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§ Φαινο& μενο Επαναχρησιμοποι&ησης Τεχνικω& ν το νεοκλασικο& θεω& ρημα της υ& παρξης
αντι&στροφης σχε&σης μεταξυ& του ποσοστου& κε&ρδους και της ε&ντασης κεφαλαι&ου δεν
ισχυ& ει, ενω& καθι&σταται ανυπο&στατη και η νεοκλασικη& ερμηνει&α του ποσοστου& κε&ρδους
ως αμοιβη& των υπηρεσιω& ν του κεφαλαι&ου η οποι&α αντανακλα& τη σχετικη& σπανιο& τητα
αυτου& του συντελεστη& παραγωγη& ς.

§ Συνεπαγωγε&ς και για τη Μαρξιστικη& Πολιτικη& Οικονομι&α μια ανα& λυση της
κερδοφορι&ας σε ο& ρους «εργασιακω& ν αξιω& ν» μπορει& να ε&ρχεται σε αντι&θεση με τα
αποτελε&σματα σε ο& ρους τιμω& ν.

§ Περαιτε&ρω, η Σραφφαϊανη& Σχολη& διδα& σκει ο& τι για τον προσδιορισμοE των τιμω& ν
παραγωγη& ς και της κατανομη& ς του εισοδη& ματος αρκειE να ει&ναι γνωστε&ς οι
κοινωνικοτεχνικε&ς συνθη& κες παραγωγη& ς και, επομε&νως, κα& θε αναφοραE στις «εργασιακε&ς
αξι&ες» ει&ναι μα& λλον περιττη& (Steedman, 1977, Marx after Sraffa).



§ Krelle (1977), Shaikh (1984, 1998), Ochoa (1984, 1989, 1992), Petrović (1987, 1991), da Silva
(1991), da Silva and Rosinger (1992), Cockshott et al. (1995), Cockshott and Cottrell (1997),
Chilcote (1997), Tsoulfidis and Maniatis (2002), inter alia.

§ Η με$χρι προ$ σφατα εμπειρικη$ ε$ρευνα ει$χε δει$ξει ο$ τι (i) το σχη$ μα των καμπυλω$ ν
ωρομισθι$ου-ποσοστου$ κε$ρδους ει$ναι τε$τοιο που καθιστα$ μα$ λλον αδυ$ νατη την
περι$πτωση υ$ παρξης του φαινομε$νου της επαναχρησιμοποι$ησης τεχνικω$ ν, και (ii) η
απο$ κλιση τιμω$ ν-εργασιακω$ ν αξιω$ ν στον πραγματικο$ οικονομικο$ κο$ σμο ει$ναι σχετικα$
‘μικρη$ ’.

§ Στην βα$ ση αυτω$ ν των ευρημα$ των ε$χει υποστηριχθει$ ο$ τι οι παραπα$ νω αιτια$ σεις της
Σραφφαϊανη$ ς Πολιτικη$ ς Οικονομι$ας δεν ει$ναι, κατα$ κανο$ να, εμπειρικα$ παρατηρη$ σιμες
και, επομε$νως, ο$ τι ει$ναι βα$ σιμη η παρα$ βλεψη της Σραφφαϊανη$ ς Κριτικη$ ς, για τις ανα$ γκες
εμπειρικω$ ν μελετω$ ν και αναλυ$ σεων.



§ Σώκλης (2006, Διπλωµατική), Mariolis & Soklis (2010, Economic Issues), Soklis (2011,
Metroeconomica), Σώκλης (2012, Διατριβή), Soklis (2015, Bulletin of Political Economy).

§ Με#χρι προ# σφατα, η σχετικη# εμπειρικη# ε#ρευνα ει#χε επικεντρωθει5 σε συστη# ματα απλη# ς
παραγωγη# ς (single production), η# τοι μοντε#λα ο#που κα# θε κλα# δος παρα# γει ε#να και μο# νον
εμπο# ρευμα και κα# θε εμπο# ρευμα παρα# γεται απο# ε#ναν και μο# νον κλα# δο. Δεδομε#νου ο# τι (i)
το ζητου# μενο του ο# λου εγχειρη# ματος ει#ναι η εξαγωγη# συμπερασμα# των για τη
συμπεριφορα# πραγματικω# ν οικονομικω# ν συστημα# των, και (ii) η συμπαραγωγη# αποτελει5
την κυρι#αρχη μορφη# παραγωγη# ς στον πραγματικο# οικονομικο# κο# σμο (βλε#πε, π.χ.,
Steedman, 1984) η επε#κταση της διερευ# νησης σε συστη# ματα συμπαραγωγη# ς, η# τοι σε
μοντε#λα ο#που κα# θε κλα# δος μπορει5 να παρα# γει παραπα# νω απο# ε#να εμπορευ# ματα και ε#να
εμπο# ρευμα μπορει5 να παρα# γεται απο# παραπα# νω απο# ε#ναν κλα# δους, η# ταν απολυ# τως
αναγκαι#α.



