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Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21ο Αιώνα»*  
  
Θεφδσξνο Μαξηφιεο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην, θαη Ιλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Γεκήηξεο Μπάηζεο 
 
1. Ειζαγωγή 
Η αγγιηθή έθδνζε (Μάξηηνο 2014, Harvard University Press) ηνπ βηβιίνπ «Σν 
Κεθάιαην ζηνλ 21ν Αηψλα» ηνπ Γάιινπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθψλ Thomas Piketty 
(Σνκά Πηθεηηί) πξνθαιεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο, εθηελείο ζπδεηήζεηο θαη ζηνλ 
αγγιφθσλν θφζκν.  
 Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Καζεγεηή Piketty είλαη νη καθξνρξφληεο ηάζεηο ηνπ 
θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη, ηφζν εκπεηξηθά φζν 
θαη ζεσξεηηθά, εζηηάδνληαο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, 
ζηε κεγέζπλζε ηνπ πξντφληνο θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν θεληξηθφ 
ζπκπέξαζκα είλαη φηη (i) ν θαπηηαιηζκφο ζπληζηά ζχζηεκα εγγελνχο δηεχξπλζεο ηεο 
«ανιζοκαηανομήρ ηος ειζοδήμαηορ», ε νπνία ζα εληαζεί ζηνλ 21ν αηψλα, θαη (ii) 
πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη ε επηβνιή θφξνπ επί 
ηνπ πλούηος ζε παγκόζμιο επίπεδν. 
 Σν παξφλ ζεκείσκα απνηειεί κία πξψηεο πξνζέγγηζεο θξηηηθή πξαγκάηεπζε 
ηνπ ζεσξεηηθνχ ππξήλα ηνπ έξγνπ ηνπ Piketty, ππνζέηνληαο (ζε αληηζηνηρία κε ηα 
βαζικά ζεσξεηηθά ηκήκαηα ηεο αλάιπζήο ηνπ) κία θιεηζηή νηθνλνκία, ρσξίο θξαηηθφ 
ηνκέα, θαη κε πιήξε απαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 
 
2.  Οι Θεμελιώδειρ Εξιζώζειρ και Πποηάζειρ ηος Piketty 
Η ζχλνιε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ ζπγγξαθέα εδξάδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν, 
«απιέο» εμηζψζεηο: 
Ε1. Δάλ ην β δειψλεη ην ιφγν απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (Κ)-πξντφληνο (Υ) ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ην s ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο (= πξντφληνο), ην νπνίν απνηακηεχεηαη-
επελδχεηαη (ε κέγηζηε, ζεσξεηηθά, ηηκή ηνπ s είλαη, πξνθαλψο, ην 1), θαη ην g ηνλ 
πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πποϊόνηορ, ηφηε ηζρχεη: β = s/g. 
Ε2. Δάλ ην r δειψλεη ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή, ην ιφγν 
ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ πξνο ην ζπλνιηθφ απφζεκα θεθαιαίνπ), ηφηε ην γηλφκελν a = 
βr ηζνχηαη κε ηα ζπλνιηθά θέξδε πξνο ην πξντφλ ή, κε άιια ιφγηα, κε ην κεξίδην ησλ 
θεξδψλ ζην πξντφλ (ε κέγηζηε, ζεσξεηηθά, ηηκή ηνπ a είλαη, πξνθαλψο, ην 1). Δάλ 
ιάβνπκε ππφςε ηελ Ε1, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε: a  = s (r/g). 
 Απφ απηέο ηηο εμηζψζεηο ν Piketty εμάγεη, θαη’ αληηζηνηρία, ηηο αθφινπζεο 
πξνηάζεηο: 
Π1. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην g (θαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην s), ηφζν κεγαιχηεξν είλαη 
ην β. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηνπ Marx, ην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα 
                                                             
* πλνπηηθή εθδνρή ηνπ παξφληνο παξνπζηάζηεθε ζε ζπλάληεζε ηνπ Study Group on Sraffian 
Economics, ηνλ Μάην ηνπ 2014: Δίκαη ππφρξενο ζηνπο Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα 
ζπδεηήζεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηψ ηνλ πχξν Βαζηιάθε γηα ην αξρηθφ 
εξέζηζκα, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα εθηελνχο πιηθνχ γχξσ απφ ην έξγν ηνπ Piketty.  
