
Η θεωρία της κρίσης στον 1ο τόμο του κεφαλαίου 

Η συστηματική διαπραγμάτευση του ζητήματος των καπιταλιστικών κρίσεων 
απουσιάζει από τον 1ο τόμο του Κεφαλαίου, με την εξαίρεση μερικών σύντομων 
αναφορών. Μέσα από την παρουσίαση και τη συζήτηση των αναφορών για τις 
κρίσεις που υπάρχουν στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου αλλά και σε άλλα έργα του Μαρξ 
θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ποια είναι η σημασία αυτής της απουσίας. 

Επιπλέον, θα θίξουμε το ζήτημα της σχέσης των κρίσεων με την πίστωση και το 
ζήτημα της σχέσης των κρίσεων με την ταξική πάλη και την επανάσταση. 



ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ: Η ΠΙΟ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ (Κεφάλαιο 1ος τόμος σ. 
126) 

• Στο άμεσο ανταλλακτικό εμπόριο Ε1–Ε2 υπάρχει άμεση ταυτότητα στο δόσιμο 
του ενός προϊόντος και στο πάρσιμο σε αντάλλαγμα του ξένου. Τα 
εμπορεύματα ανταλλάσσονται ταυτόχρονα, στον ίδιο τόπο και ανάμεσα σε 2 
συγκεκριμένους εμπορευματοκατόχους 

• Στη διαδικασία της κυκλοφορίας των εμπορευμάτων Ε1–Χ–Ε2 οι χρονικοί, 
χωρικοί και ατομικοί φραγμοί της άμεσης ανταλλαγής σπάνε. Δεν υπάρχει πια 
άμεση ταυτότητα. Η ανταλλαγή των εμπορευμάτων σπάει σε 2 αντίθετες 
φάσεις: στη φάση της πώλησης και στη φάση της αγοράς, οι οποίες παρότι 
αποτελούν μια εσωτερική ενότητα έρχονται ταυτόχρονα αντιμέτωπες ως 
αυτοτελείς. Είναι μορφές που υπάρχουν αδιάφορα η μία από την άλλη, που δεν 
συμπίπτουν στο χρόνο και το χώρο, που μπορούν να χωριστούν και είναι 
χωρισμένες. Το εμπόρευμα Ε1 πρέπει να πωληθεί, πρέπει να μετατραπεί σε 
χρήμα, αλλιώς είναι άχρηστο. Όμως, ο πωλητής του εμπορεύματος Ε1 δεν είναι 
υποχρεωμένος να αγοράσει αμέσως επειδή πούλησε. Αυτό οφείλεται στο ότι το 
χρήμα διατηρεί την κυκλοφορήσιμη μορφή του ανεξάρτητα από το αν θα 
ξαναεμφανιστεί στην αγορά συντομότερα ή αργότερα. Αν αυτή η αυτονόμηση 
των 2 φάσεων, η αυτοτελοποίησή τους, όπως την ονομάζει ο Μαρξ, ξεπεράσει 
ένα ορισμένο όριο (αν π.χ. το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην πώληση και την 
αγορά είναι υπερβολικά μεγάλο), τότε προκαλείται κρίση διότι τα εμπορεύματα 
Ε2 μένουν απούλητα και έτσι διακόπτεται η ομαλή συνέχιση της κυκλοφορίας 
των εμπορευμάτων (π.χ. Ε2–Χ–Ε3). Η κρίση είναι η βίαιη αποκατάσταση της 
εσωτερικής ενότητας των εξωτερικά αυτονομημένων φάσεων της πώλησης και 
της αγοράς. 

• Ο χωρισμός της πώλησης από την αγορά αποτελεί αναπτυγμένη μορφή της 
αντίθεσης ανάμεσα σε αξία χρήσης και αξία που υπάρχει στο εμπόρευμα: 

ΑΞΙΑ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΞΙΑ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ –ΧΡΗΜΑ 

 ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ –ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ  – ΠΡΑΓΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 
 

«Το χρήμα δεν είναι μόνο ‘το μέσο με το οποίο συντελείται η ανταλλαγή’, αλλά είναι 
ταυτόχρονα το μέσο με το οποίο η ανταλλαγή προϊόντος με προϊόν αναλύεται σε δύο 
μεταξύ τους ανεξάρτητες και χωρισμένες στο χώρο και το χρόνο πράξεις. Αυτή η 
λαθεμένη όμως αντίληψη για το χρήμα βασίζεται στον Ρικάρντο στο ότι βλέπει μόνο 
τον ποσοτικό καθορισμό της ανταλλακτικής αξίας, και συγκεκριμένα ότι είναι ίση με 
μια καθορισμένη ποσότητα εργάσιμου χρόνου, ενώ αντίθετα ξεχνάει τον ποιοτικό 
καθορισμό, ότι η ατομική εργασία οφείλει να παρασταθεί μόνο με την αλλοτρίωσή 
της σαν αφηρημένη γενική κοινωνική εργασία» (ΘγτΥ-2 σ. 587). 



 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΦΗΡΗΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ 
ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (Κεφάλαιο 1ος τόμος σ. 151:)) 

• Το χρήμα λειτουργεί ως μέσο πληρωμής όταν η πώληση των εμπορευμάτων 
διαχωρίζεται από την πληρωμή τους με την έκδοση π.χ. συναλλαγματικών, 
επιταγών, κλπ. (πιστωτικό χρήμα). 

• Σε αυτή τη λειτουργία ενυπάρχει μια άμεση αντίφαση: Αν συμψηφίζονται οι 
πληρωμές με πιστωτικό χρήμα, το χρήμα λειτουργεί μόνο ιδεατά ως μέτρο 
των αξιών ή χρήμα υπολογισμού. Εφόσον πρέπει να γίνουν πραγματικές 
πληρωμές, το χρήμα μετατρέπεται από την ιδεατή μορφή του χρήματος 
υπολογισμού σε μετρητό χρήμα. Δεν αποτελεί πια παροδική μορφή της 
ανταλλαγής αλλά εμφανίζεται ως αυτοτελής ύπαρξη της ανταλλακτικής 
αξίας, ατομική ενσάρκωση της κοινωνικής εργασίας, ως το απόλυτο 
εμπόρευμα. 

ΧΡΗΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΜΕΤΡΗΤΟ ΧΡΗΜΑ 
ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ –ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ 

ΜΕΣΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 
«Η αντίφαση αυτή ξεσπάει τη στιγμή εκείνη των κρίσεων παραγωγής και εμπορίου 
που ονομάζεται χρηματική κρίση. Η κρίση αυτή είναι δυνατή μόνο εκεί όπου είναι 
πέρα για πέρα αναπτυγμένη η αλυσίδα των διαδοχικών πληρωμών και ένα τεχνητό 
σύστημα συμψηφισμού τους. Όταν παρουσιάζονται γενικότερες διαταραχές αυτού 
του μηχανισμού, απ’ οπουδήποτε κι αν προέρχονται, το χρήμα μετατρέπεται 
ξαφνικά και άμεσα από την απλώς ιδεατή μορφή του χρήματος υπολογισμού σε 
μετρητό χρήμα» (Κεφάλαιο, 1ος τόμος σ. 151).  
 
