιµής» (1902: III.14. §1). Στην πραγµατικότητα «η θεωρία της 
γενικής υπερ-παραγωγής συνεπάγεται έναν παραλογισµό» (III.14.§3). Το επιχείρηµά 
του µπορεί να παρουσιαστεί µε τη βοήθεια δυο διαδοχικών βηµάτων, όπου στο πρώτο 
ασκεί κριτική στην κεντρική σύλληψη των υποκαταναλωτών και στο δεύτερο 
παραθέτει µια πιθανή ερµηνεία της πλάνης τους. 

(1) Ο Mill στη γενική περίπτωση αποδέχεται τη ρικαρδιανή θέση ότι «η 
παραγωγή δηµιουργεί µια αγορά για την παραγωγή, και ότι υπάρχει πλούτος στη 
χώρα µε τον οποίο δύναται να αγοραστεί όλος ο πλούτος» (1902: III.14.§3). 
Προφανώς η θέση αυτή δεν αποκλείει το ενδεχόµενο συµβάντων µερικής 

                                                
14 Για ότι ακολουθεί βλέπε Ricardo 1992: 273-4, Rubin 1994: 428-430. Θα πρέπει να σηµειώσουµε 
εδώ ότι η σύγχρονη νεορικαρδιανή βιβλιογραφία αποσυνδέει τον Ricardo από τον νόµο του Say, 
ακολουθώντας την υπόδειξη του Garegnani (1978: 340): «φαίνεται εποµένως δυνατό να συµπεράνουµε 
ότι στον Ricardo ο ‘Νόµος του Say’ δεν ήταν το αποτέλεσµα µιας ανάλυσης της διαδικασίας 
επένδυσης-αποταµίευσης αλλά µάλλον το αποτέλεσµα της έλλειψης κάθε τέτοιας ανάλυσης». Στο 
ζήτηµα όµως αυτό θα επανέλθουµε στη συνέχεια. 
15 Αυτό δεν σηµαίνει ότι η «ζωή έξω από τις κρίσεις» πρέπει να ταυτίζεται µε µια «σταθερή» 
µακροχρόνια κατάσταση χωρίς δυνατότητα αποκλίσεων. Η διάκριση που εισάγεται στο κείµενο 
χαρακτηρίζει συνολικά το εγχείρηµα του Mill, ωστόσο ο ίδιος δεν αναφέρεται ποτέ ρητά σε κάτι 
τέτοιο παρά µονάχα όταν αναπτύσσει τις θέσεις του για τις νοµισµατικές διαµάχες όπου και εισάγει 
ρητά τη διάκριση σε οµαλή κατάσταση (quiescent state) και κερδοσκοπική κατάσταση (expectant state) 
(Mill 1902: ΙΙΙ.24.§2). 
16 Στο ίδιο συµπέρασµα µε τον Mill καταλήγει και ο Hicks 1967: 162-3. 
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υπερπαραγωγής σε ορισµένους κλάδους της οικονοµίας, αποτέλεσµα συνήθως 
λανθασµένων επιχειρηµατικών επιλογών: «η παραγωγή δεν µπορεί να είναι 
υπερβάλλουσα, αλλά ατυχώς εναρµονισµένη. (…) οποιοσδήποτε φέρνει πρόσθετα 
εµπορεύµατα στην αγορά, φέρνει παράλληλα και πρόσθετη αγοραστική δύναµη» 
(1902: III.14.§3). 

Ας υποθέσουµε, ωστόσο, ότι ανεξάρτητα από τη δυνατότητα «απορρόφησης» 
της οικονοµίας, οι καπιταλιστές εξακολουθούν ακλόνητοι να παράγουν και να 
συσσωρεύουν (αφού πρώτα αποταµιεύσουν). Με άλλα λόγια, ας δεχτούµε ότι η 
οικονοµία είναι εγκλωβισµένη σε µια σπείρα παραγωγής-αποταµίευσης-
επανεπένδυσης, όπως αυτή που υπέθεσαν νωρίτερα οι υποκαταναλωτές. Για τον Mill, 
η ζήτηση είναι ανίκανη να παρεµποδίσει συνολικά την προηγούµενη διαδικασία, 
καθώς η αποταµίευση δεν συνιστά καταστροφή της αγοραστικής δύναµης αλλά αντίθετα 
δηµιουργική αναδιανοµή της αγοραστικής δύναµης στους παραγωγικά 
απασχολούµενους εργαζοµένους17. 

Συνεπώς, ο Mill ξεκάθαρα ισχυρίζεται πως η λογική της «απόλυτης εξαθλίωσης» 
των εργατών δεν συνάδει µε τη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Κατά την 
τελευταία, οι εργαζόµενοι επωφελούνται από την αποταµιευτική γενναιοδωρία των 
καπιταλιστών. Πρόκειται για µια θέση που εξακολουθεί να επιβιώνει και στις 
αναλύσεις των νεοκλασικών18. 

(2) Η υπερπαραγωγή δεν αποτελεί αιτία αλλά αποτέλεσµα των καπιταλιστικών 
κρίσεων, οι οποίες κατά βάσει έχουν εµπορικό κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Σύµφωνα µε 
τον Mill (1902: III.14.§4), η πλάνη των υποκαταναλωτών πηγάζει από µια 
λανθασµένη ερµηνεία των κρίσεων, σύµφωνα µε την οποία το αποτέλεσµα 
παρουσιάζεται σαν αιτία. Συγκεκριµένα, κατά τις εµπορικές κρίσεις: 

 
(…) υπάρχει ένα πλεόνασµα συνολικά των εµπορευµάτων σε σχέση µε τη 
χρηµατική ζήτηση, µε άλλα λόγια, υπάρχει µια υπο-προσφορά χρήµατος. Από 
την απότοµη εκµηδένιση της διογκωµένης πίστης, κανένας δεν επιθυµεί να 
αποχωριστεί το έτοιµο χρήµα, και πολλοί είναι ανυπόµονοι να το αποκτήσουν 
µε κάθε θυσία. Συνεπώς, σχεδόν όλοι είναι πωλητές, και δύσκολα εµφανίζονται 
αγοραστές, έτσι ώστε µπορεί να υπάρξει, µόνο καθόσον διαρκεί η κρίση, µια 
ακραία υποτίµηση των γενικών τιµών, από την οποία µπορεί ανεµπόδιστα να 
προκληθεί µια γενική πληθώρα εµπορευµάτων ή εναλλακτικά µια ανεπάρκεια 
χρήµατος. Ωστόσο είναι µεγάλο λάθος να θεωρήσουµε, όπως ο Sismondi, ότι µια 
εµπορική κρίση είναι το αποτέλεσµα µια γενικής υπερπαραγωγής. Είναι απλά η 
συνέπεια µιας υπερβολικής διόγκωσης των κερδοσκοπικών αγορών. Δεν έχουµε 
να κάνουµε µε µια βαθµιαία πτώση των τιµών, αλλά µε µια απότοµη υποχώρηση 
από τιµές υπερβολικά υψηλές: άµεσο αποτέλεσµα είναι η συστολή της πίστης, ενώ 
η θεραπεία βρίσκεται, όχι στην εξασθένιση της προσφοράς, αλλά στην 
αποκατάσταση της εµπιστοσύνης. Είναι επίσης φανερό ότι αυτή η προσωρινή 
αποδιοργάνωση των αγορών αποτελεί κακό µόνο διότι είναι προσωρινή (Mill 
1902: III.14.§4, η έµφαση στο απόσπασµα δική µου). 

 
Η κρίση, πάντα κατά τον Mill, είναι αποτέλεσµα κερδοσκοπικών αγορών. Αυτές 

βασίζονται στο πιστωτικό χρήµα, η ποσότητα του οποίου διαµορφώνεται – αβίαστα 
                                                
17 Πρόκειται για µια εναλλακτική διατύπωση της τρίτης θεµελιώδους θέσης για το κεφάλαιο, σύµφωνα 
µε την οποία το κεφάλαιο «ενώ αποταµιεύεται (…) παρ’ όλα αυτά καταναλώνεται» (Mill 1902: I.5.§5). 
Με άλλα λόγια, η έννοια της αποταµίευσης δεν σηµαίνει απόσυρση των κεφαλαίων από την οικονοµία 
(αποθησαυρισµός), αλλά παραγωγική κατανάλωσή αυτών (Mill ό.π.). 
18 Βλέπε Robinson 1991: 63-5, Howard 1979: 92-5. 
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σχεδόν – από την αντίστοιχη ζήτηση. Όταν ξεσπάσει η κρίση θα λάβει χώρα µια 
απότοµη πτώση των τιµών, η οποία θα συνοδεύεται από µια απαξίωση του 
πιστωτικού χρήµατος. Στην περίπτωση αυτή, µια νοµισµατική πολιτική περιορισµού 
της προσφοράς «χρήµατος» δεν πρόκειται να ωφελήσει σε τίποτα. Αντίθετα, αυτό 
που χρειάζεται είναι µια τόνωση της επιχειρηµατικής εµπιστοσύνης, για την οποία 
µάλλον απαιτείται ένεση ρευστότητας στην οικονοµία από την κεντρική τράπεζα (Mill 
III.24.§2, §3, §4). 

 

3.2 H προετοιµασία του νεοκλασικού εδάφους από τον Mill: η εξισορρόπηση 
αποταµιεύσεων-επενδύσεων µέσω του επιτοκίου και η πρωτόλεια διατύπωση της 
σωρρευτικής διαδικασίας Wicksell 

 
Χωρίς να εισέλθουµε σε λεπτοµέρειες, χρειάζεται να σηµειώσουµε ότι ο Mill δεν 
αναφέρεται απλά σε µια εξίσωση των αποταµιεύσεων (S) µε τις επενδύσεις (I) αλλά 
εγκαθιδρύει µια συγκεκριµένη αιτιότητα ανάµεσά τους: το ύψος των επενδύσεων 
δεσµεύεται από τις αποταµιεύσεις (S⇒I). Ετούτη η θέση, που έγινε φανερή από τα 
προηγούµενα, συνδέεται άµεσα µε το δεύτερο θεµελιώδες θεώρηµα για το κεφάλαιο 
σύµφωνα µε το οποίο το κεφάλαιο είναι αποκλειστικά αποτέλεσµα αποταµίευσης19. Η 
πραγµατική ζήτηση επενδύσεων οφείλει να συµµορφώνεται µε – και να περιορίζεται 
από – την πραγµατική προσφορά αποταµιεύσεων (Mill 1902: III.23.§4, §6). 

Επίσης, στην ανάλυσή του ο Mill: (1) συνδέει το κέρδος µε το φυσικό επιτόκιο, 
καθιστώντας την αγορά κεφαλαίου κατάλληλη για τον προσδιορισµό του πρώτου, 
ενώ (2) επιτυγχάνει να περιγράψει (µάλλον ηµιτελώς) ένα µηχανισµό βραχυχρόνιων 
αποκλίσεων γύρω από το επιτόκιο ισορροπίας εισάγοντας στην ανάλυσή του στοιχεία 
που θα συναντήσουµε µεταγενέστερα µε ολοκληρωµένο τρόπο στο έργο του 
Wicksell. 

Ο προσδιορισµός των κερδών στον Mill είναι µια «µπερδεµένη» υπόθεση. Πέρα 
των αδυναµιών που εύστοχα επισηµάνθηκαν από τους πρώτους νεοκλασικούς Jevons 
και Walras20, µπορούν να υπάρξουν δυο εναλλακτικές απαντήσεις. Εδώ θα µας 
απασχολήσει κυρίως η δεύτερη, η οποία παρότι δεν αποτελεί την πιο ισχυρή εκδοχή 
στο κείµενο του Mill, τον συνδέει άµεσα µε τις µεταγενέστερες νεοκλασικές 
αναλύσεις21. 

