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«Comrades, arise, free yourselves from 

the tyranny of objects» 
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ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΑΓΩΓΗ 

Δάλ ππάξρνπλ, ηφηε πνηεο είλαη νη ζπλζήθεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε (i) 

δηεπξπκέλε, (ii) ηζφξξνπε θαη (iii) αλαινγηθή νηθνλνκηθή αλαπαξαγσγή ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο; Απηφ είλαη ην αθεηεξηαθφ εξψηεκά καο.  

 «Γηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή» ζεκαίλεη αλαπαξαγσγή ζε πςειφηεξε 

θιίκαθα, δει. κεγεζπλφκελε αλαπαξαγσγή (ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ε 

αλαπαξαγσγή είλαη είηε «απιή» είηε «θζίλνπζα»). Σν «Ηζφξξνπε» δειψλεη φηη 

πθίζηαηαη ηζφηεηα πξνζθνξάο-δεηήζεσο. Σέινο, ην «αλαινγηθή» δειψλεη φηη 

νη πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεγέζπλζεο φισλ ησλ ηνκέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ίζνη 

κεηαμχ ηνπο θαη, ζπλεπψο, ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ εληαίν πνζνζηηαίν 

ξπζκφ κεγέζπλζεο. 

 Αξρηθά ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο κειεηάηαη κφλνλ απφ ηελ πιηθή ηεο 

πιεπξά θαη ελ ζπλερεία απφ ηε ρξεκαηηθή ηεο πιεπξά, θαζψο επίζεο θαη σο 

ελόηεηα απηψλ ησλ δχν πιεπξψλ. Σέινο, εθηίζεηαη θξηηηθά ε ζεσξία ηεο αμίαο-

ππεξαμίαο, ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ θαη – θπξίσο – ηνπ  Marx, σο ζεσξία 

ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ παξνχζα δηεξεχλεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα απνθαιχςεη ην πψο όλησο 

αλαπαξάγεηαη ην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα: απηφ είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

ιεγνκέλεο «Θεσξίαο ησλ Οηθνλνκηθψλ Κχθισλ ή Οηθνλνκηθψλ 

Γηαθπκάλζεσλ». πγθξνηεί, σζηφζν, ηε ζεκειηψδε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

αλαπαξαγσγήο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθή δηφηη εληνπίδεη νξηζκέλεο ζπλζήθεο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλαπαξαγσγήο ελ γέλεη, δει. φρη κφλνλ απηέο πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα αιιά ζε θάζε νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα. 

 Ζ παξνχζα δηεξεχλεζε εθθηλεί απφ ηε ζχιιεςε ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

σο αλαπαξαγνκέλσλ εηζξνψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή, ηζνδπλάκσο, ηεο παξαγσγήο 

                                                             
* Τιηθφ εηζεγήζεσλ ζε ζεκηλάξην πξνπαξαζθεπήο (7, 21 θαη 28 Απξηιίνπ 2012) Οκάδαο Μειέηεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ Γεκήηξε Μπάηζε. Αθνινπζήζεθε (επηέκβξηνο 2012) απφ ζεκηλάξην ζην «Τπφδεηγκα 

Κεληξηθνχ ρεδηαζκνχ ησλ Fel’dman-Mahalanobis», ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ίδην πιαίζην, 

ελψ εθδνρή ηνπ πιηθνχ ηνπ είλαη δηαζέζηκε ζηελ παξνχζα ηζηνζειίδα. 
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θαη θαηαλάισζεο σο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο. Γηα απηφ αθξηβψο θαηέρεη θεληξηθή 

ζέζε ζηελ αλάιπζε ηεο Φπζηνθξαηηθήο, Κιαζηθήο, Μαξμηζηηθήο θαη 

Μνληέξλαο Κιαζηθήο (ή ξαθθαταλήο) ρνιήο, ελψ, ηαπηνρξφλσο, απνπζηάδεη 

απφ ηηο θπξίαξρεο Νενθιαζηθέο θαη Κευλζηαλέο αλαιχζεηο (ζεσξεηηθέο θαη 

εκπεηξηθέο), φπνπ ε παξαγσγή παξνπζηάδεηαη, ξεηά ή άξξεηα, σο «έλαο 

κνλφδξνκνο πνπ νδεγεί απφ ηνπο «ζπληειεζηέο παξαγσγήο» ζηα 

«θαηαλαισηηθά αγαζά».» (θαηά ηελ θξηηηθή δηαηχπσζε ηνπ Piero Sraffa). 

Καίηνη δελ ζα αζρνιεζνχκε κε απηφ, ε/ν αλαγλψζηεο ζα πξέπεη, ζην ηέινο, λα 

αλαζηνραζζεί φρη κφλνλ επί ηεο νινθιεξσηηθήο παξακφξθσζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ νπνία δεκηνπξγεί ε παξαγλψξηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο, αιιά θαη επί ησλ εμαηξεηηθά θξίζηκσλ 

ηδενινγηθψλ θαη πξαθηηθψλ επηπηψζεσλ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ απηήλ ηελ 

παξακφξθσζε: Οη άλζξσπνη παξάγνπλ, αληαιιάζζνπλ, θαηαλαιψλνπλ θαη 

δνπλ (ή δελ δνπλ) εληφο δηθηχνπ κεηαμχ ηνπο ζρέζεσλ, ην νπνίν ηνπο 

δηαθεχγεη, κεηαηξεπφκελν ζε «αηζζεηφ-ππεξαηζζεηφ, θαληαζκαγνξηθφ 

πξάγκα» (Marx), ελψ ζπληζηά, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηθφ ηνπο δεκηνχξγεκα. 

Έηζη, επηβάιιεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ «πίζσ απφ ηελ πιάηε» 

ησλ ίδησλ ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ, νη νπνίνη δελ κπνξνχλ, επνκέλσο, παξά λα 

εθιακβάλνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα σο πξντφληα νηνλεί-θπζηθψλ λφκσλ. 

 

ΔΜΙΝΑΡΙΟ Ι 

 
«Να γηαηί νη θνπηνπξηζηηθνί πίλαθεο, 

όπσο θαη όινη νη πίλαθεο ησλ 

δσγξάθσλ ηνπ παξειζόληνο, ζα 

κπνξνύζαλ λα κεησζνύλ από ηα είθνζη 

ρξώκαηα ζε έλα θαη λα πξνθαινύλ 

πάληνηε ηελ ίδηα εληύπσζε» 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο βάζεη απινχζηαηνπ, αιιά επαξθψο 

ζπλεθηηθνχ θαη θαηαξράο αληηπξνζσπεπηηθνχ, ππνδείγκαηνο, ηνπ ιεγφκελνπ 

«ππνδείγκαηνο ζίηνπ» (Ricardo, Marx, Sraffa). Δηδηθφηεξα: 

1. Δληνπίδνληαη νη ζπλζήθεο ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο. 

2. Απεηθνλίδεηαη ε χπαξμε δεκνζίνπ ειιείκκαηνο. 

3. Απεηθνλίδεηαη ε χπαξμε εμσηεξηθνχ ειιείκκαηνο. 
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ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

Θεσξνχκε θιεηζηφ (ρσξίο ζρέζεηο κε ηνλ ππφινηπν θφζκν) θεθαιαηνθξαηηθφ 

ζχζηεκα κε ηα αθφινπζα ηερληθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά-δεδνκέλα:
1
 

Υ1. Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ απαηηνχληαη 0.5A  κνλάδεο ζίηνπ θαη 

1  κνλάδα εξγαζίαο. 

Υ2. Σν ζχζηεκα παξάγεη ζηελ ηξέρνπζα πεξίνδν 200X   κνλάδεο ζίηνπ. 

Απηή ε πνζφηεηα απνηειεί, ινηπφλ, ην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Άξα, απαζρνινχληαη 200L X   κνλάδεο εξγαζίαο θαη θζείξνληαη (θζαξέληα 

κέζα παξαγσγήο ή αιιηψο απνζβέζεηο) 100AX   κνλάδεο ζίηνπ. 

Υ3. Κάζε κνλάδα εξγαζίαο ακείβεηαη κε 0.25b   κνλάδεο ζίηνπ (απηφ είλαη ην 

ιεγφκελν «πξαγκαηηθφ σξνκίζζην»). Άξα, νη ζπλνιηθνί πξαγκαηηθνί κηζζνί 

είλαη  50W bL   κνλάδεο ζίηνπ. 

Υ4. Οη κηζζσηνί δελ απνηακηεχνπλ αιιά κφλνλ θαηαλαιψλνπλ. 

Υ5. Όινη νη θφξνη πιεξψλνληαη απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο. 

Υ6. Οη ιεγφκελεο «κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηνπ δεκνζίνπ» αθνξνχλ δαπάλεο 

γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, ηαηξηθή πεξίζαιςε, επηδφκαηα αλεξγίαο, πξφλνηαο 

θ.ιπ. θαη δαπάλεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο (ρξενιχζηα θαη 

ηφθνη). πληζηνχλ εθηακηεχζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα πνπ δελ γίλνληαη γηα ηελ 

απφθηεζε λενπαξαρζέλησλ (δει. παξαρζέλησλ θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν) 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. ηα αθφινπζα ππνζέηνπκε, ράξηλ απινχζηεπζεο, φηη, 

πξψηνλ, ε κφλε κνξθή κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ είλαη ηα ρξενιχζηα θαη νη 

ηφθνη επί ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαη, δεχηεξνλ, ην δεκφζην ρξένο ηεο ακέζσο 

πξνεγνχκελεο πεξηφδνπ ηζνχηαη κε κεδέλ (άξα, ηφζν ηα ρξενιχζηα φζν θαη νη 

ηφθνη ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ ηζνχληαη κε κεδέλ). 

Υ7. Σν ζχλνιν ησλ επελδχζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. 

Υ8. Οη ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο, δει. ηα κεγέζε A  θαη  , θαζψο θαη ην 

πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, b , είλαη ακεηάβιεηα. 

 

ΟΡΙΜΟΙ 

Σψξα, νξηζκέλνη βαζηθνί νξηζκνί: 

Ο1. Καζαξφ πξντφλ θαιείηαη φ,ηη απνκέλεη απφ ην αθαζάξηζην πξντφλ κεηά ηελ 

αθαίξεζε ησλ θζαξέλησλ κέζσλ παξαγσγήο: 100Y X AX   . 

Ο2. Αθαζάξηζην ππεξπξντφλ θαιείηαη φ,ηη απνκέλεη απφ ην θαζαξφ πξντφλ 

κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ: gross 50U Y W   . 

                                                             
1 Οξηζκέλα απφ ηα δεδνκέλα είλαη απινπζηεπηηθά, ελψ εηζάγνληαη θαη αξηζκνί γηα λα δηεπθνιπλζεί ε 

παξαθνινχζεζε ηεο έθζεζεο. Καλέλα απφ ηα δχν, φκσο, δελ είλαη ζεκαληηθά πεξηνξηζηηθφ, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ζηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρνινχλ εδψ.  
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Ο3. Καζαξνί θφξνη, netT , θαινχληαη νη θφξνη, T , κείνλ ηηο κεηαβηβαζηηθέο 

πιεξσκέο ηνπ δεκνζίνπ, Z , δει. netT T Z  . Λφγσ, φκσο, ηνπ Υ6, ηζρχεη, γηα 

ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν, 0Z  , θαη, ζπλεπψο, netT T . 

Ο4. Βάζεη ηνπ Υ5, ην θαζαξφ ππεξπξντφλ, netU , νξίδεηαη σο: net gross netU U T  . 

Απηφ ην κέγεζνο ζπληζηά ην ιεγφκελν «δηαζέζηκν εηζφδεκα» ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ, ην νπνίν, δειαδή, δηαηίζεηαη (ρξεζηκνπνηείηαη) απφ ηνπο 

θεθαιαηνθξάηεο γηα θαηαλάισζε, pC , θαη απνηακίεπζε, pS  . Δπνκέλσο, 

κπνξνχκε  λα γξάςνπκε: 

  net gross net

p pU U T C S     (1) 

Ο5. Βάζεη ηνπ Υ5, έπεηαη φηη ην «δηαζέζηκν εηζφδεκα» ησλ κηζζσηψλ ηζνχηαη 

κε W  (εθφζνλ νη κηζζσηνί δελ θνξνινγνχληαη). Δπνκέλσο, κπνξνχκε  λα 

γξάςνπκε: 

  w wW C S     

φπνπ ηα wC , wS  δειψλνπλ ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνηακίεπζε, αληηζηνίρσο, 

ησλ κηζζσηψλ. Λφγσ, φκσο, ηνπ Υ4, έρνπκε 0wS   θαη, ζπλεπψο,  

  wW C  (2) 

 Σέινο, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ην θαζαξφ πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή ηηο 100 κνλάδεο ζίηνπ, απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο, αιιά ηζνδχλακεο, 

πιεπξέο, ήηνη σο:
2
 

(i). Δηζφδεκα πνπ θαηαλέκεηαη. 

(ii). Γαπάλε. 

(iii). Γηαζέζηκν εηζφδεκα.  

Καηά ζεηξά έρνπκε: 

(i). To θαζαξφ πξντφλ θαηαλέκεηαη κεηαμχ κηζζσηψλ, θεθαιαηνθξαηψλ θαη 

θξάηνπο: 

  gross net netY W U W U T      (3) 

(ii). To θαζαξφ πξντφλ δαπαλάηαη γηα θαηαλάισζε κηζζσηψλ, wC , θαηαλάισζε 

θεθαιαηνθξαηψλ, pC , θαζαξέο επελδχζεηο, I ,
3
 θαη θξαηηθέο δαπάλεο, G :

4
 

  w pY C C I G     

ή, ιφγσ ηεο εμίζσζεο (2),  

  pY W C I G     (4) 

(iii). Σν θαζαξφ πξντφλ κείνλ ηνπο θαζαξνχο θφξνπο ηζνχηαη κε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο («ηδησηηθφ δηαζέζηκν 

                                                             
2 Αλαιφγσο, ηα ίδηα αθξηβψο ηζρχνπλ γηα ην αθαζάξηζην πξντφλ, θηάλεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

θζαξέληα κέζα παξαγσγήο. 
3 Οη αθαζάξηζηεο επελδχζεηο ηζνχληαη κε ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ζπλ ηα θζαξέληα κέζα παξαγσγήο. 
4 Οη δεκφζηεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ θάζε δαπάλε ηνπ δεκνζίνπ γηα λενπαξαρζέληα εκπνξεχκαηα 

(αγαζά θαη ππεξεζίεο), εκεδαπά ή αιινδαπά. πλεπψο, νη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο ηνπ δεκνζίνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία «θξαηηθέο δαπάλεο».  
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εηζφδεκα»), ην νπνίν δηαηίζεηαη, δειαδή, γηα θαηαλάισζε θαη απνηακίεπζε 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα: 

  net

w p w pY T C C S S      

ή, ιφγσ ηνπ φηη 0wS   θαη ηεο εμίζσζεο (2), 

  net

p pY W C S T     (5) 

Απφ ηηο εμηζψζεηο (4) θαη (5) έπεηαη (εμηζψλνληαο ηα δεμηά κέιε ηνπο θαη 

αλαδηαηάζζνληαο): 

   net( )pS I G T                                                            (6) 

ή   

 net( )pS T G I                           (7) 

ή 

 gov.

pS S I   (8) 

φπνπ netD G T   είλαη ην «έιιεηκκα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ» (εάλ 

πξφθεηηαη γηα αξλεηηθφ κέγεζνο, ηφηε ππάξρεη πιεφλαζκα), gov. netS D T G     

νη απνηακηεχζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα (άξα, εάλ ππάξρεη δεκφζην έιιεηκκα, 

ηφηε νη απνηακηεχζεηο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη αξλεηηθέο) θαη gov.

pS S  νη 

ζπλνιηθέο (ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο) απνηακηεχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη επαθξηβψο θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία (θαη αλαπαξαγσγή) 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα δψζνπκε δχν, δηαθξηηά κεηαμύ ηνπο, αξηζκεηηθά 

παξαδείγκαηα: 

Αριθμηηικό Παράδειγμα 1 

Έζησ φηη: 20G  ,  net 10T   θαη 10pC  . Δθφζνλ 100Y   θαη 50W  , απφ ηελ 

εμίζσζε (4), έπεηαη φηη 20I  , θαη, απφ ηελ εμίζσζε (5), έπεηαη φηη 30pS  . Ση 

έρεη ζπκβεί, δειαδή; 

1. Σν δεκφζην έρεη έιιεηκκα ίζν κε  net 20 10 10D G T     , ην νπνίν 

θαιχθζεθε, πξνθαλψο, κε δαλεηζκφ απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, δειαδή ην 

θξάηνο εμέδσζε νκφινγα πιηθήο αμίαο 10 κνλάδσλ ζίηνπ, ηα νπνία αγφξαζαλ 

ηα λνηθνθπξηά ησλ θεθαιαηνθξαηψλ (θπζηθά, νη αγνξαπσιεζίεο γίλνληαη κέζσ 

ρξήκαηνο, αιιά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο αληηπαξεξρφκαζηε ηελ χπαξμή ηνπ). 

