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Οη αλαιύζεηο γηα ηα αίηηα ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηνπο ηξόπνπο γηα λα επηηεπρζεί 

κηα βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάθακςε αθνινπζεί ηελ θνηλή αιιά ζησπεξή παξαδνρή όηη δελ 
ππάξρεη θακία νπζηαζηηθή, πξώηεο ηάμεο ζύλδεζε κεηαμύ ύθεζεο θαη απνηπρίαο λα 

αληηκεησπηζηεί ην πξόβιεκα ηεο ζπζηεκηθήο θηώρεηαο. Γηαθνξεηηθά, ελώ ε αλάιπζε ησλ αηηηώλ 

ηεο ύθεζεο, νη δηνξζσηηθέο πνιηηηθέο, θαζώο θαη ε αλάγθε λα εληνπηζηνύλ νη δηεξγαζίεο ηεο 
αγνξάο πνπ δηαησλίδνπλ ηε ζπζηεκηθή θηώρεηα, ζα πξέπεη λα ηεζνύλ ζην ίδην ηξαπέδη 

ζπδεηήζεσλ, ζπζηεκαηηθά. Απηή ε θνηλώο απνδεθηή ππόζεζε είλαη εζθαικέλε. Η καθξόρξνλε 
απνηπρία ηεο αληηκεηώπηζεο ησλ δηεξγαζηώλ ηεο αγνξάο πνπ δηαησλίδνπλ ηε ζπζηεκηθή θηώρεηα, 

είναι κηα ζεκειηώδεο αηηία ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 
 

Υθέζεηο ζπκβαίλνπλ (θαη ππνβέιηηζηε απαζρόιεζε θαη αλάπηπμε εμαθνινπζνύλ λα ππάξρνπλ) 
όηαλ κηα θξίζηκε κάδα ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηελ αγνξά πηζηεύνπλ όηη ε θαηαλνκή ηεο 

κειινληηθήο ηθαλόηεηαο θέξδνπο δελ αξθεί γηα λα αγνξάζεη ό,ηη κπνξεί λα παξαρζεί παξά ηελ 

θπζηθή θαη ηερλνινγηθή ηθαλόηεηα λα απαζρνινύλ ην δηαζέζηκν εξγαηηθό δπλακηθό θαη ην 
θεθάιαην λα παξάγνπλ πεξηζζόηεξν θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν κε ρακειόηεξν θόζηνο αλά κνλάδα. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε δεθαεηηώλ, ζηηο ΗΠΑ, έρνπλ γίλεη (1) απνιύζεηο, 
ζπξξηθλώζεηο θαη απνηπρίεο επηρεηξήζεσλ, ε έθξεμε ηεο θνύζθαο ησλ dot.com θαη ησλ 

αθηλήησλ, ε βνπηηά ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, θαη επίζεο (2) νη δηαζώζεηο ηεο θπβέξλεζεο, ηα δάλεηα, 
νη εγγπήζεηο, νη θνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο θαη δαπάλεο, θαζώο θαη ε λνκηζκαηνπνίεζε ηεο 

Οκνζπνλδηαθήο Τξάπεδαο έρνπλ αλαιεθζεί γηα ηελ πξόιεςε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο θαη 
ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. Μπνξεί όια λα θαηαλνεζνύλ σο πξνλνεηηθέο 

απαληήζεηο ζηελ επξέσο αληηιεπηή πξννπηηθή ηεο αλεπαξθνύο ηθαλόηεηαο ησλ θαηαλαισηώλ 

θαη ησλ παξαγσγώλ λα αγνξάδνπλ ό,ηη κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηα 
ππάξρνληα θαη ηα αλακελόκελα ρξέε ηνπο – ελ ζπληνκία, ε βηώζηκε πξννπηηθή ηεο αλεπαξθνύο 

ηθαλόηεηαο βηνπνξηζκνύ, ζην πιαίζην αρξεζηκνπνίεηνπ παξαγσγηθνύ δπλακηθνύ. Καηά ηελ ίδηα 
ρξνληθή πεξίνδν, ε βξαρππξόζεζκε κείσζε ηεο βηνπνξηζηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ θαηαλαισηώλ ηεο 

Ακεξηθήο, έρεη ρξεκαηνδνηεζεί όιν θαη πεξηζζόηεξν από ηδξύκαηα δηαρείξηζεο θαη δηαλνκήο ησλ 
ρξεώλ ησλ θαηαλαισηώλ πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αλζξώπνπο λα αγνξάδνπλ ό,ηη δελ κπνξνύλ λα 

αληέμνπλ νηθνλνκηθά. 
 

