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Ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, ελληνική κρίση και μεταβιβάσεις αξίας

Σταύρος Μαυρουδέας*
Στέργιος Σερέτης**

Περίληψη
Σε προηγούμενες εργασίες (π.χ. Mavroudeas & Paitarides 2015β) έχει υπο-
στηριχθεί ότι η κρίση του ελληνικού καπιταλισμού μετά το 2007 έχει δύο 
αλληλένδετα αίτια. Η εσωτερική αιτία οφείλεται στην πτωτική τάση της κερ-
δοφορίας που προκαλείται από την αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κε-
φαλαίου. Η εξωτερική αιτία προέρχεται από την οικονομική ιμπεριαλιστική 
εκμετάλλευση του ελληνικού καπιταλισμού από τους πιο ανεπτυγμένους και 
ηγεμονικούς καπιταλισμούς της ΕΕ. Η οικονομική ιμπεριαλιστική εκμετάλ-
λευση συνεπάγεται τη μεταφορά αξίας από την εκμεταλλευόμενη οικονομία 
σε αυτή που ασκεί την εκμετάλλευση, μέσω του μηχανισμού της ευρείας άνι-
σης ανταλλαγής (που είναι άνιση ανταλλαγή που προκαλείται από τη διαφο-
ρά στις οργανικές συνθέσεις του κεφαλαίου μεταξύ των δύο οικονομιών). Οι 
Mavroudeas & Paitaridis (2015β) πρότειναν μία έμμεση απόδειξη αυτού του 
μηχανισμού εκμετάλλευσης, συγκρίνοντας τους όρους εμπορίου της Ελλά-
δας με αυτούς δύο παρόμοιων οικονομιών της ΕΕ (η μία συμμετέχει παράλ-
ληλα στην ΟΝΕ ενώ η άλλη συμμετέχει μόνο στην Κοινή Αγορά). Το άρθρο 
αυτό συμπληρώνει αυτή την απόδειξη, μετρώντας άμεσα τις μεταβιβάσεις 
αξίας μεταξύ Ελλάδας και δύο άλλων οικονομιών της ΕΕ.

I. Εισαγωγή

Η ύπαρξη ενός μηχανισμού οικονομικής εκμετάλλευσης της Ελλάδας από 
άλλες οικονομίες της ΕΕ αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τις αναλύσεις της μακράς 
ελληνικής κρίσης που εκδηλώθηκε το 2008. Οι ανταγωνιστικές εξηγήσεις αυτής της 
κρίσης έχουν προσφέρει διαφορετικές απαντήσεις σε αυτό το θέμα (Mavroudeas 
2015α). Οι Κυρίαρχες ερμηνείες αρνούνται την ύπαρξη ενός τέτοιου μηχανισμού 
καθώς δεν αναφέρονται σε κάποια μορφή μηχανισμού εκμετάλλευσης που λει-
τουργεί στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η νεοκλα-
σική οικονομική θεωρία υιοθετούσε μια θεωρία του ιμπεριαλισμού. Αναγνώ-

ριζε δηλαδή κάποια μορφή οικονομικής εκμετάλλευσης μέσα στα πλαίσια του 
διεθνούς οικονομικού συστήματος. Ωστόσο, όπως παραδειγματικά υποστήριξε ο 
Schumpeter (1951), ο ιμπεριαλισμός θεωρήθηκε μια επιβίωση των προηγούμενων 
οικονομικών συστημάτων: ένα κατάλοιπο που η ανάδυση του φιλελεύθερου καπι-
ταλισμού και του ελεύθερου εμπορίου θα οδηγούσε αναγκαστικά σε εξαφάνιση.

Η σύγχρονη οικονομική ορθοδοξία έχει απορρίψει ακόμη και αυτή την 
απλοϊκή ιδέα του ιμπεριαλισμού ως κατάλοιπου προ-καπιταλιστικών συστημάτων. 
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Υποστηρίζει ότι ο πλήρως ανεπτυγμένος καπιταλισμός ευνοεί το ελεύθερο διεθνές 
εμπόριο και τις επενδύσεις. Και ότι αυτά είναι αμοιβαία επωφελή για όλες τις συμ-
μετέχουσες οικονομίες (όπως παραδειγματικά υποστηρίζει στην περίπτωση του 
διεθνούς εμπορίου η θεωρία συγκριτικών πλεονεκτημάτων). Έτσι, η απρόσκοπτη 
λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς οδηγεί σε μακροπρόθεσμη ισορροπία στις 
διεθνείς αγορές, χωρίς ελλειμματικές και πλεονασματικές οικονομίες.

Επειδή η προαναφερθείσα θέση έχει σοβαρά εμπειρικά προβλήματα, κα-
θώς οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από ανισορροπίες μεταξύ 
πλεονασματικών και ελλειμματικών χωρών, η σύγχρονη οικονομική Ορθοδοξία 
(ιδιαίτερα η Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση1) προσφεύγει σε ένα τέχνασμα. 
Αναγνωρίζει την πιθανότητα βραχυχρόνιων ανισορροπιών που όμως μακροχρό-
νια θα εξομαλυνθούν μέσω των αυτόματων εξισορροπητικών μηχανισμών του 
καπιταλιστικού συστήματος. Αυτές οι ανισορροπίες δεν έχουν δομική συστημική 
προέλευση (δηλαδή δεν προέρχονται από τις θεμελιώδεις λειτουργίες του κα-
πιταλιστικού συστήματος) αλλά είναι το αποτέλεσμα εσφαλμένων αποφάσεων 
συγκυριακής πολιτικής από ορισμένες οικονομίες. Συνεπώς, η μόνη περίπτωση 
ανισορροπίας που είναι αποδεκτή, είναι αυτή των συγκυριακών πολιτικών που 
δημιουργούν ανισορροπίες στις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, προκαλώντας προ-
βληματικές διαταραχές του εμπορίου και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 
Αυτές οι ανισορροπίες που δημιουργούνται από συγκυριακές πολιτικές ευνοούν 
ορισμένες οικονομίες εις βάρος άλλων, αλλά οι διαταραχές του εμπορίου και του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που προκαλούν είναι προβληματικές και πρέ-
πει να εξομαλυνθούν. Και επειδή μέχρι να το επιτύχουν αυτό οι μακροπρόθεσμα 
λειτουργούντες αυτόματοι σταθεροποιητικοί μηχανισμοί του συστήματος ίσως να 
είναι αργά, γι’ αυτό βραχυπρόθεσμα θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα αποκατάστα-
σης της εύρυθμης (δηλαδή ελεύθερης από ρυθμίσεις) λειτουργίας των διεθνών 
οικονομικών σχέσεων.

Το γενικότερο αυτό θεωρητικό πλαίσιο επηρεάζει τις Κυρίαρχες αναλύσεις 
της τρέχουσας ελληνικής κρίσης που χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από σοβα-
ρές ανισορροπίες στο εμπορικό ισοζύγιο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. 
Όλες οι Κυρίαρχες αναλύσεις δεν αναγνωρίζουν κάποιο δομικό συστημικό στοιχείο 
σαν αίτιο αυτών των ανισορροπιών. Αντίθετα, αποδίδουν σε συγκυριακά αίτια την 
ύπαρξη τους και στη συνέχεια ερίζουν για το ποια είναι τα αίτια αυτά. Έτσι, δια-
χωρίζονται μεταξύ των αναλύσεων που προέρχονται κυρίως από την ΕΕ και αυτών 
που έχουν κυρίως αγγλοσαξονική προέλευση. Είναι προφανές ότι αυτή η διαίρεση 
απηχεί τα διαφορετικά συμφέροντα δύο βασικών ιμπεριαλιστικών πόλων του σύγ-
χρονου κόσμου (των ΗΠΑ και της ΕΕ). Οι αναλύσεις που προέρχονται κυρίως από 
την ΕΕ υποστηρίζουν ότι τα ελληνικά ελλείμματα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών και του εμπορικού ισοζυγίου δημιουργήθηκαν από εσφαλμένες ελληνικές 
πολιτικές που επέτρεψαν αδικαιολόγητες μισθολογικές αυξήσεις (όπως εκφράζο-

1  H Νέα Μακροοικονομική Συναίνεση (New Macroeconomic Consensus - Arestis 2009) αποτελεί τη σημερινή 
εκδοχή της Κυρίαρχης οικονομικής σκέψης και πολιτικής. Αποτελεί μίγμα του Νέου Κεϋνσιανισμού (μιας εξαιρετικά 
συντηρητικής εκδοχής του Κεϋνσιανισμού) με ήπιες Νεοφιλελεύθερες απόψεις. Συνοψίζεται στην παραδοχή της 
δυνατότητας βραχυχρόνιων ανισορροπιών στο καπιταλιστικό σύστημα (που νομιμοποιούν τη χρήση κυρίως της 
νομισματικής πολιτικής) και της ύπαρξης μακροχρόνιων αυτόματων εξισορροπητικών μηχανισμών.
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νται στην αύξηση του ονομαστικού κόστους εργασίας ανά μονάδα προϊόντος) και 
οδήγησαν σε ένα μη βιώσιμο δημοσιονομικό έλλειμμα και ένα μεταγενέστερο, εξί-
σου μη βιώσιμο, έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Αυτές οι ανισορροπίες αποτε-
λούσαν μια κρυφή βόμβα που προκάλεσε κρίση στην Ευρωζώνη. Έτσι, οι απόψεις 
που επικεντρώνονται στην ΕΕ αποδίδουν την ευθύνη για τις διεθνείς ανισορροπίες 
εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα (και στις υπόλοιπες οικονομίες της περιφέρειας της 
ευρωζώνης) και δε βλέπουν κανένα πλεονέκτημα για τις οικονομίες του ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι αγγλοσαξονικές απόψεις αποδίδουν μέρος της 
ευθύνης στην ΕΕ, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομίες του ευρω-πυρήνα επωφελή-
θηκαν από αυτές τις ανισορροπίες. Η ουσία της κριτικής τους είναι ότι η ΟΝΕ δεν 
είναι η βέλτιστη νομισματική ζώνη, επειδή αποτελείται από διαφορετικούς τύπους 
οικονομιών και δε διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς εξισορρόπησης (δημοσιονομι-
κές μεταβιβάσεις πόρων κλπ.). Κατά συνέπεια, η ελληνική κρίση επιδεινώθηκε από 
τις δομικές ελλείψεις της ΟΝΕ που οδήγησαν στην κρίση στην Ελλάδα και στην 
ΟΝΕ. Γενικότερα, υποστηρίζουν ότι ο μη βέλτιστος χαρακτήρας της ευρωζώνης 
οδηγεί σε ανισορροπίες μεταξύ των κρατών-μελών της. Η έλλειψη μηχανισμού εξι-
σορρόπησης, είτε μέσω υποτίμησης του νομίσματος είτε μέσω δημοσιονομικών 
μεταβιβάσεων (από τις πλεονασματικές στις ελλειμματικές οικονομίες), προκαλεί 
επικίνδυνες ανισορροπίες στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι τελευταίες 
μπορούν να ευνοήσουν τις οικονομίες του ευρώ-κέντρου, αλλά δεν είναι βιώσιμες 
μακροπρόθεσμα και αν δεν εξομαλυνθούν, θα προκαλέσουν την κατάρρευση της 
ευρωζώνης.

Και οι δύο αυτές βασικές Κυρίαρχες οπτικές υποφέρουν από κρίσιμες 
αναλυτικές και εμπειρικές αδυναμίες που τις μετατρέπουν σε απλές ιδεολογικές 
υπερασπίσεις κατεστημένων συμφερόντων (βλ. Mavroudeas & Paitaridis 2015α). 
Αμφότερες αποδέχονται την υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων (δηλαδή ότι το 
δημοσιονομικό έλλειμμα προκαλεί το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλ-
λαγών), η οποία δεν επαληθεύεται από τα ελληνικά δεδομένα. Και μοιράζονται 
επίσης μια προβληματική θεωρία διεθνούς ανταγωνισμού που βλέπει μόνο το μι-
σθολογικό κόστος και αγνοεί τα μη-μισθολογικά κόστη (π.χ. περιθώριο κέρδους), 
καθώς και ποιοτικά και δομικά στοιχεία (π.χ. παραγωγική εξειδίκευση της χώρας).