Ποιες είναι οι διαταραχές αυτού του μηχανισμού; 
 
«[Η γενική δυνατότητα των κρίσεων υπάρχει] εφόσον το χρήμα λειτουργεί σαν μέσο 
πληρωμής οπότε δρα σε δύο διαφορετικές στιγμές, σαν μέτρο των αξιών και σαν 
πραγματοποίηση της αξίας. Αυτές οι δύο στιγμές χωρίζονται. Αν στο ενδιάμεσο 
αυτών των δύο στιγμών έχει αλλάξει η αξία, τότε το εμπόρευμα τη στιγμή της 
πώλησής του δεν αξίζει τόσο όσο άξιζε τη στιγμή που το χρήμα λειτουργούσε σαν 
μέτρο των αξιών, επομένως και των αμοιβαίων υποχρεώσεων, δεν μπορεί με το 
εισπραγμένο από την πώληση του εμπορεύματος ποσό να καλυφθεί η υποχρέωση 
και γι’ αυτό δεν μπορεί να εξοφληθεί όλη η σειρά των συναλλαγών, που με τη σειρά 
τους εξαρτώνται απ’ αυτή μόνο τη συναλλαγή. Αν το εμπόρευμα δεν μπορεί να 
πωληθεί, έστω και μόνο μέσα σ’ ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν άλλαξε η αξία του, δεν μπορεί το χρήμα να λειτουργήσει 
σαν μέσο πληρωμής, επειδή οφείλει να λειτουργήσει σαν τέτοιο μέσα σε 
καθορισμένη, προϋποτεθειμένη προθεσμία. Επειδή όμως το ίδιο χρηματικό ποσό 
λειτουργεί εδώ για πολλές αμοιβαίες συναλλαγές και υποχρεώσεις, παρουσιάζεται 
εδώ αδυναμία πληρωμής όχι μόνο σε ένα, αλλά σε πολλά σημεία, και απ’ όλα αυτά 
προκαλείται η κρίση... Αυτή είναι η καθεαυτό μορφή των χρηματικών κρίσεων.» 
(ΘγτΥ-2, σ.599) 
 



Γλαφυρά: «Τα βέβηλα εμπορεύματα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν το χρήμα. Η 
αξία χρήσης του εμπορεύματος χάνει την αξία της και η αξία του εξαφανίζεται μπρος 
στη μορφή της αξίας του... Τον καιρό της κρίσης η αντίθεση ανάμεσα στο 
εμπόρευμα και το χρήμα, ανυψώνεται ως την απόλυτη αντίφαση» (Κεφάλαιο σ.151).  



 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Χ ––– Ε (Μπ, Εδ) … Π … Ε’ ––– Χ’ 

 
 

1η ΠΡΑΞΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2η ΠΡΑΞΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 



ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

• Όπως όμως ξεκαθαρίζει ο Μαρξ αυτές οι δύο μορφές, ο χωρισμός της 
αγοράς από την πώληση και ο χωρισμός του χρήματος ως μέτρο των αξιών 
και ως πραγματοποίηση της αξίας στη λειτουργία του ως μέσο πληρωμής, 
είναι απλώς οι τυπικές δυνατότητες της κρίσης. Αποτελούν τις αφηρημένες 
μορφές της κρίσης που ωστόσο δεν πρέπει συγχέονται με την αιτία της 
κρίσης, με το περιεχόμενο της. Πρέπει κανείς να εξετάσει γιατί η αφηρημένη 
μορφή της κρίσης, μετατρέπεται από δυνατότητα σε πραγματικότητα. 

 
«Οι μορφές αυτές κλείνουν μέσα τους τη δυνατότητα, μα μόνο τη δυνατότητα των 
κρίσεων. Η εξέλιξη αυτής της δυνατότητας σε πραγματικότητα απαιτεί ένα ολόκληρο 
σύνολο από σχέσεις που δεν υπάρχουν ακόμα καθόλου από την άποψη της απλής 
εμπορευματικής κυκλοφορίας» (Κεφάλαιο, σ. 126). 
 
«Η απλή κυκλοφορία του χρήματος, ακόμα και η κυκλοφορία του χρήματος σαν 
μέσου πληρωμής –και οι δύο παρουσιάζονται πολύ πριν την κεφαλαιοκρατική 
παραγωγή, χωρίς να σημειώνονται κρίσεις– είναι δυνατές και πραγματοποιήσιμες 
χωρίς κρίσεις. Γιατί λοιπόν οι μορφές αυτές εκδηλώνουν την κρίσιμη πλευρά 
τους δεν μπορεί να εξηγηθεί μόνο με τις μορφές αυτές» (ΘγτΥ-2, σ. 597) 
 

• Προφανώς, οι αντιφάσεις αυτές αναπαράγονται στον κεφαλαιοκρατικό 
τρόπο παραγωγής γιατί μόνο πάνω στη βάση του πραγματοποιείται 
αναπτυγμένη κυκλοφορία των εμπορευμάτων και κυκλοφορία του 
χρήματος. Ωστόσο:  

 
«Οι κρίσεις της παγκόσμιας αγοράς πρέπει να κατανοηθούν σαν η πραγματική 
συνένωση και βίαιη εξομάλυνση όλων των αντιφάσεων της αστικής οικονομίας. 
Όσο περισσότερο διεισδύουμε στην κάθε σφαίρα της αστικής οικονομίας πρέπει από 
τη μια μεριά να αναπτύσσονται νέοι καθορισμοί αυτής της αντίφασης και από την 
άλλη να αποδεικνύεται ότι οι πιο αφηρημένες μορφές της επαναλαμβάνονται και 
περιέχονται στις πιο συγκεκριμένες μορφές της». ΘγτΥ-2, σ. 594 
 

• Επομένως, η κρίση μπορεί να προκύψει μόνο από την πραγματική κίνηση 
της καπιταλιστικής παραγωγής. Όμως, η πραγματική κίνηση της 
καπιταλιστικής παραγωγής δεν περιγράφεται από την απλή ύπαρξη του 
κεφαλαίου ως εμπορεύματος ή ως χρήματος. Η πραγματική κίνηση του 
κεφαλαίου είναι η συνολική διαδικασία κυκλοφορίας του, δηλαδή η 
συνολική διαδικασία αναπαραγωγής του που είναι η ενότητα της φάσης της 
παραγωγής του και της φάσης της κυκλοφορίας του. Όπως λέει ο Μαρξ στις 
Θεωρίες για την Υπεραξία (σ. 598) πρόκειται πάλι για την εσωτερική 
ενότητα δύο φάσεων που έρχονται αντιμέτωπες ως αυτοτελείς. Ο βίαιος 
χωρισμός τους, η αυτονόμησή τους πέρα από ένα ορισμένο σημείο προκαλεί 
κρίση που είναι η βίαιη αποκατάσταση της ενότητάς τους. Αυτός ο χωρισμός 
των φάσεων της παραγωγής και της κυκλοφορίας του κεφαλαίου είναι μια 
ακόμη αφηρημένη μορφή – δυνατότητα της κρίσης. 

