
Wstęp do prezentacji 

To,  co obecnie,  próbując zachować neutralność,  nazywane jest  „kryzysem 
ekonomicznym”,  należy  traktować  jako  najnowsze  stadium  rozwoju 
kapitalistycznego  systemu  stosunków  społecznych.  Kapitalizm  z  zasady 
nigdy nie osiąga równowagi. Jego istotą jest brak równowagi, co wynika ze 
sprzeczności  polegającej  na  tym,  iż  całkowita  produkcja w  warunkach 
kapitalistycznych  jest  prowadzona  dla  zysku  (wytwarzania  wartości 
dodatkowej),  a  nie  z zamiarem zaspokaja  społecznych potrzeb człowieka. 
Żeby to  osiągnąć,  kapitalizm wykorzystuje  naszą  zdolność  do  pracy,  a  w 
zamian sprzedaje nam sam wynik tego procesu – nie w całości, lecz tyle, aby 
wystarczyło na odtworzenie naszej zdolności do pracy. Po odliczeniu kosztów 
siły  roboczej  i  kosztów  maszyn,  zostaje  zysk  (wartość  dodatkowa).  Cały 
proces jest tak skonstruowany, aby przynosił zysk i wciąż trwał.

Tylko wyalienowana praca może wytworzyć wartość. Czyli  jedynie poprzez 
wykorzystanie  naszej  zdolności  do  pracy  produkt  może  uzyskać  wartość. 
Równocześnie  kapitał  na  drodze  ciągłego  dążenia  do  redukcji  kosztów  i 
wzrostu  wartości,  zastępuje  pracowników  maszynami.  Tymczasem  walki 
przeciwko marginalizowaniu naszego znaczenia zmuszają kapitał do podjęcia 
środków ograniczających naszą siłę.

Atak mający na celu osłabienie proletariatu, który przybrał światową skalę w 
latach 60. i 70., postawił kapitał w trudnej sytuacji. Z jednej strony siła klasy 
robotniczej musiała  zostać  ograniczona  na  drodze  zastosowania  szeregu 
środków  m.in.:  deindustrializacja  na  masową  skalę,  względne  narzucenie 
pracy czasowej i prekarnej jak również rosnące bezrobocie. Z drugiej strony 
te same środki doprowadziły do nagłego spadku samej wydajności pracy, co 
oznaczało spadek zysków.

Spadek ten (najbardziej odczuwany w sektorze wytwórczym) skłonił kapitał 
do  poszukiwania  nowych  rynków  zbytu  wytwarzających  zysk,  głównie  w 
sektorze  finansowym.  Poprzez  zwiększenie  dostępności  kredytu  oraz 
stworzenie  niepewnych  narzędzi  finansowych,  brak  zyskowności  tzw. 
„prawdziwej  gospodarki”  został  nadrobiony przez  nadmierne  (do  pewnego 
stopnia  fikcyjne)  zyski,  które  umożliwiły  zachowanie  stosunku 
kapitalistycznego, a także dawały kapitałowi czas i globalną przestrzeń.

Sektor finansowy osiągnął niespotykane rozmiary, generując tryliony, które w 
znacznym  stopniu  przewyższały  faktycznie  wytworzoną  wartość  (a  nawet 
przewidywaną)  w  „prawdziwej  gospodarce”.  Rządy  podtrzymywały  i 



wspomagały taki rozwój za pomocą wyjątkowych praw, poprzez zwiększenie 
dostępności kredytu dla firm i jednostek. Należy dodać, że stagnacja, a nawet 
spadek płac realnych uzyskiwanych przez robotników były rekompensowane 
łatwiejszym dostępem do kredytu jak i umiarkowanym wzrostem zasiłków – 
równocześnie restrukturyzacja uderzała w pewne sektory robotników, jak też 
zwiększała podziały w obrębie klasy robotniczej.

Bańka  powstała  w  wyniku  rozrośniętego  sektora  finansowego  ostatecznie 
pękła latem 2007 r., kiedy duże instytucje finansowe zostały zmuszone do 
faktycznego  zrekompensowania  pożyczek  udzielonych  ludziom,  którzy 
stopniowo  stracili  zdolność  do  ich  spłacenia.  Niewydolność  pakietów 
bezpieczeństwa,  które  latami  były  rozpowszechniane  przez  ekonomistów 
oraz  ich  popleczników  jako  gwarancje  stabilności,  stała  się  oczywista. 
Niemal zdano sobie sprawę z bliskiego upadku całego sektora finansowego 
(wraz z całą „prawdziwą gospodarką”).

W odpowiedzi neoliberalne strategie i ideologie „naturalnej równowagi” rynku 
zostały szybko porzucone. Zarządzono ogromną falę interwencji 
państwowych (choć, jak niektórzy mogliby argumentować, tylko czasowych), 
żeby zapobiec całkowitemu załamaniu. Masowy przepływ państwowych 
pieniędzy ratujących firmy traktowane jako „za wielkie, by upaść”, miał 
powstrzymać gwałtowny upadek gospodarki.

Niemniej istotą państwowych interwencji nie było nic innego jak tylko 
przekształcenie długo prywatnego i niewydolności ekonomicznej w dług 
publiczny. Klasa robotnicza zostałaby zmuszona do zapłacenia za pakiet 
ratunkowy, który narzucałby dalsze oszczędności, prywatyzację i spadek płac 
realnych.

W takiej sytuacji władze Grecji, zgodnie z polityką MFW, UE i EBC, spuściły 
na grecki proletariat falę środków fiskalnego terroru. Mówiono, że w celu 
uniknięcia upadku greckiej gospodarki i spłaty gigantycznego długu 
publicznego, konieczne jest drastyczne pogorszenie warunków naszego 
życia.

Niedługo  po  tym  przedłużająca  się  fala  cięć  oznaczała  atak  na  płace, 
świadczenia  i  emerytury.  Zagroziły one –  już  niedofinansowanej  –  służbie 
zdrowia,  ograniczyły  możliwości  edukacyjne  oraz  wytworzyły  atmosferę 
nieuchronnej  zagłady  i  katastrofy,  gdyby  te  nie  zostały  powszechnie 
zaakceptowane.

Chociaż cięcia uderzają w cały proletariat, to na szczególną uwagę zasługują 



specyficzne warunki dotyczące kobiet. Ich sytuacja w Grecji nawet przed 
kryzysem nie była różowa. Otrzymywały niższe płace od mężczyzn, jak 
również ciążyła na nich bezpłatna praca reprodukcyjna wykonywana zarówno 
przez matki jak i babcie. Ponadto poziom usług publicznych związanych z 
opieką nad najmłodszymi dziećmi był skrajnie niski, podczas gdy zasiłki 
rodzinne i macierzyńskie były najniższe z całej UE. Imigrantki pozostawały 
nawet w gorszej sytuacji, ponieważ doświadczały braku stabilności socjalnej i 
rasizmu. Be zwątpienia szalejący terror fiskalny doprowadził do pogorszenia i 
tak już złych warunków życia.

Celem prezentacji jest przyjrzenie się wyjątkowym środkom zastosowanym w 
ostatnich dwóch latach i to w jaki sposób wpłynęły one na proletariat, z 
uwzględnieniem kobiet. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wpływowi 
olimpiady z 2004 r, na zwiększenie długu publicznego. Analizie poddane 
zostaną zarówno wdrażane cięcia jak i towarzyszący im rozwój walk 
społecznych.