2. Οη θεθαιαηνθξάηεο έρνπλ δηαζέζηκν εηζφδεκα ίζν κε (βιέπε εμίζσζε (1)): 
net gross net 50 10 40U U T     , ην νπνίν:  

(α) ρξεζηκνπνηήζεθε σο εμήο: θαηαλάισζε: 10, απνηακίεπζε: 30. 

(β) δαπαλήζεθε σο εμήο: θαηαλάισζε: 10, θαζαξέο επελδχζεηο: 20, αγνξά 

νκνιφγσλ δεκνζίνπ: 10. 
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Απηή ε θαηάζηαζε δχλαηαη λα δηαηππσζεί θαη κε ηνπο αθφινπζνπο δχν 

ηξφπνπο, νη νπνίνη δελ είλαη παξά φ,ηη αθξηβψο δειψλεη ε εμίζσζε (6): 

(i). Ζ δηαθνξά (ζεηηθή, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε) ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ απφ ηηο επελδχζεηο ηνπο ηζνχηαη κε ην δαλεηζκφ ηνπ 

θξάηνπο.
5
  

(ii). Οη απνηακηεχζεηο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ ηζνχληαη κε ηηο επελδχζεηο ηνπο 

ζπλ ηα νκφινγα πνπ αγνξάδνπλ απφ ην θξάηνο ή, αιιηψο, ηζνχληαη κε ηε 

ζπλνιηθή αχμεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπο. 

 Αο δνχκε, ηψξα, ζηα πιαίζηα ηνπ ίδηνπ αξηζκεηηθνχ παξαδείγκαηνο, ηη ζα 

ζπκβεί ζηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν: εθφζνλ νη θαζαξέο επελδχζεηο είλαη 20 

κνλάδεο ζίηνπ, έπεηαη φηη ην θεθάιαην (ζε κέζα παξαγσγήο) ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλέξρεηαη πιένλ ζηηο: 100 + 20 = 120 κνλάδεο ζίηνπ. Άξα, ζα έρνπκε: 

240X  , 120AX  , 120Y  , 60W  , gross 60U  . Παξαηεξνχκε, ινηπφλ, φηη 

φια απηά ηα κεγέζε απμήζεθαλ πνζνζηηαία ηφζν φζν απμήζεθε πνζνζηηαία ην 

θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή θαηά 20%, πξάγκα πνπ είλαη αλακελφκελν, 

εθφζνλ νη ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην 

ππνηίζεληαη ακεηάβιεηα (ε γεληθή εμίζσζε πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμαρζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο). 

Σψξα, αο ππνζέζνπκε, επηπιένλ, φηη: 

(i).  Σν επηηφθην δαλεηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ είλαη 2%i  αλά πεξίνδν. Άξα, νη 

ηφθνη ηεο (λέαο) πεξηφδνπ είλαη:  

  (2 /100) 10 0.2INT iD     κνλάδεο ζίηνπ (9) 

 (ii). ηε λέα πεξίνδν, νη θξαηηθέο δαπάλεο παξακέλνπλ ζην επίπεδν ησλ 20 

κνλάδσλ ζίηνπ,  δειαδή 20G  , θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο ηζνζθειίδεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ, ήηνη 

  net 20 ( ) 0G T T Z      (10) 

φπνπ Z INT DA  , θαη ην 10DA  παξηζηά ηα ρξενιχζηα. Άξα, απφ ηηο 

εμηζψζεηο (9) θαη (10), έπεηαη φηη: net 20T  , 10.2Z   θαη 30.2T  . 

(iii). Ζ θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλέξρεηαη ζηηο 16 κνλάδεο, δειαδή 

16pC  . Δπνκέλσο, απφ ηελ εμίζσζε (4), έπεηαη, ηψξα, φηη 24I  , θαη, απφ ηελ 

εμίζσζε (5), έπεηαη, ηψξα, φηη 24pS  .  

 Ση έρεη ζπκβεί, δειαδή, ζηε λέα πεξίνδν;  

                                                             
5 ηελ πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ δηαθνξά ήηαλ αξλεηηθή, δειαδή νη επελδχζεηο ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ 

ηηο απνηακηεχζεηο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, ηφηε ν θξαηηθφο ηνκέαο ζα είρε πιεφλαζκα θαη απηφ ην 

πιεφλαζκα ζα ήηαλ ίζν κε ην δαλεηζκφ ησλ θεθαιαηνθξαηψλ απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα (πσιψληαο π.ρ. 

κεηνρέο ή νκνινγίεο ζε απηφλ). Καη ιφγσ αθξηβψο απηνχ ηνπ δαλεηζκνχ νη θεθαιαηνθξάηεο ζα 

κπνξνχζαλ λα επελδχζνπλ κέγεζνο κεγαιχηεξν ησλ απνηακηεχζεσλ ηνπο. 
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1. Σν δεκφζην έρεη έιιεηκκα ίζν κε κεδέλ: εηζπξάηηεη θφξνπο 30.2 κνλάδσλ 

θαη δαπαλά ζπλνιηθά 20 κνλάδεο γηα θξαηηθέο δαπάλεο θαη 10.2 κνλάδεο γηα 

ρξενιχζηα θαη ηφθνπο. 

2. Οη θεθαιαηνθξάηεο έρνπλ δηαζέζηκν εηζφδεκα ίζν κε:    

  net gross net 60 20 40U U T      

ην νπνίν:  

(α) ρξεζηκνπνηήζεθε σο εμήο: θαηαλάισζε: 16, απνηακίεπζε: 24. 

(β) δαπαλήζεθε σο εμήο: θαηαλάισζε: 16, θαζαξέο επελδχζεηο: 24. 

Παξαηήξεζε:  

Δάλ ην 1t  παξηζηά ην δεκφζην ρξένο ηεο πεξηφδνπ 1t   , ηφηε ην δεκφζην 

ρξένο ηεο επνκέλεο πεξηφδνπ t  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζρέζε:
6
 

  1( ) ( )t t t t t t tDA G INT DA T         

ην παξάδεηγκά καο, ην δεκφζην ρξένο ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ («πεξίνδνο 0») 

ηζνχηαη κε ην δεκφζην έιιεηκκα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ, δειαδή κε 10. Άξα, ην 

δεκφζην ρξένο ηεο λέαο πεξηφδνπ («πεξίνδνο 1») ηζνχηαη κε: 

   1 (10 10) (20 0.2 10 30.2) 0D         

Αριθμηηικό Παράδειγμα 2 

Έζησ φηη: 40pC  , 20I  , 30G   θαη net 5T  . Δθφζνλ 100Y   θαη 50W  , 

έπεηαη φηη ε εμίζσζε (4) δελ είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη σο έρεη, ελψ απφ ηελ 

εμίζσζε (5), έπεηαη φηη 5pS  . 

 Γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα ηζρχεη ε εμίζσζε (4); Γηφηη ην θαζαξφ πξντφλ 

ηζνχηαη κε 100 κνλάδεο ζίηνπ, ελψ ε ζπλνιηθή δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο ηζνχηαη 

κε 140pW C I G     κνλάδεο ζίηνπ. Πξνθαλψο, έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ 

δχλαηαη λα ππάξμεη ή δχλαηαη λα ππάξμεη κφλνλ εάλ κεηαηξαπεί ζε αλνηθηό, 

θαη εηζάγεη, ινηπφλ, απφ ηελ αιινδαπή 40 κνλάδεο ζίηνπ. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, φπνπ δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην (θαη, 

ζπλεπψο, εμσηεξηθφο δαλεηζκφο), ε εμίζσζε (4) πξέπεη λα γξαθεί σο εμήο: 

   pY W C I G IM      (4α) 

φπνπ ην IM παξηζηά ηηο εηζαγσγέο, θαη, επνκέλσο, εμηζψλνληαο ηα δεμηά κέιε 

ησλ εμηζψζεσλ (4α) θαη (5) ιακβάλνπκε:
7
 

                                                             
6 Τπνζέηνπκε φηη ην δεκφζην έιιεηκκα δελ ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ «θνπήο ρξήκαηνο». ηελ αληίζεηε 
πεξίπησζε φια ηα κεγέζε ζα ήηαλ εθθξαζκέλα ζε ρξεκαηηθέο (θαη φρη πιηθέο-θπζηθέο) κνλάδεο θαη ε 

ζρέζε ζα είρε σο εμήο: 

  1 1( ) ( ) ( )t t t t t t t t tDA G INT DA T M M            

φπνπ ην κέγεζνο 1t tM M   εθθξάδεη ηε κεηαβνιή (αχμεζε) ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο ρξήκαηνο. 
7 ηε γεληθή πεξίπησζε, θαζψο θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα εηζάγνπλ θαη 

εμάγνπλ, νπφηε ε ζρέζε (4α) γξάθεηαη: 

 ( )pY W C I G EX IM       

φπνπ φια ηα κεγέζε είλαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο θαη ην EX  παξηζηά ηε ρξεκαηηθή αμία ησλ 

εμαγσγψλ. Αλαιφγσο ηξνπνπνηνχληαη, επνκέλσο, θαη νη εμηζψζεηο (6α)-(8α). 
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   net( )pS G T IM                                                      (6α)                                                           

ή   

 net( )pS T G I IM                          (7α) 

ή 

 gov.

pS S I IM    (8α) 

 Ση ζπκβαίλεη, ηψξα; 

1. Σν δεκφζην έρεη έιιεηκκα ίζν κε  net 30 5 25D G T     , ην νπνίν 

θαιχθζεθε, πξνθαλψο, κε δαλεηζκφ απφ ηελ αιινδαπή. 

2. Οη εκεδαπνί θεθαιαηνθξάηεο έρνπλ δηαζέζηκν εηζφδεκα ίζν κε: 
net gross net 50 5 45U U T     , ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε σο εμήο: 

θαηαλάισζε: 40, απνηακίεπζε: 5. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε δαπάλε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ είλαη: θαηαλάισζε: 40, θαζαξέο επελδχζεηο: 20. Σν έιιεηκκα 

πλνιηθή Γαπάλε – netU  = 15 θαιχθζεθε, πξνθαλψο, κε δαλεηζκφ απφ ηελ 

αιινδαπή.
8
 

3. Ο ζπλνιηθφο δαλεηζκφο ηεο νηθνλνκίαο (δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

θεθαιαηνθξαηψλ) ηζνχηαη κε ην εμσηεξηθφ έιιεηκκα απηήο (ελ πξνθεηκέλσ κε 

ηηο εηζαγσγέο ηεο), πξάγκα ην νπνίν δελ είλαη παξά φ,ηη δειψλεη ε ζρέζε (6α) 

(κε αλαδηάηαμε ησλ φξσλ ηεο): 

  net( ) ( )pI S G T IM     (11) 

ήηνη 

 (Γαλεηζκόο Κεθαιαηνθξαηώλ) + (Γαλεηζκόο Γεκνζίνπ) = Δμσηεξηθόο Γαλεηζκόο          (11α) 

ή, εηζάγνληαο ηνπο αξηζκνχο ηνπ παξαδείγκαηφο καο, 

  (20 – 5) + (30 – 5) = 40 

Παξαηεξήζεηο: 

1. Λακβαλνκέλσλ ππφςε φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηηο ππνζεκεηψζεηο 7 θαη 8, 

απνδεηθλχεηαη φηη, γηα ηε γεληθή πεξίπησζε, νη εμηζψζεηο (11) θαη (11α), 

ηζρχνπλ κε ηελ αθφινπζε κνξθή: 

 net( ) ( )pI S G T CA        (12) 

ή, κε ιέμεηο, 

(Γαλεηζκόο Κεθαιαηνθξαηώλ) + (Γαλεηζκόο Γεκνζίνπ) = Πσιήζεηο Πεξηνπζηαθώλ Σηνηρείσλ 

ζηελ Αιινδαπή                                                                                                                   (12α)                                                                                  

φπνπ ην CA  δειψλεη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. 

2. Με ηελ εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2001, ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη, θαηά 

κήθνο φιεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, αξλεηηθή ζπλνιηθή απνηακίεπζε 

(αλαιπηηθά, βι. Μαξηφιεο, Θ., 2011, Αξηζηεξέο Παξακπζίεο πεξί Κεξδψλ-

                                                             
8 Γελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαην φηη απηφο ν δαλεηζκφο είλαη δαλεηζκφο κε ηε ζηελή έλλνηα ηνπ 

φξνπ, δειαδή δεκηνπξγεί ρξένο, δηφηη ζα κπνξνχζε λα θαιπθζεί, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ πψιεζε 

κεηνρψλ. Σν βέβαην είλαη φηη θαιχπηεηαη κφλνλ κε ηελ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηελ 

αιινδαπή (κνξθέο ηεο νπνίαο είλαη ε δεκηνπξγία ρξένπο ή ε πψιεζε κεηνρψλ).  
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Μεγέζπλζεο θαη ε πεξίπησζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, Παξάξηεκα 2, 

http://theo-mariolis.gr/files/gr/Publications/pop_arthra/32.pdf). Δηδηθφηεξα, 

δηαπηζηψλεηαη φηη ε εθηφο ησλ κηζζψλ ζπλνιηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε 

ππεξβαίλεη ζπζηεκαηηθά (δειαδή κε ηελ νξηαθή εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2004) ηα 

αθαζάξηζηα θέξδε (πνπ είλαη ε ρξεκαηηθή έθθξαζε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

ππεξπξντφληνο). Σξφπνλ ηηλά, δειαδή, ε θαηάζηαζή ηεο αληηζηνηρεί ζην 

«Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα 2», φπνπ: 

(i). 70 50gross

pC G U     

(ii). Ζ ζπλνιηθή απνηακίεπζε είλαη αξλεηηθή θαη, ζπγθεθξηκέλα, ηζνχηαη κε 
gov. 5 ( 25) 20pS S      . 

 

ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1. Αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

παξαγσγή ζεηηθνχ θαζαξνχ πξντφληνο. Δπεηδή (1 )Y X AX A X    , έπεηαη 

φηη ε ζπλζήθε είλαη 1A . Απηή θαιείηαη «ζπλζήθε βησζηκφηεηαο». 

2. Αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη ε παξαγσγή ζεηηθνχ αθαζάξηζηνπ ππεξπξντφληνο. Δπεηδή  

  gross (1 )U Y W A b X       

έπεηαη φηη ε ζπλζήθε είλαη 1A b   ή (1 ) /b A   . Απηή θαιείηαη «ζπλζήθε 

θεξδνθνξίαο». Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο 

νξίδεηαη σο 

  / [(1 ) ] /( ) (1 ) /L Y L A X X A        (13) 

έπεηαη φηη ε ζπλζήθε γξάθεηαη  

  Lb   (14) 

ήηνη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην (πξέπεη λα) είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο. 

3. Καηά ηνλ Marx, «ππεξαμία», m , θαιείηαη ε εξγαζηαθή αμία ηνπ 

αθαζάξηζηνπ ππεξπξντφληνο. Δξγαζηαθή αμία, v , ελφο εκπνξεχκαηνο θαιείηαη 

ε πνζφηεηα ηεο άκεζεο (ή «δσληαλήο») θαη έκκεζεο (ή «λεθξήο») εξγαζίαο 

πνπ απαηηείηαη (μνδεχεηαη) γηα ηελ (ζηελ) παξαγσγή ηνπ. ηελ πεξίπησζή καο, 

ε άκεζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ ηζνχηαη κε 

 . Ζ έκκεζε εξγαζία ηζνχηαη κε ηελ εξγαζηαθή αμία ησλ κέζσλ παξαγσγήο 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ, δειαδή κε ην κέγεζνο: 

vA . Άξα, ηζρχεη 

  v vA   (15) 

απφ ηελ νπνία έπεηαη φηη:  

  /(1 )v A   

ή, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο (13), 

  1/ Lv   (16) 
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Δπίζεο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ (16) κε ην Y  πξνθχπηεη 

  / /( / )LvY Y Y Y L L      (17) 

ε νπνία δειψλεη φηη ε εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηζνχηαη κε ηελ 

άκεζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο. 

Γηα ηελ ππεξαμία έρνπκε: 

  gross ( ) ( )m vU v Y W v Y bL vY vbL        

ή, αλαθαιψληαο ηελ (17), 

  (1 )m vb L   (18) 

Άξα, ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή φηαλ θαη κφλνλ φηαλ 

 1vb   (19) 

ζπλζήθε, ε νπνία δειψλεη (ζχκθσλα κε ηνλ Marx) ην εμήο: ε εξγαζηαθή αμία 

ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ (ή, αιιηψο, ε «εξγαζηαθή αμία 1 κνλάδαο 

εξγαζηαθήο δχλακεο») είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1, δειαδή κηθξφηεξε ηεο 

εξγαζηαθήο αμίαο πνπ παξάγεηαη απφ ην μφδεκα 1 κνλάδαο εξγαζηαθήο 

δχλακεο (παξαγφκελε αμία, ε νπνία ηζνχηαη κε 1). Πξνθαλψο, ιφγσ ηεο 

εμίζσζεο (16), νη ζπλζήθεο (14) θαη (19) είλαη απνιχησο ηζνδχλακεο. 

 εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε εμίζσζε (18) γξάθεηαη: 

 L vbL m   (20) 

ε νπνία δειψλεη φηη ε άκεζε εξγαζία πνπ μνδεχεηαη ζην ζχζηεκα «δηαζπάηαη» 

ζε «εξγαζηαθή αμία ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ή πιεξσκέλε 

εξγαζία», vbL , θαη ζε «ππεξαμία ή απιήξσηε εξγαζία», m . Όπσο ζα δνχκε, 

αξγφηεξα, ν Marx πξνζπάζεζε λα απνδείμεη φηη, αθφκα θαη ζε πνιπηνκεαθέο 

νηθνλνκίεο, ηα ζπλνιηθά αθαζάξηζηα θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο (ηα νπνία 

νξίδνληαη σο ε ρξεκαηηθή αμία ή, αιιηψο, ηηκή ηνπ αθαζάξηζηνπ 

ππεξπξντφληνο) είλαη ζεηηθά φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή. 

Δάλ απηφ επζηαζεί, ηφηε ζεκαίλεη, πάληα θαηά ηνλ Marx, φηη «πεγή» ησλ 

ζπλνιηθψλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ είλαη ε «ππεξαμία ή απιήξσηε εξγαζία». 

Δδψ, αθξηβψο, έγθεηηαη ε καξμηθή «ζεσξία ηεο αμίαο-ππεξαμίαο».  

4. Βεβαίσο, αθφκα θαη φηαλ ηζρχεη  Lb   ζα πξέπεη επίζεο ην άζξνηζκα 

pC I G   λα κελ ππεξβαίλεη ην grossU . ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ην ζχζηεκα 

δχλαηαη λα ππάξμεη κφλνλ εάλ κεηαηξαπεί ζε αλνηθηφ θαη πξαγκαηνπνηήζεη 

εηζαγσγέο, πσιψληαο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ αιινδαπή (βι. ην 

«Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα 2»). 

5. Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, παξαβηάδεηαη θάπνηα απφ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο, ηφηε ην ζχζηεκα εηζέξρεηαη ζε «θξίζε 

αλαπαξαγσγήο». Βεβαίσο, ζηα θεθαιαηνθξαηηθά ζπζηήκαηα πξνζηδηάδνπλ θαη 

άιιεο κνξθέο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ, ε απεηθφληζε θαη αλάιπζε ησλ νπνίσλ 

πξνυπνζέηεη, σζηφζν, ηε δηεχξπλζε ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο (βι. θαη ην 

ζεκείν 7, ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο). 
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6. Λακβαλνκέλνπ ππφςε φηη netD G T  , εάλ δηαηξέζνπκε θαη ηα δχν κέιε ηεο 

εμίζσζεο (12)  κε ην κέγεζνο K , ην νπνίν παξηζηά ην θεθάιαην ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη αλαδηαηάμνπκε ηνπο φξνπο, ηφηε ιακβάλνπκε: 

  ( / ) ( / ) ( / ) ( / )pI K S K D K CA K    (21) 

Γεδνκέλνπ φηη ε κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, K , ηζνχηαη, εμνξηζκνχ, κε ηηο 

θαζαξέο επελδχζεηο,  K I  , θαη φηη ην κέγεζνο /g K K   παξηζηά ηνλ 

πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ θεθαιαίνπ (ν νπνίνο, φηαλ νη ηερληθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο είλαη ακεηάβιεηεο, ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηνπ – αθαζάξηζηνπ θαη θαζαξνχ – πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο), ε 

εμίζσζε (21) γξάθεηαη: 

    ( / ) ( / ) ( / )pg S K D K CA K                        (21α) 

Δάλ ην ps  ζπκβνιίδεη ην θιάζκα (πνζνζηφ) ηνπ θαζαξνχ ππεξπξντφληνο 

( 0 1ps  ), ην νπνίν απνηακηεχεηαη, ήηνη  net/p ps S U , ηφηε ε εμίζσζε (21α) 

γξάθεηαη: 

 net( / ) ( / ) ( / )pg s U K D K CA K    

ή, δεδνκέλνπ φηη ην κέγεζνο net net /r U K  παξηζηά ην θαζαξφ πνζνζηφ 

θέξδνπο, 

 net ( / ) ( / )pg s r D K CA K    (21β) 

 ην «Αξηζκεηηθφ Παξάδεηγκα 1» έρνπκε κία θιεηζηή νηθνλνκία (άξα, 

0CA  ) θαη ηζρχνπλ νη αθφινπζεο αξηζκεηηθέο ηηκέο (γηα ηελ αξρηθή πεξίνδν): 

100K AX  , 10D  , 30 / 40 0.75ps    θαη net 40/100 0.4r   . Δηζάγνληαο 

απηέο ηηο ηηκέο ζηελ εμίζσζε (21β) ιακβάλνπκε: 

   0.75 0.4 0.1 0.2 20%g       

7. Σν παξφλ ππφδεηγκα δελ ελέρεη, θαηά βάζε, ζρέζεηο αηηηφηεηαο αιιά κάιινλ 

ζρέζεηο ηαπηφηεηαο. Έηζη δελ κπνξεί λα εμεγεζεί, εληφο ηνπ, γηαηί π.ρ. ν 

δεκφζηνο ηνκέαο ή/θα ηα λνηθνθπξηά ησλ θεθαιαηνθξαηψλ εκθάληζαλ 

ειιείκκαηα ζε κία εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ζ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο, φπσο 

εμάιινπ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ επηπέδνπ ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πξνυπνζέηεη ηε ζπγθξφηεζε πιήξνπο ζεσξεηηθνχ ππνδείγκαηνο, 

ην νπνίν – ζχκθσλα κε ηε καξμηζηηθή, θευλζηαλή θαη ζξαθθαταλή ζρνιή – 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ιεγφκελε «ζεσξία ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο». 

8. Θα πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί φηη ηα θεθαιαηνθξαηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ δελ κεηαηξέπνληαη ζε αλνηθηά κφλνλ φηαλ ην άζξνηζκα 

pC I G   ππεξβαίλεη (ή ηείλεη λα ππεξβεί) ην grossU , αιιά θαη ππφ (ή θαηά 

βάζε ππφ) ηελ πίεζε ηεο αλαδήηεζεο επλντθφηεξσλ φξσλ αμηνπνίεζεο ηνπ 

θεθαιαίνπ ή, αιιηψο, αλαδήηεζεο πςειφηεξνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Απηφ ην 

θαηλφκελν απνηειεί αληηθείκελν δηαθξηηήο ζεσξίαο, ηεο «θαζαξήο (pure) 
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ζεσξίαο ηνπ εμσηεξηθνχ (δηεζλνχο) εκπνξίνπ», θαη ζπιιακβάλεηαη κέζσ ηνπ 

ιεγφκελνπ «λφκνπ ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ».  

 

ημειώζειρ ζηη Βιβλιογπαθία 

1. Γηα πην αλαιπηηθνχο νξηζκνχο ησλ δηαθφξσλ κεγεζψλ θαηαλάισζεο, επέλδπζεο, 

απνηακίεπζεο θ.ιπ.: 

Abel, A. θαη Bernanke, B. (2002) Μαθξννηθνλνκηθή, Αζήλα, Κξηηηθή [βι. θεθ. 2]. 

Krugman, P. θαη Obstfeld, M. (2011) Γηεζλήο Οηθνλνκηθή, Αζήλα, Κξηηηθή [βι. θεθ. 12]. 

Σν δήηεκα κε απηέο ηηο εθζέζεηο είλαη φηη, αλ θαη αξθεηά πιήξεηο ηππηθά, δελ θαζηζηνχλ 

νξαηή ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Γηα ηε ζεσξία ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ θξίζεσλ: 

Μαξηφιεο, Θ. (2010) Γνθίκηα ζηε Λνγηθή Ηζηνξία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Matura 

[βι. Γνθίκην 10]. 

Μαξηφιεο, Θ. (2011) Διιάδα, Δπξσπατθή Έλσζε θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε, Αζήλα, Matura [βι. 

Γνθίκην 3]. 

3. Γηα ηε ζεσξία ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ: 

Μαξηφιεο, Θ. (2010) Γνθίκηα ζηε Λνγηθή Ηζηνξία ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Αζήλα, Matura 

[βι. Γνθίκην 11]. 

 

 

ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙ 

 
«Βιέπνπκε ζώκαηα πνπ θηλνύληαη. Πνηα 

είλαη ε θίλεζή ηνπο θαη πνηα είλαη απηά 

ηα ζώκαηα; Απηό πξέπεη λα ην 

αλαθαιύςνπκε. […] Κάζε αλαθάιπςε 

απαηηεί πνιιή εξγαζία» 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σψξα, ε αλάιπζε γίλεηαη, απφ ηε κία πιεπξά, πην ζχλζεηε, εθφζνλ εηζάγεηαη 

ζηελ «εηθφλα» θαη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δεπηέξνπ εκπνξεχκαηνο, θαη, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, πην απιή, εθφζνλ αληηπαξέξρεηαη ηελ χπαξμε ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα θαη ηεο αιινδαπήο. ηνρεχεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

δηεπξπκέλεο, ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

πιηθνύο φξνπο. Βεβαίσο, ζην ζχζηεκα ελέρεηαη θαη ε πιεπξά ηεο αληαιιαγήο-

θπθινθνξίαο ησλ εκπνξεπκάησλ («ππνζχζηεκα ρξεκαηηθψλ-ηηκηαθψλ 

κεγεζψλ»). Πξνο ην παξφλ, φκσο, δελ ζα πξαγκαηεπζνχκε απηήλ ηελ πιεπξά 

θαη, ζπλεπψο, νχηε ηελ ελφηεηα ησλ δχν πιεπξψλ (πιηθή-ηηκηαθή) ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

 

ΣΟ ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 

Τπνζέηνπκε, ινηπφλ, φηη ην ζχζηεκα παξάγεη δχν εκπνξεχκαηα, ηα 1 θαη 2. Σν 

εκπφξεπκα 1 είλαη έλα κέζν παξαγσγήο, πνπ θζείξεηαη εμνινθιήξνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα κίαο πεξηφδνπ παξαγσγήο (απνπζία παγίνπ θεθαιαίνπ), ελψ 
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εηζέξρεηαη ηφζν ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παξαγσγή φζν θαη ζηελ παξαγσγή ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 2. Αληηζέησο, ην εκπφξεπκα 2 είλαη έλα «θαζαξφ» κέζν 

θαηαλάισζεο, δειαδή δελ εηζέξρεηαη ζηελ παξαγσγή θαλελφο εκπνξεχκαηνο, 

αιιά κφλνλ θαηαλαιψλεηαη απφ εξγάηεο θαη θεθαιαηνθξάηεο. Σέινο, γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ησλ δχν εκπνξεπκάησλ απαηηείηαη άκεζε-δσληαλή εξγαζία, ήηνη 

θαλέλαο ηνκέαο παξαγσγήο δελ είλαη απηνκαηνπνηεκέλνο. 

 Δηδηθφηεξα, γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 

απαηηνχληαη 11A  κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 θαη 1   κνλάδεο εξγαζίαο, ελψ 

γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 απαηηνχληαη 12A  κνλάδεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 1 θαη 2  κνλάδεο εξγαζίαο. Σέινο, δεδνκέλν είλαη θαη ην 

πξαγκαηηθφ σξνκίζζην θαη, εηδηθφηεξα, ζπλίζηαηαη ζε 2b  κνλάδεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 2. Σν πξαγκαηηθφ σξνκίζζην  ππνηίζεηαη δηαηνκεαθά εληαίν θαη 

ε εξγαζία ππνηίζεηαη νκνηνγελήο. 

 Αξρηθά απεηθνλίδνπκε ην ζχζηεκα απφ ηελ πιηθή πιεπξά ηνπ 

(«ππνζχζηεκα πιηθψλ κεγεζψλ») θαη, ελ ζπλερεία, πξνζδηνξίδνπκε ηηο 

ζπλζήθεο ηεο δηεπξπκέλεο, ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο πιηθήο αλαπαξαγσγήο 

ηνπ.  

 

ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΤΛΙΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 

Τομέας 1 

- Αθαζάξηζην πξντφλ: 11

0

X 
  
 

X . 

- Φζαξέληα κέζα παξαγσγήο: 11 11

0

A X 
  
 

K . 

- Καζαξφ πξντφλ: Δθαξκφδνληαο ηνλ Ο1 πξνθχπηεη: 

1 11 1 11 11 1 1
(1 )

0 0

X A X A X    
      

   
Y X K . Άξα, πξέπεη 11 1A  . 

- Τπεξπξντφλ: Δθαξκφδνληαο ηνλ Ο2 πξνθχπηεη: 

 
1 11 11 1

2 1 1 2 1 1 2 1 1

(1 )0 Y A X

b X b X b X

    
       

      
U Y

  
. Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ην 

ππεξπξντφλ ηνπ ηνκέα είλαη έλα «θαιάζη» εκπνξεπκάησλ, ην νπνίν πεξηέρεη ην 

εκπφξεπκα 2 ζε – θαηαλάγθελ – αξλεηηθή πνζφηεηα. Καη απηφ είλαη 

αλακελφκελν ππφ ηελ έλλνηα φηη νη πξαγκαηηθνί κηζζνί ηνπ ηνκέα δελ 

παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα αιιά απφ ηνλ ηνκέα 2. 

- Τπεξαμία: Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ ππεξαμία πνπ παξάγεηαη ζηνλ ηνκέα 1 

πξέπεη λα ππνινγίζνπκε, πξψηα, ηηο εξγαζηαθέο αμίεο ησλ εκπνξεπκάησλ, 1v  

θαη 2v . Βάζεη ηνπ νξηζκνχ πνπ ελέρεηαη ζηελ εμίζσζε (15), έπεηαη φηη γηα 

απηέο ηζρχεη: 
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 1 1 11 1v v A    (22) 

 2 1 12 2v v A    (23) 

Δπηιχνληαο ηελ (22) ιακβάλνπκε: 

 1 1 11/(1 )v A   (24) 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ εμίζσζε (24) ζηελ (23) ιακβάλνπκε:  

 2 1 12 11 2[( ) /(1 )]v A A     (25) 

Άξα, γηα ηελ ππεξαμία ηνπ ηνκέα 1 ιακβάλνπκε: 

 1

1 11 1 2 2 1 1[(1 ) ] ( )m v A X v b X      

ή, κεηά απφ πξάμεηο, 

  1

2 2 1 1(1 )m v b X     

ή, ζέηνληαο 1 1 1L X   (άκεζε εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 1), 

  1

2 2 1(1 )m v b L   (26) 

Άξα, ε ππεξαμία ηνπ ηνκέα 1 είλαη ζεηηθή φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ,  

  2 2 1v b   (27) 

εκεηψλεηαη φηη ε εμίζσζε (26) αληηζηνηρεί πιήξσο ζηελ εμίζσζε (18) θαη φηη 

ε ζπλζήθε (27) αληηζηνηρεί πιήξσο ζηε ζπλζήθε (19). 

Τομέας 2 

- Αθαζάξηζην πξντφλ: 2

2

0

X

 
  
 

X . 

- Φζαξέληα κέζα παξαγσγήο: 12 22

0

A X 
  
 

K . 

- Καζαξφ πξντφλ: 
12 22 2 2

2

A X

X

 
    

 
Y X K . Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη ην 

θαζαξφ πξντφλ ηνπ ηνκέα πεξηέρεη ην εκπφξεπκα 1 ζε – θαηαλάγθελ – 

αξλεηηθή πνζφηεηα. Καη απηφ είλαη αλακελφκελν ππφ ηελ έλλνηα φηη ηα κέζα 

παξαγσγήο ηνπ ηνκέα δελ παξάγνληαη απφ ηνλ ίδην ηνκέα αιιά απφ ηνλ ηνκέα 

1. 

- Τπεξπξντφλ: 
12 2 12 22 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0

(1 )

A X A X

b X X b X b X

     
       

      
U Y

  
.  

- Τπεξαμία:  

   2

1 12 2 2 2 2 2( ) [(1 ) ]m v A X v b X      

ή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμηζψζεηο (24)-(25) θαη ζέηνληαο 2 2 2L X   (άκεζε 

εξγαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα 2), 

   2

2 2 2(1 )m v b L   (28) 

Άξα, ε ππεξαμία θάζε ηνκέα είλαη ζεηηθή φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ηθαλνπνηείηαη ε 

ζπλζήθε (27). 
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Σύζηημα        

- Αθαζάξηζην πξντφλ: 11 2

2

X

X

 
    

 
X X X . 

- Φζαξέληα κέζα παξαγσγήο: 11 1 12 21 2

0

A X A X 
    

 
K K K . 

- Καζαξφ πξντφλ: 
11 1 12 21 2

2

(1 )A X A X

X

  
      

 
Y X K Y Y .  Άξα, γηα λα 

παξάγεηαη σο θαζαξφ πξντφλ εκη-ζεηηθή πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 πξέπεη 

λα ηζρχεη: 

 12 11 1 2[ /(1 )] ( / )A A X X   (29) 

δειαδή ε παξαγσγή ηνπ ηνκέα 1 λα θαιχπηεη ηφζν ηε δηθή ηνπ αλάγθε φζν θαη 

απηήλ ηνπ ηνκέα 2 ζε κέζν παξαγσγήο. 

- Τπεξπξντφλ: 
11 1 12 21 2

2 2 1 1 2 2 2

(1 )A X A X

X b X b X

  
    

  
U U U

 
.  

