
Από τη δυνατότητα των κρίσεων στην πραγματικότητά τους. Οι 
μορφές των κρίσεων 

«Η πώληση και η αγορά είναι ταυτόσημη πράξη σαν αμοιβαία σχέση 
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα που αντίκεινται πολικά μεταξύ τους, ανάμεσα 
στον κάτοχο του εμπορεύματος και στον κάτοχο του χρήματος. Σαν 
πράξεις του ίδιου προσώπου αποτελούν δύο πολικά αντίθετες πράξεις. 
Έτσι η ταυτότητα της πώλησης και της αγοράς σημαίνει ότι το 
εμπόρευμα γίνεται άχρηστο όταν ριχτεί στην αλχημιστική χοάνη της 
κυκλοφορίας και δε βγει απ’ αυτή με τη μορφή του χρήματος, αν δεν 
πουληθεί απ’ τον κάτοχο του εμπορεύματος, δηλ. αν δεν αγοραστεί από 
τον κάτοχο του χρήματος. Η ταυτότητα αυτή σημαίνει ακόμα ότι η 
διαδικασία ανταλλαγής, όταν πετύχει, αποτελεί ένα σημείο ηρεμίας, μια 
φάση της ζωής του εμπορεύματος, που μπορεί να κρατήσει μεγαλύτερο 
ή μικρότερο χρονικό διάστημα. Μια και η πρώτη μεταμόρφωση του 
εμπορεύματος είναι ταυτόχρονα πώληση και αγορά, η μερική αυτή 
διαδικασία είναι ταυτόχρονα και αυτοτελής. Ο αγοραστής έχει το 
εμπόρευμα και ο πωλητής έχει το χρήμα, δηλαδή ένα εμπόρευμα που 
διατηρεί την κυκλοφορήσιμη μορφή, ανεξάρτητα από το αν θα 
ξαναεμφανιστεί στην αγορά συντομότερα ή αργότερα. Κανένας δεν 
μπορεί να πουλήσει χωρίς να αγοράσει κάποιος άλλος. Μα κανένας δεν 
είναι υποχρεωμένος να αγοράσει αμέσως γιατί πούλησε ο ίδιος. Η 
κυκλοφορία των εμπορευμάτων σπάει τους χρονικούς, τοπικούς και 
ατομικούς φραγμούς της άμεσης ανταλλαγής προϊόντων ακριβώς επειδή 
διασπά σε δύο αντίθετες πράξεις, σε πώληση και αγορά, την άμεση 
ταυτότητα που υπήρχε [στην άμεση ανταλλαγή] στο δόσιμο του δικού 
του προϊόντος και στο πάρσιμο σε αντάλλαγμα του ξένου. Το γεγονός ότι 
οι δύο διαδικασίες, που έρχονται αντιμέτωπες ως αυτοτελείς, αποτελούν 
μία εσωτερική ενότητα, σημαίνει επίσης ότι η εσωτερική ενότητά τους 
κινείται μέσα σε εξωτερικές αντιθέσεις. Αν συνεχιστεί πέρα από ένα 
ορισμένο σημείο η εξωτερική αυτοτελοποίηση των διαδικασιών που 
εσωτερικά δεν είναι αυτοτελείς, επειδή συμπληρώνει η μία την άλλη, 
τότε η ενότητα επιβάλλεται βίαια –με μία κρίση». (Κεφάλαιο - 1, σ.125-6) 

