
Ημέρα 2.    (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από 
           την μαρξιστική κριτική της 
     (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ 

Άτομα ή κοινωνία; 

H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα ότι τα άτομα είναι από τη φύση τους προικισμένα 

με ορθολογισμό και ελευθερία, και για τον λόγο αυτό διαλέγουν ελεύθερα ό,τι τους συμφέρει ατομικά, 

μεγιστοποιούν  το ατομικό όφελός  τους και μέσα από αυτό  το παιχνίδι  των ατομικών συμφερόντων 

προκύπτει  το γενικό συμφέρον.  Το σχήμα αυτό αναφέρεται στην  έννοια  του Ανθρώπου,  στην ουσία 

της ανθρώπινης φύσης που εκδηλώνεται σε κάθε άτομο ξεχωριστά και το προικίζει με αναλλοίωτες 

και διαρκώς παρούσες ιδιότητες –στην περίπτωση της οικονομικής θεωρίας με ορθολογισμό και ελευ‐

θερία. Ο Μαρξ δεν συμμερίζεται αυτή την ιδέα, παρόλο που ιστορικά έγινε η απόπειρα να διαβασθεί 

το έργο του με αναφορά στον Άνθρωπο. Ο Μαρξ ασχολείται και ενδιαφέρεται για τους συγκεκριμέ‐

νους ανθρώπους, τους πραγματικούς ανθρώπους, και η μαρξιστική θεωρία σε αυτούς αναφέρεται.  

Θεμελιώδεις διαφορές
Συγκριτικός πίνακας 1. Άτομο ή κοινωνία;

Η πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού.
Από το κοινωνικό στο ατομικό.
Η κοινωνία δεν συγκροτείται από άτομα

Η πρωτοκαθεδρία του ατομικού ως ερμηνευτική 
αρχή. Μικρο->Μάκρο
Η κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα άτομα

Η οικονομική δραστηριότητα πραγματοποιείται 
μέσα σε ιστορικά δεδομένες κοινωνικές σχέσεις. 
Η έννοια των ιστορικών τρόπων παραγωγής.
Το Κεφάλαιο=η ανάλυση του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής

Η οικονομική δραστηριότητα είναι μη-ιστορική, 
απορρέει από την Ανθρώπινη Φύση.

Το άτομο είναι το σύνολο των σχέσεών του με το 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι.
Τα πρόσωπα υπάρχουν ως ενότητες ατομικών 
πρακτικών που στην πραγματικότητα είναι 
διάχυτες μέσα στην κοινωνία και 
συγκεντρώνονται από ένα άτομο που αποκτά έτσι 
την μορφή του προσώπου.

Άτομα ορθολογικά και ελεύθερα εκ φύσεως. Ο 
Άνθρωπος. Εξύμνηση του ατομικισμού.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία

Η πρωτοκαθεδρία του κοινωνικού.
Από το κοινωνικό στο ατομικό.
Η κοινωνία δεν συγκροτείται από άτομα

Η πρωτοκαθεδρία του ατομικού ως ερμηνευτική 
αρχή. Μικρο->Μάκρο
Η κοινωνία δεν υπάρχει, υπάρχουν μόνο τα άτομα

Η οικονομική δραστηριότητα πραγματοποιείται 
μέσα σε ιστορικά δεδομένες κοινωνικές σχέσεις. 
Η έννοια των ιστορικών τρόπων παραγωγής.
Το Κεφάλαιο=η ανάλυση του κεφαλαιοκρατικού 
τρόπου παραγωγής

Η οικονομική δραστηριότητα είναι μη-ιστορική, 
απορρέει από την Ανθρώπινη Φύση.

Το άτομο είναι το σύνολο των σχέσεών του με το 
κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Οι άνθρωποι.
Τα πρόσωπα υπάρχουν ως ενότητες ατομικών 
πρακτικών που στην πραγματικότητα είναι 
διάχυτες μέσα στην κοινωνία και 
συγκεντρώνονται από ένα άτομο που αποκτά έτσι 
την μορφή του προσώπου.

Άτομα ορθολογικά και ελεύθερα εκ φύσεως. Ο 
Άνθρωπος. Εξύμνηση του ατομικισμού.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία

 

Για τον Μαρξ, η οικονομική δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται με βάση τις ιδιότητες του ανθρώπου 

εν γένει, αλλά πραγματοποιείται μέσα σε ιστορικές, κοινωνικές συνθήκες. Για να διατυπώσει με αυ‐

στηρό  τρόπο  αυτήν  την  ιδέα,  ο  Μαρξ,  ανέπτυξε  την  έννοια  των  ιστορικών  τρόπων  παραγωγής:  οι 

τρόποι παραγωγής που μας είναι γνωστοί είναι ο δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής, αυτός που υπήρ‐

χε δηλαδή στον αρχαίο κόσμο, ο φεουδαρχικός τρόπος παραγωγής, που αναφέρεται στον Μεσαίωνα 
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της Ευρώπης, ο ασιατικός τρόπος παραγωγής, του οποίου μια παραλλαγή είναι ο τρόπος παραγωγής 

που επικρατούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Βέβαια, σήμερα, έχουμε τον κεφαλαιοκρατικό τρό‐

πο παραγωγής, και το Κεφάλαιο, που είναι το μεγάλο έργο του Μαρξ, είναι η ανάλυση του κεφαλαιο‐

κρατικού τρόπου παραγωγής και κανενός άλλου. 

