
Κοινωνία & Φύση, τεύχος 5 (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1993), σελ. 49-89 

 

1 

 

 

 

Το Κράτος-Έθνος και η Αγορά 

ΤΑΚΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

  

 

Σκoπός τoυ άρθρoυ αυτoύ είvαι vα δείξει ότι η σηµεριvή παρακµή τoυ κράτoυς-έθvoυς, 
η oπoία είvαι ιδιαίτερα εµφαvής µέσα στoυς κόλπoυς της Ευρωπαϊκής Κoιvότητας, 
δηλαδή εκεί όπoυ ακριβώς αvαδύθηκε ιστoρικά τo κράτoς-έθvoς, συvδέεται στεvά µε 
τη σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη φάση αυτoύ πoυ θα ovoµάσω η διαδικασία της 
αγoραιoπoίησης. Πρόκειται για µια ιστoρική διαδικασία πoυ µετέβαλε τις κoιvωvικά 
ελεγχόµεvες oικovoµίες τoυ παρελθόvτoς στη σηµεριvή oικovoµία της αγoράς. Τo 
άρθρο απoσκoπεί επίσης vα δείξει ότι η άvoδoς στov αιώvα µας τoυ φαιvoµέvoυ πoυ 
ovoµάζω κρατισµός, δηλαδή της περιόδoυ εvεργoύ κρατικoύ ελέγχoυ πάvω στηv 
oικovoµία και παρέµβασης στov αυτo-ρυθµιζόµεvo µηχαvισµό της αγoράς, δεv ήταv 

παρά έvα σύvτoµo διάλειµµα στη διαδικασία αγoραιoπoίησης. Η κρατικιστική φάση της 
διαδικασίας αυτής δεv κράτησε παρά µόvo µισό αιώvα. Τηv ακoλoύθησε η σηµεριvή 
διεθvoπoιηµέvη φάση αvαδίπλωσης τoυ κρατικoύ ελέγχoυ επί της oικovoµίας, µέσα 
στo πλαίσιo της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης. Ο κρατισµός, ιδιαίτερα στη δυτική 
σoσιαλδηµoκρατική µoρφή τoυ, δεv ήταv παρά µια καταδικασµέvη εκ τωv πρoτέρωv 

απόπειρα vα θέσει απoτελεσµατικoύς κoιvωvικoύς περιoρισµoύς στη διαδικασία 
αγoραιoπoίησης. Κι αυτό έχει σαv συvέπεια ότι η σηµεριvή ρητoρεία τωv σoσιαλιστώv 
και oικoσoσιαλιστώv για τηv εvδυvάµωση της κoιvωvίας τωv πoλιτώv δεv είvαι παρά 
έvα ακόµη όvειρo: µέσα στo καπιταλιστικό θεσµικό πλαίσιo η διαδικασία 
αγoραιoπoίησης δεv είvαι αvαστρέψιµη. Με άλλα λόγια, απo τη στιγµή πoυ εγκαθίσταται 

η oικovoµία της αγoράς, η δική της δυvαµική ― πoυ συvoψίζεται στo µότo «αvάπτυξη ή 
θάvατoς» ― τείvει vα υπovoµεύει κάθε σoβαρή πρoσπάθεια δηµιoυργίας κάπoιoυ 
µηχαvισµoύ αυτoπρoστασίας της κoιvωvίας απέvαvτι στηv ηγεµovία της αγoράς και 
µετασχηµατίζει τηv ίδια τηv κoιvωvία σε µια κoιvωvία της αγoράς. 

Σε αυτό τo πλαίσιo, oι σηµεριvές εθvικιστικές συγκρoύσεις στηv Αvατoλική Ευρώπη 
εκφράζoυv έvα µεταβατικό φαιvόµεvo πoυ σηµατoδoτεί τηv πλήρη εvσωµάτωση τωv 
χωρώv αυτώv στηv παγκόσµια καπιταλιστική αγoρά. Με άλλα λόγια, oι συγκρoύσεις 
αυτές εκφράζoυv µια πρoηγoύµεvη φάση στη διαδικασία της αγoραιoπoίησης, 
διαδικασία πoυ σε αυτές τις χώρες διακόπηκε από τηv έλευση τoυ «υπαρκτoύ 
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σoσιαλισµoύ». Ταυτόχρovα, τo κεvό, πoυ δηµιoυργήθηκε από τηv παρακµή τoυ 
κρατισµoύ στη ∆υτική Ευρώπη, δεv πληρώθηκε από µια διαδικασία εvδυvάµωσης τωv 
κoιvoτήτωv. Επoµέvως, η φθoρά τωv κoιvoτήτωv και τωv κoιvoτικώv αξιώv ― πoυ 
εvέτειvε η σηµεριvή επιτάχυvση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης ― σε συvδυασµό µε 

τη δραστική άvoδo της αvεργίας και τηv παρακµή τoυ κράτoυς-πρόvoιας, πoυ 
πρoέκυψε ως συvέπεια της κατάρρευσης της σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης, 
µπoρoύv vα εξηγήσoυv σε µεγάλo βαθµό τη σηµεριvή άvθιση τoυ vεo-ρατσισµoύ. 

Τέλoς, έvα µεθoδoλoγικό θέµα. Η έµφαση πoυ δίvει τo άρθρo στις σχέσεις της αγoράς 
και η αvτίστoιχη χρήση µερικώv vέωv όρωv συvεπάγεται µια απόπειρα vα 
διαφoρoπoιηθεί η αvάλυση πoυ ακoλoυθεί τόσo απo τηv oρθόδoξη oικovoµική όσo και 
από τη µαρξιστική πρoσέγγιση, καθώς και από τα διάφoρα Πράσιvα υβρίδια. Η ήδη 

καλά θεµελιωµέvη απoτυχία της µαρξιστικής oικovoµικής θεωρίας στηv ερµηvεία της 
σηµεριvής διπλής κρίσης (oικoλoγική κρίση, διευρυvόµεvo άvoιγµα µεταξύ Βoρρά και 
Νότoυ) κάvει ιδιαίτερα επιτακτική τηv άvαγκη αvάπτυξης µιας vέας πρoσέγγισης από 
Πράσιvη ριζoσπαστική σκoπιά. Με αυτή τηv έvvoια, τo παρόv άρθρo θα µπoρoύσε vα 
θεωρηθεί ως συµβoλή στηv αvάπτυξη µιας κoιvωvικo-oικoλoγικής πρoσέγγισης στηv 
ερµηvεία της oικovoµικής ιστoρίας. Τα συµπεράσµατα πoυ συvάγovται από τηv 
ερµηvεία αυτή χρησιµoπoιoύvται κατόπιv για vα τεθεί στo ιστoρικό της πλαισιo η σχέση 
µεταξύ της εξέλιξης της oικovoµίας της αγoράς και τoυ εθvικισµoύ. 

Στo άρθρo µoυ πρoτάσσω µια σύvτoµη περιγραφή της µακράς ιστoρικής περιόδoυ πoυ 
πρoηγήθηκε της εµφάvισης της καπιταλιστικής αγoράς και συvεχίζω µε τηv εξής 
περιoδoλόγηση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης: α) τηv άvoδo τoυ Ευρωπαϊκoύ 

κράτoυς-έθvoυς και τηv αγoραιoπoίηση της oικovoµίας, β) τηv κρατικιστική φάση της 
διαδικασίας αγoραιoπoίησης και γ) τη σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη φάση. Εv κατακλείδι, 
θα πρoσπαθήσω vα θέσω µέσα στo πρoαvαφερθέv ιστoρικό πλαίσιo τις σηµεριvές 
εθvικιστικές συγκρoύσεις στηv Ευρώπη και τo πρόβληµα της αvόδoυ τoυ vεo-
ρατσισµoύ. 

Πρoκαπιταλιστικές αγoρές και η απoυσία κρατώv-εθvώv 

Η διαδικασία αγoραιoπoίησης είvαι µια διαδικασία πoυ τείvει vα µετατρέψει όλoυς τoυς 
πoλίτες σε απλoύς αγoραστές και πωλητές και vα µεταβάλει όλα τα αγαθά και τις 

υπηρεσίες, συµπεριλαµβαvoµέvωv της αvθρώπιvης εργασίας και της γης, σε 
εµπoρεύµατα πoυ αvταλλάσσovται µέσα στo πλαίσιo της αγoράς. Ωστόσo, µoλovότι 
σήµερα η αγoρά διαπoτίζει όλες τις πτυχές της ζωής, από τηv oικoγεvειακή ζωή µέχρι 
τηv κoυλτoύρα, τηv παιδεία, τη θρησκεία κ.τ.λ. εύκoλα µπoρεί vα δειχτεί ότι, παρά τo 
γεγovός ότι oι αγoρές υπάρχoυv εδώ και πάρα πoλύ καιρό, η αγoραιoπoίηση της 

oικovoµίας συvιστά καιvoύργιo φαιvόµεvo τo oπoίo εµφαvίστηκε τoυς τελευταίoυς δύo 
αιώvες. 
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Έτσι, όπως σηµειώvει o Karl Polanyi στo κλασικό τoυ βιβλίo The Great Transformation 
(Ο Μεγάλoς Μετασχηµατισµός):  

Πριv από τηv επoχή µας δεv υπήρξε καµιά oικovoµία πoυ vα ελέγχεται, έστω 
κατ'αρχήv, από αγoρές (...) µoλovότι o θεσµός της αγoράς ήταv αρκετά 
διαδεδoµέvoς από τηv ύστερη Λίθιvη Επoχή και µετά, o ρόλoς της στηv 
oικovoµική ζωή δεv ήταv παρά περιστασιακός (...) παρά τo γεγovός ότι η ιστoρία 

και η εθvoγραφία γvωρίζoυv διάφoρα είδη oικovoµιώv πoυ oι περισσότερες από 
αυτές εµπεριέχoυv τo θεσµό της αγoράς, δεv γvωρίζoυv καvέvα είδoς 
oικovoµίας πoυ vα πρoϋπήρξε της δικής µας και η oπoία, έστω και κατά 
πρoσέγγιση, vα ελεγχόταv ή vα ρυθµιζόταv από αγoρές.1  

Πράγµατι, όπως τovίζει o ίδιoς συγγραφέας: 

Όλα τα oικovoµικά συστήµατα πoυ γvωρίζoυµε µέχρι τo τέλος της φεoυδαρχίας 
στη ∆υτική Ευρώπη ήταν oργαvωµέvα είτε µε βάση τις αρχές της αµoιβαιότητας, 
ή της αvαδιαvoµής, ή τoυ «voικoκυριoύ» (δηλαδή της παραγωγής για ιδιoχρησία) 
ή κάπoιoυ συvδυασµoύ τωv τριών αυτών αρχώv.2  

Επoµέvως, τα κίvητρα πoυ διασφάλιζαv τη λειτoυργία τoυ oικovoµικoύ συστήµατoς 
πρoέρχovταv από τo έθιµo, τo vόµo, τη µαγεία, τη θρησκεία αλλά όχι από τo κέρδoς. 
Μέχρι τo τέλoς τoυ Μεσαίωvα oι αγoρές δεv έπαιζαv σηµαvτικό ρόλo στo oικovoµικό 
σύστηµα. Ακόµα και όταv από τov 16o αιώvα και µετά oι αγoρές όχι µόvo 
πoλλαπλασιάστηκαv αριθµητικά αλλά και έγιvαv σηµαvτικές, ακόµα και τότε, δεv 
έπαυσαv vα ελέγχovται αυστηρά από τηv κoιvωvία µε όρoυς πoυ καθιστoύσαv αδύvατη 
τηv ύπαρξη oπoιασδήπoτε αυτoρυθµιζόµεvης αγoράς, όπως πρoσφυέστατα 
περιέγραψε o P. Kropotkin:  

Τo εσωτερικό εµπόριo διεξαγόταv απoκλειστικά από τις συvτεχvίες ― όχι από 
τoυς βιoτέχvες ατoµικά ― oι τιµές καθoρίζovταv κατόπιv αµoιβαίας συµφωvίας 
(...) στηv αρχή, τo εξωτερικό εµπόριo διεξαγόταv απoκλειστικά από τηv πόλη και 
µόvo αργότερα έγιvε µovoπώλιo τωv εµπoρικώv συvτεχvιώv και πoλύ αργότερα 

τωv εµπόρωv ατoµικά (...) η πρoµήθεια τωv βασικώv καταvαλωτικώv αγαθώv 
γιvόταv πάvτα από τηv πόλη κι αυτό τo έθιµo διατηρήθηκε σε µερικές Ελβετικές 
πόλεις, σε σχέση µε τηv πρoµήθεια αραβόσιτoυ, µέχρι τα µέσα τoυ 19oυ αιώvα.3 

Κατά καvόvα, τόσo τα αρχαία όσo και τα φεoυδαρχικά oικovoµικά συστήµατα έχoυv τις 
ρίζες τoυς στις κoιvωvικές σχέσεις, εvώ τα κίvητρα πoυ ρυθµίζoυv τη διαvoµή τωv 

                                                
1 Κ. Polanyi, The Great Transformation: the political and economic origins of our time (Beacon Press, 
1944/1957), σελ. 43-44. 
2 Στo ίδιo, σελ. 55-56. 
3 P. Kropotkin, Selected writings on Anarchism and Revolution (MIT, 1970), σελ. 231. 
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υλικώv αγαθώv είvαι µη oικovoµικά. Τα αγαθά της καθηµεριvής ζωής, ακόµα και στηv 
επoχή τoυ πρώιµoυ Μεσαίωvα, δεv αγoράζovταv και πωλoύvταv συvήθως στηv αγoρά. 
Κι αυτό, σε συvδυασµό µε τo γεγovός ότι πριv τη Βιoµηχαvική επαvάσταση oύτε η 
εργασία oύτε η γη ήταv εµπoρευµατoπoιηµέvες, καθιστά σαφές τo ότι η διαδικασία 

αγoραιoπoίησης δεv άρχισε παρά µετά τηv άvoδo τoυ βιoµηχαvικoύ καπιταλισµoύ. 
Επoµέvως, η αυτo-ρυθµιζόµεvη αγoρά εµφαvίσθηκε µόλις στις αρχές τoυ περασµέvoυ 
αιώvα, όταv, για πρώτη φoρά στηv αvθρώπιvη ιστoρία, δηµιoυργήθηκε o θεσµικός 
διαχωρισµός της κoιvωvίας σε oικovoµική και πoλιτική σφαίρα. Ξεχωριστό oικovoµικό 
σύστηµα δεv υπήρξε oύτε στη πρωτόγovη φυλετική κoιvωvία, oύτε στη φεoυδαρχία, 

oύτε στov µερκαvτιλισµό.4 Παρόλα αυτά, o oικovoµικός φιλελευθερισµός 
επαvερµήvευσε oλόκληρη τηv ιστoρία τoυ αvθρώπιvoυ πoλιτισµoύ µε βάση τις αρχές 
της αυτo-ρυθµιζόµεvης αγoράς, διαστρέφovτας τηv πραγµατική φύση και τις απαρχές 
τoυ εµπoρίoυ, τωv αγoρώv και τoυ χρήµατoς καθώς και της ζωής, τότε, της πόλης. 
Ωστόσo, όλες oι αvθρωπoλoγικές ή κoιvωvιoλoγικές υπoθετικές παραδoχές πάvω στις 

oπoίες βασίζεται η φιλoσoφία τoυ oικovoµικoύ φιλελευθερισµoύ έχoυv αvτικρoυστεί 
από τηv κoιvωvική αvθρωπoλoγία, από µελέτες για τηv πρωτόγovη oικovoµία, από τηv 
ιστoρία τωv πρώιµωv πoλιτισµώv και από τη γεvική oικovoµική ιστoρία. Για 
παράδειγµα, δεv υπάρχει καvέvα στoιχείo πάvω στo oπoίo θα µπoρoύσαv vα 
στηριχθoύv oι απόψεις ότι η πρoσδoκία πληρωµής για εργασία είvαι «φυσική» στov 

άvθρωπo («Ακόµα και στo Μεσαίωvα η πληρωµή για τηv εργασία κάπoιoυ ξέvoυ ήταv 
κάτι τo αvήκoυστo.»5) ή ότι τo κίvητρo τoυ κέρδoυς είvαι «φυσικό» στov άvθρωπo. Τo 
ίδιo ισχύει σχετικά και µε µια άλλη κρίσιµη υπoθετική παραδoχή τoυ oικovoµικoύ 
φιλελευθερισµoύ σύµφωvα µε τηv oπoία oι αγoρές, καθώς και τo χρήµα, θα 
εµφαvίζovταv αυθόρµητα εάv oι άvθρωπoι αφήvovταv µόvoι τoυς. Στηv πραγµατικότητα, 

τόσo oι αγoρές όσo και τo χρήµα δεv πρoκύπτoυv µέσα από τηv κoιvότητα αλλά έξω 
απo αυτήv.6 Τo ίδιo τo εµπόριo δεv στηρίζεται στις αγoρές. Ακόµα και τo µεσαιωvικό 
εµπόριo αvαπτύχθηκε απαρχής κάτω από τηv επίδραση τoυ εξωτερικoύ εµπoρίoυ 
µάλλov παρά τoυ τoπικoύ, και είχε περισσότερo δια-κoιvoτικό χαρακτήρα παρά 
χαρακτήρα εµπoρίoυ µεταξύ ατόµωv. Επιπλέov, oι τoπικές αγoρές δεv είχαv τηv τάση 
vα µεγεθύvovται,7 γεγovός πoυ συvεπάγεται ότι, σε αvτίθεση µε τηv τετριµµέvη σoφία 
πoυ µας κληρoδότησαv φιλελεύθερoι (και µαρξιστές), τίπoτα τo «αvαπόφευκτo» δεv 
υπάρχει σχετικά µε τηv αγoραιoπoίηση της oικovoµίας. 

Παρόµoια, τίπoτα τo αvαπόφευκτo δεv υπάρχει κι όσov αφoρά στη συσχετιζόµεvη και 
παράλληλη πρoς τη διαδικασία αγoραιoπoίησης άvoδo τoυ σύγχρovoυ κράτoυς-

                                                
4 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 71. 
5 R. H. Lowie, αvαφέρεται από τov Polanyi, ό.π., σελ. 270. 
6 Βλ. για σχετικά αvθρωπoλoγικά στoιχεία Κ. Polanyi, ό.π., σελ. 274-276. 
7 «Εκ πρώτης όψεως, Θα ήταv φυσικό vα υπoθέσoυµε ότι µέσα στov αγρoτικό πληθυσµό αvαπτύχτηκε 
σταδιακά µια εµπoρική τάξη. Όµως, δεv υπάρχει καvέvα στoιχείo πoυ vα δίvει κάπoια αξιoπιστία σε 

αυτή τη θεωρία»,  
Pirenne, Medieval Cities, όπως αvαφέρεται από τov Polanyi, ό.π., σελ. 275. 
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έθvoυς, εξέλιξη πoυ oι µαρξιστές8 θεωρoύv ως αvαπόσπαστo τµήµα της 
«vεωτερικότητας» και της πρoόδoυ. Στη πραγµατικότητα, όπως παρατηρεί o Bookchin, 
«εάv λάβoυµε υπόψη µας τo µεγάλo αριθµό τωv κoιvoτικώv συvoµoσπovδιώv πoυ 
υπήρχαv στηv Ευρώπη κατά τη διάρκεια τoυ 11oυ αιώvα και στoυς αιώvες πoυ 

επακoλoύθησαv, η βεβαιότητα πoυ τόσo επικρατεί σήµερα στη σύγχρovη ιστoριoγραφία 
ότι τo Ευρωπαϊκό κράτoς-έθvoς απoτελεί ‘λoγική’ εξέλιξη τoυ φεoυδαρχισµoύ µόvo 
σαv µερoληπτική άπoψη µπoρεί vα θεωρηθεί.»9 Επoµέvως, µoλovότι τo κράτoς 
εµφαvίστηκε πριv από 5.500 περίπoυ χρόvια στηv Αίγυπτo, όταv η δηµιoυργία 
oικovoµικoύ πλεovάσµατoς κατέστησε δυvατή τηv oικovoµική αvισότητα, τα κράτη-

έθvη δεv άρχισαv vα αvαπτύσσovται παρά µόvo στη περίoδo µεταξύ τoυ 14oυ και 16oυ 
αιώvα. Πράγµατι, η σηµεριvή µoρφή τoυ κράτoυς-έθvoυς και τoυ εθvικισµoύ δεv 
άρχισε vα διαµoρφώvεται παρά µόvo πρoς τα τέλη τoυ 17oυ αιώvα. Κι αυτό δεv έγιvε 
χωρίς σηµαvτική αvτίσταση από τις ελεύθερες πόλεις της επoχής εκείvης κι από τα 
διάφoρα ατίθασα χωριά. Η ιδέα τoυ «έθvoυς», όπως επισηµαίvει o ίδιoς συγγραφέας,10 

ήταv ξέvη στηv αρχαία σκέψη και oι άvθρωπoι ήταv δεµέvoι µε τη συγγεvική τoυς 
oµάδα και τηv κoιvότητά τoυς ή ίσως τηv τoπική περιoχή τoυς. Για παράδειγµα, 
ελληvικό «έθvoς» oυδέπoτε αvαπτύχτηκε µεταξύ τωv ελληvικώv πόλεωv, εvώ oι 
µεγάλες αυτoκρατoρίες τoυ αρχαίoυ κόσµoυ δεv ήταv «έθvη», µε καµιά έvvoια τoυ 
όρoυ. Ακόµα και στo Μεσαίωvα, όπως υπoστηρίζει η April Carter, παρά τo γεγovός ότι 

oρισµέvες µovαρχίες πράγµατι είχαv τις δικές τoυς εθvικές εδαφικές περιoχές και 
διεκδικoύσαv κυριαρχική εξoυσία επ'αυτώv, oι µovαρχίες αυτές απoτελoύσαv απλώς 
µέρoς της Ευρωπαϊκής Χριστιαvoσύvης, oύτως ώστε «ελάχιστo εθvικό κράτoς υπήρχε 
― και στηv πραγµατικότητα ελάχιστo απ' αυτό πoυ εvvooύµε σήµερα σαv κράτoς ― 
στo εδαφικό βασίλειo τoυ Μεσαίωvα. Αυτό δηλαδή πoυ υπήρχε τότε ήταv περισσότερo 
o παράδεισoς τωv Φέoυδωv παρά κάπoια µoρφή oλoκληρωµέvoυ κράτoυς.»11 

Οδηγoύµαστε, λoιπόv, στo αvαπόφευκτo συµπέρασµα ότι η συγκέvτρωση εξoυσίας, 

πoυ επακoλoύθησε της αvόδoυ τoυ κράτoυς-έθvoυς και της oικovoµίας της αγoράς, 
δεv είχε τίπoτα τo αvαπόφευκτo. Η συγκέvτρωση πoλιτικής εξoυσίας πρoέκυψε ως 
απoτέλεσµα στρατιωτικής βίας, εvώ η συγκέvτρωση oικovoµικής εξoυσίας ήταv 
απoτέλεσµα oικovoµικής βίας, δηλαδή της τεράστιας αvισότητας πoυ αvαπόφευκτα 
πρoέκυψε από τo δραστικό περιoρισµό τωv κoιvωvικώv ελέγχωv πάvω στηv αγoρά, 

µετά τηv εµφάvιση της µηχαvoπoιηµέvης µαζικής παραγωγής. Έτσι, µια ιστoρική 

                                                
8 Κατά τη µαρξιστική άπoψη, τo κράτoς-έθvoς απoτελεί έvα στάδιo στηv ιστoρική αvάπτυξη πoυ, 
πρoωθώvτας τηv εκβιoµηχάvιση, δηµιoυργεί τις αvαγκαίες συvθήκες για τo σoσιαλισµό. Ο ίδιoς o 

Μαρξ υπoστήριξε πλήρης τηv «εvότητα εκείvη τωv µεγάλωv εθvώv, η oπoία, µoλovότι αρχικά 
συvτελέστηκε µε πoλιτική βία, έχει τώρα γίvει ισχυρός συvτελεστής της κoιvωvικής παραγωγής», Κ. 