Οι Ετερόδοξες εξηγήσεις της ελληνικής κρίσης έχουν σοβαρές διαφορές, 
αλλά και συγκεκαλυμμένες ομοιότητες με τις Κυρίαρχες απόψεις. Η σύγχρονη Ετε-
ροδοξία προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την Κεϋνσιανή παράδοση και τα θεω-

ρητικά παράγωγα της. Ο παραδοσιακός Κεϋνσιανισμός απέρριψε τη θεωρία του 
ελεύθερου εμπορίου και υποστήριξε –λίγο παρόμοια με τον Μαρξισμό– ότι δεν 
υπάρχει τίποτα «ειρηνικό» στις σχέσεις μεταξύ των καπιταλιστικών οικονομιών. 
Ο διεθνής οικονομικός ανταγωνισμός είναι ένας «πόλεμος» και χρησιμοποιεί την 
πολιτική δύναμη για οικονομικούς σκοπούς. Αυτό σημαίνει ότι οι οικονομίες που 
έχουν την απαραίτητη δύναμη θα μπορούσαν να επιβάλουν στις ασθενέστερες 
οικονομίες συνθήκες που τις ωφελούν (εις βάρος των τελευταίων). Όμως, πέραν 
της αναγνώρισης του ρόλου του συσχετισμού δύναμης και του γεγονότος ότι οι 
διεθνείς οικονομικές σχέσεις είναι ένα συγκρουσιακό πεδίο και χαρακτηρίζονται 
εγγενώς από ανισορροπίες, από εκεί και πέρα η αντίληψη του Κεϋνσιανισμού δια-
φέρει ριζικά από αυτή του Μαρξισμού.
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Ο Keynes (1936) απορρίπτει την παραμυθία των οπαδών του ελεύθερου 
διεθνούς εμπορίου αλλά ταυτόχρονα θέλει να αποφύγει την απόδοση στον κα-
πιταλισμό συστημικών εκμεταλλευτικών χαρακτηριστικών στο διεθνές επίπεδο 
(και συνεπώς να αποφύγει να καταλήξει σε μια θεωρία ιμπεριαλισμού). Γι’ αυτό 
προσφεύγει στις παλιότερες Μερκαντιλιστικές αντιλήψεις (Barratt-Brown 1974). Η 
ύπαρξη εκμετάλλευσης οικονομίας από οικονομία δεν είναι συστημικό χαρακτη-
ριστικό του καπιταλιστικού συστήματος αλλά αποτέλεσμα συγκυριακών συσχετι-
σμών δύναμης και οικονομικών πολιτικών. Υπό προϋποθέσεις, μάλιστα, τέτοιες 
ανισορροπίες μπορεί να λειτουργούν για ένα διάστημα σταθεροποιητικά για το 
παγκόσμιο σύστημα. Αυτό διευκολύνει την Κεϋνσιανή θεωρία να είναι «και με τον 
αστυφύλαξ και με τον χωροφύλαξ». Έτσι ο Keynes παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
διαμόρφωση του συστήματος του Bretton Woods που θεσμοποιούσε τη μεταπο-
λεμική Αμερικανική ηγεμονία, αλλά, ταυτόχρονα, επεδίωκε να την ρυθμίσει. Και 
από την άλλη, ριζοσπαστικότερα Κεϋνσιανά ρεύματα (όπως ο Λατινοαμερικανικός 
Δομισμός2) αναστηλώνουν τον προστατευτισμό σαν εργαλείο για την προστασία 
της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών από τον ανταγωνισμό των 
περισσότερο αναπτυγμένων.

Συνεπώς, υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του Κεϋνσιανισμού και 
του Μαρξισμού ως προς τον τρόπο κατανόησης αυτού του διεθνούς ανταγωνι-
σμού που μοιάζει με τον πόλεμο. Για τον Μαρξισμό, οι άνισες πολιτικοοικονομικές 
σχέσεις και η συνακόλουθη διεθνής οικονομική εκμετάλλευση είναι μια εγγενής 
τάση του καπιταλιστικού συστήματος που συμβαίνει αναγκαστικά και όχι απλώς 
μια συγκυριακή πολιτική επιλογή. Από τη διαφορά αυτή προκύπτουν διαφορετι-
κές απόψεις για το διεθνές καπιταλιστικό σύστημα.

Ο Μαρξισμός επιλέγει μια θεωρία του ιμπεριαλισμού, δηλαδή ενός συστη-
μικού ανταγωνισμού που βασίζεται στον οικονομικό «πόλεμο» και θεμελιώνει σχέ-
σεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Αυτό χαρακτηρίζεται ως μόνιμο χαρακτηριστικό 
του καπιταλιστικού συστήματος. Ο Κεϋνσιανισμός επικεντρώνεται απλώς σε επι-
λογές συγκυριακής πολιτικής που θα μπορούσαν για κάποιο χρονικό διάστημα να 
παράγουν σχέσεις οικονομικής εκμετάλλευσης. Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα δομι-
κό σε αυτές. Αυτές οι σχέσεις μπορούν να είναι επωφελείς βραχυπρόθεσμα, αλλά 
εάν καθιερωθούν μόνιμα, θα σαμποτάρουν τις διεθνείς σχέσεις.

Πριν από τη δεκαετία του ’90, οι Ετερόδοξες θεωρίες συνήθως έτειναν προς 
τις Μαρξιστικές θεωρίες του ιμπεριαλισμού. Μετά την έλευση της μόδας της «πα-
γκοσμιοποίησης», έχουν εγκαταλείψει –περισσότερο ή λιγότερο– την έννοια του 
ιμπεριαλισμού και έχουν στραφεί προς αναλύσεις συγκυριακών πολιτικών. Αυτή η 
στροφή είναι εμφανής στις Ετερόδοξες ερμηνείες της ελληνικής κρίσης και της κρί-

2  Ο Λατινικοαμερικανικός Δομισμός –που απορρέει από την υπόθεση Singer-Prebisch– είναι ένα ριζοσπαστικό 
παράδειγμα της Κεϋνσιανης παράδοσης που αναφέρεται στις λιγότερο αναπτυγμένες οικονομίες. Η προσέγγιση 
αυτή ανήκει στη Θεωρία της Εξάρτησης και συγγενεύει με νεο-μαρξιστικές προσεγγίσεις (π.χ. την παράδοση 
της Μηνιαίας Επιθεώρησης). Ο Δομισμός τείνει να αναγνωρίζει δομικά στοιχεία διεθνούς εκμετάλλευσης, 
υποστηρίζοντας ότι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο μεταξύ αναπτυγμένων και λιγότερο αναπτυγμένων οικονομιών 
είναι σε βάρος των δεύτερων. Για να ξεφύγουν επομένως από την υπανάπτυξη, οι λιγότερο αναπτυγμένες 
οικονομίες θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν προστατευτικές πολιτικές. Ωστόσο, σήμερα, οι προσεγγίσεις αυτές 
σχεδόν εξαφανίστηκαν. Ακόμα και οι σύγχρονοι απόγονοί τους (π.χ. ο νεο-δομισμός) εισηγούνται εκλεπτυσμένες 
εκδοχές που δίνουν έμφαση στις πολιτικές παρά στις δομικές πτυχές.



9Ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, ελληνική κρίση και μεταβιβάσεις αξίας

σης της ευρωζώνης, καθώς οι περισσότερες από αυτές υιοθετούν μια Μερκαντιλι-
στική εξήγηση για τις άνισες σχέσεις μεταξύ των οικονομιών του ευρω-κέντρου και 
της ευρω-περιφέρειας (π.χ. Lucarelli 2011).

Με λίγες εξαιρέσεις, οι Ετερόδοξες εξηγήσεις της ελληνικής κρίσης αναγνω-

ρίζουν ένα συγκυριακό μηχανισμό οικονομικής εκμετάλλευσης της Ελλάδας από 
τις κυριότερες οικονομίες της ΕΕ (βλ. Mavroudeas 2015β). Αυτόν τον εντοπίζουν 
στο ότι η ευρωζώνη είναι μια μη-βέλτιστη νομισματική περιοχή που ευνοεί εμπο-
ρικά τις χώρες του ευρω-κέντρου. Με αυτόν τον τρόπο, παίρνουν τη σκυτάλη από 
Κυρίαρχες αγγλοσαξονικές οπτικές που τονίζουν το πρόβλημα των ανισορροπιών 
του εμπορικού ισοζυγίου στην ευρωζώνη (πλεονασματικό ευρω-κέντρο έναντι ελ-
λειμματικής ευρω-περιφέρειας).

Οι πιο ριζοσπαστικές από αυτές (π.χ. Flassbeck & Lapavitsas 2015) υποστη-
ρίζουν ότι το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας (που εκφράζεται στο έλλειμμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών) δεν πηγάζει από το δημοσιονομικό έλλειμμα, 
αλλά από το έλλειμμα του εμπορικού της ισοζυγίου. Ενώ δέχονται την προβλημα-
τική θεωρία της ανταγωνιστικότητας της κυρίαρχης οικονομικής θεωρίας (δηλαδή 
ότι αυτή εξαρτάται από τους μισθούς), ανατρέπουν τις πολιτικές της συνέπειες. 
Οι Ορθόδοξες προσεγγίσεις υποστηρίζουν ότι η μειωμένη ανταγωνιστικότητα της 
Ελλάδας απορρέει από υπερβολικές μισθολογικές αυξήσεις που αύξησαν το ονο-
μαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας. Υποστηρίζουν σιωπηρά ότι η ανταγωνιστικό-
τητα καθορίζεται απλώς από στοιχεία κόστους (και όχι από όλα αυτά, αλλά μόνο 
από τα μισθολογικά κόστη) και παραβλέπουν τις διαρθρωτικές της πτυχές. Ως εκ 
τούτου, πέφτουν θύματα του παραδόξου του Kaldor, το οποίο έχει δείξει πειστικά 
ότι οι πιο ανταγωνιστικές οικονομίες δεν είναι οικονομίες χαμηλών μισθών και 
συνεπώς ότι (α) οι μισθοί είναι μόνο ένα τμήμα του ανταγωνισμού κόστους και 
(β) η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα (δηλαδή τα ποιοτικά στοιχεία της παραγω-

γικής δομής) είναι πιο καθοριστικά.3 Η ριζοσπαστική Ετεροδοξία δέχεται την προ-
βληματική θεωρία ανταγωνιστικότητας της Κυρίαρχης οικονομικής θεωρίας, αλλά 
αντιστρέφει την αιτιότητά της. Υποστηρίζει ότι το ελληνικό Ονομαστικό Μοναδιαίο 
Κόστος Εργασίας (ΟΜΚΕ) αυξήθηκε περισσότερο από ό,τι το γερμανικό, επειδή η 
Γερμανία υιοθέτησε μια νεο-μερκαντιλιστική πολιτική και προχώρησε σε αδικαιο-
λόγητο περιορισμό των μισθών (ξεκινώντας από τις μεταρρυθμίσεις του Hartz του 
2002).

Έτσι, για την Ετεροδοξία, δεν είναι η ελληνική σπατάλη, αλλά η γερμανική 
υπερβολική σύνεση που προκάλεσε την κρίση της ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα της 
σχετικής αύξησης του ελληνικού ονομαστικού ΟΜΚΕ, η ελληνική ανταγωνιστικότη-
τα και το εμπορικό ισοζύγιο επιδεινώθηκαν. Ταυτοχρόνως, τα γερμανικά εμπορικά 
πλεονάσματα διογκώθηκαν. Αυτά τα προβλήματα διατηρήθηκαν και επιδεινώθη-
καν από την ΟΝΕ, καθώς εμπόδιζαν την εξισορρόπηση της πτώσης της ανταγωνι-
στικότητας μέσω της υποτίμησης των νομισμάτων.