Άξα, γηα λα παξάγεηαη εκη-ζεηηθφ ππεξπξντφλ θαη απφ ηα δύν εκπνξεχκαηα 

πξέπεη λα ηζρχεη ε ζπλζήθε (29), θαζψο επίζεο θαη ε ζπλζήθε: 

 1 2 2 2 2 1( / ) [(1 ) /( )]X X b b     (30) 

δειαδή ε παξαγσγή ηνπ ηνκέα 2 λα θαιχπηεη ηφζν ηε δηθή ηνπ αλάγθε φζν θαη 

απηήλ ηνπ ηνκέα 1 ζε θαηαλάισζε ησλ εξγαηψλ. Καηά ζπλέπεηα, 

ζπλδπάδνληαο ηηο ζπλζήθεο (29) θαη (30), ιακβάλνπκε: 

 12 11 1 2 2 2 2 1[ /(1 )] ( / ) [(1 ) /( )]A A X X b b       (31) 

Πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο: 

1. Όηαλ ηζρχεη ε ζπλζήθε (27), ηζρχεη θαη:  

 12 11 2 2 2 1[ /(1 )] [(1 ) /( )]A A b b       (31α) 

Απόδεημε: Πνιιαπιαζηάδνπκε ηνλ αξηζκεηή θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηνπ 

αξηζηεξνχ κέινπο ηεο αληζφηεηαο (31α) κε 1v , νπφηε ιακβάλνπκε 

1 12 1 11( ) /[ (1 )]v A v A  , ην νπνίν , ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εμηζψζεηο (22) θαη (23), 

γξάθεηαη 2 2 1( ) /v     ή, πνιιαπιαζηάδνληαο αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή κε 2b , 

2 2 2 2 2 1( ) /( )v b b b   . Όηαλ ηζρχεη ε ζπλζήθε (27), απηφ ην ηειεπηαίν θιάζκα 

είλαη κηθξφηεξν ηνπ δεμηνχ κέινπο ηεο αληζφηεηαο (31α). Άξα, ε αληζφηεηα 

(31α) ηζρχεη. 

2. Απφ ην ακέζσο πξνεγνχκελν έπεηαη φηη: φηαλ δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε (27), 

δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε (31α). Άξα, ην ζχζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη 

έλα εκη-ζεηηθφ ππεξπξντφλ. 

3. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη απνιχησο δπλαηφλ λα ηζρχεη ε ζπλζήθε (27) 

θαη, ηαπηνρξφλσο, λα παξαβηάδεηαη κία, θαη κόλνλ κία, απφ ηηο ζπλζήθεο (29) 
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θαη (30). Βεβαίσο, φηαλ ηζρχεη ε ζπλζήθε (27) (θαη, «θπζηθά», ε 11 1A  ), είλαη 

αδχλαηνλ λα παξαβηάδνληαη θαη ε ζπλζήθε (29) θαη ε ζπλζήθε (30). 

Απόδεημε: Έζησ φηη παξαβηάδνληαη. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην ππεξπξντφλ 

πεξηέρεη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα ζε αξλεηηθέο πνζφηεηεο θαη, ζπλεπψο, είλαη 

αδχλαηνλ ε ππεξαμία λα είλαη ζεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ε ππεξαμία είλαη, 

εμνξηζκνχ, ε εξγαζηαθή αμία ηνπ ππεξπξντφληνο. Άξα, ε ππεξαμία είλαη 

αξλεηηθή θαη δελ ηζρχεη ε ζπλζήθε (27): άηνπνλ. (Θα είλαη εκθαλέο φηη κία 

άκεζε, ελαιιαθηηθή απφδεημε, δχλαηαη λα βαζηζηεί ζηε ζρέζε (31α)). 

Σειηθά, ινηπφλ, φηαλ ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή, ε ζπλζήθε (31) νξίδεη εθείλεο, 

αθξηβψο, ηηο αλαινγίεο, 1 2/X X , αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ησλ δχν 

εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο δηαζθαιίδνπλ ηελ εκη-ζεηηθφηεηα ηνπ ππεξπξντφληνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη απεηθνλίδεηαη ζην ρήκα 1. 

 

 

 

                               Φ1                          (1 – b2 2) / (b2 1) 

                                                                               

 

                                                  U2 <0 

  

                                                                            U1 > 0 θαη U2 > 0                                A12 / (1 – A11) 

                               
 

 

  U1 < 0 

  

 

  
  0 Φ2 

 
σήμα 1. Οη αλαινγίεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ εκη-ζεηηθόηεηα ηνπ 

ππεξπξντόληνο, όηαλ ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή 

 

 

- Αμία θαζαξνχ πξντφληνο: Ηζνχηαη κε  

   1 11 1 12 2 2 2[(1 ) ]v A X A X v X    

ή, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ εμηζψζεσλ (22) θαη (23), κε 

   1 1 2 2X X   

Γηαπηζηψλνπκε, ινηπφλ, φηη θαη ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ηζρχεη ε πξφηαζε: 

ε εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηζνχηαη κε ηελ άκεζε εξγαζία πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο (βι. εμίζσζε (17)). 

Μπνξεί λα απνδεηρζεί φηη απηή ε πξφηαζε ηζρχεη γεληθά, δειαδή γηα 

νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη γηα θάζε επηκέξνπο ηνκέα απηνχ. 
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- Τπεξαμία:  

   1 2

2 2 1 2 2 2(1 )( ) (1 )m m m v b L L v b L        (32) 

φπνπ έρνπκε ζέζεη: 1 2L L L  . 

- «Πνζνζηφ ππεξαμίαο ή πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο» 

(ζε έλαλ ηνκέα παξαγσγήο ή ζην ζχζηεκα) θαιείηαη (ζχκθσλα κε ηνλ Marx) ν 

ιφγνο ηεο ππεξαμίαο πξνο ηελ εξγαζηαθή αμία ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. 

Δθαξκφδνληαο απηφλ ηνλ νξηζκφ (θαη ζπκβνιίδνληαο κε έλαλ ηφλν, «
/
», ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο) ιακβάλνπκε (βι. εμηζψζεηο (26), (28) θαη (32)): 

         1 1

2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2( ) /( ) [(1 ) ] /( ) (1 ) /( )m m v b L v b L v b L v b v b       (32α) 

θαη, ηειηθά, 

  1 2

2 2 2 2( ) ( ) (1 ) /( )m m m v b v b       (32β) 

Άξα, ζην παξφλ ζχζηεκα πθίζηαηαη έλα ίζν (ή, αιιηψο, εληαίν) γηα φινπο ηνπο 

ηνκείο (θαη, άξα, γηα ην ζχζηεκα) πνζνζηφ ππεξαμίαο, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ – εμ ππνζέζεσο – χπαξμε (i) δηαηνκεαθά εληαίνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, θαη (ii) νκνηνγελνύο εξγαζίαο. Όπσο έρεη ήδε ζεκεησζεί (βι. 

εμίζσζε (20)) ε άκεζε εξγαζία πνπ μνδεχεηαη «δηαζπάηαη», θαηά ηνλ Marx, ζε 

«εξγαζηαθή αμία ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ή πιεξσκέλε εξγαζία» θαη ζε 

«ππεξαμία ή απιήξσηε εξγαζία». πλεπψο, ην ελ ιφγσ πνζνζηφ είλαη δείθηεο 

απηήο ηεο δηάζπαζεο θαη γηα απηφ, αθξηβψο, θαιείηαη θαη «πνζνζηφ 

εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο». Σέινο, ζεψξεζε ην πνζνζηφ (ή, 

αιιηψο, κεξίδην), wh , ηεο εξγαζηαθή αμίαο ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ ζηελ εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δθφζνλ 

ην θαηά ζεηξά πξψην κέγεζνο ηζνχηαη κε 2 2v b L  θαη ην θαηά ζεηξά δεχηεξν 

κέγεζνο ηζνχηαη κε L , έπεηαη 

  2 2 2 2( ) /wh v b L L v b   

ή, αλαθαιψληαο ηελ ηειεπηαία εμίζσζε ηεο παξάζηαζεο (32β), 

  1/(1 )wh m   (32γ) 

Έπεηαη, ινηπφλ, φηη ππάξρεη αληίζηξνθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην κεξίδην ηεο 

εξγαζηαθήο αμίαο ησλ κηζζψλ θαη ζην πνζνζηφ ππεξαμίαο. πλεπψο, ην  

«πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο» είλαη, ηαπηνρξφλσο, θαη έλαο «αληίζηξνθνο» 

δείθηεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ησλ κηζζψλ.
9
 Όηαλ «νη εξγαδφκελνη 

δνπλ κε αέξα» (Marx), δειαδή φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην κεδελίδεηαη, 

2 0b  , ην «πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο» ηείλεη ζην ζπλ άπεηξν θαη, άξα, φπσο 

                                                             
9 Δλαιιαθηηθά: Δπεηδή, γηα ην κεξίδην, ph , ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ηνπ ππεξπξντφληνο ζηελ εξγαζηαθή 

αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζρχεη, εμνξηζκνχ, 1p wh h  , έπεηαη φηη ην  «πνζνζηφ 

εθκεηάιιεπζεο» είλαη, ηαπηνρξφλσο, θαη έλαο «επζχο» δείθηεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ηνπ 

ππεξπξντφληνο. 
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δειψλεη ε εμίζσζε (32γ), ην wh  ηείλεη ζην κεδέλ (ή, ηζνδπλάκσο, ην ph ηείλεη 

ζην 1 ή 100%). 

Απιθμηηικό Παπάδειγμα 

Έζησ ζχζηεκα κε ηα αθφινπζα δεδνκέλα: 

1. Σερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο: 

11 0.5A  , 12 1A  , 1 1 , 2 1 . 

2. Κνηλσληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο:  

2 1/ 4b  . 

3. Κιίκαθα παξαγσγήο (αθαζάξηζηα πξντφληα): 

1 4X  , 2 1X  . 

Απφ απηά έπεηαη: 

1. Καζαξφ πξντφλ ζπζηήκαηνο:
11 1 12 2

2

(1 ) 1

1

A X A X

X

    
    

  
Y . Άξα, ε ζπλζήθε 

(29) ηθαλνπνηείηαη. 

2. Τπεξπξντφλ ζπζηήκαηνο: 
11 1 12 2

2 2 1 1 2 2 2

(1 ) 1

1/ 4

A X A X

X b X b X

    
    

    
U

 
. Άξα, ε 

ζπλζήθε (30) δελ ηθαλνπνηείηαη. 

3. Δξγαζηαθέο αμίεο (βι. εμηζψζεηο (24) θαη (25)) : 1 2v  , 2 3v  . 

4. Ζ ζπλζήθε (27), γηα ηε ζεηηθφηεηα ηεο ππεξαμίαο, ηθαλνπνηείηαη: 

2 2 3/ 4 1v b   . Δπίζεο,  

1 [1 (3/ 4)] 4 1m     , 2 [1 (3 / 4)] 1 1/ 4m     , 5/ 4m , 1/3m   ή 33.33%, 

3/ 4wh   ή 75%, θαη 25%ph  . 

5. Δθφζνλ ην ππεξπξντφλ πεξηέρεη έλα εκπφξεπκα ζε αξλεηηθή πνζφηεηα, 

έπεηαη φηη ην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα 

θαηά ηελ επφκελε πεξίνδν παξαγσγήο: έλαο ηνπιάρηζηνλ ηνκέαο ηνπ ζα 

αλαπαξαρζεί ζε ρακειφηεξε θιίκαθα («θζίλνπζα αλαπαξαγσγή») ή, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπαξαρζεί, σο ζχλνιν, ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα, ζα πξέπεη 

λα κεηαηξαπεί ζε αλνηθηφ (ζεκεηψλεηαη φηη ε παξνχζα πεξίπησζε δηαθέξεη 

απφ απηήλ ηνπ «Αξηζκεηηθνχ Παξαδείγκαηνο 2» ηνπ εκηλαξίνπ Η, ππφ ηελ 

έλλνηα φηη εθεί ην ππεξπξντφλ είλαη ζεηηθφ). Παξακέλνληαο θιεηζηφ, ε 

δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ πξναπαηηεί  έλα, ηνπιάρηζηνλ, απφ ηα αθφινπζα: 

(i) ζπκπίεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, (ii) ηερλνινγηθή πξφνδν (δειαδή 

κείσζε ελφο ηνπιάρηζηνλ εθ ησλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ: { 11A , 12A , 1 , 2 }), 

(iii) χπαξμε απνζεκάησλ ησλ δχν εκπνξεπκάησλ. 

6. Αο ππνζέζνπκε, ηψξα, φηη, πξψηνλ, ηα 1X , 2X  δελ είλαη δεδνκέλα θαη, 

δεχηεξνλ, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην αλέξρεηαη ζην επίπεδν: 2 1/ 3b  . Απφ ην 
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δεχηεξν έπεηαη φηη ε ππεξαμία θαζίζηαηαη κεδεληθή. Γηα ην ππεξπξντφλ ηζρχεη, 

ηψξα: 

1 2

2 1 2

0.5

(1/ 3) (1/ 3)

X X

X X X

 
  

  
U . Δάλ 1 2/ 2X X  , ηφηε ην ππεξπξντφλ είλαη 

πεξηέρεη θαη ηα δχν εκπνξεχκαηα ζε κεδεληθή πνζφηεηα, ελψ γηα θάζε 

1 2/ 2X X 
 

(θαη, πξνθαλψο, ζεηηθά 1X , 2X ) ην ππεξπξντφλ πεξηέρεη έλα 

εκπφξεπκα ζε αξλεηηθή πνζφηεηα. Δάλ, ηέινο, ην σξνκίζζην απμεζεί 

πεξαηηέξσ, νπφηε ε ππεξαμία θαζίζηαηαη αξλεηηθή, ηφηε, φπσο, εχθνια 

δηαπηζηψλεηαη, γηα θάζε 1 2/X X  ην ππεξπξντφλ πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ έλα 

εκπφξεπκα ζε αξλεηηθή πνζφηεηα. Άξα, φηαλ ε ππεξαμία δελ είλαη ζεηηθή, ην 

ζχζηεκα δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο εκη-ζεηηθνχ ππεξπξντφληνο, 

αλεμαξηήησο ησλ 1X , 2X  ή, αιιηψο, αλεμαξηήησο ηεο θιίκαθαο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ. 

 

ΓΙΔΤΡΤΜΔΝΗ ΙΟΡΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΤΛΙΚΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

Έζησ 1I , 2I  νη θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα 1 θαη 

εκπφξεπκα 2, αληηζηνίρσο. Δάλ νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, ηφηε 2 0I  . Δάλ, φκσο, θαηαβάιινληαη 

εμνινθιήξνπ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, ηφηε 2 0I  . ηα αθφινπζα 

ππνζέηνπκε, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Marx, φηη ηζρχεη ε θαηά ζεηξά δεχηεξε 

πεξίπησζε (σζηφζν, ην πνηα απφ ηηο δχν ππνζέζεηο ζα πηνζεηεζεί δελ έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο γηα φ,ηη αθνινπζεί). Δθφζνλ ην εκπφξεπκα 1 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν παξαγσγήο θαη ζηνπο δχν ηνκείο, ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη: 

 1 11 1 12 2 1X A X A X I    (33) 

Δθφζνλ ην εκπφξεπκα 2 ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν θαηαλάισζεο απφ ηνπο 

εξγάηεο θαη ησλ δχν ηνκέσλ θαη απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ζα πξέπεη λα 

ηζρχεη: 

 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2( ) ( )pX b X X c X X I         (34) 

φπνπ ην pc  είλαη ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα 

απαζρνινχκελεο εξγαζίαο ζην ζχζηεκα (άξα, 1 1 2 2( )pc X X   είλαη ε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ). Έζησ, ηψξα, 1g , 2g  νη 

πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεγέζπλζεο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα 

1 θαη εκπφξεπκα 2, αληηζηνίρσο. πλεπψο, κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

 1 1 11 1 12 2/( )g I A X A X   (35) 

 2 2 2 1 1 2 2/[ ( )]g I b X X    (36) 
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Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο (35) θαη (36) ζηηο εμηζψζεηο (33) θαη (34) 

αληηζηνίρσο θαη ππνζέηνληαο έλαλ εληαίν πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο, ήηνη 

1 2g g g  , ιακβάλνπκε, ηειηθά:
10

 

 1 11 1 12 2(1 )( )X g A X A X    (37) 

 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2(1 )[ ( )] ( )pX g b X X c X X         (38) 

Δπηιχνληαο απηέο ηηο εμηζψζεηο πξνθχπηνπλ: 

1. Ζ αλαινγία ζηελ νπνία πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ νη δχν ηνκείο σο ζπλάξηεζε 

ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο (πξνθχπηεη απφ ηελ επίιπζε ηεο 

εμίζσζεο (37)): 

 1 2 12 11/ [(1 ) ] /[1 (1 ) ]X X g A g A     (39) 

Άξα, ην 1 2/X X  , πξψηνλ, απμάλεηαη κε απμαλφκελν ην g  θαη, δεχηεξνλ, είλαη 

ζεηηθφ φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ: 

 11 11(1 ) /g A A   (40) 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, θάζε ζεηηθή ηηκή ηνπ g , 

ε νπνία ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε (40), ηθαλνπνηεί, ηαπηνρξφλσο, θαη ηε ζπλζήθε 

(29). 