Η  ιδέα πως ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως άτομο ορθολογικό και ελεύθερο σχετίζεται και με την 

εξύμνηση του Ανθρώπου ως αφηρημένη έννοια, μια εξύμνηση που εμφανίζεται τόσο συχνά στη λογο‐

τεχνία  και  στις  άλλες  τέχνες,  αλλά  και  στην αστική πολιτική.  Για  τον Μαρξ  ο  ορθολογισμός  και  η 

ελευθερία δεν είναι δεδομένα εκ φύσεως, αλλά μπορούν να κατακτηθούν: το άτομο είναι το σύνολο 

των σχέσεών του με το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον του, και αυτό το σύνολο σχέσεων οικοδο‐

μείται μέσα σε κοινωνικές διαδικασίες. Αυτό που εμφανίζεται σαν «πρόσωπο», τελικά είναι ατομικές 

πρακτικές που υπάρχουν διάχυτες μέσα στην κοινωνία, και τις οποίες υιοθετεί κάθε άτομο σε έναν 

πρωτότυπο και ενδεχομένώς μοναδικό συνδυασμό. 

Στην περίπτωση των ταξικών σχέσεων, ο Μαρξ αφαιρεί τελείως το προσωπικό στοιχείο. Θεωρεί 
δηλαδή ότι ο τυπικός εργοδότης, ο τυπικός κεφαλαιοκράτης ή ο τυπικός εργάτης, καθορίζονται ολο‐
κληρωτικά από τους κοινωνικούς τους ρόλους,  και αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέ‐
ρουν δηλαδή οι προσωπικές αποκλίσεις που μπορούν να υπάρχουν, δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή αν ο 
εργοδότης  αυτός  είναι  καλός,  ή  καλύτερος,  ή  χειρότερος,  αλλά  ότι  είναι  εργοδότης.  Τον  ενδιαφέρει 
δηλαδή ο θεσμικός του ρόλος, και όχι οι αποχρώσεις που μπορεί αυτός ο συγκεκριμένος εργοδότης να 
δώσει στον ρόλο του.  

Αυτό μας οδηγεί και στο επίπεδο μιας διαφορετικής στάσης σε ό,τι αφορά την ερμηνεία των γε‐
γονότων. Στην περίπτωση της οικονομικής θεωρίας, η βασική ερμηνευτική αρχή είναι το άτομο και η 
συμπεριφορά  του.  Ενώ  στην  περίπτωση  του Μαρξ  η  πρωτοκαθεδρία  αποδίδεται  στους  κοινωνικούς 
παράγοντες. Ξεκινά, δηλαδή, ο Μαρξ από αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, και μετά εξετάζει αυτό 
που κάνουν τα άτομα, ή αυτό που συμβαίνει στα άτομα, ως μια απόκλιση σε σχέση με τους κοινωνικά 
δεδομένους μέσους όρους. Γράφει στον πρόλογο του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου:  

«Λίγα λόγια για να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρεξηγήσεις. Τις μορφές του κεφαλαιο‐
κράτη και του γαιοκτήμονα δεν τις ζωγραφίζω καθόλου με ρόδινα χρώματα. Εδώ, όμως, 
πρόκειται για τα πρόσωπα μόνο στο βαθμό που αποτελούν την προσωποποίηση οικονο‐
μικών κατηγοριών και είναι φορείς καθορισμένων ταξικών σχέσεων και συμφερόντων. Η 
δική μου άποψη που αντιλαμβάνεται την εξέλιξη των οικονομικών κοινωνικών σχημα‐
τισμών σαν διαδικασία όμοια με αυτή της φύσης και της ιστορίας  της, μπορεί λιγότερο 
από κάθε άλλη να θεωρεί το ξεχωριστό άτομο υπεύθυνο για συνθήκες, των οποίων το ί‐
διο παραμένει κοινωνικό προϊόν  –όσο και αν ανυψώνεται υποκειμενικά πάνω από αυ‐
τές». 

Για  τον  Μαρξ  η  κοινωνία  δεν  συγκροτείται  από  άτομα,  συγκροτείται  από  κοινωνικές  σχέσεις  που 

έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα.  
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Άτομα ή κοινωνικές τάξεις; 

Για την οικονομική θεωρία δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, ενώ για τον Μαρξ τα κυριότερα υποκεί‐

μενα, οι πρωταγωνιστές της κοινωνικής ζωής, είναι οι κοινωνικές τάξεις. Τι εννοεί ο Μαρξ με τον όρο 

των κοινωνικών τάξεων: Εννοεί καταρχάς ότι το οικονομικό σύστημα, και το σύστημα εξουσίας, κα‐

θορίζουν κάποιες θέσεις, ένα σύνολο θέσεων με δομή και ιεραρχία. Εννοεί ακόμη ότι τα άτομα κατα‐

λαμβάνουν αυτές τις θέσεις, και αναλαμβάνουν από αυτές τις θέσεις έναν κοινωνικό ρόλο, έναν θε‐

σμικό ρόλο, γίνονται η προσωποποίηση οικονομικών κατηγοριών, γίνονται φορείς καθορισμένων ταξι‐

κών σχέσεων  και  συμφερόντων. Αυτό που μένει  άθικτο,  πέρα από  τα άτομα και από  τα πρόσωπα, 

είναι η δομή του συστήματος, είναι η διάρθρωσή του, είναι οι κοινωνικές θέσεις, οι θεσμικοί ρόλοι.  

Οικονομική θεωρία και μαρξιστική κριτική 
Συγκριτικός πίνακας 2. Από τα άτομα στις κοινωνικές τάξεις

Οι κοινωνικές τάξεις παράγονται από τον 
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής
(α) ως κοινωνικοί ρόλοι, ως θέσεις στο 
οικονομικό σύστημα και στο σύστημα 
εξουσίας,
(β) τις οποίες καταλαμβάνουν τα άτομα, 
(γ) τα οποία, για αυτόν τον λόγο, 
ομαδοποιούνται και συγκροτούν την 
κοινωνική τάξη «καθεαυτή»,
(δ) αλλά συγκροτούνται σε πραγματική 
τάξη («τάξη για τον εαυτό της») όταν 
υπάρχουν ως πολιτικό κίνημα που διεξάγει 
πολιτικό αγώνα για την επιβολή του 
ιδιαίτερου ταξικού συμφέροντός του ως 
γενικό κοινωνικό συμφέρον στην σφαίρα 
του Κράτους.

