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«παγκοσμιοποίηση», πολιτική του χρήματος 
και αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών

Είδαμε πως η κρίση των σχέσεων εκμετάλλευσης που ίσχυαν κατά την περίοδο με-
τά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο στη Δύση καταλήγει στις αρχές της δεκαετίας του ’70 
ως κρίση κερδοφορίας του κεφαλαίου και ως δημοσιονομική κρίση του κράτους.

Το κεφάλαιο φυσικά δεν έμεινε άπραγο. Για να απελευθερωθεί από τις 
ισχύ ουσες σχέσεις εκμετάλλευσης τράπηκε σε φυγή από την ανεπαρκώς αξιοποι-
ούμενη βιομηχανική βάση του· μετατράπηκε σε χρήμα, απελευθερώνοντας σιγά-
σιγά και το αδρανές χρήμα, και άρχισε ν’ αναζητά πιο προσοδοφόρους τρόπους 
επέκτασης. Τη «χρυσή εποχή» της οικονομικής άνθισης στη Δύση είχε συμβεί μια 
ταχεία συσσώ ρευση σταθερού και ανθρώπινου κεφαλαίου που δεν μπορούσε πλέ-
ον να βρει επι κερδή διέξοδο στις παραγωγικές επενδύσεις. Δραπετεύοντας από 
τους τέσσερις τοίχους του εργοστασίου και αναλαμβάνοντας τη ρευστή μορφή 
του χρήματος, το κεφάλαιο απελευθερώνεται από την αδυναμία εντατικότερης 
και παραγωγικότερης χρήσης των τότε δεδομένων μέσων παραγωγής και αρχίζει 
να επιδίδεται στην ανα ζήτηση κερδοσκοπικών και πιο βραχυπρόθεσμων μέσων 
επέκτασης. Τα εργοστάσια που είχαν γίνει «προβληματικά» κλείνουν, τα κτίρια και 
τα μηχανήματα πωλούνται, οι απείθαρχοι εργάτες απολύονται. Ένα μέρος του κε-
φαλαίου που έγινε χρήμα με τασχηματίζεται σε παραγωγικές επενδύσεις σε χώ-
ρες άφθονης και φθηνής «προ σφοράς» εργασίας, χώρες στις οποίες συνεχιζόταν 
αμείωτη η κλασσικού τύπου πρωταρχική συσσώρευση κεφαλαίου με τη μορφή 
των περιφράξεων της κοινοτικής γης και οι οποίες σύντομα έγιναν γνωστές στους 
αναγνώστες των σομόν σελίδων της αστικής προπαγάνδας ως «νέα βιομηχανικά 
κράτη», «ασιατικές τίγρεις», κτλ. Όμως, ο κύριος όγκος του κεφαλαίου διατηρεί-
ται στη μορφή του χρήματος όσο οι συνθήκες εξακολουθούν να μην ευνοούν 
τις παραγωγικές επενδύσεις. Το κεφάλαιο που εξακολουθεί να παραμένει στην 
παραγωγή προσπαθεί να υπερβεί τις δυσκολίες άντλησης και πραγματοποίησης 
υπεραξίας μέσω του δανεισμού και τα έθνη-κράτη προσπαθούν να επιλύσουν τις 
συνεχιζόμενες κοινωνικές συγκρούσεις στο εσωτερι κό τους αυξάνοντας το δημό-
σιο χρέος τους. Το πρώην παραγωγικό κεφάλαιο που μετατράπηκε σε χρήμα και 
τα πετροδολάρια που συσσώρευσαν μετά το 1973, λόγω της αύξησης της τιμής 
του πετρελαίου, οι πολυεθνικές πετρελαϊκές εταιρείες, οι ευ ρωπαϊκές τράπεζες και 
τα κράτη που παράγουν και εξάγουν πετρέλαιο, προσφέρθη καν ως δάνεια για την 
αναδιοργάνωση της παραγωγής και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συγκρούσε-
ων τόσο στις χώρες του «Νότου» όσο και στις χώρες του «Βορρά» [21]. 
[21] Η ρήξη στο κεϋνσιανό μοντέλο σχέσεων κεφαλαίου-εργασίας την οποία προκάλεσαν 
οι ταξικοί αγώνες των δεκαετιών 1960-1970, στην κεντρική Ευρώπη και την Αμερική, 
συνοδεύτηκε από αντιαποικιακούς και εργατικούς αγώνες στα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη 
της Μέσης Ανατολής. Για να απαντήσουν στις διεκδικήσεις του προλεταριάτου της περιοχής, 
τα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη προέβησαν στην εθνικοποίηση των πηγών και των 
βιομηχανιών πετρελαίου. Ωστόσο, οι πολυεθνικές εταιρίες πετρελαίου εξακολουθούσαν 
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Συνέβη έτσι μια απότομη μεταβολή στη σχέση παραγωγικού και χρηματι-
κού κεφαλαίου: το τελευταίο δεν εμφανίζεται πια ως υποταγμένο στην παραγωγή 
αλλά ως αυτοσκοπός. Δραστική συνέπεια αυτής της μεταβολής ήταν η αλλαγή στη 
σχέση των φαινομενικά αυτόνομων, εδαφικά παγιωμένων εθνών-κρατών με την 
παγκόσμια κινητικότητα του κεφαλαίου. Δεν έχουμε μια «παγκοσμιοποίηση» της 
οικονομίας που καταργεί τα έθνη-κράτη [22] αλλά μια αλλαγή στη μορφή ανάπτυ-
ξης του κεφαλαί ου σε παγκόσμια κλίμακα. Η ροή του κεφαλαίου, που την κεϋνσι-
ανή περίοδο ήταν σχετικά ρυθμισμένη, μετατρέπεται σ’ ένα ορμητικό χείμαρρο 
που συμπαρασύρει τους θεσμούς και τις βεβαιότητες της μεταπολεμικής εποχής. 
Όπως είδαμε, ένας από τους πρώτους πυλώνες του μεταπολεμικού κόσμου που 
κατέρρευσαν ήταν το σύστημα του Bretton Woods, δηλ. το σύστημα σταθερών 
ισοτιμιών των εθνικών νο μισμάτων προς το δολάριο, που αντικαταστάθηκε από 
ένα σύστημα μεταβλητών ισοτιμιών. Η ανάπτυξη και ενοποίηση των διεθνών χρη-
ματαγορών με τη βοήθεια και των νέων τεχνολογιών της μικροηλεκτρονικής έφερε 
μετά τη δεκαετία του ’70 μεγάλες αλλαγές στην εσωτερική οργάνωση των εθνών-
κρατών. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών για την προσέλκυση ή 
διατήρηση ενός μεριδίου του παγκόσμιου κεφαλαίου (άρα και ενός μεριδίου της 
παγκόσμιας υπεραξίας) δίνει την ευκαιρία σε όλα τα έθνη-κράτη να δημιουργή-
σουν εκείνες τις ευνοϊκές συνθή κες αναπαραγωγής της υποταγμένης εργασίας 
στο έδαφός τους που θα τα κάνει ελκυστικά στους επενδυτές. Καθώς αυξάνονται 
οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, τα κράτη πιέζονται να δημιουργήσουν στο έδα-
φος τους τις συνθήκες εκείνες που θα μειώσουν το επιχειρηματικό ρίσκο τόσο του 
υπερεθνικού παραγωγικού κεφαλαίου όσο και του «ζεστού χρήματος». Τα έθνη-
κράτη, ακινητοποιημένες πολιτικές στιγ μές της παγκόσμιας καπιταλιστικής σχέ-
σης, οφείλουν να υποκλιθούν στην κινητικό τητα του κεφαλαίου. Οι παλιές ιδεολο-
γίες εξανεμίζονται. Η νέα κυριαρχία του χρή ματος εκφράζεται στις νέες ιδεολογίες 
του νεοφιλελευθερισμού, του μονεταρι σμού, της ανταγωνιστικής ανάπτυξης, της 

