
Κρατικός καπιταλισµός  
 
Ο όρος οφείλεται στους τροτσκιστές που τον χρησιµοποίησαν για να 
διαχωρίσουν την Σοβιετική Ένωση του Στάλιν από εκείνη που οι ίδιοι 
οραµατίζονταν. Η βασική ιδέα ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση µετά το 1936 
«απέβαλε» τον σοσιαλισµό και κατάφερε να συνδυάζει τον αυταρχισµό του 
κράτους µε την εκµετάλλευση των εργαζοµένων που οι µαρξιστές ταύτιζαν µε τον 
καπιταλιστική αγορά εργασίας.  
 
Η Σοβιετία δεν ήταν όµως, επ’ ουδενί, κρατικός καπιταλισµός. Υπέρµετρος 
κρατικισµός ήταν που θύµιζε µια περίεργη και βάναυση βιοµηχανική φεουδαρχία 
αλλά κρατικός καπιταλισµός σε καµία περίπτωση. Το λέω αυτό γιατί ο 
καπιταλισµός απαιτεί δύο συστατικά: Την ιδιωτική ιδιοκτησία των µέσων 
παραγωγής και την µίσθωση της εργασίας των µη ιδιοκτητών από τους 
ιδιοκτήτες των εν λόγω µέσων παραγωγής. Κάτι τέτοιο δεν χαρακτήρισε την 
Σοβιετική Ένωση ποτέ! Μπορεί τα µέλη του πολίτµπυρο, και εν γένει του 
κόµµατος, να απολάµβαναν σχετικά µεγάλη εξουσία και προσόδους από ό,τι οι 
υπόλοιποι πολίτες όµως δεν αποσπούσαν προσόδους που τους έδιναν το 
δικαίωµα στην ιδιοκτησία µέσων παραγωγής ικανά να τους αποδίσουν κέρδη. 
Άρα, η Σοβιετία δεν αποτέλεσε ποτέ κρατικό καπιταλισµό. 
 
Πιο πρόσφατα, κάποιοι χαρακτήρισαν την Ελλάδα ως την τελευταία Σοβιετική 
οικονοµία. Σφάλµα ολκής και αυτό. Ανεξάρτητα από τον βαθµό διαφθοράς, 
έλλειψης ανταγωνισµού, ελεγχόµενων τιµών  κλπ., στην χώρα µας δεν είχαµε 
βιοµηχανία που να ανήκει de facto και de jure στο κράτος και κεντρικό σύστηµα 
προγραµµατισµού της οικονοµικής δραστηριότητας. Αν µη τι άλλο, η ελληνική 
οικονοµία θύµιζε πιο πολ’υ την πολεµική οικονοµία των ΗΠΑ, στην περίοδο 
1941-1945, παρά την Σοβιετική Ένωση.  
 
Επιστρέφοντας στην έννοια του κρατικού καπιταλισµού, επιτρέψτε µου την εξής 
υπόθεση: Η Ιαπωνία είναι η µόνη χώρα που, στο εγγύς µέλλον, µπορεί πράγµατι 
να µεταµορφωθεί σε υπόδειγµα κρατικού καπιταλισµού. Ας εξηγηθώ: Η Ιαπωνία 
ήταν το βιοµηχανικό θαύµα της περιόδου 1951-1985. Η επιτυχία της βασίστηκε, 
πράγµατι, σε έναν ενδιαφέροντα συνδυασµό Σοβιετικού τύπου κεντρικού 
προγραµµατισµού (µέσω του υπουργείου βιοµηχανίας, του MITI) και 
ολιγοπωλιακών ιδιωτικών επιχειρηµατικών συµπλεγµάτων (που αποτελούνταν 
από βιοµηχανικά µεγαθήρια και µια τουλάχιστον µεγάλη τράπεζα).   
 
Το 1985 οι ΗΠΑ επέβαλαν στην Ιαπωνία (στην περίφηµη Συµφωνία της Πλάζα) 
αυτό που προσπαθούν να επιβάλουν στην Κίνα σήµερα: µια µεγάλη υπερτίµηση 
του εθνικού της νοµίσµατος, του γιεν. Αποτέλεσµα ήταν µια καθαρά εξαγωγική 
οικονοµία να µπει σε τροχιά κρίσης. Καθώς οι ιαπωνικές εξαγωγές πλήγησαν, 
την ώρα που κεφάλαια άρχισαν να ρέουν προς το Τόκυο, δηµιουργήθηκαν 
µεγάλες φούσκες στην αγορά ακινήτων (καλή ώρα όπως στην Ισπανία, στην 
Ιρλανδία και στην Κύπρο προτού σκάσουν αυτές οι φούσκες µετά το 2008 – µε 



τα γνωστά σε όλους αποτελέσµατα) οι οποίες στις αρχές της δεκαετίας του ’90 
έσκασαν – µε αποτέλεσµα την κατάρρευση της Ιαπωνικής οικονοµίας. 
 
