
         ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

                   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

     Κατά τον Αδάµ Σµιθ στην ελεύθερη αλλά κεφαλαιοκρατική (άρα ελεύθερη;) 

κοινωνία , καθένας επιδιώκει την µεγιστοποίηση του οφέλους του και 

συνεπώς η κοινωνία άγεται ως µε αόρατο χέρι να την οδηγεί, στο µέγιστο 

αποτέλεσµα. 

     Όµως η ιδιοκτησία στα µέσα παραγωγής , οδηγεί στο χωρισµό της 

κοινωνίας σε τάξεις, η µία οι ιδιοκτήτες αυτών των µέσων , η άλλη αυτή που 

παρέχει την εργατική δύναµη να κινεί αυτά τα µέσα. Βέβαια υπάρχουν και 

µικροϊδιοκτήτες που µόνοι τους κινούν τα µέσα παραγωγής (αγρότες) , και 

διάφορα στρώµατα ιδιοκτητών. Υπάρχει και µία ευρεία οµάδα επιστηµόνων 

που παρέχει υπηρεσίες (δικηγόροι, µηχανικοί  κλπ), αλλά και η οµάδα των 

υπαλλήλων είτε ιδιωτικών, είτε κρατικών. Οι οµάδες αυτές, ανάλογα µε το 

εισόδηµα του µέλους της, αντικειµενικά κατατάσσει αυτά, κοντύτερα στην τάξη 

της κατόχου της εργατικής δύναµης ,ή προς τους ιδιοκτήτες παραγωγικών 

µέσων... 

 

                        Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ 

 

      Ο Καρλ Μαρξ αλλά και άλλοι , χώρισαν την εργασία σε χειρωνακτική και 

πνευµατική. Η εργατική δύναµη που εγκλωβίζεται στους µύες και το σώµα 

αλλά και στον νου του ανθρώπου, µε την εργασία µετουσιώνεται σε προϊόν, 

είτε διαδικασίας  παραγωγής, είτε εφεύρεση. Η τεχνολογία και η επιστήµη 

αναπτύχθηκε από την νοητική εργασία και είναι προϊόν της. ∆εν 

παραγνωρίζεται και η εργασία των ιδιοκτητών παραγωγής στην διεύθυνση της 

παραγωγής, αν και όταν παρέχεται, που όταν δεν παρέχεται από τους 

ιδιοκτήτες, παρέχεται από υπαλλήλους τους. 

 

                                     Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

     Από τον κυνηγό στην ζούγκλα µε τόξα και πέτρες, η εργασία άρχισε να 

συσσωρεύεται , έφθασε να κατασκευάζει µηχανές παραγωγής και ,µε την 

πρόοδο της επιστήµης, οι µηχανές τα ροµπότ και τα κοµπιούτερ , προϊόντα 

πνευµατικής εργασίας  και χειρωνακτικής, βελτίωσαν τους όρους εργασίας και 

απόδοσης της εργατικής δύναµης. Οι σχέσεις ιδιοκτησίας, έφερε τα µέσα 



παραγωγής στα χέρια λίγων και η συσσωρευµένη εργασία αποτέλεσε το 

εµπράγµατο κεφάλαιο. Το γεγονός ότι οι κάτοχοι εργατικής δύναµης δεν 

εργάζονταν µόνο για να καλύψουν  τις δικές τους ανάγκες , αλλά κατά 

απαίτηση  περισσότερο χρόνο, συνετέλεσε στην συσσώρευση του κεφαλαίου    

και στην δηµιουργία µεγαλοκατόχων µέσων παραγωγής, αν και αυτοί τα 

κατασκεύασαν , ακόµη και όταν οι ιδιοκτήτες παρείχαν διευθυντική εργασία. 

 

                                         ΤΟ ΧΡΗΜΑ 

 

     Στις ανταλλαγές εµπράγµατων προϊόντων υπεισήλθε το χρήµα, αρχικά 

µέταλλα αργότερα χαρτονοµίσµατα.  Τώρα τα προϊόντα, πέρα από την αξία 

που είχαν, από το µέγεθος της εργασίας που περιείχαν, θα ‘έχουν και µία 

ανταλλακτική αξία, που διαφέρει από την αξία χρήσης. Η ανταλλακτική αξία 

θα προσδιοριστεί από την προσφορά και την ζήτηση, την θέση της 

επιχείρησης στην αγορά, τις επιθυµίες των καταναλωτών, και την 

παραγωγικότητα της εργατικής δύναµης που προσδιορίζεται  από την 

συσσωρευµένη δύναµη και που δηµιούργησε τις µηχανές και την νοητική 

δύναµη ιδιαίτερα που καταναλώθηκε για την κατασκευή τους. Βέβαια και η 

αφθονία των φυσικών πόρων επηρεάζει, όπως και οι συγκοινωνιακές 

υποδοµές κλπ. Η ανταλλακτική αξία θα προσδιορίσει το ύψος της υπεραξίας, 

της χρηµατικής αποτίµησης  υπερεργασίας που παρέχεται.  