να διατηρούν τον έλεγχο στη διύλιση, τη διανομή και την τεχνική υποστήριξη της βιομηχανίας 
πετρελαίου καθώς και έναν ισχυρό ρόλο στον έλεγχο των τιμών. Η αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου, στις αρχές του 1973, η οποία εμφανίστηκε σαν προϊόν σύγκρουσης ανάμεσα 
στον ΟΠΕΚ και τις ΗΠΑ, εντασσόταν στην γενικότερη αντεπίθεση του κεφαλαίου με 
σκοπό την αποσύνθεση της εργατικής τάξης. Η «ενεργειακή κρίση» συνεισέφερε στην 
δημιουργία τεράστιων δεξαμενών επενδυτικού χρήματος. Τα τεράστια εισοδήματα των 
εθνικοποιημένων πλέον βιομηχανιών πετρελαίου σε κράτη όπως η Σαουδική Αραβία και 
το Κουβέιτ επέστρεφαν στο διεθνές τραπεζικό σύστημα και τις χρηματαγορές, δίνοντας 
έτσι τη δυνατότητα στο ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο κεφάλαιο να επιτεθούν στη δική 
τους εργατική τάξη. Από τη διαδικασία αυτή, γνωστή ως ανακύκλωση των πετροδολαρίων, 
χρηματοδοτήθηκε η εισαγωγή νέων τεχνολογιών στα εργοστάσια και τα γραφεία της Βόρειας 
Αμερικής, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Με την «ενεργειακή κρίση» -βασική συνιστώσα 
της στρατηγικής του μετά το 1973- το διεθνοποιημένο κεφάλαιο επιδίωκε την ταχεία αύξηση 
της παραγωγικότητας και τη γενική μείωση των μισθών.
[22] Η απελευθέρωση των σχέσεων εκμετάλλευσης από τους χωροχρονικούς περιορισμούς 
τους στα τέλη της φεουδαρχίας ενισχύθηκε αργότερα από την ανάπτυξη μιας νέας 
εδαφικοποίησης με τη μορφή του έθνους-κράτους, η οποία παραμένει έκτοτε η βασική 
μορφή αστυνόμευσης και ενσωμάτωσης της εργατικής τάξης.
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«προσαρμογής», κτλ, που όλες καταλή γουν στο ίδιο μονότονο ρεφρέν: «το χρήμα 
πάνω απ’ όλα, ώστε ν’ αναγκάσουμε την εργασία να παράγει περισσότερα εμπο-
ρεύματα, άρα περισσότερο χρήμα!» (Δυστυ χώς για το κεφάλαιο, το χρήμα από 
μόνο του δεν μπορεί να γεννήσει χρήμα). Οι κα τεστημένοι δεσμοί μεταξύ συγκεκρι-
μένων καπιταλιστών ή κοινωνικών ομάδων και κράτους αρχίζουν ν’ αντιμετωπίζο-
νται ως εμπόδιο στη ροή του χρήματος και πε ριέρχονται σε κρίση. Τα μοντέλα κορ-
πορατίστικης ενσωμάτωσης της εργατικής τά ξης (μέσω της τριμερούς συμμαχίας 
κράτους-εργοδοτών-συνδικάτων) μπαίνουν σε σκληρή δοκιμασία: η προσέλκυση 
του παγκόσμιου χρηματικού κεφαλαίου απαιτεί αναδιάρθρωση των εργασιακών 
σχέσεων, «ευελιξία» και πειθαρχία που δεν μπορεί να εγγυηθεί η παλιά συνδικα-
λιστική μορφή ελέγχου, νέους τρόπους υπόκλισης μπροστά στ’ αφεντικά. Τομείς 
της οικονομίας από τους οποίους ήταν πριν αποκλει σμένη η ιδιωτική καπιταλιστι-
κή «πρωτοβουλία» ανοίγουν διάπλατα στο χρηματικό κεφάλαιο που αναζητά νέες 
επικερδείς διεξό δους. Ούτε ο κρατικός καπιταλισμός της ανα τολικής Ευρώπης δε 
μένει ανεπηρέαστος απ’ αυτή τη σαρωτική διαδικασία.

