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Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η 
πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ 
 
Θεφδσξνο Μαξηφιεο 
Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην 
 
Δθδνρή ηνπ παξφληνο παξνπζηάζηεθε ζε ζπλάληεζε ηνπ «Study Group on Sraffian 
Economics», ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2011: Δπραξηζηψ ηνπο Κψζηα Παπνπιή, Νίθν Ρνδνπζάθε, 
ηέιην θαθησηάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα ζρφιηα θαη πξνηάζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηψ ηνπο 
Κψζηα Λαπαβίηζα θαη Λεπηέξε Σζνπιθίδε γηα ζρφιηα, πξνηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Οη 
ζεκεηψζεηο δειψλνληαη κε [.], θαη βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ. Σέινο, πξνηείλεηαη ε 
παξάθακςε ηνπ Παξαξηήκαηνο 1 θαηά ηελ πξψηε αλάγλσζε ηνπ θεηκέλνπ.   
 
1. Ειζαγωγή 
Καηά ηελ άπνςε ηεο χζηεξεο γεξκαληθήο ζνζηαιδεκνθξαηίαο ηζρχεη ε 
αθφινπζε πξφηαζε πνιηηηθήο νηθνλνκίαο θαη, θαη’ επέθηαζε, νηθνλνκηθήο 
πνιηηηθήο: «Σα θέξδε ηνπ ζήκεξα είλαη νη επελδχζεηο ηνπ αχξην. Οη επελδχζεηο 
ηνπ αχξην είλαη ε απαζρφιεζε ηνπ κεζαχξην.» (Καγθειάξηνο Υέικνπη κηη). 
Πνηα είλαη ε άπνςε πνπ θπξηαξρεί ζηελ αξηζηεξά (φπσο απηναπνθαιείηαη); 
Δίλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε ζαθήλεηα, αλ θαη δχλαηαη λα ιερζεί φηη ε 
αξηζηεξά δελ ακθηζβεηεί, θαηά βάζε, ηελ ηζρχ ηεο πξφηαζεο. Ωζηφζν, ζε 
αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππνζηεξίδεη ηελ αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ 
κηζζσηψλ, είηε γηα ιφγνπο εζηθνχο-αλζξσπηζηηθνχο (φηαλ ηα «θέξδε είλαη 
πνιχ πςειά») είηε γηαηί ζεσξεί φηη, φηαλ ζεκεηψλεηαη κε επαξθήο (γηα ηελ 
εμάιεηςε ηεο αλεξγίαο) κεγέζπλζε ή, αθφκα, χθεζε, ε αχμεζε ησλ κηζζψλ 
νδεγεί ζε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο «ελεξγνχ δεηήζεσο» (J. M. Keynes – Μ. 
Kalecki) θαη, έηζη, ζε αύμεζε ησλ θεξδψλ αλά κνλάδα επελδεδπκέλνπ 
θεθαιαίνπ (δει. ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο), ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηεο 
νηθνλνκίαο θαη, ηειηθά, ηεο απαζρφιεζεο. 
 θνπφο ηνπ παξφληνο ζεκεηψκαηνο είλαη ε δηαζαθήληζε ησλ ζρέζεσλ 
κηζζψλ-θεξδψλ-κεγέζπλζεο βάζεη ηεο «Θεσξίαο ηεο Αλαπαξαγσγήο» ηνπ 
θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο.[1] 
 
2. Θεηικά κέπδη και μηδενική μεγέθςνζη 
Ζ χπαξμε ζεηηθψλ θεξδψλ δηαζθαιίδεη, άξαγε, ηε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο; 
 Τπνζέηνληαο, πξνο όθεινο ησλ θξηλφκελσλ απφςεσλ, έλα θιεηζηφ 
θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα ρσξίο θξαηηθφ ηνκέα, γαηνθηήκνλεο θαη 
ηερλνινγηθή πξφνδν, θαη φηη νη κηζζσηνί θαηαλαιψλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
κηζζψλ, νη νπνίνη θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ 
παξαγσγήο,[2] αο παξαζέζνπκε νξηζκέλνπο αλαγθαίνπο νξηζκνχο (αλαιπηηθά, 
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βι. π.ρ. Fujimori, 1982, ch. 1, θαη Valtukh, 1987, chs 2-3): Κέξδε (ηνπ 
ζπζηήκαηνο ή ελφο ηνκέα απηνχ) είλαη ην ζε ρξήκα (δει. ζε ηηκέο) εθθξαζκέλν 
ππεξπξντφλ ηνπ. Τπεξπξντφλ είλαη φ,ηη απνκέλεη απφ ην θαζαξφ πξντφλ κεηά 
ηελ αθαίξεζε ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ (ή, αιιηψο, ηνπ «αλαγθαίνπ 
πξντφληνο» –  K. Marx). Σέινο, θαζαξφ πξντφλ είλαη φ,ηη απνκέλεη απφ ην 
αθαζάξηζην πξντφλ κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θζαξέλησλ κέζσλ παξαγσγήο (ή, 
αιιηψο, ησλ απνζβέζεσλ).  
 Σα θέξδε ζπληζηνχλ ην εηζφδεκα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ θαη δαπαλψληαη, 
γεληθά, γηα ηελ αγνξά (i) κέζσλ παξαγσγήο, θαη (ii) κέζσλ θαηαλάισζεο. Ζ ζε 
ρξήκα εθθξαζκέλε αμία απηψλ ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη εθείλνπ ηνπ 
ηκήκαηνο ησλ κέζσλ θαηαλάισζεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηε κίζζσζε 
επηπξφζζεηεο εξγαζηαθήο δχλακεο ζπληζηά ηηο θαζαξέο επελδχζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο (= αθαζάξηζηνο ζρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζπλ κεηαβνιέο 
απνζεκάησλ (εηνίκσλ θαη εκηηειψλ πξντφλησλ, πξψησλ πιψλ θ.ιπ.) κείνλ 
απνζβέζεηο). H αλά πεξίνδν ρξφλνπ κεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ 
ηζνχηαη κε ην χςνο ησλ θαζαξψλ επελδχζεσλ ηεο πεξηφδνπ θαη, ζπλεπψο, ε 
χπαξμε ζεηηθψλ θαζαξψλ επελδχζεσλ απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε ηεο 
κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δάλ νη θαζαξέο επελδχζεηο είλαη κεδεληθέο ή 
αξλεηηθέο, ηφηε ην απφζεκα θεθαιαίνπ παξακέλεη ακεηάβιεην ή, αληηζηνίρσο, 
κεηψλεηαη θαη, έηζη, ε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, αληηθεηκεληθά, 
αδχλαηε. Με άιια ιφγηα, ιακβάλεη ρψξα «απιή» ή, αληηζηνίρσο, «θζίλνπζα 
αλαπαξαγσγή» (Marx). Δάλ νη θαζαξέο επελδχζεηο είλαη ζεηηθέο, ηφηε ην 
απφζεκα θεθαιαίνπ απμάλεηαη θαη, έηζη, ην ζχζηεκα δχλαηαη λα κεγεζπλζεί ή, 
αιιηψο, δχλαηαη λα ιάβεη ρψξα «δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή». Σν εάλ πξάγκαηη 
ζα κεγεζπλζεί (θαη ζε πνην πνζνζηφ), θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ηεο «ελεξγνχ 
δεηήζεσο» γηα κέζα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο.[3] Σέινο, εθείλα ηα κέζα 
θαηαλάισζεο, ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη κόλνλ απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο (φρη, 
δειαδή, θαη απφ ηνπο κηζζσηνχο) θαινχληαη «εκπνξεχκαηα πνιπηειείαο» (D. 
Ricardo) ή, ελαιιαθηηθά, «κε αλαπαξαγσγηθά εκπνξεχκαηα» (Marx). 
Αληηζέησο, εθείλα ηα κέζα θαηαλάισζεο, ηα νπνία θαηαλαιψλνληαη απφ ηνπο 
κηζζσηνχο, θαινχληαη «κηζζηαθά εκπνξεχκαηα». 
 Βάζεη απηψλ ησλ νξηζκψλ (ή, θαιχηεξα, απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζρέζεσλ 
νξηζκψλ-κεγεζψλ), εχθνια απνδεηθλχνληαη ηα εμήο (βι. ην Παξάξηεκα 1 ηνπ 
παξφληνο, ζην νπνίν δίλεηαη έλα αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, θαη φρη ε γεληθή 
αιγεβξηθή απφδεημε, πξνθεηκέλνπ λα κελ ζπλαληήζεη δπζθνιίεο ν κε εηδηθφο 
αλαγλψζηεο):[4] 
(i). Ζ ζπλχπαξμε ζεηηθψλ θεξδψλ θαη κεδεληθήο (ή, έζησ, αζζεληθήο) 
κεγέζπλζεο είλαη απνιχησο δπλαηή. Δηδηθφηεξα, απηή ζπκβαίλεη φηαλ, θαη 
κφλνλ φηαλ, ην – απφ ηελ  ελεξγφ δήηεζε θαζνξηδφκελν – αθαζάξηζην πξντφλ 
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είλαη ηέηνην πνπ ην ππεξπξντφλ απνηειείηαη κφλνλ (ή θπξίσο) απφ κέζα 
θαηαλάισζεο. 
(ii). Όηαλ θαη φπνηε ην ζχζηεκα εγθισβηζηεί ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ε 
αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ππέξ ησλ κηζζσηψλ (ππέξ ησλ θεθαιαηνθξαηψλ), 
δει. ε αχμεζε (κείσζε) ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο 
εξγαζίαο, νδεγεί ζε κείσζε (αχμεζε) ησλ θεξδψλ, ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη 
ηεο παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ πνιπηειείαο θαη ζε αχμεζε (κείσζε) ηεο 
παξαγσγήο κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ, ελψ έρεη ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα 
ζηελ αθαζάξηζηε παξαγσγή ησλ κέζσλ παξαγσγήο, ππφ ηελ εμήο έλλνηα: εάλ ν 
ηνκέαο παξαγσγήο κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ είλαη εληάζεσο εξγαζίαο 
(εληάζεσο θεθαιαίνπ) ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ησλ εκπνξεπκάησλ 
πνιπηειείαο, ηφηε νδεγεί ζε κείσζε (αχμεζε) ηεο αθαζάξηζηεο παξαγσγήο ησλ 
κέζσλ παξαγσγήο. Γελ νδεγεί, φκσο, ζε κεγέζπλζε θαη, άξα, νχηε ζε αχμεζε 
ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.[5] 
 