 



     ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

Χ ––– Ε (Μπ, Εδ) … Π … Ε’ ––– Χ’ 

 
 
 

• Με άλλα λόγια, αν θέλουμε να αναζητήσουμε την πραγματική αιτία και 
περιεχόμενο των κρίσεων θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαδικασία 
αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Προτού περάσουμε σε αυτή την εξέταση, 
επιστρέφοντας στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου, αξίζει να επιστήσουμε την 
προσοχή σε κάτι που λέγεται στις Θεωρίες για την Υπεραξία (μέρος 2ο σ. 
598): «Αυτή καθεαυτή η απλή (άμεση) διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου 
δεν μπορεί να προσθέσει τίποτα το καινούριο. Για να μπορεί γενικά να 
υπάρχει, προϋποτέθηκε η ύπαρξη των όρων της. Γι’ αυτό στο πρώτο τμήμα 
για το κεφάλαιο –στο τμήμα όπου γίνεται λόγος για την άμεση διαδικασία 
παραγωγής– δεν προστίθεται κανένα νέο στοιχείο για την κρίση. Παρότι, η 
διαδικασία παραγωγής όντως περιλαμβάνει ένα τέτοιο [κρισιακό] στοιχείο 
εφόσον είναι διαδικασία ιδιοποίησης και επομένως παραγωγής υπεραξίας. 
Αυτό όμως δεν μπορεί να φανεί στη διαδικασία παραγωγής, εφόσον αυτή δεν 
αφορά την πραγματοποίηση τόσο της αναπαραγμένης αξίας όσο και της 
υπεραξίας.» Με άλλα λόγια η παραγωγή υπεραξίας, η εκμετάλλευση της 
εργατικής δύναμης αναγνωρίζεται από τον Μαρξ ως μία από τις πηγές των 
κρίσεων, που όμως δεν μπορεί να φανεί, δεν μπορεί να εκδηλωθεί παρά 
μόνο στη σφαίρα της πραγματοποίησης της αξίας και της υπεραξίας, δηλαδή 
στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Εντούτοις, όπως θα δούμε, δεν γίνεται καμία 
περαιτέρω ανάλυση του ζητήματος αυτού στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου. 

1η ΠΡΑΞΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

2η ΠΡΑΞΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 



ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ 

 
• Η πρώτη αναφορά στις κρίσεις όπως πραγματικά εκδηλώνονται μέσα στη 

διαδικασία της διευρυμένης αναπαραγωγής, δηλαδή της συσσώρευσης 
κεφαλαίου γίνεται στο κεφάλαιο για τις μηχανές και τη μεγάλη βιομηχανία 
Εδώ ο Μαρξ αποδίδει τις κρίσεις στο γεγονός ότι το εργοστασιακό σύστημα 
παρέχει τη δυνατότητα μιας τεράστιας επέκτασης της παραγωγής που 
οδηγεί τελικά σε υπερκορεσμό των αγορών, που οδηγεί δηλαδή στο 
φαινόμενο της υπερπαραγωγής. Επιπλέον, στο ίδιο σημείο απαντάται για 
πρώτη φορά στο Κεφάλαιο η έννοια του βιομηχανικού κύκλου. Εδώ λοιπόν 
επανέρχεται ο Μαρξ για πρώτη φορά στο θέμα της υπερπαραγωγής, που 
όπως είδαμε στο προηγούμενο μάθημα αποτελούσε βασική ιδέα σε όλο το 
προηγούμενο έργο του για τις κρίσεις. 

 
«Η τεράστια και αλματική ικανότητα επέκτασης του εργοστασιακού συστήματος και η 
εξάρτησή του από την παγκόσμια αγορά γεννούν κατ’ ανάγκη μια πυρετώδικη 
παραγωγή και το επακόλουθό της, το παραγεμισμά των αγορών, που η συστολή 
τους οδηγεί σε παράλυση. Η ζωή της βιομηχανίας μετατρέπεται σε μια διαδοχή 
περιόδων μέσης ζωογόνησης, άνθισης, υπερπαραγωγής, κρίσης και στασιμότητας.» 
(Κεφάλαιο, σ. 470). 
 
Που οφείλεται όμως η υπερπαραγωγή; 
 

• Στο 2ο μέρος των Θεωριών για την Υπεραξία γίνεται σαφές ότι η διαδικασία 
συσσώρευσης ανάγεται πρωτίστως σε μια παραγωγή σε διευρυνόμενη 
κλίμακα της οποίας κριτήριο είναι το ίδιο το κεφάλαιο, της οποίας δηλαδή 
το κίνητρο είναι η απεριόριστη δίψα των καπιταλιστών για αύξηση του 
κεφαλαίου τους και σε καμία περίπτωση η κατανάλωση εφόσον η 
κατανάλωση του μεγαλύτερου κομματιού του πληθυσμού, δηλαδή της 
εργατικής τάξης είναι εξαρχής περιορισμένη σε συγκεκριμένα στενά όρια 
(ΘγτΥ-2, σ. 573).  

• Καθώς, στόχος της καπιταλιστικής παραγωγής είναι η ιδιοποίηση όσο το 
δυνατόν περισσότερης υπερεργασίας, είτε με την παράταση του εργάσιμου 
χρόνου, είτε με τη συντόμευση του αναγκαίου χρόνου εργασίας, που 
προκύπτει μέσα από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων (με την 
ανάπτυξη της συνεργασίας, τον καταμερισμό της εργασίας, την εισαγωγή 
μηχανών κλπ, δηλαδή με την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα), ο Μαρξ θεωρεί 
ότι η ουσία της καπιταλιστικής παραγωγής συνίσταται στο να μη 
λαμβάνονται υπόψη τα όρια της αγοράς. (ΘγτΥ-2, σ. 607). 