Όμως, δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η κεϋνσιανή πολιτική 
εγκατα λείφθηκε πλήρως.

Είναι αλήθεια ότι στην πρώτη φάση της καπιταλιστικής αντεπίθεσης, από 
τα μέσα της δε καετίας του ’70 ως τα μέσα της δεκαετίας του ’80, η κεϋνσια-
νή διαχείριση αντι καταστάθηκε στα αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη από μια 
μονεταριστική πολιτική καταπολέμησης του πληθωρισμού. Η πληθω ριστική επέ-

κταση της πίστης περιορίστηκε με την αύξηση 
των επιτοκίων. Η άνοδος των πραγματικών επι-
τοκίων οδήγησε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση 
των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, πράγμα που 
νομιμοποίησε την πολιτική επιλογή της μείωσης 
των άμεσων και έμ μεσων μισθών και των γε-
νικότερων κοινωνικών δαπανών του κράτους. 
Τα μη «αποδοτικά» εργοστάσια έκλει σαν, οι πιο 
μαχητικοί εργάτες των επιχειρήσε ων που είχαν 
πρωτοστατήσει στην κοινωνική αναταραχή χτυ-
πήθηκαν (συνήθως μέσω της τακτικής της απο-
μόνωσης), ο ρόλος των συν δικάτων μέσα στο 
κράτος και τις μεγάλες επιχειρήσεις περιορίστη-
κε, η πολιτική της πλήρους απασχόλησης εγκατα-
λείφθηκε. Αυτή η πολιτική κατάφερε να μειώσει 
τον πληθωρισμό (δηλ. την κατανάλωση των ερ-
γατικών νοικοκυριών), ν’ αυξήσει την ανεργία και 
την ανασφά λεια (ας μην ξεχνάμε ότι η εξέγερση 
του ’68 ενάντια στην εργασία στηριζόταν στη βε-
βαιότητα ότι αν έρθουν τα δύσκολα θα μπορείς 
ν’ αλλάξεις εύκολα δουλειά) και να βάλει φρένο 
στις εργατικές απαιτήσεις. Αποθάρρυνε όμως τις 
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επενδύσεις και απέτυχε ν’ αυξήσει τα ποσοστά μεγέθυνσης του ΑΕΠ και τα κέρδη. 
Ως εκ τούτου δεν κατάφερε να μειώσει καν το δημοσιονομικό έλ λειμμα, καθώς, 
σε συνθήκες οικονομικής επιβράδυνσης, οι δαπάνες για τα επιδόματα ανεργίας 
και την κοινωνική ασφάλιση συνέχισαν να αυξάνονται ως ποσοστό του ΑΕΠ στις 
περισσότερες χώρες της Δύσης.