Έτσι, η ριζοσπαστική Ετεροδοξία προχωρά από μια κριτική του μη-βέλτιστου 
χαρακτήρα της ΟΝΕ σε μια νεο-μερκαντιλιστική θεωρία της εκμετάλλευσης της 

3  Για μια κριτική τόσο κυρίαρχων όσο και των ριζοσπαστικών εξηγήσεων για την ανταγωνιστικότητα βλ. 
Mavroudeas 2015α.
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ευρω-περιφέρειας από τις οικονομίες του ευρω-κέντρου. Η ανάλυση αυτή είναι 
ιδιαίτερα προβληματική. Πρώτον, βασίζεται σε μια λανθασμένη θεωρία ανταγω-

νιστικότητας. Δεύτερον, έχει μια επιφανειακή κατανόηση του διεθνούς ανταγω-

νισμού και εκμετάλλευσης εντός της ευρωζώνης που επικεντρώνεται σε συγκυ-
ριακούς και λανθασμένα προσδιορισμένους παράγοντες (νεοφιλελεύθερες και 
μερκαντιλιστικές πολιτικές) και παραμελεί τις βαθύτερες συστημικές λειτουργίες 
του καπιταλιστικού συστήματος.

Το παρόν άρθρο προτείνει μια διαφορετική εξήγηση των μηχανισμών οικο-
νομικής εκμετάλλευσης που λειτουργούν στην ελληνική κρίση. Το επόμενο τμήμα 
περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της Μαρξιστικής θεωρίας του ιμπεριαλι-
σμού. Το τρίτο τμήμα εντάσσει αυτή τη θεωρία στην εξήγηση της ελληνικής κρίσης, 
υποστηρίζοντας ότι, εκτός από τις εσωτερικές αιτίες (πτώση της κερδοφορίας), 
υπάρχουν και εξωτερικές αιτίες (μεταφορές αξίας από την Ελλάδα στις οικονομίες 
του ευρω-κέντρου). Η τελευταία ενότητα παραθέτει τα συμπεράσματα.

II. Βασικά στοιχεία της μαρξιστικής θεωρίας του ιμπεριαλισμού

Ο Μαρξισμός οργανώνει την κατανόηση των διεθνών πολιτικών και οικονο-
μικών σχέσεων μέσω της θεωρίας του ιμπεριαλισμού. Ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής 
της θεωρίας είναι ότι το διεθνές σύστημα του καπιταλισμού δεν είναι ένα αρμο-
νικό σύνολο, αλλά ένα πεδίο που χαρακτηρίζεται από ανταγωνισμό, συγκρούσεις 
και εκμετάλλευση ομάδων χωρών από άλλες ομάδες. Κατά συνέπεια, δεν έχει ως 
αποτέλεσμα αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα για όλους τους συμμετέχοντες, 
αλλά, αντ’ αυτού, έχει νικητές και ηττημένους – όπου τα κέρδη των πρώτων είναι 
οι απώλειες του τελευταίου. Αυτή η λειτουργία θεωρείται δομικό χαρακτηριστι-
κό του καπιταλισμού και όχι ένα συγκυριακό προϊόν βραχυπρόθεσμων επιλογών 
πολιτικής. Είναι πέρα από τους σκοπούς αυτής της εργασίας να παρουσιασθεί η 
μακρά διαδρομή της Μαρξιστικής θεωρίας του ιμπεριαλισμού και τα διάφορα 
ρεύματα και φάσεις εξέλιξης της. Για λόγους συντομίας θα δηλωθεί ότι το κείμενο 
αυτό υποστηρίζει την ανάγκη μιας σύγχρονης επαναδιατύπωσης της θεωρίας του 
ιμπεριαλισμού με βάση τις κατευθυντήριες της κλασικής Μαρξιστικής συζήτησης 
για τον ιμπεριαλισμό και ιδιαίτερα της προσέγγισης του Lenin (αναλυτικότερα βλ. 
Μαυρουδέας 2006).4 Τα σημεία που ακολουθούν είναι τα θεμελιακά στοιχεία αυ-
τής της επαναδιατύπωσης.

4  Η κλασική Μαρξιστική συζήτηση διεξήχθη στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 και εισήγαγε την έννοια του 
ιμπεριαλισμού στη Μαρξιστική θεωρία. Ένα από τα θεμελιώδη κοινά σημεία όλων των ρευμάτων της ήταν ότι ο 
ιμπεριαλισμός ξεκινά ως μια σύγκρουση μεταξύ χωρών του ανεπτυγμένου καπιταλισμού (δηλαδή από τις ενδο-
ιμπεριαλιστικές αντιθέσεις) η οποία διεξάγεται, κατ’ αρχήν τουλάχιστον, στο έδαφος των λιγότερο ανεπτυγμένων 
οικονομιών (καπιταλιστικών ή μη). Αυτό τη διαφοροποίησε από τις μεταγενέστερες οπτικές (όπως αυτές των 
διαφόρων ρευμάτων της θεωρίας της εξάρτησης) που υποστήριξαν ότι η κύρια αντίφαση του ιμπεριαλισμού 
είναι μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων οικονομιών και ότι το πρώτο στρατόπεδο είναι περίπου 
ενοποιημένο. Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της κλασσικής συζήτησης διαμορφώθηκαν διαφορετικές θεωρίες: η 
σοσιαλδημοκρατική αντίληψη του ιμπεριαλισμού ως επιλογή πολιτικής (Hilferding, Kautsky), η υποκαταναλωτική 
προσέγγιση της Luxemburg, η θεωρία των σταδίων του Lenin. Η προσέγγιση του Lenin, παρά την αποδοχή της 
εσφαλμένης θέσης περί χρηματιστικού κεφαλαίου του Hilferding (βλ. Bond 2010), αποτελεί το πιο ρεαλιστικό και 
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Ο ιμπεριαλισμός είναι πρωτίστως ένας οικονομικός μηχανισμός και όχι ένας 
πολιτικός μηχανισμός. Αυτή η θέση προέρχεται από τη θεμελιώδη διαφορά του 
καπιταλισμού από τα προ-καπιταλιστικά εκμεταλλευτικά συστήματα: η καπιταλι-
στική εκμετάλλευση δε βασίζεται πρωταρχικά στον άμεσο (πολιτικό) καταναγκα-
σμό αλλά στον έμμεσο (οικονομικό) καταναγκασμό. Οι πολιτικές σχέσεις ακολου-
θούν σαν υποστήριγμα αυτού του οικονομικού μηχανισμού. Συνεπώς, σε διεθνές 
επίπεδο υφίσταται ένας οικονομικός μηχανισμός που δημιουργεί και οργανώνει 
τις σχέσεις εκμετάλλευσης μεταξύ των οικονομιών. Ο μηχανισμός αυτός βασίζεται 
στη μεταφορά αξίας από τις εκμεταλλευόμενες προς τις εκμεταλλεύτριες οικονο-
μίες. Οι πολιτικές σχέσεις λειτουργούν υποστηρικτικά, αν και ο ρόλος τους είναι 
πιο ισχυρός απ’ ό,τι στο εσωτερικό μιας οικονομίας ακριβώς λόγω της σημασίας 
των κρατών στο διεθνές σύστημα.

Ο ιμπεριαλισμός είναι ο μηχανισμός με τον οποίο οργανώνει το διεθνές του 
σύστημα ο καπιταλισμός από τη γέννησή του. Συνεπώς, ο ιμπεριαλισμός υπάρχει 
από την αρχή της συγκρότησης του καπιταλισμού και δε θα πρέπει να ταυτίζεται 
με κάποιο στάδιο του καπιταλισμού. Επιπλέον δεν πρέπει να ταυτίζεται με κάποια 
μορφή καπιταλιστικού ανταγωνισμού (π.χ. μονοπώλια) – αν και μερικές από αυτές 
ενισχύουν τις ιμπεριαλιστικές σχέσεις περισσότερο από άλλες. Έτσι, ο μηχανισμός 
οικονομικής εκμετάλλευσης –δηλαδή οι διεθνείς μεταφορές αξιών– λειτουργεί 
μέσω του κανονικού καπιταλιστικού ανταγωνισμού και όχι μόνο σε περιπτώσεις 
μονοπωλιακού ανταγωνισμού. Με άλλα λόγια, η υπεξαίρεση ιμπεριαλιστικού πλε-
ονάσματος υπάρχει ανεξάρτητα από την ύπαρξη μονοπωλιακών υπερ-κερδών. Ο 
οικονομικός μηχανισμός μεταφοράς αξίας συνεπάγεται –όσον αφορά το διεθνές 
εμπόριο– μια διαδικασία άνισης ανταλλαγής. Αυτή η διαδικασία, όμως, δεν μπο-
ρεί να είναι η προβληματική «στενή άνιση ανταλλαγή» του Α. Εμμανουήλ, αλλά η 
γενικά αποδεκτή μέσα στον μαρξισμό «ευρεία άνιση ανταλλαγή». Με άλλα λόγια, 
η μεταφορά αξίας δε βασίζεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας (λόγω διαφορών μι-
σθολογικών επιπέδων, όπως υποστηρίζει ο Α. Εμμανουήλ), αλλά στις διαφορετι-
κές παραγωγικές δομές που εκφράζονται σε διαφορετικές οργανικές συνθέσεις 
του κεφαλαίου (ΟΣΚ). Όπως δείχνει η μαρξιστική διαδικασία μετασχηματισμού 
των αξιών σε τιμές, μια επιχείρηση (ή μια χώρα) με υψηλότερη ΟΣΚ αποκομίζει 
πρόσθετα κέρδη σε βάρος μιας επιχείρησης (ή μιας χώρας) με χαμηλότερη ΟΣΚ. 
Η ανάλυση αυτή οδηγεί και σε μια ανάλογη θεωρία διαμόρφωσης των διεθνών 
αξιών και τιμών.

Στο διεθνές εμπόριο, η ανάλυση αυτή δείχνει ότι δε λειτουργεί το αποδεκτό 
από τις Κυρίαρχες αλλά και τις Ετερόδοξες θεωρίες συγκριτικό πλεονέκτημα, αλλά 
το απόλυτο πλεονέκτημα. Η θέση του συγκριτικού πλεονεκτήματος υποστηρίζει ότι 
αν μια χώρα υπερτερεί στην παραγωγή όλων των διεθνώς εμπορεύσιμων εμπο-
ρευμάτων, δε θα τα παράγει όλα (και συνεπώς θα αφήσει εντελώς ελλειμματικές 
τις άλλες χώρες), αλλά θα παράγει μόνον αυτά στα οποία πρωτεύει. Έτσι, οι άλ-
λες χώρες θα εξειδικευτούν στην παραγωγή άλλων εμπορευμάτων (ακόμη και εάν 

βάσιμο ρεύμα της κλασικής συζήτησης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η θεωρία του ιμπεριαλισμού του Η. Grossmann, 
η οποία συνέδεσε την προσέγγιση του Lenin με τη Μαρξική θεωρία κρίσης της πτωτικής τάσης του κέρδους (βλ. 
Kuhn 2007).
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δεν πρωτεύουν σ’ αυτά) και συνεπώς όλοι θα είναι αμοιβαία ωφελημένοι από το 
ελεύθερο διεθνές εμπόριο. Αυτό αποτελεί το βασικότερο επιχείρημα της επίσημης 
θεωρίας του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου. Φυσικά, η πραγματικότητα –με τις 
δραματικές ανισορροπίες μεταξύ χωρών και τις διαφορές μεταξύ ελλειμματικών 
και πλεονασματικών οικονομικών– κάθε άλλο παρά το επιβεβαιώνει. Αντίθετα, η 
Σμιθιανή και η Μαρξική θέση του «απόλυτου πλεονεκτήματος» δείχνει ότι ο δι-
εθνής ανταγωνισμός είναι πόλεμος με νικητές και χαμένους και ότι μια χώρα θα 
παράγει όλα τα εμπορεύματα στα οποία υπερτερεί, αδιαφορώντας για την ελλειμ-
ματικότητα των ανταγωνιστών της.