3. Σςμπεπαζμαηικέρ παπαηηπήζειρ 
ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, φπνπ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο-
ζπλδπαζκφο ηεο εξγαζίαο δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ αγνξά θαη ην εγρείξεκα 
κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, ηίπνηε δελ 
εγγπάηαη a priori φηη ην παξαγφκελν θνηλσληθφ πξντφλ ζα έρεη εθείλε ηε 
ζχλζεζε, ε νπνία απαηηείηαη γηα ηε δηεπξπκέλε αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Έπεηαη, ινηπφλ, φηη δελ ππάξρεη επηζηεκνληθή βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 
απφςεσλ ηφζν ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο φζν θαη ηεο αξηζηεξάο. Έπεηαη, επίζεο, 
φηη νη ηφζν πξνζθηιείο ζηελ αξηζηεξή θηινινγία πξνηάζεηο: «ζηελ ειιεληθή 
νηθνλνκία ηα θέξδε είλαη ηφζα δηζεθαηνκκχξηα επξψ» ή «ηα θέξδε απμήζεθαλ 
θαηά ηφζν ηνηο εθαηφ» ή, ηέινο, «ε ειιεληθή νηθνλνκία θαηέρεη ηελ ηάδε ζέζε 
ζηνλ θαηάινγν ησλ πην πινχζησλ νηθνλνκηψλ», δελ δειψλνπλ απνιχησο ηίπνηε 
γηα ηηο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο ηεο νηθνλνκίαο, ην «εηδηθφ βάξνο» ηεο ζηε 
δηεζλή αγνξά ή ηα πεξηζψξηα κίαο αλαπηπμηαθήο αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο, 
ζην βαζκφ πνπ δελ έρεη πξψηα δηεξεπλεζεί ε πιηθή ππφζηαζε απηψλ ησλ 
θεξδψλ, δει. ε ζχλζεζε ηνπ ππεξπξντφληνο. (Γηα κία αμηνζεκείσηε φςε ηεο 
«εληφο ΟΝΔ» ειιεληθήο νηθνλνκίαο, βι. ην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο). 
 Σειηθά, ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί, γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο ή/θαη 
πινπξαιηζκνχ, θαη ε άπνςε ηνπ ηδίνπ ηνπ Marx, αλεμαξηήησο ηνπ γεγνλφηνο 
φηη δελ δήισλε αξηζηεξφο (αιιά νχηε θαλ καξμηζηήο) [6]: «[Ζ] εξγαηηθή ηάμε 
δελ ζα πξέπεη λα ππεξβάιιεη ηελ ηειηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 
θαζεκεξηλψλ απηψλ αγψλσλ [ησλ νξγαλσκέλσλ αγψλσλ ηεο γηα ηε κε κείσζε 
ησλ κηζζψλ – Θ. Μ.]. […] Γελ ζα πξέπεη ινηπφλ λα θαηαηξίβεηαη απνθιεηζηηθά 
ζ’ απηφλ ηνλ αλαπφθεπθην κηθξνπφιεκν, πνπ μεπεδά δηαξθψο απφ ηνπο 
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αηέιεησηνπο ζθεηεξηζκνχο ηνπ θεθαιαίνπ ή ηηο δηαθπκάλζεηο ζηελ αγνξά. […] 
Αληί γηα ην ζπληεξεηηθφ ζχλζεκα: «Έλα δίθαην κεξνθάκαην γηα κία δίθαηε 
εξγάζηκε κέξα», ζα πξέπεη λα γξάςεη ζηε ζεκαία ηεο ην επαλαζηαηηθφ 
ζχλζεκα: «Καηάξγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο».» (Μαξμ, 
1889, ζει. 530). Πξφθεηηαη γηα άπνςε ε νπνία, θαίηνη βξίζθεηαη πέξαλ ησλ 
νξίσλ ηεο επηζηήκεο ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, δηφηη δηαηππψλεηαη ζε φξνπο 
ηαμηθνχ ζπκθέξνληνο, δελ αγλνεί ηηο αξρέο θαη ηα ζεσξήκαηα απηήο ηεο 
επηζηήκεο. 
 