Η νπζία ηεο ζπζηεκηθήο θηώρεηαο είλαη ε επξεία δηαδεδνκέλε αλεπαξθήο ηθαλόηεηα 

θεξδνθνξίαο. Σε πεξηόδνπο ύθεζεο, κε ηελ απμαλόκελε αλεξγία, ην πξόβιεκα ηεο αλεπαξθνύο 
θεξδνθνξίαο (ε νπνία καζηίδεη πάληα ηνπο θησρνύο αλζξώπνπο, αθόκε θαη ζε πεξηόδνπο 

επεκεξίαο), απμάλεηαη θαη κέζα από ηε κεζαία ηάμε, όπσο απμάλνληαη θαη ηα λεξά ζηηο 
πιεκκύξεο. Έηζη, αληί λα βιέπνπκε ηε Wall Street σο πνιύ κεγάιε γηα λα θαηαξξεύζεη, είλαη 

πην αθξηβέο λα αλαγλσξηζηεί όηη ε οικονομική δςναηόηηηα ηεο αλζξώπσλ ρακειήο θαη 
κεζαίαο νηθνλνκηθήο ηάμεο είλαη πνιύ κεγάιε γηα λα απνηύρεη θαη ζα πξέπεη λα γίλεη πςίζηε 

πξνηεξαηόηεηά καο. 
 

Η ηδέα, όηη ε θεξδνθόξνο καδηθή παξαγσγή απαηηεί ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο δελ είλαη λέα. Ούηε ε ηδέα όηη ηα θίλεηξα θέξδνπο γηα ηελ 
απαζρόιεζε εξγαζίαο θαη θεθαιαίνπ ηνπ ζήκεξα απαηηνύλ κηα απνδεθηή πξνζδνθία ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ηνπ αύξην. Οκνίσο, κηα εύινγε πξνζδνθία γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή 
αλάθακςε θαη αλάπηπμε ηνπ ζήκεξα απαηηεί κηα εύινγε πξνζδνθία γηα αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δπλαηόηεηαο ηνπ αύξην. Ωζηόζν, ε θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηεο νηθνλνκηθήο 
αλάθακςεο απνηειεί έλα ζύλζεην ζςνδςαζμό απιζηεπών και δεξιών κςβεπνηηικών 

πολιηικών πνπ πξνσζνύλ (1) ηελ απόθηεζε θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ (θαη, 
επίζεο, ζεκαληηθή αλαδηαλνκή ηεο θπβέξλεζεο) θπξίσο γηα κεγάιεο εηαηξείεο θαη πξόζσπα κε 

επάξθεηα θεθαιαίσλ, γεληθώο, αλάινγα κε ηνλ ππάξρνληα πινύην ηνπο, θαη (2) θαηά θύξην ιόγν 



 

 

ζέζεηο εξγαζίαο (αιιά ζε θακία πεξίπησζε ηηο θαιύηεξεο ή πςειόηεξα ακεηβόκελεο ζέζεηο 

εξγαζίαο) θαη δηάθνξεο κνξθέο αλαδηαλνκήο θνηλσληθήο πξόλνηαο γηα ηνπο θησρνύο θαη ηε 
κεζαία ηάμε αλζξώπσλ. 