      Το όλο σύστηµα επιδέχεται την διαµεσολάβηση  των τραπεζών, που 

διακινούν το χρήµα µε αµοιβή. Το κεφάλαιο αποτιµάται σε χρήµατα.  

 

                                        Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ 

 

     Η παραγωγή υπεραξίας, είτε οι ιδιοκτήτες µέσων την ιδιοποιούνται, είτε και 

εργαζόµενοι απολαµβάνουν µικρό µέρος , οδηγεί στην αποταµίευση, στην 

απόσυρση χρηµάτων από την κυκλοφορία και την εναπόθεσή τους στα 

χρηµατοφυλάκια των τραπεζών, ή στα σεντούκια του σπιτιού τους. Την 

αποταµίευση θα συµβολίσουµε µε το  Α.  

  

                                    ΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ  

 



     Από τις τράπεζες µε δάνεια και ίσως από τις αποταµιεύσεις των 

επιχειρηµατιών κεφαλαιοκρατών και νοικοκυριών, προέρχονται οι επενδύσεις, 

η αναπαραγωγή ή η αύξηση του σταθερού κεφαλαίου, που το αποτελούν τα 

µηχανήµατα και τα κτήρια κλπ. 

Το µεταβλητό κεφάλαιο είναι η αξίας της εργασίας που καταβάλλεται και 

εννοείται ότι το σταθερό κεφάλαιο µπορεί να µεταβληθεί.   

     Η επενδύσεις είναι εισροή χρήµατος στην αγορά.  

 

                                  Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

 

     Οι άνθρωποι καταναλώνουν προϊόντα που αγοράζουν , είτε µε τα κέρδη 

των υπεραξιών που εισπράττουν , είτε µε την αξία της εργασίας τους, είτε µε 

δάνεια που παίρνουν. Παρίσταται µε Κ, και το κράτος καταναλώνει. 

Θεωρούµε ότι οι εξοπλισµοί, επειδή δεν ικανοποιούν πραγµατικές αλλά 

τεχνικές ανάγκες που προκαλούν επιτήδειοι, είναι καταστροφή της  

παραγωγής.    

 

                                    ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ 

 

     Εισπράττει φόρους, µειώνει την κυκλοφορία του χρήµατος, επενδύει και 

πληρώνει µισθούς και καταναλώνει προϊόντα αναγκαία αλλά και όπλα  και 

αυξάνει την κυκλοφορία του χρήµατος. Η οικονοµία είναι ακόµη κλειστή και η 

κεφαλαιαγορά παρεµβάλλεται και η κερδοσκοπία προκύπτει. Η κεντρική 

τράπεζα ρυθµίζει την ποσότητα του χρήµατος και τα επιτόκια. 

 

                                    ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ 

 

     Όµως υπάρχει φοροδιαφυγή και λαθρεµπόριο, λαδώµατα και ναρκωτικά 

και εµπόριο οργάνων σώµατος, και πορνεία. Όλα αυτά πρέπει να εκτιµηθούν 

στην ισορροπία, δεν τα καταξιώνουµε, αλλά για να εξορκισθεί ο διάβολος της 

κρίσης, πρέπει και αυτά να εκτιµηθούν!  

 

                                    ΟΙ ∆ΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ 



 

      Έτσι θα έχουµε µακροοικονοµικά  Π= Κ + Επ  (προϊόν= κατανάλωση και  

επενδύσεις , αλλά και    .                     Ε= Κ+ Α   (εισόδηµα = κατανάλωση και 

αποταµίευση) 

     Στην κλειστή οικονοµία Π=Ε , αν και µόνο εάν Α=Επ. Ήδη διαφαίνεται ότι η 

αναγκαιότητα Α=Επ και οποιαδήποτε διαταραχή επιφέρει κρίσεις και υφέσεις.  