Σημειώζειρ 
[1]. Ζ ελ ιφγσ ζεσξία πξνυπνζέηεη ηε ζχιιεςε ησλ κέζσλ παξαγσγήο σο 
αλαπαξαγνκέλσλ εηζξνψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ή, ηζνδπλάκσο, ηεο παξαγσγήο σο 
θπθιηθήο ξνήο (βι. Sraffa, 1960, Appendix D, §§1 θαη 3). Γηα απηφ αθξηβψο δελ 
πθίζηαηαη ζε λενθιαζηθή, «Απζηξηαθή» ή θευλζηαλή εθδνρή, αιιά κφλνλ ζηηο 
αθφινπζεο δχν: καξμηζηηθή θαη ζξαθθαταλή, φπνπ ε πξψηε είλαη, φπσο δχλαηαη λα 
απνδεηρζεί, εηδηθή πεξίπησζε ηεο δεχηεξεο ζην αλαιπηηθό επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη 
πθίζηαληαη πξνηάζεηο ηεο δεχηεξεο, νη νπνίεο είλαη αδχλαηνλ λα ειεγρζνχλ ζην 
πιαίζην ηεο πξψηεο, ελψ όιεο νη πξνηάζεηο ηεο πξψηεο κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ ζην 
πιαίζην ηεο δεχηεξεο (θαη απνδεηθλχνληαη άιιεο αιεζείο θαη άιιεο ςεπδείο). Ζ 
καξμηζηηθή εθδνρή ζπγθξνηήζεθε ζην Μαξμ ([1885] 1978) θαη αλαπηχρζεθε 
πεξαηηέξσ κε ηα ηδηνθπή ππνδείγκαηα ηνπ Λέληλ ([1893] 1986) θαη ηνπ Fel’dman 
(1928). Σν ηειεπηαίν ζπγθξνηήζεθε ζην πιαίζην ησλ ζπδεηήζεσλ γχξσ απφ ηελ 
θαηάζηξσζε ηνπ 1νπ πεληαεηνχο πξνγξάκκαηνο αλάπηπμεο (1928-1932) ηεο 
ζνβηεηηθήο νηθνλνκίαο, ελψ ηξεηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν ιακπξφο ζηαηηζηηθφο 
Prasanta Chandra Mahalanobis (1953, 1955) ζπγθξφηεζε, ρσξίο θακία γλψζε ηεο 
ζπκβνιήο ηνπ Fel’dman,  ην ίδην, ζηελ νπζία, ππφδεηγκα, ην νπνίν θαη απνηέιεζε ηε 
βάζε ηνπ 2νπ πξνγξάκκαηνο (1955-1960) αλάπηπμεο ηεο ηλδηθήο νηθνλνκίαο. Πάλησο, 
ζην εζσηεξηθφ ηεο αξηζηεξάο, δεκνθηιήο είλαη ε πεξί «ηξίησλ πξνζψπσλ» απφπεηξα 
αλάιπζεο ηεο Rosa Luxembourg, ε νπνία βαζίδεηαη, εμφθζαικα, ζε παξαλνήζεηο, 
θαζψο θαη νξηζκέλεο άιιεο απφπεηξεο, ηνπ ηδίνπ βειελεθνχο. Γηα ηε ζχγρξνλε κνξθή 
ηεο καξμηζηηθήο εθδνρήο, βι. θπξίσο Lange ([1959] 1979, θεθ. 3), Harris (1972), 
Anchishkin ([1973] 1977, 1980), Morishima (1974), Fujimori (1982), Okishio (1988) 
θαη ηακάηεο (1990, 1999), ελψ εηδηθά γηα ηε γελίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Λέληλ, 
βι. Voronin (1989).  Ζ ζξαθθαταλή εθδνρή ζπγθξνηήζεθε ζηα Sraffa (1960), 
Parrinello (1970) θαη Spaventa (1970). Γηα αλαιπηηθέο αλαπηχμεηο ηεο, βι. θπξίσο 
Pasinetti ([1977] 1991), Steedman (1977, 1979a, b) θαη Kurz and Salvadori (1995), 
ελψ γηα ζπλζεηηθέο εθζέζεηο ησλ δχν εθδνρψλ, βι. Abraham-Frois et Berrebi (1976) 
θαη Abraham-Frois (1991, pp. 375-503). 
 
[2]. Απηή ε ππφζεζε πεξί ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο ησλ κηζζψλ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία 
κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ Marx. Ωζηφζν, φπσο έρεη απνδεηρζεί απφ ηνλ Steedman (1977, 
pp. 103-105), ε αθξηβψο αληίζεηε ππφζεζε (ex post θαηαβνιή) ζπληζηά θαιχηεξε 
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πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, απφ πνζνηηθή άπνςε, γεγνλφο πνπ δελ έρεη, φκσο, 
επηπηψζεηο ζηελ παξνχζα ζπδήηεζε. 
 
[3]. Απνδεηθλχεηαη φηη, φηαλ ππάξρεη ππναπαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, 
ε αχμεζε ησλ κηζζψλ δελ νδεγεί θαηαλάγθελ ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ηνπ 
ξπζκνχ κεγέζπλζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο (φηαλ απαζρνιείηαη πιήξσο ην θεθάιαην, 
νδεγεί θαηαλάγθελ ζε κείσζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεγεζψλ). Αλαιπηηθά, βι. 
Bhaduri and Marglin (1990) θαη Kurz (1990), γηα κνλνηνκεαθά ζπζηήκαηα, θαη 
Mariolis (2006, 2007) θαη Μαξηφιεο (2011), γηα ηελ πην ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ησλ 
πνιπηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ. 
 
[4]. Ζ πξσηνπφξα, γηα ηελ επνρή ηεο, δηεξεχλεζε πνπ αλαπηχζζεηαη ζην Μαξμ 
(1889) είλαη ζπλαθήο κε ην αθφινπζν ζεκείν (ii), θαίηνη ειεγρφκελε ή, αθφκα, 
εζθαικέλε, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, θπξίσο επεηδή νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ 
ζεσξνχληαη, εθεί, αλάινγεο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ ηνπο. 
  
[5]. Δίρα ηελ επθαηξία λα επηζεκάλσ εγθαίξσο απηά ηα δεηήκαηα, ζε κία ζεηξά 
άξζξσλ, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (βι. Μαξηφιεο, 
1997α, β, 1999). Παξά ηε λενθηιειεχζεξε θαη θεληξναξηζηεξή επθνξία πνπ 
επηθξαηνχζε ηφηε, ελφςεη (θαη) ηεο εηζφδνπ ηεο ρψξαο ζηελ ΟΝΔ, ππνζηήξημα φηη νη 
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο θαη 
φηη ε αλεξγία δελ πξφθεηηαη λα κεησζεί. Έηζη, ζην πιαίζην ηεο νξηδφκελεο απφ ηελ 
έλαξμε (13/5/1997) ηνπ ιεγνκέλνπ «Κνηλσληθνχ Γηαιφγνπ» ζπγθπξία, ζεκείσζα φηη 
«νη εξγαδφκελνη θάζε άιιν παξά ζα πξέπεη λα ελαπνζέηνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζηελ 
απζφξκεηε πνξεία ησλ γεγνλφησλ, πνξεία ηελ νπνία επηρεηξνχλ λα λνκηκνπνηήζνπλ 
νη ζπδεηήζεηο πεξί «παγθνζκηνπνίεζεο» θαη «απηνκαηνπνίεζεο».» (Μαξηφιεο, 1999, 
ζει. 160). 
 
