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ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΛΟΥΒΑΙΝ
Ξερουμε ότι το κερδος παιζει έναν κυριαρχο ρολο στο καπιταλιστικο συστημα, θεωρειται
σαν σκοπος που επιδιωκουν οι επιχειρησεις και τα χρηματηστηριακα γκρουπ.Οφειλουμε να
το θεωρησουμε σν την απαραιτητη συνθηκη της επιβιωσης και της αναπτυξης τους. Ο
περιορισμος του κερδους οδηγει σ έναν άλλο περιορισμο, για να διατηρηθει και ν
αναπτυχθει κάθε επιχειρηση πρεπει να είναι ανταγωνιστικη σε σχεση με τους εθνικους και
διεθνεις ανταγωνιστες της
Αυτή η ταυτοχρονη απαιτηση κερδους και ανταγωνιστικοτητας ωθει αυθορμητα τις
επιχειρησεις σ ένα διπλο προσανατολισμο, απ τη μια επιχειρουν να ελατωσουν το κοστος
παραγωγης με την εισαγωγη νεων τεχνολογιων και την μειωση των μισθων, απ τη άλλη
ασκουν πιεση στο κρατος ώστε να αυτό να δρα προς τον επιδιωκομενο σκοπο, ηλαδη την
μειωση του κοστους των μισθων και την αυξηση των κερδων( μεσω κανονων μετριασμου
του κοστους των μισθων, περιστολης των κοινωνικων επιβαρυνσεων και των φορων στην
κοινωνια
Το καπιταλιστικο συστημα βασισμενο στο κερδος και τον ανταγωνισμο εμφανιζει δυο
αυθορμητες τασεις, από τη μια την εισαγωγη της τεχνολογικης προοδου μαζι με τα κερδη
παραγωγικοτητας που προκυπτουν απ αυτή, από την άλλη με την υιοθετηση
νεοφιλελευθερων πρακτικων και οικονομικων πολιτικων που επιδιωκουν την περιστολη
των μισθων, την περιστολη των δαπανων της κοινωνικης ασφαλισης και την περιστολη των
δαπανων του δημοσιου.
Για να περιορισουμε αυτή την αυθορμητη ταση είναι απαραιτητο να υπαρχει ενας ευνοικος
συσχετισμος δυναμεων για τους εργαζομενους.Αυτος ο ευνοικος συσχετισμος υπηρχε στην
περιοδο 45-70, τουλαχιστον στις χωρες του κεντρου, οπου υπηρχε αυξηση μισθων,
διευρυνση της κοινωνικης ασφαλησης και αυξηση των δημοσιων δαπανων
Σ ένα πλαισιο αυξουσας παραγωγικοτητας, οι επιχειρησεις ειχαν υψηλα κερδη και
διευρυμενες διεξοδους των προιοντων τους, η κατασταση αυτή ευνοουσε την
επανεπενδυση των κερδων την μεγενθυνση της παραγωγης και την διευρυνση της
απασχολησης.
Μετα την δεκαετια 80 σ ολες τις χωρες ο συσχετισμος δυναμης δεν ηταν ευνοικος για τους
εργαζομενους και η αυθορμητη ταση του καπιταλισμου καταφερε να επανακαμψει με
βαση τις απαιτησεις για ανταγωνιστικοτητα και αποδοτικοτητα. Οι επιχειρησεις και οι
κυβερνησεις κάθε χωρας περιστελουν τους μισθους και την απασχοληση ,τις δαπανες
κοινωνικης ασφαλισης καθως και τις δημοσιες δαπανες.Αλλα μπαινουμε σ ένα φαυλο
κυκλο γενικευμενο, οι περιοριστικες πολιτικες σε μια χωρα προκαλουν αναλογες πολιτικεςενδεχομενως πιο περιοριστικες σε άλλες χωρες.
Αυτές οι πολιτικες είναι μεν ορθολογικες σε μικροοικονομικο επιπεδο- κάθε χωρα θελει να
βελτιωσει την ανταγωνιστικοτητα της για τις επιχειρησεις που μπορουν να επιβιωσουν και

ν αναπτυχθουν-Αλλα οι νεοφιλελευθερες πολιτικες καταληγουν σ ένα μακροοικονομικο
αποτελεσμα απολυτα αντιθετο από τον επιδιωκομενο στοχο, η γενικευμενη μειωση των
μισθων και της απασχολησης οδηγει σε μια μειωση της ολικης ζητησης και στη μειωση της
ολικης της παραγωγης, της απαχολησης και της καταναλωσης .
Εξ αιτιας της περιστολης της καταναλωσης, οι επιχειρησεις επανεπενδυουν μονο ένα μικρο
τμημα των κερδων στην αυξηση της παραγωγης.. το μεγαλυτερο μερος του κερδους
επενδυεται μαζικα σε επενδυσεις χαρτοφυλακιου από τη δεκαετια 80 και μετα.
Σ ένα πλαισιο αυστηρα οικονομικο,κανοντας αφαιρεση του μεγαλου δημοκρατικου
ελλειματος που ωθει στον πολλαπασιασμο των κοινωνικων δραματων, η διαιωνηση των
νεοφιλελευθερων πολιτικων ενισχυει το διαζυγιο αναμεσα στην μεγενθυνση των ολικων
κερδων και των ολικων διεξοδων.Αλλα αυτος ο παραλογισμος μακροοικονομικου τυπου
μπορει να ευνοει τα συμφεροντα των επιχειρησεων και των κυριαρχων γκρουπ-που
διευρυνουν το μεριδιο τους στην αγορα σε βαρος των μικροτερων τους αντιπαλων.
Από εδω προκυπτει η πιεση που ασκουν τα κυριαρχα επιχειρηματικα γκρουπ στις δημοσιες
εξουσιες-εθνικες και υπερεθνικες- ώστε να συνεχισουν τις νεοφιλελευθερες πολιτικες.
Αυτές είναι οι οικονομικες και κοινωνικες συνεπειες που προκαλει η λογικη του
καπιταλιστικου συστηματος που βασιζεται στο κερδος και τον ανταγωνισμο.Απ εδω
προερχεται και το ολο και πιο επικαρο ερωτημα ζητω ο καπιταλισμος η Όχι
Η αναπτυξη της χρηματηστηριακης φουσκας θεωρειται γενικα σαν μια αιτια της μικρης
μεγενθυνσης της πραγματικης οικονομιας. Οι επενδυτες ελκονται από τις ευνοικες
προοπτικες των χρηματηστηριακων κερδων και παραμελουν συνειδητα την σφαιρα της
παραγωγης που αποφερει μικροτερα κερδη.
Συμφωνα με τη γνωμη μας η μεγενθυνση της χρηματηστηριακης φουσκας είναι
περισσοτερο μια συνεπεια της αδυναμης μεγενθυνσης της πραγματικης οικονομιας που
οφειλεται στις νεοφιλελευθερες πολιτικες.Η στενοτητα των διεξοδων-λογω της πιεσης
στους μισθους και στις δημοσιες δαπανες- ωθουν τους επενδυτες ν αξιοποιησουν τα
κεφαλαια τους μ αλλα μεσα, δηλαδη με διαφορες πρακτικες μεταβιβασης ιδιοκτησιας