§ Συµµετρικοί Πίνακες Εισροών-Εκροών (SIOT) Συστήµατα Απλής Παραγωγής  

§ Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων (SUT) Συστήµατα Συµπαραγωγής



§ (i). Οι καμπυ( λες ωρομισθι(ου-ποσοστου( κε(ρδους δυ( νανται να ει(ναι μεταβλητη( ς
μονοτονι(ας.

§ Αποδείξεις: Sraffa (1960, Part II, Ch. 9), Steedman (1982, Economic Journal), d’ Autume
(1988, Revue Economique), Bidard (1997, Cambridge Journal of Economics), Mariolis (2004,
Cambridge Journal of Economics, 2008, Metroeconomica).

§ (ii). Οι ποσο( τητες εργασι(ας, οι οποι(ες απαιτου( νται συνολικα( (δηλαδη( , α( μεσα και
ε(μμεσα) για να παραχθου( ν τα επιμε(ρους εμπορευ( ματα, δεν ει(ναι δυνατο( ν να
υπολογιστου( ν και, συνεπω( ς, αποτελου( ν α( γνωστα μεγε(θη. Η δε ποσο( τητα εργασι(ας, η
οποι(α απαιτει(ται για να παραχθει( ε(να επιμε(ρους εμπο( ρευμα, η( ε(να «καλα( θι» τε(τοιων
εμπορευμα( των, ως καθαρο( προϊο( ν της οικονομι(ας, δεν ει(ναι κατανα( γκην θετικη( .



§ Η μεν πρω( τη ιδιαιτερο( τητα, ει(ναι αδυ( νατον να εμφανισθει( στα πλαι(σια των
Παραδοσιακω( ν Σχολω( ν Πολιτικη( ς Οικονομι(ας. Περαιτε(ρω, το εν λο( γω φαινο( μενο ε(χει
προ( σθετες συνε(πειες για τη Μαρξιστικη( Πολιτικη( Οικονομι(α. Εφο(σον σε μι(α τιμη@ του
ωρομισθι(ου ει(ναι δυνατο( ν να αντιστοιχου( ν περισσο( τερες απο( μι(α τιμε(ς του ποσοστου(
κε(ρδους και, α( ρα, περισσο( τερα απο( ε(να διανυ( σματα τιμω( ν εμπορευμα( των, ε(πεται ο( τι οι
μαρξι(στι)κε(ς θεωρη( σεις περι( «μετασχηματισμου@ των εργασιακω( ν αξιω( ν σε τιμε(ς, και
της υπεραξι(ας σε κε(ρδη» στερου( νται κα( θε νοη( ματος.

§ Το δευ( τερο γνω( ρισμα συνεπα( γεται ο( τι η ποσοτικη( ανα( λυση του οικονομικου(
συστη( ματος σε ο( ρους ποσοτη( των εργασι(ας που ε(χουν ενσωματωθει( στα δια(φορα
εμπορευ( ματα («εργασιακω( ν αξιω( ν») ει(ναι αδυ( νατη η( /και α( νευ οικονομικου( νοη( ματος.
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Εάν η                   είναι µη ιδιάζουσα, από τις (1) και (2), λαµβάνουµε:

w = [(1+ r) aΤΕ (r) z] −1                  (3)

όπου  Ε(r) ≡ [B − (1+ r)A]−1

Το διάνυσµα των τιµών παραγωγής,    , ενός «τετράγωνου» 
συστήµατος συµπαραγωγής ορίζεται από τις ακόλουθες σχέσεις:

p

[B − (1+ r)A]



Εάν ισχύει , τότε :

§ Το σύστηµα ονοµάζεται ‘all-productive’ (Schefold,
1971) και διατηρεί όλες τις βασικές ιδιότητες των συστηµάτων
απλής παραγωγής.

§ Σε αυτή την περίπτωση, οι καµπύλες w-r είναι πάντα
φθίνουσες.