[6]. Ο F. Engels, ζε κία επηζηνιή ηνπ (2-3 Ννεκβξίνπ 1882) πξνο ηνλ Δ. Bernstein, 
γξάθεη: «[W]hat is known as ‘Marxism’ in France is, indeed, an altogether peculiar 
product – so much so that Marx once said to Lafargue: ‘Ce qu'il y a de certain c'est 
que moi, je ne suis pas Marxiste.’ [If anything is certain, it is that I myself am not a 
Marxist]». 
 
Παπάπηημα 1: Ένα απλό ςπόδειγμα ηπιών ηομέων 
Θεσξνχκε έλα θιεηζηφ θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα απιήο παξαγσγήο (single 
production) θαη ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, κε νκνηνγελή εξγαζία θαη ρσξίο 
πάγην θεθάιαην, ηχπνπ Sraffa (1960, Part 1), ην νπνίν παξάγεη ηξία εκπνξεχκαηα: Σν 
εκπφξεπκα 1 είλαη έλα κέζν παξαγσγήο, ην νπνίν εηζέξρεηαη ζηελ ίδηα ηνπ ηελ 
παξαγσγή θαζψο θαη ζηελ παξαγσγή ησλ ππνινίπσλ δχν εκπνξεπκάησλ. Σν 
θαηαλαισηηθφ εκπφξεπκα 2 θαηαλαιψλεηαη απφ κηζζσηνχο θαη θεθαιαηνθξάηεο 
(κηζζηαθφ εκπφξεπκα). Σέινο, ην θαηαλαισηηθφ εκπφξεπκα 3 θαηαλαιψλεηαη κφλνλ 
απφ θεθαιαηνθξάηεο (εκπφξεπκα πνιπηειείαο). Με aij ζπκβνιίδνπκε ηηο κνλάδεο ηνπ 
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εκπνξεχκαηνο i πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ εκπνξεχκαηνο j (i, 
j = 1, 2, 3), σο αθαζάξηζην πξντφλ. Με Lj ζπκβνιίδνπκε ηηο κνλάδεο άκεζεο 
(«δσληαλήο» – Marx) εξγαζίαο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή 1 κνλάδαο ηνπ 
εκπνξεχκαηνο j, σο αθαζάξηζην πξντφλ. Με pj ζπκβνιίδνπκε ηελ ηηκή 1 κνλάδαο ηνπ 
εκπνξεχκαηνο j, κε r ζπκβνιίδνπκε ην δηαηνκεαθά εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, κε m ηνλ 
ρξεκαηηθφ κηζζφ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο («ρξεκαηηθφ σξνκίζζην») 
θαη κε w ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο 
(«χςνο πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ»). πλεπψο, ζέηνληαο, ζε ζπκθσλία κε ηνπο 
Ricardo θαη Marx, ηελ ηηκή ηνπ εκπνξεχκαηνο πνιπηειείαο ίζε κε 1 λνκηζκαηηθή 
κνλάδα («κέηξν κέηξεζεο ησλ ηηκψλ ή numéraire»), ηα ρξεκαηηθά κεγέζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αθφινπζν ζχζηεκα εμηζψζεσλ: 
 p1 = (1 + r) (p1 a11 + m L1)         (1) 
  p2 = (1 + r) (p1 a12 + m L2) (2) 
  p3 = (1 + r) (p1 a13 + m L3)  (3) 
 m = p2 w                    (4) 
 p3 = 1 (5) 
Γηα παξάδεηγκα, εάλ a11 = 0.5, a12 = 2, a13 = 4, L1 = L2 = L3 = 1, w = 0.1 (αξηζκεηηθέο 
ηηκέο πνπ ζα δηαηεξήζνπκε γηα ηε ζπλέρεηα, εθηφο εάλ εηπσζεί ην αληίζεην), ηφηε απφ 
ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο ιακβάλνπκε (κε πξνζέγγηζε ηξηψλ δεθαδηθψλ ςεθίσλ): 
r = 0.266, p1 = 0.184, p2 = 0.534, m = 0.053. Όπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ε 
αληηθαηάζηαζε ηεο εμίζσζεο (5) απφ ηελ εμίζσζε p1 θ + p2 ρ + p3 ς = σ, φπνπ ηα (θ, 
ρ, ς)  0 θαη σ > 0 είλαη απζαίξεηα επηιεγκέλεο ζηαζεξέο, δει. ε κεηαβνιή ηνπ 
numéraire, νδεγεί ζε κεηαβνιή ησλ pj, αιιά δελ επεξεάδεη νχηε ην r νχηε ηνπο 
ιφγνπο ησλ ηηκηαθψλ κεγεζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, p1 / p3, p2 / p3, m / p3: δελ έρεη, 
επνκέλσο, παξά λνκηλαιηζηηθέο επηπηψζεηο, ηζνδχλακεο κε απηέο κίαο κεηαβνιήο ησλ 
θπζηθψλ κνλάδσλ κέηξεζεο ησλ εκπνξεπκάησλ.  
 πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε χπαξμε ή φρη ζεηηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο (θαη, 
άξα, ζεηηθψλ θεξδψλ) εμαξηάηαη κόλνλ απφ (i) ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο ησλ 
ηνκέσλ 1 θαη 2 (δει. ησλ «αλαπαξαγσγηθψλ ηνκέσλ», ζα έιεγε ν Marx), θαη (ii) ην 
χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ (θαηά ηελ επίιπζε ηνπ ζπζηήκαηνο σο πξνο r θαη 
p1 / p2 εκπιέθνληαη κφλνλ νη εμηζψζεηο (1), (2) θαη (4)): Δάλ, γηα παξάδεηγκα, 
ζπληειεζηεί ηερλνινγηθή πξφνδνο ζηνλ ηνκέα 3 θαη κεησζεί, έηζη, ην a13 ζε 3, ηφηε ην 
πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην p1 / p2 δελ ζα κεηαβιεζνχλ, αιιά κφλνλ ηα εκπνξεχκαηα 1 
θαη 2 ζα γίλνπλ πην αθξηβά ζε ζρέζε κε ην εκπφξεπκα 3, ήηνη  p1 = 0.240, p2 = 0.696 
(θαη, άξα, ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην ζα απμεζεί ζε 0.070). Αληηζέησο, εάλ κφλνλ ην 
πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμεζεί ζε 0.2, ηφηε ην p1 / p2 ζα κεηαβιεζεί, ην πνζνζηφ 
θέξδνπο ζα κεδεληζζεί θαη, ζπλεπψο, ηα θέξδε θάζε ηνκέα ζα είλαη ίζα κε ην κεδέλ 
(ηα ρξεκαηηθά κεγέζε ζα κεηαβιεζνχλ σο εμήο: p1 = 0.222, p2 = 0.555, m = 0.111). 
 Σψξα, αο εμεηάζνπκε ην ζχζηεκα απφ ηελ πιεπξά ησλ πιηθώλ κεγεζψλ ηνπ: εάλ 
ζπκβνιίζνπκε κε Xi ην αθαζάξηζην πξντφλ ζε εκπφξεπκα i, κε g ηνλ εληαίν, αλά 
εκπφξεπκα, πνζνζηηαίν ξπζκφ επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, κε c ην χςνο ηεο 
θαηαλάισζεο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, θαη 
ππνζέζνπκε φηη απαζρνιείηαη 1 κνλάδα εξγαζίαο ζην ζχζηεκα θαη φηη νη 
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θεθαιαηνθξάηεο θαηαλαιψλνπλ ηα εκπνξεχκαηα 2 θαη 3 ζε αλαινγία 1 : 1, ηφηε 
κπνξνχκε λα γξάςνπκε:  
 L = L1 X1 + L2 X2 + L3 X3 = 1 (6) 
 X1 = (1 + g) (a11 X1 + a12 X2 + a13 X3) (7) 
 X2 = (1 + g) (w L) + c L (8) 
 X3 = c L   (9) 
 Ζ εμίζσζε (6) δειψλεη φηη ε ζπλνιηθή πνζφηεηα εξγαζίαο, L, πνπ απαζρνιεί ην 
ζχζηεκα, ηζνχηαη κε 1. Ζ εμίζσζε (7) δειψλεη φηη ην αθαζάξηζην πξντφλ ζε 
εκπφξεπκα 1 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ θζαξέλησλ κέζσλ 