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δηαηππσζεί σο εμήο: Σφζν ε «ρξεζηκνπνηνχκελε παξσρεκέλε (ή λεθξή) εξγαζία» 
(δειαδή, ε εξγαζία, ε νπνία έρεη «απνθξπζηαιισζεί» ζηελ παξαγσγή ηνπ Κ) 
απμάλεηαη έλαληη ηεο «ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληαλήο εξγαζίαο» (δειαδή, ηεο 
εξγαζίαο, ε νπνία «απνθξπζηαιιψλεηαη» ζηελ παξαγσγή ηνπ Υ).  
Παξάδεηγκα: Δάλ g = 1.5-2% θαη s = 10%, ηφηε β = 5-6.7. Δάλ, φκσο, g = 6.5-7% (à 
la Κίλα, αο πνχκε), ηφηε β = 1.4-1.5. 
Π2. Γηα θάζε ηηκή ηνπ r, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην β, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 
κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ (θαη, άξα, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην κεξίδην ησλ 
κηζζψλ) ή, εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε καξμηθή νξνινγία, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην 
«πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο» (= ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ). 
Παξαιιαγή ηεο πξφηαζεο: Όζν πεξηζζφηεξν ην r ππεξβαίλεη ην g, ηφζν κεγαιχηεξν 
είλαη ην θιάζκα r/g θαη, επνκέλσο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ην 
πξντφλ (γηα δεδνκέλε ηηκή ηνπ s). 
Παξάδεηγκα: Με βάζε ηα θαηά ζεηξά πξψηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ 
αξηζκεηηθνχ παξαδείγκαηνο, εάλ r = 5%, ηφηε a = 25-33.5%, ελψ εάλ r = 10%, ηφηε a 
= 50-67%. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην καξμηθφ «πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο 
εξγαζηαθήο δχλακεο» (= a/(1–a)) ηζνχηαη κε 33.3-50.4%, ελψ ζηελ δεχηεξε 
πεξίπησζε ηζνχηαη κε 100-203%. 
 
3. Κπιηική 
3.1. Η Ε1 ηνπ Piketty,  ήηνη β = s/g, ηζρχεη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο Κ/Υ 
είλαη δηαρξνληθά αμεηάβληηορ, δειαδή φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο 
κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο 
ηνπ πξντφληνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ν ιφγνο Κ/Υ είλαη κεηαβιεηφο, 
ε Ε1 ηζρχεη κφλνλ κε ηε δηφξζσζε φηη ην g δελ δειψλεη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ 
κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο αιιά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ αποθέμαηορ 
κεθαλαίος (γηα ηηο/ηνπο κε εηδηθνχο, ε απφδεημε δίλεηαη ζην Παξάξηεκα, ην νπνίν 
βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ).  
 Ο Piketty έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, επίγλσζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη γηα απηφ 
επηζεκαίλεη (pp. 166-170) φηη ε Ε1 ηζρχεη καθξνρξνλίσο. Σν πξφβιεκα είλαη, φκσο, 
φηη:  
(i). Γελ δηεπθξηλίδεη, πάληνηε, πφηε ελλνεί ηελ Ε1 κε ηε κία εθδνρή ηεο θαη πφηε κε 
ηελ άιιε. 