1[ ]-- ³B A 0

{ , }B A



Αντιθέτως, εάν η µήτρα περιλαµβάνει αρνητικά
στοιχεία, τίποτε δεν εγγυάται την ύπαρξη ενός διαστήµατος του
r στο οποίο . Περαιτέρω, ακόµα και εάν ένα τέτοιο
διάστηµα υπάρχει, η µονοτονία των καµπυλών w-r δεν είναι a
priori γνωστή και µπορεί να εξαρτάται από την επιλογή του
numéraire (Steedman, 1982). Σε αυτή την περίπτωση, έχει
σηµασία να εξετασθεί εάν οι ‘labour commanded’ τιµές,
, , αποτελούν γνησίως αύξουσες
συναρτήσεις του r, διότι εάν και µόνον ένα κάθε στοιχείο του
διανύσµατος αποτελεί γνησίως αύξουσα συνάρτηση του r,
τότε οι καµπύλες w-r είναι φθίνουσες ανεξαρτήτως του
επιλεγέντος numéraire.

1[ ]--B A

³p 0

PT ≡ (pT / w) = aΤΕ(r)

P



§ Για τη µελέτη µας, χρησιµοποιήσαµε στοιχεία από τους SUT
της φινλανδικής οικονοµίας για τα έτη 1995-2004. Βρήκαµε
ότι:

§ Οι µήτρες της φιλανδικής οικονοµίας περιέχουν
αρνητικά στοιχεία για όλα τα υπό εξέταση έτη. Συνεπώς, τα εν
λόγω οικονοµικά συστήµατα δεν είναι ‘all-productive’ και, άρα,
δεν έχουν τις ιδιότητες των συστηµάτων απλής παραγωγής.

§ Το επόµενο ζήτηµα που πρέπει να διερευνηθεί είναι εάν τα υπό
εξέταση συστήµατα είναι ‘r-all-engaging’,δηλαδή, εάν υπάρχει
διάστηµα του r, µεγαλύτερο από -1, τέτοιο που να ισχύει

1[ ]--B A

Ε(r) ≡ [B − (1+ r)A]−1 > 0



Έστω τα ιδιοσυστήµατα των µητρών {B, A}, ήτοι 

l =Bx Ax
T Tl =y B y A

• Το σύστηµα {Β, Α} είναι ‘r-all-engaging’ εάν και µόνον εάν (1) υπάρχει 
θετική ιδιοτιµή λ και (2) τα συνδεδεµένα µε αυτήν ιδιοδιανύσµατα x, y
έχουν όλα τα στοιχεία των οµόσηµα και είναι προσδιορισµένα εξαιρέσει 
βαθµωτού (βλ. Bidard, 1996, p. 328).

• Η εκτίµηση των ιδιοσυστηµάτων που αντιστοιχούν στη φινλανδική 
οικονοµία κατέδειξε ότι κανένα από τα υπό εξέταση συστήµατα δεν είναι 
‘r-all-engaging’.

(4)

(5)



Εν συνεχεία, αφού εντοπίσαµε τα διαστήµατα του r όπου                                                  ,                                          

διερευνούµε τη µορφή των καµπυλών ωροµισθίου-ποσοστού κέρδους της φινλανδικής 
οικονοµίας βάσει της ακόλουθης εξίσωσης: 

Χρησιµοποιούµε ως numéraire κάθε ένα από τα 57 εµπορεύµατα που περιγράφονται στους
SUT της φιλανδικής οικονοµίας καθώς και το ισχύον πραγµατικό ωροµίσθιο κάθε έτους
αναφοράς.

w = [(1+ r) aΤΕ (r) z] −1

PT ≡ (pT / w) = aΤΕ(r) > 0



§ Μονοτονία καµπυλών: Εντοπίσαµε w-r καµπύλες οι οποίες εµφανίζουν αλλαγή στη µονοτονία 
τους στο περίπου 3% των περιπτώσεων που εξετάσαµε.

§ Καµπυλότητα: Οι w-r καµπύλες για τα έτη 1995 και 1997, στο περίπου 97% των περιπτώσεων 
είναι κυρτές σε όλο το διάστηµα του r, ενώ οι καµπύλες για τα έτη 2000 και 2001 εµφανίζουν 
εναλλαγή της καµπυλότητάς τους στο περίπου 70% των περιπτώσεων.