Οι κοινωνικές τάξεις δεν υπάρχουν. 
Υπάρχουν μόνο τα άτομα που είναι 
προικισμένα με ιδιότητες. Η Φύση του 
Ανθρώπου.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία

Οι κοινωνικές τάξεις παράγονται από τον 
κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής
(α) ως κοινωνικοί ρόλοι, ως θέσεις στο 
οικονομικό σύστημα και στο σύστημα 
εξουσίας,
(β) τις οποίες καταλαμβάνουν τα άτομα, 
(γ) τα οποία, για αυτόν τον λόγο, 
ομαδοποιούνται και συγκροτούν την 
κοινωνική τάξη «καθεαυτή»,
(δ) αλλά συγκροτούνται σε πραγματική 
τάξη («τάξη για τον εαυτό της») όταν 
υπάρχουν ως πολιτικό κίνημα που διεξάγει 
πολιτικό αγώνα για την επιβολή του 
ιδιαίτερου ταξικού συμφέροντός του ως 
γενικό κοινωνικό συμφέρον στην σφαίρα 
του Κράτους.

Οι κοινωνικές τάξεις δεν υπάρχουν. 
Υπάρχουν μόνο τα άτομα που είναι 
προικισμένα με ιδιότητες. Η Φύση του 
Ανθρώπου.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία

 

Επομένως το πρώτο στοιχείο  των κοινωνικών τάξεων είναι  οι θέσεις μέσα στο οικονομικό σύστημα 

και στο σύστημα εξουσίας, στο κράτος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι αυτές τις θέσεις τις καταλαμβά‐

νουν τα άτομα και προσωποποιούν κοινωνικές σχέσεις και συμφέροντα. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι τα 

άτομα που καταλαμβάνουν αυτές τις θέσεις, εξ αυτού του γεγονότος ομαδοποιούνται σε σύνολα, τα 

οποία ο Μαρξ ονομάζει κοινωνικές τάξεις καθ’ εαυτές. Προκύπτουν, δηλαδή από την ίδια την δομή του 

οικονομικού συστήματος και τη δομή της εξουσίας, σύνολα θέσεων, που ομαδοποιούν τα άτομα που 

καταλαμβάνουν  αυτές  τις  θέσεις  σε  μια  τάξη  καθ’  εαυτή.  Τι  σημαίνει  όμως  τάξη  καθ’  εαυτή;  Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για μία εν δυνάμει τάξη, μία δυνητική τάξη, για τον πολύ απλό λόγο ότι 

εάν αυτά τα άτομα, που κατέχουν αυτές τις θέσεις, δεν συγκροτούνται πολιτικά, στην πραγματικότη‐

τα δεν υπάρχει  τάξη. Υπάρχει λοιπόν και ένα τέταρτο στοιχείο που πρέπει να προσθέσουμε για να 

υπάρχει πραγματικά μια κοινωνική τάξη: τα άτομα που ομαδοποιούνται εξαιτίας της θέσης τους στο 

οικονομικό σύστημα και στο σύστημα εξουσίας πρέπει να εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή και να 



αναλαμβάνουν πολιτικές  δράσεις. Πολιτικές,  ούτε καν συνδικαλιστικές,  λέει  ο Μαρξ,  εννοώντας με 

αυτό ότι η δράση τους πρέπει να έχει ως σημείο πρόσκρουσης το κράτος και πρέπει να επιχειρεί να 

μεταβάλει κάτι στη λειτουργία του, στις δομές του, τους θεσμούς ή τις πολιτικές που ασκεί. Επομένως 

το στοιχείο της πολιτικής δράσης είναι απαραίτητο για τη συγκρότηση της κοινωνικής τάξης. Η αστι‐

κή τάξη στην κοινωνία μας είναι μια κατεξοχήν κοινωνική τάξη, διότι είναι διαρκώς συγκροτημένη σε 

πολιτική δύναμη. Η εργατική τάξη, αντιθέτως, είναι μία τάξη που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρ‐

χει, ανάλογα με την περίοδο. Υπάρχουν περίοδοι στις οποίες υπάρχει απλώς ως εργατική τάξη καθ’ 

εαυτή, ως εν δυνάμει τάξη.  

Η συγκρότηση της εργατικής τάξης σε πολιτική δύναμη, μπορούμε να πούμε σχηματικά, ότι μέ‐

χρι το 1989‐90 ήταν ένα φαινόμενο διαρκές, για το πενήντα χρόνια που ο υπαρκτός «σοσιαλισμός» και 

το κομμουνιστικό κίνημα κινητοποιούσαν τους προλετάριους. Το γεγονός ότι σήμερα δεν εμφανίζεται 

σαν πολιτική δύναμη, προφανώς σημαίνει ότι δεν είναι μια τάξη για τον εαυτό της, κατά την έκφραση 

του Μαρξ. Τάξη για τον εαυτό της: τάξη που αναλαμβάνει πολιτικό αγώνα, που συγκροτείται σε πολι‐

τική δύναμη, που έχει επομένως συνείδηση του εαυτού της.  