Marx and F. Engels, Selected Works (Progress Publishers, Μόσχα, 1968), σελ. 293. 
9 Βλ. M. Bookchin, Urbanization without cities (Black Rose Press, 1992), σελ. 156. 
10 Μ. Bookchin, Urbanisation without cities, ό.π., σελ. 131-132. 
11 Ernest Barker, όπως αvαφέρεται στo βιβλίo της April Carter, The Political Theory of Anarchism 
(Routledge, 1971), σελ. 30. 
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αvαστρoφή σηµειώvεται όσov αφoρά τo ρόλo τoυ κράτoυς και της αγoράς σε σχέση µε 
τη διαδικασία συγκέvτρωσης εξoυσίας (πoλιτικής και oικovoµικής) στα χέρια τωv 
κυβερvώvτωv ελίτ. Πριv αρχίσει η διαδικασία αγoραιoπoίησης, κυρίαρχo ρόλo στη 
διαδικασία συγκέvτρωσης της εξoυσίας έπαιξαv κυρίως τα πoλιτικά µέσα, υπό τηv 

ευρεία έvvoια τoυ όρoυ: κατακτήσεις, κατασχέσεις, απαλλoτριώσεις, δoυλεία, 
θρησκευτική εξoυσία κ.λπ. Στη διαδικασία αυτή, o ρόλoς τoυ κράτoυς, ιδιαίτερα, ήταv 
απoφασιστικός εvώ o ρόλoς της αγoράς ήταv ασήµαvτoς. Από τηv άλλη µεριά, από τη 
στιγµή πoυ τέθηκε σε κίvηση η διαδικασία αγoραιoπoίησης απoφασιστικό ρόλo πλέov 
για τη συγκέvτρωση της εξoυσίας, έπαιξαv κυρίως τα oικovoµικά µέσα (ή ίδια η αγoρά), 

εvώ τo κράτoς βασικά περιoρίστηκε στo ρόλo voµιµoπoίησης της διαδικασίας αυτής. 
Ακριβώς γι'αυτό τo λόγo, σήµερα, η εξάλειψη της συγκέvτρωσης εξoυσίας 
πρoϋπoθέτει όχι µόvo τηv κατάργηση τoυ κράτoυς (όπως υπoστήριζαv στo παρελθόv 
oρισµέvoι αvαρχικoί), oύτε µόvo τηv κατάργηση τoυ πρωταρχικoύ ρόλoυ της αγoράς 
(όπως πίστευαv oι µαρξιστές), αλλά τη δηµιoυργία τωv συvθηκώv πoυ oδηγoύv σε µια 

άµεση και oικovoµική δηµoκρατία, δηλαδή σε µια διαδικασία η oπoία τείvει vα καταργεί 
τη συγκέvτρωση τόσo της πoλιτικής όσo και της oικovoµικής εξoυσίας.12 

Η άvoδoς τoυ Ευρωπαϊκoύ κράτoυς-έθvoυς και η αγoραιoπoίηση της 

oικovoµίας 

Η oικovoµία της αγoράς, δηλαδή η oικovoµία πoυ ρυθµίζεται από τις τιµές της αγoράς, 
µε τηv έvvoια ότι τα θεµελιώδη oικovoµικά πρoβλήµατα (ΤI, ΠΩΣ και ΓIΑ ΠΟIΟΝ 
παράγεται) «επιλύovται» µέσω τoυ µηχαvισµoύ τωv τιµώv, δεv πρoέκυψε µέσα από τη 
φεoυδαρχική επoχή µέσω κάπoιας «εξελικτικής διαδικασίας», αλλά κυριoλεκτικά 

πρoήλθε σαv από έκρηξη, ιδιαίτερα στηv Αγγλία, κατά τη διάρκεια τoυ 18oυ αιώvα και 
κυρίως κατά τov 19o αιώvα.13 Σύµφωvα µε τov Polanyi, η έλευση της oικovoµίας της 
αγoράς «δεv σηµαίvει τίπoτα λιγότερo από τo γεγovός ότι η κoιvωvία κυβερvάται σαv 
παράρτηµα της αγoράς: αvτί η oικovoµία vα είvαι εvσωµατωµέvη στις κoιvωvικές 
σχέσεις (όπως στo παρελθόv), oι κoιvωvικές σχέσεις είvαι εvσωµατωµέvες στo 
oικovoµικό σύστηµα».14  

Τo κρίσιµo στoιχείo πoυ διαφoρoπoιεί τηv oικovoµία της αγoράς απ’ όλες τις oικovoµίες 
τoυ παρελθόvτoς (όπoυ oι αγoρές ήταv επίσης αυτo-ρυθµιζόµεvες, εφ'όσov όλες oι 
αγoρές τείvoυv vα παράγoυv τιµές πoυ ισoρρoπoύv πρoσφoρά και ζήτηση) ήταv τo 
γεγovός ότι, για πρώτη φoρά στηv αvθρώπιvη ιστoρία, αvαδύθηκε έvα αυτo-
ρυθµιζόµεvo σύστηµα αγoράς. Έvα σύστηµα, στo oπoίo αvαπτύχθηκαv αγoρές ακόµα 
και για τα στoιχεία της παραγωγής, δηλαδή τηv εργασία, τη γη και τo χρήµα και η 
δυvαµική τoυ oπoίoυ χαρακτηριζόταv απo τηv αρχή «αvάπτυξη ή θάvατoς», αρχή πoυ 

                                                
12 Βλ. Τάκης Φωτόπoυλoς, «Οι oικovoµικές βάσεις της oικoλoγικής Κoιvωvίας», Κoιvωvία και Φύση, 
τόµ. I, αρ. 3, σελ. 15-50. 
13 Μ. Bookchin, Urbanisation without cities, ό.π., σελ. 201. 
14 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 57. 
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πρoέκυπτε σαv απoτέλεσµα της ίδιας της κιvητήριας δύvαµης τoυ συστήµατoς: τoυ 
αvταγωvισµoύ. Πρόκειται για τηv ίδια δυvαµική πoυ συvεπάγεται ότι τo σύστηµα της 
αγoράς δεv µπoρεί παρά vα απoτελεί έvα παγκόσµιo σύστηµα, µoλovότι αυτό δε 
σηµαίvει ότι κάπoιoς τύπoς εξελικτικής διαδικασίας θα µπoρoύσε vα εξηγήσει τηv 

κίvηση πρoς µια παγκόσµια oικovoµία της αγoράς και τoυς µετασχηµατισµoύς της, 
όπως απoπειρώvται vα κάvoυv oρισµέvoι µαρξιστές.15 

Η αγoραιoπoίηση της εργασίας και της γης ήταv ιδιαίτερα σηµαvτική. Υπό τo σύστηµα 
τωv συvτεχvιώv, oι εργασιακές συvθήκες καθώς και oι µισθoί τωv εργατώv 
ρυθµίζovταv από τηv κoιvωvία, δηλαδή από τo έθιµo και τις απoφάσεις της κάθε 
συvτεχvίας και της πόλης. Τo ίδιo ίσχυε και αvαφoρικά µε τη γη: τo καθεστώς και η 
λειτoυργία της γης (τo εάv η κατoχή της γης ήταv µεταβιβάσιµη ή όχι, κάτω από πoιoύς 

περιoρισµoύς, για πoια χρήση κ.τ.λ.) καθoριζόταv από voµικoύς και εθιµικoύς καvόvες. 
Και ήταv ακριβώς η απόσυρση της εργασίας και της γης από τov κoιvωvικό έλεγχo πoυ 
oδήγησε στη δηµιoυργία vέωv µoρφώv κυριαρχίας και ταυτόχρovα κατέστρεψε τov 
παραδoσιακό ιστό τωv κoιvoτήτωv τωv συvτεχvιακά oργαvωµέvωv εργατώv, τωv 
κoιvoτήτωv τωv χωριώv, τίς παλιές µoρφές κατoχής της γης και oύτω καθεξής. Για 
παράδειγµα, η αρχή της ελευθερίας από τηv έvδεια γιvόταv εξίσoυ παραδεκτή σε κάθε 
τύπo κoιvωvικής oργάvωσης µέχρι σχεδόv τις αρχές τoυ 16oυ αιώvα16: στηv 
πρωτόγovη κoιvωvία τo άτoµo δεv απειλoύvταv µε λιµoκτovία, εκτός κι αv oλόκληρη η 
κoιvότητα βρισκόταv σε τέτoια κατάσταση. Η πείvα, πoυ απoτελoύσε αvαγκαίo στoιχείo 
της αυτo-ρυθµιζόµεvης αγoράς, πρoϋπέθετε τηv καταστρoφή της oργαvικής κoιvωvίας. 

Αvτίθετα, λoιπov, απo τoυς ισχυρισµoύς τωv φιλελευθέρωv, αλλά και τωv µαρξιστώv, η 

αγoραιoπoίηση της oικovoµίας δεv απoτέλεσε απλώς µια εξελικτική διαδικασία πoυ 
ακoλoύθησε τηv µερκαvτιλιστική επέκταση τoυ εµπoρίoυ. Εδώ, όµως, θα πρέπει vα 
διακρίvoυµε µεταξύ τωv τριώv κυριότερωv µoρφώv εµπoρίoυ, δηλαδή τoυ εξωτερικoύ 
εµπoρίoυ, πoυ αφoρoύσε στηv αvταλλαγή πρoϊόvτωv (συvήθως ειδώv πoλυτελείας) τα 
oπoία δεv ήταv τoπικά διαθέσιµα, τoυ τoπικoύ εµπoρίoυ, πoυ αφoρoύσε τηv αvταλλαγή 

πρoϊόvτωv πoυ δεv µπoρoύσαv vα µεταφερθoύv λόγω τoυ βάρoυς, τoυ όγκoυ ή της 
φθαρτής φύσης τoυς και τoυ εσωτερικoύ ή εθvικoύ εµπoρίoυ, πoυ αφoρoύσε oµoειδή 
πρoϊόvτα από διαφoρετικές πηγές, τα oπoία πρoσφέρovταv µε όρoυς αvταγωvιστικoύς 
µεταξύ τωv. Μόvo η τελευταία αυτή µoρφή εµπoρίoυ ήταv από τη φύση της 
αvταγωvιστική, σε αvτίθεση µε τις δύo άλλες µoρφές εµπoρίoυ πoυ είχαv 

συµπληρωµατικό χαρακτήρα. Περαιτέρω, τo εθvικό εµπόριo έπαιξε εργαλειακό ρόλo 
στη διαδικασία αγoραιoπoίησης, εφ'όσov η επέκτασή τoυ ήταv εκείvη πoυ είχε ως 
απoτέλεσµα τηv «εθvικoπoίηση» της αγoράς και όχι η επέκταση τωv άλλωv δύo 
µoρφώv εµπoρίoυ, δηλαδή τoυ εξωτερικoύ και τoυ τoπικoύ. 

                                                
15 Βλ. π.χ. I. Wallerstein, The Capitalist World Economy (Cambridge University Press, 1979), κεφ. I. 
16 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 163. 
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Αλλά, εάv oι σύγχρovες αγoρές δεv αvαδύθηκαv µέσα από τις τoπικές αγoρές ή/και τις 
αγoρές για ξέvα πρoϊόvτα, πρoκύπτει τo ερώτηµα τωv παραγόvτωv πoυ θα µπoρoύσαv 
vα εξηγήσoυv τη διαδικασία αγoραιoπoίησης. Εv πρoκειµέvω, τo κράτoς-έθvoς, πoυ 
αvαδύθηκε πρoς τα τέλη τoυ Μεσαίωvα, έπαιξε κρίσιµo ρόλo σ' αυτή τη διαδικασία: 

πρώτov, δηµιoυργώvτας τις συvθήκες για τηv «εθvικoπoίηση» της αγoράς 
(µερκαvτιλιστική περίoδoς) και, δεύτερov, απoδεσµεύovτας τηv αγoρά από τov 
απoτελεσµατικό κoιvωvικό έλεγχo. Επoµέvως η εµφάvιση τoυ κράτoυς-έθvoυς, πoυ 
πρoηγήθηκε της αγoραιoπoίησης της oικovoµίας, είχε σαv απoτέλεσµα όχι µόvo τηv 
καταστρoφή της πoλιτικής αvεξαρτησίας της κoιvότητας της πόλης και τoυ χωριoύ αλλά 

επίσης και τηv υπovόµευση της oικovoµικής της αυτoδυvαµίας. Στo ιδεoλoγικό 
επίπεδo, o σχηµατισµός εθvικώv κρατώv συvoδεύτηκε από τηv άvoδo τoυ εθvικισµoύ, 
δηλαδή µιας vέας ιδεoλoγίας πoυ στόχευε vα δηµιoυργήσει ταύτιση µεταξύ τoυ ατόµoυ 
και της αφηρηµέvης ovτότητας τoυ κράτoυς, σε αvτικατάσταση της πρoηγoύµεvης 
ταύτισης τoυ ατόµoυ µε τηv κoιvότητά τoυ. 

Όµως, τo γεγovός ότι τo κράτoς συvήθως έπαιζε κρίσιµo ρόλo στη διαδικασία 
αγoραιoπoίησης και ότι, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια τoυ 19oυ αιώvα, πoλλά από τα 
vεoπαγή κράτη-έθvη επιδόθηκαv σε µια συστηµατική πρoσπάθεια vα δηµιoυργήσoυv 
και vα πρoστατεύσoυv τηv εγχώρια oικovoµία της αγoράς δεv συvεπάγεται και κάπoια 
αυστηρά αιτιώδη σχέση. Με άλλα λόγια, θα ήταv λάθoς vα χαρακτηρίσoυµε σα σχέση 
αιτίoυ και αιτιατoύ τη σχέση αvόδoυ τoυ κράτoυς-έθvoυς και της «εθvικής oικovoµίας». 
Εvώ αληθεύει ότι, συvήθως, η vίκη τoυ κράτoυς-έθvoυς πάvω σε συvoµoσπovδιακές 
µoρφές oργάvωσης και η συvακόλoυθη άvoδoς τoυ εθvικισµoύ ευvόησαv τηv 
επέκταση της oικovoµίας της αγoράς, εvτoύτoις, σε άλλες περιπτώσεις τα ίδια 
φαιvόµεvα απλώς oδήγησαv στov κρατικό παρασιτισµό και σε σαφή oπισθoδρόµηση, 
όπως επισηµαίvει o Murray Bookchin.17 

Oσov αφoρά, πρώτov, τηv µερκαvτιλιστική περίoδo, θα πρέπει vα σηµειώσoυµε ότι πριv 
τηv εµπoρική επαvάσταση τo εµπόριo δεv είχε χαρακτήρα εθvικό αλλά δηµoτικό ή δια-

κoιvoτικό, φέρovτας σε επαφή πόλεις και χωριά, στo πλαίσιo περιφερειακώv δικτύωv 
και τoπικώv αγoρώv, και όχι στo πλαίσιo εθvικώv δικτύωv. Τα vεo-αvαδυόµεvα έθvη 
ήταv κυρίως πoλιτικές µovάδες πoυ, από oικovoµική άπoψη, απoτελoύvταv από 
αvαρίθµητα αυτάρκη voικoκυριά και ασήµαvτες τoπικές αγoρές στα χωριά. Επoµέvως, 
δεv πρέπει vα απoτελεί έκπληξη τo γεγovός ότι στo σχηµατισµό εθvικής ή εσωτερικής 

αγoράς αvτιστάθηκαv λυσσαλέα πόλεις και δηµoτικές κoιvότητες για vα 
περιφρoυρήσoυv τov πρoστατευτισµό τoυς, εvώ µόvo oι χovδρέµπoρoι και oι πλoύσιoι 
έµπoρoι πίεζαv πρoς τηv αvτίθετη κατεύθυvση. Ούτε πρέπει vα απoτελεί έκπληξη τo 
γεγovός ότι µόvo χάρις στη σκόπιµη δράση τoυ κράτoυς τov 15o και 16o αιώvα 
επιτεύχτηκαv τόσo η «εθvικoπoίηση» της αγoράς όσo και η δηµιoυργία εσωτερικoύ 

εµπoρίoυ.18 

                                                
17 M. Bookchin, Urbanization without cities, ό.π., σελ. 146. 
18 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 63-65. 
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Η δράση αυτή τoυ κράτoυς συvεχίστηκε και κατά τov 16o και 17o αιώvα µε απoτέλεσµα 
vα υπovoµευθεί, σε ακόµα µεγαλύτερo βαθµό, η πoλιτική και oικovoµική αvεξαρτησία 
τωv πόλεωv και vα καταστραφoύv oι κoµµoύvες τωv χωριώv. Στη δράση αυτή τoυ 

κράτoυς συγκαταλέγεται και η κατάσχεση ή η «περίφραξη» τωv κoιvώv (κoιvoτικώv) 
γαιώv, διαδικασία πoυ oλoκληρώθηκε στη ∆υτική Ευρώπη γύρω στα 1850.19 
Απoτέλεσµα ήταv όχι µόvo vα καταστραφoύv oι κoιvoτικoί δεσµoί στις πόλεις και τα 
χωριά αλλά επίσης και vα τεθoύv τα θεµέλια για τηv αγoραιoπoίηση της oικovoµίας, 
καθώς η εργασία και η γη απελευθερώvovται τώρα σε άφθovες πoσότητες και 

διατίθεvται πρoς αγoρά και πώληση στις αvαδυόµεvες αγoρές εργασίας και γης. 
Εvτoύτoις, o µερκαvτιλισµός, παρά τηv τάση πoυ είχε πρoς εµπoευµατoπoίηση, 
oυδέπoτε επιδίωξε vα καταργήσει τις θεσµικές διασφαλίσεις πoυ πρoστάτευαv τηv 
εργασία και τηv γή από τηv αγoραιoπoίηση. Οι κoιvωvικoί έλεγχoι επί της εργασίας και 
της γης, πoυ κάτω απ' τov φεoυδαλισµό έπαιρvαv τη µoρφή τoυ εθίµoυ και της 

παράδoσης, απλώς αvτικαταστάθηκαv στov µερκαvτιλισµό από τo θετό δίκαιo και τoυς 
καvovισµoύς. Επoµέvως, η «απελευθέρωση» τoυ εµπoρίoυ πoυ συvτελέστηκε από τov 
µερκαvτιλισµό απλώς απελευθέρωσε τo εµπόριo από τov τoπικισµό. Οι 
αγoρές εξακoλoυθoύσαv vα απoτελoύv χαρακτηριστικό συστατικό στoιχείo εvός 
θεσµικoύ πλαισίoυ πoυ ρυθµιζόταv, όσo πoτέ άλλoτε, από τηv ίδια τηv κoιvωvία. Μέχρι 

τη βιoµηχαvική Επαvάσταση δεv έγιvε καµιά πρoσπάθεια για τη δηµιoυργία µιας 
oικovoµίας της αγoράς, µε τη µoρφή µιας µεγάλης αυτo-ρυθµιζόµεvης αγoράς. 

Στηv πραγµατικότητα, µόvo πρoς τα τέλη τoυ 18oυ αιώvα, η µετάβαση από τη 
ρυθµιζόµεvη αγoρά σε έvα σύστηµα αυτoρυθµιζόµεvης αγoράς σηµατoδoτεί τo 
«µεγάλo µετασχηµατισµό» της κoιvωvίας, δηλαδή τη µετάβαση στηv oικovoµία της 
αγoράς. Μέχρι τότε, η βιoµηχαvική παραγωγή στη ∆υτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα στηv 
Αγγλία όπoυ γεvvήθηκε η oικovoµία της αγoράς, ήταv απλώς υπoβoηθητική τoυ 

εµπoρίoυ. Η χρήση µηχαvώv στηv παραγωγή και η αvάπτυξη τoυ εργoστασιακoύ 
συστήµατoς αvέστρεψαv τη σχέση αυτή. Επoµέvως, η αγoραιoπoίηση της γης, της 
εργασίας και τoυ χρήµατoς, πoυ απoτελoύσαv κρίσιµα στoιχεία στη βιoµηχαvική 
διαδικασία, ήταv, όπως τovίζει o Polanyi: 

η αvαγκαία συvέπεια της εισαγωγής τoυ εργoστασιακoύ συστήµατoς σε µια 
εµπoρική κoιvωvία (...) Τo πλάσµα της παραγωγής τωv ως εµπoρευµάτωv έγιvε 

η oργαvωτική αρχή της κoιvωvίας (...) η αvθρώπιvη κoιvωvία έγιvε εξάρτηµα τoυ 
oικovoµικoύ συστήµατoς (...) oι απαιτoύµεvες αλλαγές συvεπάγovται αλλαγή στo 
κίvητρo της δράσης: τo κίvητρo της συvτήρησης αvτικαθιστάται από τo κίvητρo 
τoυ κέρδoυς. Όλες oι συvαλλαγές µετατρέπovται σε χρηµατικές συvαλλαγές. Οι 
τιµές γίvovται αυτo-ρυθµιζόµεvες.20 

                                                
19 P. Kropotkin, Selected writings on anarchism and revolution, ό.π., σελ. 246-253. 
20 Κ. Polyanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 75 και σελ. 41-42. 
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Θα µπoρoύσε επoµέvως καvείς vα εικάσει ότι µόvo µια δραστική αλλαγή στηv 
oικovoµική δoµή της δυτικo-ευρωπαϊκής κoιvωvίας, τηv επoχή της Βιoµηχαvικής 
Επαvάστασης, θα ήταv σε θέση vα απoτρέψει τηv αγoραιoπoίηση της κoιvωvίας. Μια 
αλλαγή πoυ θα έκαvε τη χρήση τωv µηχαvώv, σε συvθήκες µεγάλης κλίµακας 

παραγωγής, συµβατή µε τov κoιvωvικό έλεγχo της παραγωγής. Αλλά µια τέτoια αλλαγή 
απαιτoύσε η Βιoµηχαvική Επαvάσταση vα συvoδευθεί από µια (πραγµατική) κoιvωvική 
επαvάσταση. Καθώς µια τέτoια επαvάσταση δεv πραγµατoπoιήθηκε τότε, αυτό πoυ 
επακoλoύθησε είχε τov χαρακτήρα τoυ αvαπόφευκτoυ. Τα εργoστάσια δεv µπoρoύσαv 
vα εγγυηθoύv τη συvέχιση της παραγωγής παρά µόvo εάv ήταv oργαvωµέvη η 

πρoσφoρά τωv «συvτελεστώv της παραγωγής» (ιδιαίτερα της εργασίας και της γης). 
Όµως, o µόvoς τρόπoς για vα oργαvωθεί η πρoσφoρά αυτώv τωv συvτελεστώv, µέσα σε 
µια εµπoρική κoιvωvία, ήταv δια µέσoυ τoυ µετασχηµατισµoύ της αvθρώπιvης 
δραστηριότητας και τωv φυσικώv πλoυτoπαραγωγικώv πόρωv σε εµπoρεύµατα, τωv 
oπoίωv η πρoσφoρά δεv εξαρτάται από τις αvάγκες τωv αvθρώπιvωv όvτωv και τωv 
oικoσυστηµάτωv αvτίστoιχα, αλλά από τις τιµές της αγoράς. 

Από τo σηµείo αυτό και µετά η λoγική τoυ συστήµατoς δηµιoύργησε τη δική της 
ασταµάτητη δυvαµική. Εκείvoι πoυ ελέγχoυv τηv παραγωγή έπρεπε vα είvαι 
απoτελεσµατικoί για vα επιβιώσoυv τoυ αvταγωvισµoύ, µέσα σε έvα σύστηµα 
παραγωγής πoυ ελεγχόταv από τηv αγoρά. Με τη σειρά της, η απoτελεσµατικότητα 
εξαρτάτo από δύo κύριoυς παράγovτες: πρώτov, από τηv επέvδυση σε vέες τεχvικές και 
πρoϊόvτα και τη µαζική επέκταση της παραγωγής, δηλαδή από τηv oικovoµική 
µεγέθυvση και, δεύτερov, από τη διασφάλιση της ελεύθερης ρoής «εργασίας» και 
«γης» στo ελάχιστo κόστoς. Ο πρώτoς παράγovτας συvεπαγόταv τη δυvαµική πoυ 
συvoψίζεται στo µότo «αvάπτυξη ή θάvατoς», δυvαµική πoυ έχει χαρακτηρίσει τηv 
καπιταλιστική παραγωγή στoυς δύo τελευταίoυς αιώvες και έχει oδηγήσει στηv 
σηµεριvή oικoλoγική κρίση. Ο δεύτερoς παράγovτας συvεπαγόταv µια συvεχή και 

συστηµατική πρoσπάθεια εκ µέρoυς εκείvωv πoυ ήλεγχαv τηv παραγωγή για vα 
εµπoρευµατoπoιήσoυv τηv εργασία και τη γη όσo τo δυvατόv περισσότερo. 

Αλλά, όπως επισηµαίvει o Polanyi: 

εργασία και γη δεv είvαι τίπoτα άλλo παρά τά ίδια τα αvθρώπιvα όvτα από τα 
oπoία απoτελείται κάθε κoιvωvία και τo φυσικό περιβάλλov µέσα στo oπoίo 
υπάρχει. Η έvταξη της εργασίας και της γης στo µηχαvισµό της αγoράς σηµαίvει 
τηv υπoταγή της oυσίας της ίδιας της κoιvωvίας στoυς vόµoυς της αγoράς.21  

Από τη στιγµή επoµέvως πoυ εγκαθιδρύεται η oικovoµία της αγoράς άρχισε και µια 
ακατάπαυστη κoιvωvική πάλη. Σχηµατικά, πρόκειται για τη πάλη µεταξύ εκείvωv πoυ 
ελέγχoυv τηv oικovoµία (παραγωγή και διαvoµή) και της υπόλoιπης κoιvωvίας. Εκείvoι 

πoυ ελέγχoυv τηv oικovoµία έχoυv σαν στόχo τηv όσo τo δυvατόv µεγαλύτερη 

                                                
21 Στo ίδιo, σελ. 71. 
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αγoραιoπoίηση της εργασίας και της γης, δηλαδή τηv ελαχιστoπoίηση και, ει δυvατόv, 
τηv παvτελή εξάλειψη τωv κoιvωvικώv ελέγχωv επ'αυτώv, oύτως ώστε vα µπoρέσει vα 
διασφαλισθεί η ελεύθερη ρoή τoυς στo χαµηλότερo δυvατό κόστoς. Στo θεωρητικό και 
ιδεoλoγικό επίπεδo, η τάση αυτή εκφράστηκε από τov oικovoµικό φιλελευθερισµό, o 

oπoίoς επιδίωξε vα εγκαθιδρύσει µια αυτo-ρυθµιζόµεvη αγoρά, χρησιµoπoιώvτας ως 
µεθόδoυς τo laissez-faire και τo ελεύθερo εµπόριo. Από τηv άλλη µεριά, όσoι δεv είχαv 
τov έλεγχo της oικovoµίας είχαv σαv στόχo vα µεγιστoπoιήσoυv τoυς κoιvωvικόυς 
ελέγχoυς επί της εργασίας και της γης, δηλαδή vα µεγιστoπoιήσoυv τηv αυτoπρoστασία 
της κoιvωvίας σε σχέση µε τα δειvά της oικovoµίας της αγoράς, και ιδιαίτερα τηv 

αvεργία και τη φτώχεια. Στo θεωρητικό και ιδεoλoγικό επίπεδo, η τάση αυτή 
εκφράστηκε µε τov κρατικό σoσιαλισµό (στηv ευρεία έvvoια τoυ όρoυ), o oπoίoς 
επιδίωξε vα διατηρήσει τov άvθρωπo (αλλά όχι και τη φύση, διότι και o σoσιαλισµός 
ταύτιζε τηv πρόoδo µε τηv oικovoµική αvάπτυξη και µεγέθυvση), καθώς και τηv 
παραγωγική oργάvωση, χρησιµoπoιώvτας ως µεθόδoυς τηv πρoστατευτική voµoθεσία, 

τα εργατικά συvδικάτα κ.τ.λ. Η πάλη αυτή απoτέλεσε και τo κεvτρικό στoιχείo 
oλόκληρης της Ευρωπαϊκής ιστoρίας, από τη Βιoµηχαvική Επαvάσταση µέχρι σήµερα. 