Επιπλέον, από την Καραϊβική και το Μεξικό ως την Αγγλία, την Ιταλία και 
τον Περσικό Κόλπο, ξεκίνησαν νέοι κοινωνικοί αγώνες ενάντια στα πρώτα εθνι-
κά προ γράμματα λιτότητας που επέβαλλε η αντιμετώπιση της διεθνούς κρίσης 
κερδοφο ρίας. Η αδυναμία επιβολής της λιτότητας σε συνδυασμό με τη μείωση των 
τιμών του πετρελαίου και την άνοδο των επιτοκίων στις ΗΠΑ μετά το 1980 οδή-
γησαν τις υπό ανάπτυξη πετρελαιοπαραγωγικές χώρες στο χείλος της χρεοκοπίας. 
Είχαν δανειστεί με φτηνά επιτό κια, έπρεπε να εξοφλήσουν με ψηλά και η αδυναμία 
τους να πειθαρχήσουν τις ερ γατικές απαιτήσεις και ν’ ανταποκριθούν στις υποχρε-
ώσεις τους έκανε τις δυτικές τράπεζες διστακτικές στη χορήγηση νέων δανείων. 
Τον Αύγουστο του 1982, το Με ξικό ήταν η πρώτη χώρα που αναγκάστηκε να κη-
ρύξει αδυναμία αποπληρωμής των χρεών της, εγκαινιάζοντας έτσι τη διεθνή κρίση 
του χρέους. Τότε έγινε ξεκάθαρο στους διεθνείς πιστωτικούς οργανισμούς ότι η 
Λατινική Αμερική και η Αφρική δεν μπορούσαν να είναι ασφαλή μέρη διοχέτευσης 
δανείων εκτός εάν το χρέος ξανα σχεδιαζόταν και τα νέα δάνεια για να ξεπληρω-
θούν τα παλιά συνοδεύονταν από πραγματικά σκληρά προγράμματα λιτότητας, 
δηλ. υποτίμηση τοπικών νομισμάτων, δραστι κές περικοπές στις δημόσιες δαπά-
νες, πάγω μα μισθών, ιδιωτικοποιήσεις, κατάργηση των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων. Αυτό ήταν άλλωστε κάτι που το επιθυμούσαν και οι εκσυγχρονιστικές 
φράξιες των ντόπιων, εθνικών κεφα λαίων που ήθελαν ν’ απαλλαγούν από τη λαϊ-
κίστικη, σοσιαλδημοκρατική ρύθ-
μιση. Έτσι μπήκαν σ’ εφαρμογή, 
σε πάνω από 100 χώρες από το 
1983 ως τη δεκαετία του ’90, τα 
περί φημα Προγράμματα Δομικής 
Προσαρμογής. Ο νεοφιλελευθερι-
σμός διεθνοποιήθηκε και αυτή η 
βίαιη μέθοδος αποσύνθεσης του 
πλανητικού προλεταριάτου ωραι-
οποιήθηκε από την αστική προ-
παγάνδα με τη συνεχή χρήση της 
ανώδυ νης λέξης παγκοσμιο-
ποίηση.

Το μεγαλύτερο χτύπημα 
στις βλέψεις της εργατικής τάξης 
των υπό ανάπτυξη πετρελαιοπα-
ραγωγικών χωρών δόθηκε όταν 
με μια διπλή κίνηση το 1985-86 
η αμερικάνικη κυβέρνηση υποτί-
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μησε το δολάριο και μείωσε την τιμή του πετρελαίου. Τα κράτη αυτά παρέμειναν 
στο χείλος της χρεοκωπίας, ενώ ήδη λόγω των υψηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ και της 
έξαρσης του δολαρίου στο πρώτο μισό της δεκαετίας του ’80, σε συνδυασμό με 
την μη ικανοποιητική απόδοση των επενδύσεων στον «τρίτο κόσμο», οι διεθνείς 
χρηματικές ροές είχαν αρχίσει να στρέφονται προς το βορρά (ή, ακόμα σαφέστε-
ρα, από βορρά σε βορρά, από αναπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη σε άλλα ανα-
πτυγμένα καπιταλιστικά κράτη). Τη δεκαετία του ’80 οι ΗΠΑ ανέλαβαν το ρόλο του 
παγκόσμιου εισαγωγέα εμπο ρευμάτων και κεφαλαίων, αντικαθιστώντας τα υπό 
ανάπτυξη κράτη. Οι πρώ τες μονεταριστικές πολιτικές σφιχτού οικονο μικού ελέγ-
χου που είχαν επιβληθεί στις ΗΠΑ και τη Βρετανία από τα μέσα της δεκαετίας του 
’70 διαλύθηκαν. Με τη σταδιακή μείωση των επιτοκίων μετά το 1983 ξεκίνησε μια 
νέα φάση της πολιτικής του χρέους τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και στο εσω τερικό 
των εθνών-κρατών, βασισμένη στη μαζική επέκταση της καταναλωτικής πίστης και 
των πολεμικών επενδύσεων. Μια φάση που ορισμένοι την αποκάλεσαν «ιδιωτικο-
ποιημένο κεϋνσιανισμό» και άλλοι «πολεμικό κεϋνσιανισμό». Η αύξηση του χρέους 
σήμανε την αύξηση των διακρίσε ων εντός του προλεταριάτου —διακρίσεων ανά-
μεσα σ’ αυτούς που θεωρούνται «άξιοι» να τους δοθούν δάνεια και πιστωτικές 
κάρτες και σ’ αυτούς που θεωρούνται «ανάξιοι» για κάτι τέτοιο. Αυτή η νέα ιεραρ-
χία πλούτου και φτώχειας, η νέα διάκρι ση «καταναλωτών» και «αποκλεισμένων» 
εκδηλώνεται με αποκρουστικό τρόπο τό σο στο επίπεδο των διεθνών-διακρατικών 
σχέσεων όσο και στο εσωτερικό των εθνικών/«πολυπολιτισμικών» κοινωνιών [23].