Πνιηηηθέο, πνπ πξνσζνύλ ηελ απαζρόιεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

παξέρνπλ ζε άηνκα εθπαίδεπζε, δεμηόηεηεο, θαζώο θαη ζπκπιεξσκαηηθή ζηήξημε γηα ηε 
δηαζθάιηζε θαη ηε δηαηήξεζή ηνπο, είλαη ζίγνπξα απαξαίηεηεο, θαζώο θαη νη δηάθνξεο κνξθέο 

θνηλσληθήο πξόλνηαο. Αιιά νη πνιηηηθέο απηέο ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε αθνξνύλ κόλν ζηηο 
βξαρππξόζεζκεο θαη κεζνπξόζεζκεο αλάγθεο ησλ θησρώλ θαη ησλ αλζξώπσλ ηεο κεζαίαο 

ηάμεο. Παξαιείπνπλ λα ηνπο παξέρνπλ ηε καθξνπξόζεζκε ζπκκεηνρή ζηελ αγνξά, νπζηώδνπο 
ζεκαζίαο γηα ηελ απμαλόκελε ικανόηηηα βιοποπιζμού, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αεηθόξν 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Τν ζηνηρείν, πνπ ιείπεη από ηηο θπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλόηεηαο 
βηνπνξηζκνύ ησλ θησρώλ θαη ηεο κεζαίαο ηάμεο είλαη ε αλαγλώξηζε ηεο αλάγθεο γηα ηνλ 

εθδεκνθξαηηζκό «ηος δικαιώμαηορ να αποκηήζοςν κεθάλαια με ηα κέπδη ηος 
κεθαλαίος»1. Τν δηθαίσκα απηό δελ είλαη έλα «δικαίωμα κοινωνικήρ ππόνοιαρ». Γελ είλαη 

έλα δηθαίσκα λα ιακβάλνπλ, απηό πνπ άιινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξάγνπλ. Πξόθεηηαη γηα 

έλα «δηθαίσκα ζηελ αγνξά» - ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλαιιαγέο ζηελ αγνξά κε 
άιινπο πξόζπκνπο ζπκκεηέρνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη ην δηθαίσκα ηεο αληαγσληζηηθήο 

πξόζβαζεο ζε θπβεξλεηηθά ππνζηεξηδόκελεο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο, ζηηο νπνίεο ην θεθάιαην 
απνθηάηαη κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ. Απαηηεί ην άλνηγκα πξνο ηνπο θησρνύο θαη ηε κεζαία 

ηάμε ησλ ίδησλ θπβεξλεηηθά ππνζηεξηδόκελσλ ζεζκηθώλ νξγάλσλ ρξεκαηνδόηεζεο, ηξαπεδώλ, 
ηδησηηθήο αζθάιηζεο, θπβεξλεηηθώλ δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη αληαζθάιηζεο θαη επλντθήο 

θνξνινγηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο πνπ πξνο ην παξόλ επαθίεηαη ζηελ νκνζπνλδηαθή 
θπβέξλεζε λα ηνλώζεη ηελ νηθνλνκία θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ απόθηεζε θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε 

ησλ θεθαιαίσλ, θπξίσο πξνζώπσλ κε επάξθεηα θεθαιαίσλ, ζε αλαινγία πξνο ηνλ ππάξρνληα 

πινύην ηνπο.  
 

Αλ θαη ζεσξεηηθά, όινη νη άλζξσπνη ζε κηα νηθνλνκία ηεο αγνξάο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 
απνθηήζνπλ θεθάιαηα κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ, ν βαζηθόο παξάγνληαο ηεο ηθαλόηεηαο ησλ 

αηόκσλ λα απνθηήζνπλ θεθάιαηα κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε ππάξρνπζα θαηαλνκή ηεο 
θπξηόηεηαο ησλ θεθαιαίσλ. Η αδπλακία ηεο πθηζηάκελεο δνκήο ηεο αγνξάο γηα ηε δηαλνκή 

θεθαιαίσλ θαη θεξδώλ πνπ επαξθνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ηε βηώζηκε αλάθακςε θαη αλάπηπμε 
κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηή κε ηελ εμέηαζε ησλ ηξηώλ ρηιηάδσλ κεγαιύηεξσλ πηζησηηθά 