Ο Μαρξισμός, σε αντίθεση με τις Κυρίαρχες οικονομικές προσεγγίσεις, έχει 
μια σύνθετη διαλεκτική θεωρία του ανταγωνισμού. Η Κυρίαρχη οικονομική σκέψη 
θεωρεί ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός, το ολιγοπώλιο και το μονοπώλιο είναι εντε-
λώς διακριτές και αντίπαλες καταστάσεις. Αντιθέτως, ο Μαρξισμός υποστηρίζει ότι 
δεν είναι ξεχωριστές περιπτώσεις, αλλά εκφράσεις του ίδιου μηχανισμού. Ο καπι-
ταλιστικός ανταγωνισμός είναι ένας ενιαίος μηχανισμός μέσα από τον οποίο εκ-
δηλώνονται όλες αυτές οι μορφές. Κατά καιρούς, κάποιες από αυτές ενισχύονται 
ενώ κατά κανόνα όλες αυτές συνυπάρχουν. Αυτή η διαλεκτική κατανόηση αντι-
λαμβάνεται ρεαλιστικότερα από τις Κυρίαρχες θεωρήσεις τα διάφορα παλιρροϊκά 
κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών (δηλαδή ολογοπωλιοποίησης και μονοπωλι-
οποίησης) που εκδηλώνονται στον καπιταλισμό. Όπως έχει δείξει η ιστορική εμπει-
ρία, τα κύματα αυτά όπως ενισχύονται έτσι και υποχωρούν. Με τον τρόπο αυτό 
μπορούν να κατανοηθούν και τα φαινόμενα εξαιρετικά μονοπωλιοποιημένων κλά-
δων που στη συνέχεια μετατράπηκαν σε εξίσου εξαιρετικά κατακερματισμένους 
και ανταγωνιστικούς.

Το παγκόσμιο σύστημα του ιμπεριαλισμού είναι μια σύνθετη δομή που δεν 
αποτελείται από δύο ομάδες (ιμπεριαλιστικές και μη ιμπεριαλιστικές οικονομίες) 
αλλά από περισσότερες. Ιδιαίτερα από τα μέσα του 20ού αιώνα παρατηρείται η εμ-
φάνιση αρκετών οικονομιών που μπορούν ταυτόχρονα να είναι θύματα της ιμπε-
ριαλιστικής εκμετάλλευσης από ορισμένες οικονομίες και θύτες ιμπεριαλιστικής 
εκμετάλλευσης άλλων. Ανάλογο είναι το φαινόμενο των λεγόμενων «πολυεθνικών 
εταιρειών του Τρίτου Κόσμου». Συνεπώς, το παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα 
είναι μια πυραμιδική δομή που αποτελείται από πολλά επίπεδα. Οι οικονομίες 
που επανδρώνουν τα ενδιάμεσα επίπεδα αυτής της δομής εμπίπτουν στην κατη-
γορία του υπο-ιμπεριαλισμού και λειτουργούν ταυτόχρονα ως θύματα και θύτες.

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το πρωταρχικό καθήκον μιας σύγχρονης 
επαναδιατύπωσης της Μαρξιστικής θεωρίας του ιμπεριαλισμού είναι ο προσδιο-
ρισμός του οικονομικού μηχανισμού της ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης. Πιο συ-
γκεκριμένα, πρέπει να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι πιο ανεπτυγμένες 
καπιταλιστικές οικονομίες μπορούν να συγκροτήσουν μεταφορές αξίας από λιγό-
τερο αναπτυγμένες οικονομίες και στις τρεις κύριες μορφές διεθνών οικονομικών 
δραστηριοτήτων: α) εμπόριο, β) άμεσες επενδύσεις και γ) επενδύσεις χαρτοφυλα-
κίου.
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α) Διεθνείς μεταφορές αξίας λόγω εμπορίου

Το διεθνές εμπόριο ήταν η πρώτη δραστηριότητα που ξεπέρασε έντονα τα 
εθνικά σύνορα στην ιστορία του καπιταλισμού. Τόσο η Κλασική Πολιτική Οικονο-
μία όσο και η Κυρίαρχη οικονομική θεωρία υιοθετούν τη θέση του συγκριτικού 
πλεονεκτήματος, που προτάθηκε αρχικά από τον D. Ricardo (σε όρους της αξίας 
της εργασίας) και επαναπροσδιορίστηκε από τους Heckscher και Ohlin (σε όρους 
σχετικών τιμών). Όπως προειπώθηκε, η ουσία αυτής της θεωρίας είναι η ακόλου-
θη: Ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν δύο οικονομίες (Α και Β) που παράγουν δύο 
διεθνώς εμπορεύσιμα αγαθά (1 και 2) και η οικονομία Α παράγει και τα δύο πιο 
παραγωγικά. Εάν το πράξει, τότε η οικονομία Α θα αποκτήσει ένα εμπορικό πλεό-
νασμα εις βάρος του εμπορικού ελλείμματος της οικονομίας Β. Ωστόσο, σύμφωνα 
με αυτό το δόγμα, η βέλτιστη επιλογή για τις δύο οικονομίες είναι η οικονομία 
Α να ειδικευτεί στην παραγωγή του ενός αγαθού που είναι πιο παραγωγική και 
να αφήσει την παραγωγή του άλλου στην οικονομία Β (αν και η παραγωγικότητά 
της είναι κατώτερη). Το συμπέρασμα είναι ότι το ελεύθερο διεθνές εμπόριο είναι 
αμοιβαία επωφελές, δεν πραγματοποιούνται αδικαιολόγητες μεταφορές αξίας και 
ότι θα υπάρξει ισορροπία στο διεθνές εμπόριο.

Οι αντίθετες απόψεις εκφράστηκαν από τους A. Smith και K. Marx. Η θέση 
του απόλυτου πλεονεκτήματος υποστηρίζει ότι κάθε μεμονωμένη χώρα που έχει 
πλεονεκτήματα στο κόστος παραγωγής κατά την έναρξη των εμπορικών συναλ-
λαγών, θα επιδιώξει να τα διατηρήσει με τον ίδιο τρόπο που ατομικά κεφάλαια 
παλεύουν να υπερισχύσουν έναντι των ανταγωνιστών τους στην εγχώρια αγορά 
(Shaikh 1980α· 1980β· 2016). Αυτή είναι μια ρεαλιστική αντίληψη για τις διεθνείς 
οικονομικές σχέσεις που αντιλαμβάνεται με ακρίβεια την ύπαρξη διαρκούς ανι-
σορροπίας στο διεθνές εμπόριο, την άνιση ανάπτυξη και τους γεωπολιτικούς αντα-
γωνισμούς, σε πλήρη αντίθεση με τον πλασματικό κόσμο του φιλελευθερισμού 
του ελεύθερου εμπορίου.

Για τον Μαρξισμό, η θέση του απόλυτου πλεονεκτήματος υποδηλώνει την 
ύπαρξη μηχανισμού άνισης ανταλλαγής που οδηγεί σε μεταφορές αξίας από ορι-
σμένες χώρες σε άλλες. Περιττό να πούμε ότι αυτή η αιμορραγία εμποδίζει την 
οικονομική ανάπτυξη των πρώτων. Ξεκινώντας από την πρωτοπόρα συμβολή του 
Εμμανουήλ (Emmanuel 1972), υπάρχει έντονη συζήτηση στο πλαίσιο της Μαρξι-
στικής Πολιτικής Οικονομίας σχετικά με τη μορφή αυτού του μηχανισμού άνισης 
ανταλλαγής. Αντίθετα με την προβληματική «στενή άνιση ανταλλαγή» του Εμμα-
νουήλ (δηλαδή άνιση ανταλλαγή λόγω διαφορών στους μισθούς και συνεπώς στα 
ποσοστά υπεραξίας), θα υποστηρίξουμε ότι ο κατάλληλος μηχανισμός είναι αυτός 
της «ευρείας άνισης ανταλλαγής» (άνισης ανταλλαγής λόγω διαφορετικών οργα-
νικών συνθέσεων του κεφαλαίου, δηλαδή επιπέδων ανάπτυξης).

Η ουσία του επιχειρήματος της «ευρείας άνισης ανταλλαγής» βασίζεται σε 
μια βασική αρχή του Μαρξιστικού μετασχηματισμού των εργασιακών αξιών στις 
τιμές εργασίας: η εξίσωση των ποσοστών κέρδους μεταφέρει την υπεραξία που 
παράγεται από τους καπιταλιστές με χαμηλότερη οργανική σύνθεση κεφαλαίου 
(ΟΣΚ) σε εκείνους με υψηλότερη ΟΣΚ. Αυτό ισχύει τόσο για μια εθνική οικονο-
μία όσο και για μια πολυεθνική κοινή αγορά, όπως η ΕΕ (Carchedi 1991). Το συ-
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μπέρασμα είναι ότι όταν οι ανεπτυγμένες οικονομίες ανταγωνίζονται με λιγότερο 
ανεπτυγμένες οικονομίες, θα μεταβιβαστεί αξία από τις τελευταίες στις πρώτες, 
εγκαθιδρύοντας έτσι έναν μηχανισμό διεθνούς οικονομικής εκμετάλλευσης.

β) Διεθνείς μεταβιβάσεις αξίας λόγω άμεσων ξένων επενδύσεων

Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) είναι μια διαφορετική περίπτωση. Αν και 
υπήρχαν ήδη από την αρχή του καπιταλισμού, αυξήθηκαν σημαντικά από τα μέσα 
του 20ου αιώνα και μετά. Σε αντίθεση με τις προβληματικές εμπειρικές αντιλή-
ψεις της Θεωρίας της Εξάρτησης, οι ΑΞΕ δεν κινούνται μόνο από ανεπτυγμένες 
προς λιγότερο ανεπτυγμένες οικονομίες αλλά έχουν μία πιο σύνθετη κίνηση σε 
όλα τα επίπεδα της ιμπεριαλιστικής πυραμίδας που διαφοροποιείται μάλιστα από 
περίοδο σε περίοδο. Οι ΑΞΕ συνεπάγονται ότι ένα εθνικό κεφάλαιο πραγματοποιεί 
παραγωγική επένδυση σε άλλη οικονομία, προκειμένου να αντλήσει υπεραξία. Η 
κυρίαρχη μορφή αυτής της επένδυσης είναι μέσω Πολυεθνικών Εταιρειών (ΠΕ), 
οι οποίες όμως έχουν διαφορετικές εθνικές βάσεις (μητροπόλεις). Τα κέρδη από 
ΑΞΕ μπορούν είτε να επανενταχθούν στην αποδέκτρια οικονομία είτε να επανα-
πατριστούν στη μητρόπολη. Μόνο στην τελευταία περίπτωση αποτελούν μια δι-
εθνή μεταβίβαση αξίας. Και οι δύο πρακτικές είναι κοινές αν και χαρακτηρίζονται 
από σημαντικές ιστορικές διακυμάνσεις. Όπως επισημαίνει με ακρίβεια ο Mandel 
(1975), υπάρχουν διάφοροι τρόποι και λογιστικές διαδικασίες μέσω των οποίων οι 
ΠΕ πραγματοποιούν τέτοιες διεθνείς μεταφορές αξίας (π.χ. τριγωνικές τιμολογή-
σεις).

γ) Διεθνείς μεταφορές αξίας λόγω επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Οι Διεθνείς Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου περιλαμβάνουν χρηματοπιστωτικές 
συναλλαγές μέσω τραπεζών (διεθνή δάνεια) και κεφαλαιαγορών (παίζοντας σε 
ξένα χρηματιστήρια). Στην περίπτωση των διεθνών δανείων, η διεθνής μεταφορά 
αξίας από τον οφειλέτη στον δανειστή είναι προφανής: στα δάνεια αποδίδονται 
επιπλέον και τόκοι. Στην περίπτωση των χρηματιστηριακών κερδών, η περίπτωση 
είναι λιγότερο προφανής (καθώς μπορούν να «ξαναπαίξουν» στην ίδια κεφαλαια-
γορά), αλλά μια συνήθης πρακτική –ιδίως μετά την παγκόσμια χρηματοοικονομική 
απορρύθμιση– είναι να μετακινούνται ταχύτατα σε άλλες χώρες. Σε κάθε περί-
πτωση, όμως, οι μεγάλοι παίκτες στα διεθνή χρηματιστήρια έχουν συγκεκριμένες 
βάσεις σε μεγάλες ιμπεριαλιστικές οικονομίες.