 
«Ειδικά η υπερπαραγωγή έχει σαν όρο τον γενικό νόμο παραγωγής του κεφαλαίου, 
να παράγει δηλαδή ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων 
(δηλαδή ανάλογα με τη δυνατότητα που προσφέρεται με μια δοσμένη μάζα 
κεφαλαίου να εκμεταλλεύεται μια όσο το δυνατό μεγαλύτερη μάζα εργασίας) χωρίς 
να παίρνονται υπόψη τα υπάρχοντα όρια της αγοράς ή οι ανάγκες, την κάλυψη των 
οποίων μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές. Αυτό πραγματοποιείται μέσω 



σταθερής διεύρυνσης της αναπαραγωγής και της συσσώρευσης και σταθερής 
επομένως επαναμετατροπής εισοδήματος σε κεφάλαιο ενώ από την άλλη μεριά η 
μάζα των παραγωγών εξακολουθεί να περιορίζεται στο μέσο επίπεδο των αναγκών 
και, σύμφωνα με τους όρους της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, οφείλει να 
παραμείνει περιορισμένη.» (ΘγτΥ-2, σ. 623). 
 

• Θα μπορούσε όμως να τεθεί το νόμιμο ερώτημα γιατί ο Μαρξ εντοπίζει τη 
διάρρηξη της εσωτερικής ενότητας της συνολικής διαδικασίας κυκλοφορίας 
του κεφαλαίου μόνο στη 2η πράξη κυκλοφορίας, δηλαδή στο γεγονός ότι 
παράγονται περισσότερα εμπορεύματα από αυτά που μπορούν να πωληθούν 
(υπερπαραγωγή). Π.χ. η αυξανόμενη συσσώρευση του Κεφαλαίου θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης εργασίας πέρα από τη 
διαθέσιμη προσφορά, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάρρηξη 
στην πρώτη πράξη της κυκλοφορίας λόγω σχετικής έλλειψης εργατικής 
δύναμης ή σε μπλοκάρισμα εντός της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής 
λόγω της αύξησης των μισθών ή της κρίσης πειθάρχησης στην οποία θα 
μπορούσε να οδηγήσει η μεγάλη ζήτηση εργασίας (π.χ. οι εργάτες θα 
μπορούσαν σε αυτή την περίπτωση να λουφάρουν ή να αλλάζουν δουλειές 
κατά το δοκούν χωρίς συνέπειες). 

 
• Ο Μαρξ απαντάει σε αυτό το ερώτημα στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου, με την 

εισαγωγή της έννοιας της αυξανόμενης οργανικής σύνθεσης. Μέσω αυτής 
της έννοιας, ο Μαρξ θέλει να δείξει ότι παρά την αύξηση του απόλυτου 
μεγέθους του κεφαλαίου μέσα από τη διαδικασία της συσσώρευσης, δεν 
προκύπτει ανάλογη αύξηση της ζήτησης εργασίας που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε υπέρμετρη αύξηση των μισθών και επομένως σε μείωση του 
ποσοστού υπεραξίας. Αντιθέτως λόγω της αύξησης της οργανικής σύνθεσης, 
που κατά τον Μαρξ επιταχύνεται διαρκώς στα πλαίσια της αυξανόμενης 
συσσώρευσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, δημιουργείται ένας 
σχετικός εργατικός υπερπληθυσμός που αποτελεί το διαθέσιμο βιομηχανικό 
εφεδρικό στρατό για τις εναλλασσόμενες ανάγκες της αξιοποίησης του 
κεφαλαίου στα πλαίσια του βιομηχανικού κύκλου. 

 
«Η χαρακτηριστική πορεία ζωής της σύγχρονης βιομηχανίας που έχει τη μορφή ενός 
διακοπτόμενου από μικρότερες διακυμάνσεις δεκάχρονου κύκλου περιόδων μέσης 
ζωογόνησης, παραγωγής σε μεγάλη ένταση, κρίσης και στασιμότητας, στηρίζεται 
στο διαρκή σχηματισμό του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού ή του 
υπερπληθυσμού, στη μεγαλύτερη ή μικρότερη απορρόφησή του και στο μεγαλύτερο 
ή μικρότερο ξανασχηματισμό του. Με τη σειρά τους οι εναλλαγές του βιομηχανικού 
κύκλου αυξάνουν τον υπερπληθυσμό και γίνονται ένας από τους πιο δραστικούς 
παράγοντες αναπαραγωγής του... Απαράλλαχτα όπως τα ουράνια σώματα 
επαναλαβαίνουν πάντα μια καθορισμένη κίνηση που τους έχει δοθεί, έτσι και η 
κοινωνική παραγωγή επαναλαβαίνει την κίνηση της εναλλασσόμενης διαστολής 
και συστολής όταν πια ριχτεί στην κίνηση αυτή. Τ’ αποτελέσματα γίνονται με τη 
σειρά τους αίτια και οι εναλλασσόμενες φάσεις της όλης διαδικασίας, που 
αναπαράγει διαρκώς τους δικούς της όρους, αποχτούν τη μορφή της 
περιοδικότητας. Όταν έχει πια εδραιωθεί η μορφή αυτή της περιοδικότητας, ακόμα 



και η πολιτική οικονομία αντιλαμβάνεται σαν όρο ζωής της σύγχρονης βιομηχανίας 
τη δημιουργία ενός σχετικού υπερπληθυσμού, δηλαδή σχετικού με τη μέση ανάγκη 
αξιοποίησης του κεφαλαίου» (Κεφάλαιο, σ. 655, δική μας η έμφαση). 
 

• Επομένως, η αύξηση των μισθών που μπορεί να προκύψει κατά την περίοδο 
άνθισης λόγω της απορρόφησης μεγάλου μέρους του εφεδρικού στρατού 
δεν είναι η αίτια της κρίσης που ακολουθεί αλλά το σύμπτωμα ή στην 
καλύτερη περίπτωση η «σκανδάλη» για το ξέσπασμα της κρίσης. Επιπλέον, 
η κρίση δεν παρουσιάζεται ως ένα καταστροφικό γεγονός αλλά ως μια φάση 
μέσα σε μια διαδικασία που αναπαράγει συνεχώς τους δικούς της όρους και 
επαναλαμβάνεται διαρκώς. Αυτό γίνεται ακόμα πιο σαφές στη γαλλική 
έκδοση του Κεφαλαίου όπου γράφονται τα εξής: «Όμως μονάχα από την 
εποχή που η μηχανική βιομηχανία ρίζωσε τόσο βαθιά... χρονολογούνται οι 
επαναλαμβανόμενοι εκείνοι κύκλοι, που οι διαδοχικές τους φάσεις 
αγκαλιάζουν ολόκληρα χρόνια και που πάντα καταλήγουν σε μια γενική 
κρίση –το τέλος ενός κύκλου και τη αφετηρία ενός καινούριου» 
(Κεφάλαιο, σ. 885, δική μας η έμφαση). Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται και η 
απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή, για ποιο λόγο δηλαδή δεν 
υπάρχει μια συστηματική διαπραγμάτευση του ζητήματος των κρίσεων στο 
Κεφάλαιο. Απ’ ό,τι φαίνεται την εποχή που ο Μαρξ έγραψε το Κεφάλαιο είχε 
πια καταλήξει στο να θεωρεί ότι η κρίση δεν είναι παρά μια φάση μέσα 
στους διαδοχικούς κύκλους της καπιταλιστικής συσσώρευσης, μια φάση που 
μάλιστα παίζει αναζωογονητικό ρόλο. 