 «Κατά τη μεταμόρφωση του εμπορεύματος η δυνατότητα της κρίσης 
παρουσιάζεται ως εξής: Πρώτον, το εμπόρευμα, που υπάρχει 
πραγματικά σαν αξία χρήσης, και ιδεατά στην τιμή σαν ανταλλακτική 
αξία, πρέπει να μετατραπεί σε χρήμα: Ε-Χ. Όταν θα έχει λυθεί αυτή η 
δυσκολία, η πώληση, τότε η αγορά Χ-Ε, δεν παρουσιάζει πια καμία 
δυσκολία, επειδή το χρήμα είναι άμεσα ανταλλάξιμο με όλα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί εδώ η ύπαρξη της αξίας χρήσης του 
εμπορεύματος, η ωφελιμότητα της περιεχόμενης σε αυτό εργασίας, 
διαφορετικά δεν πρόκειται καθόλου για εμπόρευμα. Η δυνατότητα της 
κρίσης, εφόσον παρουσιάζεται στην απλή μορφή της μεταμόρφωσης του 
εμπορεύματος, προκύπτει μόνο από το ότι οι διαφορές μορφής –οι 
φάσεις– που διατρέχει το εμπόρευμα στην κίνησή του, είναι, πρώτον, 
μορφές και φάσεις που απαραίτητα αλληλοσυμπληρώνονται, και που, 
δεύτερο, παρ’ όλην αυτή την αναγκαία εσωτερική συνάφειά τους, είναι 



μέρη της διαδικασίας και μορφές που υπάρχουν αδιάφορα η μία απέναντι 
στην άλλη, που δεν συμπίπτουν στον χρόνο και τον χώρο, που μπορούν 
να χωριστούν και είναι χωρισμένες. Η δυνατότητα της κρίσης οφείλεται 
λοιπόν μόνο στο χωρισμό της πώλησης και της αγοράς... Στην 
εμπορευματική παραγωγή η μετατροπή του προϊόντος σε χρήμα, η 
πώληση, αποτελεί απαραίτητο όρο. Εξαλείφεται η άμεση παραγωγή για 
τις ανάγκες του ίδιου του παραγωγού. Αν μείνουν απούλητα τα 
εμπορεύματα. Θα έχουμε κρίση... Η δυσκολία να μετατραπεί το 
εμπόρευμα –αυτό το ιδιαίτερο προϊόν της ατομικής εργασίας– σε χρήμα, 
στο αντίθετό του, στην αφηρημένη γενική κοινωνική εργασία, συνίσταται 
στο ότι το χρήμα δεν εμφανίζεται σαν ιδιαίτερο προϊόν ατομικής 
εργασίας, στο ότι αυτός που έχει πουλήσει και που κατέχει έτσι το 
εμπόρευμα με τη μορφή του χρήματος δεν είναι υποχρεωμένος να 
αγοράσει πάλι αμέσως, να μετατρέψει πάλι το χρήμα σε ένα ιδιαίτερο 
προϊόν ατομικής εργασίας... Η κρίση δεν είναι παρά η βίαιη επιβολή της 
ενότητας φάσεων της διαδικασίας παραγωγής που έχουν 
αυτοτελοποιηθεί η μία από την άλλη». Θεωρίες για την Υπεραξία, μέρος 
2ο (ΘγτΥ-2, σ. 591-3). 

 «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). 

 «Η λειτουργία του χρήματος σαν μέσου πληρωμής περικλείει μια άμεση 
αντίφαση. Εφόσον συμψηφίζονται οι πληρωμές, το χρήμα λειτουργεί 
μόνο ιδεατά σαν χρήμα υπολογισμού ή σαν μέτρο των αξιών. Εφόσον 
πρέπει να γίνουν πραγματικές πληρωμές, δεν εμφανίζεται σαν μέσο 
κυκλοφορίας, σαν παροδική και μεσάζουσα μόνο μορφή της ανταλλαγής 
της ύλης, αλλά σαν η ατομική ενσάρκωση της κοινωνικής εργασίας, σαν 
αυτοτελής ύπαρξη της ανταλλακτικής αξίας, σαν απόλυτο εμπόρευμα. 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. 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... 
Όπως το ελάφι λαχταράει φρέσκο νερό, έτσι και η ψυχή του αστού 



λαχταράει χρήμα, το μοναδικό πλούτο. Τον καιρό της κρίσης η αντίθεση 
ανάμεσα στο εμπόρευμα και το χρήμα, ανυψώνεται ως την απόλυτη 
αντίφαση» (Κεφάλαιο - 1, σ. 151). 