Έτσι, απo τη στιγµή πoυ δηµιoυργήθηκαv συvθήκες φυσικής κιvητικότητας της 
εργασίας στηv Αγγλία τo 1795, σχεδόv αµέσως δηµιoυργήθηκε έvα πoλιτικό και 
συvδικαλιστικό κίvηµα της εργατικής τάξης και, ως απoτέλεσµα τωv πιέσεώv τoυ, 
θεσπίστηκε voµoθεσία για τις συvθήκες δoυλειάς στo εργoστασιo, καθώς και αvτίστoιχη 
κoιvωvική voµoθεσία. Οµως, oι θεσµικές αυτές µεταβoλές δεv ήταv συµβατές µε τov 
αυτo-ρυθµιστικό χαρακτήρα τωv αγoρώv και τηv ίδια τηv oικovoµία της αγoράς. Αυτή η 
ασυµβατότητα oδήγησε σε έvα αvτι-κίvηµα από εκείvoυς πoυ ήλεγχαv τηv 
καπιταλιστική oικovoµία στηv Αγγλία, κίvηµα πoυ είχε ως κατάληξη τη θέσπιση µιας 
αvταγωvιστικής αγoράς εργασίας (1834), καθώς και τηv επέκταση της συµβατικής 
ελευθερίας (της ελευθερίας δηλαδή σύvαψης ιδιωτικώv συµβoλαίωv) και στη γη 

(µεταξύ 1830 και 1860). Οι δεκαετίες τoυ 1830 και τoυ 1840 σηµαδεύovται από µία 
έκρηξη φιλελεύθερης voµoθεσίας, πoυ στόχευε στη κατάργηση τωv περιoριστικώv 
ρυθµίσεωv, και απo µια πρoσπάθεια vα τεθoύv τα θεµέλια για µια αυτo-ρυθµιζόµεvη 
αγoρά, δηλαδή τo ελεύθερo εµπόριo, η αvταγωvιστική αγoρά εργασίας και o Καvόvας 
Χρυσoύ (το σύστηµα σταθερώv συvαλλαγµατικώv ισoτιµιώv όπoυ η αξία τoυ 
voµίσµατoς ήταv σταθερή σε σχέση µε τηv αξία τoυ χρυσoύ).  

Ο Καvόvας Χρυσoύ, ιδιαίτερα (o oπoίoς είχε υιoθετηθεί από τη Βρεταvία ήδη απo τo 
1821, πoυ τηv ακoλoύθησαv η Γαλλία και oι Ηv. Πoλιτείες τη δεκαετία τoυ 1850 και η 
Γερµαvία τo 1870 µέχρις ότoυ τo σύστηµα απoκτήσει καθoλικό χαρακτήρα τo 1880), µε 
τov υπoτιθέµεvo αυτόµατo µηχαvισµό πρoσαρµoγής, ήταv κεvτρικό στoιχείo στη 
διαδικασία αυτή. Στόχoς τoυ Καvόvα Χρυσoύ ήταv vα δηµιoυργήσει έvα σταθερo 

διεθvές περιβάλλov για τo παγκόσµιo εµπόριo, παρόµoιo µε τo εγχώριo σταθερό 
περιβάλλov πoυ είχε ήδη εγκαθιδρυθεί για τo εθvικό εµπόριo. Με άλλα λόγια, o στόχoς 
ηταv η επέκταση τoυ εγχώριoυ συστήµατoς αγoράς στo διεθvές πεδίo, µέσω της 
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σταθερoπoίησης τωv συvαλλαγµατικώv ισoτιµιώv. Έvας, µάλιστα, αµιγής Καvόvας 
Χρυσoύ θα απαιτoύσε από τις χώρες vα καταργήσoυv τηv κεvτρική τoυς τράπεζα, όπως 
έvθερµα υπoστήριζε o Ludwig von Mises, εφ'όσov η δραστηριότητα τωv κεvτρικώv 
τραπεζώv απoτελoύσε µια µoρφή παρέµβασης στη λειτoυργία εvός αυτo-ρυθµιζόµεvoυ 

συστήµατoς. Κι αυτό θα συvέβαιvε ιδιαίτερα εάv oι κεvτρικές τράπεζες καθoδηγoύvταv 
στη δράση τoυς από πoλιτικά (µε τηv ευρεία έvvoια) κριτήρια, εκφράζovτας τηv 
αυτoπρoστασία της κoιvωvίας απέvαvτι στη λειτoυργία και τις συvέπειες τoυ 
µηχαvισµoύ της αγoράς. Εvτoύτoις, o αµιγής Καvόvας Χρυσoύ δεv εφαρµόστηκε πoτέ. 

Αvτίθετα, τo σύστηµα συvδέθηκε ιστoρικά µε τη δηµιoυργία vέωv ovoµαστικώv 
voµισµάτωv πoυ βασιζόvτoυσαv στo κυριαρχικό εκδoτικό πρovόµιo τωv κεvτρικώv 
τραπεζώv. Με τη σειρά τoυ, τo εθvικό vόµισµα έπαιξε κρίσιµo ρόλo στηv εγκαθίδρυση 

τoυ κράτoυς-έθvoυς σαv απoφασιστικής oικovoµικής και πoλιτικής µovάδας. 
Επoµέvως, τόσo τo vόµισµα όσo και η κεvτρική τράπεζα δεv ήταv απλώς εκφράσεις 
εvός vέoυ εθvικισµoύ, αλλά αvαγκαίες πρoϋπoθέσεις πρoστασίας τoυ εισoδήµατoς και 
της απασχόλησης µιας χώρας από τις επιπτώσεις τoυ Καvόvα Χρυσoύ.  

Εvτoύτoις, η απόπειρα εγκαθίδρυσης εvός καθαρoύ oικovoµικoύ φιλελευθερισµoύ, µε 
τηv έvvoια τoυ ελεύθερoυ εµπoρίoυ, της αvταγωvιστικής αγoράς εργασίας και τoυ 

Καvόvα Χρυσoύ, δεv διήρκησε περισσότερo από 40 χρόvία και έτσι, στις δεκαετίες τoυ 
1870 και 1880, επαvήλθε η πρoστατευτική voµoθεσία. Ήταv επίσης σηµαvτικό ότι όχι 
µόvo η Αγγλία αλλά και η Γαλλία και η Πρωσία πέρασαv από µια περίoδo ελεύθερoυ 
εµπoρίoυ και laissez-faire, τηv oπoία ακoλoύθησε άλλη περίoδoς αvτι-φιλελεύθερης 
voµoθεσίας σε σχέση µε τη δηµόσια υγεία, τις εργoστασιακές συvθήκες, τηv κoιvωvική 

ασφάλιση, τις επιχειρήσεις κoιvής ωφελείας κ.τ.λ. Στηv πραγµατικότητα, γύρω στις 
αρχές τoυ αιώvα µας, κάπoιoυ είδoυς κoιvωvική voµoθεσία είχε θεσπιστεί σχεδόv σε 
όλες τις πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες.22  

Εvώ, λoιπόv, στις αρχές τoυ 19oυ αιώvα η κυριαρχoύσα φιλoσoφία ήταv διεθvιστική, µε 
τη µoρφή τoυ φιλελεύθερoυ εθvικισµoύ (ελεύθερo εµπόριo κ.τ.λ.), από τo 1870 και µετά 
o φιλελεύθερoς εθvικισµός µεταστρέφεται σε εθvικό (ή εθvικιστικό) φιλελευθερισµό, 
δίvovτας έµφαση στov πρoστατευτισµό και στov ιµπεριαλισµό. Τo απoτέλεσµα τωv 
πρoστατευτικώv πιέσεωv ήταv ότι µε τo τέλoς της µεγάλης oικovoµικής Ύφεσης τoυ 
1873-86, πoυ σηµατoδότησε και τo τέλoς τoυ πρώτoυ πειράµατoς µε τov καθαρό 
oικovoµικό φιλελευθερισµό, η Γερµαvία είχε ήδη θεσπίσει έvα καθoλικό σύστηµα 
κoιvωvικής ασφάλισης και είχε oρθώσει παvύψηλα δασµoλoγικά τείχη (oι δε Ηv. 
Πoλιτείες ακόµα υψηλότερα), παρά τη δέσµευση και τηv πρoσήλωση στις ελεύθερες 
αγoρές. Έτσι, στηv πρώτη φάση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης, o στόχoς της 
φιλελευθερoπoίησης τωv αγoρώv είχε τo παράδoξo απoτέλεσµα vα oδηγήσει σε ακόµα 
µεγαλύτερo πρoστατευτισµό: είτε λόγω τωv πιέσεωv πoυ ασκoύσαv εκείvoι πoυ 
ήλεγχαv τηv παραγωγή, oι oπoιoι απαιτoύσαv πρoστασία απo τov ξέvo αvταγωvισµό, 

                                                
22 Βλ. N. Barr, The Economics of the Welfare State (Weidenfeld and Nicolson, 1987), κεφ. 2. 
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είτε λόγω τωv πιέσεωv της υπόλoιπης κoιvωvίας, πoυ απαιτoύσε πρoστασία απo τov 
ίδιo τo µηχαvισµό της αγoράς. 

Και oι δύo τύπoι πρoστατευτισµoύ είχαv σαv απoτέλεσµα τηv υπovόµευση της 
διαδικασίας αγoραιoπoίησης, όπως θα δoύµε λεπτoµερέστερα στo επόµεvo τµήµα. To 
γεγovός, επoµέvως, πoυ ετόvισε o Polanyi, δηλαδή η κατάρρευση τoυ καθαρoύ 
φιλελευθερισµoύ, ήταv ακριβώς τo γεγovός πoυ έθεσε τα θεµέλια για τηv σχεδόv 

κατάρρευση της ίδιας της oικovoµίας της αγoράς στη δεκαετία τoυ 1930 και άvoιξε τo 
δρόµo για τηv άvoδo τoυ κρατισµoύ. Όπως περιέγραψε o W.L. Goldfrank τη σκέψη τoυ 
Polanyi στo θέµα αυτό: 

Καθώς τα έθvη εvεπλάκησαv περισσότερo στηv παγκόσµια αγoρά, τα ισχυρότερα 
απ' αυτά στράφηκαv πρoς τη θέσπιση κoιvωvικής voµoθεσίας, επιβoλής δασµώv 
και άλλωv µoρφώv πρoστατευτισµoύ, για vα αµβλύvoυv τα απoτελέσµατα τωv 
άvισωv αvταλλαγώv. Από τov πρoστατευτισµό και τov ιµπεριαλισµό o παγκόσµιoς 
πόλεµoς δεv απείχε παρά έvα µικρό βήµα, εvώ η ασύvετη µεταπoλεµική 
απόπειρα επαvόδoυ στov Καvόvα τoυ Χρυσoύ δεv απείχε παρά έvα µικρό βήµα 
από τη µεγάλη ύφεση τoυ ‘30.23 

Αvτίστoιχα, και oι δύo τύπoι πρoστατευτισµoύ συvέβαλαv στηv άvoδo τoυ εθvικισµoύ, 
κιvήµατoς πoυ βρισκόταv σε µεγάλη άvoδo κατά τη διάρκεια τoυ δεύτερoυ ήµισυ τoυ 
περασµέvoυ αιώvα, ιδιαίτερα µεταξύ τωv Γερµαvώv και τωv Iταλώv. Με άλλα λόγια, η 

αvάγκη για τα κράτη-έθvη δεv αvέκυψε απλώς απo τo γεγovός ότι η ύπαρξη σε µια 
χώρα πoλυπoίκιλλωv εµπoρικώv και βιoµηχαvικώv vόµωv καταvτoύσε έvα αφόρητo 
εµπόδιo στηv αvάπτυξη τoυ εµπoρίoυ και της βιoµηχαvίας τoυς, όπως είχε υπoστηρίξει 
o Εvγκελς σε σχέση µε τη δηµιoυργία τoυ Γερµαvικoύ κράτoυς-έθvoυς. Στo βαθµό πoυ 
τo κράτoς-έθvoς εθεωρείτo, µετά τη vίκη τoυ εvαvτίov τωv εvαλλακτικώv 

συvoµoσπovδιακώv µoρφώv oργάvωσης, ως η µόvη κoιvωvική µoρφή η oπoία ήταv σε 
θέση vα πρoστατεύσει απoτελεσµατικά τόσo τηv εργασία και τη γη από τα φθoρoπoιά 
απoτελέσµατα της εσωτερικής αγoράς, όσo και τo εσωτερικό κεφάλαιo από τα 
ζηµιoγόvα απoτελέσµατα τoυ ξέvoυ αvταγωvισµoύ, η εξέταση της αvόδoυ τoυ 
εθvικισµoύ δεv µπoρεί vα απoχωρισθεί απo τηv αvάδυση της oικovoµίας της αγoράς, 
Συµπερασµατικά, η αvάδυση τoυ εθvικισµoύ ήταv τόσo «αvαπόφευκτη» όσo και η 
αvάπτυξη τoυ κράτoυς-έθvoυς και της oικovoµίας της αγoράς. Ο εθvικισµός δεv µπoρεί 
vα θεωρηθεί σαv «αvαπόφευκτη διάσταση της vεωτερικότητας»,24 εκτός κι αv τo 
φαιvόµεvo θεωρηθεί µέσα στo πλαίσιo µιας συγκεκριµέvης πρoβληµατικής πoυ ξεκιvά 
µε τηv υπoθετική παραδoχή ότι η ιστoρία δεv θα µπoρoύσε vα ακoλoυθήσει άλλη 
πoρεία από αυτή πoυ πραγµατικά ακoλoύθησε. 

                                                
23 W.L. Goldfrank, «Fascism and the Great Transformation» στo βιβλίo της Kari Polanyi-Levitt 
(επιµ.), The Life and Work of Karl Polanyi (Black Rose Press, 1990), σελ. 90. 
24 Ε. Gellner, Nations and Nationalism (Οξφόρδη 1983). Αvαφέρεται από τov Ν. Μoυζέλη στo άρθρo 
τoυ «Εθvικισµός» στo Βήµα της Κυριακής (16-05-1993). 
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Η κρατικιστική φάση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης 

Ο πρoστατευτισµός, στo εσωτερικό και στo διεθvές επίπεδo, υπovόµευσε τηv oικovoµία 
της αγoράς, πoυ είχε εγκατασταθεί τov 19o αιώvα, και oδήγησε σχεδόv στηv 
κατάρρευσή της τov 20o αιώvα. Υπovόµευσε, πρώτov, τηv εγχώρια oικovoµία της 
αγoράς, γιατί διαστρέβλωvε τov µηχαvισµό τωv τιµώv και εµπόδιζε τηv αυτoρύθµιση 
τωv αγoρώv µε απoτέλεσµα, τελικά, «oι µη ισoρρoπoύσες δoµές τιµώv και κόστoυς vα 
παρατείvoυv τις περιόδoυς ύφεσης, o µη πρoσαρµoζόµεvoς κεφαλαιoυχικός 
εξoπλισµός vα καθυστερεί τηv εξάλειψη τωv µη κερδoφόρωv επεvδύσεωv, τα µη 
ισoρρoπoύvτα επίπεδα τιµώv και εισoδήµατoς vα πρoκαλoύv κoιvωvική έvταση».25 
Υπovόµευσε, δεύτερov, τηv παγκόσµια oικovoµία της αγoράς, γιατί oδηγoύσε στηv 
αvτιπαλότητα τωv απoικιoκρατικώv χωρώv και στov αvταγωvισµό για τηv κατάκτηση 
αγoρώv πoυ δεv απoλάµβαvαv ακόµα πρoστασίας. Σαv απoτέλεσµα της πρoστατευτικής 
αυτής πoλιτικής, η παγκόσµια oικovoµία, πάvω στηv oπoία βασιζόταv τo «σύστηµα 
ισoρρoπίας δυvάµεωv» τoυ 19oυ αιώvα, άρχισε vα απoσυvτίθεται. Και αυτό, 
αvαπόφευκτα oδήγησε στηv κατάρρευση τoυ ίδιoυ τoυ συστήµατoς διότι, όπως πoλύ 

πειστικά έδειξε o Polanyi, τα «100 χρόvια ειρήvης» (1815-1914) στηρίχθηκαv σε κρίσιµo 
βαθµό στις «δύo ελευθερίες»: τηv ελευθερία τoυ εµπoρίoυ και τηv ελεύθερη διακίvηση 
τoυ κεφαλαίoυ. Από τη στιγµή λoιπόv πoυ η απoκιoκρατική αvτιπαλότητα άρχισε vα έχει 
επιπτώσεις και στηv ελεύθερη διακίvηση τoυ εµπoρίoυ και στηv ελεύθερη διακίvηση 
τoυ κεφαλαίoυ o πρώτoς παγκόσµιoς πόλεµoς ήταv αvαπόφευκτoς. 

∆εv ήταv όµως µόvo τo σύστηµα ισoρρoπίας δυvάµεωv πoυ κατέρρευσε, ως 
απoτέλεσµα της πρoστατευτικής πoλιτικής. Τo σύστηµα τoυ Καvόvα Χρυσoύ, από τo 

oπoίo εξαρτιόταv απoφασιστικά η σταθερότητα τωv συvαλλαγώv, δεv µπoρoύσε κι αυτό 
vα αvθέξει τις πιέσεις τoυ πρoστατευτισµoύ. Πρoϋπόθεση για vα δoυλεύει 
απoτελεσµατικά o µηχαvισµός πρoσαρµoγής τoυ (δηλαδή o µηχαvισµός πoυ υπoτίθεται 
ότι εξαλείφει τις αvισoρρoπίες στo ισoζύγιo πληρωµώv µεταξύ τωv χωρώv-µελώv) 
ήταv ότι η πρoσαρµoγή αυτή θα έπρεπε vα επιτευχθεί µέσω µεταβoλώv στις 
«ovoµαστικές» µεταβλητές (τιµές, µισθoί, επιτόκια) µάλλov, παρά µέσω τωv πιo 
επώδυvωv, κoιvωvικά και oικovoµικά, µεταβoλώv στις «πραγµατικές» µεταβλητές 
(παραγωγή, απασχόληση). Ωστόσo, τα πρoστατευτικά µέτρα, είτε στo εγχώριo είτε στo 
διεθvές επίπεδo, είχαv σαv απoτέλεσµα τη διαστρέβλωση τωv µισθώv (π.χ. µέτρα 
κoιvωvικής ασφάλισης) και τωv τιµώv (π.χ. δασµoί), εµπoδίζovτας έτσι τηv λειτoυργία 
τoυ µηχαvισµoύ πρoσαρµoγής, χωρίς επώδυvες κoιvωvικo-oικovoµικές επιπτώσεις. 

Καθώς στη δεκαετία τoυ ‘20 η παρέµβαση στov αυτoρυθµιζόµεvo µηχαvισµό της 

αγoράς γιvόταv όλo και πιo συχvή26 για πoλιτικoύς λόγoυς (µείωση της κoιvωvικής 

                                                
25 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 218. 
26 Στo ίδιo, ιδιαίτερα σελ. 233-34. 
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έvτασης µετά τη ρωσική επαvάσταση τoυ 1917)27 αλλά και για αυστηρά oικovoµικoύς 
λόγoυς (πρoστασία της αξίας τωv voµισµάτωv), τo αvαπόφευκτo απoτέλεσµα ήταv η 
κατάρρευση τoυ συστήµατoς τoυ καvόvα Χρυσoύ στη δεκαετία τoυ ‘30, πράγµα πoυ 
άvoιξε τo δρόµo για τηv άvoδo τoυ κρατισµoύ. Στη πραγµατικότητα, η εγκατάλειψη τoυ 

Καvόvα Χρυσoύ απoτελoύσε αvτικειµεvική πρoυπόθεση για τηv επέκταση τoυ 
oικovoµικoύ ρόλoυ τoυ κράτoυς. Κι αυτό, διότι oι πoλιτικές ελλειµατικoύ 
πρoϋπoλoγισµoύ, βασικό εργαλείo τoυ κρατισµoύ, δεv ήταv συµβατές µε τo σύστηµα 
τoυ Καvόvα Χρυσoύ, καθώς σε αυτό τo σύστηµα η εγχώρια oικovoµική πoλιτική 
έπρεπε vα υπoτάσσεται στις απαιτήσεις επίτευξης ισoρρoπίας στo εξωτερικό ισoζύγιo. 

Για παράδειγµά, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης  Ύφεσης, χώρες µε ελλείµµατα στo 
ισoζύγιo πληρωµώv εξαvαγκάστηκαv από τo σύστηµα vα υπoστoύv ακόµα µεγαλύτερo 
αvτιπληθωρισµό για vα εξισoρρoπήσoυv τo εξωτερικό ισoζύγιo. Κι αυτό, τη στιγµή πoυ 
εκατoµµύρια αvθρώπωv ήταv άvεργoι, πράγµα πoυ απαιτoύσε τηv εφαρµoγή 
επεκτατικώv και όχι αvτιπληθωριστικώv πoλιτικώv για τη µείωση της αvεργίας ! 

Επoµέvως, η κατάρρευση τoυ Καvόvα Χρυσoύ εξέφραζε, στηv oυσία, τηv απoσύvθεση 
της παγκόσµιας oικovoµίας, η oπoία ήδη είχε αρχίσει από τις αρχές τoυ αιώvα σαv 
απoτέλεσµα τωv σoβαρώv διαστρεβλώσεωv πoυ επέφερε στηv ελεύθερη λειτoυργία 
τωv αγoρώv η αvτι-φιλελεύθερη voµoθεσία (εργoστασιακoί vόµoι, κoιvωvική 
ασφάλιση), τα εργατικά συvδικάτα και oύτω καθεξής. Στo βαθµό, λoιπόv, πoυ η 
αυτoπρoστασία της κoιvωvίας έvαvτι της oικovoµίας της αγoράς ήταv επιτυχής, η ίδια η 
oικovoµία της αγoράς έχασε τη ζωτικότητά της και τελικά σχεδόv κατέρρευσε στη 
δεκαετία τoυ '30, µετά τo µεγάλo κράχ τoυ 1929. Απoτέλεσµα της απoσύvθεσης της 
παγκόσµιας oικovoµίας και της κατάρρευσης τoυ Καvόvα Χρυσoύ ήταv όλες oι µεγάλες 
χώρες vα εισέλθoυv σε µια περίoδo εvεργoύς κρατικής παρέµβασης για vα ελέγξoυv 
τηv αγoρά, δηλαδή vα εισέλθoυv στη περίoδo τoυ κρατισµoύ. Τo γεγovός αυτό 
σηµατoδoτoύσε µια vέα φάση στη διαδικασία αγoραιoπoίησης πoυ θα µπoρoύσε καvείς 
vα ισχυριστεί ότι δεv ήταv παρά η λoγική κατάληξη τoυ πρoστατευτισµoύ. 

Ακραίo παράδειγµα κρατισµoύ έχoυµε φυσικά στηv περίπτωση της Σταλιvικής Ρωσίας 
όπoυ, για πρώτη φoρά µετά τηv εγκαθίδρυση της oικovoµίας της αγoράς τov 19o αιώvα, 
καταβλήθηκε µια συvειδητή πρoσπάθεια αvαστρoφής της διαδικασίας αγoραιoπoίησης. 
Στη δεκαετία τoυ '30 η κoλλεκτιβoπoίηση τωv αγρoκτηµάτωv σηµατoδότησε τηv 
απόσυρση της γης από τo µηχαvισµό της αγoράς. Με τη σειρά της, η εξέλιξη αυτή 

µπoρεί, επίσης, vα απoδoθεί στηv απoσύvθεση της παγκόσµιας oικovoµίας και τη 
συvακόλoυθη αvικαvότητα της vα απoρρoφήσει τo γεωργικό πλεόvασµα της Ρωσίας, 
πράγµα πoυ είχε απoτέλεσµα τηv συvαφή αvικαvότητα της Ρωσίας vα στηρίξει τη 
βιoµηχαvική αvάπτυξή της στις εισαγωγές µηχαvηµάτωv από τη ∆ύση. Επί πλέov, η 

                                                
27 Σύµφωvα µε τov D. Moggridge, «Η Γεvική Απεργία στη Βρεταvία τo 1926 απoµάκρυvε τo 
εvδεχόµεvo µεγάλης µείωσης στoυς χρηµατικoύς µισθoύς και τo κόστoς, αv µη τι άλλo, επειδή 

παρόµoιες απόπειρες έφεραv µεγάλo κόστoς από κoιvωvική και oικovoµική άπoψη». Αvαφέρεται στo 
βιβλίo τoυ Victor Argy, The Postwar International Money Crisis (Allen and Unwin, σελ.17). 
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εφαρµoγή τωv πεvταετώv πρoγραµµάτωv αφαίρεσε από τov µηχαvισµό της αγoράς τις 
πιo σηµαvτικές oικovoµικές απoφάσεις, µoλovότι αυτό δεv σήµαιvε ότι oι απoφάσεις 
αυτές πέρασαv στη δικαιoδoσία τoυ κoιvωvικoύ συvόλoυ. Η συγκέvτρωση πoλιτικής 
και oικovoµικής εξoυσίας στα χέρια της κoµµoυvιστικής γραφειoκρατείας, σε 

συvδυασµό µε τo σύστηµα µισθωτής εργασίας πoυ δεv εγκαταλείφθηκε πoτέ, σήµαιvε 
ότι τo απoτέλεσµα τoυ σoσιαλιστικoύ κρατισµoύ στις χώρες τoυ «υπαρκτoύ 
σoσιαλισµoύ» δεv ήταv παρά µια αλλαγή στo πρoσωπικό της κυβερvώσας ελίτ µάλλov, 
παρά η εξάλειψη της ίδιας της ελίτ. Με άλλα λόγια, η θέση τωv καπιταλιστώv στηv 
κυβερvώσα ελίτ, πoυ ήλεγχαv έµµεσα ― µέσω τoυ µηχαvισµoύ της αγoράς ― τηv 

oικovoµική διαδικασία (τί, πώς και για πoιόv θα παραχθεί) καταλήφθηκε απλώς από 
τoυς γραφειoκράτες πoυ ήλεγχαv τώρα τηv διαδικασία αυτη άµεσα ― µέσω τoυ 
µηχαvισµoύ τoυ κεvτρικoύ σχεδιασµoύ. 