Διανομή / παραγωγή,  δυναμική / ιστορία,  ισορροπία / ανισορροπία 

Η οικονομική  θεωρία  είναι  θεωρία  της  διανομής  του προϊόντος  και  του  σχηματισμού  των  τιμών.  Ο 

μαρξισμός  είναι  μια θεωρία  για  την  κεφαλαιοκρατική παραγωγή  και  τον  τρόπο με  τον  οποίο αυτή 

δομεί (ή αποδιαρθρώνει) την κοινωνία συνολικά. Είναι μια θεωρία για τη συγκρότηση της κοινωνίας 

σε συνθήκες κεφαλαιοκρατικής παραγωγής. Η παραγωγή είναι η καρδιά του κεφαλαιοκρατικού συ‐

στήματος, η σφαίρα, η βαθμίδα της κοινωνίας που έχει καθοριστικό ρόλο στη συγκρότηση της κοινω‐

νίας. 

Θεμελιώδεις διαφορές
Συγκριτικός πίνακας 3. Από τη διανομή στην παραγωγή / Από την 
δυναμική στην ιστορία / Από την ισορροπία στην ανισορροπία

Το οικονομικό σύστημα επικαθορίζεται από 
τις κοινωνικές συνθήκες, από την ιστορία.

Το οικονομικό σύστημα διαθέτει τη δική του 
δυναμική.

Θεωρία για τη συγκρότηση της κοινωνίας σε 
συνθήκες κεφαλαιοκρατικής παραγωγής.

Θεωρία σχηματισμού των τιμών και διανομής 
του προϊόντος. (+θεωρία μονοπωλιακού 
καπιταλισμού)

Η παραγωγή είναι η καρδιά του 
κεφαλαιοκρατικού συστήματος.

Η παραγωγή είναι ένα «μαύρο κουτί».

Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα διαθέτει 
εγγενείς τάσεις ανισορροπίας. Οι ισορροπίες 
του είναι ασταθείς. Οι οικονομικές κρίσεις. 

Το οικονομικό σύστημα είναι ένα σύστημα 
γενικής ισορροπίας.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία

Το οικονομικό σύστημα επικαθορίζεται από 
τις κοινωνικές συνθήκες, από την ιστορία.

Το οικονομικό σύστημα διαθέτει τη δική του 
δυναμική.

Θεωρία για τη συγκρότηση της κοινωνίας σε 
συνθήκες κεφαλαιοκρατικής παραγωγής.

Θεωρία σχηματισμού των τιμών και διανομής 
του προϊόντος. (+θεωρία μονοπωλιακού 
καπιταλισμού)

Η παραγωγή είναι η καρδιά του 
κεφαλαιοκρατικού συστήματος.

Η παραγωγή είναι ένα «μαύρο κουτί».

Το κεφαλαιοκρατικό σύστημα διαθέτει 
εγγενείς τάσεις ανισορροπίας. Οι ισορροπίες 
του είναι ασταθείς. Οι οικονομικές κρίσεις. 

Το οικονομικό σύστημα είναι ένα σύστημα 
γενικής ισορροπίας.

Μαρξιστική κριτική 
της οικονομικής θεωρίας Οικονομική θεωρία
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Για την οικονομική θεωρία το σύστημα διαθέτει τη δική του δυναμική. Είναι, υποτίθεται, ένα σύστημα 

που διαθέτει μηχανισμούς προσαρμογής, έτσι ώστε αν το διαταράξουμε να επανέρχεται στις αρχικές 

του  ισορροπίες.  Ο  τρόπος  με  τον  οποίο  επανέρχεται,  με  τον  οποίο  ξαναβρίσκει  τις  ισορροπίες  του, 

είναι η δυναμική του συστήματος. Για τον Μαρξ, αντιθέτως, το οικονομικό σύστημα καθορίζεται από 

τις κοινωνικές συνθήκες και τελικά από την ιστορία. Η οικονομική θεωρία εξετάζει πώς το οικονομικό 

σύστημα ξαναγυρίζει στο σημείο ισορροπίας από το οποίο μια εξωτερική ώθηση το είχε απομακρύνει, 

ενώ η μαρξιστική κριτική της οικονομικής θεωρίας εξετάζει τι είναι αυτό που καθορίζει και μεταβάλ‐

λει το ίδιο το σημείο ισορροπίας. Επίσης, το οικονομικό σύστημα, αντιμετωπίζεται από την οικονομική 

θεωρία ως ένα σύστημα γενικής ισορροπίας (ισορροπίας σε όλες τις αγορές), ενώ ο Μαρξ εντοπίζει τις 

εγγενής  τάσεις  ανισορροπίας  του  κεφαλαιοκρατικού  συστήματος  και  δείχνει  ότι  οι  ισορροπίες  του 

είναι ασταθείς. 

Αυτά μας αφήνουν με ορισμένες σημαντικές απορίες: Με ποιο τρόπο οι κοινωνικές συνθήκες κα‐
θορίζουν το οικονομικό σύστημα, με ποιο συγκεκριμένο τρόπο; Πώς υπερβαίνει, δηλαδή, ο Μαρξ την 
οικονομική θεωρία, η οποία είναι κλειστή στις κοινωνικές συνθήκες; Το δεύτερο πολύ σημαντικό ερώ‐
τημα νομίζω είναι με ποιο τρόπο η κεφαλαιοκρατική παραγωγή έχει την προτεραιότητα που της απο‐
δίδει ο Μαρξ και τείνει να επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας, και τους θεσμούς δηλαδή που είναι έξω 
από την οικονομία; Για να ξεκινήσουμε να απαντάμε σ’ αυτά, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια είναι η 
λογική του Μαρξ. 