παξαγσγήο, a11 X1 + a12 X2 + a13 X3, θαη γηα ηελ επηζψξεπζε κέζσλ παξαγσγήο (ή, 
αιιηψο, «ζηαζεξνχ θεθαιαίνπ»), g (a11 X1 + a12 X2 + a13 X3). Ζ εμίζσζε (8) δειψλεη 
φηη ην αθαζάξηζην πξντφλ ζε εκπφξεπκα 2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο θαηαλαισηηθέο 
αλάγθεο κηζζσηψλ, w L, θαη θεθαιαηνθξαηψλ, c L, θαζψο επίζεο γηα ηελ επηζψξεπζε  
κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ (ή, αιιηψο, «κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ»), g w L. Σέινο, ε 
εμίζσζε (9) δειψλεη φηη ην αθαζάξηζην πξντφλ ζε εκπφξεπκα 3 ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. Αληηθαζηζηψληαο ηηο αξηζκεηηθέο 
ηηκέο ηνπ παξαδείγκαηφο καο ζε απηέο ηηο εμηζψζεηο θαη ζέηνληαο c = 1 / 28, 
πξνθχπηνπλ: g = 0, X1 = 58 / 70, X2 = 19 / 140 θαη X3 = 1 / 28 (γηα ηελ αθξίβεηα, 
ελέρεηαη άιιε κία ιχζε, κε X2 < 0, ε νπνία απνξξίπηεηαη σο κε νηθνλνκηθά 
ζεκαληηθή, θαη ζα αγλννχκε, εθεμήο, θάζε ιχζε απηνχ ηνπ είδνπο). Άξα: 
(i). Σν θαζαξφ πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε: 0 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 
1, ήηνη  
 X1 – (a11 X1 + a12 X2 + a13 X3) = 0, 
19 / 140 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2, θαη 1 / 28 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 3. 
(ii). To ππεξπξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλίζηαηαη ζε: 0 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 1, 1 
/ 28 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 2, θαη X3 = 1 / 28 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο 3. 
Δπνκέλσο, ηα θέξδε ηνπ ζπζηήκαηνο (δει. ε ηηκή ηνπ ππεξπξντφληνο ηνπ) ηζνχληαη 
κε: 
               p1 0 + p2 (1 / 28) + p3 (1 / 28) = 0.055  
θαη είλαη, πξνθαλψο, ίζα κε ηε ρξεκαηηθή αμία ηεο θαηαλάισζεο ησλ 
θεθαιαηνθξαηψλ.  
(iii). Καίηνη ππάξρνπλ ζεηηθά θέξδε, ην ζχζηεκα δελ δχλαηαη λα κεγεζπλζεί, αθξηβψο 
επεηδή ην ζύλνιν ηνπ ππεξπξντφληνο έρεη ιάβεη ηε κνξθή κέζσλ θαηαλάισζεο. 
 Γηα θάζε ηηκή ηνπ c πνπ είλαη κηθξόηεξε απφ 1 / 28, ην ππεξπξντφλ 
πεξηιακβάλεη ζεηηθή πνζφηεηα ηνπ κέζνπ παξαγσγήο θαη, ζπλεπψο, ην ζχζηεκα 
κεγεζχλεηαη. Γηα παξάδεηγκα, γηα c = 1 / 35, πξνθχπηνπλ X1 = 0.838, X2 = 0.133, X3 = 
1 / 35. πλεπψο, ην ππεξπξντφλ πεξηιακβάλεη 0.039 κνλάδεο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο 
θαη, άξα, ην ζχζηεκα κεγεζχλεηαη κε πνζνζηηαίν ξπζκφ (βι. εμίζσζε (7)): g = 0.039 / 
0.799 = 4.8%.  
 Αληηζέησο, γηα θάζε ηηκή ηνπ c πνπ είλαη κεγαιύηεξε απφ 1 / 28, ην ππεξπξντφλ 
πεξηιακβάλεη αξλεηηθή πνζφηεηα ηνπ κέζνπ παξαγσγήο θαη, ζπλεπψο, ην ζχζηεκα 
ζπξξηθλψλεηαη (θζίλνπζα αλαπαξαγσγή). Γηα παξάδεηγκα, γηα c = 1 / 25, πξνθχπηνπλ 
X1 = 0.823, X2 = 0.137, X3 = 1 / 25. πλεπψο, ην ππεξπξντφλ πεξηιακβάλεη – 0.023 
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κνλάδεο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο, 0.037 κνλάδεο ηνπ κηζζηαθνχ εκπνξεχκαηνο θαη 1 / 
25 κνλάδεο ηνπ εκπνξεχκαηνο πνιπηειείαο, θαη, άξα, ην ζχζηεκα ζπξξηθλψλεηαη κε 
πνζνζηηαίν ξπζκφ (βι. εμίζσζε (7)): g = – 0.023 / 0.846 = – 2.7%, ελψ ηα θέξδε ηνπ 
είλαη, πξνθαλψο, ζεηηθά θαη ίζα κε 
 p1 (– 0.023) + p2 (0.037) + p3 (1 / 25) = 0.056  
ε κία ηέηνηα πεξίπησζε, δει. φηαλ ην ππεξπξντφλ πεξηιακβάλεη αξλεηηθή πνζφηεηα 
ηνπ κέζνπ παξαγσγήο, ην ζχζηεκα δχλαηαη λα κεγεζπλζεί κφλνλ εάλ κεηαηξαπεί ζε 
αλνηθηφ θαη, εηδηθφηεξα, εηζάγεη πάλσ απφ 0.023 κνλάδεο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο 
εμάγνληαο ηκήκα ησλ 0.037 κνλάδσλ ηνπ εκπνξεχκαηνο 2 ή/θαη ηκήκα ησλ 1 / 25 
κνλάδσλ ηνπ εκπνξεχκαηνο 3 (βι. θαη ην Παξάξηεκα 2 ηνπ παξφληνο). 
 Δπηζηξέθνληαο, ηψξα, ζηελ πεξίπησζε ηεο θιεηζηήο νηθνλνκίαο, ζεκεηψλεηαη 
φηη, εάλ ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, w,  ζεσξεζεί παξάκεηξνο, ηφηε ε ηηκή 
ηνπ c, γηα ηελ νπνία ην ζχζηεκα παξακέλεη ζε θαηάζηαζε ζηαζηκφηεηαο (g = 0), θαη 
νη αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ Xi δίλνληαη απφ ηηο αθφινπζεο γξακκηθέο ζρέζεηο (ράξηλ 
ζπληνκίαο δελ ζα εθζέζσ ηελ απφδεημε): 
  c = X3 = (1 / 14) (1 – 5 w) 
  X1 = (4 / 14) (3 – w) 
  X2 = (1 / 14) (1 + 9 w) 
ε πην γεληθνχο φξνπο, δει. αλεμαξηήησο ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ aij  θαη Lj, 
απνδεηθλχεηαη φηη, φηαλ g = 0, ηα ζπλνιηθά θέξδε θαη ηα r, c είλαη γλεζίσο θζίλνπζεο 
ζπλαξηήζεηο ηνπ w, ην X2 είλαη γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ w, ελψ ην X1 είλαη 
γλεζίσο θζίλνπζα (αχμνπζα) ζπλάξηεζε ηνπ w φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ην θιάζκα a13 / 
L3 είλαη κεγαιχηεξν (κηθξφηεξν) απφ ην θιάζκα a12 / L2 θαη, ζπλεπψο, ν ηνκέαο 3 
είλαη εληάζεσο θεθαιαίνπ (εληάζεσο εξγαζίαο) ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα 2.  
 Σέινο, δελ απαηηείηαη λα ππνγξακκηζζεί φηη, ζε φ,ηη πξνεγήζεθε, ππνηέζεθε, 
πξνο φθεινο ησλ θξηλφκελσλ απφςεσλ, ε χπαξμε (i) ηζνξξνπίαο πξνζθνξάο-
δεηήζεσο ζε φιεο ηηο αγνξέο («απξφζθνπηε αλαπαξαγσγή» – Marx), θαη (ii) εληαίνπ 
πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ησλ ηνκέσλ, ελψ ηίπνηε δελ ηελ δηαζθαιίδεη a priori 
ζηo πιαίζην ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο: ε αληζνξξνπία θαη ε αληζνκεηξία 
ζπληζηνχλ, φπσο κπνξεί λα απνδεηρζεί ινγηθά θαη εκπεηξηθά, ηνλ θαλφλα παξά ηελ 
εμαίξεζε. 
 