• Όσο για τον χαρακτήρα της κρίσης; Θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
πρόκειται για κρίση υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου υπό την έννοια ότι 
κάποια στιγμή υπάρχει πληθώρα κεφαλαίου που δεν μπορεί να συνεχίσει να 
συσσωρεύεται με τον ίδιο ρυθμό.. Βαθύτερη αιτία είναι, σύμφωνα με το 
Μαρξ, η δίψα του κεφαλαίου για περισσότερο κέρδος, η παραγωγή χάριν 
της παραγωγής και όχι η παραγωγή για την ικανοποίηση των κοινωνικών 
αναγκών: η αντίφαση δηλαδή ανάμεσα στις παραγωγικές δυνάμεις και 
τις παραγωγικές σχέσεις. 

 
 «Ότι [η καπιταλιστική παραγωγή] όμως από τους ίδιους τους δικούς της 
εσωτερικούς νόμους αναγκάζεται από τη μια μεριά, να αναπτύσσει τις παραγωγικές 
δυνάμεις έτσι, σαν να μην είναι παραγωγή πάνω σε μια περιορισμένη κοινωνική 
βάση και, από την άλλη μεριά, ότι μπορεί παρ’ όλα αυτά να τις αναπτύσσει μόνο 
μέσα στα όρια αυτού του περιορισμού, αποτελεί την πιο εσωτερική και την πιο 
κρυφή αιτία των κρίσεων, των εκρηγνυόμενων σ’ αυτήν αντιφάσεων μέσα στις 
οποίες κινείται και που την βλέπει ακόμα και το μη καλά εξασκημένο μάτι, σαν απλή 
μεταβατική ιστορική μορφή. Είναι αυτό που ο Σισμόντι το καταλαβαίνει λ.χ. 
χοντροκομμένα και ωστόσο κατά κάποιο τρόπο σωστά, σαν αντίφαση της 
παραγωγής χάριν της παραγωγής και μιας διανομής που αποκλείει από μόνη της 
μιαν απόλυτη ανάπτυξη της παραγωγικότητας». (ΘγτΥ-3. σ. 94). 
 

• Σύμφωνα με όσα γράφονται λοιπόν στον 1ο τόμο και τις Θεωρίες για την 
Υπεραξία, αιτία της κρίσης είναι η αυτονόμηση της παραγωγής από την 



κυκλοφορία λόγω της τάσης για απεριόριστη άντληση υπεραξίας χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές ανάγκες. Η κρίση είναι η βίαιη 
αποκατάσταση της ενότητας των φάσεων της παραγωγής και της 
κυκλοφορίας μέσω της απαξίωσης ή ακόμα και της καταστροφής 
κεφαλαίου. Ωστόσο, η κρίση δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται στην 
αδυναμία να πωληθούν τα εμπορεύματα (Ε-Χ’). Μπορεί η αιτία της να 
βρίσκεται στην διάρρηξη της φάσης (Χ-Ε (Μπ, Εδ)) όπως άλλωστε και ο ίδιος 
ο Μαρξ αναγνωρίζει όταν φέρνει το παράδειγμα των αποικιών. Δεν είναι 
βέβαιο ότι θα υπάρχει πάντοτε διαθέσιμη εργατική δύναμη αλλά ούτε και 
μέσα παραγωγής. Π.χ. τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στις αποικίες 
μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιούργησαν προβλήματα τόσο στην 
πρόσβαση σε πρώτες ύλες όπως και στην περιστολή των μεταναστευτικών 
ροών. Το οικολογικό κίνημα περιόρισε επίσης την πρόσβαση σε πρώτες 
ύλες, ενώ το φεμινιστικό κίνημα δημιούργησε πρόβλημα στην συνεχή 
ανανέωση του εργατικού δυναμικού καθώς οι γυναίκες αρνήθηκαν το ρόλο 
της αναπαραγωγικής μηχανής. Ακόμη, η αιτία της κρίσης θα μπορούσε να 
βρίσκεται σε ανεπαρκή εκμετάλλευση της εργασίας μέσα στην ίδια την 
άμεση διαδικασία παραγωγής λόγω υπέρμετρης αύξησης των μισθών ή 
έλλειψης πειθαρχίας.  

• Με άλλα λόγια, η ίδια η ανάλυση του Μαρξ αναδεικνύει μια πολλαπλότητα 
αιτιών και παραγόντων που ξεφεύγουν από το αντικειμενικό σχήμα του 
βιομηχανικού κύκλου, που λόγω της υπερπαραγωγής τελειώνει και ξεκινάει 
πάντοτε με το ξέσπασμα μιας κρίσης. 

 



ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΗ 

 
• Καθώς βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης του χρέους, αξίζει να δούμε τι λέει 

ο Μαρξ στο Κεφάλαιο για τη σχέση της πίστωσης με την καπιταλιστική 
κρίση.  

«Η επιπολαιότητα της πολιτικής οικονομίας φανερώνεται ανάμεσα στ’ άλλα και στο 
ότι θεωρεί αίτιο των εναλλασσόμενων περιόδων του βιομηχανικού κύκλου τη 
διαστολή και τη συστολή της πίστης, δηλαδή ένα απλό σύμπτωμά τους» (Κεφάλαιο, 
Α’. σ. 656) 
 

• Με άλλα λόγια η κρίση στην αγορά χρήματος δεν είναι τίποτε άλλο από ένα 
απλό σύμπτωμα της κρίσης στη διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου. Το 
ίδιο πράγμα λέγεται και στον 2ο τόμο του Κεφαλαίου «Αυτό λοιπόν που 
εμφανίζεται στη χρηματαγορά σαν κρίση εκφράζει στην πραγματικότητα 
ανωμαλίες στη διαδικασία της παραγωγής και της αναπαραγωγής» 
(Κεφάλαιο, 2ος τόμος, σ. 317).  