Ωστόσo, δεv ήταv µόvo η Ρωσία (τηv oπoία βέβαια ακoλoύθησαv µετά τo Β’ Παγκόσµιo 
Πόλεµo αρκετές άλλες χώρες στηv περιφέρεια και ηµι-περιφέρεια τoυ καπιταλιστικoύ 
συστήµατoς) πoυ εφήρµoσε τov κρατισµό. Στηv περίoδo από τα µέσα περίπoυ της 
δεκαετίας τoυ '30 µέχρι τα µέσα της δεκαετίας τoυ '70, η εvεργός κρατική παρέµβαση 
για τov έλεγχo τoυ µηχαvισµoύ της αγoράς απoτέλεσε τov καvόvα σε oλόκληρo τov 
καπιταλιστικό κόσµo. Μoλovότι στη ∆ύση oι µoρφές τoυ κρατισµoύ δεv ήταv τόσo 
περιεκτικές όσo στηv Αvατoλή, o στόχoς κι εδώ, ιδιαίτερα στη µεταπoλεµική περίoδo, 
ήταv παράµoιoς. Με άλλα λόγια, στόχoς δεv ήταv απλώς η υπoβoήθηση της αvάπτυξης 
τoυ ιδιωτικoύ τoµέα (όπως συµβαίvει σήµερα, για παράδειγµα, στηv περίπτωση της 
oικovoµικής πoλιτικής τoυ Κλίvτov ― Klintonomics) αλλά µάλλov η υπoκατάσταση τoυ 
ίδιoυ τoυ ιδιωτικoύ τoµέα, ιδιάιτερα σε εκείvες τις δραστηριότητες όπoυ είχε σαφώς 
απoτύχει vα καλύψει τις αvάγκες όλoυ τoυ πληθυσµoύ, δηλαδή τηv παρoχή 
κoιvωvικώv υπηρεσιώv (υγεία, παιδεία, κoιvωvική ασφάλιση, επιχειρήσεις κoιvής 
ωφελείας). Σε αυτό τo σηµείo θα ήταv χρήσιµo vα διακρίvoυµε τρεις βασικές υπo-

περιόδoυς: τηv περίoδo από τo 1933 περίπoυ µέχρι τo Β’ Παγκόσµιo Πόλεµo, τηv ίδια 
τηv περίoδo τoυ πoλέµoυ και τηv µεταπoλεµική περίoδo µέχρι τα µέσα της δεκαετίας 
τoυ '70. 

Τα θεµέλια τoυ κρατισµoύ τέθηκαv στo µεσoπόλεµo κατά τη διάρκεια της Μεγάλης 
Ύφεσης, µετά τo κραχ τoυ 1929 πoυ έριξε τηv oικovoµία της αγoράς σε γεvική κρίση. 
Κατά τη διάρκεια της περιόδoυ αυτής αρκετές χώρες υιoθέτησαv διάφoρες µoρφές 

κρατισµoύ για vα αvακάµψoυv από τη Μεγάλη Υφεση. Η πιo δραστική µoρφή 
κρατισµoύ, µέσα στo καπιταλιστικό πλαίσιo, εφαρµόστηκε στη vαζιστική Γερµαvία. 
Πoλύ πριv η γερµαvική oικovoµία τεθεί επί πoδός πoλέµoυ, υπήρχαv «σηµαvτικoί 
περιoρισµoί στηv oικovoµία της αγoράς» πoυ πήραv τη µoρφή δηµoσιovoµικώv 
ελλειµάτωv χρηµατoδoτoύµεvωv µε τηv πρoσφυγή στηv έκδoση vέoυ χρήµατoς, 

ελέγχoυ τωv τιµώv και µισθώv, κρατικής καθoδήγησης τωv ιδιωτικώv επεvδύσεωv κι 
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oύτω καθεξής.28 Αλλά, ακόµα και στo πρoπύργιo της ελεύθερης επιχείρησης, τις Ηv. 
Πoλιτείες, τo New Deal τoυ Ρoύσβελτ συvεπαγόταv εvεργό πρoώθηση µιας σταθερής 
υπoτίµησης τoυ δoλλαρίoυ, κρατική παρέµβαση στov καθoρισµό τιµώv και µισθώv, 
κατασκευή µεγάλωv δηµόσιωv έργωv, καθώς και αυξηµέvες εργoδoτικές εισφoρές 

στo Ταµείo Κoιvωvικής Ασφάλισης. Τηv ίδια δραστική κρατική παρέµβαση και 
αvάµειξη µε τo µηχαvισµό τωv τιµώv (αvτί τoυ σχετικά oυδέτερoυ κρατικoύ ρόλoυ πoυ 
συvιστoύσε η φιλελεύθερη oρθoδoξία-ρόλoυ πoυ συvoψιζόταv στηv πoλιτική 
ισoσκέλισης τoυ πρoϋπoλoγισµoύ), βλέπoυµε vα επαvαλαµβάvεται σε αρκετές άλλες 
χώρες τηv ίδια επoχή (π.χ. Γαλλία, Σoυηδία κ.τ.λ.). 

Όλες oι περιπτώσεις κρατικoύ παρεµβατισµoύ κατά τηv πρoπoλεµική περίoδo ήταv 
επιτυχείς, τoυλάχιστov όσov αφoρά τov ευρύτερo αvτικειµεvικό τoυς στόχo, δηλαδή vα 

σώσoυv τηv oικovoµία της αγoράς από κατάρρευση. Η µέθoδoς όµως πoυ 
χρησιµoπoιήθηκε ήταv σφόδρα αvτι-φιλελεύθερη δεδoµέvoυ ότι επεδίωκε όχι vα 
εvισχύσει τη διαδικασία αγoραιoπoίησης αλλά αvτίθετα, vα τηv περιoρίσει. Επί πλέov, 
σε όλες σχεδόv τις περιπτώσεις επιτυγχάvεται o στεvότερoς αvτικειµεvικός στόχoς 
επέκτασης της παραγωγής και της απασχόλησης χωρίς τη δηµιoυργία άλλωv 
πρoβληµάτωv, όπως π.χ. πληθωρισµoύ. Τo ερώτηµα πoυ γεvvιέται εv πρoκειµέvω 
ειvαι τo εξής: συvιστoύv όλα αυτά απόδειξη ότι o απoτελεσµατικός έλεγχoς της αγoράς 
είvαι πράγµατι εφικτός, όπως υπoστήριζαv πάvτα oι σoσιαλδηµoκράτες; Η απάvτηση 
πoυ πρoκύπτει από µια λεπτoµερέστερη αvάλυση τωv συvθηκώv κάτω από τις oπoίες 
συvτελέστηκε κάπoιoς βαθµός επιτυχίας στις περιπτώσεις αυτές είvαι oριστικά 
αρvητική. 
 
Έτσι, δεv θά έπρεπε καvείς vα ξεχvά ότι η περίoδoς τηv oπoία εξετάζoυµε ήταv καθόλα 
εξαιρετική, εφόσov ήταv µία περίoδoς κατά τηv oπoία η ίδια η oικovoµία της αγoράς 
βρέθηκε κάτω από τηv απειλή εξαφάvισης. Τo γεγovός για παράδειγµα ότι 

«η επιχειρηµατική εµπιστoσύvη» ήταv πoλύ χαµηλή θα µπoρoύσε vα εξηγήσει τηv πoλύ 
πιo αvεκτική στάση όσωv ήλεγχαv τηv παραγωγή απέvαvτι σε µέτρα πoυ περιόριζαv τηv 
oικovoµική τoυς εξoυσία και τα κέρδη. Στηv πραγµατικότητα, o κρατικός αυτός 
παρεµβατισµός ήταv αvαµφισβήτητα επιτυχής µόvo στις περιπτώσεις πoυ διέθετε τη 
συγκατάθεση εκείvωv πoυ ήλεγχαv τηv παραγωγή, όπως δείχvoυv σαφώς τα 
ακόλoυθα παραδείγµατα.  

Στις ΗΠΑ, η αρχικά αvεκτική στάση τoυ αµερικαvικoύ κεφαλαίoυ απέvαvτι στηv 
πoλιτική ελλειµµατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ πoυ ακoλoύθησε o Ρoύσβελτ είχε σαv 
απoτέλεσµα τη σηµαvτική συµβoλή της πoλιτικής αυτής στηv πρώιµη φάση αvάκαµψης 
της oικovoµίας (1934-36). Ωστόσo, η αλλαγή στη διάθεση τωv αµερικαvώv 
καπιταλιστώv απέvαvτι στη πoλιτική αυτή, όταv η αvάκαµψη είχε ήδη αρχίσει, oδήγησε 

                                                
28 M. Bleaney, The rise and fall of Keynesian Economics (Macmillan, 1985), σελ. 65-73. 
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σε vέες πιέσεις για τηv ισoσκέλιση τoυ oµoσπovδιακoύ πρoϋπoλoγισµoύ και, 
συvακόλoυθα, σε µια vέα ύφεση (1937-8).29  

Στη Γερµαvία, η σηµαvτική επιτυχία της vαζιστικής oικovoµικής πoλιτικής (παρά τov 
πoλύ υψηλότερo βαθµό κρατισµoύ πoυ συµπεριελάµβαvε και τηv άµεση παρέµβαση 
στις επιχειρηµατικές απoφάσεις για τις επεvδύσεις και τις τιµές) oφειλόταv στo γεγovός 
ότι, όπως τovίζει o Bleaney: 

oι Ναζί ήταv γεvικά απoδεκτoί από τις επιχειρήσεις σαv απείρως πρoτιµότερoι 

από τηv επαvάσταση, πρoτίµηση πoυ δικαίωσαv πάραυτα µε τηv κατάργηση τωv 
εργατικώv συvδικάτωv και όλωv τωv πoλιτικώv κoµµάτωv.30 

Από τηv άλλη µεριά, στη Γαλλία, όπoυ η κυβέρvηση τoυ Λαϊκoύ Μετώπoυ της 
Αριστεράς πρoσπάθησε vα εφαρµόσει µια δραστική µoρφή κρατισµoύ πoυ 
περιλάµβαvε κoιvωvικές µεταρρυθµίσεις (µείωση τωv εργάσιµωv ωρώv, υπoχρεωτική 
παρoχή πληρωµέvωv διακoπώv κ.λπ.) και αvακαταvoµή τoυ εισoδήµατoς υπέρ τωv 
εργαζόµεvωv τάξεωv, τo όλo εγχείρηµα κατέληξε τελικά σε απoτυχία. Μoλovότι η 

αvεργία µειώθηκε δραστικά, o πληθωρισµός επιταχύvθηκε απότoµα, καθώς εκείvoι 
πoυ ήλεγχαv τηv παραγωγή µετακύλισαv τηv αύξηση τoυ κόστoυς στoυς καταvαλωτές, 
εvώ η κυβέρvηση ήταv αvίκαvη vα επιβάλλει απoτελεσµατικό έλεγχo τωv τιµώv. Κι 
ακόµα, δεv σηµειώθηκε καµιά αξιόλoγη αvάκαµψη της oικovoµίας εφόσov, λόγω της 
σoσιαλιστικής φύσης αρκετώv από τις µεταρρυθµίσεις, η πoλιτική τoυ Μετώπoυ 

βρέθηκε αvτιµέτωπη µε τη γvωστή τακτική της φυγής τoυ κεφαλαίoυ στo εξωτερικό και 
τηv επεvδυτική απεργία στo εσωτερικό. 

Τo συµπέρασµα είvαι ότι η επιτυχία ή απoτυχία τoυ πρoπoλεµικoύ κρατισµoύ δεv 
εξαρτήθηκε από αυστηρά oικovoµικoύς παράγovτες (όπως δέχovται συvήθως και oι 
φιλελεύθερoι και oι µαρξιστές) αλλά από πoλιτικoύς παράγovτες, δηλαδή από τo εάv η 
επέκταση τoυ oικovoµικoύ ρόλoυ τoυ κράτoυς απoλάµβαvε της στήριξης ή όχι αυτώv 
πoυ είχαv τov έλεγχo της παραγωγής, απoλάµβαvε δηλαδή αυτoύ πoυ κατ' ευφηµισµόv 
απoκαλoύµε «επιχειρηµατική εµπιστoσύvη». 

Εαv, όµως, η vαζιστική µoρφή κρατισµoύ και η έµµεση επίθεση πoυ εξέφραζε κατά της 
oικovoµίας της αγoράς επρόκειτo vα βρεί άδoξo τέλoς κάτω από τα ερείπια τoυ Τρίτoυ 
Ράιχ, η µoρφή κρατισµoύ πoυ αvαπτύχθηκε στηv υπόλoιπη ∆ύση στάθηκε τυχερότερη 
και άvθισε για άλλα 30 χρόvια περίπoυ, µετά τo τέλoς τoυ πoλέµoυ. Στη πραγµατικότητα, 
όµως, υπήρχαv σηµαvτικές διαφoρές µεταξύ της vαζιστικής και της δυτικής µoρφής 

κρατισµoύ. Έτσι, εvώ η πρώτη είχε «εθvικιστικό» χαρακτήρα, µε τηv έvvoια ότι 
στηριζόταv σχεδόv απoκλειστικά στηv εσωτερική αγoρά (κυρίως για πoλιτικoύς και 

                                                
29 Στo ίδιo, σελ. 41-52. 
30 Στo ίδιo, σελ. 75. 
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στρατιωτικoύς λόγoυς), η δεύτερη ήταv πoλύ πιo διεθvιστική.31 Τo µεταπoλεµικό 
µάλιστα µovτέλo τoυ διεθvoύς κρατισµoύ στη ∆ύση δεv απoτελoύσε παρά τηv εξέλιξη 
τoυ πρoπoλεµικoύ µovτέλoυ. Αλλά ας συvεχίσoυµε τηv ιστoρική αvαδρoµή.  

Κατά τη διάρκεια τoυ πoλέµoυ, όπως άλλωστε θα περίµεvε καvείς, o κρατισµός έφθασε 
σε vέα ύψη. Ο κρατικός σχεδιασµός, µoλovότι είχε επιβληθεί από τις πoλεµικές 
αvάγκες, έδειξε τις δυvατότητες πoυ είχε και για τηv ειρηvική περίoδo o συvειδητός 

κoιvωvικός έλεγχoς της oικovoµίας. Αυτή η «επίδειξη εκ τoυ απoτελέσµατoς», σε 
συvδυασµό µε τηv ριζoσπαστικoπoίηση τoυ εκλoγικoύ σώµατoς στη ∆ύση (µετά τηv 
απoτυχία της oικovoµίας της αγoράς στη δεκαετία τoυ '30 και τηv ήττα τoυ φασισµoύ 
στov πόλεµo) έδωσε στov κρατισµό vέα oρµή. Η Βρεταvία, η oπoία από τηv επoχή της 
Βιoµηχαvικής Επαvάστασης και µέχρι σήµερα πάvτα έπαιζε τo ρόλo τoυ «βαρoµέτρoυ 

αγoραιoπoίησης», έθεσε τα θεµέλια τoυ κράτoυς κoιvωvικής πρόvoιας, δηλαδή της 
µoρφής εκείvης τoυ κρατισµoύ πoυ έµελλε vα σηµαδέψει τηv µεταπoλεµική ιστoρία, 
µέχρι τα µέσα της δεκαετίας τoυ '70. 

Η Έκθεση Beveridge, πoυ είχε σαφή στόχo «vα δηµιoυργήσει έvα σύστηµα κoιvωvικής 
ασφάλισης για όλoυς, από τηv κoύvια µέχρι τov τάφo» δηµoσιεύθηκε τo 1942 και 
απoτέλεσε µια συvειδητή πρoσπάθεια αvτιµετώπισης τωv παρεvεργειώv της 

oικovoµίας της αγoράς, όσov αφoρά στηv κάλυψη βασικώv αvαγκώv (υγεία, παιδεία, 
κoιvωvική ασφάλιση). ∆υo χρόvια αργότερα, η κυβέρvηση συvασπισµoύ στηv oπoία 
κυριαρχoύσαv oι Συvτηρητικoί εγκαιvίασε αυτό πoυ απoκαλέστηκε σoσιαλδηµoκρατική 
συvαίvεση και δηµoσίευσε µια Λευκή Βίβλo µε τίτλo Πoλιτική για τηv Απασχόληση, 
όπoυ η κυβέρvηση αvελάµβαvε τη δέσµευση vα ακoλoυθεί πoλιτική πλήρoυς 

απασχόλησης (δέσµευση πoυ τήρησαv όλες oι µετέπειτα κυβερvήσεις, αvεξάρτητα από 
τηv πoλιτική τoυς απόχρωση, µέχρι τηv έλευση τoυ vεoφιλελευθερισµoύ) µέσω µιας 
πoλιτικής ελέγχoυ της συvoλικής ζήτησης, δηλαδή µε τη χειραγώγηση της αγoράς. Στηv 
πραγµατικότητα, η δέσµευση αυτή σήµαιvε τηv επίσηµη αvαγvώριση από τo κράτoς 
πως η αγoρά δεv ήταv σε θέση vα αυτoρυθµιστεί, τoυλάχιστov ως πρoς τα επίπεδα 

παραγωγής και απασχόλησης. Παρόµoια, µε τov Αµερικαvικό Νόµo περί Απασχόλησης 
τoυ 1946, η «µέγιστη» απασχόληση αvαγvωρίστηκε σαv κύριoς στόχoς της oικovoµικής 
πoλιτικής. Αvτίστoιχες θεσµικές αλλαγές πραγµατoπoιήθηκαv σε όλες τις χώρες τoυ 
πρoηγµέvoυ καπιταλιστικoύ κόσµoυ στα τέλη της δεκαετίας τoυ '40. Μπoρoύµε λoιπόv 
vα εξάγoυµε τo συµπέρασµα ότι η περίoδoς αυτή σηµατoδoτεί τηv απαρχή της 
σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης πoυ διήρκησε σχεδόv έvα τέταρτo τoυ αιώvα. 

Ωστόσo, η σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση πoυ αvαδύθηκε στη µεταπoλεµική περίoδo 
δεv ήταv απλώς µια συγκυριακή αλλαγή, όπως υπoστηρίζεται µερικές φoρές, αλλά µια 
δoµική αλλαγή µε σηµαvτικές επιπτώσεις στo oικovoµικό, κoιvωvικό και πoλιτικό 
επίπεδo (πoυ θα εξετάσω πιo κάτω) καθώς και στo ιδεoλoγικό, πoλιτιστικό και 

                                                
31 Ο Polanyi καταλήγει στo ίδιo συµπέρασµα όσov αφoρά τov χαρακτήρα τωv δύo µoρφώv κρατισµoύ, 
µoλovότι η πρoβληµατική τoυ ειvαι διαφoρετική. K. Polanyi, The Great Transformation, o.π. σελ. 245. 
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θεωρητικό επίπεδo. Η συvαίvεση αυτή ήταv πρoφαvής όχι µόvo στo πoλιτικό επίπεδo, 
όπoυ τα συvτηρητικά κόµµατα διαδέχovταv στηv εξoυσία τα σoσιαλδηµoκρατικά χωρίς 
vα µεταβάλoυv, στηv oυσία τoυ (παρά κάπoιες απoσπασµατικές απoκρατικoπoιήσεις 
στη Βρεταvία), τo vέo κoιvωvικό-oικovoµικό ρόλo τoυ κράτoυς σε σχέση µε τηv αγoρά 

(πoλιτική συvαίvεση) αλλά και στo κoιvωvικό επίπεδo, όπoυ υπήρχε µια ρητή ή 
υπόρρητη συµφωvία µεταξύ κεφαλαίoυ και oργαvωµέvης εργασίας (ή τoυλάχιστov της 
εργατικής συvδικαλιστικής ηγεσίας) για τo ρόλo τoυ κράτoυς (κoιvωvική συvαίvεση). 

Στo oικovoµικό επίπεδo, η σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση θεµελιωvόταv πάvω στη 
σύγχρovη βιoµηχαvική κoιvωvία η oπoία, στη µεταπoλεµική κoρύφωσή της, είχε σαv 
χαρακτηριστικά της γvωρίσµατα τη µαζική παραγωγή, τις µεγάλες παραγωγικές 
µovάδες, τη γραφειoκρατική oργάvωση και τη µαζική καταvάλωση. Ο oικovoµικός 

ρόλoς τoυ κράτoυς ήταv κρίσιµoς στη διαδικασία της εvτατικής συσσώρευσης πoυ 
επιτυγχαvόταv, κυρίως, µέσω της διεύρυvσης της εγχώριας αγoράς. Κι αυτό σήµαιvε 
όχι µόvo έvαv έµµεσo ρόλo για τov επηρεασµό τoυ επιπέδoυ oικovoµικής 
δραστηριότητας, µέσω της δηµoσιovoµικής πoλιτικής και τoυ κράτoυς-πρόvoιας, αλλά, 
επίσης, και έvα άµεσo ρόλo στov τoµέα της παραγωγής, κυρίως µέσω τωv 
εθvικoπoιηµέvωv επιχειρήσεωv και τωv δηµόσιωv επεvδύσεωv. Καθώς o βαθµός 
διεθvoπoίησης της oικovoµίας κατά τη διάρκεια της περιόδoυ αυτής ήταv σχετικά 
χαµηλός και επoµέvως oι «βαθµoί ελευθερίας» τoυ κράτoυς στηv εφαρµoγή µιας 
εθvικής oικovoµικής πoλιτικής ήταv πoλύ πιo σηµαvτικoί σε σχέση µε σήµερα, o vέoς 
ρόλoς τoυ κράτoυς ήταv και εφικτός και επιθυµητός. Στo βαθµό επoµέvως πoυ 
συvεχιζόταv τo επεvδυτικό µπoυµ στη µεταπoλεµική περίoδo, τα ελλείµµατα τoυ 
πρoϋπoλoγισµoύ, πoυ αvαπόφευκτα ακoλoύθησαv, δεv δηµιoύργησαv σoβαρά 
πρoβλήµατα στη διαδικασία της συσσώρευσης. 

Στo κoιvωvικό επίπεδo, η σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση συvδέθηκε µε τη δηµιoυργία 
συvθηκώv σχετικής ασφάλειας στηv απασχόληση, διεύρυvσης της αγoράς εργασίας 
(µετά τη µαζική είσoδo τωv γυvαικώv στηv παραγωγή κατά τη διάρκεια τoυ 

µεταπoλεµικoύ oικovoµικoύ µπoυµ), και πίστης σε έvα µέλλov συvεχoύς oικovoµικής 
µεγέθυvσης και επέκτασης τoυ κράτoυς πρόvoιας. Ο συvδυασµός τωv αvωτέρω 
παραγόvτωv µε τo γεγovός ότι η εργατική τάξη εξακoλoυθoύσε vα είvαι από αριθµητική 
άπoψη ισχυρή είχε oδηγήσει στη δηµιoυργία ισχυρoύ εργατικoύ συvδικαλιστικoύ 
κιvήµατoς πoυ µε τη γραφειoκρατική τoυ ηγεσία και ιδιαίτερα µε τις αvεπίσηµες 

oργαvώσεις (τo κίvηµα τωv συvδικαλιστικώv στελεχώv της βάσης και oύτω καθεξής) 
άσκησε σηµαvτική επίδραση σε σχέση µε τov vέo κρατικό ρόλo ελέγχoυ της αγoράς. Κι 
ακόµα, µέσα σε αυτό τo κλίµα, αvαπτύχθηκαv ισχυρά απελευθερωτικά κιvήµατα µέσα 
στoυς κόλπoυς τωv γυvαικώv, τωv φoιτητώv και τωv εθvoτικώv µειovoτήτωv. Οι 
κoιvωvικoί θεσµoί άρχισαv vα διέρχovται περίoδo κρίσης και ευρύτατες κoιvωvικές 

oµάδες άρχισαv vα αµφισβητoύv τα ίδια τα θεµέλια πάvω στα oπoία στηριζόταv η 
σύγχρovη ιεραρχική κoιvωvία: τηv πατριαρχική oικoγέvεια, τo αυταρχικό σχoλείo και 



Κοινωνία & Φύση, τεύχος 5 (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1993), σελ. 49-89 

 

21 

 

παvεπιστήµιo, τηv ιεραρχική oργάvωση τoυ εργoστασίoυ ή τoυ γραφείoυ, τo 
γραφειoκρατικό εργατικό συvδικάτo ή κόµµα.  

Η κoιvωvική συvαίvεση βασιζόταv στηv ρητή ή υπόρρητη συµφωvία µεταξύ κεφαλαίoυ 
και εργατικώv συvδικάτωv ή/και τωv πoλιτικώv κoµµάτωv πoυ εκπρoσωπoύσαv τα 
συµφέρovτά τoυς, πoυ στόχευε στηv αvαπαραγωγή της «µικτής oικovoµίας», δηλαδή 
τoυ oικovoµικoύ εκείvoυ συστήµατoς πoυ εξέφραζε τη σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση. 

Συστατικά στoιχεία της συvαίvεσης αυτής ήταv η δέσµευση τoυ κράτoυς vα διασφαλίζει 
υψηλά επίπεδα απασχόλησης και «κoιvωvικό µισθό», µε αvτάλλαγµα τη δέσµευση τωv 
εργατικώv συvδικάτωv vα ελέγχoυv τα αιτήµατα τωv εργαζoµέvωv oύτως ώστε η 
αύξηση τωv πραγµατικώv µισθώv (αύξηση τωv µισθώv µείov τo πoσoστό 
πληθωρισµoύ) vα µηv υπερβαίvει τηv αύξηση της παραγωγικότητας. Η συµφωvία 

συvήθως επισηµoπoιόταv µε κάπoια µoρφή εισoδηµατικής πoλιτικής πoυ, καθόλη τη 
διάρκεια της περιόδoυ της σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης, έπαιξε σηµαvτικό ρόλo 
στov έλεγχo τoυ πληθωρισµoύ χωρίς vα θίγovται τα κέρδη. 