(ii). Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη λα εμεγήζεη ηε δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ β = 
Κ/Υ  θαη ηνπ a (σο δείθηε ηεο (αληζν-) θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο), θαη, εηδηθφηεξα, ην – 
θαηά ηνλ ίδην – εκπεηξηθφ εχξεκα φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά, ν ιφγνο 
Κ/Υ αςξάνεηαι ζπλερψο (ζηηο θεθαιαηνθξαηηθά πξσηεχνπζεο ρψξεο), ηείλνληαο, 
«ζήκεξα», ζηηο ηηκέο πνπ εκθάληδε θαηά ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα (ελψ θαηά ηελ 
πεξίνδν 1910-1950 μειωνόηαν αηζζεηά, ζχκθσλα, πάληνηε, κε ηα δηθά ηνπ εκπεηξηθά 
επξήκαηα). 
(iii). Γελ απνδέρνληαη φιεο νη ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο φηη ν ιφγνο Κ/Υ 
ηείλεη, καθξνρξνλίσο, ζε κία ζηαζεξή ηηκή. Γηα παξάδεηγκα, απηφ απνηειεί ζεψξεκα 
ηεο Νενθιαζηθήο ζεσξίαο ηεο κεγέζπλζεο (ηχπνπ R. M. Solow) αιιά φρη ηεο 
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Μαξμηθήο ζεσξίαο. Πάλησο, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Piketty παξαπέκπεη επζέσο 
(κπνξνχκε λα πνχκε) ζηνλ Marx, ελψ ν ίδηνο κάιινλ δελ εκθαλίδεηαη σο 
λενθιαζηθφο νηθνλνκνιφγνο. 
3.2. Σψξα, αο ππνζέζνπκε-παξαδερζνχκε φηη ν ιφγνο Κ/Υ φλησο ηείλεη, 
καθξνρξνλίσο, ζε κία ζηαζεξή ηηκή. Αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη δηάθνξεο 
ρνιέο δελ «δηαβάδνπλ» ηε Ε1 κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δλ ζπληνκία (αλαιπηηθά, βιέπε 
Kurz and Salvadori, 1995, θαη, 1998): 
- Η Νενθιαζηθή ρνιή ζεσξεί φηη ην  g πξνζδηνξίδεηαη απφ θαη ηζνχηαη κε ην ξπζκφ 
κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (= κεδεληθή αλεξγία) θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 
εμσγελψο δεδνκέλε ηηκή ηνπ s, νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ β (ππάξρνπλ νξηζκέλεο 
λενθιαζηθέο παξαιιαγέο πξνζδηνξηζκνχ, νη νπνίεο ελέρνπλ ηνλ ελδνγελή 
πξνζδηνξηζκφ ηνπ s, αιιά δελ ζεσξψ ζθφπηκν λα επηκείλσ ζε απηφ). Σέινο, ε θαη’ 
απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηδφκελε ηηκή ηνπ β νδεγεί, δεδνκέλσλ ησλ ηερληθψλ 
ζπλζεθψλ παξαγσγήο (νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη κέζσ κίαο «ζπλάξηεζεο 
παξαγσγήο»), ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, r, θαη, άξα, ηνπ κεξηδίνπ 
ησλ θεξδψλ, a. 
- Η Μεηαθευλζηαλή ρνιή δηαθνξίδεηαη, εδψ, απφ ηε Νενθιαζηθή κφλνλ ζην εμήο: 
Θεσξεί φηη ην g πξνζδηνξίδεηαη απφ θαη ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο 
ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ελψ δελ 
ππάξρεη θαλέλαο a priori ιφγνο λα ηζνξξνπεί ην ζχζηεκα ζε θαζεζηψο κεδεληθήο 
αλεξγίαο. 
- Η Κιαζηθή ρνιή ζεσξεί φηη ε εμσγελψο δεδνκέλε κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ 
είλαη ην g αιιά ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. Σν πξαγκαηηθφ σξνκίζζην θαη νη 
δεδνκέλεο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο (ήηνη ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ν 
ιφγνο K/Y) πξνζδηνξίδνπλ ηα a θαη r, ελψ ην r, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσγελψο 
δεδνκέλε ηηκή ηνπ s,  νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ g. 