θεξέγγπσλ εηαηξηώλ ηεο Ακεξηθήο. Η θεθαιαηνπνίεζε απηώλ ησλ εηαηξεηώλ πεξηιακβάλεη 

πεξίπνπ ην 90% ησλ επελδπκέλσλ κε εζσηεξηθώλ θεθαιαίσλ ηεο Ακεξηθήο. Με κεηνύκελν 
θόζηνο αλά κνλάδα, νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο εηαηξείεο κπνξνύλ λα παξάγνπλ επηθεξδώο 

πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα πξντόληα, πνπ νη άλζξσπνη ζα αγόξαδαλ αλ είραλ ηελ νηθνλνκηθή 
δπλαηόηεηα λα αγνξάδνπλ θαη αλ είραλ απηή ηε δπλαηόηεηα, ε εκπνξηθή αμία ησλ κεηνρώλ ησλ 

εηαηξεηώλ απηώλ ζα απμαλόηαλ. 
 

Δπί ηνπ παξόληνο, ζρεδόλ όια ηα θεθάιαηα πνπ απνθηνύληαη από απηέο ηηο εηαηξείεο 
πξνέξρνληαη από ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ (όρη από ηα θέξδε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ), θαη έλα 

κεγάιν κέξνο απηώλ πνπ απνθηάηαη κε δαλεηθά ρξήκαηα2. Τελ ίδηα ζηηγκή, ε θπξηόηεηα ηεο ελ 

ιόγσ εηαηξηθήο πεξηνπζίαο είλαη εμαηξεηηθά ζπγθεληξσκέλε : Πεξίπνπ ην 1% ησλ αλζξώπσλ 
θαηέρνπλ ην 50% ηνπ πινύηνπ θαη ην 10% θαηέρεη ην 90% ηνπ πινύηνπ, αθήλνληαο ην 90% 

ησλ αλζξώπσλ λα θαηέρεη ιίγν ή θαζόινπ πινύην3. Έηζη, ην θεθάιαην θεξδίδεη κε ξπζκό πνπ 
αληαλαθιά ηε καθξνρξόληα (θαηεζηαικέλε) ηθαλόηεηα θέξδνπο, θαζώο θεξδίδεη θπξίσο γηα κηα 

κηθξή κεηνλόηεηα ηνπ πιεζπζκνύ. 
 

 
Δπεηδή ε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ηελ απαζρόιεζε θεθαιαίσλ θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ 

εμαξηάηαη από ηε δήηεζε γηα ηα θαηαλαισηηθά αγαζά ζε κειινληηθή πεξίνδν, κία εζεινληηθή 

κέζνδνο ηεο ζηαζεξάο δηεπξπλόκελεο απόθηεζεο θεθαιαίνπ ππόζρεηαη πεξηζζόηεξε 
θαηαλαισηηθή δήηεζε, βάζεη ηεο παξαγσγήο ζην κέιινλ θαη, ζπλεπώο, κεγαιύηεξε δήηεζε γηα 

κηα πιεξέζηεξε απαζρόιεζε εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαη θεθαιαίνπ θαηά ηα πξνεγνύκελα έηε. 
Έηζη, αλ νη ηερληθέο ηεο εηαηξηθήο ρξεκαηνδόηεζεο (ε νπνία πξνο ην παξόλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 



 

 

λα κπνξέζνπλ νη επηρεηξήζεηο λα απνθηήζνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παγίνπ θεθαιαίνπ, πξηλ 

έρνπλ θεξδίζεη ηα ρξήκαηα γηα λα πιεξώζνπλ γη' απηέο θαη ηαπηόρξνλα επηηξέπεη νη ππάξρνληεο 
ηδηνθηήηεο λα απνθηήζνπλ θεθάιαηα κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ) γίλνπλ δηαζέζηκεο 

αληαγσληζηηθά ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο, ε δήηεζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα γηα ηηο επελδύζεηο 
θεθαιαίνπ θαη ηελ απαζρόιεζε ζα απμεζεί κε ηελ πξννπηηθή ηεο δηεύξπλζεο ηεο δηαλνκήο ηνπ 