Ο οικονομικός νόμος, το αστάθμητο και η συνάντησή τους 

“Ο νόμος” —κατά τον Karl Marx— “είναι η εσωτερική και αναγκαία σχέση ανάμεσα σε 

δύο πράγματα”. Ο Gérard Duménil έδειξε στο βιβλίο του Le concept de loi économique dans Le 

Capital  (Maspero  1978)  ότι  το  Κεφάλαιο  είναι  μια  λογική  κατασκευή  στηριγμένη  στην 

διάκριση εσωτερικών και εξωτερικών καθορισμών: ως εσωτερικοί καθορισμοί νοούνται οι 

αναγκαίες  σχέσεις  ανάμεσα  στα  πράγματα,  αυτές  που  μένουν  αναλλοίωτες,  μονίμως 

παρούσες μέσα στην διαδοχή των γεγονότων, αυτές που δρουν εν κρυπτώ κάτω από την 

θορυβώδη επιφάνεια της συγκυρίας και την ποικιλία των συγκεκριμένων συνθηκών. Οι 

εξωτερικοί καθορισμοί, καθορίζονται εξʹ υπολοίπου, ως το ετερόκλητο πλήθος των σχέ‐

σεων που μπορούν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια δεδομένη χώρα ή συγκυρία. 

Είναι αυτές που δεν εκφράζουν αναγκαίες σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα ‐‐είναι αυτές 

που χάρη στην ποικιλομορφία τους αποκρύπτουν τις αναλλοίωτες σχέσεις που είναι οι 

ʺνόμοιʺ. 

Εντούτοις, το πιο πολύτιμο στην ανάλυση του Duménil δεν είναι τόσο αυτή η διάκρι‐

ση  ανάμεσα  σε  εσωτερικούς  και  εξωτερικούς  καθορισμούς,  όσο  ο  προσδιορισμός  του 

τρόπου με τον οποίο αρθρώνονται εσωτερικοί και εξωτερικοί καθορισμοί: οι εξωτερικοί 

καθορισμοί, διαπιστώνει ο Duménil, δεν είναι ένα είδος παράβασης του νόμου, ούτε είναι 

περιοριστικοί ως προς αυτόν. Τα αποτελέσματα των δύο τύπων καθορισμού δεν προστί‐

θενται,  ούτε αντιφάσκουν,  διότι  δεν είναι ανεξάρτητα τα μεν από τα δε. Οι εξωτερικοί 

καθορισμοί δρουν, παράγουν αποτελέσματα μόνον διαμέσου των εσωτερικών αναγκαί‐

ων σχέσεων: διαμεσολαβείται έτσι η δράση τους από τους οικονομικούς νόμους.  

Ας θεωρήσουμε το παράδειγμα των μισθών. Είναι, άραγε, οικονομικός ο καθορισμός 

της αξίας  της  εργασιακής  δύναμης  (αφού αυτή η αξία καθορίζεται από την κοινωνικά 

αναγκαία εργασία για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης), ή μήπως είναι κοι‐

νωνικός (αφού ως γνωστόν οι ταξικοί αγώνες επιδρούν επί του μισθού); Η απάντηση που 

δίνεται συνήθως είναι ότι οι δύο καθορισμοί (νόμος της αξίας και ταξικοί αγώνες) δρουν 

και οι δύο επί του μισθού, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να αθροίζονται. Εντούτοις, τα 

πράγματα  είναι  διαφορετικά:  στον  καθορισμό  της  αξίας  της  εργασιακής  δύναμης  δεν 

υπεισέρχονται δύο ξεχωριστοί, ανεξάρτητοι παράγοντες, από την μια ο κοινωνικά ανα‐

γκαίος χρόνος εργασίας για την παραγωγή των μέσων συντήρησης και αναπαραγωγής 

της  εργασιακής δύναμης,  και από την άλλη η συνδικαλιστική, πολιτική και  ιδεολογική 

ισχύς  της  εργατικής  τάξης,  δηλαδή  παράγοντες  που  ο  καθένας  από  την  μεριά  του  να 

παράγει ξεχωριστά αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να προστεθούν, να αφαιρε‐

θούν ή να αλληλοαναιρεθούν. Η μεταβολή της αξίας της εργασιακής δύναμης δεν προ‐

κύπτει, δηλαδή, σαν άθροισμα  (α) της μεταβολής που προκαλούν σε αυτήν την αξία οι 

ταξικοί αγώνες των εργαζομένων τάξεων και (β) της μεταβολής που προκαλεί σε αυτήν 

την αξία η μείωση του κοινωνικά αναγκαίου χρόνου εργασίας. Αλλά τα πράγματα εκτυ‐

λίσσονται διαφορετικά: O εξωτερικός ως προς τον νόμο παράγοντας  (δηλαδή ο ταξικός 
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συσχετισμός  δυνάμεων)  δρα  διαμέσου  της  εσωτερικής  αναγκαίας  σχέσης  (που  είναι  ο 

νόμος  της  αξίας).  Πιο  συγκεκριμένα,  η  αύξηση  της  ισχύος  των  εργαζόμενων  τάξεων, 

όταν έχει διάρκεια, προκαλεί την διεύρυνση του ʺκαλαθιούʺ των εμπορευμάτων (υλικών 

αγαθών και υπηρεσιών) που είναι αναγκαίο για την συντήρηση και την αναπαραγωγή 

των  εργαζόμενων  τάξεων σε  κάθε  συγκεκριμένη  χώρα  και  εποχή.  Εάν θεωρήσουμε  ό‐

λους τους άλλους παράγοντες σταθερούς (επομένως και τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο 

εργασίας για την παραγωγή μιας μονάδας ενός εκάστου προϊόντος εξ αυτών που συνθέ‐

τουν το αναγκαίο ʺκαλάθιʺ εμπορευμάτων), η αύξηση της ισχύος των εργαζόμενων τά‐

ξεων αυξάνει ανάλογα και τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο εργασίας που χρειάζεται για 

την συντήρηση και την αναπαραγωγή των εργαζόμενων τάξεων, άρα αυξάνει την αξία 

της εργασιακής δύναμης. 