- ηε ξαθθαταλή ρνιή δελ αληηζηνηρεί έλα ακεηάβιεην Κ/Υ, αιιά φηαλ ην αμηψλεη 
(γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο) είηε αθνινπζεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Κιαζηθήο ρνιήο 
είηε ππνζηεξίδεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ επηηνθίνπ, ην 
νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ή/θαη ηελ αγνξά ρξεκαηηθψλ 
θεθαιαίσλ).   
 Καη ν Marx; Αθνινπζεί, θαηαξράο, ην «βέινο» πξνζδηνξηζκνχ ηεο Κιαζηθήο 
ρνιήο, αιιά δελ ζεσξεί φηη ππάξρεη ηάζε δηακφξθσζεο ακεηάβιεηνπ Κ/Υ. Καηά 
απηφλ, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη εμσγελψο δεδνκέλν αιιά έρεη ηελ ηάζε λα 
απμάλεηαη ζπλερψο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ν ιφγνο K/Y απμάλνληαη 
ζπλερψο, ιφγσ ηεσνικήρ μεηαβολήρ, κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο λα 
απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. 
Έηζη, πξψηνλ, ην a έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζπλερψο, δεχηεξνλ, απφ κία ρξνληθή 
ζηηγκή θαη μεηά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμάλεηαη ζπλερψο, θαη, ηξίηνλ, ην r αθνινπζεί 
θζίλνπζα πνξεία (κέζσ δηαθπκάλζεσλ), ηείλνληαο, ηειηθά θαη αλαπφθεπθηα, πξνο ην 
κεδέλ («λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο»). 
 Ό,ηη ελδηαθέξεη, εδψ, δελ είλαη ε (κεηα-) ζεσξεηηθή επζηάζεηα ή/θαη ε 
εκπεηξηθή ηζρχο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ρνιψλ αιιά ε απάληεζε ηνπ 
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κπίζιμος εξσηήκαηνο: ε πνηα απφ απηέο ηηο ρνιέο ππάγεηαη ε αλάιπζε ηνπ Piketty; 
Δάλ δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ απηέο (ή ζε παξαιιαγέο ηνπο), ηφηε πνην λέν ζχζηεκα 
πξνζδηνξηζκνχ πξνηείλεη; Απφ φ,ηη είκαη ζε ζέζε λα αληηιεθζψ, νχηε ππάγεηαη 
κνλνζήκαληα ζε θάπνηα ρνιή νχηε πξνηείλεη θάπνην λέν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ. 
Τπάξρεη, ινηπφλ, αζάθεηα, σο πξνο απηφ ην θνκβηθφ δήηεκα.  
3.3. Μάιινλ φιεο νη ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ππνζηεξίδνπλ φηη (i) ζηνλ 
κεθαλαιοκπαηικό ηξφπν παξαγσγήο, ην πνζνζηφ θέξδνπο ππεξβαίλεη ηνλ πνζνζηηαίν 
ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, ήηνη r > g, θαη (ii) ηζρχεη r = g φηαλ, 
θαη κφλνλ φηαλ, νη θεθαιαηνθξάηεο απνηακηεχνπλ-επελδχνπλ φιν ην εηζφδεκά ηνπο, 
θαη, επνκέλσο, ε θαηαλάισζή ηνπο ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Η δεχηεξε πεξίπησζε, r = g, 
ε νπνία δχλαηαη λα αληηζηνηρεί ζε ζχζηεκα ζοζιαλιζηικού ηχπνπ, είλαη γλσζηή σο 
«Υξπζφο Καλφλαο (Golden Rule) ηεο επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ», δηφηη ζπλεπάγεηαη, 
ζε θαζεζηψο ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο κεγέζπλζεο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο 
θαηαλάισζεο αλά απαζρνινχκελν (νη Samuelson and von Weizsäcker, 1971, δχν 
πνιχ ζεκαληηθνί κε-καξμηζηέο νηθνλνκνιφγνη, ππνζηήξημαλ, βάζεη πξνηάζεσλ ηεο 
Απζηξηαθήο ρνιήο, φηη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ην καξμηθφ πνζνζηφ 
εθκεηάιιεπζεο ηζνχηαη κε κεδέλ). Σέινο, ε ξαθθαταλή ρνιή ππνζηεξίδεη φηη, 
αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ απνηακηεχζεηο-επελδχζεηο απφ φιεο ηηο κνξθέο 
εηζνδήκαηνο (κηζζνί, ηφθνη, επηρεηξεκαηηθά θέξδε, πξφζνδνη), ηα κεγέζε r θαη g 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο απιήο (θαη θαηλνκεληθά παξάδνμεο!) εμίζσζεο g = 
ζr, φπνπ ην ζ (< 1) δειψλεη ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, ην 
νπνίν απνηακηεχεηαη-επελδχεηαη (Pasinetti Theorem – γελίθεπζε ηνπ ζεσξήκαηνο 
δφζεθε απφ ηνλ Steedman, 1972). 