     Η υπεραξία συσσωρεύεται πολλές φορές σε αποταµιεύσεις µεγάλες , αλλά 

η ‘ένταση της εκµετάλλευσης ορίζει µικρή κατανάλωση που πραγµατοποιούν 

κύρια οι χαµηλόµισθοι , και µένουν αζήτητα τα προϊόντα και µειώνονται οι 

επενδύσεις για µα προκληθεί αστάθεια. Το εργατικό κίνηµα επιδιώκει 

µεγαλύτερους µισθούς και βελτιώνει την κατανάλωση και τις ανισορροπίες. 

 

                        \ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ   Η ΜΑΥΡΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

 

     Τα ναρκωτικά, η φοροδιαφυγή , η λαθρεµπορία και το παραεµπόριο, 

δηµιουργούν εισοδήµατα που επιζητούν την ταµίευση σε κράτη παραδείσους 

όπως η Ελβετία και για πρώτη φορά σπάµε την κλειστή οικονοµία, µε 

αποταµιεύσεις στο εξωτερικό και µάλιστα στην µαύρη τρύπα των οικονοµιών, 

τις ανεξέλεγκτες χώρες.  

     Την διαρκή αφαίµαξη αυτή των οικονοµιών, το κράτος προσπαθεί να 

εξισορροπήσει µε την κοπή νέου χρήµατος, ιδίως τώρα που δεν υπάρχει ο 

χρυσούς κανόνας ποσότητας χαρτονοµισµάτων.  

 

                                Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

      Τώρα ένα κράτος, δεν θα έχει µόνο παραγωγή και κατανάλωση δική του, 

θα κάνει εισαγωγές και εξαγωγές. Έτσι ένα κράτος µπορεί να έχει θετικό ή 

αρνητικό ισοζύγιο πληρωµών. Στην σύγχρονη οικονοµία της 

παγκοσµιοποίησης, µπορούν οι κεφαλαιούχοι να µετακινούν τεράστια 

κεφάλαια, σε οποιαδήποτε χώρα µε ένα κουµπί, που αυτοί εκτιµούν ή 

προσδιορίζουν την µεγάλη κερδοφορία έτσι και να επηρεάζουν το ισοζύγιο. 

 

                                    ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 



        Το χρήµα κύρια διακινούν οι τράπεζες. ∆ίνουν δάνεια, έχουν αποθέµατα 

και κερδίζουν . Όταν οι τράπεζες διαγιγνώσκουν κίνδυνο, περιορίζουν τα 

δάνεια και µειώνουν την ποσότητα και την ταχύτητα του χρήµατος που 

κυκλοφορεί. Μπορεί και όχι µόνο από τον κίνδυνο! 

 

                                   Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 

 

     Η όπως φαίνεται αθώα και όχι υποκινούµενη αθρόα µετανάστευση, 

αυξάνει την ανεργία στις πολιτισµένες χώρες και µειώνει τους µισθούς και 

συνεπώς την κατανάλωση.  

 

                                      Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ 

 

       Ο «αθώος» φιλελευθερισµός, αυξάνει τις ανισότητες και τις διεκδικήσεις, 

καταστρέφει το κοινωνικό κράτος και δηµιουργεί µε έµµεσο αν όχι άµεσο 

τρόπο (οργανώνοντας απ’ ευθείας τους τροµοκράτες), την αύξηση της 

τροµοκρατίας και την ανασφάλεια και οδηγεί στην απελπισία πολλές οµάδες 

και ασφαλώς και όχι µόνο µε αυτά πλήττει την παραγωγή και την κατανάλωση 

,  και αποδιοργανώνει τις αξίες και τον κοινωνικό ιστό.  

        

      ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

         

      Θεωρείστε µία τέλεια κλειστή οικονοµία, αλλά και πλήρως αθώα. Να η 

εξίσωση: 

 

                                   Π1= Ζ cos( ω t ) + φ 

 

     Και  Ζ=  Ε-Π.  