III. Η ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση του ελληνικού καπιταλισμού εντός της ΕΕ

Σε αντίθεση με τις Κυρίαρχες και τις Ετεροδόξες ερμηνείες της Ελληνικής 
κρίσης, οι Μαρξιστές ενσωματώνουν τη θεωρία του ιμπεριαλισμού στις αναλύ-
σεις της ελληνικής κρίσης. Οι Mavroudeas & Paitarides (2015β) υποστηρίζουν ότι 
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η κρίση έχει δύο αλληλένδετα αίτια: (α) μια εσωτερική κύρια αιτία που πηγάζει 
από την πτώση της κερδοφορίας (που προκαλείται από την αύξηση της ΟΣΚ), η 
οποία επιδεινώθηκε από (β) την εξωτερική αιμορραγία που προκάλεσε η οικονο-
μική εκμετάλλευση της Ελλάδας από τις οικονομίες του πυρήνα της Ευρωζώνης. Η 
τελευταία πραγματοποιήθηκε μέσω δύο καναλιών:

(α) Ένα δομικό κανάλι: Τα ελληνικά κεφάλαια ανταγωνίζονται τα πιο ανε-
πτυγμένα κεφάλαια του ευρω-κέντρου με αποτέλεσμα την «ευρεία» άνιση ανταλ-
λαγή μεταβιβάσεων αξίας. Αυτός ο δίαυλος ενισχύεται από την κυριαρχία των 
ολιγοπωλίων του ευρω-κέντρου στην Κοινή Αγορά, που αποκομίζουν επίσης μονο-
πωλιακά πρόσθετα κέρδη.

(β) Ένα κανάλι πολιτικής: Με την άμεση ή έμμεση ανάληψη του ελέγχου της 
νομισματικής, δημοσιονομικής και εμπορικής πολιτικής από την ΕΕ, το ελληνικό 
κεφάλαιο έχασε σημαντικά μέσα για να στηρίξει την ανταγωνιστικότητά του. Οι 
Mavroudeas & Paitarides (2015β) εξέτασαν την ύπαρξη οικονομικής εκμετάλλευ-
σης της Ελλάδας, συγκρίνοντας τους Όρους Εμπορίου με αυτούς των δύο συγκρί-
σιμων οικονομιών της ΕΕ, της Αυστρίας και της Σουηδίας (η πρώτη συμμετέχει και 
στην ΟΝΕ και η δεύτερη συμμετέχει μόνο στην Κοινή Αγορά). Στην περίπτωση αυτή 
είναι σαφής η επιδείνωση των Όρων Εμπορίου για την Ελλάδα από τη στιγμή της 
ένταξης της στην Κοινή Αγορά. Το άρθρο αυτό συμπληρώνει αυτή την απόδειξη, 
μετρώντας άμεσα τις μεταβιβάσεις αξίας μεταξύ Ελλάδας και δύο άλλων οικονομι-
ών της ΟΝΕ (Ισπανία και Φινλανδία).

α) Μεθοδολογία

Στη συνέχεια, δοκιμάζουμε εμπειρικά τρεις χώρες της Ευρωζώνης (Ελλάδα 
και Ισπανία από τη Νότια Ευρώπη και Φινλανδία από τη Βόρεια Ευρώπη) επικε-
ντρώνοντας στις διαφορές παραγωγικότητας μεταξύ των κεφαλαίων που εξακο-
λουθούν να υφίστανται με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι χώρες, ως μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οργανώνονται με το να μοιράζονται πολλά κοινά θεσμικά, 
πολιτικά, κοινωνικά, κλπ. χαρακτηριστικά, ενώ τα μέλη της Ευρωζώνης μοιράζονται 
κοινές οικονομικές πολιτικές. Παρ’ όλα αυτά, οι χώρες αυτές διαφέρουν σημαντι-
κά στις οικονομικές τους επιδόσεις, όπως διαπιστώνεται από τον τρόπο με τον 
οποίο τους έπληξε η σημερινή οικονομική κρίση. Η Ελλάδα και η Ισπανία πάσχουν 
από υψηλή ανεργία και βαθιά ύφεση, ενώ η Φινλανδία έχει καλύτερες επιδόσεις 
(Seretis & Tsaliki 2015). Κατά συνέπεια, αυτές οι χώρες αποτελούν το ιδανικό έδα-
φος για την υπόθεση του απόλυτου πλεονεκτήματος. Για να προσεγγίσουμε το 
απόλυτο κόστος, υπολογίζουμε τις εργασιακές αξίες εφαρμόζοντας τη μέθοδο κά-
θετης ολοκλήρωσης (Pasinetti 1977· Shaikh 1984· Τσαλίκη & Τσουλφίδης 2013).

Μέχρι στιγμής, έχουμε: Τιμές εργασίας λ = a [Ι - Α]-1, όπου λ είναι ένα διάνυ-
σμα γραμμής του συνολικού (άμεσου και έμμεσου) αθροιστικού χρόνου εργασίας 
που απαιτείται για ένα προϊόν. Οι συντελεστές εργασίας δεξιοτήτων, και [Ι - Α]-1 
είναι η αντίστροφη μήτρα Leontief. Το διάνυσμα των άμεσων συντελεστών εργα-
σίας, a, υπολογίζεται με τη χρήση του μισθολογίου κάθε τομέα. Το πρόβλημα με 
αυτή την εκτίμηση είναι ότι ο αυτοαπασχολούμενος πληθυσμός δεν υπολογίζε-
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ται. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε δείκτη αυτοαπασχόλησης υπολογιζόμενο 
με βάση τον λόγο του συνολικού απασχολούμενου πληθυσμού (τον αριθμό των 
απασχολουμένων και των αυτοαπασχολούμενων) στον αριθμό των εργαζομένων. 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διαφορές στις δεξιότητες μεταξύ των τομέων, 
διαιρέσαμε τον ετήσιο μισθό κάθε τομέα με τον ελάχιστο μισθό της οικονομίας. 
Ο λόγος αυτός πολλαπλασιάζεται με την απασχόληση και έτσι εξάγουμε την τομε-
ακή απασχόληση προσαρμοσμένη στις δεξιότητες (Seretis 2013· Seretis & Tsaliki 
2015). Η μείωση αυτή, φυσικά, έχει νόημα μόνο όταν οι σχετικοί μισθοί εκφράζουν 
(ιδανικά με ακρίβεια) τις διαφορές στις δεξιότητες και την ένταση της εργασίας 
που χρησιμοποιούνται σε κάθε τομέα της οικονομίας (Τσουλφίδης & Παϊταρίδης 
2009). Η κατανομή της συνολικής απασχόλησης, προσαρμοσμένη προς τις δεξιότη-
τες (των εργαζομένων και των αυτοαπασχολουμένων), από τη συνολική παραγωγή 
του κλάδου δίνει τους ομοιογενείς συντελεστές απασχόλησης, δηλαδή το διάνυ-
σμα a.

Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αναφέρονται σε πίνακες 
εισροών-εκροών για τα έτη 2000, 2005 και 2011 και είναι διαθέσιμα από τη βάση 
δεδομένων του ΟΟΣΑ για τους 22 κλάδους της βιομηχανίας.5 Οι πληροφορίες σχε-
τικά με την απασχόληση σε χιλιάδες διατίθενται επίσης στη βάση δεδομένων του 
ΟΟΣΑ. Για να καταστούν τα δεδομένα συμβατά, έπρεπε να αναδιατάξουμε τα δε-
δομένα παραγωγής και απασχόλησης και τελικά να φτάσουμε σε όμοιους πίνακες 
εισροών-εκροών. Οι 22 τομείς που χρησιμοποιούνται στην εμπειρική ανάλυση πα-
ρέχονται στον Πίνακα 1.

Οι 22 τομείς της ανάλυσής μας έχουν επιλεγεί με την αιτιολογία ότι παρά-
γουν βιομηχανικά και διεθνώς εμπορεύσιμα προϊόντα στην παγκόσμια αγορά. 
Μπορούμε να υποθέσουμε με ασφάλεια τη δημιουργία ενός διεθνούς τομέα για 
κάθε συγκεκριμένο προϊόν, στον οποίο όλα τα κεφάλαια (ανεξάρτητα από την 
εθνικότητά τους) ανταγωνίζονται για την επέκταση του μεριδίου αγοράς τους, 
στην προσπάθειά τους να επιβιώσουν στην παγκόσμια αγορά. Χρησιμοποιώντας 
τη μέθοδο κάθετης ολοκλήρωσης, υπολογίζουμε το Εγχώριο Περιεχόμενο Εργα-
σίας (ΕΠΕ)6 ανά μονάδα παραγωγής για καθέναν από τους 22 τομείς για τις τρεις 
Ευρωπαϊκές χώρες (Seretis 2013). Στη συνέχεια, υπολογίζουμε το μέσο εργασιακό 
περιεχόμενο που αντιπροσωπεύει τη Διεθνή Άμεση Τιμή (ΔΑΤ)7 κάθε κλάδου και το 
συγκρίνουμε με το ΕΠΕ κάθε χώρας (Seretis & Tsaliki 2015).

5  http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=STAN08BIS&lang=en.
6  Domestic Labour Content: DLC.
7  International social value-Direct Price: IDP.



17Ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, ελληνική κρίση και μεταβιβάσεις αξίας

Πίνακας 1: Οι 22 Κλάδοι της Ανάλυσης.

Κλάδος 1 Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία

Κλάδος 2 Ορυχεία και λατομεία

Κλάδος 3 Τρόφιμα, ποτά και καπνός

Κλάδος 4 Υφάσματα, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα και υποδήματα

Κλάδος 5 Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελλό

Κλάδος 6 Χαρτοπολτός, χαρτί, προϊόντα χάρτου, εκτυπώσεων και των εκδόσεων

Κλάδος 7 Κοκ (παράγωγο πετρελαίου), προϊόντα διύλισης πετρελαίου και πυρη-
νικά καύσιμα

Κλάδος 8 Χημικά

Κλάδος 9 Καουτσούκ και πλαστικές ύλες

Κλάδος 10 Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα

Κλάδος 11 Βασικά μέταλλα

Κλάδος 12 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλι-
σμού

Κλάδος 13 Μηχανήματα και εξοπλισμός

Κλάδος 14 Office λογιστικής και πληροφορικής μηχανημάτων

Κλάδος 15 Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές.

Κλάδος 16 ραδιοφωνία, τηλεόραση και εξοπλισμός επικοινωνιών

Κλάδος 17 Ιατρικά, ακριβείας και οπτικά όργανα

Κλάδος 18 Παραγωγή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημι-ρυ-
μουλκούμενων οχημάτων

Κλάδος 19 Εξοπλισμός μεταφορών

Κλάδος 20 Βιομηχανία ανακύκλωσης

Κλάδος 21 Παραγωγή, συλλογή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερί-
ου και νερού

Κλάδος 22 Κλάδος κατασκευών
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Σύμφωνα με τον Marx (1991), ο μέσος χρόνος εργασίας που αφιερώνεται 
άμεσα και έμμεσα στην παραγωγή ενός αγαθού καθορίζει την τιμή αγοράς του 
στην εθνική αγορά. Η ίδια αρχή πρέπει να ισχύει και στη διεθνή αγορά. Αυτή η Δι-
εθνής Τιμή Αγοράς (ΔΤΑ)8 μπορεί να προσεγγιστεί επαρκώς από τον απαιτούμενο 
διεθνή κοινωνικό χρόνο εργασίας ανά μονάδα παραγωγής που καθορίζεται από τις 
δυνάμεις του ανταγωνισμού στην παγκόσμια αρένα.

Βάσει των αποτελεσμάτων των μελετών σχετικά με τις αποκλίσεις των τι-
μών-αξιών, βλέπουμε μια κατά μέσον όρο πολύ στενή εγγύτητα μεταξύ των άμε-
σων τιμών και των αγοραίων τιμών καθώς και των τιμών παραγωγής. Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε με ασφάλεια αυτή τη Διεθνή Άμεση Τιμή (ΔΑΤ), η οποία 
στην περίπτωσή μας προσεγγίζεται από τον σταθμισμένο μέσο όρο των αφηρη-
μένων τομεακών τιμών εργασίας που αναφέρθηκαν για κάθε χώρα (Seretis 2013).