2. Ζ θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο 

σο ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο (πξνθχπηεη απφ ηελ 

«ηαπηφρξνλε» επίιπζε ησλ εμηζψζεσλ (37) θαη (38)): 

 11 2 2{[1 (1 ) ] /[ (1 ) ]} (1 )pc g A g g b         (41) 

φπνπ 11 2 12 1A A    : εάλ απηφ ην κέγεζνο είλαη ζεηηθφ (αξλεηηθφ), ηφηε 

11 1 12 2( / )  ( ) ( / )A A    θαη, άξα, ν ηνκέαο 1 (ν ηνκέαο 2) είλαη «εληάζεσο 

θεθαιαίνπ». Δχθνια απνδεηθλχεηαη φηη ε ζπλάξηεζε (41) είλαη, πξψηνλ, 

πάληνηε θζίλνπζα, θαη, δεχηεξνλ, θνίιε (θπξηή), σο πξνο ηελ αξρή ησλ 

αμφλσλ, φηαλ  ( ) 0   , ελψ φηαλ  0  , είλαη γξακκηθή.  

 Δηδηθφηεξα: 

- Γηα 0g  , ε εμίζσζε (41) δίλεη  

 11 2 2* [(1 ) /( )]pc A b     (42) 

ε νπνία εθθξάδεη ηε κέγηζηε εθηθηή ηηκή ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο. «Αληηζηξφθσο», 

φηαλ ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο 
                                                             
10 Σα κεγέζε 1g , 2g

 
δελ ζα πξέπεη λα ζπγρένληαη κε ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνχο κεγέζπλζεο ησλ 

ηνκέσλ, ηνπο νπνίνπο αο ζπκβνιίζνπκε κε 
1g , 

2g . Βάζεη απηψλ ησλ ηειεπηαίσλ κεγεζψλ κπνξνχκε 

λα γξάςνπκε: 
1 2

1 11 1 12 2I g A X g A X   θαη 
1 2

2 2 1 1 2 2 2I g b X g b X   , φπνπ π.ρ. ην 
2

12 2g A X  

εθθξάδεη ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ ηνκέα 2 ζε εκπφξεπκα 1, θαη ην 
1

2 1 1g b X  εθθξάδεη ηηο θαζαξέο 

επελδχζεηο ηνπ ηνκέα 1 ζε εκπφξεπκα 2. Δηζάγνληαο απηέο ηηο εμηζψζεηο ζηηο εμηζψζεηο (33) θαη (34) 

θαη ππνζέηνληαο έλαλ εληαίν πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο ησλ ηνκέσλ, ήηνη 
1 2g g g  , 

θαηαιήγνπκε, εθ λένπ, ζηηο εμηζψζεηο (37) θαη (38).  
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εξγαζίαο ιάβεη ηελ νξηδφκελε απφ ηελ εμίζσζε (42) ηηκή, ηφηε ην ππεξπξντφλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηέρεη ζε κεδεληθή πνζφηεηα ην εκπφξεπκα 1 θαη ζε ζεηηθή 

πνζφηεηα ην εκπφξεπκα 2, πνζφηεηα ε νπνία ηζνχηαη αθξηβψο κε ηελ 

θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. πλεπψο, ην ζχζηεκα δελ δχλαηαη λα 

κεγεζπλζεί θαη, άξα, 0g  , ήηνη έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο «απιήο 

αλαπαξαγσγήο» (βι. θαη εμηζψζεηο (37) θαη (38)). Δάλ, ηέινο, ε θαηαλάισζε 

ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο ππεξβεί ηελ 

νξηδφκελε απφ ηελ εμίζσζε (42) ηηκή, ηφηε ην ππεξπξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πεξηέρεη ζε αξλεηηθή πνζφηεηα ην εκπφξεπκα 1 θαη ζε ζεηηθή πνζφηεηα ην 

εκπφξεπκα 2, πνζφηεηα ε νπνία ηζνχηαη αθξηβψο κε ηελ θαηαλάισζε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ. πλεπψο, ην ζχζηεκα ζπξξηθλψλεηαη κε ξπζκφ 0g  , ν 

νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (41), ήηνη έρνπκε ηελ πεξίπησζε ηεο 

«θζίλνπζαο αλαπαξαγσγήο». 

- Γηα 0pc  , ε εμίζσζε (41) δίλεη κία ζεηηθή θαη κία αξλεηηθή ηηκή γηα ην g . Ζ 

ζεηηθή εθθξάδεη ηε κέγηζηε εθηθηή ηηκή ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, θαη ηζνχηαη κε: 

 2

11 2 2 12 2 1 11 2 2* [2 /( 4 ( ) )] 1g A b A b A b         (43) 

- Γηα 2 0b   («νη εξγάηεο δνπλ κε αέξα»),  ε εμίζσζε (42) δίλεη: 

 11 2** (1 ) /( )pc A    (42α) 

ε νπνία ηζνχηαη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, κε ην αληίζηξνθν ηεο 

εξγαζηαθήο αμίαο 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 (βι. εμίζσζε (25)), δειαδή 

κε 21/ v , θαη εθθξάδεη, επνκέλσο, ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε εθείλν 

ην ππνζύζηεκα (Sraffa) ηνπ δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ην νπνίν 

παξάγεη σο θαζαξφ πξντφλ ηνπ 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 (ζχκθσλα κε 

ηνλ Pasinetti, απηφ ην ππνζχζηεκα δχλαηαη λα νλνκαζζεί «θαζέησο 

νινθιεξσκέλνο ηνκέαο παξαγσγήο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2»).
11

 Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά,  γηα 2 0b  , ε εμίζσζε (43) δίλεη: 

 11 11** (1 ) /g A A   (43α) 

ε νπνία ηζνχηαη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, κε ην ιφγν ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο πξνο ηα κέζα παξαγσγήο ηνπ ηνκέα 1 ή, αιιηψο, κε ηε ιεγφκελε 

«παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο».  

- Γηα 0pc g  , ε εμίζσζε (41) δίλεη:  

                                                             
11 Έζησ X  ην αθαζάξηζην πξντφλ απηφ ηνπ ππνζπζηήκαηνο, ην νπνίν πξντφλ πεξηέρεη θαη ηα δχν 
εκπνξεχκαηα (φπσο εχθνια δχλαηαη λα δηαπηζησζεί). Ζ εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο απηνχ 

ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηζνχηαη κε 2v  θαη, ηαπηνρξφλσο, κε ηελ άκεζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ X . Δπίζεο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη, γεληθά, σο ην θαζαξφ πξντφλ 
πξνο ηελ άκεζε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ (βι. θαη εμίζσζε (17)). Άξα, ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απηνχ ηνπ ππνζπζηήκαηνο ηζνχηαη κε 21/ v . 
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 2 11 2 2** (1 ) /( ) 1/b A v   
 

(44) 

Ζ εμίζσζε (44) δειψλεη φηη γηα λα είλαη ζεηηθή ε θαηαλάισζε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ ή/θαη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο, πξέπεη θαη αξθεί λα 

ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε (27), 2 2 1v b  , ήηνη ε ππεξαμία λα είλαη ζεηηθή. 

 Απφ φια απηά έπεηαη, ινηπφλ, φηη ε εμίζσζε (41) νξίδεη κία επηθάλεηα, 

ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν 2( , , )pc g b , φπνπ θάζε κία κεηαβιεηή ζρεηίδεηαη 

αληίζηξνθα κε θάζε κία άιιε: Γηα 0g  , ην pc  ζρεηίδεηαη γξακκηθά κε ην 2b
 

(βι. εμίζσζε (42), ελψ ε κνξθή ησλ άιισλ δχν ζπζρεηηζκψλ θαζνξίδεηαη απφ 

ην πξφζεκν ηνπ  ). πλεπψο, νξίδεη κία «ηξάκπα» («trade-off») αλάκεζα ζηελ 

θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, 

ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην πξαγκαηηθφ 

σξνκίζζην (βι. ρήκα 2). 

 

 

 cp 

 
                       
                                                        (1 – A11) / ( 2 – Γ) 

 

 

 
                                                                                                                                    (1 – A11) / A11

 

 0   g 

  

 

     
                                                      (1 – A11) / ( 2 – Γ) 
 

    b2 

 
σήμα 2. Ζ «ηξάκπα» αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηώλ αλά κνλάδα απαζρνινύκελεο 

εξγαζίαο, ζηνλ πνζνζηηαίν ξπζκό κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ζην πξαγκαηηθό σξνκίζζην (Γ < 0) 

 

Απιθμηηικό Παπάδειγμα 

Απφ ηα αξηζκεηηθά δεδνκέλα πνπ έρνπκε ήδε εηζάγεη πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

1. 0.5   , άξα ε ζπλάξηεζε (41) είλαη θπξηή σο πξνο ηελ αξρή ησλ αμφλσλ. 

2. * 1/12 0.083pc    , * 0.123g  . 

3. ** 1/ 3pc   , ** 1g   ή 100%. 

4. Όηαλ π.ρ. 2%g  , ηφηε 1 2/ 102 / 49 2.082X X    (βι. εμίζσζε (39)) θαη 

0.070pc   (βι. εμίζσζε (41)). Δάλ, επηπιένλ, ην ζχζηεκα, θαηά ηελ «πεξίνδν 

0», ρξεζηκνπνηεί ζπλνιηθά 1 κνλάδα άκεζεο εξγαζίαο, ήηνη 
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1 1 2 2 1 21 1 1X X X X       , ηφηε, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ην αθαζάξηζην 

πξντφλ ηνπ ηζνχηαη κε: 

1 102 /151 0.675X    θαη 2 49 /151 0.325X   , θαη ην ππεξπξντφλ ηνπ ηζνχηαη 

κε: 

1 2

2 1 2

(1 0.5) 1 0.013

(1/ 4) (1 1 ) 0.075

X X

X X X

     
    

       
U , φπνπ νη 0.013 κνλάδεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 1 ηζνχληαη κε ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

εκπφξεπκα 1, ελψ νη 0.075 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 ηζνχληαη κε ηηο 

θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε εκπφξεπκα 2 ζπλ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ, ήηνη 0.005 + 0.070. Δθεμήο, θάζε κέγεζνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

απμάλεηαη κε ξπζκφ 2% αλά πεξίνδν θαη, άξα, νη αλαινγίεο ηνπο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο. 
 

 

 ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

1. Δάλ θαη νξηζκέλεο βαζηθέο ζρέζεηο-ζπλζήθεο δηαηεξνχληαη, ε δηαδηθαζία 

αλαπαξαγσγήο ησλ πνιπηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη αξθεηά πην πνιχπινθε 

απφ απηήλ ηνπ κνλνηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο. Γίλεηαη αθφκα πην πνιχπινθε φηαλ 

ην εκπφξεπκα 2 εηζέξρεηαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ παξαγσγή ή/θαη ζηελ παξαγσγή 

ηνπ εκπνξεχκαηνο 1, ελψ ε δηεξεχλεζε ζπζηεκάησλ κε νπνηνδήπνηε αξηζκφ 

εκπνξεπκάησλ θαη νπνηαδήπνηε παξαγσγηθή δνκή απαηηεί ηε γλψζε αξθεηά 

πξνρσξεκέλεο Γξακκηθήο Άιγεβξαο (θαη, ηδίσο, ησλ «Θεσξεκάησλ Perron-

Frobenius γηα Με-Αξλεηηθέο Μήηξεο»). Ωζηφζν, νη βαζηθέο ζπζρεηίζεηο πνπ 

εληνπίζηεθαλ εδψ, ηζρχνπλ θαη ζηε γεληθή πεξίπησζε, θαίηνη κε πνιχ πην 

ζχλζεηεο κνξθέο.  

2. Ζ παξαγσγή ζεηηθήο ππεξαμίαο ζρεηίδεηαη κε ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο 

ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο θαη κφλνλ κε απηήλ. Έηζη, δελ εγγπάηαη ηε ζεηηθφηεηα 

ηνπ ππεξπξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ωζηόζν, φηαλ ε ππεξαμία δελ είλαη ζεηηθή, 

ην ζχζηεκα δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη έλα εκη-ζεηηθφ ππεξπξντφλ. Άξα, ε 

ζεηηθφηεηα ηεο ππεξαμίαο είλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο ηθαλφηεηαο 

παξαγσγήο εκη-ζεηηθνχ ππεξπξντφληνο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα ηζρχεη γεληθά, 

δειαδή αλεμαξηήησο ηνπ πιήζνπο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη ηεο παξαγσγηθήο 

δνκήο, ππφ ηνπο αθφινπζνπο φξνπο: (i) ε εξγαζία είλαη νκνηνγελήο, (ii) ε 

παξαγσγή είλαη «απιή» (single production), δειαδή δελ ππάξρεη 

«ζπκπαξαγσγή» (joint production), ήηνη δελ ππάξρνπλ ηνκείο πνπ παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εκπνξεχκαηα, θαη (iii) ην ζχζηεκα είλαη θιεηζηφ. 

3. Γεδνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, πθίζηαηαη αληίζηξνθε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαλάισζε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο θαη ζηνλ πνζνζηηαίν 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δεδνκέλνπ ηνπ πνζνζηηαίνπ 
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ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θάζε αχμεζε (κείσζε) ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε (αχμεζε) ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο.  Άξα, κεηαμχ απηψλ 

ησλ ηξηψλ κεγεζψλ πθίζηαληαη «ηξάκπα», ηεο νπνίαο ηφζν ε κνξθή φζν θαη ηα 

φξηα (ή αθξαία ζεκεία) θαζνξίδνληαη κόλνλ απφ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο. Καη απηφ ην ζπκπέξαζκα ηζρχεη γεληθά, κε ηε δηαθνξά φηη, 

πξψηνλ, ηφζν ε κνξθή φζν θαη ηα φξηα ηεο «ηξάκπαο» θαζνξίδνληαη (θαη) απφ 

ηε ζχλζεζε ησλ «θαιαζηψλ» εκπνξεπκάησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ νη κηζζσηνί 

θαη νη θεθαιαηνθξάηεο (εμαηξείηαη κφλνλ ε ηηκή ηνπ άλσ νξίνπ γηα ηνλ 

πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο, ε νπνία θαζνξίδεηαη κφλνλ απφ ηηο ηερληθέο 

ζπλζήθεο παξαγσγήο, θαίηνη κε πην πεξίπινθν ηξφπν απφ φ,ηη ζην παξφλ 

ππφδεηγκα), θαη, δεχηεξνλ, δελ ππάξρεη ακθηκνλνζήκαληε ζρέζε αλάκεζα ζηε 

κνξθή ηεο «ηξάκπαο» θαη ζηε ζρέζε δηάηαμεο ησλ εληάζεσλ θεθαιαίνπ ησλ 

δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σνλίδεηαη, πάλησο, φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο, είλαη δπλαηφλ ηα πξναλαθεξζέληα ηξία κεγέζε λα κελ 

ζρεηίδνληαη αληίζηξνθα ζε φιν ην εχξνο ησλ νηθνλνκηθά ζεκαληηθψλ ηηκψλ 

ηνπο. 

4. Σν παξφλ ππφδεηγκα κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απεηθνλίδεη δχν εζληθέο 

νηθνλνκίεο, νη νπνίεο έρνπλ: (i) εμεηδηθεπηεί πιήξσο ζηελ παξαγσγή ελφο 

εκπνξεχκαηνο, (ii) ην ίδην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, θαη (iii) ηνλ ίδην πνζνζηηαίν 

ξπζκφ κεγέζπλζεο. πλεπψο, είλαη δπλαηφλ, ππφ απηνχο ηνπο αξθεηά 

πεξηνξηζηηθνχο φξνπο, λα εηδσζεί σο ππφδεηγκα δηεζλνύο ζπζηήκαηνο δχν 

εζληθψλ νηθνλνκηψλ. 
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ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΙΙΙ 

 
«Φάζεθε ό,ηη αγαπήζακε. Δίκαζηε ζε 

κία έξεκν. Έρνπκε κπξνζηά καο κόλν 

έλα καύξν ηεηξάγσλν ζε άζπξν θόλην» 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

ηα αθφινπζα ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα δχν εκπνξεπκάησλ, αλαιχεηαη ην 

«ππνζχζηεκα ηηκηαθψλ κεγεζψλ» θαη ε ζχλδεζε ηηκηαθψλ θαη πιηθψλ 

κεγεζψλ. Σέινο, εμεηάδεηαη ε ζρέζε θεξδψλ θαη ππεξαμίαο. 

 

ΤΠΟΤΣΗΜΑ ΣΙΜΙΑΚΩΝ ΜΔΓΔΘΩΝ 

Δάλ ζπκβνιίζνπκε κε 1p , 2p  ηηο ηηκέο 1 κνλάδαο ησλ δχν εκπνξεπκάησλ, κε 

w  ην ρξεκαηηθό σξνκίζζην, θαη κε 1 , 2  ηα θέξδε αλά κνλάδα παξαγφκελνπ 

πξντφληνο ζηνπο δχν ηνκείο παξαγσγήο, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε: 

 1 1 11 1 1p p A w     (45) 

 2 1 12 2 2p p A w     (46) 

Απηέο νη εμηζψζεηο δειψλνπλ φηη ε ηηκή αλά κνλάδα πξντφληνο ηζνχηαη κε ην 

θφζηνο (ζε θζαξέληα κέζα παξαγσγήο θαη κηζζνχο) αλά κνλάδα πξντφληνο ζπλ 

ην θέξδνο αλά κνλάδα πξντφληνο.  