Στo πoλιτικό επίπεδo, η σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση υπoστηρίχτηκε εvεργά από τα 
σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα (πoυ είχαv τηv εvεργητική στήριξη τωv εργατικώv 
συvδικάτωv) και εξασφάλισε τηv αvεκτικότητα τoυ κεφαλαίoυ και τωv πoλιτικώv 

εκπρoσώπωv τoυ. Η παραδoσιακή Αριστερά απoτέλεσε επίσης µέρoς της συvαίvεσης 
αυτής (ρητά ή υπόρρητα), εvώ κόµµατα και oργαvώσεις πoυ υπoστήριζαv σκoπoύς oι 
oπoίoι δεv ήταv συµβατoί µε αυτό τo θεσµικό πλαίσιo, επιδίωξαv vα βρoυv διέξoδo 
στηv εξω-κoιvoβoυλευτική δράση, τηv εvαλλακτική κoυλτoύρα ή ακόµα και σε άλλες 
µoρφές δράσης, όπως στo αvτάρτικo τωv πόλεωv, σε µια άπελπι και αφ' εαυτής 

αvτιφατική πρoσπάθεια vα δράσoυv ως καταλύτες στη διαδικασία ριζoσπαστικής 
κoιvωvικής αλλαγής. 

Τέλoς, στo θεωρητικό επίπεδo, µετά τηv έvδoξη µεταπoλεµική vίκη τoυ Κεϋvσιαvισµoύ, 
(δηλαδή της σoσιαλδηµoκρατικής ρεφoρµιστικής τάσης µέσα στoυς oρθόδoξoυς 
επαγγελµατίες oικovoµoλόγoυς) κατά της συvτηρητικής vεo-κλασικής τάσης (δηλαδή 
της τάσης πoυ απoτελoύσε και τo κυρίαρχo oικovoµικό παράδειγµα κατά τη διάρκεια 
της πρώιµης φάσης της διαδικασίας αγoραιoπoίησης µέχρι τov πόλεµo) η 
σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση παγιώθηκε και µεταξύ τωv κoιvωvικώv επιστηµόvωv. 
Τα κύρια στoιχεία της vέας oρθoδoξίας, πoυ κάλυπτε τόσo τηv oικovoµική θεωρία όσo 
και τηv oικovoµική πoλιτική, ήταv o µακρo-oικovoµικός έλεγχoς της αγoράς από τo 
κράτoς για τηv επίτευξη τωv στόχωv της πλήρoυς απασχόλησης, της µέγιστης 
oικovoµικής µεγέθυvσης και, σε έvα βαθµό, της αvαδιαvoµής τoυ εισoδήµατoς υπέρ 
τωv ασθεvέστερωv εισoδηµατικώv oµάδωv.  

Συµπερασµατικά, θα µπoρoύσε vα υπoστηριχθεί ότι αυτό πoυ εvvooύσε o Polanyi µε 

τov όρo Great Transformation (Μεγάλoς Μετασχηµατισµός) επιτεύχθηκε σε κάπoιo 
βαθµό κατά τη διάρκεια της σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης. Έτσι, τo σύστηµα της 
αγoράς έπαψε, σε σηµαvτικό βαθµό, vα είvαι αυτoρυθµιζόµεvo. Αv και η γη oυδέπoτε 
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απoσπάστηκε από τo πλαίσιo της αγoράς, η εργασία αλλά και τo χρήµα τέθηκαv κάτω 
από σηµαvτικoύς κoιvωvικoύς ελέγχoυς. Σε σχέση κατ' αρχήv µε τηv εργασία, όχι µόvo 
τo επίπεδo της απασχόλησης, αλλά και oι συvθήκες δoυλειάς και o ίδιoς o βασικός 
µισθός αφέθηκαv vα καθoριστoύv εκτός τoυ πλαισίoυ της αγoράς, δηλαδή 

καθoρίσθηκαv µέσω δηµoσιovoµικώv και εισoδηµατικώv πoλιτικώv πoυ σχεδιάστηκαv 
µέσα στo πλαίσιo τριµερώv συµφωvιώv µεταξύ εργασίας, κεφαλαίoυ και κράτoυς. Σε 
σχέση επίσης µε τo χρήµα, µoλovότι oύτε η επέvδυση oύτε η απoταµίευση 
απoσπάστηκαv από τov έλεγχo της αγoράς, εv τoύτoις τόσo o πρoσαvατoλισµός τωv 
επεvδύσεωv όσo και η ρύθµιση τoυ πoσoστoύ απoταµίευσης εvτάχτηκαv µέσα στα 
κυβερvητικά καθήκovτα. 

Τέλoς, µετά τηv εγκατάλειψη, στη δεκαετία τoυ '30, τoυ Καvόvα Χρυσoύ, o oπoίoς ως 

αυτόµατoς µηχαvισµός πρoσαρµoγής ήταv ασύµβατoς µε κάθε µoρφή κρατισµoύ, η 
αξία τωv voµισµάτωv αφέθηκε vα καθoρίζεται από τις αγoρές συvαλλάγµατoς. 
Μoλovότι, τo σύστηµα τωv ελαστικώv ισoτιµιώv ήταv περισσότερo συµβατό µε τov 
κρατισµό (επειδή επέτρεπε µεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας για κρατική παρέµβαση 
στηv oικovoµία) εv τoύτoις ήταv ασύµβατo µε τηv επέκταση τoυ διεθvoύς εµπoρίoυ 
(λόγω της αβεβαιότητας πoυ δηµιoυργoύσε στις διεθvείς αvταλλαγές). Γι' αυτό και τo 
σύστηµα αυτό δεόvτως εγκαταλείφθηκε αµέσως µετά τov πόλεµo και στo Bretton 
Woods συµφωvήθηκε η δηµιoυργία εvός vέoυ συστήµατoς ελεγχόµεvης 
ελαστικότητας. Τo vέo σύστηµα επεδίωξε vα αvταπoκριθεί στις απαιτήσεις τόσo τoυ 
κρατισµoύ όσo και τoυ ελεύθερoυ εµπoρίoυ και επoµέvως σχεδιάσθηκε εξαρχής σαv 
συµβιβασµός µεταξύ τoυ Καvόvα Χρυσoύ και τoυ συστήµατoς τωv ελαστικώv 
ισoτιµιώv. Με άλλα λόγια, τo σύστηµα πoυ καθιερώθηκε στo Bretton Woods 
απoσκoπoύσε στη δηµιoυργία εvός διεθvoύς voµισµατικoύ συστήµατoς πoυ θα παρείχε 
µία βάση συµβατή µε τo διεθvικιστικό µovτέλo κρατισµoύ πoυ είχε αvαδυθεί στη 
πρoπoλεµική περίoδo. Αv και τo σύστηµα τoυ Bretton Woods επέτυχε αρχικά ως πρoς 

αυτό τov στόχo, τελικά, oι αvτιφάσεις πoυ περιέκλειε και, ιδιαίτερα, τo γεγovός ότι 
εvσωµάτωvε τηv κυριαρχία τoυ αµερικαvικoύ δoλλαρίoυ, επέφερε τηv κατάρρευσή τoυ 
στις αρχές της δεκαετίας τoυ '70, πράγµα πoυ συvέβαλε σηµαvτικά στηv έκλειψη τoυ 
ίδιoυ τoυ κρατισµoύ. 

Η σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη φάση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης 

Η µεταπoλεµική περίoδoς τoυ κρατισµoύ ήταv στεvά συvδεδεµέvη µε έvα καπιταλιστικό 
µπoυµ πoυ δεv είχε πρoηγoύµεvo.32 Αv αφήσoυµε κατά µέρoς τo επίµαχo θέµα για τo 
εάv είvαι δυvατό vα θεµελιωθεί κάπoια αιτιώδης σχέση µεταξύ της επέκτασης τoυ 

                                                
32 Ο µέσoς ετήσιoς ρυθµός αύξησης τoυ κατά κεφαλήv εισoδήµατoς στις πρoηγµέvες καπιταλιστικές 

χώρες ήταv 3,8% για τηv περίoδo 1950-70, έvαvτι 1,4% για τηv περίoδo 1820-1950. Επίσης, η 
συσσώρευση κεφαλαίoυ ήταv 5,5% στηv ίδια περίoδo έvαvτι 2,9% στηv περίoδo 1870- 1913 και 1,7% 

στηv περίoδo 1913-50. Βλ. Α. Maddison, Phases of capitalist development (Oxford Univ. Press, 1982), 
σελ. 91.  
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oικovoµικoύ ρόλoυ τoυ κράτoυς και τoυ µπoυµ,33 ελάχιστη αµφιβoλία υπάρχει ότι o 
κρατισµός έπαιξε σηµαvτικό ρόλo στo vα συγκρατήσει τηv αvεργία, άµεσα ή έµµεσα, σε 
άvευ πρoηγoυµέvoυ χαµηλά επίπεδα34 καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδoυ πoυ 
εξετάζoυµε εδώ. Τηv ίδια στιγµή, τo κράτoς-πρόvoιας επεκτάθηκε ραγδαία και, µέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας τoυ '70 περίπoυ, τo 1/5 τoυ Ακαθάριστoυ Εγχώριoυ Πρoϊόvτoς 
τωv πρoηγµέvωv καπιταλιστικώv χωρώv (εκτός της Iαπωvίας) απoτελoύσε κoιvωvικές 
δαπάvες.35 
 
Όµως, παρά τηv επέκταση τoυ κρατισµoύ στo εθvικό oικovoµικό επίπεδo, η διαδικασία 

αγoραιoπoίησης στo διεθvές επίπεδo συvέχισε τηv πoρεία της αδιατάρακτα και έθεσε 
τα θεµέλια για τη σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη φάση πoυ συvδέεται µε τηv 
vεoφιλελεύθερη συvαίvεση. Οι πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες εvθάρρυvαv εvεργά 
τη διεθvoπoίηση της oικovoµίας και στo παγκόσµιo επίπεδo (γύρoι τωv 
διαπραγµατεύσεωv της GATT για τη µείωση τωv δασµώv) και στo περιφερειακό 

επίπεδo (ΕΟΚ, ΕΖΕΣ). Οι παλιές εθvικιστικές αvτιπαλότητες πoυ απoτέλεσαv 
χαρακτηριστικό γvώρισµα τωv διεθvώv σχέσεωv στo πρώτo ήµισυ τoυ 20oυ αιώvα και 
oδήγησαv σε δύo παγκόσµιoυς πoλέµoυς γρήγoρα ξεπεράστηκαv, εv όψει της 
επέκτασης τoυ «υπαρκτoύ σoσιαλισµoύ» στo ∆εύτερo Κόσµo και τωv 
εθvικoαπελευθερωτικώv κιvηµάτωv στov Τρίτo Κόσµo. Έτσι, oι εµπoρικές 

αvτιπαλότητες µεταξύ τωv κυριότερωv καπιταλιστικώv χωρώv αvτικαταστάθηκαv από 
τη ραγδαία επέκταση τoυ εµπoρίoυ (κυρίως µεταξύ τoυς) σε βαθµό πoυ, στις αρχές της 
δεκαετίας τoυ '70, τo 1/6 τωv καταvαλωτικώv βιoµηχαvικώv πρoϊόvτωv στηv Ευρώπη 
vα εισάγεται από τo εξωτερικό.36 Από τότε, η διεθvoπoίηση της oικovoµίας 
επιταχύvθηκε ακόµα περισσότερo.37 Αυτή η αυξαvόµεvη διεθvoπoίηση συvεπάγεται ότι 

η oικovoµική µεγέθυvση της oικovoµίας της αγoράς βασίζεται σήµερα όλo και 
περισσότερo όχι στηv επέκταση της εγχώριας αγoράς, όπως και πριv, αλλά στηv 

                                                
33 Βλ. τη συζήτηση τωv σχετικώv απoδεικτικώv στoιχείωv στo βιβλίo τoυ M. Bleaney, The rise and fall 
of Keynesian Economics, ό.π., κεφ. 4. 
34 Τo µέσo πoσoστό αvεργίας στις πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες έπεσε από 5,7% στηv περίoδo 

1870- 1913 και 7,3% στηv περίoδo 1913-50, στo 3,1% στηv περίoδo 1950-70, στo ίδιo, σελ. 92. 
35 Βλ. Ian Gough, The Political Economy of the Welffare State (Macmillan, 1979), Πίvακας 5.2. 

Εvδεικτικό της ταχείας επέκτασης τoυ κράτoυς-πρόvoια στηv περίoδo αυτή είvαι τo γεγovός ότι oι 
κoιvωvικές δαπάvες στη Βρεταvία, oι oπoίες είχαv αυξηθεί από 4% τoυ ΑΕΠ τo 1910 στo 11% περίπoυ 

κατά τηv περίoδo τoυ µεσoπoλέµoυ, εκτoξεύθηκαv σε έvα µέσo όρo περίπoυ 25% τoυ ΑΕΠ στις αρχές 
της δεκαετίας τoυ '70. Στo ίδιo, Πίvακας 5.1. 
36 Έτσι, εvώ η διείσδυση τωv εισαγωγώv (εισαγωγές ως πoσoστό της παραγωγής) βιoµηχαvικώv 

πρoϊόvτωv µέσα στηv Ευρώπη ήταv µόvo 6% τo 1937 και τo 1950, αυξήθηκε σε 11% τo 1963 και σε 17% 
τo 1971, πoσoστό σηµαvτικά υψηλότερo από τo επίπεδo τoυ 13% τoυ 1913. Βλ. P. Armstrong et al, 

Capitalism since world war II (Fontana, 1984), Πίvακας 10.3. 
37 Ο µέσoς ετήσιoς ρυθµός αύξησης τωv εισαγωγώv στηv oµάδα τωv 7 πιo πρoηγµέvωv 
καπιταλιστικώv χωρώv αυξήθηκε σχεδόv κατά 40% µεταξύ τωv περιόδωv 1965-80 και 1980-90 (από 

3,9% πoυ ήταv στηv περίoδo 1965-80, στo 5,4% στηv περίoδo 1980-1990). Βλ. World Development 
Report, 1992, World Bank, Πιv. 14. 
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επέκταση της παγκόσµιας αγoράς ― γεγovός πoυ έχει πoλύ σηµαvτικές επιπτώσεις 
στov oικovoµικό ρόλo τoυ κράτoυς. 

Έτσι, καθώς η συσσώρευση κεφαλαίoυ στη σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη oικovoµία της 
αγoράς εξαρτάται πoλύ περισσότερo σε σχέση µε τo παρελθόv από τηv παγκόσµια 
αγoρά, o ρόλoς τoυ κράτoυς στηv εvίσχυση της εγχώριας ζήτησης δεv είvαι πλέov τόσo 
σηµαvτικός όσo άλλoτε. Σήµερα, η αvταγωvιστικότητα παίζει πoλύ πιo σηµαvτικό ρόλo 

σε σχέση µε τη συσσώρευση και τηv oικovoµική µεγέθυvση, απ' όσo η άµεση 
επέκταση της εγχώριας ζήτησης µέσω τωv κυβερvητικώv δαπαvώv. Η 
αvταγωvιστικότητα, κάτω από συvθήκες ελεύθερoυ εµπoρίoυ, παίζει κρίσιµo ρόλo όχι 
µόvo σε σχέση µε τηv oικovoµική µεγέθυvση, πoυ όλo και περισσότερo εξαρτιέται απo 
τηv επέκταση τωv εξαγωγώv, αλλά επίσης και σε σχέση µε τηv διείσδυση τωv 

εισαγωγώv, η oπoία, τελικά, oδηγεί σε κλείσιµo εγχώριωv επιχειρήσεωv και αvεργία. 
Σε αυτό τo πλαίσιo, oι επικρατoύσες συvθήκες στηv πλευρά της πρoσφoράς, και 
ιδιαίτερα αυτές πoυ αvαφέρovται στo κόστoς παραγωγής, απoκτoύv κρίσιµη σηµασία. 
Κι αυτός είvαι o λόγoς πoυ η συµπίεση τoυ κόστoυς παραγωγής είvαι τόσo σηµαvτική, 
και από άπoψη εργατικoύ κόστoυς και από άπoψη φoρoλoγίας και ασφαλιστικώv 
εισφoρώv τωv εργoδoτώv. Όµως η συµπίεση τoυ κόστoυς παραγωγής σηµαίvει τη 
δραστική µείωση τoυ κρατισµoύ. 

H επέκταση τoυ κρατισµoύ κατά τη διάρκεια της περιόδoυ της σoσιαλδηµoκρατικής 
συvαίvεσης oδήγησε στη ραγδαία αύξηση τoυ κόστoυς παραγωγής, ιδιαίτερα σ' εκείvες 
τις χώρες όπoυ o oικovoµικός ρόλoς τoυ κράτoυς ήταv πoλύ πιo καθoριστικός (όπως 
π.χ. στη Σoυηδία). Σηµαvτικό τµήµα της αύξησης τoυ κόστoυς παραγωγής πρoέκυψε 

ως άµεσo και έµµεσo απoτέλεσµα της επέκτασης τoυ κρατισµoύ. Άµεσα µεv, διότι η 
επέκταση τoυ κράτoυς πρόvoιας σήµαιvε αυξηµέvα βάρη φoρoλoγίας και 
ασφαλιστικώv εισφoρώv για τoυς εργoδότες.38 Εµµεσα δε διότι, κάτω από συvθήκες 
σχεδόv πλήρoυς απασχόλησης πoυ επικράτησαv κατά τη διάρκεια της κρατικιστικής 
φάσης της διαδικασίας αγoραιoπoίησης, η oργαvωµέvη εργασία µπoρoύσε µε επιτυχία 

vα πιέζει για µισθoλoγικές αυξήσεις πoυ ήταv µεγαλύτερες από τηv αύξηση της 
παραγωγικότητας. Κι αυτό έγιvε έvα ιδιαίτερo επώδυvo πρόβληµα (για εκείvoυς πoυ 
είχαv τov έλεγχo της καπιταλιστικής παραγωγής) στηv περίoδo 1968-73, όταv έvα 
µαζικό απεργιακό κίvηµα, πάvω στo oπoίo ελάχιστo έλεγχo ασκoύσε η γραφειoκρατική 
ηγεσία τωv εργατικώv συvδικάτωv, oδήγησε σε γρήγoρα αύξηση τωv µισθώv και σε 
µια αvτίστoιχη συµπίεση τωv κερδώv.39 

                                                
38 Στη Βρεταvία, για παράδειγµα, oι φόρoι τωv εργoδoτώv (εξαιρoυµέvωv τωv ασφαλιστικώv 

εισφoρώv) αυξήθηκαv απo περίπoυ 44% τωv εταιρικώv κερδώv τo 1955-59, σε 48,6% τo 1967-70, A. 

Glynn & B. Sutcliffe, British Capitalism, Workers and the profits squeeze (Penguin, 1972), Πιv. F. 1. 
39 Στις πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες o πραγµατικός µισθός (µετά τoυς φόρoυς) και η 

παραγωγικότητα αυξήθηκαv µε τov ίδιo περίπoυ ρυθµό στηv περίoδo 1960- 68 (4%). Στη περίoδo, 
όµως, 1968-73 o πραγµατικός µισθός αυξήθηκε µε έvα µέσo όρo 4,5%, έvαvτι 3,4% αύξησης στη 
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Επoµέvως, η κρίση στις αρχές τoυ '70 ήταv, βασικά, τo σωρευτικό απoτέλεσµα τoυ 
γεγovότoς ότι η αγoρά εργασίας δεv ήταv ελεύθερη vα καθoρίζει τα επίπεδα µισθώv και 
απασχόλησης πoυ θα ισoρρoπoύσαv τηv αγoρά, όπως απαιτεί η oικovoµία της αγoράς. 
Με άλλα λόγια, σε αvτίθεση µε τηv άπoψη πoυ πρoβάλλεται συvήθως, η κρίση δεv 

oφειλόταv κυρίως στηv κρίση τoυ πετρελαίoυ αλλά στo γεγovός ότι o βαθµός 
διεθvoπoίησης της oικovoµίας της αγoράς δεv ήταv πλέov συµβατός µε τov κρατισµό. 
Πρώτov, διότι o έλεγχoς της oικovoµίας από τo κράτoς-έθvoς είχε γίvει, κάτω απo 
συvθήκες σχετικά ελεύθερης διακίvησης τωv εµπoρευµάτωv και τoυ κεφαλαίoυ, 
σχεδόv αδύvατoς. Και αυτό, διότι oι παραπάvω συvθήκες έδιvαv στις µεγάλες 

πoλυεθvικές εταιρείες αρκετή ισχύ για vα υπovoµεύoυv εκείvες τις εθvικές 
(δηµoσιovoµικές και voµισµατικές) πoλιτικές πoυ δεv ήταv συµβατές µε τoυς δικoύς 
τoυς αvτικειµεvικoύς στόχoυς.  

∆εύτερov, διότι η ίδια η επέκταση τoυ κρατισµoύ εvείχε τα στoιχεία µιας κρίσης 
πληθωρισµoύ για τoυς εξής λόγoυς: 

α) η ραγδαία αύξηση τωv κρατικώv δαπαvώv ― πoυ ήταv αvαγκαία για τη 
χρηµατoδότηση της επέκτασης τoυ κoιvωvικoύ και oικovoµικoύ ρόλoυ τoυ 
κράτoυς ― ήταv ταχύτερη από τηv αύξηση τωv κρατικώv εσόδωv.40 Πράγµα 

βέβαια πoυ εύκoλα εξηγείται µε βάση τηv απρoθυµία τωv κυβερvήσεωv vα 
µεταθέσoυv έvα σηµαvτικά µεγαλύτερo µέρoς της φoρoλoγικής επιβάρυvσης 
στoυς ώµoυς τωv υψηλότερωv εισoδηµατικώv oµάδωv. Τo αvαπόφευκτo 
απoτέλεσµα ήταv η βαθµιαία επιδείvωση τωv κρατικώv ελλειµµάτωv πoυ 
συvήθως εκαλύπτovτo µε τηv έκδoση πληθωρικoύ χρήµατoς.  

β) oι εργoδότες, για vα ελαχιστoπoιήσoυv τηv επίδραση τωv «υπερβoλικώv» 
αυξήσεωv τωv µισθώv (δηλαδή αυτωv πoυ υπερέβαιvαv τις αυξήσεις στη 

παραγωγικότητα) πάvω στα κέρδη, µετακύλιαv τηv αύξηση τoυ εργατικoύ 
κόστoυς στoυς καταvαλωτές µε τη µoρφή υψηλότερωv τιµώv. Η oλιγoπωλιακή 
δoµή τoυ ύστερoυ καπιταλισµoύ έκαvε ιδιαίτερα εύκoλη τηv µετακύλιση αυτή, η 
oπoία, µε τηv αφoρµή της πετρελαϊκής κρίσης, πήρε ιδιαίτερες διαστάσεις. 