 «[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. 

 «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 - 1, σ. 126).  

«Η γενική, αφηρημένη δυνατότητα της κρίσης –δε σημαίνει παρά μόνο 
την πιο αφηρημένη μορφή της κρίσης, χωρίς περιεχόμενο, χωρίς 
περιεκτικό κίνητρο για την πρόκληση της κρίσης. Η πώληση και η αγορά 
μπορεί να χωριστούν. Είναι δηλαδή δυνάμει κρίση και η ένωσή τους 
παραμένει πάντα κρίσιμο σημείο για το εμπόρευμα. Μπορούν όμως να 
περάσουν και ομαλά η μία στην άλλη. Παραμένει λοιπόν ότι η πιο 
αφηρημένη μορφή της κρίσης (και επομένως η τυπική δυνατότητα της 
κρίσης) είναι η ίδια η μεταμόρφωση του εμπορεύματος, στην οποία 
περιέχεται μόνο σαν αναπτυγμένη κίνηση της αντίφασης ανάμεσα στην 
ανταλλακτική αξία και στην αξία χρήσης, και παραπέρα ανάμεσα στο 
χρήμα και το εμπόρευμα, αντίφασης που περιλαμβάνεται στην ενότητα 
του εμπορεύματος. Με τι τρόπο όμως αυτή η δυνατότητα της κρίσης 
μετατρέπεται σε κρίση, δεν περιλαμβάνεται σε αυτή την ίδια τη μορφή. 
Το μόνο που υπάρχει εδώ είναι η μορφή για μια κρίση... 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 

«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). 

«η πραγματική κρίση μπορεί να προκύψει μόνο από την πραγματική 
κίνηση της καπιταλιστικής παραγωγής, [η οποία] προκύπτει από τους 
καθορισμούς μορφής του κεφαλαίου, που το χαρακτηρίζουν σαν 
κεφάλαιο και δεν περιλαμβάνονται στην απλή του ύπαρξη ως 
εμπορεύματος και χρήματος. 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 του. 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 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. Μπορεί μόνο να φανεί στη διαδικασία κυκλοφορίας του 
κεφαλαίου που αυτή καθεαυτή είναι ταυτόχρονα διαδικασία 
αναπαραγωγής.» ΘγτΥ-2, σ. 598 «Πρωτίστως, κατά την εξέταση της 
διαδικασίας αναπαραγωγής του κεφαλαίου (που συμπίπτει με την 
κυκλοφορία του) πρέπει να αποδειχτεί ότι οι πιο πάνω μορφές [της 
κρίσης] απλώς επαναλαμβάνονται και ακόμα περισσότερο ότι μόνο εδώ 
αποκτούν περιεχόμενο, μια βάση πάνω στην οποία μπορούν να 
εκδηλώνονται» ΘγτΥ-2, σ. 594 

 

Το περιεχόμενο των καπιταλιστικών κρίσεων 

«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. Η 
αβεβαιότητα και η αστάθεια στις οποίες η μηχανική παραγωγή υποτάσσει 
την εργασία, επομένως και την κατάσταση της ζωής του εργάτη, γίνονται 
φυσιολογικό φαινόμενο μ’ αυτή την εναλλαγή των περιόδων του 
βιομηχανικού κύκλου. Αν εξαιρέσουμε τις περιόδους της άνθισης, 



ανάμεσα στους κεφαλαιοκράτες μαίνεται η πιο άγρια πάλη για το ατομικό 
μερτικό τους στην αγορά. Το μερτικό αυτό είναι απευθείας ανάλογο με 
τη φτήνια του προϊόντος. Εκτός από τον ανταγωνισμό, που 
δημιουργείται μ’ αυτό τον τρόπο στη χρησιμοποίηση τελειοποιημένων 
μηχανών που αντικαθιστούν εργατική δύναμη, και τις νέες μεθόδους 
παραγωγής, επέρχεται κάθε φορά ένα σημείο, όπου το φτήναιμα του 
εμπορεύματος επιδιώκεται με το βίαιο κατέβασμα του μισθού εργασίας 
κάτω από την αξία της εργατικής δύναμης» (Κεφάλαιο - 1, σ. 470). 