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εμπειρική ισχύς του επιχειρήματος έχει 
ήδη τεκμηριωθεί σε προηγούμενες εργασίες (βλ. Seretis & Tsaliki 2012). Σε αυτό 
το πλαίσιο, η υπολογιζόμενη ΔΑΤ αντιπροσωπεύει τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 
εργασίας που καθορίζουν οι δυνάμεις του διεθνούς ανταγωνισμού για τον συγκε-
κριμένο κλάδο. Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαφορά της από την Εγχώρια Άμεση 
Τιμή (ΕΑΤ)9 προσδιορίζει την ανταγωνιστική θέση κάθε κλάδου στη διεθνή αγορά.

Διαπιστώνεται εύκολα ότι οι θετικές διαφορές μεταξύ ΕΑΤ και ΔΑΤ δείχνουν 
ότι η συγκεκριμένη κλαδική εκροή ανά μονάδα παραγωγής απαιτεί περισσότερη 
εργασία από εκείνη που απαιτείται διεθνώς, γεγονός που υποδηλώνει χαμηλή πα-
ραγωγικότητα και χαμηλότερα επίπεδα ανταγωνιστικότητας για τον συγκεκριμένο 
κλάδο και χώρα. Οι αρνητικές διαφορές υποδεικνύουν το ακριβώς αντίθετο.

Ως εκ τούτου, η χώρα με κλαδική εργασιακή αξία χαμηλότερη από τον διε-
θνή κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, απολαμβάνει υψηλότερη αποδοτικότητα 
και παραγωγικότητα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θετικές μεταβιβάσεις αξιών. 
Αντίθετα, μια χώρα με κλαδική εργασιακή αξία υψηλότερη από τον διεθνή κοινω-

νικά αναγκαίο χρόνο εργασίας, υποφέρει από χαμηλότερη παραγωγικότητα και 
τελικά ενδέχεται να παρουσιάσει αρνητικές μεταβιβάσεις αξίας.

β) Εμπειρική ανάλυση

Για κάθε κλάδο, χώρα και έτος υπολογίζουμε την ΕΑΠ και στη συνέχεια υπο-
λογίζουμε την αντίστοιχη ΔΑΤ. Η ΔΑΤ προσεγγίζει τη «συμβατική» (για την ανάλυ-
σή μας) διεθνή άμεση τιμή, η οποία διαμορφώνεται στο διεθνές ανταγωνιστικό 
περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται οι αντίστοιχοι κλάδοι. Η καθορισμένη τιμή 
εντάσσει, σε κάποιο βαθμό, τις διεθνείς ρυθμιστικές συνθήκες παραγωγής κάθε 
τομέα που καθορίζονται από τον κανόνα της μιας τιμής (ανταγωνισμός εντός του 
κλάδου σε διεθνές επίπεδο) και από τον κανόνα της ίσης αποδοτικότητας σε διε-
θνές επίπεδο. Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει το κλαδικό εργασιακό περιεχόμενο ανά 

8  International Market Price: IMP.
9  Domestic Direct Price: DDP.
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μονάδα παραγωγής (ΕΑΤ) για κάθε χώρα και κάθε χρόνο. Η τελευταία στήλη ανα-
φέρει την αντίστοιχη ΔΑΤ.

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζονται οι διαφορές των ΕΑΤ από τις αντίστοιχες ΔΑΤ. 
Από τους πίνακες 2 και 3 παρατηρούμε ότι η ΔΑΤ για όλους τους τομείς μειώνεται, 
υποδεικνύοντας μια θεμελιώδη τάση στις καπιταλιστικές κοινωνίες : ο κοινωνι-
κά αναγκαίος χρόνος εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή των αντίστοιχων 
προϊόντων μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, υποδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη 
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας.

Πίνακας 2: Εργασιακό Περιεχόμενο ανά μονάδα Εκροής (ΕΑΤ) και η αντίστοιχη ΔΑΤ σε 22 Κλάδους

Έτος 2000 GR SP FIN  ΔΑΤ

Γεωργία, θήρα, δα-
σοκομία και αλιεία 0.087581945 0.054658929 0.065542311 0.069261062

Ορυχεία και λατο-
μεία 0.092159274 0.079189154 0.060448629 0.077265686

Τρόφιμα, ποτά και 
καπνός 0.095790041 0.074040591 0.070681355 0.080170662

Υφάσματα, κλω-

στοϋφαντουργικά 
προϊόντα, δέρμα και 
υποδήματα

0.132628627 0.08509325 0.068920787 0.095547555

Ξυλεία και προϊόντα 
από ξύλο και φελλό 0.111199996 0.081848849 0.062812635 0.08528716

Χαρτοπολτός, χαρτί, 
προϊόντα χάρτου, 
εκτυπώσεων και των 
εκδόσεων

0.077124764 0.066433388 0.046319345 0.063292499

Κοκ (παράγωγο πε-
τρελαίου), προϊόντα 
διύλισης πετρελαί-
ου και πυρηνικά 
καύσιμα

0.080314425 0.068965489 0.055828243 0.068369386

Χημικά 0.085246492 0.075106091 0.051702669 0.070685084

Καουτσούκ και πλα-
στικές ύλες 0.089335225 0.07996897 0.058312766 0.07587232

Άλλα μη μεταλλικά 
ορυκτά προϊόντα 0.101903121 0.079197313 0.057892526 0.07966432
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Βασικά μέταλλα 0.081847617 0.076718326 0.056243211 0.071603051

Κατασκευή μεταλ-
λικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

0.099894702 0.083484133 0.062745829 0.082041555

Μηχανήματα και 
εξοπλισμός 0.121384353 0.083655649 0.060492332 0.088510778

Office λογιστικής και 
πληροφορικής μη-
χανημάτων

0.064388043 0.094209675 0.080962781 0.079853499

Ηλεκτρικά μηχανή-
ματα και συσκευές. 0.087950622 0.082350899 0.050708931 0.073670151

Ραδιοφωνία, τηλε-
όραση και εξοπλι-
σμός επικοινωνιών

0.09089068 0.087841184 0.0606843 0.079805388

Ιατρικά, ακριβείας 
και οπτικά όργανα 0.130997196 0.086947175 0.053454735 0.090466369

Παραγωγή Μηχανο-
κίνητων Οχημάτων, 
Ρυμουλκούμενων 
και Ημι-ρυμουλκού-
μενων Οχημάτων

0.086096688 0.082140527 0.062344228 0.076860481

Εξοπλισμός Μετα-
φορών 0.101207971 0.081472596 0.067061756 0.083247441

Βιομηχανία Ανακύ-
κλωσης 0.129665594 0.095829698 0.068100653 0.097865315

Παραγωγή, συλλογή 
και διανομή ηλε-
κτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου και 
νερού

0.081383968 0.059946154 0.045612769 0.062314297

Κλάδος Κατασκευών 0.075602127 0.081897826 0.062915273 0.073471742
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Πίνακας 2 (συνέχεια)

Έτος 2005 GR SP FIN  ΔΑΤ

Γεωργία, θήρα, 
δασοκομία και αλι-
εία

0.087231794 0.057621363 0.045843351 0.063565503

Ορυχεία και λατο-
μεία 0.098174097 0.082802401 0.038461951 0.07314615

Τρόφιμα, ποτά και 
καπνός 0.087540489 0.078716891 0.045617834 0.070625071

Υφάσματα, κλω-

στοϋφαντουργικά 
προϊόντα, δέρμα 
και υποδήματα

0.120303756 0.08846496 0.045437324 0.084735346

Ξυλεία και προϊό-
ντα από ξύλο και 
φελλό

0.131735386 0.083875742 0.043936456 0.086515861

Χαρτοπολτός, χαρ-
τί, προϊόντα χάρ-
του, εκτυπώσεων 
και των εκδόσεων

0.07360202 0.067269104 0.034526307 0.05846581

Κοκ (παράγωγο 
πετρελαίου), προ-
ϊόντα διύλισης πε-
τρελαίου και πυ-
ρηνικά καύσιμα

0.08367597 0.07161655 0.033169391 0.062820637

Χημικά 0.092140403 0.077878724 0.033781985 0.067933704

Καουτσούκ και 
πλαστικές ύλες 0.090508441 0.086177157 0.038543907 0.071743168

Άλλα μη μεταλλικά 
ορυκτά προϊόντα 0.101816171 0.084371559 0.038752436 0.074980055

Βασικά μέταλλα 0.097472088 0.082782627 0.035843721 0.072032812

Κατασκευή μεταλ-
λικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημά-
των και εξοπλι-
σμού

0.109765929 0.088523931 0.04138732 0.079892393

Μηχανήματα και 
εξοπλισμός 0.120009134 0.087147846 0.040594058 0.082583679

Office λογιστικής 
και πληροφορικής 
μηχανημάτων

0.068732077 0.090584692 0.034126204 0.064480991
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Ηλεκτρικά μηχανή-
ματα και συσκευ-
ές.

0.08955079 0.090401031 0.033103552 0.071018458

Ραδιοφωνία, τηλε-
όραση και εξοπλι-
σμός επικοινωνιών

0.075501004 0.098036469 0.040122767 0.07122008

Ιατρικά, ακριβείας 
και οπτικά όργανα 0.121405523 0.090667025 0.034588606 0.082220385

Παραγωγή Μηχα-
νοκίνητων Οχη-
μάτων, Ρυμουλ-
κούμενων και 
Ημι-ρυμουλκούμε-
νων Οχημάτων

0.086492711 0.086012594 0.049300701 0.073935335

Εξοπλισμός Μετα-
φορών 0.124510219 0.083942621 0.041038991 0.083163944

Βιομηχανία Ανακύ-
κλωσης 0.136331883 0.100547218 0.048431516 0.095103539

Παραγωγή, συλ-
λογή και διανομή 
ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, φυσικού αε-
ρίου και νερού

0.080344098 0.063902788 0.026309068 0.056851985

Κλάδος Κατασκευ-
ών 0.077571602 0.088550115 0.042019405 0.069380374

Πίνακας 2 (συνέχεια)

Έτος 2011 GR SP FIN  ΔΑΤ

Γεωργία, θήρα, δα-
σοκομία και αλιεία 0.021504528 0.037176127 0.036447238 0.031709298

Ορυχεία και λατο-
μεία 0.051021168 0.046097642 0.02935877 0.042159193

Τρόφιμα, ποτά και 
καπνός 0.036229411 0.048740642 0.035701207 0.040223753

Υφάσματα, κλω-

στοϋφαντουργικά 
προϊόντα, δέρμα και 
υποδήματα

0.060960586 0.055222665 0.038848931 0.051677394
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Ξυλεία και προϊόντα 
από ξύλο και φελλό 0.08804319 0.063792082 0.037556294 0.063130522

Χαρτοπολτός, χαρτί, 
προϊόντα χάρτου, 
εκτυπώσεων και των 
εκδόσεων

0.039019856 0.044806401 0.02690053 0.036908929

Κοκ (παράγωγο πε-
τρελαίου), προϊόντα 
διύλισης πετρελαί-
ου και πυρηνικά 
καύσιμα

0.043086507 0.040827545 0.025189974 0.036368009

Χημικά 0.048581507 0.044365241 0.027457495 0.040134748

Καουτσούκ και πλα-
στικές ύλες 0.047406516 0.052088169 0.029939426 0.043144704

Άλλα μη μεταλλικά 
ορυκτά προϊόντα 0.062983081 0.054714815 0.032013259 0.049903718

Βασικά μέταλλα 0.056197353 0.048891683 0.029437517 0.044842184

Κατασκευή μεταλ-
λικών προϊόντων, 
εκτός μηχανημάτων 
και εξοπλισμού

0.055539029 0.058302564 0.033698844 0.049180146

Μηχανήματα και 
εξοπλισμός 0.06061227 0.054491947 0.03202045 0.049041556

Office λογιστικής και 
πληροφορικής μη-
χανημάτων

0.041704905 0.063806933 0.031595906 0.045702582

Ηλεκτρικά μηχανή-
ματα και συσκευές. 0.046306671 0.05536085 0.028879613 0.043515711

Ραδιοφωνία, τηλε-
όραση και εξοπλι-
σμός επικοινωνιών

0.03360687 0.056588587 0.032832254 0.041009237

Ιατρικά, ακριβείας 
και οπτικά όργανα 0.060655685 0.056133914 0.027245864 0.048011821

Παραγωγή Μηχανο-
κίνητων Οχημάτων, 
Ρυμουλκούμενων 
και Ημι-ρυμουλκού-
μενων Οχημάτων

0.08110096 0.05447321 0.038149952 0.057908041

Εξοπλισμός Μετα-
φορών 0.09369779 0.053380878 0.037876083 0.061651584
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Βιομηχανία Ανακύ-
κλωσης 0.073579 0.066362619 0.041907646 0.060616422

Παραγωγή, συλλογή 
και διανομή ηλε-
κτρικής ενέργειας, 
φυσικού αερίου και 
νερού

0.038707055 0.036948156 0.020035921 0.031897044

Κλάδος Κατασκευών 0.051357216 0.059985915 0.037054317 0.049465816

Πίνακας 3. Διαφορές των Κλαδικών ΕΑΤ απο τις αντίστοιχες ΔΑΤ. 