27 

 

 Δπεηδή ην γηα ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην ηζρχεη (εθφζνλ νη εξγάηεο δελ 

απνηακηεχνπλ)  

 2 2w p b  (47) 

απφ ηηο εμηζψζεηο (45) θαη (47) έπεηαη φηη ην 1  είλαη εκη-ζεηηθφ φηαλ, θαη 

κφλνλ φηαλ, 1 2 2 1 11/ ( ) /(1 )p p b A  , ελψ απφ ηηο εμηζψζεηο (46) θαη (47) έπεηαη  

ην 2  είλαη εκη-ζεηηθφ φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 1 2 2 2 12/ (1 ) /p p b A   . Άξα, ηα 

θέξδε ζηνπο δχν ηνκείο είλαη ηαπηνρξόλσο  εκη-ζεηηθά φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 

ηζρχεη: 

 2 1 11 1 2 2 2 12[( ) /(1 )] / [(1 ) / ]b A p p b A      (48) 

Παξαηεξψληαο φηη ε ζπλζήθε 2 1 11 2 2 12[( ) /(1 )] [(1 ) / ]b A b A    , ε νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ ηζρχ ηεο ζπλζήθεο (48), είλαη απνιχησο ηζνδχλακε κε ηε 

ζπλζήθε (31α), ζπκπεξαίλεηαη ην εμήο: Ζ ζεηηθφηεηα ηεο ππεξαμίαο είλαη 

αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα δύλαληαη λα παξάγνληαη ζεηηθά θέξδε θαη 

ζηνπο δχν ηνκείο παξαγσγήο. Με άιια ιφγηα, φηαλ ε ππεξαμία δελ είλαη 

ζεηηθή, ηφηε δελ ππάξρνπλ ζεηηθά 1p , 2p , γηα ηα νπνία ηα θέξδε είλαη εκη-

ζεηηθά ζε όινπο ηνπο ηνκείο παξαγσγήο. 

 Έζησ, ηψξα, 1r , 2r  ηα πνζνζηά θέξδνπο ζηνπο δχν ηνκείο παξαγσγήο. Σν 

πνζνζηφ θέξδνπο ελφο ηνκέα νξίδεηαη σο ιφγνο ησλ θεξδψλ ηνπ πξνο ηε 

ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηνπ, ήηνη ηζρχεη: 

  1

1 1 1( ) /r X K  (49) 

  2

2 2 2( ) /r X K  (50) 

φπνπ 1

1 11 1 1( )K p A w X   , 2

1 12 2 2( )K p A w X    νη ρξεκαηηθέο αμίεο ησλ 

πξνθαηαβεβιεκέλσλ θεθαιαίσλ ησλ δχν ηνκέσλ. Δηζάγνληαο ηηο εμηζψζεηο 

(49) θαη (50) ζηηο (45) θαη (46), αληηζηνίρσο, αλαθαιψληαο ηελ (47) θαη 

ππνζέηνληαο έλα εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο ζην ζχζηεκα, ήηνη 1 2r r r  , 

ιακβάλνπκε, ηειηθά: 

  1 1 11 2 2 1(1 )( )p r p A p b     (51) 

  2 1 12 2 2 2(1 )( )p r p A p b     (52) 

Σν ζχζηεκα ησλ εμηζψζεσλ (51)-(52) νξίδεη ηηο ιεγφκελεο «αλαγθαίεο ηηκέο 

(Φπζηνθξάηεο) ή, αιιηψο, «θαλνληθέο ηηκέο» (Smith) ή, ηέινο, «ηηκέο 

παξαγσγήο» (Ricardo, Marx)», δειαδή εθείλεο ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη 

φπνηεο αληηζηνηρνχλ ζε έλα δηαηνκεαθά εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο. Δπηιχνληαο 

απηφ ην ζχζηεκα, ιακβάλνπκε: 

1. Σε ζρεηηθή ηηκή (ή ιφγν αληαιιαγήο) ησλ εκπνξεπκάησλ σο ζπλάξηεζε ηνπ 

εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη: 

  1 2 1 2/ /[ (1 ) ]p p r      (53) 

Απφ ηηο εμηζψζεηο (24), (25) θαη (53) έπνληαη ηα εμήο: 
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(i). Όηαλ 0  , ηφηε 1 2 1 2/ /p p v v  (δειαδή «νη ηηκέο παξαγσγήο είλαη 

αλάινγεο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ») φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 0r  . 

(ii). Όηαλ 0  , ηφηε 1 2 1 2/ /p p v v  γηα θάζε ηηκή ηνπ r . Βέβαηα, απηή ε 

πεξίπησζε είλαη ηεηξηκκέλε, δηφηη 0   ζεκαίλεη φηη νη ηερληθέο ζπλζήθεο 

παξαγσγήο είλαη νκνηφκνξθεο ζηνπο δχν ηνκείο ηνπ ζπζηήκαηνο, άξα είλαη σο 

εάλ λα πθίζηαηαη έλαο κφλνλ ηνκέαο (νηνλεί-κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα). 

(iii). Όηαλ  ( ) 0   , ηφηε ην 1 2/p p  απμάλεηαη (κεηψλεηαη) κε ην πνζνζηφ 

θέξδνπο. Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη νη ζρεηηθέο ηηκέο παξαγσγήο 

απνθιίλνπλ απφ ηηο ζρεηηθέο εξγαζηαθέο αμίεο θαη, γηα ηελ αθξίβεηα, φηη απηή ε 

απφθιηζε είλαη ηφζν κεγαιχηεξε φζν πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ θέξδνπο. 

2. Σελ γλεζίσο θζίλνπζα «θακπχιε πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ 

θέξδνπο», ήηνη: 

  2 11 2[1 (1 ) ] /{(1 )[ (1 ) ]}b r A r r        (54) 

Αθνχ απηή ε γλεζίσο θζίλνπζα θακπχιε ηέκλεη ηνπο άμνλεο ζηα ζεκεία (βι. 

θαη ρήκα 3):
12

 

- 2 11 2 2( 0,   (1 ) /( ) 1/ )r b A v     , θαη 

- 11 11 2( (1 ) / ,   0)r A A b    

έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ζεηηθό φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 2 2 1v b  , ήηνη 

φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή, 0m   

 Απφ φια απηά έπεηαη, επίζεο, φηη: φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη 

εμσγελψο δεδνκέλν (φπσο ζεσξνχλ νη θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη θαη ν Marx), 

ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (54) θαη, δεδνκέλεο 

απηήο ηεο ηηκήο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, νη ζρεηηθέο ηηκέο παξαγσγήο ησλ 

εκπνξεπκάησλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ εμίζσζε (53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Δάλ κεηαθέξνπκε ηνλ 2(1 )g b  ηεο εμίζσζεο (41) ζην αξηζηεξφ ηεο κέινο θαη, ελ ζπλερεία, 

δηαηξέζνπκε θαη ηα δχν κέιε κε (1 )g , ηφηε φ,ηη απνκέλεη ζην δεμηφ κέινο ηεο είλαη αληίζηνηρν ηνπ 

δεμηνχ κέινπο ηεο εμίζσζεο (54). Απηή ε αληηζηνηρία είλαη έθθξαζε ηεο «δπτθφηεηαο» («duality») πνπ 

πθίζηαηαη αλάκεζα ζηα ππνζπζηήκαηα πιηθψλ πνζνηήησλ-ηηκψλ. εκεηψλεηαη, πάλησο, φηη ζε 

ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο, ε «θακπχιε πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο» δελ είλαη 

θαηαλάγθελ θζίλνπζα, αιιά δχλαηαη λα είλαη κεηαβιεηήο κνλνηνλίαο. 
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      1 / v2 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     (1 – A11) / A11 

   

                                                    0     r 

 

σήμα 3. Ζ «θακπύιε πξαγκαηηθνύ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνύ θέξδνπο» (Γ < 0) 

 

 

 Ζ πξφηαζε: 

  0 0r m     (Θ.Μ.Θ) 

απνδείρζεθε, θαηά πξψηνλ, απφ ηνλ καξμηζηή νηθνλνκνιφγν Nobuo Okishio, 

ην 1955, θαη νλνκάζηεθε, αξγφηεξα, «Θεκειηψδεο Μαξμηθφ Θεψξεκα». ην 

ζεκείν απηφ απαηηνχληαη δχν, ζεκαληηθέο δηεπθξηλήζεηο: 

1. Όπσο έρεη ηνληζηεί απφ ηνλ ζξαθθαταλφ νηθνλνκνιφγν Ian Steedman, ην 

Θ.Μ.Θ. δελ ελέρεη (νχηε δχλαηαη λα ελέρεη) θνξά αηηηφηεηαο, δειαδή δελ 

δειψλεη φηη «ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ζεηηθφ επεηδή ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή». 

Δάλ ζεσξεζεί φηη πξάγκαηη δειψλεη θάηη ηέηνην, ηφηε πψο ζα απνθιεηζζεί ε 

αθξηβψο αληίζηξνθε δήισζε: «ε ππεξαμία είλαη ζεηηθή επεηδή ην πνζνζηφ 

θέξδνπο είλαη ζεηηθφ»; Δμάιινπ, ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, ηα 

δηάθνξα ππνθείκελα δελ ξπζκίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο βάζεη ππνινγηζκψλ 

ζε φξνπο εξγαζηαθψλ αμηψλ αιιά βάζεη ππνινγηζκψλ ζε φξνπο ηηκηαθψλ 

κεγεζψλ. Καλέλαο θεθαιαηνθξάηεο δελ επηδηψθεη έλα ζεηηθφ πνζνζηφ 

ππεξαμίαο (ή ηε κεγηζηνπνίεζε απηνχ), αιιά φινη νη θεθαιαηνθξάηεο 

επηδηψθνπλ έλα ζεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο (ή, γηα ηελ αθξίβεηα, ηε 

κεγηζηνπνίεζε απηνχ). 

2. Μία πξψηε απφδεημε ηνπ Θ.Μ.Θ., εληφο, φκσο, απινχζηεξνπ αλαιπηηθνχ 

πιαηζίνπ, δφζεθε ην 1898 απφ ηνλ ηδηνθπή Vladimir Karpovich Dmitriev, ν 

νπνίνο αλαγλσξίζηεθε, πνιχ αξγφηεξα, σο έλαο απφ ηνπο ζεκειησηέο ηεο 

καζεκαηηθήο νηθνλνκηθήο ζηε Ρσζία (αιιά θαη παγθνζκίσο). Ζ ζεκαζία ηεο 

ζπκβνιήο ηνπ Dmitriev δελ έγθεηηαη κφλνλ ζηελ απφδεημε ηνπ Θ.Μ.Θ. αιιά 

θαη ζην φηη: 
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 (i). Δξκήλεπζε ηε ζπλζήθε 2 2 1v b   θαηά κε απζηεξά καξμηθφ ηξφπν, δειαδή 

σο εμήο: γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο εξγαζηαθήο δχλακεο απαηηείηαη, άκεζα 

θαη έκκεζα, κηθξφηεξε πνζφηεηα εξγαζηαθήο δχλακεο. 

(ii). Απέδεημε φηη ην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ζεηηθφ φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 

γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο θάζε εκπνξεχκαηνο (άξα, θαη ηεο εξγαζηαθήο 

δχλακεο), ην νπνίν εηζέξρεηαη, άκεζα ή/θαη έκκεζα, ζηελ παξαγσγή όισλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο, απαηηείηαη, άκεζα θαη έκκεζα, κηθξφηεξε 

πνζφηεηα απφ ην ίδην.
13

 

 

Η ΤΝΓΔΗ ΣΩΝ ΓΤΟ ΤΠΟΤΣΗΜΑΣΩΝ 

Έζησ φηη νη θεθαιαηνθξάηεο απνηακηεχνπλ έλα θιάζκα (πνζνζηφ) ps  

( 0 1ps  ) ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, P , ηα νπνία ηζνχληαη κε: 

 1 2( )P r K K   (55) 

φπνπ ν εληφο αγθπιψλ φξνο εθθξάδεη ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ 

πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, 1 2K K K  . Άξα, νη 

ρξεκαηηθέο απνηακηεχζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνχληαη κε: 

 p pS s P s rK   (56) 

ε θάζε θιεηζηφ ζχζηεκα, ρσξίο δεκφζην ηνκέα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο παξαγσγήο-δήηεζεο, νη απνηακηεχζεηο ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ηζνχληαη κε ηηο ζπλνιηθέο ρξεκαηηθέο επελδχζεηο (βι. εμίζσζε (8)), 

φπνπ νη ηειεπηαίεο ηζνχληαη κε: 

 1 2( )I g K K gK    (57) 

Άξα, έρνπκε: 

 I S  

ή 

 pgK s rK  

ή, δηαηξψληαο θαη ηα δχν κέιε κε K , 

 pg s r  (58) 

(ζχγθξηλε κε ηελ εμίζσζε (21β)). 

 Ζ ηειεπηαία εμίζσζε ή, αιιηψο, ν «κεραληζκφο απνηακηεχζεσλ-

επελδχζεσλ», ν νπνίνο – ζηελ πξαγκαηηθφηεηα – ιεηηνπξγεί, βεβαίσο, εληφο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, ζπληζηά ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν κεηαμχ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ηηκψλ θαη ηνπ ππνζπζηήκαηνο πιηθψλ κεγεζψλ. 

πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ην ζπλνιηθό ζχζηεκα (ηηκψλ θαη πιηθψλ κεγεζψλ) 

εκθαλίδεη έλαλ, θαη κνλαδηθφ, βαζκφ ειεπζεξίαο: Δμσγελψο δεδνκέλνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

                                                             
13 Δπεηδή ε απφδεημε ηεο πξφηαζεο ηνπ Dmitriev ζε πνιπηνκεαθά ζπζηήκαηα είλαη αξθεηά ζχλζεηε, 

ζην Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο εθηίζεηαη ε απφδεημή ηεο γηα ην κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα. 
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εμίζσζε (54) θαη, δεδνκέλεο απηήο ηεο ηηκήο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, πξψηνλ, 

νη ζρεηηθέο ηηκέο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ 

εμίζσζε (53) θαη, δεχηεξνλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο πξνζδηνξίδεηαη 

απφ ηελ εμίζσζε (58). Σέινο, δεδνκέλεο απηήο ηεο ηηκήο ηνπ πνζνζηηαίνπ 

ξπζκνχ κεγέζπλζεο, ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα 

απαζρνινχκελεο εξγαζίαο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (41) θαη ε 

αλαινγία αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ (ή θιίκαθα ιεηηνπξγίαο 

ησλ ηνκέσλ) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (39).
14

 

 

ΜΗ ΘΔΣΙΚΑ (ΘΔΣΙΚΑ) ΚΔΡΓΗ ΚΑΙ ΘΔΣΙΚΗ (ΜΗ ΘΔΣΙΚΗ) 

ΤΠΔΡΑΞΙΑ 

Έρνπκε ήδε αλαδείμεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη 

θεξδνθνξία ηνπ ζπζηήκαηνο ε παξαγσγή ζεηηθήο ππεξαμίαο. Ωζηφζν, δελ 

θαίλεηαη φηη απνθιείεηαη ε πεξίπησζε, φπνπ ηα ζπλνιηθά θέξδε δελ είλαη 

(είλαη) ζεηηθά θαη ε ππεξαμία είλαη (δελ είλαη) ζεηηθή. Πξάγκαηη, κία ηέηνηα 

πεξίπησζε ελέρεηαη ζε αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα πνπ έρνπκε ήδε 

ρξεζηκνπνηήζεη, νπφηε ζα πξέπεη λα δερζνχκε φηη ε ππεξαμία δελ δχλαηαη λα 

ζεσξεζεί, ζηε γεληθή πεξίπησζε, σο ε «πεγή» ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ. Έζησ, 

ινηπφλ, φηη: 

11 0.5A  , 12 1A  , 1 1 , 2 1 , 2 1/ 4b  , 1 4X   θαη 2 1X  . Άξα, ε ππεξαμία 

είλαη ζεηηθή θαη ίζε κε 5/4, ελψ ην ππεξπξντφλ είλαη: 
1

1/ 4

 
  

 
U . Δάλ νη ηηκέο 

ηζνχληαη κε ηηο ηηκέο παξαγσγήο, έπεηαη φηη (βι. εμηζψζεηο (53) θαη (54)) 

0.123r  , 1 2/ 0.640p p   θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε (ε ηηκή ηνπ ππεξπξντφληνο) 

είλαη ζεηηθά: 

    1 2 2 1 2 21 ( 1/ 4) [( / ) 1 ( 1/ 4)] [0.640 1 ( 1/ 4)] 0p p p p p p              

Δάλ, φκσο, νη ηηκέο απνθιίλνπλ απφ ηηο ηηκέο παξαγσγήο θαη ηζρχεη π.ρ. 

1 2/ 1/ 5p p  , ηφηε ηα ζπλνιηθά θέξδε είλαη αξλεηηθά (εχθνια δηαπηζηψλεηαη, 

επίζεο, φηη 1 0   θαη 2 0  ). 