                                                
19 «Όλα αυτά που καθένας απασχολεί στην υποστήριξη και στη διεύθυνση κάθε άλλης εργασίας πέραν 
της δικής του, θα πρέπει να είχαν αρχικά συγκεντρωθεί µε αποταµίευση· κάποιος θα πρέπει να τα είχε 
παράγει και να απείχε από την κατανάλωσή τους. Μπορούµε, να υποστηρίξουµε, λοιπόν, χωρίς 
υποκειµενική ανακρίβεια, ότι όλο το κεφάλαιο, και ειδικά όλη η προσαύξηση του κεφαλαίου, είναι το 
αποτέλεσµα αποταµίευσης» (Mill 1902: Ι.5.§4). 
20 Βλέπε Walras 1984: 419-428, Henry 1990: 187-193. 
21 Σύµφωνα µε την πρώτη περίπτωση – και αφού θεωρηθεί εξαρχής γνωστή η συνολική «ποσότητα» 
του κεφαλαίου και οι αναλογίες των συντελεστών κεφαλαίου-εργασίας στους διάφορους κλάδους της 
οικονοµίας – τα κέρδη προκύπτουν σαν πλεόνασµα πάνω από τους µισθούς, δεδοµένων των συνθηκών 
ζήτησης. Οι µισθοί είναι το αποτέλεσµα ισορροπίας στην αγορά εργασίας ανάµεσα σε µια κατάλληλη 
καµπύλη ζήτησης και σε µια προσφορά που καθορίζεται εν ολίγοις από τα αναπαραγωγικά έθιµα του 
πληθυσµού (στα πλαίσια µιας µαλθουσιανής προβληµατικής). Εκείνο, βέβαια, που µας ενδιαφέρει εδώ 
είναι η δεύτερη εκδοχή, όπου τα κέρδη προσδιορίζονται στην αγορά κεφαλαίου. 

Οι δυο προηγούµενες διαφορετικές εκδοχές των κερδών είναι σε γενικές γραµµές 
αλληλοαναιρούµενες, µε τη δεύτερη να βρίσκεται πιο κοντά στις προϋποθέσεις του νεοκλασικού 
υποδείγµατος. Ο Mill αποτυγχάνει να περιγράψει µε έναν συνεκτικό τρόπο τον προσδιορισµό των 
κερδών στην αγορά κεφαλαίου σύµφωνα µε το µηχανισµό της προσφοράς-και-ζήτησης. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει µια καλώς ορισµένη καµπύλη ζήτησης µε αρνητική κλίση. Μια πτώση του επιτοκίου θα 
οδηγεί σε νέα θέση ισορροπίας όπου η «ποσότητα» του κεφαλαίου θα είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε 
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Στην ανάλυση του Mill τα καθαρά κέρδη του καπιταλιστή συµπίπτουν µε το 
επιτόκιο που διαµορφώνεται στην αγορά χρήµατος, η οποία µε αυτόν τον τρόπο 
µετατρέπεται σε αγορά κεφαλαίου. Η φυσική τιµή του επιτοκίου, και άρα των κερδών, 
«εξαρτάται ουσιαστικά και µόνιµα από τη σχετική ποσότητα πραγµατικού κεφαλαίου 
που προσφέρεται και ζητείται υπό τη µορφή δανείων» (Mill 1902: III.23.§4). Η 
ισορροπία στην αγορά κεφαλαίου επιτυγχάνεται µέσα από το µηχανισµό του επιτοκίου, 
το οποίο βραχυχρόνια µπορεί να αποκλίνει από τη φυσική του τιµή. 

Παρότι στο κείµενο του Mill δεν υπάρχει κάποια ικανοποιητική περιγραφή του 
µηχανισµού προσφοράς και ζήτησης κεφαλαίου, η ανάλυση του κατατάσσεται στον 
κλασικό (και προ-κεϋνσιανό) τρόπο προσδιορισµού του επιτοκίου σύµφωνα µε τη 
θεωρία των «πραγµατικών» διαθέσιµων κεφαλαίων (real loanable funds theories of 
interest)22. Φτάνει αρκετά κοντά, µάλιστα, στη διατύπωση της σωρεύτικης 
διαδικασίας (cumulative process) που ήρθε αργότερα από τον Wicksell23. 

Ο Mill αντιλαµβανόταν σωστά ότι η διαµεσολάβηση της πιστωτικής διαδικασίας 
από ένα ανεπτυγµένο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα καθιστά τον όγκο των δανείων 
σχετικά ανεξάρτητο από τη ροή των χρηµατικών αποταµιεύσεων. Την ίδια στιγµή, οι 
τράπεζες φαίνονται κατά βάση ανίκανες να επιδράσουν στο ύψος των τιµών µέσα από 
τον αυθαίρετο προσδιορισµό του επιτοκίου, διότι κατά την κανονική λειτουργία του 
οικονοµικού συστήµατος ισχύει ο νόµος της επαναρροής (Mill 1902: ΙΙΙ.24.§2). 
Συµβαίνει, εποµένως, ακριβώς το αντίθετο από εκείνο που νωρίτερα είχαν υποθέσει 
οι Ricardo και Thornton24. Στον Mill, εκείνο που οδηγεί την επέκταση της πίστης δεν 
είναι η δυνατότητα της τράπεζας να ρυθµίζει χαµηλά τα επιτόκιά της αλλά αντίθετα οι 
εξωγενείς κερδοσκοπικές προσδοκίες που στα µάτια των εµπόρων κάνουν το τραπεζικό 
επιτόκιο να φαίνεται εξαιρετικά χαµηλό. Το πιστωτικό σύστηµα µπορεί να ικανοποιεί 
την κερδοσκοπική ζήτηση για όσο διάστηµα το προσδοκώµενο κέρδος παραµένει 
µεγαλύτερο από το τραπεζικό επιτόκιο. Το αµετάβλητο κοινωνικό προϊόν έρχεται 
αντιµέτωπο τώρα µε µια αυξηµένη κοινωνική δαπάνη, εξαιτίας της κερδοσκοπικής 
ζήτησης. Το κλίµα ευφορίας πρόκειται να διαβρώσει µάλιστα και τον τοµέα των 
επιχειρήσεων, µεταφέροντας τµήµα της διογκωµένης πίστης στους µισθούς 
(επένδυση), και από εκεί πάλι στις τιµές (Mill 1902 III.24.§2). Η εµπορική κρίση που 
ακολουθεί την ανοδική κίνηση των τιµών, διορθώνει τις ψευδείς προσδοκίες των 
                                                                                                                                       
τις χρησιµοποιούµενες ποσότητες των άλλων παραγωγικών συντελεστών. Γεγονός που προϋποθέτει 
την υποκατάσταση ανάµεσα στους χρησιµοποιούµενους παραγωγικούς συντελεστές και δεν µπορεί να 
συµβαδίζει µε την υπόθεση των αµετάβλητων εξωτερικών αναλογιών κεφαλαίου-εργασίας που 
χαρακτηρίζει το έργο του Mill (βλέπε χαρακτηριστικά την ανάλυση στα Κεφάλαια 5 και 6 του πρώτου 
τόµου των Principles). 
22 Για την κατηγοριοποίηση αυτή βλέπε Blaug 1968: 159-162 αλλά και Moore 1988: 233-240. 
23 Η βασική πηγή των διακυµάνσεων στις τιµές είναι για τον Wicksell η βραδύτητα µε την οποία οι 
τράπεζες προσαρµόζουν τα επιτόκια δανεισµού στις µεταβολές του φυσικού επιτοκίου, δηλαδή της 
οριακής παραγωγικότητας του κεφαλαίου (χωρίς να αποκλείεται και η αντίστροφη περίπτωση, 
Wicksell 1962: 195-6, 206-7, Garegnani 1979: 66). Στην περίπτωση αυτή, µια αύξηση της κερδοφορίας 
των κεφαλαιακών επενδύσεων θα υποκινήσει µια αντίστοιχη διόγκωση της τραπεζικής πίστης, η οποία 
θα ικανοποιηθεί από την τράπεζα χωρίς καµία µεταβολή στο επιτόκιο. Σε µια αρχικά αµετάβλητη 
κοινωνική καταναλωτική δαπάνη ξαφνικά θα προστεθεί µια αυξηµένη επενδυτική δαπάνη. Η 
αυξηµένη συνολική κοινωνική δαπάνη αντιµέτωπη µε ένα αµετάβλητο κοινωνικό προϊόν θα οδηγήσει 
σε άνοδο των τιµών. Η αύξηση αυτή αρχικά θα καταγραφεί στις τιµές των κεφαλαιακών εµπορευµάτων 
(investment goods) αλλά στη συνέχεια, µέσω της αύξησης στα εισοδήµατα, θα επεκταθεί και στα 
καταναλωτικά αγαθά. «Αυτό που έχει ακόµη µεγαλύτερη σηµασία είναι ότι η αύξηση στις τιµές, είτε 
µικρή είτε µεγάλη κατ’ αρχήν, δεν τερµατίζει όσο η αιτία η οποία την προκάλεσε συνεχίζει να ενεργεί, 
µε άλλα λόγια, όσο το δανειακό επιτόκιο παραµένει χαµηλότερα από το κανονικό κέρδος» (Wicksell 
1962: 196). Η διαδικασία αυτή θα σταµατήσει, λοιπόν, µόνο όταν οι τράπεζες αναγκαστούν από την 
αγορά να διορθώσουν τα επιτόκιά τους. 
24 Για τις απόψεις αυτών των δύο βλέπε ενδεικτικά Hicks 1967, Wicksell 1962, Hayek 1967. 
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εµπόρων και επιχειρηµατιών επαναφέροντας µε βίαιο τρόπο την οικονοµία στα 
πραγµατικά της δεδοµένα (επιβάλλοντας την ισορροπία ανάµεσα στην επένδυση και 
την αποταµίευση)25. 

Αρχίζει, εποµένως, να διαµορφώνεται ένα πλαίσιο αιτιακών συσχετισµών 
ανάµεσα (1) στο πραγµατικό επιτόκιο, (2) στο χρηµατικό επιτόκιο, (3) τη διαδικασία 
του πληθωρισµού και (4) τη διαδικασία της επένδυσης. Αντιστρέφοντας τον 
στοχασµό του Mill, θα µπορούσαµε να πούµε ότι µια αύξηση στο πραγµατικό 
επιτόκιο δεν εγγυάται κάποια αντίστοιχη αύξηση στο χρηµατικό επιτόκιο. Το γεγονός 
αυτό θα διογκώσει την χορηγούµενη πίστη, προκαλώντας πληθωρισµό µέσα από µια 
αύξηση της επενδυτικής δαπάνης. Σε τούτο το πλέγµα των αιτιοτήτων, όπως ορθά 
συµπεραίνει ο Garegnani (1979: 67), το επιτόκιο οφείλει να είναι ευαίσθητο ώστε να 
εξασφαλίζει τη µακροχρόνια ισορροπία ανάµεσα στην αποταµίευση και την επένδυση. 

Οι µεταβολές στη χρηµατική δαπάνη φέρονται να έχουν αποτελέσµατα στο 
επίπεδο των τιµών αλλά όχι στα επίπεδα της παραγωγής και της απασχόλησης των 
συντελεστών της παραγωγής. Το όριο ισχύος της παρατήρησης αυτής περιλαµβάνει 
και το έργο του Mill. Ακόµα και όταν οι κερδοσκοπικές πιστώσεις διεισδύσουν στο 
κύκλωµα των µισθιακών πληρωµών, λίγα έως ελάχιστα είναι αυτά που έχει να πει ο 
Mill σχετικά µε τις συνέπειες στο προϊόν και την απασχόληση. Στο επίκεντρο της 
ανάλυσης παραµένουν αποκλειστικά οι βραχυχρόνιες µεταβολές στο επίπεδο των 
τιµών, οι οποίες συνδέονται κυρίως µε τη συζήτηση για τις κρίσεις. 