εηζνδήκαηνο θεθαιαίνπ ζε θησρνύο θαη εξγαδόκελνπο κε αληθαλνπνίεηεο θαηαλαισηηθέο 
αλάγθεο θαη επηζπκίεο. Καηά ζπλέπεηα, κηα επξύηεξε θαηαλνκή ησλ θεθαιαίσλ θαη εηζνδεκάησλ 

εληζρύεη ηελ ππόζρεζε ησλ θεθαιαίσλ λα πιεξώζνπλ γηα απηά κε ηηο κειινληηθέο απνδνρέο, 
θαζηζηά θεξδνθόξα ηελ απαζρόιεζε πεξηζζόηεξνπ θεθαιαίνπ θαη εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, θαη 

εληζρύεη ηηο πξννπηηθέο γηα βηώζηκε νηθνλνκηθή αλάθακςε θαη ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο. Καηά 

ζπλέπεηα, ζα απμήζεη θαη ηελ εκπνξηθή αμία ζηελ αγνξά ησλ πγηώλ εηαηξεηώλ εληόο ηεο 
αλαπηπζζόκελεο νηθνλνκίαο. 

 
Κάησ από ηελ αλάιπζε ηεο βαζύηεξεο αηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάξξεπζεο, ησλ πθέζεσλ ελ 

γέλεη, θαη ηεο ρξόληα ππν-βέιηηζηεο αλάπηπμεο, βξίζθεηαη ε αξρή όηη κηα ζπγθεληξσκέλε ηάζε 
απόθηεζεο θεθαιαίνπ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ πλίγεη ηελ αλάπηπμε, ελώ κηα επξύηεξε ηάζε 

ηνπ απόθηεζεο θεθαιαίνπ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε. Με άιια ιόγηα, 
κία επξύηεξε δηαλνκή απόθηεζεο θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ ζα δεκηνπξγήζεη 

πεξηζζόηεξα θίλεηξα λα απαζρνινύλ επηθεξδώο αρξεζηκνπνίεην παξαγσγηθνύ δπλακηθό θαη 

επηπιένλ δπλακηθό ζε ζρέζε κε κία ζηελόηεξε θαηαλνκή απόθηεζεο θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε ηνπ 
θεθαιαίνπ. 

 
Απηή ε αξρή (ε νπνία είλαη γλσζηή σο "ε αξρή ηεο δπαδηθήο αλάπηπμεο») είλαη κηα πξαγκαηηθή 

ππόηαζη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη αιεζήο, ςεπδήο, ή απξνζδηόξηζηε. Δάλ είλαη «θαιό» ή 
«θαθό» γηα ην θεθάιαην λα δηεπξύλεηαη επξύηεξα κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη έλα εληειώο 

δηαθνξεηηθό ζέκα από απηό πνπ ηέζεθε από ηελ πξόηαζε. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα 
είλαη ν βαζηιηάο Henry VIII πνπ ζέιεη λα θαηέρεη ηα πάληα θαη λα ζιίβεηαη κόλν γηα ην γεγνλόο 

όηη νη ππήθννί ηνπ δελ ηνλ ιαηξεύνπλ κε ηνλ ηξόπν πνπ νη αξραίνη Αηγύπηηνη ιάηξεπαλ ηνπο 

Φαξαώ, θαη παξ' όια απηά κε δπζθνξία λα παξαδέρεηαη όηη ε επξύηεξε θαηαλνκή απόθηεζεο 
θεθαιαίνπ από ηα θέξδε ηνπ ηειεπηαίνπ, είρε σο απνηέιεζκα λα απαζρνιεί επηθεξδώο 

αρξεζηκνπνίεηε παξαγσγηθή ηθαλόηεηα θαη ζα πξνσζεί ηελ αλάπηπμε. Ωζηόζν, εάλ ν Henry 
θαηαλννύζε απηή ηελ αξρή, ζα κπνξνύζε λα θάλεη ό,ηη ηνπ ήηαλ δπλαηό γηα λα απνηξέςεη απηό 

από ην λα δηδάζθεηαη.  
 