Από τότε, η Ιαπωνία καρκινοβατεί. Κάπου το 2005 άρχισε να αναπτύσσεται ξανά 
δειλά-δειλά αλλά η διεθνής κατάρρευση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος το 
2007/8 της έδωσε την χαριστική βολή. Σε όλη αυτή την διάρκεια, από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90 έως πολύ πρόσφατα, το µόνο που έχει σταµατήσει την 
πλήρη κατάρρευση της χώρας ήταν (α) η πρακτική της Κρατικής Τράπεζας της 
Ιαπωνίας να κρατά τα επιτόκια δανεισµού κοντά στο µηδέν, και (β) η λεγόµενη 
«ποσοτική χαλάρωση» που εφαρµόζει η Κρατική Τράπεζα της χώρας του 
αντέλλοντος ηλίου εδώ και δύο δεκαετίες. Τι σηµαίνει «ποσοτική χαλάρωση»; Η 
συνεχής αγορά όλο και περισσότερων οµολόγων του ιαπωνικού δηµοσίου, αλλά 
και άλλων περιουσιακών τίτλων των ιαπωνικών τραπεζών, ώστε να παρέχεται 
ρευστότητα στην οικονοµία  (τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδωιτικό τοµέα της 
χώρας) για να µην καταρρεύσει α λα ελληνικά. 
 
Όταν η Τράπεζα της Ιαπωνίας εφάρµοσε την «ποσοτική χαλάρωση» δέχθηκε 
έντονη κριτική από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Όταν όµως κατέρρευσε η Wall 
Street, το City του Λονδίνου και εν γένει το διεθνές χρηµατοπιστωτικό στερέωµα, 
οι Κεντρικές Τράπεζες των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Ελβετίας και των 
Σκανδιναβικών κρατών εφάρµοσαν ακριβώς την πολιτική αυτή! Σήµερα, την ώρα 
που οι µεγάλες κεντρικές τράπεζες (µε εξαίρεση την ΕΚΤ) επιδίδονται σε 
συναγωνισµό για τον ποια θα επιλέξει την µεγαλύτερη δόση «ποσοτικής 
χαλάρωσης», η Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, υπό πίεση προερχόµενη από 
τον νέο δυναµικό πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Άµπε, υιοθετεί µια νέα 
ενδιαφέρουσα καινοτοµία: την µαζική αγορά µετοχών επιχειρήσεων! 
 
Έχοντας αποτύχει να ανατρέψει την ύφεση µέσω των αγορών κρατικών 
οµολόγων και στεγαστικών δανείων των τραπεζών, η Κεντρική Τράπεζα της 
Ιαπωνίας φαίνεται να έχει αρχίσει να αγοράζει µαζικά µετοχές επιχειρήσεων. 
Ανεξάρτητα από το εάν αυτή η τακτική θα καταφέρει να σταµατήσει, επί τέλους, 
τον αποπληθωρισµό (την πτώση των τιµών) που χαρακτηρίζει την ιαπωνική 
οικονοµία, ξαναβάζει στο προσκήνιο την έννοια του κρατικού καπιταλισµού. 
Αναρωτηθείτε: Τι είδους οικονοµικό καθεστώς θα έχουµε όταν και εάν οι 
επχειρήσεις ανήκουν στην Κεντρική Τράπεζα ενός κράτους-έθνους αλλά όλες οι 
τιµές προσδιορίζονται από την ζήτηση και την προσφορά στο πλαίσιο ελεύθερων 
αγορών; Σε µια τέτοια περίπτωση, τα κέρδη εθνικοποιούνται ενώ οι τιµές και οι 
ποσότητες καθορίζονται µέσα από καθαρά αγοραίες διαδικασίες.  
 
Μήπως η Ιαπωνία που δηµιουργείται σήµερα, ως αντίδραση σε µια τριακονταετή 
κρίση, είναι η µόνη κοινωνική οικονοµία στην οποία πραγµατικά ταιριάζει ο όρος 
«κρατικός καπιταλισµός»; 