• Ακόμη πιο σαφής γίνεται ο Μαρξ στον 2ο τόμο των Grundrisse, σ. 313: 
«Ολόκληρο το πιστωτικό σύστημα, και η υπερ-εμπορία, υπερ-κερδοσκοπία 
κλπ. που συνδέεται μ' αυτό, βασίζεται στην αναγκαιότητα να απωθηθεί και να 
ξεπεραστεί ο φραγμός της κυκλοφορίας και της σφαίρας των ανταλλαγών. 
Αυτό εμφανίζεται με πιο κολοσσιαία, κλασική μορφή στις σχέσεις ανάμεσα σε 
λαούς παρά ανάμεσα σε άτομα. Έτσι πχ. οι Άγγλοι αναγκάζονται να 
δανείζουν σε ξένα έθνη, για να τα έχουν πελάτες». Δηλαδή, το πιστωτικό 
σύστημα αποτελεί ένα μέσο για να ξεπεραστούν οι φραγμοί που θέτει η 
αγορά στην καπιταλιστική παραγωγή. 

 «Το ίδιο το πιστωτικό σύστημα προέκυψε από τη δυσκολία να χρησιμοποιηθεί 
κεφάλαιο «παραγωγικά», δηλαδή «κερδοφόρα». Οι Άγγλοι, λ.χ., αναγκάζονται να 
δανείζουν στο εξωτερικό το δικό τους κεφάλαιο, για να βρουν μια αγορά για τον 
εαυτό τους. Με την υπερπαραγωγή, με το πιστωτικό σύστημα, κλπ. προσπαθεί η 
κεφαλαιοκρατική παραγωγή να σπάσει τους δικούς της φραγμούς και να παράγει 
πέρα από τα όριά της. Από τη μια μεριά, η κεφαλαιοκρατική παραγωγή έχει αυτή 
την τάση. Από την άλλη μεριά, ανέχεται μόνο μια παραγωγή, που να ανταποκρίνεται 
σε μια κερδοφόρα χρησιμοποίηση του υπάρχοντος κεφαλαίου. Γι’ αυτό οι κρίσεις 
που ωθούν ταυτόχρονα την κεφαλαιοκρατική παραγωγή πέρα από τα όρια της και 
την κάνουν να τα φθάσει με βήματα επτά λευγών –όσον αφορά την ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων– πράγμα που μέσα στα όριά της θα το πραγματοποιούσε με 
πολύ μεγάλη βραδύτητα.» (ΘτγΥ-3, σ.140).  
 

• Επομένως το βασικό θέμα είναι: 

«σε ποιο βαθμό η συσσώρευση του κεφαλαίου με τη μορφή δανεισμού χρηματικού 
κεφαλαίου συμπίπτει με την πραγματική συσσώρευση, με τη διεύρυνση της 
διαδικασίας αναπαραγωγής» (Κεφάλαιο, τόμος 3ος, σ. 623). «Σε ένα σύστημα 
παραγωγής, στο οποίο όλη η συνοχή του προτσές αναπαραγωγής στηρίζεται στην 
Πίστη, είναι οφθαλμοφανές ότι πρέπει να ξεσπάσει μια κρίση, να σημειωθεί ένας 



ορμητικός συνωστισμός στις θυρίδες των τραπεζών για την απόκτηση μέσων 
πληρωμής, όταν σταματήσουν ξαφνικά οι πιστώσεις και όταν έχει πια πέραση μόνο η 
πληρωμή σε μετρητά. Γι’ αυτό από πρώτη ματιά όλη η κρίση παρουσιάζεται σαν 
πιστωτική κρίση και χρηματική κρίση. Και, πράγματι, πρόκειται μόνο για τη 
μετατρεψιμότητα των συναλλαγματικών σε χρήμα. Αυτές όμως οι συναλλαγματικές 
αντιπροσωπεύουν στο μεγαλύτερο μέρος τους πραγματικές αγορές και πωλήσεις, η 
επέκταση των οποίων σε σημείο που να ξεπερνά κατά πολύ την κοινωνική ανάγκη, 
βρίσκεται τελικά στη βάση όλης της κρίσης. Παράλληλα, όμως, μια τεράστια επίσης 
μάζα αυτών των συναλλαγματικών αντιπροσωπεύει μόνο απατεωνίστικες 
επιχειρήσεις, που τώρα αποκαλύπτονται και ξεσπάνε, αντιπροσωπεύει ακόμα 
κερδοσκοπικές, αλλά αποτυχημένες επιχειρήσεις, που έγιναν με ξένο κεφάλαιο –
τέλος αντιπροσωπεύουν εμπορευματικά κεφάλαια που έχουν υποτιμηθεί ή που δεν 
μπορούν καθόλου να πουληθούν, ή χρηματικές επιστροφές που δεν μπορούν ποτέ 
πια να εισπραχθούν» (Κεφάλαιο -3, σ. 617).. 
 

• Όπως φαίνεται από το τελευταίο απόσπασμα, η αιτία της πιστωτικής κρίσης 
δεν είναι απαραίτητο να οφείλεται στην υπερπαραγωγή, αλλά και στην 
«αποτυχία κερδοσκοπικών επιχειρήσεων που έγιναν με ξένο κεφάλαιο». Με 
άλλα λόγια, υπάρχει το ενδεχόμενο η μη αποπληρωμή των δανείων να μην 
οφείλεται ειδικά στην επέκταση των αγορών και πωλήσεων πέρα από την 
«κοινωνική ανάγκη», αλλά στην πτώση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 
λόγω της ανεπαρκούς εκμεταλλευσιμότητας της εργατικής δύναμης, γεγονός 
που μας φέρνει πάλι στις παρατηρήσεις που κάναμε στην προηγούμενη 
ενότητα. 

• Συνοψίζοντας, θα διαβάσουμε το εξής απόσπασμα από τον 3ο τόμο (σ.556): 

«Αν το πιστωτικό σύστημα εμφανίζεται σαν κύριος μοχλός της 
υπερπαραγωγής και της υπερκερδοσκοπίας στο εμπόριο, αυτό 
γίνεται μόνο και μόνο γιατί η διαδικασία αναπαραγωγής, που από 
τη φύση της είναι ελαστική, εντείνεται εδώ ως τα ακρότατα όρια... 
Προβάλλει έτσι μόνο ότι η αξιοποίηση του κεφαλαίου, που 
βασίζεται στον αντιφατικό χαρακτήρα της καπιταλιστικής 
παραγωγής, επιτρέπει μόνο ως ένα ορισμένο σημείο την 
πραγματική ελεύθερη ανάπτυξη, βάζει δηλαδή στην πράξη ένα 
είδος εσωτερικά δεσμά και φραγμούς στην παραγωγή, που τα 
σπάει διαρκώς το πιστωτικό σύστημα. Γι’ αυτό το πιστωτικό 
σύστημα επιταχύνει την υλική ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάμεων και τη δημιουργία της παγκόσμιας αγοράς, που, σαν 
υλικές βάσεις της νέας μορφής παραγωγής, η δημιουργία τους 
αποτελεί την ιστορική αποστολή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής. Ταυτόχρονα, η Πίστη επιταχύνει τα βίαια ξεσπάσματα 
αυτής της αντίφασης, τις κρίσεις , και έτσι δυναμώνει τα στοιχεία 
της διάλυσης του παλιού τρόπου παραγωγής.» (Κεφάλαιο – 3, σ. 
556) 