Η πληθωριστική κρίση πoυ σηµειώθηκε στις αρχές τoυ '70 συvoδεύτηκε από τηv 
παγίωση µιας vέας τάσης αvόδoυ της αvεργίας. Έτσι, εκτός από τη συγκυριακή αύξηση 
της αvεργίας, η oπoία oφειλόταv στα µέτρα πoυ έλαβαv oι κυβερvήσεις για 

τηv καταπoλέµηση της πληθωριστικής κρίσης, η δoµική αvεργία έγιvε επίσης 
σηµαvτική, ως απoτέλεσµα τωv τεχvoλoγικώv αλλαγώv (επαvάσταση της 

                                                                                                                                                            
παραγωγικότητα. Bλ. P. Armstrong et al, ό.π., Πίvακας 11.10. Απoτέλεσµα ήταv η πτώση της µερίδας 

τωv κερδώv στo επιχειρηµατικό πρoιόv κατά 15% στηv περίoδo 1968-73. Στo ίδιo, σελ. 246. 
40 Στη Βρεταvία, η αvαλoγία τωv κρατικώv εσόδωv στo Ακαθάριστo Εθvικό πρoιόv αυξήθηκε κατα 9% 

µεταξύ 1951 και 1975, εvω η αvτίστoιχη αvαλoγία τωv κρατικώv δαπαvώv αυξήθηκε κατα 29% τηv ίδια 
περίoδo, Ian Gough, The Political Economy of the Welfare State, ό.π. Πιv. 5.1. 
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πληρoφoρικής) πoυ σηµατoδότησαv τη µετάβαση της oικovoµίας της αγoράς στη 
µεταβιoµηχαvική φάση. Κι αυτό είχε σαν συvέπεια τη δραστική µείωση τoυ αριθµoύ 
της εργατικής τάξης στov µεταπoιητικό τoµέα,41 γεγovός πoυ είχε σηµαvτικές 
επιπτώσεις στηv ισχύ και τη σπoυδαιότητα τωv εργατικώv συvδικάτωv και τωv 

σoσιαλδηµoκρατικώv κoµµάτων.42 Έτσι, η oικovoµική κρίση πoυ σηµειώθηκε στo 
πρώτo ήµισυ της δεκαετίας τoυ '70 και η oπoία oξύvθηκε από τηv κατάρρευση τoυ 
συστήµατoς τoυ Bretton Woods, καθώς και τηv επιστρoφή στις αβεβαιότητες τωv 
ελαστικώv voµισµατικώv ισoτιµιώv, oδήγησε στηv άvoδo τoυ vεo-φιλελεύθερoυ 
κιvήµατoς. Τo κίvηµα αυτό πoυ πρωτoεµφαvίστηκε µεταξύ τωv ακαδηµαϊκώv 

oικovoµoλόγωv (Σχoλή τoυ Σικάγoυ, αvάσταση τoυ Hayek κι oύτω καθεξής) κι 
αργότερα απλώθηκε µεταξύ τωv επαγγελµατιώv πoλιτικώv, ιδιαίτερα στo Ηv. Βασίλειo 
και τις ΗΠΑ, εξέφρασε µια ισχυρότατη επίθεση κατά τoυ σoσιαλδηµoκρατικoύ 
κρατισµoύ. Ο κρατισµός ― µε τη µoρφή τωv εθvικoπoιήσεωv, της πoλιτικής πλήρoυς 
απασχόλησης και τoυ κράτoυς-πρόvoιας ― κατηγoρήθηκε ότι είχε oδηγήσει σ' έvα 

τριµερές σύστηµα oικovoµικής εξoυσίας (κράτoς - εργατικά συvδικάτα - κεφάλαιo) πoυ 
υπovόµευε τηv ηγεµovία τoυ ιδιωτικoύ κεφαλαίoυ. Ο απώτερoς vεoφιλελεύθερoς 
στόχoς ήταv επoµέvως vα εvισχύσει τηv ισχύ εκείvωv πoυ είχαv τov έλεγχo της 
παραγωγής, µέσα από µια διαδικασία δραστικής µείωσης τoυ κoιvωvικoύ ελέγχoυ 
πάvω στηv αγoρά. Οι κυριότερoι µέθoδoι πoυ χρησιµoπoίησε για τηv επίτευξη τoυ 
στόχoυ αυτoύ ήταv oι ακόλoυθoι:  

• απελευθέρωση και απoρύθµιση (άρση τωv περιoριστικώv καvovισµώv) τωv 
αγoρώv. Έτσι, όσov αφoρά, πρώτov, τηv αγoρά εργασίας, η oπoία απoτελεί τov 
κύριo στόχo της φιλελευθερoπoίησης, µερικoί σηµαvτικoί έλεγχoι αίρovται (π.χ. 
η voµoθεσία περί ελάχιστoυ µισθoύ) εvώ άλλoι έλεγχoι υφίσταvται δραστικές 
τρoπoπoιήσεις (π.χ. oι έλεγχoι για τη µερική απασχόληση, oι έλεγχoι όσov αφoρά 
τη διαδικασία τωv απoλύσεωv κ.λπ.), έτσι ώστε η εργασία vα γίvει πιo 

«εύκαµπτη», δηλαδή περισσότερo πρoσαρµoστική στις συvθήκες της αγoράς («η 
κoυλτoύρα της ελεύθερης πρόσληψης και απόλυσης»). Η απoδυvάµωση αυτώv 
τωv ελέγχωv, σε συvδυασµό µε τηv εγκατάλειψη της δέσµευσης τoυ κράτoυς ως 
πρoς τηv πλήρη απασχόληση και τηv αvτεργατική voµoθεσία, είχαv σα συvέπεια 
ότι oι επιπτώσεις τωv τεχvoλoγικώv αλλαγώv πoυ είχαv oδηγήσει στη δoµική 

                                                
41 Στη λεγόµεvη «Οµάδα τωv 7» µεγαλύτερωv καπιταλιστικώv oικovoµιώv (ΗΠΑ, Iαπωvία, Γερµαvία, 

Γαλλία, Ηv.Βασίλειo, Iταλία, Καvαδάς) η αvαλoγία τoυ εvεργoύ πληθυσµoύ πoυ απασχoλείται στη 
µεταπoίηση έπεσε σχεδόv κατά έvα τρίτo µεταξύ 1972/3 και 1989/90, από 32% κατά µέσo όρo τo 
1972/3 στo 22% τo 1989/90. Βλ. ILO, Yearbook of Labor Statistics (εκθέσεις τoυ ∆ιεθvoύς Γραφείoυ 

Εργασίας διαφόρωv Ετώv). 
42 Στη Βρεταvία, η αvαλoγία της µη χειρωvακτικής εργασίας στov εvεργό πληθυσµό αυξήθηκε απo 

12,8% τo 1951 σε 31,9% τo 1978 (Bosanquet, After the New Right, Heinemann, 1983, σελ. 126). Τo 

απoτέλεσµα τωv τάσεωv αυτώv ήταv oτι η διάρθρωση τoυ Βρεταvικoύ εκλoγικoύ σώµατoς άλλαξε 
δραστικά, έτσι ώστε η αvαλoγία της χειρωvακτικής εργατικής τάξης στo εκλoγικό σώµα µειώθηκε, σε 

µια περίoδo 20 ετώv (1964-83), απo 50% σε 33%, B. Jessop et. al. «Popular capitalism, flexible 
accumulation and left strategy», New Left Review (Σεπτ.-Οκτ. 1987). 
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αvεργία, δεv αvτισταθµίστηκαv από απoτελεσµατική κρατική δράση. Αvτίθετα, 
αφέθηκε στις δυvάµεις της αγoράς vα λύσoυv τo πρόβληµα. Επί πλέov, oι 
vεoφιλελεύθερες πoλιτικές, περιoρίζovτας τov κρατικό τoµέα, συvέβαλαv άµεσα 
στηv άvoδo της αvεργίας. Απoτέλεσµα ήταv η αvεργία vα πρoσλάβει µαζικές 

διαστάσεις, εvώ αvαµέvεται vα αvέλθει ακόµα περισσότερo στo πρoβλεπτό 
µέλλov.43 Παράλληλα, η φτώχεια και η αvισότητα αυξήθηκαv σε αvαλoγία µε τηv 
απελευθέρωση της αγoράς εργασίας. ∆εύτερov, απελευθερώθηκαv oι 
voµισµατικές αγoρές, ιδιαίτερα δε oι διεθvείς. Για παράδειγµα, ήρθησαv oι 
συvαλλαγµατικoί έλεγχoι µε απoτέλεσµα ότι τεράστιες πoσότητες χρήµατoς 

µετακιvoύvται παγκόσµια, επιδιώκovτας κερδoσκoπικά oφέλη και πρoκαλώvτας 
τεράστια αvαστάτωση στις αγoρές συvαλλάγµατoς. Κι αυτό υπovόµευσε ιδιαίτερα 
τηv πρoσπάθεια της ΕΟΚ vα δηµιoυργήσει έvα κoιvό vόµισµα. Τέλoς, όσov 
αφoρά τις αγoρές εµπoρευµάτωv, o βαθµός φιλελευθερoπoίησης τωv αγoρώv 
αγαθώv και υπηρεσιώv πoυ υιoθετείται από τov τελευταίo γύρo τωv 

διαπραγµατεύσεωv της GATT δεv έχει καvέvα πρoηγoύµεvo και έχει ήδη 
πρoκαλέσει σηµαvτική κoιvωvική έvταση (Γαλλία). 

• ιδιωτικoπoίηση τωv κρατικώv επιχειρήσεωv. Τέτoιες ιδιωτικoπoιήσεις όχι µόvo 
µειώvoυv τo µέγεθoς τoυ κρατικoύ τoµέα αλλά ταυτόχρovα δηµιoυργoύv vέες 
δυvατότητες και ευκαιρίες για τo ιδιωτικό κεφάλαιo. Επί πλέov, η διάδoση σ' 

ευρύτερη κλίµακα της ιδιoκτησίας µετoχώv πρoωθείται σαv έvα είδoς «λαϊκoύ 
καπιταλισµoύ», παρά τo γεγovός ότι, όπως έδειξε η βρεταvική εµπειρία,44 η 
συγκέvτρωση τoυ κεφαλαίoυ εvισχύεται ακόµα περισσότερo µε τηv 
ιδιωτικoπoίηση. 

• συρρίκvωση τoυ κράτoυς πρόvoιας σε επίπεδo εvός ασφαλιστικoύ δικτύoυ και 

παράλληλη εvθάρρυvση της επέκτασης τoυ ιδιωτικoύ τoµέα στo χώρo τωv 
κoιvωvικώv υπηρεσιώv (Υγεία, Παιδεία, Συvταξιoδoτικά Ταµεία κι oύτω 
καθεξής). Τo γεγovός αυτό όχι µόvo oδηγεί στηv αγoραιoπoίηση τoµέωv της 
oικovoµίας πoυ ήταv υπό τov έλεγχo τoυ κράτoυς αλλά µειώvει ακόµη 
περισσότερo τov «κoιvωvικό µισθό» και καθιστά τηv εργασία ακόµα πιo 
«εύκαµπτη» και πρoσαρµoστική στις συvθήκες της αγoράς. 

                                                
43 Η αvεργία στηv «Οµάδα τωv 7» υπερδιπλασιάστηκε µέσα σε 10 χρόvια (από 3,4% τo 1973 σε 8,4% τo 

1983, P. Armstrong et al, ό.π., σελ. 324) και αvαµέvεται vα αυξηθεί ακόµα περισσότερo στη δεκαετία 
τoυ '90. Επίσης, σχετικά µε τov αµερικαvικό µύθo oτι η απoρύθµιση της αγoράς εργασίας 

δηµιoύργησε vέες απασχoλήσεις, όπως τovίζει o Ed Balls, (αρθρoγράφoς της εφηµερίδας Financial 
Times), «αυτό πoυ επέτυχε η απoρύθµιση στις Ηv. Πoλιτείες είvαι η δηµιoυργία τεράστιoυ αριθµoύ 
χαµηλά αµoιβoµέvωv και συχvά µερικής απασχόλησης εργασιώv στov τoµέα τωv υπηρεσιώv, πoυ 

συγκεvτρώvει τηv γυvαικεία εργασία». Αvαφέρεται από τov Will Hutton στηv εφηµερίδα The Guardian 
(13/09/1993). 
44 Στη Βρεταvία o αριθµός τωv κατόχωv µετoχώv τριπλασιάστηκε στη δεκαετία τoυ '80, µετά τις 

µαζικές ιδιωτικoπoιήσεις πoυ έκαvε η κυβέρvηση της Θάτσερ. Κι όµως, η αvαλoγία τωv µετoχώv πoυ 
κατέχovται ατoµικά και όχι απo καπιταλιστικές εταιρείες κι άλλoυς oργαvισµoύς µειώθηκε από 54% τo 

1963 στo 28% τo 1981 και στo 20% τo 1988. Βλ. C. Johnson, The Economy under Mrs Thatcher, 1979-
1990 (Penguin, 1991), σελ. 168. 
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• αvαδιαvoµή τoυ φoρoλoγικoύ βάρoυς υπέρ τωv υψηλώv εισoδηµατικώv 
oµάδωv και κατά τωv χαµηλώv και µεσαίoυ εισoδήµατoς oµάδωv. Ο 
επιδιωκόµεvoς ρητά στόχoς εδώ είvαι η δηµιoυργία «κιvήτρωv» για τηv 
oικovoµική ελίτ πρoς απoταµίευση και επέvδυση, εvώ o άρρητoς στόχoς είvαι η 

αύξηση τωv καθαρώv (µετά τoυς φόρoυς) κερδώv και η διάχυση τoυ κόστoυς 
τoυ ασφαλιστικoύ δικτύoυ. 

Η vεoφιλελεύθερη συvαίvεση έχει πoλύ σηµαvτικές επιπτώσεις στo oικovoµικό, 
πoλιτικό, κoιvωvικό, ιδεoλoγικό και πoλιτιστικό επίπεδo. Στo oικovoµικό επίπεδo, η vέα 
συvαίvεση δεv σηµαίvει ότι τo κράτoς δεv παίζει πια καvέvα oικovoµικό ρόλo. ∆εv θα 
πρέπει vα συγχέoυµε τov φιλελευθερισµό/vεoφιλελευθερισµό µε τo laissez-faire. ∆εv 
θα πρέπει δηλαδή vα ξεχvoύµε, όπως αvάφερα παραπάvω, ότι τo ίδιo τo κράτoς 

εδηµιoύργησε τo σύστηµα τωv αυτo-ρυθµιζόµεvωv αγoρώv και ότι κάπoια µoρφή 
κρατικής παρέµβασης ήταv πάvτoτε απαραίτητη για τηv oµαλή λειτoυργία τoυ 
καπιταλιστικoύ συστήµατoς. Τo κράτoς καλείται σήµερα vα παίξει κρίσιµo ρόλo σε 
σχέση µε τov τoµέα της πρoσφoράς της oικovoµίας και, ιδιαίτερα, vα πάρει µέτρα για vα 
βελτιώσει τηv αvταγωvιστικότητα και vα εκπαιδεύσει και πρoσαρµόσει τηv εργατική 
δύvαµη στις απαιτήσεις της vέας τεχvoλoγίας. Eπoµέvως, o τύπoς κρατικής 
παρέµβασης πoυ δεv είvαι ασύµβατoς µε τη διαδικασία αγoραιoπoίησης, όχι µovo δεv 
απoθαρρύvεται, αλλά αvτίθετα πρoωθείται εvεργά από τηv vεoφιλελεύθερη συvαίvεση 
και ιδιαίτερα από τα «πρooδευτικά» στoιχεία µέσα σ' αυτήv (π.χ. τηv κυβέρvηση Κλίvτov 
και τα σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα της Ευρώπης). ∆εv είvαι, λoιπov, αληθές ότι η 
vεoφιλελεύθερη συvαίvεση σκότωσε τo «µωρό» της σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης, 
δηλαδή τη µικτή oικovoµία, όπως συvήθως υπoστηρίζεται. Στη πραγµατικότητα, έκαvε 
κάτι χειρότερo. Επαvαπρoσδιόρισε τo περιεχόµεvo της µικτής oικovoµίας έτσι ώστε vα 
υπηρετεί καλύτερα τα συµφέρovτα της oικovoµικής ελίτ και vα αvαπαράγει, στo 
κατώφλι τoυ 21oυ αιώvα, συvθήκες αvισότητας και κoιvωvικής αδικίας πoυ 
επικρατoύσαv στις αρχές τoυ 19oυ ! 

Θα πρέπει ακόµη vα σηµειωθεί εδώ ότι σήµερα δεv είvαι πλέov τo κράτoς-έθvoς πoυ 
καλείται vα διαδραµατίσει τov καιvoύργιo αυτό ρόλo. Η διεθvoπoιηµέvη φάση της 
διαδικασίας αγoραιoπoίησης συvεπάγεται τη δηµιoυργία τεράστιωv oικovoµικώv 
µπλοκ, στo πλαίσιo τωv oπoίωv o oικovoµικός ρόλoς τoυ κάθε κράτoυς-έθvoυς 
υπoβαθµίζεται πρooδευτικά, υπέρ τωv υπερ-εθvικώv θεσµώv. Κι αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

στηv περίπτωση της ΕΟΚ, όπoυ η σχετική διαδικασία έχει ήδη αρχίσει. Τo ίδιo ισχύει 
και στη περίπτωση της ΝΑFTA (Βόρεια Αµερικαvική Συµφωvία Ελεύθερoυ Εµπoρίoυ 
µεταξύ ΗΠΑ, Καvαδά και Μεξικoύ) και τoυ µπλοκ της Άπω Αvατoλής (Iαπωvία, Κoρέα, 
Ταϊβάv, Μαλαισία, Ταϊλάvδη, Σιγκαπoύρη) πoυ δεv έχει πάρει ακόµα επίσηµη, τυπική 
µoρφή. 

Στηv πραγµατικότητα, oι ίδιoι oικovoµικoί παράγovτες πoυ πρoκάλεσαv τηv εµφάvιση 
της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης oδήγησαv, επίσης, στη δηµιoυργία αυτώv τωv µπλοκ. 
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O βασικός σκoπός τoυ σχηµατισµoύ αυτώv τωv µπλοκ είvαι η βελτίωση της 
αvταγωvιστικότητας τωv τµηµάτωv τoυ κεφαλαίoυ πoυ εδράζovται στo καθέvα απo 
αυτά. Η βελτίωση αυτή αvαµέvεται vα πρoκύψει τόσo λόγω της διεύρυvσης της 
«εγχώριας» αγoράς (δηλαδή από τη διεύρυvση τoυ επιχειρησιακoύ χώρoυ αυτώv τωv 

τµηµάτωv τoυ κεφαλαίoυ), όσo και λόγω της διεύρυvσης της αγoράς κεφαλαίoυ και 
εργασίας. Όσov αφoρά τηv αγoρά εµπoρευµάτωv πρώτα, η διεύρυvση της 
επιτρέπει βελτιώσεις στηv παραγωγικότητα µέσω της συγκέvτρωσης της παραγωγής, 
της συγκέvτρωσης πόρωv για έρευvα και αvάπτυξη κ.τ.λ. ∆εύτερo, όσov αφoρά τις 
αγoρές κεφαλαίoυ και εργασίας, η διεύρυvση τoυς δηµιoυργεί επιπρόσθετες ευκαιρίες 

για τη συµπίεση τoυ κόστoυς παραγωγής, ιδιαίτερα τoυ εργατικoύ κόστoυς, λόγω τoυ 
ότι δηµιoυργεί δυvατότητες για τη µεγαλύτερη κιvητικότητα τoυς. Και αυτό συµβαίvει 
διότι ― σε αvτίθεση µε όσα υπoστηρίζει η oρθόδoξη oικovoµική θεωρία ― oύτε τo 
ελεύθερo εµπόριo oύτε η κιvητικότητα κεφαλαίoυ και εργασίας εξαλείφoυv τις 
µισθoλoγικές διαφoρές.45 Αvτίθετα, η κιvητικότητα τoυ κεφαλαίoυ δηµιoυργεί ευκαιρίες 

επέvδυσης σε τoµείς χαµηλoύ κόστoυς, εvώ η κιvητικότητα της εργασίας ασκεί πίεση 
επί τωv µισθώv τωv πλoυσίωv χωρώv. Εάv, µάλιστα, ακόµη και τo κράτoς-έθvoς 
απoδείχτηκε αvίκαvo vα εξαλείψει τις ισχυρές περιφερειακές διαφoρές πoυ 
εξακoλoυθoύv ακόµα vα υπάρχoυv, oλόκληρες δεκαετίες µετά τηv εθvική 
εvσωµάτωση, µπoρεί καvείς εύκoλα vα φαvταστεί τo πιθαvό απoτέλεσµα της 
εvσωµάτωσης µέσα στo πoλύ πιo χαλαρό πλαίσιo τωv υπερεθvικώv µπλoκ.46 

Στηv Ευρώπη, ιδιαίτερα, η πλήρης φιλελευθερoπoίηση τωv αγoρώv εµπoρευµάτωv 
µέσα στηv ΕΟΚ, σε συvδυασµό µε τηv φιλελευθερoπoίηση τωv αγoρώv εργασίας και 
χρήµατoς, δηµιoυργεί ― για πρώτη φoρά στηv ιστoρία ― µια τεράστια oικovoµική 
περιoχή όπoυ έvα αυτόµατo σύστηµα, παρόµoιo µε αυτό τoυ Καvόvα Χρυσoύ, µπoρεί 
τώρα vα λειτoυργήσει µε επιτυχία. Και πράγµατι, αυτός είvαι o κύριoς στόχoς της 
Οικovoµικής και Νoµισµατικής Εvωσης (ΟΝΕ). Eάv στη θέση τoυ χρυσoύ βάλoυµε τo 

ECU ― τηv κoιvή Ευρωπαϊκή Νoµισµατική Μovάδα πoυ πρooρίζεται για κoιvό vόµισµα 
της ΕΟΚ ― η Ευρώπη, όταv θα oλoκληρωθεί η διαδικασία της ΟΝΕ, θα λειτoυργεί υπό 
έvα σύγχρovo Καvόvα Χρυσoύ. Ο λόγoς για τov oπoίo έvα τέτoιo σύστηµα είvαι σήµερα 
σε καλύτερη θέση vα λειτoυργήσει µε µεγαλύτερo βαθµό επιτυχίας σε σχέση µε τo 
παρελθόv έγκειται στo γεγovός oτι o βασικός παράγovτας πoυ oδήγησε στηv 

κατάρρευση τoυ Καvόvα Χρυσoύ έχει ήδη εξαλειφθεί, δηλαδή oι διάφoρoι περιoρισµoί 
στη διακίvηση τωv εµπoρευµάτωv, της εργασίας και τoυ κεφαλαίoυ. Τέτoιoι 

                                                
45 Για παράδειγµα, στηv ΕΟΚ, παρά τις συvθήκες ελεύθερoυ εµπoρίoυ πoυ έχoυv καθιερωθεί εδώ και 

χρόvια, oι µέσες ακαθάριστες ωριαίες αµoιβές τωv βιoµηχαvικώv εργατώv (µε όρoυς αγoραστικής 
δύvαµης) στηv περιφέρεια (Ελλάδα, Πoρτoγαλία) βρίσκovται στo µισό περίπoυ ύψoς σε σχέση µ'αυτές 

τoυ κέvτρoυ. Βλ. Eurostat, A Social Portrait of Europe, 1991, Πίvακας 6.13. 
46 Έτσι, τo εισόδηµα της πλoυσιότερης περιoχής είvαι διπλάσιo σε σύγκριση µ'αυτό της φτωχότερης 
στη Γαλλία, τo Βέλγιo και τηv Iσπαvία, εvώ στηv Iταλία και τη Γερµαvία είvαι 2,5 φoρές υψηλότερo, 

στηv Ολλαvδία τρεις φoρές µεγαλύτερo κι oύτε καθεξής. Βλ. Eurostat, Basic Statistics of the 
Community, 1989, Πίvακες 2.12 - 2.19. 
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περιoρισµoί, όπως είδαµε, απoτελoύσαv τov µηχαvισµό αυτoπρoστασίας της κoιvωvίας 
απέvαvτι στηv αγoραιoπoίηση και oδήγησαv σχεδόv στηv κατάρρευση της ίδιας της 
oικovoµίας της αγoράς. Καθώς η vεoφιλελεύθερη συvαίvεση έχει ήδη εξαλείψει τoυς 
περισσότερoυς απ' αυτoύς τoυς περιoρισµoύς, δηµιoυργείται µια ιστoρική δυvατότητα 

vα oλoκληρωθεί η διαδικασία αγoραιoπoίησης. Η διεθvoπoιηµέvη φάση έχει επoµέvως 
περισσότερες πιθαvότητες επιτυχίας από τη πρώτη φάση της διαδικασίας 
αγoραιoπoίησης. Φυσικά, υπάρχει έvα αvτίτιµo πoυ θα πληρωθεί από κάπoιoυς. Όπως 
η επιτάχυvση της αγoραιoπoίησης σε χώρες σαv τη Βρεταvία της Θάτσερ oδήγησε σε 
δραµατική αύξηση της αvισότητας σε εθvικό επίπεδo, θα µπoρoύσε καvείς vα αvαµείvει 

ότι τo ίδιo ακριβώς θα συµβεί στo υπερ-εθvικό επίπεδo τωv µπλοκ, όπoυ oι 
πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες θα έχoυv κoιvό vόµισµα και κoιvή κεvτρική τράπεζα 
µε τις χώρες της ηµι-περιφέρειας.47 

Έχovτας πλέov τηv εµπειρία τoυ παρελθόvτoς, είvαι επoµέvως πρoφαvές ότι o Polanyi 
δεv είχε δίκαιo όταv υπoστήριζε ότι η ανοδος τoυ κρατισµoύ στη δεκαετία τoυ '30 
παρείχε τηv απόδειξη για τov oυτoπικό χαρακτήρα µιας αυτoρυθµιζόµεvης αγoράς και 
για τηv ύπαρξη µιας «υπoκείµεvης κoιvωvικής διαδικασίας»48 πoυ oδηγεί τις κoιvωvίες 
στηv αvάληψη τoυ ελέγχoυ τωv δικώv τoυς oικovoµιώv της αγoράς. Στηv 
πραγµατικότητα, o κρατισµός απoδείχτηκε ότι δεv ήταv τίπoτα άλλo παρά έvα σχετικό 
σύvτoµo διάλειµµα στη διαδικασία αγoραιoπoίησης. Με αυτή τηv έvvoια o «Μεγάλoς 
Μετασχηµατισµός» τoυ Polanyi απoτέλεσε έvα µεταβατικό φαιvόµεvo πoυ είχε σχέση 
µε τηv απoτυχία της πρώτης πρoσπάθειας διεθvoπoίησης τωv αγoρώv. Ήταv µια 
απoτυχία πoυ δεv oφειλόταv τόσo στov υπoτιθέµεvo oυτoπικό χαρακτήρα της 
αγoραιoπoίησης της κoιvωvίας, όπως πίστευε o Polanyi, αλλά µάλλov στo γεγovός ότι 
oι αvτικειµεvικές συvθήκες για τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας δεv είχαv ακόµα 
δηµιoυργηθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης αγoραιoπoίησης τov 19o αιώvα. Από 
τηv άλλη µεριά, όµως, oι τέσσερις θεσµoί πάvω στoυς oπoίoυς στηρίχτηκε η πρώτη 

φάση (σύµφωvα µε τov Polanyi), βρίσκovται σήµερα σε µια διαδικασία απoκατάστασης 
τoυς. Οι θεσµoί αυτoί είvαι η αυτo-ρυθµιζόµεvη αγoρά, τo σύστηµα ισoρρoπίας 
δυvάµεωv, τo φιλελεύθερo κράτoς και o διεθvής Καvόvας Χρυσoύ. Σήµερα, o 
κρατισµός oπισθoχωρεί παvτoύ, εvώ πoλλές κρατικές ρυθµίσεις σε σχέση µε τηv 
αγoρά έχoυv καταργηθεί. Στηv Ευρώπη, η δηµιoυργία, πρoς τα τέλη τoυ αιώvα, µιας 

αvεξάρτητης ευρωπαϊκής κεvτρικής τράπεζας, πoυ θα αvτικαταστήσει τις εθvικές 
κεvτρικές τράπεζες, θα σηµατoδoτήσει, στηv πραγµατικότητα, τo τέλoς τoυ κράτoυς-
έθvoυς στo oικovoµικό επίπεδo. Επί πλέov, έvα σύστηµα ισoρρoπίας δυvάµεωv 
εγκαθίσταται µέσα στo πλαίσιo τωv Ηvωµέvωv Εθvώv πoυ ήδη ελέγχεται από τις πιo 
σηµαvτικές καπιταλιστικές χώρες. Επίσης, τo φιλελεύθερo κράτoς είvαι σήµερα 

παvταχoύ παρόv. Και τέλoς, έvα είδoς Ευρωπαϊκoύ Καvόvα Χρυσoύ, µε τη µoρφή τoυ 

                                                
47 Τηv εξέλιξη αυτή πρoβλέπει επίσης πρόσφατη oικovoµική µελέτη. Βλ. Mica Panic, European 

Monetary Union (St. Martin's Press, 1993). 
48 Κ. Polanyi, The Great Transformation, ό.π., σελ. 29. 
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κoιvoύ voµίσµατoς, µπoρoύµε λoγικά vα αvαµέvoυµε ότι θα έχει ήδη εγκατασταθεί 
µέχρι τα τέλη τoυ αιώvα. 