 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνο ηα άλσ απφθιηζε ηνπ r απφ ην g θαηέρεη 
θεληξηθή ζέζε ζηελ αλάιπζε ηνπ Piketty. πλεπψο, ην δεχηεξν – εμίζνπ θξίζηκν – 
εξψηεκα είλαη εάλ ν Piketty  βαζίδεηαη ζε ή πξνθέξεη θάπνηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ 
απηήο ηεο απφθιηζεο. Απφ φ,ηη είκαη ζε ζέζε λα αληηιεθζψ, ππάξρεη αζάθεηα θαη σο 
πξνο απηφ ην δήηεκα. Έηζη, παξακέλεη ζεσξεηηθά αζαθήο θαη ε δηαρξνληθή θίλεζε 
ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ.  
 Δλ θαηαθιείδη, ν Piketty εηζάγεη ηελ νηνλεί-ηαπηνηηθή εμίζσζε Ε1 θαη ηελ 
εμίζσζε νξηζκνχ Ε2. Δάλ ππνηεζεί φηη ην s είλαη εμσγελψο δεδνκέλν, ηφηε πξφθεηηαη 
γηα ζχζηεκα δχν εμηζψζεσλ κε ηέζζεξηο αγλψζηνπο (β, a, r, g), θαη, άξα, κε δχν 
«βαζκνχο ειεπζεξίαο». Υσξίο λα εμεγεί πψο αθξηβψο απηφ ην ζχζηεκα «θιείλεη», ν 
Piketty θαίλεηαη λα κεηαβαίλεη, κε θπθιηθφ ηξφπν, απφ ηα εκπεηξηθά επξήκαηά ηνπ 
ζηηο δχν εμηζψζεηο, θαη απφ ηηο δχν εμηζψζεηο ζηα εκπεηξηθά επξήκαηά ηνπ. Καηά ηελ 
άπνςή κνπ, ην «αξρηκήδεην ζεκείν» δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο δελ νξίδεηαη, 
θαηαξρήλ, παξά απφ εθείλε ηε ζεσξία ησλ ελδνγελψλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε 
νπνία αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηνπ R. M. Goodwin (βιέπε Μαξηφιεο, 2014). 