 «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).  

 «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). 

 «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).  

 «Όλες οι αντιρρήσεις που προβάλλουν ο Ρικάρντο κ.ά. ενάντια στην 
υπερπαραγωγή βασίζονται στο ότι την αστική παραγωγή τη θεωρούν 
σαν ένα τρόπο παραγωγής, στον οποίο δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα 
στην αγορά και την πώληση –στον οποίο γίνεται άμεσα ανταλλακτικό 
εμπόριο– ή σαν κοινωνική παραγωγή, στην οποία η κοινωνία κατανέμει 
σύμφωνα με κάποιο σχέδιο τα μέσα παραγωγής της και τις παραγωγικές 
της δυνάμεις στο βαθμό και το μέτρο που είναι απαραίτητο για την 
ικανοποίηση των διάφορων αναγκών της... Αντίθετα, θα έπρεπε να τεθεί 
μάλλον το ερώτημα: Πως, πάνω στη βάση της καπιταλιστικής 
παραγωγής, στην οποία ο καθένας εργάζεται για τον εαυτό του και στην 
οποία η ιδιωτική εργασία υποχρεώνεται να παρουσιάζεται ταυτόχρονα 
σαν το αντίθετό της, σαν αφηρημένη γενική εργασία, και με τη μορφή 
αυτή σαν κοινωνική εργασία, πως η απαραίτητη εξίσωση και συνάφεια 
των διάφορων σφαιρών παραγωγής, το μέτρο και η αναλογία μεταξύ 
τους είναι δυνατό να γίνει διαφορετικά από την μόνιμη εξάλειψη μιας 
μόνιμης δυσαρμονίας;» (ΘτγΥ-2, σ. 616) «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). 

Κρίση και πίστωση 

 «Η απότομη και σπασμωδική διαστολή της κλίμακας της παραγωγής 
είναι η προϋπόθεση της απότομης της συστολής· η δεύτερη με τη σειρά 
της προκαλεί την πρώτη, η πρώτη όμως είναι αδύνατη χωρίς διαθέσιμο 
ανθρώπινο υλικό, χωρίς αύξηση του αριθμού των εργατών, ανεξάρτητη 
από την απόλυτη αύξηση του πληθυσμού. Η αύξηση αυτή δημιουργείται 
από το απλό προτσές, που «ελευθερώνει» διαρκώς ένα μέρος των 
εργατών με μεθόδους που μειώνουν τον αριθμό των απασχολούμενων 
εργατών σε σχέση με την αυξανόμενη παραγωγή. Επομένως, όλη η 
μορφή κίνησης της σύγχρονης βιομηχανίας προκύπτει από τη διαρκή 
μετατροπή ενός μέρος του εργατικού δυναμικού σε μη απασχολούμενα ή 
μισοαπασχολούμενα χέρια. 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 - 1. 
σ. 656) 

 «Αυτό λοιπόν που εμφανίζεται στη χρηματαγορά σαν κρίση εκφράζει 
στην πραγματικότητα ανωμαλίες στη διαδικασία της παραγωγής και της 
αναπαραγωγής» (Κεφάλαιο, 2ος τόμος, σ. 317).  

2ος 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».  

 «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).  

 «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). 

«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 

 «[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 – 1, σ. 563).  

«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 – 1, σ. 663, δική μας η έμφαση).  

«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] (New-York Daily Tribune, No. 3819, July 
14, 1853, “Russian Policy Against Turkey — Chartism” Marx Engels 
Collected Works, vol. 12, pp. 225-6) 

 «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 - 1, 
σ.762)  

 