 

4. Νεοκλασική ανάλυση και νόµος του Say: η κριτική προς τους 
υποκαταναλωτές µέσα από την εµπέδωση της πλήρους απασχόλησης 

 
Μολονότι µια πρώτη διατύπωση της υπόθεσης της πλήρους απασχόλησης των 
παραγωγικών συντελεστών εµπεριέχεται ήδη στην παρέµβαση του Mill, η σύνδεσή 
της µε το νόµο του Say πραγµατοποιήθηκε µε ολοκληρωµένο τρόπο στο νεοκλασικό 
σύστηµα. 

Σε πολύ γενικές γραµµές26, οι νεοκλασικοί επιχείρησαν να περιγράψουν έναν 
οικονοµικό µηχανισµό που θα εξασφαλίζει ότι οι αρχικοί σπάνιοι οικονοµικοί πόροι 
(συµπεριλαµβανοµένου και της εργασίας) θα απασχολούνται πλήρως στη 
µακροχρόνια ισορροπία. Μέσα από µια γενική αλληλεπίδραση αγορών (εµπορευµάτων 
και παραγωγικών υπηρεσιών), η ζήτηση είναι αυτή που προσαρµόζεται τελικά στην 
παραγωγική δυναµικότητα της οικονοµίας27. Οι τιµές ερµηνεύονται πλέον σαν «δείκτες 
ανεπάρκειας» και κατά συνέπεια ως «άριστοι κατανεµητές» των υπαρχόντων πόρων 
(Pasinetti 1991: 42). H ανταγωνιστική τάση των τιµών προς τα κανονικά τους 
επίπεδα, που καθορίζεται από τις συνθήκες µεγιστοποίησης των κερδών και της 
«χρησιµότητας», θα συνοδεύεται από µια τάση επίτευξης της παραγωγής σε επίπεδα 
κατάλληλα για την πλήρη απασχόληση όλων των παραγωγικών συντελεστών. 

Στη βάση της νεοκλασικής ανάλυσης βρίσκεται η σύλληψη µιας ελαστικής, σε 
σχέση µε το επιτόκιο, καµπύλης ζήτησης κεφαλαίου. Το επιτόκιο είναι ο παράγοντας 
που αποκαθιστά την ισορροπία ανάµεσα στη ζήτηση επενδύσεων και την προσφορά 
αποταµιεύσεων. Ο Mill ήταν ο πρώτος ο οποίος έθεσε το ζήτηµα ότι το ποσοστό 

                                                
25 Στην πραγµατικότητα, η µοναδική διαφορά του Mill από την ανάλυση του Wicksell είναι ότι δεν 
κατόρθωσε να συλλάβει τη διαδικασία αυτή σαν το επακόλουθο µιας προηγούµενης µεταβολής στις 
πραγµατικές συνθήκες που ρυθµίζουν το φυσικό επιτόκιο και άρα το ποσοστό κέρδους. 
26 Bliss 1975, Robinson 1991: 52-3, Garegnani 1978: 341, Pasinetti 1991, Kurz 1985, Howard 1983. 
27 Βλ. Duménil & Lévy 1987: 136-7, Eatwell 1983: 271. 
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κέρδους ισούται µε το φυσικό επιτόκιο και άρα καθορίζεται στην αγορά κεφαλαίου 
σύµφωνα µε το µηχανισµό της προσφοράς-και-ζήτησης. Δεν κατόρθωσε, ωστόσο, να 
µας προικίσει µε µια ικανοποιητική ανάλυση του µηχανισµού αυτού. Το εγχείρηµα 
έµελε να «ολοκληρωθεί» αργότερα από τον Marshall. 

Στο νεοκλασικό πλαίσιο της εποχής, οι βραχυχρόνιες αποκλίσεις από την 
ισορροπία της πλήρους απασχόλησης ήταν αναµενόµενες, ωστόσο συγκαταλέγονταν 
στα «παροδικά γεγονότα» και στις «αιτίες των οποίων η δράση είναι σπασµωδική και 
βραχύβια», σε αντιδιαστολή µε τις µακροχρόνιες τάσεις του συστήµατος οι οποίες 
«επενεργούν µε επιµονή» (Marshall 1956: 291). Ήταν, συνεπώς, στη µακροχρόνια 
περίοδο που η «ζήτηση για δανειακό κεφάλαιο (…) υπακούει σε ένα νόµο παρόµοιο 
µε αυτόν που ισχύει κατά την πώληση των εµπορευµάτων», δηλαδή «όταν η τιµή 
αυξάνει η ποσότητα που µπορεί να πουληθεί µειώνεται, και έτσι συµβαίνει όταν 
λάβουµε υπόψη τη χρήση κεφαλαίου» (Marshall 1956: 431-2). Έτσι, η νεοκλασική 
αρχή της υποκατάστασης υλοποιείται µακροχρόνια µέσα από τη συγκεκριµένη µορφή 
της καµπύλης ζήτησης «κεφαλαίου» (αντίστροφη συσχέτιση ποσοστού 
κέρδους/ζητούµενης ποσότητας). Μια πτώση στη φυσική τιµή του επιτοκίου θα 
οδηγήσει µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς σε νέα θέση ισορροπίας, όπου η 
αναλογία της «ποσότητας» του κεφαλαίου που συνεργάζεται µε τους άλλους 
παραγωγικούς συντελεστές θα είναι συγκριτικά µεγαλύτερη (χαρακτηριστική είναι η 
ανάλυση του Marshall στην παράγραφο VI.II.§4). 

Συνακόλουθα, η νεοκλασική προσέγγιση στο πρόβληµα της κεφαλαιακής 
συσσώρευσης ακολουθεί τις θεωρητικές νόρµες της προηγούµενης ανάλυσης. Η 
κοινωνική αποταµίευση, που διαµορφώνεται σύµφωνα µε τις προτιµήσεις των 
«νεοκλασικών» υποκειµένων (επιδιώκουν τη βελτιστοποίηση της απόλαυσής τους 
δεδοµένου του εισοδηµατικού περιορισµού), σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης 
είναι αυτή που καθορίζει την τάση της συσσώρευσης. Η τελευταία σε συνδυασµό µε τη 
µεγέθυνση του πληθυσµού και την ανάπτυξη της τεχνολογίας προσδιορίζουν τελικά την 
εγγυηµένη µεγέθυνση του κοινωνικού προϊόντος28. 

 

5. Η τοποθέτηση του Tugan Baranovsky 
(αναλογικότητα/δυσαναλογία) και τα ερωτήµατα που αναδεικνύει 

 
Έχοντας παρουσιάσει τις δεσπόζουσες κλασικές και νεοκλασικές απαντήσεις στα 
διλλήµατα των υποκαταναλωτών, θα επιστρέψουµε στον τρόπο µε τον οποίο οι 
πρώτοι µαρξιστές αντιµετώπισαν το ζήτηµα. Συγκεκριµένα θα µας απασχολήσει η 
παρέµβαση του ρώσου µαρξιστή Tugan-Baranovsky (Τ. Β.). Η θεωρία του 
εµφανίστηκε δηµοσιευµένη στα ρωσικά το 1894, για να λάβει µεταγενέστερα µια 
ωριµότερη διατύπωση στα γερµανικά (Luxemburg 1975: 202). Η παρέµβασή του T. 
B. είναι σηµαντική κυρίως διότι µετασχηµάτισε τη θεωρητική σκηνή τόσο Ρωσία όσο 
και στο γερµανόφωνο χώρο. «Η θεωρούµενη ως “µαρξιστική ορθοδοξία” της 
ρωσικής και της γερµανόφωνης Σοσιαλδηµοκρατίας (…) υιοθέτησε την κριτική στην 
υποκαταναλωτική θεωρία µε βάση τα αναπαραγωγικά σχήµατα του 2ου τόµου, 
σύµφωνα µε τη γραµµή σκέψης που εισήγαγε ο Τ. Μπ. (…). Εξαίρεση στην 
κατεύθυνση αυτή αποτέλεσαν στην µεν Ρωσία ο Πλεχάνοφ (…), στο δε γερµανόφωνο 

                                                
28 Παρά το σχετικό όγκο της βιβλιογραφίας, η βασική λογική των νεοκλασικών στο ζήτηµα της 
συσσώρευσης εµπεριέχεται στα απλοποιηµένα υποδείγµατα των Solow 1956 και Swan 1956. Για 
περισσότερα σχετικά βλ. Jones 1993, Screpanti & Zamagni 2003: 209-12, Robinson 1962: 13-16, 
Howard 1979: 155-167, Harcourt 1972: 205-250, Garegnani 1992: 47, Kurz 1992: 83. 
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χώρο οι Κάουτσκυ, Thalhaimer και Ρόζα Λούξεµπουργκ, που επέµειναν στην 
υποστήριξη της υποκαταναλωτικής θεωρίας» (Μηλιός 2001: 31). 

Όπως επισηµάνθηκε στο προηγούµενο απόσπασµα, η βασική συνεισφορά του Τ. 
Β. ήταν ότι πρώτος διαπίστωσε την κρισιµότητα των συµπερασµάτων που 
συνοδεύουν τα αναπαραγωγικά σχήµατα του II τόµου του Κεφαλαίου (επιµελήθηκε 
και εκδόθηκε από τον Engels στα 1885), µετατοπίζοντας ανάλογα το έδαφος της 
συζήτησης. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ίδιο: «στο 2ο τόµο του Κεφαλαίου θα 
συναντήσουµε µια λαµπρή ανάλυση της αναπαραγωγής του κοινωνικού κεφαλαίου, η 
οποία κατά την άποψή µας, θα πρέπει να αποτελεί τη βάση της όποιας επιστηµονικής 
θεωρίας του κοινωνικού µεταβολισµού στην καπιταλιστική οικονοµία» (Tugan-
Baranowsky 2001: 41). 

Ο Τ. Β. προσπάθησε να αντιστρέψει το επιχείρηµα των υποκαταναλωτών, 
διατηρώντας αρκετές από τις προϋποθέσεις της σκέψης τους. Γι’ αυτόν, η 
πραγµατοποίηση της υπεραξίας είναι εντελώς ανεξάρτητη από την επικρατούσα 
καταναλωτική δυνατότητα της κοινωνίας. Καθώς η καπιταλιστική ανάπτυξη 
συνοδεύεται από µια διαρκή αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου (↑C/V), 
η πραγµατοποίηση της υπεραξίας θα προέλθει από την κατάλληλη επέκταση της 
παραγωγής µέσων παραγωγής. Ο Τ. Β. θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή αποδίδει το 
θεµελιώδη νόµο της καπιταλιστικής παραγωγής: «όσο περισσότερο προοδεύει η 
τεχνική, τόσο περισσότερο τα καταναλωτικά αγαθά εκτοπίζονται από τα µέσα 
παραγωγής. Η ανθρώπινη κατανάλωση παίζει ένα διαρκώς µικρότερο ρόλο σε σχέση 
µε την παραγωγική κατανάλωση των µέσων παραγωγής» (παρατίθεται σε Luxemburg 
1975: 210, η έµφαση δική µου). 