Παπάπηημα 2: Μία αξιοζημείωηη όψη ηηρ «ενηόρ ΟΝΕ» ελληνικήρ οικονομίαρ 
Ζ ειιεληθή αξηζηεξά δελ έρεη δηεξεπλήζεη (απφ φ,ηη γλσξίδσ) ην αθφινπζν εξψηεκα: 
ζε πνην βαζκφ ε παξαγσγή ηνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο επαξθεί γηα ηε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο; Σν εξψηεκα ηέζεθε ζηε 
δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Υαξάιακπνπ Οηθνλνκίδε (1991) θαη ε εκπεηξηθή έξεπλά 
ηνπ, βάζεη ηεο αλάιπζεο εηζξνψλ-εθξνψλ, θαηέιεμε ζε νξηζκέλα απνθαιππηηθά 
ζπκπεξάζκαηα: Ζ παξαγσγή ηνπ εγρψξηνπ ηνκέα παξαγσγήο πξντφλησλ παγίνπ 
θεθαιαίνπ δελ επαξθεί γηα λα θαιχςεη νχηε θαλ ηηο ζπλνιηθέο απνζβέζεηο παγίνπ 
θεθαιαίνπ ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, ν γεξκαληθφο (ηεο πξψελ Ο. Γ. Γεξκαλίαο) 
ηνκέαο παξαγσγήο πξντφλησλ παγίνπ θεθαιαίνπ (εθηφο απφ ηνλ θιάδν 
«Καηαζθεπέο») είλαη 12.5 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αληίζηνηρν ειιεληθφ. Σέινο, ην 
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εγρσξίσο παξαγφκελν κέξνο ηνπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο Διιάδαο είλαη ηεο 
ηάμεο ηνπ 15%, ελψ ηεο Γεξκαλίαο είλαη πάλσ απφ ην 80%. Καη φια απηά, αο κελ 
ππνηηκεζεί, αλαθέξνληαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 (δει. βάζεη ησλ πην πξφζθαησλ 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εθπνλήζεθε ε ελ ιφγσ δηαηξηβή). 
 Βέβαηα, κία αλνηθηή νηθνλνκία δελ είλαη αλαγθαζκέλε λα παξάγεη ε ίδηα ηα 
απαηηνχκελα γηα ηε αλαπαξαγσγή ηεο κέζα παξαγσγήο, αιιά κπνξεί λα ηα 
πξνκεζεχεηαη απφ ηε δηεζλή αγνξά, θαη απηφ πξάγκαηη έθαλε θαη θάλεη ε ειιεληθή 
νηθνλνκία. Αθφκα, φκσο, θαη εάλ αληηπαξέιζνπκε ην δήηεκα φηη ε χπαξμε 
αλεπηπγκέλνπ ηνκέα παξαγσγήο κέζσλ παξαγσγήο (ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη, γεληθά, 
απφ ηαρεία ηερλνινγηθή πξφνδν, νηθνλνκίεο θιίκαθαο, παξαγσγή δηαρεφκελεο, ζηνπο 
ππφινηπνπο ηνκείο, ηερλνινγηθήο γλψζεο, πςειή εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα 
δήηεζεο θαη πςειέο δηαηνκεαθέο δηαζπλδέζεηο) έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην ζχλνιν 
ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, παξακέλεη ην δήηεκα ηνπ βαζκνχ θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ 
απφ ηηο εμαγσγέο (αλ θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηά ηα δχν δεηήκαηα ζπλδένληαη, βι. 
π.ρ. Ros, 1990, θαη Thirlwall, 2001, θεθ. 17, κπνξνχλ θαηαξράο λα δηαρσξηζηνχλ, απφ 
αλαιπηηθή άπνςε). χκθσλα κε ηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ Αζαλάζνγινπ (2010), ε 
νπνία αθνξά ζηελ πεξίνδν 1962-2007, νξηζκέλα ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
εμσηεξηθνχ ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο είλαη ηα εμήο: 
(i). Οη εγρψξηεο επελδχζεηο ζε κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφ βαζίδνληαη ζρεδφλ 
απνθιεηζηηθά ζηηο εηζαγσγέο ησλ πξντφλησλ απηψλ, νη νπνίεο απνηεινχλ ζεκαληηθφ 
πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Δπηπιένλ, ε εγρψξηα παξαγσγή εηνίκσλ αγαζψλ 
εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ εηζαγσγέο ελδηάκεζσλ πξντφλησλ θαη πξψησλ πιψλ. 
(ii). Σν πςειφ εηζαγσγηθφ πεξηερφκελν ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζπλεπάγεηαη ηελ 
αιιειεμάξηεζε εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ θαη ηε κνληκφηεηα ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 
εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε πξνζηηζέκελε αμία ησλ εμαγσγψλ δελ 
επαξθεί γηα λα θαιχςεη ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 
(iii). Ζ ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εμαξηάηαη απφ ηε 
κεηαθνξά ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ησλ εηζαγσγψλ. 
(iv). H ελίζρπζε ηεο δήηεζεο θαη ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, θαζψο επίζεο ν 
ηερλνινγηθφο εθζπγρξνληζκφο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, πξνθαινχλ αχμεζε ησλ 
εηζαγσγψλ θαη δηεχξπλζε ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 
(v). H δηείζδπζε ησλ εηζαγσγψλ ζηελ εγρψξηα αγνξά κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ 
απμάλεηαη κε πςειφ ξπζκφ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κε ζπλέπεηα ηελ εθηφπηζε ησλ 
εγρψξησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ. 
(vi). H εγρψξηα αληαγσληζηηθφηεηα, κεηξνχκελε απφ ην ιφγν ησλ ηηκψλ ησλ 
εηζαγνκέλσλ (ρσξίο θαχζηκα) πξνο ηηο ηηκέο ησλ εγρσξίσο παξαγφκελσλ αγαζψλ 
(ρσξίο θαχζηκα), παξνπζηάδεη, απφ ην 1988 θαη έπεηηα, κφληκε ρεηξνηέξεπζε, ε νπνία 
εληείλεηαη θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ έληαμε ηεο ρψξαο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ (ΕΔ). 
 Ωο γλσζηφλ, γηα θάζε αλνηθηή νηθνλνκία ηζρχνπλ νη αθφινπζεο ηαπηόηεηεο: 
  Υnndi = (C + G) + Sn (Η) 

