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Η παγκόσμια κρίση που ξέσπασε το 2007-2008 προέκυψε από 
τη δομική υστέρηση του ρυθμού πραγματοποίησης της αξίας σε 
σχέση με τον ρυθμό αξιοποίησής της. Κατά τη νεοφιλελεύθερη 
περίοδο, ενώ η εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης αυξάνεται, 
η παραγωγική επένδυση καθίσταται όλο και λιγότερο ευαίσθητη 
ως προς το κέρδος, με αποτέλεσμα ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος 
του να κατευθύνεται προς τον ιδιωτικό δανεισμό. 

Η αύξηση του τελευταίου πριν την κρίση, τόνωνε την κατανάλω-
ση και την παραγωγική επένδυση, επιδρώντας θετικά στον ρυθμό 
πραγματοποίησης της αξίας και κατ’ επέκταση στον ρυθμό συσ-
σώρευσης του παραγωγικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα όμως, διά-
βρωνε τα θεμέλια του νεοφιλελεύθερου σχήματος αναπαραγω-
γής του κεφαλαίου, καθώς το ποσοστό εξυπηρέτησης του χρέους
υπονόμευε όλο και περισσότερο τον μισθό. 

Παρά την κατάρρευση του νεοφιλελεύθερου σχήματος αναπαρα-
γωγής, ένας πρωτοφανής νομισματικός «πειραματισμός» το δια-
τηρεί στον «αναπνευστήρα». Οι κεντρικές τράπεζες του αναπτυγ-
μένου κόσμου αντιλαμβάνονται, ωστόσο, ότι οι πολιτικές τους 
δημιούργησαν ήδη επικίνδυνες  «παρενέργειες», με κίνδυνο να 
προκληθούν νέες σοβαρές υφέσεις στην οικονομία. 

Ο Σταύρος Τομπάζος σπούδασε στο 
Πανεπιστήμιο Saint-Denis στο Πα-
ρίσι. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής 
στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Διδάσκει μαθήματα πολιτι-
κής οικονομίας και πολιτικής φιλο-
σοφίας. 

Δημοσίευσε, μεταξύ άλλων, τα βι-
βλία Time in Marx. The Categories 
of Time in Marx’s Capital (Brill, 
Historical Materialism 61, Leiden-
Boston, 2014) και Φυγόκεντροι Και-
ροί. Η Παγκόσμια Οικονομική Κρίση 
2007, 2008, 2009… (Παπαζήσης, Αθή-
να, 2010). Δημοσίευσε επίσης πολλά 
άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, 
ιδιαίτερα στα γαλλικά περιοδικά Co-
ntretemps, Variations και Lignes. 
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Κυκλοφορούν επίσης:

Πέρι Άντερσον
Η Αμερικάνικη εξωτερική 
πολιτική και οι διανοητές της

Βόλφγκανγκ Στρεκ
Κερδίζοντας χρόνο

Κώστας Λαπαβίτσας
Κέρδος χωρίς παραγωγή

Σπύρος Σακελλαρόπουλος
Κρίση και κοινωνική 
διαστρωμάτωση 
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα

Πέτρος Παπακωνσταντίνου
ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
στην εποχή μας

Οι εκδόσεις Τόπος και το βιβλιοπωλείο Επί λέξει σας προσκαλούν στην 
παρουσίαση του βιβλίου του Σταύρου Τομπάζου

Παγκόσμια κρίση (2007-2017)
& σχήματα αναπαραγωγής του κεφαλαίου

Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 19.00
στο βιβλιοπωλείο Επί λέξει (Ακαδημίας 32)

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:
Γιάννης Μηλιός, διευθυντής περιοδικού Θέσεις, καθηγητής του ΕΜΠ
Αντώνης Νταβανέλος, δημοσιογράφος
Σπύρος Σακελλαρόπουλος, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
και ο συγγραφέας

Τη συζήτηση συντονίζει ο δημοσιογράφος Κώστας Ράπτης
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