Μπορούµε εναλλακτικά να σκεφτούµε το επιχείρηµα του T. B. και ως εξής (βλ. 
Μηλιός 2001: 27). Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σηµαίνει ότι η 
αύξηση του όγκου των παραγόµενων εµπορευµάτων λαµβάνει χώρα µε ταχύτερους 
ρυθµούς από την αύξηση των πραγµατικών µισθών. Ακόµα όµως και τώρα, η 
παραγωγή δεν ξεπερνάει την καταναλωτική δυνατότητα της αγοράς, γιατί µε την 
καπιταλιστική ανάπτυξη η παραγωγή αναδιαρθρώνεται, µε αποτέλεσµα να αυξάνει 
διαρκώς ο τοµέας των µέσων παραγωγής σε βάρος του τοµέα καταναλωτικών 
εµπορευµάτων. 

Έτσι, η απρόσκοπτη καπιταλιστική ανάπτυξη µπορεί να συνδέεται µε τη θέση της 
«απόλυτης εξαθλίωσης» των εργατικών µαζών που διατύπωσαν οι υποκαταναλωτές. 
Καταλήγουµε σύµφωνα µε τον T. B., εποµένως, «στο σηµαντικό συµπέρασµα ότι 
στην καπιταλιστική οικονοµία η ζήτηση εµπορευµάτων είναι κατά κάποιο τρόπο 
ανεξάρτητη από τον συνολικό όγκο της κοινωνικής κατανάλωσης. Όσο παράλογο κι αν 
φανεί αυτό από την άποψη της “κοινής λογικής”, είναι δυνατόν να µειώνεται ο 
συνολικός όγκος της κοινωνικής κατανάλωσης και ταυτόχρονα να αυξάνεται η 
συνολική κοινωνική ζήτηση εµπορευµάτων» (παρατίθεται σε Luxemburg 1975: 204, 
η έµφαση δική µου). 

Σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στα αναπαραγωγικά σχήµατα, όσο 
το προϊόν του τοµέα I των µέσων παραγωγής και το προϊόν του τοµέα II των 
καταναλωτικών αγαθών παραµένουν σε κατάλληλες αναλογίες, δεν πρόκειται να 
εµφανιστεί κανένα πρόβληµα στην πραγµατοποίηση της υπεραξίας. Η ζήτηση του 
τοµέα Ι για καταναλωτικά αγαθά πραγµατοποιεί την υπεραξία του τοµέα II, και 
αντίστοιχα, η ζήτηση του τοµέα II για µέσα παραγωγής επιτρέπει την 
πραγµατοποίηση της υπεραξίας που παράγεται στον τοµέα Ι. Αν µε ci, vi, si 
συµβολίσουµε τις αξίες του σταθερού κεφαλαίου, του µεταβλητού κεφαλαίου και της 
υπεραξίας του τοµέα i (i=1,2) αντίστοιχα, τότε οι γενικές συνθήκες της κοινωνικής 
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αναπαραγωγής στο απλό υπόδειγµα των δυο τοµέων που χρησιµοποίησε ο Μαρξ, 
αποδίδονται από τις παρακάτω σχέσεις (κi είναι η κατανάλωση των καπιταλιστών): 

 
τοµέας Ι: 1 1 1 1 1 2 2c v s c c c c+ + = +Δ + +Δ     (1) 
τοµέας II: 2 2 2 1 1 1 2 2 2c v s v v v vκ κ+ + = + +Δ + + +Δ    (2) 

 
Από τα προηγούµενα γίνεται φανερό ότι η νέα αξία v1+s1 που παράγεται στον 

τοµέα Ι θα ισούται µε: 
 

11 1 1 2 2 1 1 2 2 1( ) ( ) net
Mv s c c c v s c c c Iπ+ = Δ + +Δ ⇒ + − +Δ = Δ =   (3) 

 
O Τ. Β. φαίνεται να θεωρεί ότι ακόµη και όταν ο τοµέας II συρρικνώνεται 

(Δc2<0), γεγονός που συνάδει µε µια απόλυτη εξαθλίωση των εργατικών µαζών, το 
σύστηµα δεν κινδυνεύει από υποκατανάλωση καθώς πάντα θα υπάρχει µια 
κατάλληλη τιµή για την (καθαρή) επένδυση σε µέσα παραγωγής Ι1net=Δc1 ικανή να 
απορροφήσει το υπερπροϊόν του τοµέα Ι, όπως διαπιστώνουµε από τη σχέση (3). 
Κάτι τέτοιο, βέβαια, σηµαίνει, όπως οµολόγησε και νωρίτερα ο ίδιος ο T. B., ότι η 
συνολική ζήτηση εµπορευµάτων είναι κατά κάποιο τρόπο ανεξάρτητη από το συνολικό 
όγκο της κοινωνικής κατανάλωσης και έτσι η τελευταία δεν θέτει κανέναν περιορισµό 
ούτε στην πραγµατοποίηση της υπεραξίας αλλά ούτε και στη µεγέθυνση του 
οικονοµικού συστήµατος. 

Οι ακραίες λογικές συνέπειες του προηγούµενου συλλογισµού µας οδηγούν σε 
δυο δυνατές µορφές καταστροφισµού. Είτε το καπιταλιστικό σύστηµα οδεύει προς την 
πλήρη αυτοµατοποίηση της παραγωγής, γεγονός που µάλλον σηµατοδοτεί την 
υπέρβαση του καπιταλισµού, είτε η απόλυτη εξαθλίωση των µαζών (διαρκής 
συρρίκνωση του τοµέα II) θα επιφέρει την επαναστατική ανατροπή του καπιταλισµού 
πολύ πριν οδηγηθούµε στην αυτοµατοποίηση. Ο T. B. φαίνεται να συµµερίζεται την 
πρώτη «ειρηνική» εκδοχή. Όπως αναφέρουν σχετικά οι Howard & King (1989: 170, 
η έµφαση δική µου): «ο Tugan-Baranovsky ώθησε το συµπέρασµα αυτό στο λογικό 
του άκρο (ή σχεδόν σε αυτό) υποθέτοντας µια αυτοµατοποιηµένη οικονοµία στην 
οποία η παραγωγή επιπρόσθετων µηχανών χρησιµοποιείται για την παραγωγή ακόµα 
περισσότερων µηχανών. Οµοίως, η διαδικασία προσέγγισης αυτού του τέρµατος θα 
περιλαµβάνει την πραγµατοποίηση της υπεραξίας µε φθίνουσα κατανάλωση (…). Η 
καταναλωτική ζήτηση, εποµένως, δεν διαθέτει κανένα προνοµιούχο ρόλο στη 
λειτουργία του καπιταλισµού». 

Ο Μαρξ κατά την περιγραφή του «γενικού νόµου της κεφαλαιοκρατικής 
συσσώρευσης» στον Ι τόµο του Κεφαλαίου είχε υποστηρίξει ότι καπιταλιστική 
συσσώρευση αυξάνει το σταθερό περισσότερο από το µεταβλητό τµήµα του 
κεφαλαίου, επιβάλλοντας µια διαρκή αύξηση στην οργανική του σύνθεση και 
κατατείνοντας στη δηµιουργία ενός σχετικού υπερπληθυσµού ανέργων: «µε την 
αύξηση του συνολικού κεφαλαίου αυξάνει βέβαια και το µεταβλητό του συστατικό, ή 
η εργατική δύναµη που ενώνεται µ’ αυτό, αυξάνει όµως σε διαρκώς φθίνουσα 
αναλογία» (Μαρξ 1996: 652). Κατά συνέπεια, ο T. B. παραβλέπει το γεγονός ότι η 
αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη 
απόλυτη αλλά σχετική µείωση του µεταβλητού κεφαλαίου, δηλαδή αύξηση µε ρυθµό 
µικρότερο από την αύξηση του σταθερού κεφαλαίου. 

Στην άποψη περί διευρυµένης αναπαραγωγής ανεξάρτητα από την ατοµική 
κατανάλωση εργατών και καπιταλιστών άσκησε κριτική ο Λένιν, ήδη από το 1893, 
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στο δοκίµιο Απ’ Αφορµή το Λεγόµενο Πρόβληµα των Αγορών29. Συγκεκριµένα: «δεν 
µπορεί να µιλάει κανείς για “ανεξαρτησία” της συσσώρευσης από την παραγωγή 
ειδών κατανάλωσης και µόνο για το λόγο ότι η διεύρυνση της παραγωγής χρειάζεται 
νέο µεταβλητό κεφάλαιο, συνεπώς, και είδη κατανάλωσης» (Λένιν 1986: 79). Η 
µοναδική, ίσως, σηµασία του σχετικού επιχειρήµατος του Τ. Β. είναι ότι η 
αναπαραγωγή του σταθερού κεφαλαίου του τοµέα Ι «γίνεται χωρίς ανταλλαγές µε την 
υποδιαίρεση II» (ό.π.). 

Για τον Τ. Β. οι καπιταλιστικές κρίσεις είναι αποτέλεσµα προσωρινών 
δυσαναλογιών στην παραγωγή των δυο τοµέων. Σε συνθήκες «αναλογικής αύξησης της 
κοινωνικής παραγωγής, δεν υπάρχει στη διεύρυνση της αγοράς άλλο όριο από τις 
υπάρχουσες παραγωγικές δυνάµεις της κοινωνίας» (παρατίθεται σε Luxemburg 1975: 
205). Έτσι, «η υποκατανάλωση των λαϊκών µαζών αποτελεί εµπόδιο για την 
πραγµατοποίηση του κοινωνικού προϊόντος, µόνο στο βαθµό που εµποδίζει µια 
αναλογική κατανοµή του κοινωνικού προϊόντος. Η έλλειψη αναλογικότητας 
παραµένει όµως επίσης και σ’ αυτή την περίπτωση η µοναδική αιτία της ελλείπουσας 
ζήτησης. Εποµένως, δεν θα πρέπει να θεωρούµε την έλλειψη αναλογικότητας και την 
υποκατανάλωση ως δυο ιδιαίτερες αιτίες των κρίσεων, δεδοµένου ότι, µε την 
αυστηρή έννοια του όρου, και οι δυο αποτελούν ένα και το αυτό» (Τ. Β. 2001: 46). 
Με τον τρόπο αυτό ο T. B. µας παρέχει µια ενδιαφέρουσα σύλληψη των κυκλικών 
διακυµάνσεων της καπιταλιστικής µεγέθυνσης. 

Εντούτοις, υπάρχει ένα ζήτηµα στην ανάλυσή του Τ. Β. που εντέλει παραµένει 
ανοικτό. Τι είναι εκείνο που καθορίζει την επένδυση Ι1net και τι εκείνο που θα 
εξασφαλίσει το κατάλληλο για την απρόσκοπτη αναπαραγωγή ύψος της; Και 
συνακόλουθα, τι είναι αυτό που, προσωρινά έστω, επιδρά επάνω της προκαλώντας 
δυσαναλογία και άρα κρίσεις; 

 

6. Η αναζήτηση της «ενεργού ζήτησης» στα αναπαραγωγικά σχήµατα 
του Μαρξ: η «κεϋνσιανοποίηση» του Μαρξ 

 

6.1 Η κεϋνσιανή ερµηνεία των αντιφάσεων του Tugan-Baranowsky 
 

Όπως είπαµε και νωρίτερα, η µεταγενέστερη παρέµβαση του Keynes ήρθε σε ρήξη µε 
τη νεοκλασική εκδοχή του νόµου του Say. Σε πολύ γενικές γραµµές η κεϋνσιανή 
συλλογιστική µπορεί να αποδοθεί ως εξής. Σε µια οικονοµία χωρίς σηµαντικό 
εξωτερικό εµπόριο και κυβερνητική οικονοµική δραστηριότητα, η συνολική ζήτηση 
αποτελείται τόσο από την ατοµική κατανάλωση όσο και από την επένδυση. Εποµένως, 
δύο είναι οι δυνατοί τρόποι για την επέκταση της συνολικής ζήτησης και άρα του 
προϊόντος: είτε µέσα από επέκταση της ατοµικής κατανάλωσης είτε µέσα από 
υποκίνηση της ιδιωτικής επένδυσης. Σύµφωνα µε τον ίδιο τον Keynes, οι 
υποκαταναλωτές, αποδίδοντας αιτιακή προτεραιότητα στην ενεργό ζήτηση, κινήθηκαν 
µε ανεπαρκή τρόπο προς τη σωστή κατεύθυνση: 

 
Από πρακτικής απόψεως διαφωνώ µε εκείνες τις σχολές σκέψης µόνο διότι 
µπορεί να αποδίδουν υπέρ του δέοντος έµφαση στην αυξηµένη κατανάλωση σε 
µια εποχή κατά την οποία σηµαντική κοινωνική ωφέλεια δύναται να προκύψει 
από την αυξηµένη επένδυση. Θεωρητικώς, εν τούτοις, είναι ανοικτές στην κριτική 

                                                
29 Για µια ανάπτυξη των θέσεων του Λένιν βλέπε Μηλιός 2001: 30-3, Howard & King 1989: 171-3. 
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ότι αµελούν πως υπάρχουν δύο δρόµοι για την αύξηση του προϊόντος (Keynes 
1973: 325). 
 