Από τη δεκαετία του ’80 και μετά λοιπόν η πολιτική του καπιταλιστικού 
κράτους παρέμεινε αντικεϋνσιανική όχι επειδή συνέχισε να περιορίζει την πληθω-
ριστική επέκτα ση της πίστης και την ανάπτυξη μέσω των ελλειμμάτων του προϋπο-
λογισμού και του εμπορικού ισοζυγίου —κάθε άλλο!— αλλά επειδή συνέχισε να κα-
ταστρέφει την παλιά αναδιανεμητική λειτουργία του κοινωνικού κράτους. Η νέα 
επέκταση της πίστης βοήθησε ώστε να αποσυντεθεί η ομογενοποίηση της αντίστα-
σης στη λιτότητα που είχε επιβάλλει ο μονεταρισμός. Επιπλέον, αποτέλεσε το καλύ-
τερο συμπλήρωμα στην πολιτική αλλαγής των εργασιακών σχέσεων· μια αναγκαία 
για το κεφάλαιο αλλαγή που ο μονεταρισμός είχε παραμελήσει. Παρά το γεγονός 
ότι υπάρχει μια αυξανόμενη ποικιλία τύπων μισθωτής σχέσης (μεταξύ των οποίων 
η φορντιστική, με βασικά χαρακτηριστικά τη μονιμότητα και το σαφή προσδιορι-
σμό των επαγγελματικών καθηκόντων μέσα στην ιεραρχική οργάνωση της επιχεί-
ρησης, εξακολουθεί να είναι ο κανόνας), μπορούμε εν τούτοις να διακρίνουμε την 
εμφάνιση δύο σαφώς διακριτών νέων τύπων που τείνουν να γίνουν κυρίαρχοι. Από 
τη μια μεριά ένα «αποδοτικό» κομμάτι της εργατικής τάξης που είναι ειδικευμένο, 
ευ έλικτο,  «αυτοαπασχολούμενο» και καλοπληρωμένο, δουλεύει ως «συνεργάτης» 

[23] Η δεύτερη μαζική ροή χρήματος από την «περιφέρεια» προς το «κέντρο», μετά την 
κρίση στην Ασία το ’97, τίναξε σε δυσθεώρητα ύψη τα καταναλωτικά δάνεια και την ατομική 
χρέωση στις ΗΠΑ. Σ' αυτήν τη χώρα, ήδη στα μέσα της δεκαετίας του ’90, το μέσο χρέος ανά 
νοικοκυριό ήταν πάνω από 3.000 δολάρια (από 1.000 δολάρια που ήταν το 1985). Στο τέλος 
της δεκαετίας του ’90 το χρέος από δάνεια έφτασε τα 1,2 τρις, αυξανόμενο κάθε χρόνο κατά 
9%, πράγμα που έχει προκαλέσει αρνητικά ποσοστά αποταμίευσης.
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στις νέες επιχειρήσεις του τριτογενή τομέα, παίρ νει μετοχές της εταιρείας, έχει τη 
δυνατότητα να δανείζεται χρήμα και όσο περισ σότερο χρεώνεται τόσο περισσότε-
ρο δουλεύει. Από την άλλη το «αναλώσιμο» κομ μάτι των προσωρινών και εναλλάξι-
μων εργατών που κινείται στην περιφέρεια του πυρήνα σταθερής εργασίας μέσα 
στην επιχείρηση και που πρέπει να δουλέψει ακόμα και για ένα μικρότερο από 
πριν επίδομα ανεργίας. Ό,τι κι αν ισχυρίζονται όλες οι ιδεολογίες (νεοφιλελεύθερες 
και νεοαριστερίστικες) που θέλουν να τα κρατή σουν διαχωρισμένα, η συνθήκη του 
δεύτερου κομματιού είναι συχνά προάγγελος κακών μαντάτων για το πρώτο (ας 
φέρει κανείς στο νου τις χιλιάδες απολύσεις προγραμματιστών στις εταιρείες της 
καταρρεύσασας «Νέας Οικονομίας» μετά την κρίση του 2000-01).

Την τελευταία εικοσαετία δεν έγινε στη Δύση μια μετωπική επίθεση σ’ ολό-
κληρη την εργατική τάξη. Ορισμένα κομμάτια της τάξης μάλιστα ανέβασαν το βι-
οτικό τους επίπεδο, έστω κι αν αυτό έγινε με τίμημα την εντατικοποίηση της εργα-
σίας τους. Οι κοινωνικές δαπάνες, που μάλιστα στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν 
ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 2-3% από το 1984 ως το 1997, χρησιμοποιήθηκαν για 
την αποδιοργάνωση της τάξης και την τεχνική ανασύνθεσή της. Η κοινωνική πρό-
νοια κατευθύνθηκε προς το πεδίο της αγοράς, το πεδίο της αφηρημένης ισότητας 
του χρήματος. Ένα μεγάλο μέρος των μορφών αναπαραγωγής της εργατικής δύ-
ναμης ιδιωτικοποιήθηκε και εκχρηματίστηκε. Η ίδια η γλώσσα των «δικαιωμάτων» 
(«δικαίωμα» στην εργασία, στα επιδόματα ανεργίας, στη στέγαση, στην υγεία, στην 
εκπαίδευση, στην πρόνοια, κτλ) γελοιοποιήθηκε σαν γλώσσα των «εξασφαλισμέ-
νων», των τεμπέληδων ή των εξαρτημένων απ’ το κρά τος. Δεν υπέστη κριτική απ’ 
τη ριζοσπαστική σκοπιά του άγραφου «δικαιώματος στη ζωή» αλλά από τη σκοπιά 
του ατομικισμού και της ατομικής επιτυχίας. Η ιδεολογία της ανισότητας, ως «φυ-
σικής» κατάστασης του ανθρώπινου γένους, αποθεώθηκε. Το κοινωνικό κράτος 
σταδιακά μετασχηματίστηκε από θεσμός ενσωμάτωσης και δι ευρυμένης αναπα-
ραγωγής της εργατικής τάξης σε θεσμό ελέγχου των «μειονοτή των» και των «απο-
κλεισμένων», σε θεσμό επιβολής της φτώχειας και της χαμηλόμι σθης εργασίας.