Η ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο, αλαγθαίσλ γηα λα αλνίμνπλ πξνο ηηο 
θησρέο θαη κεζαίεο ηάμεηο αλζξώπσλ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αγνξάο όπνπ ηα θεθάιαηα κπνξνύλ λα 

απνθηεζνύλ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη πέξα από ην ζθνπό ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζύληνκνπ 

ζρνιίνπ, αιιά κπνξεί λα βξεζεί ζε άιια θείκελα4. Οη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ αγνξά ζα απαηηνύζαλ 
αιιαγέο ζηελ νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία πνπ αθνξνύλ ζηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο δηνηθνύληεο, ηνπο 

δαλεηζηέο, ηνπο αζθαιηζηέο, θαζώο θαη ηελ Οκνζπνλδηαθή Τξάπεδα ησλ ΗΠΑ. Αξθεί λα πνύκε, 
όηη ε επηηξεπόκελε δηαδηθαζία ηεο δηεύξπλζεο ηεο θπξηόηεηαο ρξεκαηνδόηεζεο ζα ήηαλ εληειώο 

εζεινύζηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά θαη δελ απαηηεί ηε θνξνιόγεζε, δήκεπζε, 
αλαδηαλνκή, θαηαλνκή πίζησζεο, ή ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ζε δαλεηαθέο ή επελδπηηθέο 

απνθάζεηο. Ο ηξόπνο θαη ε θαηαλνκή ηνπ απόθηεζεο θεθαιαίνπ παξακέλεη ζε ρέξηα ηδησηώλ, 
αιιά, ζηελ πξάμε, είλαη πην αλνηρηή ζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο αθξηβώο επεηδή ηα θίλεηξα 

θέξδνπο γηα ηελ εζεινύζηα αληαιιαγή είλαη κεγαιύηεξα, όζν ε ηάζε γηα απόθηεζε θεθαιαίνπ 

δηεπξύλεηαη. 
 

Με ην άλνηγκα πξνο ηνπο θησρνύο θαη ηε κεζαία ηάμε ησλ ίδησλ θπβεξλεηηθά ππνζηεξηδόκελσλ 
ζεζκηθώλ νξγάλσλ, ρξεκαηνδόηεζεο εηαηξεηώλ, ησλ ηξαπεδώλ, ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, ησλ 

θπβεξλεηηθώλ δαλείσλ, ησλ εγγπήζεσλ θαη ηεο αληαζθάιηζεο θαη επλντθήο θνξνινγηθήο θαη 
λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο (πξνο ην παξόλ θαιείηαη ε νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε λα ηνλώζεη ηελ 

νηθνλνκία θαη λα δηεπθνιύλεη ηελ απόθηεζε θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε ησλ θεθαιαίσλ θπξίσο ζε 
κεξίδα αλζξώπσλ κε ππάξρνληα πινύην), ε θησρή θαη κεζαία ηάμε  ζα κπνξνύλ επίζεο λα 

εληζρύζνπλ ηα έζνδά ηνπο κε απόθηεζε θεθαιαίσλ κε ηα θέξδε ηνπ θεθαιαίνπ ηνπο. Με απηό 

ηνλ ηξόπν ζα ζπζηαζεί κηα πην δίθαηε θαη πην αληαγσληζηηθή ζεκειίσζε ηεο αγνξάο γηα ηε 
κείσζε ηεο ζπζηεκηθήο θηώρεηαο θαη ζα εληζρπζνύλ ζε κεγάιν βαζκό νη πξννπηηθέο γηα 



 

 

κεγαιύηεξεο θαη πην επξέσο θαηαλεκεκέλεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, θαη ε αεηθόξνο αλάπηπμε 

κπνξεί εύινγα λα αλακέλεηαη θαη λα πινπνηεζεί από όινπο. 
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