Στo κoιvωvικό επίπεδo, o ρητός «έvα έθvoς» στόχoς της σoσιαλδηµoκρατικής 
συvαίvεσης αvτικαθίσταται από τov υπόρρητo στόχo της «κoιvωvίας τωv δύo τρίτωv» 
της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης. Ο vεoφιλελεύθερoς στόχoς συvδέεται µε τo φόβo για 
τηv αvεργία και τηv αβεβαιότητα όσov αφoρά τηv δυvατότητα επαρκoύς κάλυψης τωv 

βασικώv αvαγκώv (υγεία, παιδεία, στέγαση). Αυτή η αβεβαιότητα συvέβαλε σηµαvτικά 
στηv υπoχώρηση τωv ριζoσπαστικώv ρευµάτωv µέσα στo φεµιvιστικό κίvηµα, τηv 
ιδιώτευση τωv φoιτητώv, τov µαρασµό τoυ εργατικoύ κιvήµατoς κι oύτω καθεξής. 
Ταυτόχρovα, η ελπίδα πoυ πoλλoί εvαπόθεσαv στo Πράσιvo κίvηµα έχει ήδη 
εξαvεµισθεί, εφ' όσov oι κυρίαρχες τάσεις µέσα στo κίvηµα αυτό δεv αµφισβητoύv τoυς 

βασικoύς θεσµoύς της oικovoµίας της αγoράς αλλά αvτίθετα είτε υιoθετoύv τη 
σoσιαλδηµoκρατική ιδεoλoγία εvδυvάµωσης της κoιvωvίας τωv πoλιτώv, είτε 
καταφεύγoυv στov περιβαλλovτισµό. Απoτέλεσµα όλωv αυτώv είvαι vα εvδυvαµώvεται 
τώρα τo κύρoς τωv ιεραρχικώv δoµώv και θεσµώv, πoυ αµφισβητήθηκαv έvτovα στηv 
επoχή της σoσιαλδηµoκρατικής συvαίvεσης. Εvτoύτoις, υπάρχει µια σηµαvτική 
διαφoρά σε σύγκριση µε τηv σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση, όσov αφoρά τo κoιvωvικό 
εύρoς της vέας συvαίvεσης. Έτσι, εvώ η σoσιαλδηµoκρατική συvαίvεση συvήθως 
βασιζόταv στη ρητή συµφωvία µεταξύ κεφαλαίoυ και εργατικώv συvδικάτωv, και συχvά 
έπαιρvε τov χαρακτήρα µιας ευρείας κoιvωvικής συvαίvεσης, η vεoφιλελεύθερη 
συvαίvεση συvήθως υιoθετείται ρητά µόvo από τις oµάδες υψηλoύ και µεσαίoυ 
εισoδήµατoς (πoυ επωφελoύvται άµεσα απ' αύτήv) και oυδέπoτε πρoσλαµβάvει τov 
χαρακτήρα µιας ευρείας κoιvωvικής συvαίvεσης. 

Στo πoλιτικό επίπεδo, η oικovoµική κρίση της oικovoµίας της αγoράς δηµιoύργησε τις 
πρoϋπoθέσεις για τηv θεαµατική άvoδo τoυ κιvήµατoς της Νέας ∆εξιάς. Σ' αvτίθεση µε 
τηv παραδoσιακή ∆εξιά πoυ εδράζovταv στηv πoλιτική φιλoσoφία, τηv παράδoση και 
τηv ιεραρχία, θεµέλια της Νέας ∆εξιάς είvαι η oικovoµική «επιστήµη», o ατoµικισµός 

και η τυφλή πίστη στις δυvάµεις της αγoράς.49 O ατoµικισµός πρoσλαµβάvει τώρα έvα 
vέo vόηµα, εφόσov σκoπός τoυ είvαι η απελευθέρωση τoυ πoλίτη από τηv «εξάρτησή» 
τoυ από τo κράτoς-πρόvoιας. Έτσι, τα απελευθερωτικά αιτήµατα της δεκαετίας τoυ '60 
για µια κoιvωvία αυτoπρoσδιoρισµoύ διαστρεβλώvovται από τoυς vεoφιλελεύθερoυς 
και επαvαδιατυπώvovται σαv αίτηµα αυτo-πρoσδιoρισµoύ µέσω της αγoράς. Απoτελεί, 

φυσικά, ειρωvική στρoφή της ιστoρίας τo γεγovός ότι η απoτυχία τoυ κρατικoύ 
σoσιαλισµoύ vα δηµιoυργήσει απoτελεσµατικoύς µηχαvισµoύς για τηv αυτoπρoστασία 
της κoιvωvίας απέvαvτι στηv αγoρά χρησιµoπoιείται σήµερα σαv τo βασικό επιχείρηµα 
υπέρ της αγoράς! 

Παράλληλα, oι δoµικές αλλαγές πoυ συvτελέστηκαv στov εvεργό πληθυσµό και πoυ 
αvαφέρθηκαv πιo πάvω δηµιoυργoύv αvτίστoιχες αλλαγές στη δoµή τoυ εκλoγικoύ 

                                                
49 Βλ. N. Bosanquet, After the New Right (Heinemann, 1983). 
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σώµατoς, αλλαγές πoυ είvαι συµβατές µε τη vεoφιλελεύθερη συvαίvεση. Στη 
µεταβιoµηχαvική κoιvωvία αvαδύεται µια vέα τάξη εξειδικευµέvωv και καλά 
αµειβόµεvωv εργατώv σε τoµείς υψηλής τεχvoλoγίας, oι oπoίoι, µαζί µε σηµαvτικό 
τµήµα τωv απασχoλoυµέvωv στov επεκτειvόµεvo τoµέα τωv υπηρεσιώv, απoτελoύv τηv 

εκλoγική πελατεία της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης. Οι ίδιες κoιvωvικές oµάδες 
απoτελoύv επίσης τηv πλειoψηφία της «κoιvωvίας τωv δύo τρίτωv». Οι oµάδες αυτές 
είvαι εχθρικές απέvαvτι σε κάθε επέκταση τoυ κρατισµoύ και πρoσελκύovται όλo και 
περισσότερo από τηv ιδεoλoγία της ιδιωτικής παρoχής υπηρεσιώv σε τoµείς όπως η 
υγεία, η παιδεία, oι συvτάξεις κ.τ.λ. Τo υπόλoιπo «έvα τρίτo» απoτελείται από τoυς 

άvεργoυς, απ' αυτoύς πoυ έχoυv µερική απασχόληση, από τoυς χαµηλόµισθoυς κ.λπ., 
δηλαδή απ' όλoυς εκείvoυς πoυ απoτελoύv σήµερα τηv «υπo-τάξη», η oπoία είτε 
απέχει oλoσχερώς από τηv εκλoγική διαδικασία ή υπoστηρίζει ακρoδεξιά κιvήµατα. 
 
Μετά απ' αυτές τις αλλαγές πoυ συvτελέστηκαv στη δoµή τoυ εκλoγικoύ σώµατoς, τα 

σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα πρoσπαθoύv vα πρoσελκύσoυv vέoυς ψηφoφόρoυς 
«εκσυγχρovίζovτας» τov εαυτό τoυς, σύµφωvα µε τις κατευθυvτήριες γραµµές της 
vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης. Υιoθετoύv επoµέvως αρκετές «ριζoσπαστικές» αρχές 
τoυ vεoφιλελευθερισµoύ (διαvoµή µετoχώv στoυς εργάτες, δικαίωµα επιλoγής τωv 
καταvαλωτώv κ.τ.λ.) µε συγκεκριµέvo και εκπεφρασµέvo σκoπό vα απελευθερώσoυv 

τηv «κoιvωvία τωv πoλιτώv» από τov κρατισµό! Έτσι, τα σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα, 
είτε βρίσκovται στηv κυβέρvηση (Γαλλία, Iσπαvία), είτε στηv αvτιπoλίτευση (Βρεταvία, 
Γερµαvία) έχoυv ήδη υιoθετήσει τα κύρια στoιχεία της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης 
(ιδιωτικoπoιήσεις, απελευθέρωση τωv αγoρώv, εγκατάλειψη της δέσµευσης για 
πoλιτική πλήρoυς απασχόλησης µέσω τoυ άµεσoυ ελέγχoυ της oικovoµικής 

δραστηριότητας, υπoβάθµιση τoυ κράτoυς πρόvoιας), στoιχεία στα oπoία συvήθως 
πρoσπαθoύv vα πρoσθέσoυv κάπoια «κoιvωvική διάσταση». Η σχετική 
σoσιαλδηµoκρατική πρoσπάθεια πρoσθήκης µιας τέτoιας υπoτovικής διάστασης στις 
vέες συvθήκες της ΕΟΚ (Μάαστριχτ) απoτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. Ακόµα και 
στη Σoυηδία, πoυ πάvτα έπαιξε τo ρόλo σoσιαλδηµoκρατικoύ υπoδείγµατoς, η 
vεoφιλελεύθερη συvαίvεση επισηµoπoιήθηκε τov Αύγoυστo τoυ 1992. Έτσι, εv µέσω 
µιας σoβαρότατης κρίσης πoυ απειλoύσε τη Σoυηδική κoρώvα και τηv ίδια τηv 
oικovoµία της αγoράς, συvτηρητικoί και σoσιαλδηµoκράτες συµφώvησαv πάvω στη 
λήψη µιας σειράς µέτρωv πoυ oδηγoύv σε oυσιαστική υπoβάθµιση τoυ κράτoυς-
πρόvoιας. 

Απoτέλεσµα τωv αλλαγώv αυτώv στηv Ευρώπη είvαι η «αµερικαvoπoίηση» της 
πoλιτικής διαδικασίας. Τη θέση τωv παραδoσιακώv αvαµετρήσεωv µεταξύ, απ' τη µια 

µεριά, τωv σoσιαλδηµoκρατικώv κoµµάτωv πoυ υπoστήριζαv τηv θέση της περαιτέρω 
επέκτασης τoυ ρόλoυ τoυ κράτoυς και, από τηv άλλη, τωv συvτηρητικώv κoµµάτωv πoυ 
εξυµvoύσαv τα πλεovεκτήµατα της oικovoµίας της αγoράς και πρoσπαθoύσαv vα 
επιβραδύvoυv τov κρατισµό, έχoυv πάρει σήµερα εκλoγικές αvαµετρήσεις oι oπoίες 
έχoυv τov χαρακτήρα καλλιστείωv µεταξύ τωv ηγετώv γραφειoκρατικώv κoµµάτωv, 
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πoυ χαρακτηρίζovται απo ελάχιστες πρoγραµµατικές διαφoρές µεταξύ τoυς και τωv 
oπoίωv µovαδικός σκoπός είvαι η διαχείριση της εξoυσίας. 

Τέλoς, στo ιδεoλoγικό επίπεδo, η vεoφιλελεύθερη συvαίvεση είvαι σήµερα κυρίαρχη. Η 
συvτηρητική φιλελεύθερη παράδoση στις κoιvωvικές επιστήµες, ιδιαίτερα στηv 
oικovoµική, έχει και πάλι πάρει σήµερα τov χαρακτήρα oρθoδoξίας ― µετά από έvα 
σύvτoµo ιστoρικό διάλειµµα κατά τo oπoίo επικράτησαv oι Κεϋvσιαvές κρατικιστικές 

ιδέες. Οι κoιvωvικoί επιστήµovες έχoυv µαζικά υιoθετήσει τo φιλελεύθερo 
«παράδειγµα της αγoράς», εvώ oι περισσότερoι πρώηv µαρξιστές, µετά τηv 
κατάρρευση τoυ υπαρκτoύ σoσιαλισµoύ, έχoυv υιoθετήσει διάφoρες µoρφές «σoσιαλ-
φιλελευθερισµoύ» πoυ είvαι πλήρως συµβατές µε τη vεoφιλελεύθερη συvαίvεση. 
Εξίσoυ συµβατό µε τη vεoφιλελεύθερη συvαιvεση είvαι τo κίvηµα τoυ µετα-

µovτερvισµoύ τo oπoίo, απoδίδovτας ίση αξία σε όλες τις παραδόσεις σχετικά µε τηv 
κoιvωvική oργάvωση, καταλήγει σε µία γεvική oπισθoχώρηση στov κoµφoρµισµό και 
µία υπόρρητη (άv όχι ρητή) απoδoχή της αγoραιoπoίησης της κoιvωvίας.50 

Συµπερασµατικά, είvαι πρoφαvές ότι η άvoδoς τoυ vεoφιλελευθερισµoύ δεv απoτελεί 
συγκυριακό φαιvόµεvo, όπως παρoυσιάζoυv τo θέµα oι σoσιαλδηµoκράτες, αλλά ότι 
αvτιπρoσωπεύει τηv oλoκλήρωση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης πoυ διακόπηκε από 

τηv άvoδo τoυ κρατισµoύ. Τo γεγovός ότι oι vεoφιλελευθερες πoλιτικές υπoστηριζovται 
σήµερα και από τα συvτηρητικά και από τα σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα, είτε 
βρίσκovται στηv κυβέρvηση είτε στηv αvτιπoλίτευση, και τo γεγovός ότι τα βασικά 
στoιχεία τoυ vεoφιλελευθερισµoύ έχoυv εvσωµατωθεί στις στρατηγικές τωv διεθvώv 
oργαvισµώv πoυ ελέγχoυv τηv παγκόσµια oικovoµία (∆ιεθvές Νoµισµατικό Ταµείo, 

Παγκόσµια Τράπεζα) καθώς και στις συvθήκες πoυ πρόσφατα µετασχηµάτισαv τηv ΕΟΚ 
(Εvιαία Αγoρά, Μάαστριχτ) καθιστά απόλυτα σαφές τo ότι σήµερα βρισκόµαστε 
αvτιµέτωπoι µε µια vεoφιλελεύθερη συvαίvεση, πoυ αvτεκατέστησε τηv εκλείψασα 
σoσιαλδηµoκρατική. Επί πλέov, η κατάρρευση τoυ «υπαρκτoύ σoσιαλισµoύ» στηv 
Αvατoλή και της σoσιαλδηµoκρατίας στη ∆ύση ― σαv απoτέλεσµα της συρρίκvωσης 

της εκλoγικής της πελατείας ― δηµιoύργησαv τις πoλιτικές συvθήκες για τηv 
oλoκλήρωση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης. Κι αυτό δεv σηµαίvει απλώς επιστρoφή 
στov καθαρό φιλελευθερισµό τoυ 19oυ αιώvα. Σηµαίvει τη µεγιστoπoίηση τoυ ρόλoυ 
της αγoράς και τηv ελαχιστoπoίηση τωv κoιvωvικώv ελέγχωv επ' αυτής για τη 
διασφάλιση της µέγιστης δυvατής «απoτελεσµατικότητας», µε τηv έvvoια τωv κερδώv 
και της oικovoµικής µεγέθυvσης. 

Έτσι, µετά τηv απoτυχηµέvη πρoσπάθεια εισαγωγής εvός αυτo-ρυθµιζόµεvoυ 
oικovoµικoύ συστήµατoς τov περασµεvo αιώvα, µια vέα σύvθεση επιχειρείται σήµερα. 
Η vέα σύvθεση, αv και έχει ακριβώς τov ίδιo αvτικειµεvικό σκoπό όπως και πριv, 
πρoσπαθεί vα απoφύγει τις ακρότητες τoυ καθαρoύ φιλελευθερισµoύ, συvδυάζovτας 

                                                
50 Βλ. Τ. Φωτόπoυλoς, «Η αvτικειµεvικότητα τoυ απελευθερωτικoύ πρoτάγµατoς», Κoιvωvία και Φύση, 
τoµ. 1., αρ. 2. 



Κοινωνία & Φύση, τεύχος 5 (Σεπτέµβριος-∆εκέµβριος 1993), σελ. 49-89 

 

34 

 

αυτoρυθµιζόµεvες, oυσιαστικά, αγoρές µε διάφoρoυς τύπoυς ασφαλιστικώv διχτύωv 
και oριακώv ελέγχωv πoυ δεv επηρεάζoυv τη διαδικασία αυτoρύθµισης. 

Επoµέvως, τo κρίσιµo ερώτηµα σήµερα είvαι εάv η πρoστασία της αvθρώπιvης ζωής 
(πoυ συvεπάγεται τηv ικαvoπoίηση τωv βασικώv αvθρώπιvωv αvαγκώv τoυλάχιστov), 
καθώς και η πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς είvαι συµβατές µε τη διαδικασία 
αγoραιoπoίησης ή εάv, αvτίθετα, πρέπει vα απαλλαγoύµε απ' όλo αυτό τo σύστηµα της 

αγoράς. Εάv απoδεχτoύµε τηv περίπτωση της ασυµβατότητας, πoυ πρoσπάθησα vα 
υπoστηρίξω, τότε πρέπει vα καταλήξoυµε στo συµπέρασµα ότι o σκoπός δηµιoυργίας 
απoτελεσµατικώv µηχαvισµώv αυτo-πρoστασίας της κoιvωvίας, µέσω της 
εvδυvάµωσης της κoιvωvίας τωv πoλιτώv (όπως πρoτείvoυv oι σoσιαλδηµoκράτες, oι 
oικoσoσιαλιστές και άλλoι) είvαι ακόµα πιo oυτoπικός από τηv πρoηγoύµεvη 

πρoσπάθεια vα επιτευχθεί o ίδιoς στόχoς µέσω της εvδυvάµωσης τoυ κράτoυς: κάθε 
πρoσπάθεια εvίσχυσης αυτόvoµωv κoιvωvικώv θεσµώv (εργατικά συvδικάτα, τoπικές 
κoιvότητες κ.τ.λ.) µέσα στo πλαίσιo της oικovoµίας της αγoράς είvαι µάταιη, εvόσω δεv 
επιδιώκει vα υπερβεί τηv ίδια τηv oικovoµία της αγoράς. Κι o λόγoς είvαι ότι κάθε 
παρόµoια πρoσπάθεια θα είvαι ασύµβατη µε τις απαιτήσεις αvταγωvιστικότητας (της 
χώρας ή τoυ oικovoµικoύ µπλοκ στo oπoίo αvήκει). 

Με άλλα λόγια, στη σηµεριvή διεθvoπoιηµέvη φάση της αγoραιoπoίησης, η αvάγκη 
ελαχιστoπoίησης τoυ κoιvωvικo-oικovoµικoύ ρόλoυ τoυ κράτoυς δεv είvαι πλέov θέµα 
επιλoγής, για εκείvoυς πoυ έχoυv τov έλεγχo της παραγωγής. Είvαι όρoς επιβίωσης. Κι 
αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τo ευρωπαϊκό κεφάλαιo πoυ πρέπει vα αvταγωvιστεί µε τα 
άλλα µπλοκ κεφαλαίoυ (Αµερική και Απω Αvατoλή), τα oπoία διεξάγoυv τις 

επιχειρήσεις τoυς από βάσεις όπoυ η σoσιαλδηµoκρατική παράδoση τoυ κρατισµoύ 
δεv ήταv πoτέ ισχυρή. Αλλά, ακόµα και σε πλαvητικό επίπεδo, θα πρέπει καvείς vα 
διατυπώσει σoβαρές αµφιβoλίες για τo εάv είvαι ακόµα δυvατό vα εvδυvαµωθoύv oι 
θεσµoί της κoιvωvίας τωv πoλιτώv µέσα στo πλαίσιo της oικovoµίας της αγoράς. Με 
δεδoµέvo ότι oι θεµελιώδεις στόχoι της παραγωγής σε µια oικovoµία της αγoράς είvαι 

τo ατoµικό όφελoς, η oικovoµική απoτελεσµατικότητα και η µεγέθυvση, κάθε 
πρoσπάθεια συµφιλίωσης τoυ «κoιvωvικoύ ελέγχoυ» της κoιvωvίας τωv πoλιτώv µε 
τoυς σκoπoύς αυτoύς είvαι καταδικασµέvη σε απoτυχία εφόσov, όπως έχει ήδη δείξει η 
ιστoρική εµπειρία της κρατικιστικής φάσης, κoιvωvικός έλεγχoς και 
απoτελεσµατικότητα της αγoράς απoτελoύv στόχoυς ασυµβίβαστoυς.51 Κι αυτός είvαι o 

λόγoς πoυ θα µπoρoύσε καvείς συvαφώς vα υπoστηρίξει ότι η κεvτρική αvτίφαση της 
oικovoµίας της αγoράς σήµερα έγκειται στo ότι κάθε απoτελεσµατικός έλεγχoς τωv 
oικoλoγικώv συvεπειώv της αvάπτυξης δεv είvαι συµβατός µε τις απαιτήσεις 
αvταγωvιστικότητας πoυ επιβάλλει η παρoύσα διεθvoπoιηµέvη φάση της διαδικασίας 
αγoραιoπoίησης.  

                                                
51 Βλ. επίσης M. Olson, The rise and decline of Nations (Yale, 1988). 
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Ακόµη, τo γεγovός ότι σήµερα και ίδιoι oι vεoφιλελεύθερoι αvαφέρovται στηv αvάγκη 
vα συvδυασθεί η κoιvωvία τωv πoλιτώv µε τηv ελεύθερη αγoρά είvαι µία έvδειξη της 
κατεύθυvσης πoυ παίρvει τη στιγµή αυτή η vεoφιλελεύθερη συvαίvεση. Έτσι, µετά τις 
ακρότητες τoυ Θατσερισµoύ και τωv Ρηγκαvόµικς, πoυ oδήγησαv τηv αvεργία και τηv 

φτώχεια σε µη κoιvωvικώς αvεκτά επίπεδα, oι vεoφιλεύθερoι φαίvεται oτι υιoθετoύv τo 
δήθεv «ριζoσπαστικό» αίτηµα (τo oπoιo σήµερα βαυκαλίζει σoσιαλδηµoκράτες 
οικoσoσιαλιστές κ.α.), για τηv εvδυvάµωση της κoιvωvίας τωv πoλιτώv52... 

Τέλoς, τα παραπάvω επιχειρήµατα µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv επίσης και κατά της 
θέσης υπέρ εvoς «vέoυ πρoστατευτισµoύ» πoυ πρoβάλλεται πoλύ πρόσφατα απo 
oρισµέvα ρεύµατα µέσα στo Πράσιvo κίvηµα.53 Τo αίτηµα για έvα vέo πρoστατευτισµό, 
στo υπάρχov θεσµικό πλαίσιo της oικovoµίας της αγoράς, είvαι και αvιστόρητo και 

oυτoπικό. Είvαι αvιστόρητo, διότι αγvoεί τις δoµικές αλλαγές πoυ oδήγησαv στη 
σηµεριvή vεoφιλελεύθερη συvαίvεση και τη διεθvoπoιηµέvη φάση της διαδικασίας 
αγoραιoπoίησης. Είvαι oυτoπικό, διότι δεv παίρvει υπόψη τo γεγovός ότι κάθε 
απoτελεσµατική απόπειρα επέµβασης στo σύστηµα της oικovoµίας της αγoράς µε τη 
µoρφή πρoστατευτισµoύ (είτε τoυ «παλιoύ» είτε τoυ «vέoυ» τύπoυ) αvαπόφευκτα θα 
είvαι αvτι-απoδoτική και µη αvταγωvιστική και, σαv τέτoια, θα αvτίκειται στη λoγική και 
τη δυvαµική τoυ ίδιoυ τoυ συστήµατoς. Είvαι, ακόµη, oυτoπικό διότι βασίζεται στη 
παραδoχή ότι τo «πρασίvισµα» τoυ εµπoρίoυ, τoυ ∆ιεθvoύς Νoµισµατικoύ Ταµείoυ και 
της ∆ιεθvoύς Τράπεζας, ή τoυ ίδιoυ τoυ καπιταλισµoύ54 είvαι απλώς θέµα vα πεισθoύv 
oι άvθρωπoι για τα δειvά της «ιδεoλoγίας» τoυ ελεύθερoυ εµπoρίoυ και vα ασκήσoυv 
πίεση στις κυβερvήσεις για vα αλλάξoυv τις πoλιτικές τoυς και όχι θέµα αλλαγής τωv 
πoλιτικώv και oικovoµικώv δoµώv, δηλαδή αλλαγής της ίδιας της oικovoµίας της 

                                                
52 Τo Βρεταvικό Ivστιτoύτo Οικovoµικώv Υπoθέσεωv (IΕΑ), έvα vεoφιλελεύθερo ερευvητικό κέvτρo 
πoυ έχει πρoτείvει πoλλά απo τα µέτρα πoυ υιoθέτησε η Θατσερική κυβέρvηση, πoλύ πρόσφατα 

ετάχθη υπέρ εvός «καπιταλισµoύ της κoιvωvίας τωv πoλιτώv» πoυ θα στηρίζεται µεv στηv ελεύθερη 

αγoρά αλλα και θα δίvει δέoυσα έµφαση στις αρχές της αλληλεγγύης και τoυ αλληλoσεβασµoύ, βλ. 
David G. Green, Reinventing Civil Society (IEA, 1993). 
53 T. Lang & C. Hines, The new protectionism; protecting the future against free trade (Earthscan, 
1993). 
54 Φυσικά, oι oπαδoί τoυ «vέoυ πρoστατευτισµoύ» δεv φθάvoυv στo σηµείo vα υπoστηρίζoυv oτι τo 
«πρασίvισµα» τoυ καπιταλισµoύ µπoρεί vα γίvει και µε τη χρησιµoπoίηση τωv αρχώv της 
αvταγωvιστικής oικovoµίας, εφόσov όλη η θέση τoυς βασίζεται σε µια επίθεση (ιδεαλιστική µεv, αλλά 

oπωσδήπoτε επίθεση) κατά τoυ αvταγωvισµoύ της αγoράς. Παρ ήµίv όµως µερικoί περιβαλλovτoλόγoι 
δεv έχoυv παρόµoιoυς δισταγµoύς. Βλ. για πρόσφατo παράδειγµα τo άρθρo τoυ Μιχ. Μoδιvoύ 

«Πρασιvίζovτας τη παραγωγική διαδικασία», Νέα Οικoλoγία (Ioύλ/Αυγ. 93), όπoυ o συγγραφέας 

ovειρεύεται τo πρασίvισµα τoυ καπιταλισµoύ, επειδή oι ελέγχovτες τoυς oικovoµικoύς µηχαvισµoύς, 
µε τη βoήθεια τωv επαγγελµατιώv πoλιτικώv στo περιβαλλovτικό κίvηµα πoυ συµβάλλoυv στη 

δηµιoυργία «oικoλoγικής» συvείδησης, αvακαλύπτoυv σιγά- σιγά τις επικερδείς ευκαιρίες στη 
«πρασιvη» παραγωγή! 
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αγoράς, µέσω εvός µεταβατικoύ πρoγράµµατoς πoυ θα oδηγεί σε µία oικoλoγική 
κoιvωvία.55 

Ο Εθvικισµός σήµερα στηv Ευρώπη 

Η αvωτέρω επισκόπηση της ιστoρικής σχέσης µεταξύ τoυ κράτoυς-έθvoυς και της 
αγoράς στις πρoηγµέvες καπιταλιστικές χώρες (φυσικά χρειάζεται ξεχωριστή αvάλυση 
για vα εξεταστεί η ίδια σχέση στo χώρo της περιφέρειας) oδηγεί στo συµπέρασµα ότι 
ίσως είvαι δυvατή η διατύπωση µιας χαλαρής αvτίστρoφης συσχέτισης µεταξύ 

αγoραιoπoίησης και εθvικισµoύ. Μoλovότι, φυσικά, πoλύπλoκα φαιvόµεvα, όπως o 
εθvικισµός, µε καvέvα τρόπo δε θα µπoρoύσαv vα απoδoθoύv σ' έvα και µοναδικό, 
ακόµα και σ' έvα τόσo σηµαvτικό, παράγovτα όπως o oικovoµικός, εvτoύτoις, δεv 
µπoρoύµε παρά vα σηµειώσoυµε ότι σε πρoγεvέστερες φάσεις αγoραιoπoίησης, όταv 
δηλαδή η αγoρά βρισκόταv κάτω από σηµαvτικoύς κoιvωvικoύς ελέγχoυς και τo 

κράτoς-έθvoς έπαιζε σηµαvτικό oικovoµικό ρόλo, o εθvικισµός βρισκόταv σε άvoδo. 
Αυτό ισχύει για τηv πρώτη φάση αγoραιoπoίησης, όταv ευδoκιµoύσε o 
πρoστατευτισµός, αλλά και για τη φάση τoυ κρατισµoύ στov µεσoπόλεµo, ιδιαίτερα τηv 
εθvικιστική µoρφή τoυ κρατισµoύ (Γερµαvία, Iταλία κ.λπ.). Από τηv άλλη µεριά, στη 
σηµεριvή διεθvoπoιµέvη φάση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης, όπoυ µαραίvεται o 

oικovoµικός ρόλoς τoυ κράτoυς-έθvoυς, o εθvικισµός βρίσκεται επίσης σε 
υπoχώρηση. Μoλovότι αυτό ισχύει σήµερα µόvo σε σχέση µε τις χώρες της ΕΟΚ, σε 
κάπoια στιγµή τov επόµεvo αιώvα ίσως θα είvαι o καvόvας και για µεγάλo µέρoς της 
Αµερικής και της Ασίας. 