     Να κάνουµε µερικές παρατηρήσεις. Στην κλειστή ιδανική οικονοµία το Π1 

είναι το προϊόν της επόµενης χρονικής περιόδου και το Π της προηγούµενης, 

ενώ το Ζ είναι το πλάτος ταλάντωσης, πόσο δηλαδή θα είναι βαθειές οι 

κρίσεις και η ευηµερία και το ωt προσδιορίζει   το πόσο εκτεταµένη θα είναι η 

παραπάνω διακύµανση . Και Ζ= Ε-Π . Θυµηθείτε ότι και το Π αποτιµάται σε 



χρήµατα και µία  ανισορροπία οδηγεί σε µία διακύµανση, αλλά µην προλάβετε 

να πείτε ότι είναι λάθος η εξίσωση!  Καθώς αρχίζει η διακύµανση, ταυτόχρονα 

αρχίζει να µεταβάλλεται το  Ζ, επειδή διαφοροποιούνται τα τωρινά µεγέθη, 

οπότε στο Π2, θα έχουµε διαφορετικό Ζ1. Τότε το Ζ µεταβάλλεται. Οι 

παράγοντες που επηρεάζουν , είναι η νοµισµατική και η δηµοσιονοµική 

πολιτική, οι προσδοκίες , οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεµοι και ο 

ιµπεριαλισµός. Παρακαλώ, µία µείωση των στρατιωτικών δαπανών, δεν είναι 

καταστροφή, κάπου αλλού αυτά τα χρήµατα, θα έχουν µεγαλύτερη απόδοση! 

Αλλά διαβάστε και λίγο Μαρξιστική οικονοµία, πως η υπεραξία διακυµαίνεται , 

πως υπάρχει υπερπαραγωγή και υπερδανεισµός και έτσι επηρεάζεται το Ζ. 

Αλλά εσείς , θέλετε γρήγορη λύση και να παρακάτω!   

      Αλλά και γιατί το ω να είναι αιωνίως το ίδιο; Το ω είναι η γωνιακή ταχύτητα 

και προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως η ταχύτητα χρήµατος 

και το συσσωρευµένο απόθεµα των τραπεζών!  

      Να, να ,να, πρέπει να εξισωθεί το  Π=Ε και πρέπει να σταθεροποιηθεί η 

ταχύτητα και τα αποθέµατα, αλλά, αλλά, ποτέ µην πιστέψετε, ότι οι ιδιωτικές 

τράπεζες θα υπακούσουν στην πολιτική του κράτους και αµέσως 

επισηµαίνεται, ότι το κράτος θα καραδοκεί να εξουδετερώσει την πολιτική των 

τραπεζών για την ισορροπία! 

 

                                    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 

 

     Πρέπει να υπακούει η κεντρική τράπεζα στο κράτος και να είναι σβέλτη. 

Αυτή  αθόρυβα θα αυξοµειώνει την ποσότητα χρήµατος, το κράτος θα 

αυξοµειώνει ανάλογα τις δαπάνες και τις επενδύσεις. Η αυξοµείωση πρέπει 

να εξουδετερώνει και την αυξοµείωση της ταχύτητας χρήµατος, όλα 

αποτιµώνται σε πόσα χρήµατα υπάρχουν στην οικονοµία αλλά και την 

ποσότητα σε επιλεγµένη περίοδο , για να ελέγχεται και η ταχύτητα 

κυκλοφορίας και η πολιτική αυτή την ποσότητα  πρέπει να έχει σταθερή.  

 

                                  ∆ΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

 

       Το κράτος που υποβάλλεται σε ελλείµµατα και δεν πείθει τους 

ξεροκέφαλους να αυξήσουν την ευηµερία στο κράτος τους , µε το να 

αυξηθούν οι µισθοί και η εσωτερική τους κατανάλωση (για να αποκτούν 

πλεονάσµατα και να εξαγοράζουν τους ισχυρούς), πρέπει να αυξάνει την 



ποσότητα χρήµατος και να εξισορροπεί την µείωση της εσωτερικής 

ποσότητας ! 

 

                                   ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

 

      Τώρα το Ζ, επηρεάζει και η δραστηριότητα των διεθνών συναλλαγών!  

       Μην ξεχάσετε ότι και οι προσδοκίες επηρεάζουν την ταχύτητα και την 

ποσότητα χρήµατος!  

 

                                      ΓΙΑΤΙ ΑΧΡΗΜΑΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

       Όπως καταλάβατε καταντήσαµε το κράτος χωροφύλακα για την 

ισορροπία και βλέπετε όλοι τον διάβολο το χρήµα, τι διάβολο χρειάζεται! 

      Πάρε την λύση Obama και κάνε γρήγορα το θαύµα! Και µάλιστα την λύση 

να την δίνει ένας …κοµµουνιστής! 