Είναι ευνόητο ότι η αναδιάρθρωση των δημόσιων δαπανών δεν πρέπει να 
εκληφθεί σαν δείγμα αδυναμίας άσκησης εθνικής οικονομικής πολιτι κής. Το κρά-
τος εξακολουθεί να διαχειρίζεται το εθνικό μεταβλητό κεφάλαιο, εξακο λουθεί να 
διαχειρίζεται τον κοινωνικό μισθό οργανώνοντας την απαξίωση του αναδιανεμη-
τικού συνταξιοδοτικού συστήματος και εποπτεύοντας την ιδιωτικοποίησή του, για 
να έρθουμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει. Αυτό ισχύει ακόμα και για συστήματα 
πλήρως κεφαλαιοποιητικά όπως το σύστημα που πρωτοεφαρμόστηκε στη Χιλή το 
1981 και το ακολούθησαν εν μέρει τη δεκαετία του ’90 οι αγγλοσαξωνικές χώρες 
και ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η ανά πτυξη ανταποδοτικών/κεφα-
λαιοποιητικών συνταξιοδοτικών συστημάτων έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία 
ατομικών λογαριασμών σύνταξης (ατομικών εισφορών/καταθέσεων) που μπορούν 
να επενδυθούν στο χρηματιστήριο ή σε οποιαδήποτε κερδοσκοπική δραστηριότη-
τα και να τοκιστούν ανάλογα με την απόδοση των επενδύσεων. Η ιδιωτικοποίηση 
και εμπορευματοποίηση βασικών «υπηρεσιών», παρότι ξεκίνησε από συγκεκριμένα 
έθνη-κράτη τα τελευταία είκοσι χρόνια, παρου σιάστηκε εν τούτοις ως «προσαρμο-
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γή» σε μια εξωτερική αντικει-
μενική πραγματικό τητα και 
συγκεκριμένες εθνικές κυβερ-
νήσεις έγιναν οι πρωτοπόροι 
στη δημιουργία των «περιορι-
σμών» που υποτίθεται ότι επέ-
βαλλε ο «μονόδρομος» του 
διεθνούς ανταγωνισμού.

Εξεταζόμενο στο φως 
της διεθνούς πολιτικής του 
χρήματος το ζήτημα της με-
ταρρύθμισης των ασφαλιστι-
κών συστημάτων, όπως παί-
ζει αυτή τη στιγμή σ’ όλο τον 
κόσμο, αποκαλύπτεται στις πραγματικές του διαστάσεις: πρόκειται για μια προ-
σπάθεια σύνδεσης των έως τώρα αδρανοποιημένων αποθεμάτων (οικο νομιών) 
των εργαζομένων με την κα πιταλιστική επενδυτική δραστηριότη τα. Από παλιά, 
π.χ. στην Ελλάδα, τα αποθέ ματα των ασφαλιστικών ταμείων χρη σιμοποιούνταν 
ως δανειστικό κεφά λαιο για την ανάπτυξη των παραγω γικών επιχειρήσεων, αλλά 
σ’ έναν πε ριορισμένο βαθμό και μ’ έναν επιλε κτικό τρόπο. Τώρα παντού, με τη 
σταδιακή εισαγωγή του ανταποδοτικού ασφαλιστικού συστήματος, η στρατη γική 
του κεφαλαίου στο μέτωπο των συντάξεων αποσκοπεί στη μέγιστη δυνατή αύξηση 
της ποσότητας του διαθέσιμου χρηματικού κεφαλαίου που μπορεί να ριχτεί στη δι-
αδικασία αξιοποίησης. Επιχειρεί να συνδέσει το βίο του κάθε εργάτη/μελλοντικού 
συνταξιούχου με τις προσδοκίες της καπιταλιστικής συσσώρευσης. Εξαρτημένος 
από τις επενδυτικές δραστηριότη τες των επαγγελματικών ταμείων, των ασφαλι-
στικών εταιρειών ή των ιδιωτικών επενδυτικών εταιρειών που διαχειρίζονται τους 
ατομικούς λογαριασμούς σύνταξης και εσωτερικεύοντας τη σύνδεση της μελλοντι-
κής κατανάλωσης με την πορεία των μετοχών του στο χρηματιστήριο, ο μελλοντι-
κός συνταξιούχος/μικροεπενδυτής ατομικοποιείται στο έπακρο. Αυτή η εξάρτηση 
εξυπηρετεί τη χαλιναγώγηση των κοινω νικών συγκρούσεων. Αν οι επενδύσεις της 
«δικής του» ιδιωτικής επενδυτικής εται ρείας δεν αποδίδουν, πρέπει να εργαστεί 
πιο σκληρά για να εισφέρει επιπλέον «κε φάλαιο» στον ατομικό του λογαριασμό 
σύνταξης. Αν οι επενδύσεις αποδίδουν, πάλι τείνει ν’ απομακρύνεται από οποια-
δήποτε συλλογική δραστηριότητα διεκδίκησης [24]. Ομοίως, η μετατροπή των 