 



Κρίση και επανάσταση 

• Οι υπόλοιπες αναφορές που υπάρχουν στον 1ο τόμο του Κεφαλαίου σχετικά 
με τις κρίσεις (σ. 272, 563, 664 κ.ε., 692 κ.ε.) επικεντρώνουν στις αρνητικές 
επιπτώσεις που αυτές έχουν στις συνθήκες και τους όρους αναπαραγωγής 
της εργατικής δύναμης. Όπως αναπτύσσεται περαιτέρω στα συγκεκριμένα 
αποσπάσματα, κατά την περίοδο της κρίσης από τη μια μεριά υπάρχει 
όξυνση του σχετικού υπερπληθυσμού, υποαπασχόληση, ανεργία και 
πτώχευση των εργατών, καθώς πολλές επιχειρήσεις υπολειτουργούν ή 
αναγκάζονται να κλείσουν, και από την άλλη μεριά, στο βαθμό που 
συνεχίζεται η παραγωγή, οι καπιταλιστές επιδιώκουν την άντληση του 
μέγιστου δυνατού κέρδους μέσω της επέκτασης της εργάσιμης ημέρας πέραν 
των νόμιμων ορίων της, μέσω της διάλυσης της κανονικότητας της 
απασχόλησης που ρίχνει το μισθό κάτω από την αξία της εργατικής 
δύναμης, μέσω της μείωσης του μισθών κάτω από την αξία της εργατικής 
δύναμης στη βάση του σχετικού υπερπληθυσμού, δηλ. της μεγάλης 
προσφοράς εργασίας κλπ. «[Ο κεφαλαιοκράτης μπορεί] σύμφωνα με την 
ευκολία, την αυθαιρεσία και το συμφέρον του της στιγμής να εναλλάσσει την 
πιο τρομερή υπερβολική εργασία με τη σχετική ή ολοκληρωτική ανεργία... 
μπορεί να παρατείνει αφύσικα την εργάσιμη ημέρα, χωρίς καμία αντίστοιχη 
ισοστάθμιση για τον εργάτη» (Κεφάλαιο Α - σ. 563). Αυτές οι αναφορές, 
έχουν ως στόχο να αναδείξουν ότι οι αντιφάσεις του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής που οδηγούν στο ξέσπασμα κυκλικά επαναλαμβανόμενων 
κρίσεων θέτουν υπό διαρκή αίρεση τη δυνατότητα αναπαραγωγής της 
εργατικής τάξης, την ικανοποίηση των αναγκών της μέχρι και την ίδια τη 
βιολογική ύπαρξη των μισθωτών σκλάβων μέσα στον καπιταλισμό. Είναι 
σαφές, επομένως, ότι έχουν συγκεκριμένη πολιτική στόχευση.  

• Αυτό δε σημαίνει φυσικά ότι ο Μαρξ πίστευε πως η εξαθλίωση, λόγω της 
κρίσης, οδηγεί άμεσα στην επανάσταση –καθώς ήταν σαφής ότι οδηγεί σε 
ηθική κατάπτωση και πνευματική υποβάθμιση (Κεφάλαιο Α - σ. 669). 
Θεωρούσε, ωστόσο, ότι η συνειδητοποίηση από την πλευρά των εργατών 
ότι η διευρυνόμενη συσσώρευση του κεφαλαίου και η αύξηση της 
παραγωγικής τους δύναμης οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερη επισφάλεια της 
αναπαραγωγής τους θα αποτελούσε το ερέθισμα και τη βάση της πολιτικής 
και συνδικαλιστικής τους οργάνωσής ως τάξης για τον εαυτό της.  

«Γι’ αυτό, μόλις οι εργάτες ανακαλύψουν το μυστικό του πως συμβαίνει ώστε, όσο 
περισσότερο εργάζονται, όσο περισσότερο ξένο πλούτο παράγουν και όσο 
περισσότερο αυξάνει η παραγωγική δύναμη της εργασίας τους, τόσο πιο επισφαλής 
να γίνεται γι’ αυτούς ακόμα και η λειτουργία τους σαν μέσο αξιοποίησης του 
κεφαλαίου· μόλις ανακαλύψουν πως ο βαθμός εντατικότητας του συναγωνισμού 
μεταξύ τους εξαρτιέται ολότελα από την πίεση του σχετικού υπερπληθυσμού· 
επομένως, μόλις επιχειρήσουν με τα εργατικά σωματεία κλπ. να οργανώσουν μια 
σχεδιασμένη συνεργασία εργαζομένων και ανέργων για να σπάσουν ή να 
εξασθενίσουν τις καταστρεπτικές για την τάξη τους συνέπειες αυτού του φυσικού 
νόμου της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής –βάζουν τις φωνές το κεφάλαιο και ο 
αυλοκόλακας οικονομολόγος του για καταπάτηση του «αιώνιου» και σα να λέμε 
«ιερού» νόμου της ζήτησης και της προσφοράς. Γιατί κάθε αλληλεγγύη ανάμεσα 



στους εργαζόμενους και τους άνεργους διαταράζει το «καθαρό» παιχνίδι αυτού 
του νόμου. Ενώ από την άλλη, λ.χ. στις αποικίες μόλις δυσμενείς συνθήκες 
αρχίζουν να παρεμποδίζουν τη δημιουργία του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού και 
μαζί του την απόλυτη εξάρτηση της εργατικής τάξης από την τάξη των 
κεφαλαιοκρατών, εξεγείρεται το κεφάλαιο μαζί με τον ξεφτισμένο Σάντσο Πάντσα 
του ενάντια στον «ιερό» νόμο της ζήτησης και της προσφοράς και προσπαθεί να τα 
βγάλει πέρα με μέσα βίας». (Κεφάλαιο Α - σ. 663, δική μας η έμφαση).  
 