Στη κεϋνσιανή λογική, η ατοµική κατανάλωση είναι κατά βάση συνάρτηση του 

εισοδήµατος30 και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη µεταβλητή. Το βάρος 
πέφτει αποκλειστικά στην επένδυση. Σύµφωνα µε το σχόλιο του Kregel (1979: 54) 
«είθισται να υποθέτουµε, όπως έκανε και ο Keynes, ότι το επίπεδο της επένδυσης 
καθορίζεται εξωγενώς. Ο ίδιος ο Keynes (…) χρησιµοποίησε την εµφατική έκφραση 
“animal spirits” για να υποδηλώσει ότι οι επενδυτικές αποφάσεις βασίζοντας σε ένα 
περισσότερο σύνθετο σύνολο παραγόντων και όχι µόνο από τα κέρδη ή από τη 
διαθεσιµότητα της πίστης». Πρόκειται γι’ αυτό που νωρίτερα ο Kaldor (1980: 229) 
είχε αποκαλέσει κεϋνσιανή υπόθεση. 

Το γενικό επιχείρηµα του Keynes φαίνεται, λοιπόν, να διαµορφώνεται ως εξής31: 
(1) η αυτόνοµη επένδυση καθορίζει µέσω του πολλαπλασιαστή την ενεργό ζήτηση, 
(2) η ενεργός ζήτηση καθορίζει µε τη σειρά της το ύψος του προϊόντος, και (3) το 
ύψος του προϊόντος καθορίζει τον πραγµατικό µισθό, αφού η συνθήκη 
µεγιστοποίησης των κερδών, στο συγκεκριµένο επίπεδο προϊόντος, εξισώνει τους 
πραγµατικούς µισθούς µε το οριακό προϊόν της εργασίας (έχουµε, µε άλλα λόγια, 
έναν εσωτερικό προσδιορισµό των πραγµατικών µισθών σε αντίθεση µε ότι είχε δεχτεί 
ο Smith, ο Ricardo αλλά και ο Μαρξ). 

Σε σχέση µε τα προηγούµενα, θα µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως το 
βασικό λάθος του T. B. είναι ότι δεν «βλέπει» πως η απρόσκοπτη καπιταλιστική 
συσσώρευση δεν αποτελεί µια αναγκαιότητα αλλά µια υπό διακύβευση δυνατότητα 
του συστήµατος. Συγκεκριµένα αυτή είναι η άποψη που διατυπώνεται από τον 
Kalecki (1980: 146). 

Ο τελευταίος σχολιάζοντας το έργο του Τ. Β., αξιοποιεί εύστοχα το κενό στην 
ανάλυσή του για να εισάγει λαθραία την έννοια της ενεργού ζήτησης. Όσο το 
οικονοµικό σύστηµα είναι ρυθµισµένο σε «κατάλληλες αναλογίες» ανάµεσα στους 
δυο τοµείς, το πρόβληµα της ενεργού ζήτησης παραµένει συγκαλυµµένο στο 
παρασκήνιο. Σε κάθε επίπεδο ατοµικής κατανάλωσης εργατών και καπιταλιστών, το 
εθνικό προϊόν µπορεί να πουληθεί εξολοκλήρου (και έτσι να πραγµατοποιηθεί η 
υπεραξία), αρκεί βέβαια η επενδυτική δαπάνη να είναι επαρκώς µεγάλη. Έτσι όµως, 
το ύψος της επένδυσης ανάγεται σε κρίσιµη συνθήκη για τη διατήρηση της 
αναλογικότητας ανάµεσα στους δυο τοµείς. «Συνεπώς η θεµελιώδης ιδέα του Tugan 
βασίζεται σε ένα λάθος: πως συµβαίνει πραγµατικά αυτό που µπορεί να συµβεί, διότι 
δεν αποδεικνύει καθόλου γιατί οι καπιταλιστές µακροχρόνια επενδύουν στην έκταση 
που είναι αναγκαία ώστε να συµβάλλει στην πλήρη χρησιµοποίηση του παραγωγικού 
εξοπλισµού» (Kalecki ό.π., η έµφαση δική µου). 

Άλλωστε, εδώ ακριβώς εντοπίζει και η Robinson (1991: 43-51) την απαρχή της 
ενεργού ζήτησης στο µαρξικό κείµενο, παρερµηνεύοντας τον τρόπο µε τον οποίο ο 
Μαρξ αναπτύσσει το επιχείρηµά του32. Κατά τη διευρυµένη αναπαραγωγή του 
συστήµατος, µέρος της υπεραξίας s1+s2, που παράγεται στον τοµέα Ι και στον τοµέα 
II αντίστοιχα, αποταµιεύεται χωρίς να ξοδεύεται για την αγορά καταναλωτικών 
εµπορευµάτων του τοµέα II. Τότε όµως, η νέα αξία v1+s1 του τοµέα Ι υπερβαίνει τη 
ζήτηση c2. Για την οµαλή λειτουργία του συστήµατος, το έλλειµµα αυτό στη ζήτηση 
                                                
30 Βλέπε Asimakopulos 1991: 58-70, Μηλιός κ.α. 2000: 351-387, 413-4. 
31 Π.χ. βλ. Bhaduri & Marglin 1990: 375-6, Μηλιός κ.α. 2000. 
32 Δεν πρόκειται να ασχοληθούµε µε την ανάλυση του Μαρξ. Η µετάβαση από τα σχήµατα της απλής 
αναπαραγωγής στη διευρυµένη αναπαραγωγή συνιστά µια ποιοτική µεταβολή, γεγονός που φαίνεται να 
παρερµηνεύεται από την Robinson (βλέπε Μαρξ 1979: 507). 
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πρέπει να καλυφθεί από µια αντίστοιχη καθαρή επενδυτική ζήτηση µέσων παραγωγής 
Δc2 µέσα από το s2. Για την Robinson (ό.π.: 48), «οι αποταµιεύσεις παριστάνουν 
πωλήσεις χωρίς αγορές, και µπορούν να πραγµατοποιηθούν οµαλά µόνο εάν 
αντισταθµίζονται από µια ισοδύναµη επένδυση – δηλ. αγορές χωρίς πωλήσεις». Κάτι, 
βέβαια, που δεν είναι καθόλου απαραίτητο να συµβεί. Εποµένως, «η αιτία των 
κρίσεων πρόκειται να αναζητηθεί στην έλλειψη ισορροπίας, η οποία είναι µια 
διαρκώς παρούσα απειλή της σταθερότητας του συστήµατος» (ό.π.). 

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τους Kalecki και Robinson, ο T. B. ανοίγει, άθελά του 
ενδεχοµένως, µια κατεύθυνση έρευνας σύµφωνα µε την οποία µπορούµε να 
σκεφτούµε τη µακροχρόνια κίνηση του καπιταλιστικού συστήµατος υπό το πρίσµα της 
γενικότερης κεϋνσιανής προβληµατικής. Το ζήτηµα των κρίσεων και της 
αποσταθεροποίησης της συσσώρευσης πρέπει να αναζητηθεί στην άνιση κατανοµή 
της αγοραστικής δύναµης. Το λάθος του T. B., και κατ’ επέκταση η υπερβολικά 
αρνητική του στάση απέναντι στους υποκαταναλωτές, οφείλεται στο ότι δεν 
κατανόησε πως όταν περιορίζεται η ζήτηση των καταναλωτικών εµπορευµάτων του 
τοµέα II (κάτι που ο ίδιος ποτέ δεν απέκλεισε στα πλαίσια της παραδοχής της 
«απόλυτης εξαθλίωσης»), αντίστοιχα αρνητικά αποτελέσµατα θα υπάρξουν και στη 
ζήτηση των µέσων παραγωγής του τοµέα Ι καθώς παύει να υφίσταται η επενδυτική 
δαπάνη Δc2. Το Δc1 δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς το Δc2, απλούστατα διότι «το 
σταθερό κεφάλαιο των βιοµηχανιών παραγωγής καταναλωτικών αγαθών δεν 
πρόκειται να επεκταθεί στέρεα ώστε να απορροφήσει το δυνητικό προϊόν των 
βιοµηχανιών παραγωγής κεφαλαιακών εµπορευµάτων» (Robinson 1991: 49). 

Το πρόβληµα της ενεργού ζήτησης θα εµφανιστεί µόλις για κάποιο λόγο µειωθεί 
η επένδυση, π.χ. του τοµέα II. Τότε θα υποχωρήσει η συνολική παραγωγή του 
οικονοµικού συστήµατος, γεγονός που θα αποµακρύνει την οικονοµία από την πλήρη 
απασχόληση. Σύµφωνα µε τον Kalecki (1980: 148): «ο Tugan αποδέχεται ως 
πραγµατικό γεγονός την πιθανή παραγωγή εθνικού προϊόντος µέσα από την πλήρη 
χρησιµοποίηση των παραγωγικών δυνάµεων – σε κάθε περίπτωση εάν παραβλέψουµε 
τους επιχειρηµατικούς κύκλους. Εδώ προκύπτει το ακόλουθο πρόβληµα: η 
προσέγγιση είναι βεβαίως εσφαλµένη, από την οποία ωστόσο δεν συνεπάγεται ότι η 
θεωρία του Tugan είναι συνολικά λανθασµένη, αλλά µερικώς αβάσιµη». 

Εκείνο που φαίνεται προς το παρόν να απουσιάζει – βρισκόµαστε στο τµήµα των 
αναπαραγωγικών σχηµάτων – είναι η αιτία που καθορίζει το κίνητρο των επενδύσεων. 
Εάν οι καπιταλιστές ήταν διατεθειµένοι να επενδύουν την υπεραξία σε κεφαλαιακά 
εµπορεύµατα ανεξάρτητα από την κερδοφορία τους, τότε το προϊόν του τοµέα Ι θα 
γέµιζε το κενό ανάµεσα στην κατανάλωση και το µέγιστο δυνητικό προϊόν, γεγονός 
που θα αποµάκρυνε το ενδεχόµενο των κρίσεων όσο δυσµενές και αν είναι το επίπεδο 
της κατανάλωσης (Robinson 1991: 50). Στην περίπτωση αυτή η ισορροπία ανάµεσα 
στις δυο οµάδες βιοµηχανιών θα ήταν αυτό-ρυθµιζόµενη. 