[24] Στις αγγλοσαξονικές χώρες αλλά και σε άλλες (π.χ. Ολλανδία, Σουηδία, Φινλανδία) 
κάθε επιχείρηση ή όμιλος   επιχειρήσεων   μπορεί   να   δημιουργήσει   ένα   επαγγελματικό   
ταμείο   (occupational pension scheme) για την ασφάλιση του προσωπικού του. Από 
τότε που δημιουργήθηκαν, οι κοινωνικές δαπάνες για τις συντάξεις ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στις χώρες αυτές μειώθηκαν κατά 2-3%. Τα εν λόγω ταμεία είναι οι μεγαλύτεροι θεσμικοί 
επενδυτές και κατέχουν σημαντικότατο μέρος των εγχώριων χρηματαγορών, ενώ μπορεί να 
επενδύουν σημαντικά ποσά και σε άλλες χρηματαγορές. Στις ΗΠΑ τα ασφαλιστικά ταμεία 
είναι ο στυλοβάτης της χρηματιστηριακής κερδοσκοπίας αφού ελέγχουν πάνω από το 40% 
των μετοχών.
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ασφαλισμένων στα επαγγελματικά ταμεία σε αγχωμέ νους θεατές της κίνησης των 
χρηματαγορών εντείνει την κλασσική συντεχνιακή νο οτροπία και το διαχωρισμό 
των εργατών. Σε κάθε περίπτωση, η μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος 
αυξάνει το βαθμό εκμετάλλευσης, επιμηκύνει τον εργα σιακό βίο, μετατρέπει τη 
χαρά του να ζεις σήμερα σε θολή ελπίδα για απόλαυση αύριο και κινητοποιεί την 
εργατική υποκειμενικότητα προς όφελος της συσσώρευσης του κεφαλαίου.

Έχει πολύ σωστά ειπωθεί ότι «ενώ ο κεϋνσιανισμός ήταν ιδεολογική έκ-
φραση της προσπάθειας του κεφαλαίου και του κράτους ν’ ανταποκριθούν στις 
γενικευμέ νες επιδιώξεις της εργατικής τάξης κατά την πρώτη μεταπολεμική περί-
οδο οικονο μικής άνθισης, ο νεοφιλελευθερισμός είναι η ιδεολογική έκφραση της 
υπαγωγής των επιδιώξεων της εργατικής τάξης στην αξιοποίηση του κεφαλαίου» 
[25]. Όσοι είχα με την εμπειρία της αντικουλτούρας και βλέπουμε σήμερα να μας 
την πουλάνε με τη μορφή της «διαφοροποιημένης κατανάλωσης», όσοι είχαμε κά-
ποτε την ιδεολο γία της αυτοοργάνωσης και του αντικρατισμού και βλέπουμε σή-
μερα να μας επι στρέφεται στα μούτρα ως «αυτοδιαχείριση» του συνταξιοδοτικού 
λογαριασμού μας (βλέπε π.χ. εξατομικευμένα πακέτα ιδιωτικών ασφαλιστικών) 
μπορούμε να καταλά βουμε ακόμα καλύτερα από τους «ρεφορμιστές» εργάτες την 
αλήθεια των παραπά νω φράσεων.

Έχει πάντως μεγάλη σημασία να τονίσουμε ότι κανένα κράτος σήμερα δεν 
προβαίνει άμεσα και ανοιχτά στη δημιουργία ενός κεφαλαιοποιητικού/ανταποδο-
τικού ασφαλιστικού συστήματος τριών πυλώνων [26]. Όλα περιορίζονται στη λήψη 
«περιφερειακών» μέτρων που θέλουν να απαξιώσουν περαιτέρω το υφιστάμενο 
σύστημα και να ανοίξουν το δρόμο στο καινούργιο. Οι αλλαγές εντοπίζονται σε 
συγκεκριμένα πεδία: στη μείωση των συντάξεων, μέσω της αλλαγής του τρόπου 
υπολογισμού τους, ώστε να αναπληρώνουν ένα μικρό μόνο ποσοστό του μισθού 
που έπαιρνε ο εργαζόμενος πριν συνταξιοδοτηθεί· στην παράταση του εργάσιμου 
βίου· στη μείωση των εργοδοτικών εισφορών· στην ενοποίηση των ταμείων προς 
τα κάτω· στη νομοθετική ρύθμιση των νέων επαγγελματικών ταμείων για τα οποία 
μιλήσαμε παραπάνω· στην «ενεργητική αξιοποίηση των αποθεματικών». Δύο είναι 
οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το καπιταλιστικό κράτος περιορίζεται κυρίως στη 
συγκράτηση του ρυθμού αύξησης των κοινωνικών δαπανών 
και δεν τις περικόπτει δραστικά: πρώτον, η πλειοψηφία των μισθωτών δεν έχει τη 
δυνατότητα να προβεί σε ατομική/κεφαλαιοποιητική ασφάλιση· δεύτερον, η ανά-
ληψη της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης από το κράτος είναι πλέον μια 
αναπόδραστη ιστορική αναγκαιότητα για το κεφάλαιο. Δεν έχει γι’ αυτό κανένα 
νόημα να αρμέγει ισχνές αγελάδες.