• Από το συγκεκριμένο απόσπασμα είναι σαφές πόσο μεγάλη σημασία 
αποδίδει ο Μαρξ στη συνείδηση και την οργάνωση της εργατικής τάξης 
καθώς επίσης και στο ζήτημα της βίας και της πολιτικής ισχύος σε σχέση με 
την απρόσκοπτη λειτουργία των «νόμων» της καπιταλιστικής παραγωγής, 
σε σχέση με την ίδια τη διαιώνιση της κυριαρχίας του κεφαλαίου. Ωστόσο, 
σε ένα άρθρο του 1853 έγραφε τα εξής: 

 «Υπάρχει μια τάξη φιλάνθρωπων, ακόμα και σοσιαλιστών, που θεωρούν τις 
απεργίες ως επιζήμιες για τα συμφέροντα των ίδιων των εργατών, των οποίων ο 
στόχος είναι να βρεθεί ένας τρόπος εξασφάλισης ενός μόνιμου μέσου μισθού. 
Όμως, η ίδια η ύπαρξη του βιομηχανικού κύκλου με τις διάφορες φάσεις του 
αποκλείει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ, από την άλλη μεριά, είμαι πεπεισμένος ότι 
η εναλλασσόμενη αύξηση και μείωση των μισθών και οι συνεχείς συγκρούσεις 
ανάμεσα στα αφεντικά και τους εργάτες που πηγάζουν από αυτή την εναλλαγή, 
αποτελούν αναντικατάστατα μέσα για τη διατήρηση του υψηλού φρονήματος της 
εργατικής τάξης για τη συνένωσή τους σε μια μεγάλη οργάνωση ενάντια στους 
σφετερισμούς της άρχουσας τάξης και για να αποφευχθεί η μετατροπή των εργατών 
σε απαθή, αστόχαστα, λιγότερο ή περισσότερο καλοταϊσμένα εργαλεία της 
παραγωγής. Σε μια κοινωνία θεμελιωμένη πάνω στον ταξικό ανταγωνισμό, αν 
θέλουμε να εμποδίσουμε τη Σκλαβιά τόσο στην πράξη όσο και κατ’ όνομα πρέπει να 
αποδεχτούμε τον πόλεμο. Προκειμένου να εκτιμήσουμε ορθά την αξία των απεργιών 
και των εργατικών οργανώσεων δεν πρέπει να τυφλωνόμαστε από την εμφανή 
ασημαντότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων τους αλλά να βλέπουμε πάνω 
από όλα τα αποτελέσματά τους σε ηθικό και πολιτικό επίπεδο.» [δική μας η έμφαση] 
 

• Απ’ ό,τι φαίνεται, λοιπόν, ο Μαρξ εκλαμβάνει την ταξική πάλη ως ανίσχυρη 
απέναντι στην αντικειμενικότητα των «φυσικών νόμων» της 
κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, ως μη δυνάμενη να έχει σημαντικά 
οικονομικά αποτελέσματα. Όπως γραφεί στο κεφάλαιο για την πρωταρχική 
συσσώρευση:  

«Στην παραπέρα πορεία της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης αναπτύσσεται μια 
εργατική τάξη, που από αγωγή, παράδοση και συνήθεια αναγνωρίζει σαν 
αυτονόητους φυσικούς νόμους τις απαιτήσεις του κεφαλαιοκρατικού τρόπου 
παραγωγής. Η οργάνωση της διαμορφωμένης κεφαλαιοκρατικής διαδικασίας 
παραγωγής σπάει κάθε αντίσταση, η διαρκής δημιουργία του σχετικού 
υπερπληθυσμού κρατάει σε μια τροχιά, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
αξιοποίησης του κεφαλαίου, το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας, 
επομένως και το μισθό εργασίας, ο βουβός εξαναγκασμός των οικονομικών σχέσεων 
επισφραγίζει την κυριαρχία του κεφαλαιοκράτη πάνω στο εργάτη... Για τη 



συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων ο εργάτης μπορεί να αφεθεί στην επενέργεια 
των «φυσικών νόμων της παραγωγής», δηλ. στην εξάρτησή του από το κεφάλαιο, 
εξάρτηση που ξεπηδάει από τους ίδιους τους όρους της παραγωγής που την 
εγγυούνται και τη διαιωνίζουν... Είναι αλήθεια πως εξακολουθεί να χρησιμοποιείται 
εξωοικονομική, άμεση βία, μόνο όμως σαν εξαίρεση» (Κεφάλαιο Α, σ.762)  
 

• Ωστόσο, όπως φάνηκε από το πρώτο απόσπασμα που διαβάσαμε αλλά και 
από την ανάλυση της συνολικής διαδικασίας κυκλοφορίας στις 
προηγούμενες ενότητες, η διαδικασία της αναπαραγωγής του κεφαλαίου 
εξαρτάται από την ταξική πάλη, ακόμα-ακόμα και από την άμεση άσκηση 
βίας. Η αναπαραγωγή της εργατικής τάξης ως ατομικοποιημένης εργατικής 
δύναμης που είναι απόλυτα εξαρτημένη από το κεφάλαιο δεν μπορεί να 
«ανατεθεί ξέγνοιαστα στο ένστικτο αυτοσυντήρησης και διαιώνισης του 
εργάτη» (Κεφάλαιο Α - σ. 593). Γι’ αυτόν τον λόγο είναι λάθος να 
παρουσιάζεται ότι από τη μια μεριά υπάρχουν οι αντικειμενικοί «φυσικοί 
νόμοι» της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής που εκφράζονται μέσα από την 
εναλλαγή των περιόδων του «βιομηχανικού κύκλου» και από την άλλη μεριά 
οι «διαταραχές» της ταξικής πάλης που παράγονται απλώς από αυτούς. Αν 
το κεφάλαιο  είναι ταξική πάλη, τότε δεν μπορεί να παρουσιάζεται η 
κίνησή του και η κρίση του ως αποτελέσματα των «αντικειμενικών νόμων» 
που το διέπουν. Αντιθέτως, θα πρέπει να αναδειχθεί η διαλεκτική 
αντικειμένου-υποκειμένου, ο αγώνας ανάμεσα στο κεφάλαιο και το 
προλεταριάτο, η διαρκής ανυποταξία του τελευταίου ως το βαθύτερο 
περιεχόμενο τόσο της καπιταλιστικής κρίσης όσο και της καπιταλιστικής 
ιστορίας εν γένει. «Η ιστορία όλων των ως τα τώρα κοινωνιών είναι 
ιστορία ταξικών αγώνων» Είναι ενδεχομένως κατανοητό ότι ο Μαρξ 
βλέποντας τις συνθήκες της εποχής του, θεωρούσε ως αναπόφευκτη την 
ισχύ του γενικού νόμου της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης και, 
συνακόλουθα, ως παραγόμενη από αυτόν, και την επανάσταση. Όπως όμως 
φάνηκε στα 150 χρόνια που ακολούθησαν, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι 
αυτή η εκτίμηση του ήταν λανθασμένη, τόσο ως προς την οικονομική όσο 
και ως προς την πολιτική της διάσταση. 
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