Οι  εξωτερικοί  παράγοντες  δρουν,  λοιπόν,  διαμέσου  των  οικονομικών  νόμων,  όχι 

ταυτόχρονα και παράλληλα με αυτούς. 

Η έννοια του οικονομικού νόμου, μας προϊδεάζει γιʹ αυτό που πρέπει να περιμένου‐

με  όταν  διαβάζουμε  το  Κεφάλαιο:  πρέπει  να  περιμένουμε  την  περιγραφή  αναγκαίων 

σχέσεων ανάμεσα στα πράγματα  και  όχι  σχέσεων που μπορεί  να  υπάρχουν ή  να μην 

υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια  εποχή. Ακόμη περισσότερο, αυτές οι σχέσεις, αυτοί  οι 

εξωτερικοί ως προς τον νόμο καθορισμοί, περιμένουμε ότι θα πρέπει να έχουν απομα‐

κρυνθεί, να έχουν αφαιρεθεί από τον ορισμό του νόμου. Πράγματι, αυτή η μέθοδος της 

αφαίρεσης είναι διαρκώς ενεργή μέσα στο Κεφάλαιο: ο σκοπός του Karl Marx δεν είναι η 

περιγραφή ή η ανάλυση ενός κοινωνικού σχηματισμού, μιας εθνικής οικονομίας (π.χ. της 

Αγγλίας που αναφέρεται κατά κόρο στο Κεφάλαιο) αλλά η διατύπωση των οικονομικών 

νόμων  του  κεφαλαιοκρατικού  τρόπου  παραγωγής.  Η  διατύπωση  ενός  νόμου  δεν  είναι 

περιγραφή του αστάθμητου (contingent), αλλά η γένεση μιας έννοιας που αντικατοπτρί‐

ζει μιαν άνευ όρων σχέση, δηλαδή αναγκαία σχέση, ανεξάρτητη από την συγκυρία και τις 

εθνικές ιδιομορφίες. 

Αναζητήσαμε ως εδώ την οργανωτική αρχή των λογικών κατασκευών του Karl Marx 

που φέρουν το όνομα του οικονομικού νόμου και πιστεύουμε ότι βρήκαμε την απάντηση 

στο  θεωρητικό  έργο  του Gérard Duménil.  Αυτό  όμως  έχει  ορισμένες  συνέπειες  για  την 

αντίληψή μας σχετικά με μια σειρά ζητημάτων: Τι είναι η συγκυρία; Τι είδους ιστορικός 

ντετερμινισμός προκύπτει, άραγε, από τον συγκεκριμένο τρόπο άρθρωσης των οικονομι‐

κών νόμων με τους εξωτερικούς προσδιορισμούς  (που είναι αστάθμητοι, που ενδέχεται 

να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε έναν κοινωνικό σχηματισμό);  

Η  συγκυρία,  λεει  ο  Louis Althusser,  είναι  στοχαστική  συνάντηση1  παραγόντων,  α‐

στάθμητος  συνδυασμός  στοιχείων  που  προκύπτουν  αφενός  από  την  ίδια  τη  φύση  του 

κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγής και αφετέρου από την ιστορία του (εθνικού) κοι‐

νωνικού σχηματισμού. Με άλλα λόγια, ʺκάθε συγκυρία είναι μια μοναδική περίπτωσηʺ. 

                                                           

1 Louis Althusser, Sur la philosophie, Gallimard, 1994 
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The world  is what  the  case  is  (Wittgenstein, Russel).  Το σημαντικό στην θέση  του Duménil 

είναι ότι μας επιτρέπει να κατανοήσουμε καταρχήν πώς οι εξωτερικοί καθορισμοί, που 

ανήκουν στην ιστορία του (εθνικού) κοινωνικού σχηματισμού, οι συνθήκες που μπορούν 

να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν, προσδίδουν σε κάθε ιστορική στιγμή την μοναδικότητά 

της. Γιʹ αυτόν τον λόγο δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε τα επίδικα αντικείμε‐

να της πολιτικής δράσης σε μια χώρα, σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή με αναφορά 

αποκλειστικά  και  μόνον  στα  διαρθρωτικά  χαρακτηριστικά  του  κεφαλαιοκρατικού  τρό‐

που παραγωγής. Ούτε αρκεί την εν λόγω αναφορά μας να διακοσμεί ως εξωτερικό συ‐

μπλήρωμα ένα πλούσιο εμπειρικό υλικό αναφερόμενο στις συγκεκριμένες συνθήκες της 

συγκεκριμένης χώρας. Θα πρέπει να κατανοούμε με ποιο συγκεκριμένο τρόπου οι ειδικές 

συνθήκες κάθε χώρας και κάθε εποχής (οι εξωτερικοί ως προς τους οικονομικούς νόμους 

καθορισμοί), δηλαδή οι συνθήκες κάθε συγκυρίας, παράγουν τα αποτελέσματά τους ως 

αποτελέσματα  διαμεσολαβημένα  από  τους  νόμους  που  διέπουν  τον  κεφαλαιοκρατικό 

τρόπο παραγωγής. 

Πώς περνάμε, όμως, από την μια συγκυρία στην άλλη, από την μια ιστορική στιγμή 

στην άλλη; Τι είδους ντετερμινισμός προκύπτει από τα παραπάνω;  

Ας συνεχίσουμε με το παράδειγμα των μισθών: Η μετατροπή του συσχετισμού δυ‐

νάμεων  μεταξύ  κεφαλαίου  και  εργασίας  (εξωτερικός  παράγοντας),  προς  όφελος  της 

εργασίας,  όταν  διαρκεί,  επιδρά  στις  συνήθειες  και  στις  ανάγκες,  τις  οποίες  διευρύνει. 