Το πρόβληµα, συνεπώς, µετατοπίζεται σε άλλο επίπεδο. Τι είναι αυτό που 
καθορίζει το µακροχρόνιο επίπεδο της επένδυσης; Και αν το τελευταίο εξαρτάται από 
τα κέρδη, τι είναι αυτό που καθορίζει τα κέρδη; 

Στην «ετερόδοξη» κεϋνσιανή βιβλιογραφία έχουν αναπτυχθεί δυο γενικές 
απαντήσεις στο προηγούµενο ερώτηµα, οι οποίες σχηµατοποιούν δυο διαφορετικές 
εκδοχές για το πρόβληµα της διανοµής. Αµφότερες χρησιµοποιούν για τη θεµελίωσή 
τους την κεϋνσιανή υπόθεση, δηλαδή ότι είναι η ανεξάρτητη επένδυση αυτή που 
δηµιουργεί την αντίστοιχη αποταµίευση, και όχι το αντίστροφο όπως είχαν υποθέσει οι 
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νεοκλασικοί. Σύµφωνα µε τη διαπίστωση του Kaldor (1980: 227-8), υπάρχουν δυο 
τρόποι για να συµβεί κάτι τέτοιο33. 

Η επένδυση θα προκαλέσει τις αντίστοιχες αποταµιεύσεις είτε µέσα από 
κατάλληλη προσαρµογή της διανοµής για δεδοµένο ύψος προϊόντος (εκδοχή 1), είτε 
µέσα από µεταβολή στο επίπεδο του συνολικού προϊόντος, µε δεδοµένη την κοινωνική 
διανοµή (εκδοχή 2)34. Ο Kaldor θεωρεί ότι πρόκειται για δυο διαφορετικές χρήσεις 
της έννοιας του πολλαπλασιαστή, οι οποίες ωστόσο δεν είναι εντελώς ασύµβατες 
µεταξύ τους35: η πρώτη εκδοχή βρίσκει έδαφος εφαρµογής κατά τη βραχυχρόνια 
περίοδο, σε αντίθεση µε τη δεύτερη που µπορεί να αποτελέσει το υπόβαθρο για την 
οικοδόµηση µιας µακροχρόνιας θεωρίας, «ή καλύτερα, η µία χρησιµοποιείται στο 
πλαίσιο ενός στατικού µοντέλου, και η άλλη στο πλαίσιο ενός δυναµικού µοντέλου 
ανάπτυξης» (ό.π.: 228). 

Αρκετοί θεωρητικοί διαφώνησαν µε τη νεο-κεϋνσιανή προσέγγιση του Kaldor, 
υποστηρίζοντας ότι εκείνο που ο τελευταίος θεωρεί πως συµβαίνει στη βραχυχρόνια 
περίοδο µπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη µιας εναλλακτικής 
κεϋνσιανής θεωρίας της µακροχρόνιας περιόδου. Με αυτόν τον τρόπο, οι 
νεορικαρδιανοί µπορούν άφοβα να διατηρήσουν την υπόθεση του σταθερού 
(εξωγενούς) πραγµατικού µισθού και να ενσωµατώσουν την κεϋνσιανή αιτιότητα κατά 
την ανάλυση της µακροχρόνιας περιόδου36. 

Πριν παρουσιάσουµε αναλυτικότερα τις δύο προηγούµενες εκδοχές, θα πρέπει 
να σηµειώσουµε ότι τα παρακάτω απέχουν πολύ από το να εξαντλήσουν τη σχετική 
κεϋνσιανή βιβλιογραφία. Αποτελούν, ωστόσο, το θεµελιώδη πυρήνα της. 

 

6.2 Η κεϋνσιανή εκδοχή 1: οι «νεο-κεϋνσιανοί» 
 

Χωρίς να εισέλθουµε στις λεπτοµέρειες µιας ογκωδέστατης σχετικής βιβλιογραφίας 
θα επιχειρήσουµε να αποτυπώσουµε τη γενική λογική της νεο-κεϋνσιανής σκέψης, 
έχοντας σαν σηµείο αναφοράς το έργο της Robinson. 

Σύµφωνα µε την τελευταία, η εξάρτηση της επένδυσης από τα κέρδη είναι 
µάλλον µια παραπλανητική απάντηση στο ερώτηµα της προηγούµενης παραγράφου. 
Έτσι, «για να τακτοποιηθεί το επιχείρηµα είναι απαραίτητο να δείξουµε ότι η 
επένδυση εξαρτάται από το ποσοστό κέρδους, και ότι το ποσοστό κέρδους εξαρτάται, 
σε τελευταία ανάλυση, από την καταναλωτική δύναµη. Είναι αναγκαίο, εν ολίγοις, να 
προσφέρουµε µια θεωρία όπου το ποσοστό κέρδους θα θεµελιώνεται στην αρχή της 
ενεργού ζήτησης» (Robinson 1991: 50, η έµφαση δική µου). Κατά συνέπεια, η 
διαδικασία της επένδυσης (συσσώρευση) αποκτά δραστικό ρόλο στον καθορισµό των 
κερδών. Η επένδυση καθορίζεται από τα κέρδη, τα οποία καθορίζονται από την ενεργό 
ζήτηση, που η ίδια είναι το αποτέλεσµα της επένδυσης. 

Από τη στιγµή που η εξισορρόπηση ανάµεσα στην επένδυση και την 
αποταµίευση λαµβάνει χώρα µέσα από την προσαρµογή της διανοµής, οι πραγµατικοί 
µισθοί δεν µπορούν να λαµβάνονται σαν εξωτερικό θεσµικό δεδοµένο. Η Robinson 
θεωρεί ότι ολόκληρη η προ-κεϋνσιανή βιβλιογραφία απέτυχε να απαντήσει µε 
πειστικότητα στο ερώτηµα του τι είναι αυτό που καθορίζει το ποσοστό κέρδους, όταν 

                                                
33 Η σχετική συζήτηση αφορά τον χρονικό ορίζοντα εφαρµογής του πολλαπλασιαστή, ένα ζήτηµα που 
µένει ανοικτό στην ανάλυση του Keynes. Για µια γενική τοποθέτηση το ζητήµατος βλέπε 
Asimakopulos 1991: 65-70, Harcourt 1972: 205-214. 
34 Σχετικά βλέπε Garegnani 1992: 47-8, Kurz 1992: 84. 
35 Στο ίδιο συµπέρασµα φαίνεται να καταλήγει και η Robinson 1962: 11. 
36 Βλέπε συγκεκριµένα Garegnani 1978, 1979, Eatwell 1983, Dutt & Amadeo 1990: 44-93. 
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οι πραγµατικοί µισθοί δεν είναι δεδοµένοι. Γι’ αυτήν, η απάντηση µπορεί να δοθεί 
µόνο στα πλαίσια της κεϋνσιανής προβληµατικής (Robinson 1962: 11). Όπως η ίδια 
αναλυτικά περιγράφει: 

 
Στη µακροχρόνια ανταγωνιστική ισορροπία η σχέση του συνολικού εισοδήµατος 
µε το κεφαλαιακό απόθεµα καθορίζεται µέσα σε συγκεκριµένα όρια από τις 
τεχνικές συνθήκες (µεταβάλλεται µε το ρυθµό της επένδυσης, αλλά όχι 
απαραιτήτως µε τρόπο ικανό να εξασφαλίσει τις κατάλληλες αποταµιεύσεις). Η 
κατανοµή του εισοδήµατος, ωστόσο, επηρεάζεται ισχυρά από το ρυθµό της 
επένδυσης. 
Από κάθε ροή καθαρού εισοδήµατος, ο όγκος της καταναλωτικής δαπάνης θα 

είναι µεγαλύτερος όσο µεγαλύτερο είναι το µερίδιο που κατευθύνεται στους 
µισθωτούς· η αναλογία των αποταµιεύσεων είναι µεγαλύτερη στα εισοδήµατα 
που προέρχονται από καθαρά κέρδη από ότι στα εισοδήµατα που απορρέουν από 
µισθούς. Όποιος και αν είναι ο λόγος της καθαρής επένδυσης προς την αξία του 
κεφαλαιακού αποθέµατος, το επίπεδο των τιµών πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να 
διαµορφώνει την εισοδηµατική διανοµή έτσι ώστε η καθαρή αποταµίευση ανά 
µονάδα κεφαλαιακής αξίας να είναι ίση µε αυτόν. Έτσι, δεδοµένης της ροπής για 
αποταµίευση από κάθε τύπο εισοδήµατος (…) το ποσοστό κέρδους 
προσδιορίζεται από το ρυθµό της συσσώρευσης του κεφαλαίου. 

(…) Η ερώτηση, τότε, είναι µετατρέπεται από: Τι προσδιορίζει το ποσοστό του 
κέρδους; σε Τι προσδιορίζει το ρυθµό συσσώρευσης του κεφαλαίου; (Robinson 
1962: 12-3, η έµφαση στο κείµενο δική µου) 
 
Όπως, λοιπόν, παραδέχεται η Robinson, η µακροχρόνια σχέση ανάµεσα στο 

εισόδηµα και το κεφαλαιακό απόθεµα διαµορφώνεται από τις τεχνολογικές συνθήκες. 
Η διανοµή των εισοδηµάτων καθορίζεται από την ποσότητα της επένδυσης. Έτσι, 
υποθέτοντας µεταβολές στην τελευταία είναι σαν να υποθέτουµε µεταβολές στην 
αποταµίευση. Καθώς η διάθεση για αποταµίευση κάθε τάξης θεωρείται δεδοµένη (µε 
αυτή των καπιταλιστών µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των εργατών), µαζί µε το 
λόγο προϊόντος/κεφαλαίου, µια µεταβολή στην αποταµίευση µπορεί να επιτευχθεί µόνο 
µέσα από µια µεταβολή των πραγµατικών µισθών και του κανονικού ποσοστού 
κέρδους.37. 

Θα µπορούσαµε να αναπτύξουµε τους προηγούµενους συλλογισµούς στην 
υποθετική περίπτωση µιας σταθερής κατάστασης ευηµερίας38 µε µηδενική 
αποταµίευση των εργατών. Οι τελευταίοι καταναλώνουν εξ’ ολοκλήρου τους µισθούς 
τους, ενώ οι καπιταλιστές αποταµιεύουν ένα σταθερό ποσοστό sc των κερδών τους 
καταναλώνοντας το υπόλοιπο 1-sc. Εάν Κ είναι η ποσότητα του συνολικού κεφαλαίου 

                                                
37 Βλέπε επίσης και Robinson 1972: 44-5, Garegnani 1992: 47, 58. 
38 Η Robinson επιµένει σε µια «δυναµική» ανάλυση (όπως την κατονοµάζει), δηλαδή µελετάει την 
εξέλιξη της οικονοµίας σε διαδοχικές βραχυχρόνιες περιόδους (βλέπε Robinson 1962: 22-34, Howard 
1979: 135-155, Carvalho 1984-5: 228-229). Κάθε οικονοµική απόφαση στο σήµερα έχει βραχυχρόνιες 
και µακροχρόνιες συνέπειες. Εποµένως, η µακροχρόνια περίοδος δεν µπορεί να εξεταστεί χωριστά από 
τη βραχυχρόνια. Η Robinson στην προσπάθειά της να απλοποιήσει το οικονοµικό πρόβληµα και να 
καταδείξει τους βασικούς αιτιακούς καθορισµούς επικεντρώθηκε στην ανάλυση συγκεκριµένων 
ακολουθιών βραχυχρόνιων περιόδων. Πρόκειται για συγκεκριµένες µορφές µακροχρόνιας ισορροπίας 
(κατά τη Robinson) γνωστών ως σταθερών καταστάσεων (steady states). Στο κείµενο χρησιµοποιείται η 
περίπτωση της σταθερής κατάστασης ευηµερίας (golden age steady state) – όπου ο επιθυµητός ρυθµός 
συσσώρευσης συµπίπτει µε τον µέγιστο δυνατό ρυθµό και επικρατεί πλήρης απασχόληση (Robinson 
1962: 52) – προκειµένου να αναπτυχθεί ο γενικός πυρήνας της διανοµής. Μολονότι το παράδειγµα 
είναι υποθετικό, τα συµπεράσµατα σχετικά µε τη διανοµή δεν χάνουν την γενικότητά τους. 
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και g ο ρυθµός συσσώρευσης και P το µερίδιο των κερδών, τότε στην ισορροπία 
(I=S) θα ισχύουν: 
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Η προηγούµενη σχέση είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως εξίσωση Cambridge. Ο 

ρυθµός συσσώρευσης g λαµβάνεται σαν ανεξάρτητη µεταβλητή, και έτσι, δεδοµένου 
του sc

39, η σχέση (4) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό των κερδών. 
Στη συνέχεια, η συλλογιστική είναι απλή. «Οι τεχνικές συνθήκες και το επίπεδο των 
κερδών καθορίζουν το επίπεδο των χρηµατικών τιµών σχετικά µε τους χρηµατικούς 
µισθούς και έτσι καθορίζουν το επίπεδο των πραγµατικών µισθών σε όρους 
οποιουδήποτε καλαθιού εµπορευµάτων» (Robinson 1972: 47). Κάθε αύξηση του g 
«αυτοχρηµατοδοτείται» µέσα από τα κέρδη που η ίδια προκαλεί. 

Θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ότι στο προηγούµενο σχήµα οι χρηµατικοί 
µισθοί θεωρούνται εξωγενώς δεδοµένοι, όχι τόσο σαν αντανάκλαση των κοινωνικών 
συσχετισµών (αφού κάτι τέτοιο θα απαιτούσε εξωτερικούς τους πραγµατικούς 
µισθούς), αλλά κυρίως ως ένας δείκτης του επιπέδου των τιµών. 

 

6.3 Η κεϋνσιανή εκδοχή 2: οι νεορικαρδιανοί 
 

Οι συγγραφείς της κατηγορίας αυτής επιχειρούν να συνδέσουν τη ρικαρδιανή αιτιότητα 
της διανοµής αποδεχόµενοι την κεϋνσιανή προβληµατική στη µακροχρόνια περίοδο40. 
Όπως σηµειώνει ο Garegnani (1992: 47), υπάρχει και ένας εναλλακτικός τρόπος 
µέσω του οποίου η αυτόνοµη επένδυση δύναται να αναγεννήσει τις κατάλληλες 
αποταµιεύσεις: «αυξάνοντας το επίπεδο του προϊόντος µαζί µε την αντίστοιχη 
παραγωγική δυναµικότητα, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια αλλαγή στον πραγµατικό 
µισθό και στο κανονικό ποσοστό κέρδους» (η έµφαση δική µου)41. Ο τελευταίος 

                                                
39 Όπως υποθέσαµε και προηγουµένως, στο αφηρηµένο επίπεδο της ανάλυσης που βρισκόµαστε 
µπορούµε σαν µια πρώτη προσέγγιση να αποδεχτούµε τη θέση αυτή. 
40 «Η κλασική θεωρία της αξίας και της διανοµής µπορεί τώρα να συνδυαστεί µε την αρχή της ενεργού 
ζήτησης προκειµένου να προσφέρει τα στοιχεία µιας θεωρίας του κανονικού προϊόντος» (Eatwell 
1983: 281). 
41 Όπως και στην προηγούµενη περίπτωση, έτσι και εδώ, η ενεργός ζήτηση δεν έχει µόνο «µέγεθος» 
αλλά και «σύνθεση», δηλαδή περιλαµβάνει µια σειρά από διαφορετικά εµπορεύµατα. Ας υποθέσουµε 
µια παραγωγική διαδικασία µε σταθερές αποδόσεις κλίµακας. Για δεδοµένο πραγµατικό µισθό και 
κοινωνικά αναγκαία τεχνική, το ενιαίο ποσοστό κέρδους και οι τιµές παραγωγής είναι πλήρως 
προσδιορισµένα. Αν b είναι το διάνυσµα των µισθιακών εµπορευµάτων που αποτελούν τον 
πραγµατικό µισθό ανά ώρα εργασίας, a0 είναι το διάνυσµα των συντελεστών εργασίας και Α η µήτρα 
των εισροών, τότε οι ανταλλακτικές σχέσεις και το ποσοστό κέρδους προκύπτουν από το ακόλουθο 
σύστηµα n εξισώσεων: 

(1 ) 0r⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ =p A p b a p     (i) 
Επίσης, εάν αποταµιεύουν µόνο οι καπιταλιστές µε ροπή για αποταµίευση sc ενώ In είναι το διάνυσµα 
της καθαρής επενδυτικής ζήτησης και x το διάνυσµα του ακαθάριστου προϊόντος, τότε στην ισορροπία 
θα ισχύει η ακόλουθη σχέση: 

cs r n⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅p A x p I      (ii) 
Βλέπουµε, λοιπόν, ότι υπό την υπόθεση σταθερών αποδόσεων κλίµακας και δεδοµένης της επένδυσης 
Ιn και των τιµών p, το κανονικό επίπεδο του προϊόντος προσδιορίζεται από τη σχέση (ii). 
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φαίνεται να έχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην ικανότητα του καπιταλιστικού 
συστήµατος να «δηµιουργεί» παραγωγική δυναµικότητα (productive capacity). 

Ας επιστρέψουµε για λίγο στη διένεξη ανάµεσα στον Ricardo και τον Malthus. Η 
ερµηνεία που δίνεται από τους νεορικαρδιανούς βασίζεται στις δυο ακόλουθες 
θέσεις42. (1) Ο «νόµος του Say» που υπερασπίστηκε ο Ricardo δεν ήταν το 
αποτέλεσµα κάποιας συγκεκριµένης ανάλυσης του µηχανισµού επένδυσης-
αποταµίευσης, αλλά µάλλον οφείλεται ακριβώς στην έλλειψη µιας τέτοιας ανάλυσης. 
Έτσι, (2) ο «νόµος του Say» δεν οδήγησε τον Ricardo στην υπόθεση της πλήρους 
απασχόλησης αλλά µόνο στην παραδοχή του γεγονότος ότι η ζήτηση δεν µπορεί να 
αποτρέψει το σύστηµα από την επίτευξη εκείνου του επιπέδου απασχόλησης που θα 
ήταν συµβατό µε το επίπεδο της παρελθούσας συσσώρευσης. Εντελώς ανεξάρτητα 
από το εάν το επίπεδο αυτό επαρκεί για την απορρόφηση ολόκληρου του εργατικού 
δυναµικού ή όχι. 

Σύµφωνα, εποµένως, µε τους νεορικαρδιανούς, οποιαδήποτε και αν είναι η 
παραγωγική δυναµικότητα της οικονοµίας, η ζήτηση πάντα θα επαρκεί µακροχρόνια 
για την πλήρη αξιοποίησή της, χωρίς απαραίτητα κάτι τέτοιο να εξασφαλίζει την 
πλήρη απασχόληση της εργασίας (Eatwell 1983: 271). 

Η εξίσωση Cambridge, που δίνεται από την προηγούµενη σχέση (4), παύει να 
χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των κερδών και έτσι αποκτά µια εναλλακτική 
ερµηνεία. Αν µε r* συµβολίσουµε το κανονικό ποσοστό κέρδους, που δεδοµένων των 
τεχνικών συνθηκών προκύπτει από τους πραγµατικούς µισθούς w*, τότε η σχέση (4) 
µετατρέπεται στην43: 

 
* *cr s g⋅ =      (5) 

 
Δεν υπάρχει καµία σύνδεση ανάµεσα στο g* που αποτυπώνεται στη σχέση (5), 

και στον πραγµατικό ρυθµό συσσώρευσης g. Το g* δεν εκφράζει τίποτα περισσότερο 
από το λόγο αποταµιεύσεων/κεφαλαίου όταν το συνολικό εισόδηµα αντιστοιχεί στην 
επιθυµητή (κανονική) χρησιµοποίηση του υπάρχοντος παραγωγικού δυναµικού. 
Προφανώς, η εξίσωση (5) δεν µπορεί να αξιοποιηθεί για τον προσδιορισµό των 
κερδών, όπως συνέβη προηγουµένως, διότι το g* δεν αποτελεί ανεξάρτητη 
µεταβλητή. Η (5) είναι εντελώς διαφορετική από την ακόλουθη σχέση: 

 
cr s g⋅ =       (6) 

 
Τώρα ο πραγµατικός ρυθµός συσσώρευσης g µπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητη 

µεταβλητή (κεϋνσιανή υπόθεση). Συνακόλουθα, τα (πραγµατοποιούµενα) κέρδη r, 
που εµφανίζονται στη σχέση (6), προσδιορίζονται από το g. Όµως δεν πρέπει να 
συγχέονται µε το κανονικό ποσοστό κέρδους r* που αντιστοιχεί στους πραγµατικούς 
µισθούς w*. Το r µπορεί να ακολουθεί τις µεταβολές του g, χωρίς κάτι τέτοιο να 
επηρεάζει το w*. Ενώ το g* παύει να αποτελεί ένδειξη του πραγµατικού ρυθµού 
συσσώρευσης της οικονοµίας. 

Οι επιχειρήσεις διαµορφώνουν προσδοκίες για το µελλοντικό επίπεδο της 
ενεργού ζήτησης44. Στη βάση αυτού – και δεδοµένων των συνθηκών της κοινωνικής 
διανοµής και των τεχνολογικών δυνατοτήτων – προκύπτει ένα επιθυµητό επίπεδο 
χρησιµοποίησης της παραγωγικής δυναµικότητας (desired degree of utilization of 

                                                
42 Βλέπε σχετικά Garegnani 1978: 340-1, Eatwell 1983: 271. 
43 Για όσα αναπτυχθούν στη συνέχεια βλέπε Garegnani 1992: 54-64. 
44 Βλέπε Garegnani 1992: 55-6, 60-2, Eatwell 1983: 281-3. 
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capacity) σύµφωνα µε το οποίο προσδιορίζεται το κανονικό ποσοστό κέρδους. Σε 
αυτό το επιθυµητό επίπεδο είναι που οι επιχειρηµατίες βασίζουν τις επενδυτικές τους 
αποφάσεις σχετικά µε το µέγεθος του νέου µηχανολογικού εξοπλισµού και του 
προϊόντος που σκοπεύουν να παράγουν. Εάν η υπάρχουσα παραγωγική δυναµικότητα 
είναι µεγαλύτερη ή µικρότερη από αυτό το επιθυµητό επίπεδο, τότε η προοπτική της 
κερδοφορίας θα παρακινήσει ανάλογα την επένδυση στο επίπεδο που θα αντιστοιχεί 
στις µακροχρόνιες επιχειρηµατικές προσδοκίες45. 