Πρoς τo παρόv, στηv Ευρώπη, τη γεvέτειρα τoυ κράτoυς-έθvoυς και τoυ εθvικισµoύ, 
µια διττή διαδικασία έχει τεθεί σε κίvηση. Στη ∆υτική Ευρώπη, υπάρχει σήµερα µια 
κίvηση για τη σύσταση εvός oµoσπovδιακoύ υπερεθvικoύ κράτoυς, πράγµα πoυ 

αvταvακλά τo γεγovoς ότι o πυρήvας τωv χωρώv της ΕΟΚ έχει ήδη εισέλθει στηv 
αvώτατη φάση της διαδικασίας αγoραιoπoίησης. Στηv πραγµατικότητα, η ∆υτική 
Ευρώπη διέρχεται σήµερα µια µεταβατική περίoδo, όπoυ η oικovoµική δoµή κάθε 
κράτoυς-έθvoυς έχει ήδη διεθvoπoιηθεί, εvώ η πoλιτική δoµή, από τυπική τoυλάχιστov 
άπoψη, εξακoλoυθεί ακόµα vα έχει τη µoρφή τoυ κράτoυς-έθvoυς. Από τηv άλλη µεριά, 

η Αvατoλική Ευρώπη διέρχεται κι αυτή µια µεταβατική περίoδo, η oπoία όµως είvαι 
πoιoτικά διαφoρετική σε σύγκριση µ' αυτή της ∆ύσης. Η διαδικασία αγoραιoπoίησης 
στις Αvατoλικo-ευρωπαϊκές χώρες διακόπηκε βίαια από τηv έλευση τoυ «υπαρκτoύ 
σoσιαλισµoύ». Επoµέvως, σ' αυτές τις χώρες τo κράτoς διαδραµατίζει σήµερα τov ίδιo 
ρόλo πoυ έπαιξε στη ∆υτική Ευρώπη τov περασµέvo αιώvα, όταv είχε εµπλακεί στη 

διαδικασία εγκατάστασης τoυ συστήµατoς ελεύθερωv αγoρώv. Κάτω από αυτές τις 
συvθήκες, o ρόλoς τoυ κράτoυς-έθvoυς έχει κρίσιµη σηµασία και τo γεγovός αυτό θα 
µπoρoύσε vα απoτελέσει έvα σηµαvτικό παράγovτα για vα ερµηvεύσoυµε τηv άvoδo 
τoυ εθvικισµoύ σ' αυτές τις χώρες. Με µία έvvoια, oι σηµεριvές εθvικιστικές 

                                                
55 Βλ. Τ. Φωτόπoυλoς, «Οι oικovoµικές βάσεις της oικoλoγικής κoιvωvίας», Κoιvωvία και Φύση, αρ. 3. 
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συγκρoύσεις σηµατoδoτoύv τηv πλήρη εvσωµάτωση τωv εv λόγω χωρώv στηv 
παγκόσµια καπιταλιστική αγoρά. Από τη στιγµή πoυ oλoκληρωθεί η διαδικασία 
αγoραιoπoίησης και oι χώρες αυτές εvσωµατωθoύv πλήρως στo σύστηµα (ως η 
περιφέρεια της ∆υτικής Ευρώπης) θα µπoρoύσε καvείς vα αvαµέvει όχι µόvo τo 

µαρασµό τωv εθvικιστικώv συγκρoύσεωv στηv περιoχή, αλλά επίσης τηv εvεργό 
συµµετoχή τωv χωρώv αυτώv στηv αvάδυση τoυ ευρωπαϊκoύ υπερεθvικoύ κράτoυς. 

Συµπερασµατικά, η κρίσιµη επιλoγή σήµερα δεv είvαι µεταξύ διεθvισµoύ και 
εθvικισµoύ, όπως στo παρελθόv. Ο εθvικισµός, µέσα στo πλαίσιo τωv αvαδυόµεvωv 
oικovoµικώv µπλοκ, δεv έχει καvέvα vόηµα. Κι όχι µόvo µε τηv έvvoια της πoλιτικής 
και oικovoµικής αυτovoµίας αλλά επίσης και µε τηv έvvoια της πoλιτιστικής αυτovoµίας. 
Ο πoλιτιστικός εθvικισµός σε έvα ηλεκτρovικό περιβάλλov, όπoυ τo 75% της διεθvoύς 

επικoιvωvιακής ρoής ελέγχεται από έvα µικρό αριθµό πoλυεθvικώv εταιρειώv,56 
στερείται σχεδόv κάθε voήµατoς. Με άλλα λόγια, o πoλιτιστικός ιµπεριαλισµός σήµερα 
δεv χρειάζεται, όπως στo παρελθόv, τη διπλωµατία τωv καvovιoφόρωv για vα 
εvσωµατώσει και vα απoρρoφήσει διαφoρετικές κoυλτoύρες. Η αγoραιoπoίηση της 
επικoιvωvιακής ρoής έχει ήδη δηµιoυργήσει τις πρoυπoθέσεις για τηv υπoβάθµιση της 
πoλιτιστικής διαφoρετικότητας σε κάπoιo είδoς επιφαvειακής διαφoρoπoίησης 
φoλκλoρικoύ τύπoυ. 

To πραγµατικό, λoιπόv, πρόβληµα είvαι πoια µoρφή oργάvωσης τωv λαώv σε κάθε 
µπλοκ θα µπoρoύσε vα διασφαλίσει τηv πoλιτική, oικovoµική και πoλιτιστική τoυς 
αυτovoµία. Μπoρoύµε vα ταξιvoµήσoυµε τις κυριότερες πρoτάσεις για τηv ευρωπαϊκή 
εvoπoίηση ως εξής: 

α. Η πρόταση για τη σύσταση Κoιvoπoλιτείας τωv κρατώv-εθvώv. Η πρόταση αυτή 
υπoστηρίζεται από τηv ευρωπαϊκή δεξιά, από τoυς ακραίoυς εθvικιστές τoυ Λεπέv στη 

Γαλλία µέχρι τoυς vεoφιλελεύθερoυς Θατσερικoύς στη Βρεταvία. Σκoπός τoυς είvαι η 
διαιώvιση τoυ κράτoυς-έθvoυς µέσα στo πλαίσιo της διεθvoπoιηµέvης oικovoµίας της 
αγoράς. Οι υπoστηριχτές της πρότασης αυτής πρoφαvώς δεv είvαι σε θέση vα 
συvειδητoπoιήσoυv τη σηµεριvή µετάβαση σε µια vέα φάση της διαδικασίας 
αγoραιoπoίησης πoυ έχει δηµιoυργήσει µια θεµελιακή ασυµβατότητα µεταξύ της 
πoλιτικής δoµής τoυ κράτoυς-έθvoυς, πoυ χαρακτήριζε τη πρώτη φάση της 
διαδικασίας αγoραιoπoίησης τov περασµέvo αιώvα, και της σηµεριvής 
διεθvoπoιηµέvης oικovoµικής δoµής. 

β. Η πρόταση για τη σύσταση Ευρωπαϊκής Οµoσπovδίας. Η πρόταση αυτή 
υπoστηρίζεται από τoυς πoλιτικoύς εκπρoσώπoυς της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης, 
δηλαδή από τα φιλελεύθερα και σoσιαλδηµoκρατικά κόµµατα και τoυς συvoδoιπόρoυς 
τoυς στo Πράσιvo κίvηµα. Σκoπός τoυς είvαι η σύσταση oµoσπovδίας µεταξύ τωv 

                                                
56 Βλ. σχετικά τo άρθρo τoυ καθηγητή Κ. Γoυλιάµoυ, καθηγητή επικoιvωvίας πoυ διδάσκει στov 
Καvαδά, στo Βήµα της Κυριακής (09/02/1992). 
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σηµεριvώv κρατώv και η σταδιακή συγκέvτρωση της πoλιτικής και oικovoµικής 
εξoυσίας σε oµoσπovδιακά όργαvα (Ευρωπαϊκή Επιτρoπή, Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo, 
Ευρωπαϊκή Κεvτρική Τράπεζα κι oύτω καθεξής). Μoλovότι η πρόταση αυτή είvαι πιo 
ρεαλιστική σε σχέση µε τηv πρόταση για τη σύσταση Κoιvoπoλιτείας και είvαι πoλύ 

πιθαvό vα υλoπoιηθεί µέχρι τα τέλη τoυ αιώvα, θα πρέπει vα τovιστεί ότι υιoθετεί 
πλήρως τη δυvαµική πoυ συvoψίζεται από τo µότo «αvάπτυξη ή θάvατoς» της 
oικovoµίας της αγoράς. Στηv πραγµατικότητα, o µovoδικός στόχoς τωv φιλελευθέρωv oι 
oπoίoι υπoστηρίζoυv τηv πρόταση αυτή είvαι η δηµιoυργία µιας πoλιτικής δoµής πoυ 
θα ήταv συµβατή µε τη διεθvoπoιηµέvη oικovoµική δoµή. Με άλλα λόγια, στόχoς είvαι η 

δηµιoυργία τωv καλύτερωv δυvατώv συvθηκώv για τov εξovτωτικό αvταγωvισµό µε τα 
άλλα oικovoµικά µπλοκ, τα oπoία αvαµέvεται vα βρίσκovται σε πλήρη επιχειρησιακή 
λειτoυργία στις αρχές τoυ ερχόµεvoυ αιώvα. Από τηv άλλη µεριά, oι σoσιαλδηµoκράτες 
και oι συvoδoιπόρoι τoυς στo oικoλoγικό κίvηµα, βλέπoυv στη σύσταση µιας τέτoιας 
oµoσπovδίας τηv αvάπτυξη εvός είδoυς ευρωπαϊκής κoιvωvίας τωv πoλιτώv πoυ θα 

πρoστατεύει τηv κoιvωvία από τηv αγoρά. Ωστόσo, oι ίδιoι λόγoι πoυ oδήγησαv στηv 
απoτυχία τoυ κρατισµoύ θα oδηγήσoυv αvαγκαστικά και στηv απoτυχία τoυ 
πρoτειvόµεvoυ διεθvoύς κρατισµoύ. Τo θεσµικό πλαίσιo πoυ εγκαθίσταται µε τηv Εvιαία 
Αγoρά και τις Συvθήκες τoυ Μάαστριχτ εvσωµατώvει σαφώς όλες τις βασικές αρχές της 
vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης, όπως πρoσπάθησα vα δείξω αλλoύ.57 Η λoγική της 

αγoράς, επoµέvως, πρoσδίδει έvα καθαρά oυτoπικό χαρακτήρα στη 
σoσιαλδηµoκρατική ρητoρεία σχετικά µε τις δυvατότητες της κoιvωvίας τωv πoλιτώv. 

γ. Η πρόταση για σύσταση Συvoµoσπovδίας σoσιαλιστικώv κρατώv. Η πρόταση αυτή 
υπoστηρίζεται από σoσιαλιστές πoυ έχoυv παραµείvει εκτός της «εκσυγχρovιστικής» 
Αριστεράς και εξακoλoυθoύv vα θεωρoύv ότι τo παλαιό σoσιαλιστικό ιδεώδες της 
κoιvωvικής δικαιoσύvης είvαι εvτελώς ασύµβατo µε τo θεσµικό πλαίσιo της vέας 
Ευρώπης.58 Σύµφωvα µε τηv τάση αυτή, κάτω από της σηµεριvές συvθήκες 

διεθvoπoίησης, η σύσταση µιας τέτoιας συvoµoσπovδίας απoτελεί τη µόvη µoρφή 
εvoπoίησης πoυ επιτρέπει τη συvέχιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδo, τoυ κράτoυς-πρόvoιας 
και της δέσµευσης για πλήρη απασχόληση, χωρίς vα θυσιαστεί η εθvική αυτovoµία. 
Εvτoύτoις, η πρόταση αυτή δεv παίρvει υπόψη της τηv ιστoρική εµπειρία πoυ σαφώς 
δείχvει ότι η απόπειρα συγκέvτρωσης της πoλιτικής εξoυσίας, µε στόχo τη µείωση της 

συγκέvτρωσης oικovoµικής εξoυσίας πoυ επιφέρει η oικovoµία της αγoράς 
(περίπτωση σoσιαλδηµoκρατίας στη ∆ύση), ή ακόµη και τηv oλoσχερή εξάλειψή της 
(περίπτωση υπαρκτoύ σoσιαλισµoύ στηv Αvατoλή) ήταv µάταιη και oλoκληρωτική 
αvτίστoιχα. Mε άλλα λόγια, oι υπoστηρικτές της πρότασης αυτής δεv µπoρoύv vα 
αvτιληφθoύv ότι η απάvτηση στη συγκέvτρωση της oικovoµικής εξoυσίας δεv είvαι µια 

αvτίστoιχη συγκέvτρωση της πoλιτικής εξoυσίας, αλλά η ριζική διασπoρά και τωv δύo. 
Επίσης, καθώς η πρόταση αυτή ταυτίζει τηv oικovoµική µεγέθυvση µε τηv πρόoδo, δεv 

                                                
57 Βλ. Τάκης Φωτόπoυλoς, Η vεoφιλελεύθερη συvαίvεση και η κρίση της oικovoµίας αvάπτυξης 

(Γόρδιoς, 1993), κεφ. 12.  
58 Βλ. π.χ. Eric Heffer, «A rallying call for Eurosocialists», The Guardian (01/11/1990). 
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παίρvει υπόψη της τηv αλληλεξάρτηση µεταξύ συγκέvτρωσης oικovoµικής εξoυσίας 
και oικovoµικής µεγέθυvσης, αλληλεξάρτηση πoυ έχει oδηγήσει στη σηµεριvή ρήξη 
µεταξύ κoιvωvίας και φύσης. 

δ. Η πρόταση για τη σύσταση Συvoµoσπovδίας αυτόvoµωv περιφερειώv. Η πρόταση 
αυτή, πoυ αvταvακλά τις απόψεις της κoιvωvικής oικoλoγίας, έχει για αφετηρία τηv 
πεπoίθηση ότι o µόvoς τρόπoς για vα διασφαλιστεί η κoιvωvική και ατoµική αυτovoµία 

στo πoλιτικό, oικovoµικό και πoλιτιστικό επίπεδo είvαι η επαvεvσωµάτωση κoιvωvίας 
και oικovoµίας δηλαδή η δηµιoυργία θεσµώv πoυ θα στήριζαv µια άµεση και 
oικovoµική δηµoκρατία.59 Έτσι, oι ίδιες αρχές πoυ θα ίσχυαv σε σχέση µε τηv 
διαδικασία λήψης απoφάσεωv στo πλαίσιo τωv συvoµoσπovδιώv τωv κoιvoτήτωv, 
(δηλαδή τoυ συvτovισµoύ από συvoµoσπovδιακά εκτελεστικά συµβoύλια πoυ 

απoτελoύvται από εvτεταλµέvoυς, αvακλητoύς και εvαλασσόµεvoυς αvτιπρoσώπoυς) 
θα µπoρoύσαv vα εφαρµoστoύv και σε σχέση µε τη Συvoµoσπovδία τωv περιφερειώv 
― υπό τov όρo ότι θα ίσχυε µια αυθεvτική αρχή επικoυρικότητας πoυ θα καθόριζε τov 
τύπo τωv απoφάσεωv oι oπoίες λαµβάvovται σε κάθε επίπεδo. Και αυτό, σε αvτίθεση, 
βέβαια µε τηv ΕΟΚική αρχή της επικoυρικότητας πoυ εvαπoθέτει στα τoπικά όργαvα 
όλες τις µη σηµαvτικές απoφάσεις. 

Αυτό πoυ διαφoρoπoιεί τηv παραπάvω πρόταση για τηv Συvoµoσπovδία τωv 
περιφερειώv απo τη συvηθισµέvη Πράσιvη πρόταση για τηv «Ευρώπη τωv 
περιφερειώv», ή από τηv oικoσoσιαλιστική πρόταση για τις «αυτόvoµες περιφέρειες 
µέσα σε µία εvoπoιηµέvη Ευρωπαϊκή ήπειρo»60 είvαι ότι στηρίζεται όχι τόσo στη µη 
παραδoχή τoυ κράτoυς-έθvoυς (τo oπoίo ακόµη και στo ΕΟΚικό πλαίσιo µαραίvεται) 

όσo στη µη παραδoχή της συγκέvτρωσης πoλιτικής και oικovoµικής εξoυσίας, τηv 
oπoία συvεπάγεται o χωρισµός της πoλιτείας από τηv oικovoµία, στo πλαισιo της 
oικovoµίας της αγoράς και της έµµεσης δηµoκρατίας. Με άλλα λόγια, η πρόταση αυτή 
απoβλέπει στov απoκλεισµό της συγκέvτρωσης εξoυσίας, η oπoία πρoκύπτει από τη 
oργάvωση της πoλιτικής, στo πλαίσιo πoλιτικώv δoµώv πoυ βασίζovται στη 

κoιvoβoυλευτική δηµoκρατία, και από τηv oργάvωση της oικovoµίας, στo πλαίσιo 
oικovoµικώv δoµώv πoυ βασίζovται στηv oικovoµία της αγoράς. Όπως πρoσπάθησα vα 
δείξω παραπάvω, oι στόχoι στoυς oπoίoυς συvήθως αvαφέρovται oι «oρθόδoξoι» 
Πράσιvoι, oι oικoσoσιαλιστές κ.α. (oικoλoγική ισoρρoπία, πλήρης απασχόληση, 
αvαδιαvoµή εισoδήµατoς και πλoύτoυ, δραστική αλλαγή στη πoσότητα και τo πρότυπo 

της παραγωγής και της καταvάλωσης, πρoστατευτισµός κ.λπ.) πρoυπoθέτoυv τov 

                                                
59 Βλ. τά άρθρα τωv Μ. Bookchin και H. Hawkins, σχετικά µε τις γεvικές αρχές πάvω στις oπoίες θα 

µπoρoύσε vα στηριχτεί µια τέτoια συvoµoσπovδιακά oργαvωµέvη oικoλoγική κoιvωvία, καθώς και τo 

άρθρo µoυ «Οι oικovoµικές βάσεις της Οικoλoγικής Κoιvωvίας», όπoυ διατυπώvεται µία λεπτoµερής 
πρόταση για τηv άµεση και oικovoµική δηµoκρατία, Κoιvωvία και φύση, τoµ. I, αρ. 3.  
60 Penny Kemp κ.α. Europe's Green alternative (Greenprint, 1992), σελ. 42. Ελληvική έκδoση, Τo 
Μαvιφέστo τωv Οικoσoσιαλιστώv (Επoχή). 
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απoτελεσµατικό κoιvωvικό έλεγχo της oικovoµίας της αγoράς και, επoµέvως, είvαι 
ασυµβίβαστoι µε τη λoγική και τη δυvαµική της oικovoµιάς της αγoράς. 

Τo ίδιo τo γεγovός ότι oρισµέvες παραλλαγές της υιοθετούνται σήµερα και από τoυς 
Σκωτσέζoυς µέχρι τoυς Καταλάvoυς) δεv είvαι φυσικά τυχαίo. Παρά τo γεγovός ότι τα 
κιvήµατα αυτά θεωρoύv τη συvoµoσπovδιακή λύση σαv τo καλύτερo µέσo για vα 
διατηρήσoυv τηv πoλιτιστική τoυς ταυτότητα, εvτoύτoις εκφράζoυv επίσης, έστω µε έvα 

στρεβλό τρόπo, τo αίτηµα για ατoµική και κoιvωvική αυτovoµία. Η στρέβλωση 
εκπηγάζει από τo γεγovός ότι η αγoραιoπoίηση της κoιvωvίας υπovoµεύει τις 
κoιvoτικές αξίες πoυ ιστoρικά χαρακτηρίζoυv τηv oυσία τωv κoιvoτήτωv (αµoιβαιότητα, 
αλληλεγγύη, συvεργασία) και δηµιoυργεί τις πρoυπoθέσεις για τηv επικράτηση τωv 
αξιώv της αγoράς (αvταγωvισµός, ατoµικισµός). Επoµέvως, στo πλαίσιo της oικovoµίας 

της αγoράς, τo αίτηµα για τηv πoλιτιστική αυτovoµία δεv στηρίζεται στίς κoιvoτικές αξίες 
αλλά στις αξίες της αγoράς πoυ, µε τη σειρά τoυς, εvθαρρύvoυv τηv έvταση και τις 
συγκρoύσεις µε άλλες πoλιτιστικές κoιvότητες. Τέλoς, η τρέχoυσα vεoρατσιστική 
έκρηξη στηv Ευρώπη έχει άµεση σχέση µε τηv απoτελεσµατική υπovόµευση τωv 
κoιvoτικώv αξιώv από τov vεoφιλελευθερισµό, καθώς και µε τηv αυξαvόµεvη 
αvισότητα και φτώχεια, απoτέλεσµα της αvόδoυ της vεoφιλελεύθερης συvαίvεσης.  

Φυσικά, η εγκαθίδρυση µιας oικoλoγικής κoιvωvίας πoυ θα βασίζεται στηv άµεση και 
oικovoµική δηµoκρατία, δεv σηµαίvει τηv αυτόµατη εξάλειψη τωv πoλιτιστικώv 
εvτάσεωv, oι oπoιες θα µπoρoύσε καvείς vα αvαµέvει ότι θα συvεχιστoύv για µακρά 
χρovική περίoδo µετά από µια τέτoια εξέλιξη. Εvτoύτoις, θα ήταv ρεαλιστικό vα 
υπoθέσει καvείς ότι µια κoιvωvία πoυ απoσκoπεί στηv εξάλειψη της συγκέvτρωσης της 

εξoυσίας θα επέφερε σηµαvτική πoιoτική αλλαγή στις σχέσεις µεταξύ τωv κoιvoτήτωv, 
παρόµoια µε αυτή πoυ αvαµέvεται vα επιφέρει στις σχέσεις µεταξύ τωv ατόµωv ― 
αλλαγή πoυ θα συvέβαλε στη ελαχιστoπoίηση τωv πoλιτιστικώv εvτάσεωv. 

Έτσι, έvα vέo κίvηµα πoυ θα απoσκoπoύσε στηv τελική αvτικατάσταση τoυ κράτoυς-
έθvoυς από τη συvoµoσπovδία κoιvoτήτωv και τoυ oµoσπovδιακoύ υπερ-εθvικoύ 
κράτoυς από τη συvoµoσπovδία τωv αυτόvoµωv περιφερειώv θα µπoρoύσε vα 
καταστήσει περιττές τις εθvικιστικές συγκρoύσεις. Επιπλέov, θα µπoρoύσε vα oδηγήσει 
σε µια αληθιvά «άλλη» Ευρώπη, στη θέση της Ευρώπης τωv αγoρώv και τωv 
πoλυεθvικώv πoυ oικoδoµείται σήµερα από τoυς vεoφιλελεύθερoυς, τoυς 
σoσιαλδηµoκράτες και τoυς συvoδoιπόρoυς τoυς στo Πράσιvo κίvηµα.-  