Έτος 2000 GR SP FIN 

Γεωργία, θήρα, δασοκομία 
και αλιεία 0.018320883 -0.014602133 -0.003718751

Ορυχεία και λατομεία 0.014893588 0.001923469 -0.016817057

Τρόφιμα, ποτά και καπνός 0.015619378 -0.006130071 -0.009489307

Υφάσματα, κλωστοϋφα-
ντουργικά προϊόντα, δέρμα 
και υποδήματα

0.037081072 -0.010454305 -0.026626768

Ξυλεία και προϊόντα από 
ξύλο και φελλό 0.025912836 -0.003438311 -0.022474525

Χαρτοπολτός, χαρτί, προϊ-
όντα χάρτου, εκτυπώσεων 
και των εκδόσεων

0.013832265 0.003140889 -0.016973154

Κοκ (παράγωγο πετρελαί-
ου), προϊόντα διύλισης 
πετρελαίου και πυρηνικά 
καύσιμα

0.011945039 0.000596103 -0.012541142

Χημικά 0.014561408 0.004421007 -0.018982415

Καουτσούκ και πλαστικές 
ύλες 0.013462905 0.00409665 -0.017559555

Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά 
προϊόντα 0.022238801 -0.000467007 -0.021771794

Βασικά μέταλλα 0.010244566 0.005115275 -0.015359841

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μηχανη-
μάτων και εξοπλισμού

0.017853148 0.001442579 -0.019295726
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Μηχανήματα και εξοπλι-
σμός 0.032873575 -0.004855129 -0.028018447

Office λογιστικής και πλη-
ροφορικής μηχανημάτων -0.015465457 0.014356175 0.001109281

Ηλεκτρικά μηχανήματα και 
συσκευές. 0.014280472 0.008680748 -0.02296122

Ραδιοφωνία, τηλεόραση 
και εξοπλισμός επικοινωνι-
ών

0.011085292 0.008035796 -0.019121088

Ιατρικά, ακριβείας και οπτι-
κά όργανα 0.040530827 -0.003519194 -0.037011633

Παραγωγή Μηχανοκίνητων 
Οχημάτων, Ρυμουλκούμε-
νων και Ημι-ρυμουλκούμε-
νων Οχημάτων

0.009236207 0.005280046 -0.014516253

Εξοπλισμός Μεταφορών 0.01796053 -0.001774845 -0.016185685

Βιομηχανία Ανακύκλωσης 0.031800279 -0.002035618 -0.029764662

Παραγωγή, συλλογή και 
διανομή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, φυσικού αερίου και 
νερού

0.01906967 -0.002368143 -0.016701528

Κλάδος Κατασκευών 0.002130385 0.008426084 -0.010556469

Πίνακας 3 (συνέχεια)

Έτος 2005 GR SP FIN 

Γεωργία, θήρα, δασοκο-
μία και αλιεία 0.023666291 -0.005944139 -0.017722152

Ορυχεία και λατομεία 0.025027947 0.009656252 -0.034684199

Τρόφιμα, ποτά και κα-
πνός 0.016915418 0.00809182 -0.025007237

Υφάσματα, κλωστοϋ-
φαντουργικά προϊόντα, 
δέρμα και υποδήματα

0.035568409 0.003729614 -0.039298023

Ξυλεία και προϊόντα από 
ξύλο και φελλό 0.045219525 -0.002640119 -0.042579406

Χαρτοπολτός, χαρτί, προ-
ϊόντα χάρτου, εκτυπώσε-
ων και των εκδόσεων

0.01513621 0.008803294 -0.023939503
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Κοκ (παράγωγο πετρε-
λαίου), προϊόντα διύλι-
σης πετρελαίου και πυ-
ρηνικά καύσιμα

0.020855333 0.008795913 -0.029651246

Χημικά 0.024206699 0.00994502 -0.034151719

Καουτσούκ και πλαστι-
κές ύλες 0.018765273 0.014433989 -0.033199262

Άλλα μη μεταλλικά ορυ-
κτά προϊόντα 0.026836115 0.009391504 -0.036227619

Βασικά μέταλλα 0.025439276 0.010749815 -0.036189091

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μηχα-
νημάτων και εξοπλισμού

0.029873536 0.008631537 -0.038505073

Μηχανήματα και εξοπλι-
σμός 0.037425454 0.004564167 -0.041989621

Office λογιστικής και 
πληροφορικής μηχανη-
μάτων

0.004251086 0.026103701 -0.030354787

Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και συσκευές. 0.018532332 0.019382574 -0.037914906

Ραδιοφωνία, τηλεόραση 
και εξοπλισμός επικοι-
νωνιών

0.004280924 0.026816389 -0.031097313

Ιατρικά, ακριβείας και 
οπτικά όργανα 0.039185138 0.008446641 -0.047631779

Παραγωγή Μηχανο-
κίνητων Οχημάτων, 
Ρυμουλκούμενων και 
Ημι-ρυμουλκούμενων 
Οχημάτων

0.012557376 0.012077259 -0.024634634

Εξοπλισμός Μεταφορών 0.041346276 0.000778677 -0.042124952

Βιομηχανία Ανακύκλω-

σης 0.041228344 0.005443679 -0.046672023

Παραγωγή, συλλογή 
και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αερί-
ου και νερού

0.023492114 0.007050803 -0.030542917

Κλάδος Κατασκευών 0.008191228 0.019169741 -0.027360969
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Πίνακας 3 (συνέχεια)

Έτος 2011 GR SP FIN 

Γεωργία, θήρα, δασοκο-
μία και αλιεία -0.010204769 0.005466829 0.00473794

Ορυχεία και λατομεία 0.008861974 0.003938449 -0.012800423

Τρόφιμα, ποτά και κα-
πνός -0.003994343 0.008516888 -0.004522546

Υφάσματα, κλωστοϋ-
φαντουργικά προϊόντα, 
δέρμα και υποδήματα

0.009283192 0.003545271 -0.012828463

Ξυλεία και προϊόντα 
από ξύλο και φελλό 0.024912668 0.00066156 -0.025574228

Χαρτοπολτός, χαρτί, 
προϊόντα χάρτου, εκτυ-
πώσεων και των εκδό-
σεων

0.002110927 0.007897472 -0.010008399

Κοκ (παράγωγο πετρε-
λαίου), προϊόντα διύλι-
σης πετρελαίου και πυ-
ρηνικά καύσιμα

0.006718498 0.004459536 -0.011178034

Χημικά 0.008446759 0.004230493 -0.012677252

Καουτσούκ και πλαστι-
κές ύλες 0.004261812 0.008943465 -0.013205278

Άλλα μη μεταλλικά ορυ-
κτά προϊόντα 0.013079362 0.004811097 -0.017890459

Βασικά μέταλλα 0.011355168 0.004049499 -0.015404667

Κατασκευή μεταλλικών 
προϊόντων, εκτός μη-
χανημάτων και εξοπλι-
σμού

0.006358884 0.009122419 -0.015481302

Μηχανήματα και εξο-
πλισμός 0.011570714 0.005450391 -0.017021105

Office λογιστικής και 
πληροφορικής μηχανη-
μάτων

-0.003997676 0.018104352 -0.014106675

Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και συσκευές. 0.00279096 0.011845139 -0.014636099

Ραδιοφωνία, τηλεόρα-
ση και εξοπλισμός επι-
κοινωνιών

-0.007402367 0.01557935 -0.008176983
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Ιατρικά, ακριβείας και 
οπτικά όργανα 0.012643864 0.008122093 -0.020765957

Παραγωγή Μηχανο-
κίνητων Οχημάτων, 
Ρυμουλκούμενων και 
Ημι-ρυμουλκούμενων 
Οχημάτων

0.023192919 -0.00343483 -0.019758089

Εξοπλισμός Μεταφορών 0.032046206 -0.008270706 -0.023775501

Βιομηχανία Ανακύκλω-

σης 0.012962579 0.005746197 -0.018708776

Παραγωγή, συλλογή 
και διανομή ηλεκτρικής 
ενέργειας, φυσικού αε-
ρίου και νερού

0.006810011 0.005051112 -0.011861123

Κλάδος Κατασκευών 0.0018914 0.010520099 -0.012411499

Αυτή η πτωτική τάση στο εργασιακό περιεχόμενο των εμπορευμάτων προ-
καλείται από τον ανταγωνισμό, που αναγκάζει όλες τις μονάδες κεφαλαίου να 
βελτιώσουν τις παραγωγικές τους επιδόσεις κυρίως με τη μηχανοποίηση της πα-
ραγωγικής διαδικασίας ως προϋπόθεση sine qua non για την επιβίωσή τους. Το 
πιο σημαντικό είναι ότι οι διαρκείς διαφορές στα αρχεία απόδοσης των διαφόρων 
τομέων παρέχουν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία το διεθνές εμπόριο δε μετατρέ-
πει το πλεονέκτημα του απόλυτου κόστους σε συγκριτικό πλεονέκτημα κόστους. 
Τα κεφάλαια με ένα απόλυτο πλεονέκτημα κόστους αυξάνουν την ανταγωνιστική 
τους θέση με την πάροδο των ετών, ενώ τα κεφάλαια με μειονέκτημα κόστους την 
επιδεινώνουν (Seretis & Tsaliki 2015).

Ο Πίνακας 3 υποδεικνύει ότι όλοι οι ελληνικοί τομείς εμφανίζουν μεγάλες 
θετικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ, γεγονός που δείχνει ότι το περιεχόμενο εργασίας 
τους ανά μονάδα παραγωγής είναι υψηλότερο από τον αντίστοιχο διεθνή μέσο 
όρο  που διαμορφώνεται (που ρυθμίζεται) από τις δυνάμεις του διεθνούς αντα-
γωνισμού στην αγορά. Στην πραγματικότητα, οι ελληνικοί τομείς παρουσιάζουν 
τις υψηλότερες θετικές αποκλίσεις από όλες τις υπό έρευνα χώρες, δεδομένο που 
σηματοδοτεί την αδύναμη θέση τους στον χώρο του διεθνούς εμπορίου καθώς και 
την ένταση της ιμπεριαλιστικής εκμετάλλευσης.

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μονάδες εργασίας σε όλους τους τομείς 
εμφανίζουν μια πτωτική τάση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ δρα-
ματική. Το έτος 2000, όλοι οι τομείς, εκτός από έναν, δείχνουν θετικές αποκλίσεις 
από τη ΔΑΤ. Οι τομείς 17 (Ιατρικά, ακριβείας και οπτικών οργάνων) 0,040530827, 
4 (Κλωστοϋφαντουργία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, δέρμα και υποδήματα) 
0,037081072, 13 (Μηχανήματα και εξοπλισμός π.δ.κ.α.) 0,032873575 και 20 (Βι-
ομηχανία ανακύκλωσης) 0,031800279, εμφανίζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. 
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Μόνον ο τομέας 14 (Μηχανές γραφείου, λογιστικής και πληροφορικής) υποδηλώ-

νει αρνητική απόκλιση (-0,015465457) από τη ΔΑΤ.
Το έτος 2005 όλοι οι τομείς δείχνουν θετικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ. Οι παρα-

κάτω τομείς παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις: 5 (Ξύλο και προϊόντα από 
ξύλο και φελλό) 0,045219525, 19 (Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών) 0,041346276, 
20 (Βιομηχανία ανακύκλωσης) 0,041228344 και 17 (Ιατρικά, ακριβείας και οπτικά 
όργανα) 0,039185138.