  Sn = In + CA (II) 
  Pg = [(C + G) – W] + In + CAg.-s. (III) 



10 

 

ή, ιχλνληαο ηε ζρέζε (ΗΗ) σο πξνο In, αληηθαζηζηψληαο ζηε ζρέζε (ΗΗΗ) θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε φηη  CA = CAg.-s. + CAi.-c.t., 
  Pg + CAi.-c.t. = [(C + G) – W] + Sn = Υnndi – W  (IV) 

φπνπ ην Υnndi ζπκβνιίδεη ην θαζαξφ εζληθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα, ην C ηελ ηειηθή 
θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ, ην G ηελ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ηεο 
Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ «Με Κεξδνζθνπηθψλ Ηδξπκάησλ πνπ Δμππεξεηνχλ 
Ννηθνθπξηά» (άξα, C + G είλαη ε ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε), ην Sn ηε 
ζπλνιηθή θαζαξή απνηακίεπζε, ην In ηε ζπλνιηθή θαζαξή επέλδπζε, ην CA ην 
ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ην Pg ηα αθαζάξηζηα θέξδε (δει., θαζαξά θέξδε 
ζπλ θφξνη επί ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ κείνλ επηδνηήζεηο), κέγεζνο πνπ 
ζπληζηά ηε ρξεκαηηθή έθθξαζε ηνπ ππεξπξντφληνο, ην W ηνπο ζπλνιηθνχο κηζζνχο 
(ηδησηηθνχ θαη δεκνζίνπ ηνκέα), ην CAg.-s. ην ηζνδχγην αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη ην 
CAi.-c.t. ην ηζνδχγην εηζνδεκάησλ θαη ηξερνπζψλ (κε θεθαιαηαθψλ) κεηαβηβάζεσλ. 
Σέινο, ην Pg + W  ηζνχηαη κε ην θαζαξφ εγρψξην πξντφλ, θαη, ππφ ηελ ππφζεζε φηη ε 
απνηακίεπζε απφ κηζζνχο είλαη κεδεληθή, ην C – W ηζνχηαη κε ηελ εθηφο ησλ κηζζψλ 
ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ λνηθνθπξηψλ. 
 Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ είλαη, θπζηθά, ε κνλαδηθή ζηνλ θφζκν ή ζηελ ΕΔ, ε 
νπνία εκθαλίδεη κφληκα ειιεηκκαηηθφ ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Δίλαη, φκσο, 
ε κνλαδηθή ζηε ΕΔ, ε νπνία εκθαλίδεη αξλεηηθή θαζαξή απνηακίεπζε θαηά κήθνο 
όιεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, κε εμαίξεζε ην έηνο 2001, φπνπ ε θαζαξή απνηακίεπζε 
είλαη «ειάρηζηα» ζεηηθή, ήηνη ίζε κε 293 εθαη. επξψ (ή 1.8% ησλ θαζαξψλ 
επελδχζεσλ): Βιέπε ηνλ Πίλαθα 1, φπνπ εκθαλίδνληαη φια ηα κεγέζε ησλ ζρέζεσλ (Η) 
έσο θαη (ΗV), θαζψο επίζεο, πξψηνλ, ε ιεγφκελε «θαζαξή ιήςε δαλείσλ», NB (ε 
νπνία νξίδεηαη σο ην άζξνηζκα ηνπ ηζνδπγίνπ ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηνπ 
ηζνδπγίνπ θεθαιαηαθψλ κεηαβηβάζεσλ, θαη θαιχπηεηαη κε ηηο θαζαξέο εηζξνέο 
ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ηνπ ηζνδπγίνπ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ), δεχηεξνλ, 
ηα θαζαξά θέξδε, Pn, ηξίηνλ, ε εθηφο ησλ κηζζψλ ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε ησλ 
λνηθνθπξηψλ σο πνζνζηφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, θαη, ηέηαξηνλ, ε εθηφο ησλ κηζζψλ 
ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή δαπάλε σο πνζνζηφ ησλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ. Αλ 
θαη ηα ζηνηρεία δελ είλαη απνιχησο ζπγθξίζηκα, θπξίσο ιφγσ ηεο λεφηεξεο πξαθηηθήο 
δηάζπαζεο ησλ κεηαβηβάζεσλ ζε ηξέρνπζεο θαη θεθαιαηαθέο, ζεκεηψλεηαη φηη, απφ 
ην 1960 έσο θαη ην 1999, ε θαζαξή απνηακίεπζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ήηαλ 
πάληνηε ζεηηθή. Δπίζεο, νη άιιεο ρψξεο ηεο ΕΔ, νη νπνίεο έρνπλ εκθαλίζεη, θαηά ηελ 
πεξίνδν 2000-2010, αξλεηηθή θαζαξή απνηακίεπζε είλαη νη εμήο (ζχκθσλα κε 
ζηνηρεία ηεο AMECO): Ηηαιία (δχν έηε, θαη ηα δχν κεηά ην 2008), Κχπξνο (ηξία έηε, 
φια κεηά ην 2007), Μάιηα (7 έηε, δχν εθ ησλ νπνίσλ κεηά ην 2008), Πνξηνγαιία (7 
έηε, ήηνη θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2010) θαη ινβαθία (2 έηε, έλα εθ ησλ νπνίσλ κεηά 
ην 2008).  
 Ζ χπαξμε αξλεηηθήο θαζαξήο απνηακίεπζεο ζεκαίλεη φηη ε ζπλνιηθή ηειηθή 
θαηαλαισηηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ην θαζαξφ εζληθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα (βι. ζρέζε 
(Η)), θαη, ηαπηνρξφλσο, φηη ε εθηφο ησλ κηζζψλ ζπλνιηθή ηειηθή θαηαλαισηηθή 
δαπάλε ππεξβαίλεη ην άζξνηζκα ησλ αθαζάξηζησλ θεξδψλ θαη ηνπ ηζνδπγίνπ 
εηζνδεκάησλ θαη ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ (βι. ζρέζε (IV)).  Πεξαηηέξσ, φηαλ ε 
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ζπλνιηθή θαζαξή επέλδπζε είλαη ζεηηθή (φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2010), ζεκαίλεη φηη ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ 
ζπλαιιαγψλ δελ είλαη κφλνλ ειιεηκκαηηθφ, αιιά θαη ην έιιεηκκά ππεξβαίλεη ηε 
ζπλνιηθή θαζαξή επέλδπζε (βι. ζρέζε (ΗΗ)). Σέινο, δηαπηζηψλεηαη φηη, ζηελ 
πεξίπησζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ε εθηφο ησλ κηζζψλ ζπλνιηθή ηειηθή 
θαηαλαισηηθή δαπάλε ππεξβαίλεη ζπζηεκαηηθά (δει. κε ηελ εμαίξεζε ηνπ έηνπο 
2004) ηα αθαζάξηζηα θέξδε (βι. ζρέζε (ΗΗΗ)). Με κία ιέμε, δειαδή, φια απηά 
δειψλνπλ φηη, εάλ ε νηθνλνκία ήηαλ θιεηζηή (CAg.-s = CAi.-c.t. = 0), ηφηε ceteris 
paribus ε ζπλνιηθή θαζαξή επέλδπζε ζα ήηαλ αξλεηηθή θαη, ζπλεπψο, ε νηθνλνκία 
ζα βξηζθφηαλ, ζπζηεκαηηθά, ζε θαζεζηψο θζίλνπζαο αλαπαξαγσγήο. 
 