                                                             
14 ε απηήλ ηε βάζε κπνξνχκε, ελαιιαθηηθά, λα θαληαζηνχκε ηε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο, ην νπνίν 

ζηνρεχεη ζηελ πιήξε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Γηα λα ηθαλνπνηείηαη απηφο ν – 

ππνζεηηθφο – ζηφρνο πξέπεη, θαη αξθεί, πξψηνλ, θαηά ηελ «πεξίνδν κεδέλ» λα απαζρνιείηαη φιε ε 

δηαζέζηκε πνζφηεηα εξγαζίαο θαη, δεχηεξνλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ λα ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Άξα, δεδνκέλνπ ηνπ 
πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε εμίζσζε (58) πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ 

θέξδνπο, θαη αθνινπζψληαο αληίζηξνθε δηαδηθαζία, απφ φ,ηη πξνεγνπκέλσο, πξνζδηνξίδνπκε ηηο 

αξηζκεηηθέο ηηκέο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεγεζψλ, νη νπνίεο εγγπψληαη ηνλ – ππνζεηηθφ – ζηφρν. 

Βεβαίσο, δελ ρξεηάδεηαη λα ππνγξακκηζηεί φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ είλαη θεθαιαηνθξαηηθφ, δηφηη ην 

ηειεπηαίν δηέπεηαη, απνθιεηζηηθψο θαη κφλνλ, απφ ηνλ ζηφρν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ 

αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο. 



32 

 

 Αληηζηξφθσο, εάλ 2 1/ 2b  , ηφηε ε ππεξαμία είλαη αξλεηηθή θαη ίζε κε 

2.5 , ελψ ην ππεξπξντφλ είλαη: 
1

3/ 2

 
  

 
U . Δάλ νη ηηκέο ηζνχληαη κε ηηο ηηκέο 

παξαγσγήο, έπεηαη φηη 0.172r   , 1 2/ 0.707p p   θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε είλαη 

αξλεηηθά. Δάλ, φκσο, νη ηηκέο απνθιίλνπλ απφ ηηο ηηκέο παξαγσγήο θαη ηζρχεη 

π.ρ. 1 2/ 3p p  , ηφηε ηα ζπλνιηθά θέξδε είλαη ζεηηθά (ελψ 1 0   θαη 2 0  ) θαη 

ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ 

θεξδψλ πξνο ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ηζνχηαη κε  3/ 23 . Παξάιιεια, εάλ π.ρ. 1ps   (ην ζχλνιν ησλ 

θεξδψλ απνηακηεχεηαη), ηφηε, πξνθαλψο, 0pc   θαη ν κέζνο πνζνζηηαίνο 

ξπζκφο κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, δειαδή ν ιφγνο ησλ ζπλνιηθψλ 

ρξεκαηηθψλ επελδχζεσλ πξνο ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξνθαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, ηζνχηαη κε ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο (βι. θαη ηηο 

εμηζψζεηο (56) έσο θαη (58)), ελψ απφ ηηο εμηζψζεηο (33) έσο θαη (36) έπεηαη 

φηη: 1 1/ 3g    θαη 2 6 /10g   .
15

 

 

ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΣΟΤ «ΠΑΡΑΓΟΞΟΤ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΗ 

Πψο κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απηέο νη «παξάδνμεο» πεξηπηψζεηο; Θεσξνχκε 

ην ππνζχζηεκα ηνπ δεδνκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο, ην νπνίν παξάγεη σο 

θαζαξφ πξντφλ ηνπ, Y , ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην: 
2

0

b

 
  
 

Y , θαη ηνπ νπνίνπ ην 

αθαζάξηζην πξντφλ ηζνχηαη κε X  (ην νπνίν ππνινγίδεηαη εχθνια, θαίηνη δελ 

                                                             
15 Δάλ πνιιαπιαζηάζνπκε απηνχο ηνπο πνζνζηηαίνπο ξπζκνχο κε ηα πνζνζηά ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ 

ησλ θεθαιαίσλ ζε εκπφξεπκα 1 θαη 2, αληηζηνίρσο, ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξνθαηαβεβιεκέλνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, K , θαη, ελ ζπλερεία, πξνζζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα, ηφηε ιακβάλνπκε, 
πξνθαλψο, έλαλ ζηαζκηζκέλν πνζνζηηαίν ξπζκφ κεγέζπλζεο, ν νπνίνο ηζνχηαη κε ην κέζν πνζνζηηαίν 

ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ήηνη 

 1 1 2 2 3/ 23g g    

φπνπ   

 1 1 11 1 12 2[ ( )]/p A X A X K    

θαη 

 2 ( ) /wL K   

Γεδνκέλνπ φηη 2 1/ 2b  , 1 4X  , 2 1X  , 5L  θαη 1 2/ 3p p  , έπεηαη: 1 18/ 23   θαη 

2 5/ 23   ( 1 2 1   , εμνξηζκνχ). Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη, βάζεη ησλ φζσλ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

ππνζεκείσζε 10, εχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη 
1 2g   , 

2 5g   θαη  

 
1 2

1 2 3/ 23g g     

φπνπ ηα  

 
1

1 / 16 / 23K K    

 
2

2 / 7 / 23K K    

( 1 2 1   , εμνξηζκνχ) εθθξάδνπλ ηα πνζνζηά ησλ ρξεκαηηθψλ αμηψλ ησλ πξνθαηαβεβιεκέλσλ 

θεθαιαίσλ ησλ ηνκέσλ ζηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ πξνθαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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απαηηείηαη απηφο ν ππνινγηζκφο).
16

 Γηα ην ππεξπξντφλ απηνχ ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο έρνπκε: 

2 2 2 22 2

0 00 0

(1 )(1 )b b v bb L b L

      
         

      
U

 
, φπνπ ην L  παξηζηά ηελ άκεζε 

εξγαζία πνπ μνδεχεηαη ζην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα, θαη ε νπνία ηζνχηαη, σο 

γλσζηφλ, κε ηελ εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ππνζπζηήκαηνο, 

ήηνη 2 2L v b . πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε ζεηηθφηεηα ηεο ππεξαμίαο, 2 2 1v b  , 

είλαη ηθαλή θαη αλαγθαία ζπλζήθε ηεο παξαγσγήο εκη-ζεηηθνχ ππεξπξντφληνο 

ζε απηφ ην ππνζχζηεκα θαη, άξα, ηεο παξαγσγήο ζεηηθψλ θεξδψλ ζε απηό ην 

ππνζχζηεκα, αλεμαξηήησο ηνπ εάλ νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ ηζνχληαη κε ηηο 

ηηκέο παξαγσγήο ή απνθιίλνπλ απφ απηέο. Όηαλ, φκσο, ππνηίζεηαη-αμηψλεηαη ε 

χπαξμε ελφο δηαηνκεαθά εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ηφηε ε ζεηηθφηεηα ηεο 

ππεξαμίαο, ε νπνία είλαη αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο ζεηηθφηεηαο ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ζην ελ ιφγσ ππνζχζηεκα, κεηακνξθψλεηαη ζε αλαγθαία 

θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο ζεηηθφηεηαο ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Γηα απηφ 

αθξηβψο, φηαλ νη ηηκέο ππνηίζεληαη ίζεο κε ηηο ηηκέο παξαγσγήο, ε ζεηηθφηεηα 

ηεο ππεξαμίαο εκθαλίδεηαη σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο ζεηηθφηεηαο 

ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ελψ, φηαλ νη ηηκέο απνθιίλνπλ απφ ηηο ηηκέο 

παξαγσγήο, ε ζεηηθφηεηα ηεο ππεξαμίαο δελ είλαη νχηε αλαγθαία νχηε ηθαλή 

ζπλζήθε ηεο παξαγσγήο ζπλνιηθψλ ζεηηθψλ θεξδψλ.
17

 

 ηνλ πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζκν νη ηηκέο απνθιίλνπλ, θαηά θαλφλα, 

ηφζν απφ ηηο εξγαζηαθέο αμίεο φζν θαη απφ ηηο ηηκέο παξαγσγήο, ελψ ην 

ππεξπξντφλ δελ είλαη πάληνηε εκη-ζεηηθφ. Άξα, νη πξναλαθεξζείζεο 

πεξηπηψζεηο, ζπλχπαξμεο κε ζεηηθψλ (ζεηηθψλ) ζπλνιηθψλ θεξδψλ θαη ζεηηθήο 

(κε ζεηηθήο) ππεξαμίαο, δελ δχλαληαη λα απνθιεηζηνχλ a priori. Απηφ 

ζεκαίλεη, άξαγε, φηη ηα ζεηηθά θέξδε δελ είλαη πξντφλ εθκεηάιιεπζεο ηεο 

εξγαζηαθήο δχλακεο; ε θάζε κε πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ηα 

εκπνξεχκαηα απνηεινχλ, άκεζα ή/θαη έκκεζα, πξντφληα ηνπ μνδέκαηνο 

εξγαζηαθήο δχλακεο (ή εξγαζηαθψλ δπλάκεσλ, εάλ είλαη αλνκνηνγελείο), 

δειαδή πξντφληα εξγαζίαο (-ηψλ). Γηά ηεο νξηδφκελεο απφ ην ιφγν 

1 2 1 2/  ( / )p p v v
 

αληαιιαγήο (ήηνη 1 κνλάδα ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 

αληαιιάζζεηαη κε 1 2/p p  κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 ), νη  κνλάδεο εξγαζίαο, 

                                                             

16 Υάξηλ πιεξφηεηαο, ζεκεηψλεηαη φηη: 
12 2 11

2

( ) /(1 )A b A

b

 
  
 

X . 

17 Γελ ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί φηη, εάλ ην ζχζηεκα ήηαλ πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν (βι. θαη ην 

Παξάξηεκα ηνπ παξφληνο), ε ππεξαμία ζα ήηαλ, πξνθαλψο, κεδεληθή, ελψ ην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο 

ζα ήηαλ ζεηηθφ εάλ, θαη κφλνλ εάλ, 11 1A   (βι. ηηο εμηζψζεηο (51) θαη (52), θαη ζέζε: 1 2 0   ). 

Φπζηθά, δελ ελδηαθέξεη, εδψ, ην θαηά πφζνλ ε πιήξεο απηνκαηνπνίεζε ζπληζηά «ξεαιηζηηθή 

πεξίπησζε», αιιά φηη πθίζηαηαη πεξίπησζε φπνπ, αθόκα θαη όηαλ νη ηηκέο ηζνχληαη κε ηηο ηηκέο 

παξαγσγήο, αζηνρεί ε απφπεηξα νηθνλνκηθά ζεκαληηθνχ ζπζρεηηζκνχ θεξδψλ-ππεξαμίαο. 
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1v , πνπ είλαη  «ελζσκαησκέλεο-απνθξπζηαιισκέλεο» ζε 1 κνλάδα ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 1, εμνκνηώλνληαη κε ηηο  κνλάδεο εξγαζίαο, 1 2 2( / )p p v , πνπ 

είλαη «ελζσκαησκέλεο-απνθξπζηαιισκέλεο» ζε 1 2( / )p p  κνλάδεο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο 2 , ήηνη 

  1 1 2 2( / )v p p v  

θαη ζπληζηνχλ, έηζη, ίζεο πνζφηεηεο κηαο – εληειψο δηαθνξεηηθήο απφ ηε δηθή 

ηνπο, θαη ζπλεπψο – «λέαο» πνηόηεηαο: ηεο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο.
18

 

πληζηνχλ, δειαδή, B , θαηά ζύκβαζε, κνλάδεο θνηλσληθήο, αθεξεκέλεο 

εξγαζίαο (φπνπ B  είλαη απζαίξεηνο, ζεηηθφο πξαγκαηηθφο αξηζκφο). Δπεηδή, 

ζχκθσλα θαη κε ηνλ Marx (ή, γηα ηελ αθξίβεηα, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο 

επηζεκάλζεηο ηνπ), ε θνηλσληθή αθεξεκέλε εξγαζία (θαη όρη ε ελζσκαησκέλε-

απνθξπζηαιισκέλε εξγαζία) απνηειεί ηελ νπζία ηεο εξγαζηαθήο αμίαο θαη, 

ζπλεπψο, ε εξγαζηαθή αμία κεηξάηαη ζε κνλάδεο θνηλσληθήο, αθεξεκέλεο 

εξγαζίαο, έπεηαη φηη ε εξγαζηαθή αμία, 1 , 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1 

είλαη B , θαηά ζχκβαζε, κνλάδεο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο, θαη ε 

εξγαζηαθή αμία, 2 , 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 είλαη 2 1( / )p p B  κνλάδεο 

θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο.
19

 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη αμίεο ησλ 

εκπνξεπκάησλ είλαη πάληνηε αλάινγεο ησλ εθάζηνηε ηζρπφλησλ, αγνξαίσλ 

ηηκψλ ηνπο, δειαδή ηζρχεη 1 B  , 2 2 1( / )p p B    θαη, άξα, 

   1 2 1 2/ /p p    

 Ωζηφζν, ε απζαίξεηε (δειαδή απφ ηνλ παξαηεξεηή) επηινγή ηνπ κέηξνπ 

ησλ αμηψλ θαη ηεο κνλάδαο κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο 

είλαη πεξηηηή θαη ρσξίο λφεκα πξάμε, δηφηη απηή ε πξάμε έρεη «ήδε» 

επηηειεζηεί εληφο ηεο ίδηαο ηεο παξαηεξνχκελεο νηθνλνκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο: ε αληαιιαγή δηακεζνιαβείηαη απφ ην ρξήκα θαη, επνκέλσο, 

ην ρξήκα απνηειεί ην κέηξν ηεο αμίαο, ελψ ε κνλάδα ηνπ ρξήκαηνο απνηειεί ηε 

κνλάδα κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο. Σειηθά, ινηπφλ, ζα 

πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη νη εξγαζηαθέο αμίεο, κεηξνχκελεο ζε φξνπο 

θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο, φισλ ησλ παξαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ 

(πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εκπνξεχκαηνο «εξγαζηαθή δχλακε») φρη κφλνλ 

πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο ζηελ αγνξά ηηκέο ηνπο, αιιά θαη 

                                                             
18 Δπεηδή ε αληαιιαγή ησλ εκπνξεπκάησλ πξνυπνζέηεη ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ε παξαγσγή ηνπο 

πξνυπνζέηεη αληαιιαγέο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζε πξνγελέζηεξε ρξνληθή ζηηγκή, δελ νκηινχκε γηα 

κία απφ ρξνληθή άπνςε «λέα» πνηφηεηα, αιιά γηα κία απφ ινγηθή άπνςε «λέα» πνηφηεηα. Γηα απηφ 

ηνπνζεηνχκε ηε ιέμε: λέα, εληφο εηζαγσγηθψλ.  
19 Δάλ, φπσο ππνζέηνπκε εδψ, νη πνζφηεηεο ηδησηηθψλ, ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ είλαη νκνηνγελείο, 

ηφηε ε αληαιιαγή νδεγεί ζε έλα «λέν» κέηξν ηζνδπλακίαο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηνπηέζηηλ ηελ θνηλσληθή 

αθεξεκέλε εξγαζία, ην νπνίν αθπξψλεη ην «αξρηθφ» κέηξν ηζνδπλακίαο ησλ, ηνπηέζηηλ ηελ 

ελζσκαησκέλε εξγαζία. Δάλ νη πνζφηεηεο ηδησηηθψλ, ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηψλ είλαη εηεξνγελείο, ηφηε 

δελ ππάξρεη θαλέλα «αξρηθφ» κέηξν ηζνδπλακίαο ησλ εκπνξεπκάησλ. Μφλνλ σο θιάζκαηα ηεο 

ζπλνιηθήο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο ηα εκπνξεχκαηα είλαη ηζνδχλακα. 



35 

 

ηζνχληαη κε απηέο.
20

 Άξα, θαη ε ππεξαμία, κεηξνχκελε ζε φξνπο θνηλσληθήο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο, φρη κφλνλ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα εθάζηνηε θέξδε, αιιά 

θαη ηζνχηαη κε απηά: Δίλαη ε αγνξαία ηηκή ελφο ζπγθεθξηκέλνπ «θαιαζηνχ» 

εκπνξεπκάησλ, δειαδή ηνπ ππεξπξντφληνο. πλεπψο, ε ζπλνιηθή θνηλσληθή 

αθεξεκέλε εξγαζία, ε νπνία μνδεχεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ θαζαξνχ 

πξντφληνο ηνπ ζπζηήκαηνο, δηαζπάηαη ζε κηζζνχο θαη θέξδε. Σα ζεηηθά θέξδε 

δελ είλαη παξά ζεηηθή απιήξσηε θνηλσληθή αθεξεκέλε εξγαζία θαη, έηζη, 

πξντφλ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο.  