3.4. ηα φλησο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα εκπεηξηθά δηαγξάκκαηα ηεο δηαρξνληθήο 
εμέιημεο ηνπ ιφγνπ K/Y, ηα νπνία πξνζθέξεη ν Piketty, θαη είλαη θεληξηθά ζηελ φιε 
επηρεηξεκαηνινγία ηνπ (πεξί «αληζνθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο»), ην κέγεζνο Κ δειψλεη 
ηνλ «ζπλνιηθφ (ηδησηηθφ θαη δεκφζην) θαζαξφ πλούηο» (δειαδή, ηελ θαζαξή 
ρξεκαηηθή αμία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Έηζη, φκσο, 
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ππεηζέξρεηαη έλα πξφζζεην πξφβιεκα ζηε ρξήζε ηεο Ε1, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη ην 
Κ δειψλεη ην απφζεκα ηνπ επελδεδπκέλνπ ζηελ παξαγσγή θεθαιαίνπ (θαη ν ξπζκφο 
κεηαβνιήο ηνπ ηζνχηαη κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο θαζαξέο επελδχζεηο). Αο ηνληζηεί, 
επίζεο, φηη, θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ (δηαθφξσλ ρνιψλ), ν ιφγνο K/Y, 
φπνπ Κ ην απφζεκα ηνπ επελδεδπκέλνπ ζηελ παξαγσγή θεθαιαίνπ, εκθάληζε ηάζε 
μείωζηρ θαηά κήθνο ηνπ 20νπ αηψλα (ή, γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1910 θαη κεηά), ελψ ην ανηίζηοισο κεξίδην ησλ θεξδψλ κεηψζεθε πνιχ ειαθξά 
καθξνπξφζεζκα, θαίηνη θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθείλνπ ηνπ αηψλα 
παξέκεηλε ζηαζεξφ ή εκθάληζε αχμεζε (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πνιχ 
ελδηαθέξνπζα ζχλνςε ησλ Samuelson θαη Nordhaus, 2000, η. 2, ζζ. 335-337). 
3.5. Όηαλ ε νηθνλνκηθή επηζηήκε πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 
δηαθξίλεη (φρη ηπραία) κεηαμχ (i) αηνκηθήο, θαη (ii) ιεηηνπξγηθήο θαηαλνκήο. Η θαηά 
ζεηξά πξψηε αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κεηαμχ αηφκσλ (ή 
λνηθνθπξηψλ), ελψ ε δεχηεξε ζηελ θαηαλνκή κεηαμχ «θαηφρσλ ζπληειεζηψλ 
παξαγσγήο» (λενθιαζηθή δηαηχπσζε) ή «θνηλσληθψλ ηάμεσλ» (θιαζηθή-καξμηζηηθή-
ζξαθθαταλή δηαηχπσζε). Γηα παξάδεηγκα, ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ή ην καξμηθφ 
πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο είλαη δείθηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο (φρη ηεο αηνκηθήο) 
θαηαλνκήο. ηελ αλάιπζε ηνπ Piketty, πεξί αληζνθαηαλνκήο, απηή ε δηάθξηζε δελ 
είλαη ζαθήο, θαη, εηδηθφηεξα, ζηε ζεσξεηηθή δηάζηαζή ηεο αλαθέξεηαη (θπξίσο) ζηε 
ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή, ελψ ζηελ εκπεηξηθή δηάζηαζή ηεο αλαθέξεηαη (θπξίσο) ζηελ 
αηνκηθή θαηαλνκή. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην πιαίζην θάζε 
δηεξεχλεζεο, ε νπνία αθνινπζεί, κε απζηεξφηεηα, ηνλ Marx (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, 
ηελ «Κξηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα»), ε έλλνηα «αληζνθαηαλνκή» ζηεξείηαη 
λνήκαηνο. Γηφηη, γηα λα νξηζηεί ε «αληζνθαηαλνκή» πξέπεη, πξψηα, λα νξηζηεί ε 
«ηζνθαηαλνκή», ελψ θάζε εγρείξεκα νξηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο, εληφο ηνπ καξμηθνχ 
ζπζηήκαηνο ελλνηψλ θαη ζπζρεηηζκψλ, ζα βξεζεί ζε αδηέμνδν. Καη δελ είλαη 
ζχκπησζε, λνκίδσ, φηη ζε νκφινγε θαηάζηαζε βξέζεθε θαη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, 
γεληθά, φπνηε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ην βέιηηζην επίπεδν θάπνηνπ δείθηε 
θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Η πιένλ παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε είλαη κάιινλ απηή 
ηεο εμίζσζεο ηνπ Johann Heinrich von Thünen (1783-1850), γηα ην βέιηηζην επίπεδν 
ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ (ή, αιιηψο, ακνηβαίσο επσθειέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο και 
ηνπο θεθαιαηνθξάηεο!), εμίζσζε ηελ νπνία ράξαμαλ, φπσο ν ίδηνο επηζπκνχζε, ζηνλ 
ηάθν ηνπ.  