Πίνακαρ 1. Οξηζκέλα βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, 2000-2010 

(ηξέρνπζεο ηηκέο, ζε δηζ. επξώ) 

Πεγέο: ΔΛ.ΣΑΣ. θαη επεμεξγαζία απφ ηνλ ζπγγξαθέα. εκεηψλεηαη φηη, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, νη 
ζρέζεηο (I) – (IV) δελ πιεξνχληαη επαθξηβψο ιφγσ αξηζκεηηθψλ ζηξνγγπινπνηήζεσλ. 
 
 
 Μπνξνχκε, επνκέλσο, λα ζπκπεξάλνπκε φηη, παξά ηνλ πςειφ ιφγν 
αθαζάξηζησλ θεξδψλ-ζπλνιηθψλ κηζζψλ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία (φπσο θαίλεηαη 
απφ ηνλ Πίλαθα 1, ε κέζε ηηκή ηνπ αλέξρεηαη ζην 149%, ε νπνία είλαη αηζζεηά 
πςειή γηα ηε ΕΔ), «ηα αθαζάξηζηα θέξδε ηνπ ζήκεξα είλαη κάιινλ ε εθηφο ησλ 
κηζζψλ θαηαλάισζε, παξά ε θαζαξή επέλδπζε, ηνπ αχξην». Έηζη, ηα ηζρχνληα 
επίπεδα θαηαλάισζεο θαη επέλδπζεο ζπληεξνχληαη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο πψιεζεο 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ππφινηπν θφζκν: Ζ κέζε ηηκή ηνπ ιφγνπ ηεο «θαζαξήο 
ιήςεο δαλείσλ» πξνο ην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ αλέξρεηαη ζην 87.3% (βι. 
Πίλαθα 1), ελψ ε «Καζαξή Γηεζλήο Δπελδπηηθή Θέζε», ε νπνία εθθξάδεη ηηο θαζαξέο 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Υnndi 122.7 132.0 140.1 150.9 161.7 167.6 181.2 191.7 199.4 194.1 184.1 

C 97.4 104.5 112.4 120.0 128.3 138.8 150.2 159.8 171.2 169.2 169.2 
G 25.5 27.2 30.5 31.4 33.9 35.2 40.3 44.8 47.5 53.2 46.9 
Sn -0.2 0.3 -2.8 -0.5 -0.5 -6.4 -9.3 -12.9 -19.3 -28.3 -32.0 

In 16.2 17.0 17.0 20.7 18.9 14.5 17.5 22.5 19.4 4.5 -4.9 
CA -16.4 -16.7 -19.8 -21.2 -19.4 -20.9 -26.8 -35.4 -38.7 -32.8 -27.1 

CAg.-s. -18.4 -19.3 -21.2 -21.1 -18.6 -17.6 -22.3 -27.1 -30.4 -25.2 -19.5 
CAi.-c.t. 2.0 2.6 1.4 -0.1 -0.8 -3.3 -4.5 -8.3 -8.3 -7.6 -7.6 

NB -13.1 -14.9 -18.3 -18.5 -16.7 -18.3 -22.1 -30.3 -35.3 -30.3 -23.3 
Pg 75.4 81.6 83.3 91.0 97.6 102.2 111.9 119.6 121.4 113.1 108.3 
W 45.3 47.9 55.4 60.0 64.9 68.6 73.8 80.4 86.3 88.6 83.5 

C – W 52.1 56.6 57.0 60.0 63.4 70.2 76.4 79.4 84.9 80.6 85.7 
Pn 59.1 63.8 65.7 72.8 78.8 82.3 88.9 94.1 95.7 90.4 83.4 

(C – W) / 
Pn (%) 

88.2 88.7 86.8 82.4 80.5 85.3 85.9 84.4 88.7 89.2 102.8 

[(C + G) – 
W ]  / Pg 

(%) 

102.9 102.7 105.0 100.4 99.7 103.1 104.3 103.8 109.1 118.3 122.4 
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ππνρξεψζεηο ησλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο έλαληη ησλ κε θαηνίθσλ, φπσο απηέο 
απνηηκψληαη ζηελ αγνξά, παξνπζηάδεη έληνλα αλνδηθή ηάζε θαη, ζπγθεθξηκέλα, 
αλέξρεηαη απφ ην – 44.2 % ηνπ ΑΔΠ (2000) ζην – 98.2% ηνπ ΑΔΠ (2010) (βι. επίζεο 
Λαπαβίηζαο et al., 2010, θεθ. 2 θαη Παξάξηεκα Β, Οηθνλφκνπ et al., 2010, ζει. 437, 
θαη Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 2011, ζει. 118).  
 Βεβαίσο, απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ πιήξσο 
νη – πηζαλφηαηα κε αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο – ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ε «εληφο 
ΟΝΔ» ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη ηα πξναλαθεξζέληα γλσξίζκαηα, ελψ εθηηκψ 
φηη ε αλαδηαηχπσζε ησλ ζρέζεσλ (Η) έσο θαη (ΗV) ζε φξνπο πιηθψλ κεγεζψλ πξέπεη 
λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο απηήο ηεο έξεπλαο.  
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