[25] S. Clarke, στο W. Bonefeld/J. Holloway, Μεταφορντισμός και κοινωνική μορφή.
[26] Σύμφωνα με τα σχέδια που ήδη έχουν παρουσιαστεί, το ανταποδοτικό σύστημα, που 
θα στηρίζεται στη λογική του «όσα βάζεις, τόσα θα παίρνεις», προβλέπει τρεις πυλώνες 
ασφάλισης: μια ελάχιστη δημόσια «κατώτατη σύνταξη», επαγγελματική ασφάλιση και 
ιδιωτική ασφάλιση ανάλογα με τις αντοχές της τσέπης του καθενός.
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Η αλλαγή στη σχέση των εθνών-κρατών με το παγκόσμιο κεφάλαιο σήμανε επίσης 
την αλλαγή των πολιτικών, οικονομικών και ιδεολογικών μορφών της παγκό σμιας 
καπιταλιστικής κυριαρχίας. Οι πολιτικές αποφάσεις, που εξακολουθούν βέ βαια να 
λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις, ενσωματώνονται τώρα όλο και πιο άμε-
σα στην παγκόσμια κίνηση του κεφαλαίου. Οι υπερεθνικοί οργανισμοί (ΔΝΤ, Πα-
γκόσμια Τράπεζα, ΠΟΕ, ΕΕ κλπ.) οργανώνουν την παγκόσμια τρομοκρατία 
του χρήματος και παράλληλα λειτουργούν σαν think tanks που εκδίδουν ντι-
ρεκτίβες εναρμόνισης των οικονομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων σε κάθε 
έθνος-κράτος. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν βέβαια και προβλήματα στα καπι-
ταλιστικά κρά τη (δηλ. σ’ όλα τα κράτη): δυσχεραίνεται η παραδοσιακή πολιτική 
της συναίνεσης και ο ιδιαίτερος τρόπος αποσύνθεσης/τεχνικής ανασύνθεσης του 
κάθε εθνικοποιημένου προλεταριάτου. Οι δύο τελευταίες δεκαετίες χαρακτηρίζο-
νται από μια αύξηση των κοινωνικών εντάσεων που έχουν οδηγήσει το ζιγκ ζαγκ 
οικουμενισμού/εθνι κισμού σε παραλήρημα και αδιέξοδο.

Μ’ όλα αυτά θέλουμε να πούμε ότι το κεφάλαιο έχει στρατηγικές 
(αποτυχημέ νες, επιτυχημένες, αντιφατικές, κ.ο.κ.) αλλά σίγουρα δεν είναι παντο-
δύναμο. Η κυ ριαρχία του χρήματος είναι η απόδειξη της αδυ-
ναμίας του κεφαλαίου. Το χρήμα κυριαρχεί επειδή το πεδίο της παρα-
γωγής εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς απο δοτικό για το κεφάλαιο, αλλά στην 
τελική είναι η παραγωγή —πάντα η παραγωγή— η μοναδική πηγή του χρήματος 
και της αυτοεπέκτασης του κεφαλαίου. Παρά τα φαινόμενα, η αέναη κίνηση του 
κεφαλαίου είναι ο δείκτης της ανυποταξίας της ερ γασίας. Η αναδιάρθρωση της 
υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο παραμένει ένα ζητούμενο. Ο εργάτης που 
κινείται μεταξύ προσωρινότητας και ανεργίας δεν μπο ρεί ποτέ να γίνει το μοντέλο 
του «αποδοτικού» εργάτη. Από την άλλη, ο «καλός» καταναλωτής/επενδυτής δεν 
είναι απαραίτητα και «καλός» εργάτης. Όπως και η αύ ξηση της ονομαστικής τιμής 
των μετοχών μιας επιχείρησης δεν είναι απόδειξη της ανόδου των πραγματικών 
κερδών της.

Η εύθραυστη κυριαρχία του χρήματος και η αδυναμία του κεφαλαίου 
εν γένει να καταστήσει το πεδίο της παραγωγής επαρκώς αποδοτικό μέσω της 
εφαρμογής ενός νέου παραγωγικού/κοινωνικού υποδείγματος εκδηλώνεται τα τε-
λευταία χρόνια με πάρα πολλούς τρόπους: με την αποκάλυψη της «δημιουργικά» 
διογκωμένης παραγωγικότητας της εργασίας στις ΗΠΑ το 2000, τη νέα φάση του 
«πολεμικού κεϋνσιανισμού» που φέρει το όνομα του «πολέμου κατά της τρομοκρα-
τίας», την αδυναμία ένταξης των «επικίνδυνων τάξεων» τις οποίες το νέο ποινικό 
κράτος απλώς επιτηρεί. Η κρίση των ενυπόθηκων δανείων υψηλού ρίσκου στις 
ΗΠΑ είναι απλώς η πιο πρόσφατη εκδήλωση της κρίσης του «ιδιωτικοποιημένου 
κεϋνσιανισμού».
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