 
4. Επίλογορ 
Σν βηβιίν ηνπ Καζεγεηή Piketty δηαζέηεη ηα αθφινπζα γλσξίζκαηα:  
(i). Ρέεη εχθνια, θαηά ηελ αλάγλσζε. 
(ii). Πεξηέρεη εμαηξεηηθά κεγάιν φγθν εκπεηξηθνχ πιηθνχ θαη αληηζηνίρσλ επξεκάησλ. 
(iii). Γηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξεο ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ρσξίο λα 
ππάγεηαη κνλνζήκαληα ζε θάπνηα απφ απηέο. 
(iv). Δκθαλίδεη ζεσξεηηθή αζάθεηα ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ. 
(v). Πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην «δήηεκα ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο», ην 
νπνίν ζπγθηλεί. 



6 

 

(vi). Πξνηείλεη ηελ επηβνιή θφξνπ επί ηνπ πινχηνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαη 
πξνηάζεηο ηέηνηνπ είδνπο δελ αθνχγνληαη σο δπζάξεζηεο ή – ηφζν – νπηνπηθέο, ελψ 
δελ είλαη αληηζεηηθέο ζηελ ηδενινγία ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». 
(vii). Παξαπέκπεη επζέσο (θαίηνη δηα ηνπ ηίηινπ ηνπ) ζην έξγν ηνπ Marx, ζε κία 
επνρή φπνπ πξνάγεηαη (ηδίσο απφ ηα «Αξηζηεξά») ε αληίιεςε φηη νη θπξίαξρεο 
εθδνρέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο έρνπλ έξζεη αληηκέησπεο κε αλππέξβιεηα 
πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ελαγσλίσο ιχζεηο κέζσ «ελαιιαθηηθψλ 
επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ».  
 Ωο εθ ηνχηνπ, πξφθεηηαη γηα έλα βηβιίν, ην νπνίν δελ κπνξεί παξά λα έρεη 
κεγάιε δηάδνζε. Διπίδσ λα κελ θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπ πξνηνχ αλαιπζεί δηεμνδηθά ην 
πξαγκαηεπφκελν ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πεξηερφκελφ ηνπ. 
  
Παπάπηημα: Σημείωζη ζηην Ππώηη Εξίζωζη ηος Piketty 
Έζησ g = ΓΚ/Κ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, φπνπ 
ην ζχκβνιν «ΓΚ» δειψλεη ηε κεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ. Έζησ, επίζεο, S 
νη θαζαξέο απνηακηεχζεηο, θαη s = S/Y  ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντφληνο (Υ), ην 
νπνίν απνηακηεχεηαη-επελδχεηαη. Γεδνκέλνπ φηη ΓΚ = Ι  θαη Ι = S, φπνπ ην I παξηζηά 
ηηο θαζαξέο επελδχζεηο, έπεηαη φηη: 
   (Κ/Υ)(ΓΚ/Κ) = ΓΚ/Υ = Ι/Υ = S/Y = s 
Δπνκέλσο, ζέηνληαο β = Κ/Υ, ιακβάλνπκε βg = s ή β =  s/g. Άξα, ε Ε1 ηνπ Piketty 
ηζρχεη φηαλ ην g παξηζηά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο 
θεθαιαίνπ. Γηα λα ηζρχεη θαη φηαλ ην g παξηζηά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ 
πξντφληνο, ήηνη g = ΔΥ/Υ, πξέπεη, θαη αξθεί, ΔK/Κ = ΓΥ/Y. Όκσο, ε ηειεπηαία 
ηζφηεηα είλαη αιεζήο φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ν ιφγνο Κ/Υ είλαη δηαρξνληθά 
ακεηάβιεηνο. 
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