 Ζ βαζηδφκελε ζηελ θνηλσληθή αθεξεκέλε εξγαζία ζεσξία ηεο αμίαο-

ππεξαμίαο δελ είλαη ζε ζέζε (νχηε απνζθνπεί ζην) λα πξνζδηνξίζεη ην χςνο 

ησλ ηηκψλ, κηζζψλ θαη θεξδψλ αιιά εμεγεί ηη είλαη απηά ηα κεγέζε, ηα νπνία 

παξαηεξνχκε εκπεηξηθά ή ππνινγίδνπκε ζεσξεηηθά. Σέινο, δελ απαηηείηαη λα 

ηνληζηεί φηη, πξψηνλ, ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία, φπνπ νη εζληθέο αθεξεκέλεο 

εξγαζίεο εμνκνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο δηα ησλ δηεζλψλ αληαιιαγψλ, 

αληηζηνηρνχλ νη έλλνηεο ηεο παγθφζκηαο αθεξεκέλεο εξγαζίαο θαη ηνπ 

παγθνζκίνπ ρξήκαηνο (φπνπ ην ηειεπηαίν πθίζηαηαη κφλνλ κέζσ ησλ 

ηζρπφλησλ νλνκαζηηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ), θαη, δεχηεξνλ, ζε έλα 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, ζην νπνίν πθίζηαηαη αληαιιαγή 

εκπνξεπκάησλ, αληηζηνηρνχλ νη έλλνηεο ησλ – εηεξνγελψλ ελζσκαησκέλσλ – 

εκπνξεπκαηηθψλ αμηψλ (π.ρ. πεηξειατθή αμία, ξνκπνηηθή αμία θ.ιπ.) θαη ηνπ 

θνηλσληθά αθεξεκέλνπ μνδεπκέλνπ εκπνξεχκαηνο, κνλάδα κέηξεζεο ηνπ 

νπνίνπ είλαη ε κνλάδα ηνπ ρξήκαηνο.  

 

 

  

                                                             
20 Ο Νηθνιάη Μπνπράξηλ, ζην βηβιίν ηνπ κε ηίηιν: Θεσξία ηνπ Ηζηνξηθνύ Υιηζκνύ, Αζήλα, 

Αλαγλσζηίδεο ([1921] ρ.ρ.), επηζεκαίλεη: «[Ζ] ηηκή δελ δηακνξθψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζέιεζε ή ηηο 

απαηηήζεηο νχηε ησλ εκπφξσλ, νχηε ησλ αγνξαζηψλ. Ζ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο είλαη έλα θαηλφκελν 

πέξα γηα πέξα θνηλσληθφ. είλαη ε ζπληζηακέλε ησλ ζειήζεσλ, απαηηήζεσλ θαη, πξν πάλησλ, ησλ 
αιιειεπηδξάζεσλ ησλ αλζξψπσλ. Απηή ηελ αιιειεπίδξαζε πξέπεη λα ηελ ελλννχκε κε ηελ πην 

πιαηεηά ηεο έλλνηα, θαη ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Ζ ηηκή φρη κφλν δελ είλαη ν κέζνο φξνο, ε ζπληζηακέλε 

ησλ ζειήζεσλ θαη ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλζξψπσλ κίαο πεξηνξηζκέλεο θνηλσλίαο (έζλνπο π.ρ.), αιιά 

νχηε θαη ησλ εθηηκήζεσλ ησλ αλζξψπσλ ηεο θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ηεο παγθφζκηαο δειαδή 

θνηλσλίαο. Οη πξνηηκήζεηο, νη εθηηκήζεηο απηέο είλαη θάηη πξνζσπηθφ, θάηη πνπ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο 

θαη βγαίλεη κέζα απφ ηελ ςπρνινγία ηνπο. Ζ ηηκή φκσο είλαη θάηη πνπ μεπεξλάεη φια ηα παξαπάλσ θη’ 

φρη κφλν απηφ, αιιά πνπ επηβάιιεηαη, πνπ βαξαίλεη ζηνλ θάζε άλζξσπν θαη ζηηο νπνηεζδήπνηε 

επηζπκίεο ηνπ. γίλεηαη θάηη αλεμάξηεην, θάηη αληηθεηκεληθφ, θάηη πνπ, απφ ηε ζηηγκή ηεο εκθάληζήο ηνπ 

ή, πην ζσζηά, ηεο δηακφξθσζήο ηνπ, πξέπεη λα ην ιαβαίλνπκε ζνβαξά ππ’ φςε. Δίλαη, κε ιίγα ιφγηα, 

θάηη θαηλνχξγην πνπ έρεη κία δηθή ηνπ, αλεμάξηεηε χπαξμε. Ό,ηη ζπκβαίλεη κε ηελ ηηκή, πνπ απφ ηε 

ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο γίλεηαη κία αλεμάξηεηε νληφηεηα πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο αλζξψπνπο θαη 
κεηαβάιιεηαη ζε ξπζκηζηηθφ παξάγνληα ηεο δσήο ηνπο, ην ίδην γίλεηαη θαη κε ηα άιια, ηα 

«πλεπκαηηθά» θαηλφκελα, ηε γιψζζα π..ρ., ή ηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηε θηινζνθία, ηε ζξεζθεία ή 

ηελ πνιηηηθή ηδενινγία, ηε κφδα ή ηα έζηκα, πνπ φια αλεμαηξέησο είλαη θαηλφκελα θαη πξντφληα ηεο 

θνηλσληθήο δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλερή επαθή 

ηνπο.» (ζει. 8). 
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ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 
«Τν καύξν ηεηξάγσλν θαζόξηζε ηελ 

νηθνλνκία, πνπ εηζήγαγα ζαλ πέκπηε 

δηάζηαζε ζηελ ηέρλε […] Τν θόθθηλν 

ηεηξάγσλν είλαη ην έκβιεκα ηεο 

επαλάζηαζεο θαη ην ιεπθό ηεηξάγσλν 

ζπκβνιίδεη ηελ θαζαξή δξάζε.» 

Kazimir Malevich 

   

1. Οη δχν πιεπξέο-ππνζπζηήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κέζσ ηνπ «κεραληζκνχ απνηακηεχζεσλ-επελδχζεσλ». Σν φιν ζχζηεκα 

εκθαλίδεη, επνκέλσο, έλαλ, θαη κνλαδηθφ, βαζκφ ειεπζεξίαο, ν νπνίνο δύλαηαη 

λα εμαιεηθζεί δηα ηνπ εμσγελνχο θαζνξηζκνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. 

Έηζη, πξνζδηνξίδνληαη ην πνζνζηφ θέξδνπο, νη ζρεηηθέο ηηκέο ησλ 

εκπνξεπκάησλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεγέζπλζεο, ε ζρεηηθή θιίκαθα 

ιεηηνπξγίαο ησλ ηνκέσλ θαη ε θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα 

απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, ζε ζπλζήθεο δηεπξπκέλεο, ηζφξξνπεο θαη 

αλαινγηθήο αλαπαξαγσγήο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ απνιχησλ ηηκψλ ησλ 

εκπνξεπκάησλ (άξα, θαη ηνπ ρξεκαηηθνχ σξνκηζζίνπ), θαίηνη δελ είλαη 

θαζφινπ αλαγθαίνο γηα ηα δεηήκαηα πνπ καο απαζρφιεζαλ, πξνυπνζέηεη ηε 

ξεηή ζπκπεξίιεςε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ηνπ ζπζηήκαηνο ζην 

ππφδεηγκα. πλεπψο, απαληήζεθε πιήξσο ην αθεηεξηαθφ εξψηεκά καο, εληφο, 

ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ππνδείγκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε. 

2. Βαζηθή έθθξαζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο ησλ ηηκψλ είλαη ε «θακπχιε 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο». ε ζπζηήκαηα παξαγσγήο 

πεξηζζνηέξσλ απφ δχν εκπνξεχκαηα, ε κνξθή ηεο θαζνξίδεηαη φρη κφλνλ απφ 

ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο αιιά θαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ «θαιαζηνχ» 

εκπνξεπκάησλ πνπ θαηαλαιψλνπλ νη κηζζσηνί. 

3. Ζ ζχιιεςε ηεο ζεηηθφηεηαο ηεο ππεξαμίαο, απφ ηνπο θιαζηθνχο 

νηθνλνκνιφγνπο θαη – θπξίσο – ηνλ Marx, σο ζεκειηψδεο ζπλζήθε ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο αλαπαξαγσγήο, ζα πξέπεη λα θξηζεί σο πξσηνπφξα γηα ηελ 

επνρή ηεο. Ζ αλαιπηηθή δηεξεχλεζε δείρλεη, σζηφζν, φηη δελ ζα πξέπεη λα γίλεη 

δεθηή, όρη σο ζπλζήθε δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο αιιά σο ζπλζήθε 

θεξδνθνξίαο, ήηνη σο αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο παξαγσγήο ζεηηθψλ 

ζπλνιηθψλ θεξδψλ. Απφ απηφ δελ έπεηαη φηη ηα ζεηηθά θέξδε δελ απνηεινχλ 

πξντφλ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο, αιιά κάιινλ φηη ε ππεξαμία 

(θαη, γηα ηελ αθξίβεηα, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο) δελ ζπληζηά θαηάιιειν κέηξν 

κέηξεζεο απηήο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, εάλ ε εξγαζηαθή αμία 

(θαη, ζπλεπψο, ε ππεξαμία) νξηζζεί θαη κεηξεζεί ζε φξνπο θνηλσληθήο 

αθεξεκέλεο εξγαζίαο (θαη φρη ζε φξνπο ελζσκαησκέλεο εξγαζίαο), ηφηε 

θαίλεηαη λα απνθαζίζηαηαη ε βαζηκφηεηα ηεο καξμηθήο ζεσξίαο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. 
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4. Γχλαηαη λα απνδεηρζεί, πεξαηηέξσ, φηη φζν ε αλάιπζε γίλεηαη πην 

ξεαιηζηηθή, πεξηιακβάλνληαο θχξηεο φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φπσο ε 

αλνκνηνγελήο εξγαζία, ε ζπκπαξαγσγή θαη ην δηεζλέο εκπφξην, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ε παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο αμίαο-ππεξαμίαο θαζίζηαηαη αλίθαλε 

λα εξκελεχζεη φρη κφλνλ ηελ παξαγσγή ζεηηθψλ (ή κε ζεηηθψλ) θεξδψλ 

(αθφκα θαη φηαλ ππνηίζεηαη φηη νη ηηκέο ζπκπίπηνπλ κε ηηο ηηκέο παξαγσγήο), 

αιιά θαη λα απνηειέζεη βάζε ηεο ζεσξίαο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

αλαπαξαγσγήο. Ζ κειέηε απηψλ ησλ ξεαιηζηηθψλ πεξηπηψζεσλ (αιιά θαη 

θάζε άιιεο) είλαη, σζηφζν, απνιχησο εθηθηή κέζσ ηεο κεζφδνπ πνπ εθηέζεθε 

εδψ, ζηε γεληθή ηεο γξακκή, δειαδή βάζεη ησλ ηερληθν-θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο ή, αιιηψο, ηεο Γεληθήο Μεζόδνπ ησλ von Neumann-Sraffa, αιιά 

θάζε αλαθνξά ζε κεγέζε εθθξαζκέλα ζε φξνπο ελζσκαησκέλεο εξγαζίαο φρη 

κφλνλ δελ είλαη αλαγθαία ή ζπζθνηίδεη ηα πξάγκαηα, αιιά θαη δελ είλαη 

πάληνηε εθηθηή: Γηα παξάδεηγκα αο ζεσξήζνπκε ην αθφινπζν ζχζηεκα 

ζπκπαξαγσγήο, δχν εκπνξεπκάησλ (1 θαη 2) θαη δχν ηνκέσλ (Η θαη ΗΗ), φπνπ ην 

κέγεζνο ijA  δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο 1,2i   πνπ αλαιψλεηαη 

ηνλ ηνκέα ,j    , ην  ijB  δειψλεη ηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχκαηνο i  πνπ 

παξάγεηαη απφ ηνλ ηνκέα j , θαη ην j  δειψλεη ηελ πνζφηεηα άκεζεο 

νκνηνγελνχο εξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα j : 

 1I 2I I 1I 2IA A B B     

 1IΗ 2IΗ IΗ 1IΗ 2IΗA A B B     

Πνηεο είλαη νη πνζφηεηεο εξγαζίαο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα εκπνξεχκαηα (ή, 

γεληθά, ε πνζφηεηα ελφο εκπνξεχκαηνο πνπ απαηηείηαη, άκεζα θαη έκκεζα, γηα 

ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ ηδίνπ απηνχ εκπνξεχκαηνο); Ζ απάληεζε είλαη, 

απιψο, φηη είλαη άγλσζηεο. Καη είλαη άγλσζηεο, θαηαξράο δηφηη είλαη αδχλαηνλ 

λα γλσξίδνπκε, εθφζνλ έρνπκε ζπκπαξαγσγή, πφζε άκεζε εξγαζία απαηηείηαη 

γηα ηελ παξαγσγή θαζελόο απφ ηα δχν εκπνξεχκαηα ζε έλαλ (νπνηνλδήπνηε) 

ηνκέα παξαγσγήο. Σν κφλν πνπ είλαη πάληνηε γλσζηφ, ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζπκπαξαγσγήο, είλαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο (ελφο ηνκέα, κίαο νκάδαο ηνκέσλ ή ηνπ ζπζηήκαηνο) 

θαη, άξα, ε εξγαζηαθή αμία ηνπ αληηζηνίρνπ θαζαξνχ πξντφληνο: ην 

παξάδεηγκά καο, ε εξγαζηαθή αμία ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο ηνπ ηνκέα Η (ηνπ 

ηνκέα ΗΗ) ηζνχηαη κε I  ( II ). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ θαίλεηαη, νχηε ζηελ 

πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε νχηε ζε θακία άιιε πεξίπησζε, φηη ε βαζηδφκελε 

ζηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο αθεξεκέλεο εξγαζίαο ζεσξία ηεο αμίαο-ππεξαμίαο 

έξρεηαη αληηκέησπε κε θάπνην κε επηιχζηκν δήηεκα.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ: Οι ςνθήκερ Κεπδοθοπίαρ ηος Dmitriev 

Θεσξνχκε ην κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ζίηνπ, κε 1A : 

1. Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο εξγαζηαθήο δχλακεο απαηηνχληαη b  κνλάδεο 

ζίηνπ. Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ απαηηνχληαη A  κνλάδεο ζίηνπ θαη   

κνλάδεο εξγαζηαθήο δχλακεο.  Άξα, γηα ηελ παξαγσγή ησλ b  κνλάδσλ ζίηνπ 

απαηηνχληαη Ab  κνλάδεο ζίηνπ θαη b   κνλάδεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ Ab  κνλάδσλ ζίηνπ απαηηνχληαη 2A b  κνλάδεο ζίηνπ θαη Ab   

κνλάδεο εξγαζηαθήο δχλακεο θ.ν.θ., ad infinitum. Έπεηαη, ινηπφλ, φηη γηα ηελ 

παξαγσγή 1 κνλάδαο εξγαζηαθήο δχλακεο απαηηείηαη, άκεζα θαη έκκεζα, ε 

αθφινπζε πνζφηεηα εξγαζηαθήο δχλακεο: 

 2 3 ...b Ab A b A b        

ή 

 2 3(1 ...) [1/(1 )]A A A b A b vb         

Άξα, γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο εξγαζηαθήο δχλακεο απαηηείηαη κηθξφηεξε 

πνζφηεηα εξγαζηαθήο δχλακεο, φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ηζρχεη: 

 1vb   (.1) 

2. Γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ, σο αθαζάξηζην πξντφλ, απαηηνχληαη A  

κνλάδεο ζίηνπ θαη   κνλάδεο εξγαζηαθήο δχλακεο. Γηα ηελ παξαγσγή ησλ   

κνλάδσλ εξγαζηαθήο δχλακεο απαηηνχληαη b  κνλάδεο ζίηνπ. Έπεηαη, ινηπφλ, 

φηη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ απαηηείηαη, άκεζα θαη έκκεζα, ε 

αθφινπζε πνζφηεηα ζίηνπ: 

 A b   

Άξα, γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ζίηνπ απαηηείηαη, άκεζα θαη έκκεζα, 

κηθξφηεξε πνζφηεηα ζίηνπ, φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ηζρχεη: 

 1A b   (.2) 

 Οη ζπλζήθεο (.1) θαη (.2) είλαη απνιχησο ηζνδχλακεο, δηφηη ε ηειεπηαία 

γξάθεηαη: (1 ) /b A    ή [1/(1 )] 1A b   ή 1vb  . Άξα, φηαλ ηζρχεη κία απφ ηηο 

δχν ζπλζήθεο, ηζρχεη, ηαπηνρξφλσο θαη θαηαλάγθελ, ε άιιε.  

 Δάλ, σζηφζν, ε (.1) εξκελεπηεί θαηά απζηεξά καξμηθφ ηξφπν, ηφηε 

πθίζηαηαη κία νξηαθή πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία νη δχν ζπλζήθεο δηαθέξνπλ: 

ε έλα πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα, 0 , ε εξγαζηαθή αμία είλαη 

κεδεληθή. Άξα, θαη ε ππεξαμία είλαη κεδεληθή θαη, ζπλεπψο, αλακέλεηαη φηη ηα 

θέξδε είλαη κεδεληθά. Αληηζέησο, ε (.2) δίλεη ηελ ζσζηή απάληεζε, 

δειψλνληαο φηη ηα θέξδε δχλαληαη λα είλαη ζεηηθά θαη φηη είλαη φλησο ζεηηθά 

φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 1A . Πξάγκαηη, ζην παξφλ ζχζηεκα ηζρχεη (βι. θαη 

εμηζψζεηο (51) θαη (52)): 

 (1 )( )p r pA pb     

ή, φηαλ 0 , 

 (1 )p r pA   

απφ ηελ νπνία έπεηαη φηη: 
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