Έτσι, διευρύνεται και το αναγκαίο ʺκαλάθιʺ εμπορευμάτων, το οποίο περιλαμβάνει όλα 

τα υλικά αγαθά και τις υπηρεσίες που θεωρούνται αναγκαία για την ʺκανονικήʺ διαβίω‐

ση  των  νοικοκυριών  των  εργαζομένων  τάξεων.  Αυξάνεται  έτσι  και  ο  κοινωνικά  ανα‐

γκαίος χρόνος για την συντήρηση και την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Αυτό 

σημαίνει ότι αυξάνεται η αξία της εργασιακής δύναμης (εσωτερική και αναγκαία σχέση, 

δηλαδή οικονομικός νόμος). Άρα, η αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων μετατρέπεται σε 

μεταβολή της αξίας της εργασιακής δύναμης με βάση τον οικονομικό νόμο της αξίας. Αυτή 

η μεταβολή επιδρά σε μια σειρά άλλων οικονομικών μεταβλητών των οποίων η συμπε‐

ριφορά καθορίζεται από τους νόμους που διέπουν τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγω‐

γής.  Μπορούν  να  υπάρξουν  επιπτώσεις  στην  συνολική  ζήτηση,  στις  επενδύσεις,  στο 

ποσοστό  ανεργίας…  Αυτές  οι  μεταβολές  ορίζουν  ένα  νέο  πεδίο  κοινωνικού  ανταγωνι‐

σμού,  διότι μεταβάλλουν όλα ή σχεδόν όλα τα στοιχεία που  το συνθέτουν: πρώτον,  το 

έδαφος των κοινωνικών συγκρούσεων, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο από τις αντικειμε‐

νικές συνθήκες των ταξικών αντιθέσεων, δεύτερον, το σύστημα των αντιτιθέμενων κοι‐

νωνικών τάξεων, μερίδων τάξεων και κοινωνικών δυνάμεων που διατάσσονται σε σχη‐

ματισμούς μάχης, πραγματοποιούν συμμαχίες, υφίστανται σχίσματα και συγκρούονται, 

τρίτον, τα επίδικα αντικείμενα των κοινωνικών συγκρούσεων, τα ζητήματα σε αναφορά 

με τα οποία οι σχηματισμοί μάχης σχηματίζονται και αναδιατάσσονται. Επί αυτού του 

νέου πεδίου, θα διεξαχθεί το επόμενο επεισόδιο των κοινωνικών συγκρούσεων. Τα απο‐

τελέσματα από τη έκβαση αυτών των συγκρούσεων θα διαμεσολαβηθούν, και πάλι, από 

τους οικονομικούς νόμους, θα μετατρέψουν και πάλι το πεδίο του κοινωνικού ανταγωνι‐
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σμού και ούτω καθεξής. Έτσι, οι εξωτερικοί παράγοντες (οι αστάθμητοι παράγοντες, που 

μπορούν να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή) και οι οικονομι‐

κοί νόμοι συνυπάρχουν σε ένα ανταποδοτικό παιχνίδι, σε μια αέναη σπειροειδή κίνηση 

διαρκούς  επανακαθορισμού  της  ιστορικής  στιγμής,  δηλαδή  της  συγκυρίας.  Οι  ταξικοί 

αγώνες παράγουν αποτελέσματα που διαμεσολαβημένα από τους οικονομικούς νόμους 

μετατρέπουν  το  θέατρο  του  ταξικού πολέμου  της  επόμενης  χρονικής περιόδου.  Και  το 

θέατρο  του  πολέμου,  ως  γνωστόν,  δεν  επιτρέπει  στις  ανταγωνιζόμενες  δυνάμεις,  ούτε 

οποιαδήποτε κίνηση, ούτε οποιαδήποτε συμμαχία. 

Εντούτοις, μέχρι εδώ παραμένει αδιευκρίνιστο ένα πολύ σημαντικό ζήτημα: σε ποιο 

βαθμό, άραγε, οι οικονομικοί νόμοι, συμμετέχοντας σε αυτό το παιχνίδι διαρκούς επανα‐

καθορισμού  της  ιστορικής στιγμής  δίπλα και μαζί με  τις  εξωτερικές συνθήκες  (μεταξύ 

των οποίων η ταξική πάλη), καθορίζουν την τελική έκβαση των πραγμάτων, δηλαδή της 

ιστορίας; 

Οι δυνατές απαντήσεις στο ερώτημα αυτό είναι δύο. Σύμφωνα με την πρώτη απά‐

ντηση,  η  τελική  κατάσταση  του  συστήματος,  η  τελική  έκβαση  των  πραγμάτων,  είναι 

προκαθορισμένη από  τους  οικονομικούς νόμους. Οι  εξωτερικοί  καθορισμοί,  οι  εξωτερι‐

κές, ειδικές, συγκεκριμένες συνθήκες ενός κοινωνικού σχηματισμού ή μιας εποχής, μπο‐

ρούν να επιδρούν στον ρυθμό μετάβασης του οικονομικού συστήματος από την αρχική 

του κατάσταση στην  τελική,  ή ακόμη,  να  επιδρούν στην διαδρομή που οδηγεί από την 

αφετηρία στο σημείο τερματισμού, χωρίς όμως να μπορούν να αλλάξουν το σημείο τερ‐

ματισμού, σαν να υπήρχε ένα πεπρωμένο (καθοριζόμενο από τους οικονομικούς νόμους) 

που  θα  οδηγούσε ως  τυφλή  και  ακατανίκητη  δύναμη  την  ιστορία  στον προορισμό  της. 

Απλοποιώντας τα πράγματα στο έπακρο, αυτό θα έμοιαζε με έναν λαβύρινθο μέσα στον 

οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε άπειρες διαδρομές για να φθάσουμε στην έξοδό του, 

πλην όμως, η εν λόγω έξοδος θα ήταν σταθερή, δεδομένη, αμετάβλητη.  