Έτσι, λοιπόν, ερµηνεύεται η ασυµµετρία ανάµεσα στο κανονικό ποσοστό 
κέρδους και τον πραγµατικό ρυθµό συσσώρευσης: «η ασυµµετρία, υπό αυτή την 
άποψη, ανάµεσα στο ρυθµό συσσώρευσης και το ποσοστό κέρδους οφείλεται στο 
γεγονός ότι η σηµασία του ρυθµού συσσώρευσης είναι αυτή ενός λόγου ανάµεσα στις 
αντίστοιχες συνολικές ποσότητες της οικονοµία σε µια συγκεκριµένη χρονική 
περίοδο, κάτι που δεν ισχύει για το ποσοστό κέρδους. Η θεωρητική σπουδαιότητα του 
τελευταίου βρίσκεται πρώτα απ’ όλα στο ότι επηρεάζει την επένδυση. Και επειδή οι 
επιχειρηµατίες γενικά αποβλέπουν να εναπα-εγκαθιδρύσουν διαµέσου της επένδυσης 
την επιθυµητή αναλογία ανάµεσα στη παραγωγική δυναµικότητα και το προϊόν – τότε 
(…) το κανονικό ποσοστό κέρδους θα είναι αυτό στο οποίο θα βασίζουν τις επενδυτικές 
τους αποφάνσεις – ένα ποσοστό που, όπως είδαµε, δεν χρειάζεται να έχει καµία στενή 
συνάφεια µε το λόγο ανάµεσα στα συνολικά τωρινά καθαρά κέρδη και το συνολικό 
υπάρχον κεφάλαιο, όποιος και αν είναι ο ορισµός του τελευταίου» (Garegnani 1992: 
61-2, η έµφαση δική µου). 

 

7. Επίλογος: προς µια µαρξιστική σύλληψη 

της κεφαλαιακής συσσώρευσης 
 

Στο κείµενο του T. B., πέρα από το κεϋνσιανό στοιχείο, µπορεί κανείς να αναζητήσει 
και µια εναλλακτική µαρξιστική διέξοδο στο ζήτηµα της καπιταλιστικής ανάπτυξης. 

Στα προηγούµενα διαπιστώσαµε ότι η διαδικασία παραγωγής µέσων παραγωγής 
µέσα από την αυξανόµενη παραγωγή µέσων παραγωγής που περιέγραψε ο Τ. Β. 
βρίσκεται πολύ µακριά από το να αποτελέσει συνεκτική ερµηνεία της καπιταλιστικής 
πραγµατικότητας. Εµπερικλείει, ωστόσο, µια βασική ιδέα που δεν θα ξένιζε καθόλου 
έναν κεϋνσιανό. Η αυτόνοµη επένδυση δηµιουργεί τα κέρδη και τις αποταµιεύσεις που 
χρειάζονται για τη «χρηµατοδότησή» της, και άρα από µόνη της είναι σε θέση να 
συντηρήσει την καπιταλιστική ανάπτυξη46. 

Πρέπει, όµως, να σηµειώσουµε ότι στο κείµενο του T. B. βρίσκουµε και την 
εκδοχή της µαρξικής θεωρίας της υπερσυσσώρευσης, η οποία µετατοπίζει το πρόβληµα 
της καπιταλιστικής ανάπτυξης µακριά από την «ψυχολογική», κατά βάση, έννοια της 
ενεργού ζήτησης. Πρόκειται για τα σηµεία που ο T. B. ακολουθεί – παραθέτοντας 

                                                
45 Η λογική του σχήµατος αυτού µπορεί να αποδοθεί σχηµατικά ως εξής: 

Προσδοκίες µελλοντικής ζήτησης à επιθυµητός βαθµός χρησιµοποίησης 
της παραγωγικής δυναµικότητας à r* à επένδυση 

Όσο το επίπεδο των µακροχρόνιων προσδοκιών παραµένει σταθερό, το ίδιο θα συµβαίνει και µε το r*, 
οπότε ισχύει όλη η βραχυχρόνια ανάλυση των κλασικών Ricardo και Smith. Η µακροχρόνια 
συσσώρευση εξαρτάται από το µηχανισµό διαµόρφωσης των προσδοκιών, που σύµφωνα µε τις 
υποδείξεις των νεορικαρδιανών φαίνεται να καθορίζεται από τη θεσµική οργάνωση της κοινωνίας. 
46 Εδώ το ζήτηµα της διανοµής έχει δευτερεύουσα σηµασία. Βέβαια ο T. B., απορρίπτοντας την 
εργασιακή θεωρία της αξίας, φαίνεται να έχει καταλήξει σε µια πρώτη διατύπωση της νεορικαδιανής 
θεωρίας του πλεονάσµατος. Για περισσότερα βλέπε T. B. 2001: 65, 72, αλλά και Μηλιός 2001: 15. 
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εκτεταµένα αποσπάσµατα – την ανάλυση του 3ου τόµου του Κεφαλαίου για τις 
καπιταλιστικές κρίσεις47. Χωρίς, βέβαια, να αποφεύγει λάθη που οφείλονται κυρίως 
στον κατακερµατισµένο τρόπο µε τον οποίο ο Μαρξ αναπτύσσει το επιχείρηµά του. 

Η πεποίθηση του Ricardo ότι η ζήτηση δεν περιορίζει την καπιταλιστική 
ανάπτυξη δεν έρχεται κατ’ ανάγκη σε «απόλυτη» αντίθεση µε τις κεϋνσιανές 
µακροχρόνιες προσεγγίσεις. Ο Μαρξ, αντίθετα, προτείνει κάτι διαφορετικό: «το 
αληθινό όριο της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής είναι το ίδιο το κεφάλαιο» (Μαρξ 
1978: 316). Κατά τη διαδικασία της καπιταλιστικής συσσώρευσης το κεφάλαιο 
µπορεί να καταστεί «ανίκανο να εκµεταλλεύεται την εργασία στο βαθµό εκείνο της 
εκµετάλλευσης που απαιτεί η “υγιής”, “οµαλή” ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού 
προτσές παραγωγής (…)» (Μαρξ 1978: 323). Τότε, η καθαρή επένδυση κοινωνικού 
κεφαλαίου αποφέρει µια µάζα κερδών µικρότερη από αυτή που είχε νωρίτερα 
πραγµατοποιηθεί, µε αποτέλεσµα η συνέχιση της συσσώρευσης να αποβαίνει µη 
αποδοτική για το κεφάλαιο καθώς συρρικνώνεται διαρκώς το ποσοστό κέρδους 
(↑Κ⇒↓r). Η ουσία του προβλήµατος βρίσκεται «στη µείωση της εκµεταλλευσιµότητας 
της εργασίας σε σύγκριση µε τις απαιτήσεις για κέρδος µιας προοδευτικής 
συσσώρευσης κεφαλαίου» (Mattick 1978: 93). 

Μπορούµε να σκεφτούµε την προηγούµενη διαδικασία ως εξής48: Κάθε 
µακροχρόνια αναπτυξιακή φάση του κεφαλαίου συµπαρασύρει µαζί της κάποια όρια, 
που αν παραβιαστούν επέρχεται η κρίση. Η τελευταία αναγκάζει το συλλογικό 
κεφαλαιοκράτη σε αναδιοργάνωση της συνολικής δοµής της παραγωγής. Σύµφωνα 
µε το σχόλιο του Mattick (1978: 87), η θεωρία του Μαρξ «δεν εξαρτάται από κάποια 
ιδιαίτερη περιοδικότητα των κρίσεων», αλλά οι τελευταίες «είναι βέβαιο πως 
εµφανίζονται σαν έκφραση µιας πρόσκαιρης υπερπαραγωγής του κεφαλαίου και σαν 
µέσο για την επανάληψη της σωρευτικής διαδικασίας». Καθώς στη µαρξική θεωρία 
το «πρόβληµα των αγορών» δεν αντιπροσωπεύει την πραγµατικότητα των 
κοινωνικών συνθηκών αλλά σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από τη διαδικασία 
«δηµιουργίας» του κεφαλαίου, η µόνη δυνατή αιτία ανακοπής της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης δεν είναι η «έλλειψη ζήτησης» αλλά η «έλλειψη υπεραξίας». 

Αρκετοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στο γενικό ποσοστό του κέρδους49. 
Θα µπορούσαν σε µια πρώτη προσέγγιση να συνοψισθούν στην παρακάτω σχέση (το 
Υ παριστάνει το καθαρό προϊόν): 

 

1 1 1
1 1
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   (7) 

 
Ο λόγος C/Y παριστάνει την ποσότητα του σταθερού κεφαλαίου που απαιτείται 

για την παραγωγή µιας µονάδας καθαρού προϊόντος, δηλαδή την ικανότητα του 
καπιταλιστή να κάνει οικονοµίες στη χρήση του κεφαλαίου του. Ο Μαρξ διακρίνει 
τρεις γενικές κατηγορίες παραγόντων που µπορούν να επιδράσουν στον προηγούµενο 
                                                
47 Για την προσέγγιση αυτή στο πρόβληµα των κρίσεων βλέπε Μαρξ 1978: 305-337, Mattick 1978: 87-
97, Μηλιός 1997: 178-198, Ιωακείµογλου 2000: 37-53. 
48 Βλέπε Mattick 1978: 87-88, 92-3. 
49 Ο Μηλιός 1997: 178-198, παρουσιάζει µε έναν συγκεντρωµένο και συνοπτικό τρόπο τους πιθανούς 
παράγοντες που σύµφωνα µε τον Μαρξ επιδρούν στο ύψος του ποσοστού κέρδους. Βλέπε επίσης και 
Ιωακείµογλου 2000. 
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λόγο: (α) παράγοντες που σχετίζονται µε το χρόνο και την ένταση λειτουργίας των 
µέσων παραγωγή υπό σταθερές τεχνολογικές συνθήκες, (β) παράγοντες που 
αναφέρονται στις δεξιότητες του συλλογικού εργάτη, (γ) παράγοντες που σχετίζονται 
µε την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας λόγων µεταβολών στην 
τεχνολογία50. Στο πλαίσιο της µαρξιστικής ανάλυσης είναι φανερό ότι ο καθοριστικός 
σε τελευταία ανάλυση παράγοντας όλων των προηγουµένων είναι οι συνθήκες της 
ταξικής πάλης. 

Όπως επισηµαίνει ο Mattick (1978: 88, η έµφαση δική µου): «σε κάθε δοσµένη 
χρονική φάση τα πραγµατικά σύνορα της επέκτασης του κεφαλαίου καθορίζονται 
από τις γενικές κοινωνικές συνθήκες, που περιλαµβάνουν το επίπεδο της τεχνολογίας, 
το µέγεθος του ήδη συσσωρευµένου κεφαλαίου, τη διαθέσιµη µισθωτή εργασία, τον 
δυνατό βαθµό εκµετάλλευσης, την έκταση της αγοράς, τις πολιτικές σχέσεις, τους 
αναγνωρισµένους φυσικούς πόρους κτλ. Δεν είναι µόνο η αγορά αλλά και η όλη 
κοινωνική κατάσταση µε τη διαπλοκή της που αφήνει περιθώρια ή θέτει όρια στη 
συσσώρευση του κεφαλαίου». Πίσω, συνεπώς, από τη διαδικασία της καπιταλιστικής 
συσσώρευσης και των κρίσεων που κατά καιρούς τη συνοδεύουν «δεν βρίσκεται µια 
“απλή”, συστηµατικώς δρώσα Αιτία, αλλά ο ίδιος ο εξελισσόµενος ταξικός 
συσχετισµός δύναµης, το σύνολο των αντιφάσεων και εσωτερικών αιτιακών σχέσεων 
που διέπουν την καπιταλιστική παραγωγή» (Μηλιός 1997: 197). 

Γίνεται φανερό ότι η µαρξική προβληµατική παρακάµπτει το φαινοµενικό δίλληµα 
ανάµεσα στην προτεραιότητα της επένδυσης (κεϋνσιανοί) ή της αποταµίευσης 
(νεοκλασικοί-κλασικοί), προσφέροντας ένα διαφορετικό πλαίσιο ερµηνείας της 
καπιταλιστικής συσσώρευσης. 
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