Το έτος 2011, όλοι οι τομείς –εκτός από 4– εμφανίζουν θετικές αποκλίσεις 
από τη ΔΑΤ. Οι παρακάτω τομείς παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις: 19 
(Εξοπλισμός μεταφορών) 0,032046206, 5 (Ξυλεία και προϊόντα από ξύλο και φελ-
λό) 0,024912668, 18 (Μηχανοκίνητα οχήματα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκού-
μενα) 0,023192919 και 10 (Άλλα μη μεταλλικά ορυκτά προϊόντα) 0,013079362. 
Υπάρχουν τέσσερις τομείς που υποδεικνύουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ: 
1 (Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία) -0.010204769, 3 (Τρόφιμα, ποτά και 
καπνός) -0,003994343, 14 (Εξοπλισμός γραφείου, λογιστικής και πληροφορικής) 
-0.003997676 και 16 (Ραδιοφωνία, τηλεόραση και εξοπλισμός επικοινωνιών) 
-0,007402367.

Η Ισπανία ακολουθεί την πορεία επιδόσεων της Ελλάδας. Από τους πίνακες 
2 και 3 παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς η Ισπανία χαρακτηρίζεται από υψη-
λότερο κλαδικό εργασιακό περιεχόμενο υψηλότερο από τη ΔΑΤ, γεγονός που δεί-
χνει ότι οι ισπανικές επιχειρήσεις αποδίδουν σε χαμηλότερο επίπεδο από τον μέσο 
όρο που καθορίζεται από τον ανταγωνισμό σε κάθε τομέα. Κατά το έτος 2000, 12 
τομείς υποδεικνύουν θετικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ και 10 τομείς δείχνουν αρνη-
τικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ. Ο τομέας 14 (Μηχανές γραφείου, λογιστικής και πλη-
ροφορικής) με 0,014356175 δείχνει τη μεγαλύτερη θετική απόκλιση, ενώ οι άλλοι 
τομείς παρουσιάζουν χαμηλότερες θετικές αποκλίσεις. Οι τομείς 1 (Γεωργία, θήρα, 
δασοκομία και αλιεία) -0,010454305, 4 (Κλωστοϋφαντουργία, κλωστοϋφαντουρ-
γικά προϊόντα, δέρμα και υποδήματα) -0,006130071 και 3 (Προϊόντα διατροφής, 
ποτά και καπνός) -0,006130071 παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ.

Το έτος 2005, όλοι οι τομείς –εκτός από 2– δείχνουν θετικές αποκλίσεις από 
τη ΔΑΤ. Οι τομείς: 15 (Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές n.e.c) 0,019382574, 
14 (Γραφείο, λογιστικά και υπολογιστικά μηχανήματα) 0,026103701 και 16 (Ρα-
διοφωνία, τηλεόραση και εξοπλισμός επικοινωνιών) με 0,026816389 δείχνουν 
τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. Οι τομείς 1 (Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία) 
-0,005944139 και 5 (Ξύλο και προϊόντα από ξύλο και φελλό) -0,002640119 εμφανί-
ζουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ.

Το έτος 2011, όλοι οι τομείς –εκτός από 2– δείχνουν θετικές αποκλίσεις από 
τη ΔΑΤ. Οι τομείς 15 (Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές n.e.c) 0,011845139, 14 
(Μηχανήματα γραφείου, λογιστικής και πληροφορικής) 0,018104352 και 16 (Ραδι-
οφωνία, τηλεόραση και εξοπλισμός επικοινωνιών) με 0,01557935 παρουσιάζουν 
τις μεγαλύτερες αποκλίσεις. Υπάρχουν δύο τομείς, οι τομείς 19 (Άλλοι μεταφορι-
κοί εξοπλισμοί) -0,008270706 και 18 (Οχήματα με κινητήρα, ρυμουλκούμενα και 
ημιρυμουλκούμενα) -0,00343483, που δείχνουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ.

Η Φινλανδία παρουσιάζει ένα εντελώς διαφορετικό παραγωγικό μοτίβο. 
Η χώρα σε παραγωγικούς τομείς δείχνει υψηλή παραγωγικότητα συνήθως σε 
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όλους τους τομείς παραμένει πάνω από τις μέσες τιμές που απεικονίζονται στη 
ΔΑΤ. Το έτος 2000, όλοι οι τομείς, εκτός από έναν, δείχνουν αρνητικές αποκλίσεις 
από τη ΔΑΤ. Ο τομέας 14 (Μηχανές γραφείου, λογιστικής και πληροφορικής) με 
0,040530827 δείχνει θετική απόκλιση. Όλοι οι άλλοι τομείς παρουσιάζουν αρνητι-
κές αποκλίσεις. Οι τομείς 17 (Ιατρικά, ακριβείας και οπτικά όργανα) -0,037011633, 
20 (Βιομηχανία ανακύκλωσης) -0,029764662 και 13 (Μηχανήματα και εξοπλισμός 
n.e.c) -0,028018447 υποδεικνύουν τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις από τη 
ΔΑΤ.

Το έτος 2005, όλοι οι τομείς δείχνουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ. 
Οι τομείς 17 (Ιατρικά, ακριβείας και οπτικά όργανα) -0,047631779, 20 (Βιομηχα-
νία ανακύκλωσης) -0,046672023 και 5 (Ξύλο και προϊόντα από ξύλο και φελλό) 
-0,042579406 παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ.

Το έτος 2011, όλοι οι τομείς, εκτός από έναν, παρουσιάζουν αρνητικές απο-
κλίσεις από τη ΔΑΤ. Ο τομέας 1 (Γεωργία, θήρα, δασοκομία και αλιεία) 0,00473794 
είναι ο μόνος που δείχνει θετική απόκλιση. Υπάρχουν τρεις τομείς: 5 (Ξυλεία και 
προϊόντα από ξύλο και φελλό) -0,025574228, 19 (Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών) 
-0,023775501 και 17 (Ιατρικά, ακριβείας και οπτικά όργανα) -0,020765957, που 
παρουσιάζουν αρνητικές αποκλίσεις από τη ΔΑΤ.

Συνολικά, η εμπειρική ανάλυση έδειξε ότι οι μοναδιαίες αξίες των τομέων 
της Φινλανδίας παρέμειναν υψηλότερες, ενώ οι ελληνικές και ισπανικές παρέμει-
ναν συγκριτικά χαμηλά. Τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι όλοι οι ελληνικοί 
τομείς παρουσιάζουν επίμονες θετικές αποκλίσεις μεταξύ των ΕΑΤ και των αντί-
στοιχων ΔΑΤ που σχηματίστηκαν από τις τρεις χώρες της ευρωζώνης, γεγονός που 
υποδηλώνει σταθερά συνεχή χαμηλότερη παραγωγικότητα (Seretis & Tsaliki 2015).

IV. Συμπεράσματα

Στο παρόν άρθρο υποστηρίχθηκε το μαρξιστικό επιχείρημα ότι ο ελληνικός 
καπιταλισμός υπόκειται στην οικονομική ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση από τις 
πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της ΕΕ μέσω μεταφορών αξίας που προκαλούνται 
από «ευρεία» άνιση ανταλλαγή. Απαιτείται πρόσθετη έρευνα με περισσότερες οι-
κονομίες της ΕΕ (υπό τον όρο της διαθεσιμότητας των απαραίτητων δεδομένων) 
προκειμένου να συμπληρωθεί αυτό το συμπέρασμα και επίσης να αποδειχθεί η 
πολύπλοκη δομή της πυραμίδας της ΕΕ.
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Στα ελληνικά η λέξη «κρίση» συμπυκνώνει τουλάχιστον δύο μεγάλες κατηγορίες 
νοημάτων. Αφενός, παραπέμπει στις έννοιες της απόφασης, της άποψης ή της 
γνώμης και, σε στενή συνάφεια με αυτές, στις έννοιες της κριτικής, της αξιολόγησης 
και της δίκης. Έτσι κάποιας/ου η ‘κρίση’ μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επηρεαστεί 
από την υπερβολική χρήση αλκοόλ· οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα 
επιστημονικά άρθρα περνάνε από ‘κρίση’. Αφετέρου, παραπέμπει στις καταστάσεις 
εκείνες, στις οποίες η αναπαραγωγή της προηγούμενης, της κανονικής ή ομαλής 
συνθήκης είναι δύσκολη ή αδύνατη. Έτσι, για παράδειγμα, κάνουμε λόγο για ‘κρίση’ 
άσθματος όταν το αναπνευστικό σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά ή για οικονομική 
‘κρίση’ όταν το οικονομικό σύστημα δεν αναπαράγει ομαλά τον εαυτό του.

Η πρώτη σημασία προκύπτει από το αρχαιοελληνικό ρήμα «κρίνω», το οποίο αρχικά 
σήμαινε «διαχωρίζω», αλλά αρκετά νωρίς (στα ομηρικά χρόνια), επίσης, «αποφασίζω». 
Η δεύτερη σημασία, η οποία είναι και μεταφορική, προκύπτει – σύμφωνα με τους 
περισσότερους λεξικογράφους – ως μεταφραστικό δάνειο ή αντιδάνειο από τα 
λατινικά ή τις λατινογενείς γλώσσες. Η ‘κρίση’ έγινε crisis (λατ., αγγλ. & ισπ.), crise 
(γαλλ.) και crisi (ιταλ.) και κατόπιν ‘‘κρίση’’. Με αυτό τον τρόπο, ενώ τα λατινικά, οι 
λατινογενείς γλώσσες και τα αγγλικά έχουν δύο όρους για να αποτυπώνουν τις δύο 
διαφορετικές οικογένειες σημασιών (iudicium, judgement, jugement, juicio, giudizio 
για την ‘κρίση’ και crisis, crise, crisi για την ‘‘κρίση’’), τα ελληνικά περιορίζονται σε μία 
και μόνη λέξη, την κρίση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, ήδη από τα αρχαία ελληνικά, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
κάποιες χρήσεις της λέξης, οι οποίες συμπυκνώνουν και τις δύο σημασίες. Έτσι, η 
«κρίσις» μπορεί να σημαίνει το κρίσιμο σημείο μιας αρρώστιας, το σημείο όπου 
“αποφασίζεται” η τύχη της ζωής του ασθενούς. Επίσης, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, η 
φιλοσοφία, σε ανεξάρτητους μεταξύ τους κλάδους, έχει φέρει κοντά τις δύο σημασίες, 
οι οποίες συμπυκνώνονται στη μία και μοναδική ελληνική λέξη. Για παράδειγμα, στη 
φιλοσοφία και την ιστοριογραφία της επιστήμης η κρίση σηματοδοτεί μια κατάσταση, 
κατά την οποία το κυρίαρχο Παράδειγμα αδυνατεί να αναπαραγάγει ομαλά την 
κυριαρχία του εξαιτίας μιας πλειάδας εμπειρικών ανωμαλιών. Η κατάσταση αυτή, 
παράλληλα, ωθεί στην όξυνση της κριτικής και στην ανάληψη μιας σειράς αποφάσεων 
ή αξιολογήσεων, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Αντίστοιχα, αλλά 
με αρκετές διαφορές, στον χώρο της πρακτικής φιλοσοφίας, η έννοια της κρίσης 
σηματοδοτεί την απουσία εγκαθιδρυμένων κριτηρίων για την ανάληψη και τη 
νοηματοδότηση μιας πράξης – κατάσταση η οποία αναγκαία ωθεί στην κριτική και 
την απόφαση.

Μοιάζει, λοιπόν, η κρίση όντως «να γεννά ευκαιρίες», όχι όμως αυτές που εννοούν 
οι επιτήδειοι της αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης. Η ‘‘κρίση’’ επισύρει 
‘κρίση’. Κρίση λοιπόν…