Σύμφωνα με την δεύτερη απάντηση, η τελική κατάσταση του οικονομικού συστήμα‐

τος, η τελική έκβαση των πραγμάτων, δεν είναι προκαθορισμένη από τους νόμους που 

διέπουν  τον  κεφαλαιοκρατικό  τρόπο  παραγωγής.  Οι  εξωτερικοί  καθορισμοί,  οι  συγκε‐

κριμένες ιστορικές συνθήκες, μπορούν να αλλάξουν, όχι μόνον την διαδρομή ενός οικο‐

νομικού  συστήματος,  αλλά  και  το  τελικό  σημείο  της  ισορροπίας  του.  Συνεχίζοντας  με 

την παραβολή του λαβυρίνθου, αυτό θα έμοιαζε με έναν λαβύρινθο του οποίου το σχή‐

μα, οι δρόμοι του και το σημείο εξόδου ʺθα άλλαζαν στο άγγιγμαʺ, κατά την έκφραση του 

Daniel Bensaïd2.  Ο  δρόμος  αλλάζει  καθώς  τον  διασχίζουμε  και  το  τέλος  του  εξαρτάται 

από το μονοπάτι που ακολουθούμε. Το φαινόμενο είναι γνωστό, ακόμη και σε μη μαρξι‐

στές οικονομολόγους: πρόκειται γιʹ αυτό που στα αγγλικά αποκαλούν path dependency3. 

                                                           

2 Bensaïd D. (1995), Marx l'intempestif, Fayard, βλ.σ.302-399 

3 Για την παρουσίαση της έννοιας βλ. στο Marc Setterfield (1998), «History versus equilibrium: Nicho-

las Kaldor on historical time and economic theory», Cambridge Journal of Economics, 22: 521-537 
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Ας είμαστε πιο συγκεκριμένοι: Ο καπιταλισμός οδεύει προς την έξοδο της κρίσης του 

με  διαδοχικές  προσεγγίσεις,  ψηλαφώντας  τις  διάφορες  δυνατότητες  που  ανοίγει  κάθε 

φορά η συγκυρία, με αυτοσχεδιασμούς, ή όπως λένε οι Rosier και Dockès με την αρχή του 

ʺοργανωτικού αστάθμητουʺ4 χάρη στο οποίο οι τυχαίες κινήσεις, οι αστάθμητοι παράγο‐

ντες που μπορεί να υπάρχουν ή να μην υπάρχουν σε μια χώρα ή σε μια εποχή, οι πρωτο‐

βουλίες τοπικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, δίνουν γέννηση σε μορφές σταθερής τάξης5 

πάνω στο υπόβαθρο της αναγκαιότητας που ορίζουν οι οικονομικοί νόμοι του κεφαλαιο‐

κρατικού  τρόπου παραγωγής. Έτσι,  το  ίδιο  το μονοπάτι που οδηγεί στην  έξοδο από τη 

κρίση του καπιταλισμού δεν είναι ευθύγραμμο. Το κεφάλαιο είναι μια τυφλή δύναμη που 

δρα με βάση τα ένστικτά του ‐‐δηλαδή τους οικονομικούς νόμους που διέπουν τον κεφα‐

λαιοκρατικό  τρόπο  παραγωγής.  Όμως,  η  νέα  μορφή  καπιταλισμού  που  σχηματίζεται 

τώρα, εξαρτάται από τον δρόμο που οδηγεί στην έξοδο από την κρίση. Οι πιθανές μορφές 

καπιταλιστικής εκμετάλλευσης,  οι σταθερές ρυθμίσεις των κοινωνικών αντιθέσεων,  τα 

κανάλια  προσαρμογής  της  καπιταλιστικής  οικονομίας  στις  εξωτερικές  διαταραχές  και 

ανισορροπίες, οι θεσμοί που θα επιτρέπουν την κοινωνική αναπαραγωγή του συστήμα‐

τος στην διάρκεια της επόμενης περιόδου καπιταλιστικής άνθησης, εξαρτώνται από τον 

δρόμο που ακολουθεί το σύστημα προς την έξοδό του από την κρίση. Η τελική έκβαση 

των κοινωνικών αγώνων, δεν ακολουθεί κάποια νομοτέλεια, κάποιο ιστορικό πεπρωμέ‐

νο: εξαρτάται από τον δρόμο που ακολουθούν οι κοινωνικοί αγώνες. Διότι, οι κατακτή‐

σεις  (ή οι ήττες)  των  εργαζόμενων τάξεων ενσωματώνονται μέσα στην λειτουργία του 

οικονομικού συστήματος για να επανεμφανιστούν στην διάρκεια της επόμενης κοινωνι‐

κής αντιπαράθεσης ως αντικειμενικοί περιοριστικοί παράγοντες.  

                                                           

4 Rosier B. & Dockès P. (1983), Rythmes Économiques, La Découverte/Maspero, p.188-191. Οι δύο 

συγγραφείς εμπνέονται από τις ιδέες του Ilya Prigogine των οποίων οι κυριότερες βρίσκονται στο I. 

Prigogine et I. Stengers (1984), Order out of Chaos, Flamingo/Fontana Paperbacks 

5 Βρίσκουμε στο σημείο αυτό την φιλοσοφία του Δημοκρίτου και του Επίκουρου, την διατριβή του Karl 

Marx σχετικά με τους δύο αρχαίους φιλοσόφους, καθώς και τις παρατηρήσεις του Louis Althusser 

στο Sur la philosophie (1994, Gallimard): «…au lieu de penser la contingence comme modalité ou 

exception de la nécessité, il faut penser la nécessité comme le devenir-nécessaire de la rencontre 

des contingents», σελίδα 42 
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