§ Γραµµικότητα: Ο συντελεστής συσχέτισης του Pearson για τις φθίνουσες καµπύλες είναι πάνω 
από 93%. 
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Tw = p b

pTB = (1+ r)(pTA + waT ) (1)

(2)

(3)

Από τις σχέσεις (1) και (2) λαµβάνουµε:

T T(1 )r= +p B p F

όπου  F ≡ A + baT



Εάν υποθέσουµε ότι η µήτρα Β είναι µη ιδιάζουσα, τότε από την
σχέση (3) λαµβάνουµε:

T T 1(1 )r -= +p p FB (4)

Άρα,	 p ® Αριστερό ιδιοδιάνυσµα της 1-FB

και  1(1 )r -+ ® Η αντίστοιχη ιδιοτιµή της 1-FB

1-FB

ηµιθετική Μοναδική οικονοµικά σηµαντική λύση

αρνητικά στοιχεία Ενδεχοµένως, καµία οικονοµικά 
σηµαντική λύση



1 2l b b® Å

Έστω σταθερών αποδόσεων κλίµακας κλάδος συµπαραγωγής που παράγει δύο
εµπορεύµατα µέσω εργασιάς και µόνον (unassisted labour):

Δεν είναι και δεν µπορεί να γίνει γνωστό πόση εργασία απαιτείται για την
παραγωγή 1 µονάδας του εµπορεύµατος 1 και πόση για την παραγωγή µίας µονάδας
του εµπορεύµατος 2.



vT = aT[B −A]−1

vTB ≡ vTA + aT (5)

Εάν υποθέσουµε ότι η µήτρα [Β-A] είναι µη ιδιάζουσα, τότε από την σχέση
(5) λαµβάνουµε:

(6)



S ≡ vTu = (1− vTb)aTe

[ ]º -u B F e, όπου

üΣυνεπώς, στην περίπτωση της συµπαραγωγής, η ποσοτική διερεύνηση
µεταξύ προσθετικών εργασιακών αξιών και τιµών παραγωγής, ενδέχεται να
στερείται οικονοµικού νοήµατος.

Περαιτέρω, είναι απολύτως δυνατόν (µη) οικονοµικά σηµαντικά (r, p) να
συνυπάρχουν µε αρνητική (θετική) υπεραξία, S:

(7)
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1. [ ]    all-engaging system  
,   για 0 ( ) 1,  r R l
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v 0 p 0

όπου λ η µοναδική θετική ρίζα της χαρακτηριστικής εξίσωσης det[B-(1+r)A]-1

που συνδέεται µε θετικό ιδιοδιάνυσµα.

12. [ ]    all-productive system  
,   για 0 r R

-- ³ ® ®
³ ³ £ £
B A 0

v 0 p 0



3. aT[B −A]−1 ≥ 0  →  v ≥ 0

4. Εάν υποθέσουµε ότι η µήτρα [Β-(1+r)A] είναι µη ιδιάζουσα, τότε το
σύστηµα των τιµών παραγωγής µπορεί να γραφεί ως εξής:

pT = (1+ r)waTΕ(r), όπου Ε(r) ≡ [B − (1+ r)A]−1

Εάν δεν ισχύει [Β-Α ]-1≥0, τότε µπορεί για κάποια r>0 να ισχύει:

α ) Ε(r) > 0 →  r-all-engaging

Συµπεριφέρεται ως ένα µη διασπώµενο σύστηµα απλής παραγωγής για
r0≤r≤R, όπου r0 η µικρότερη τιµή του r για την οποία ισχύει Ε(r)>0.



β ) Ε(r) ≥ 0 →  r-all-productive
Συµπεριφέρεται ως ένα διασπώµενο σύστηµα απλής παραγωγής για r0≤r≤R.

aTΕ(r) > 0T  →  pT > 0

Τέλος, εάν δεν ισχύει Ε(r)>0 για κανένα διάστηµα του r, µπόρεί να ισχύει:

Συνεπώς, ένα r-all-engaging σύστηµα χαρακτηρίζεται από p>0 για r0≤r≤R,
ενώ, αντιστοίχως, ένα r-all-productive σύστηµα χαρακτηρίζεται από p≥0 για
r0≤r≤R.



1. Γαλλίας (για τα έτη 1995 και 2005),
2. Γερµανίας (για τα έτη 1997-2005),
3. Δανίας (για τα έτη 2000 και 2004),
4. Ελλάδας (για τα έτη 1995-1999),
5. ΗΠΑ (για τα έτη 1998-2007),
6. Ιαπωνίας (για τα έτη 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 και 2000),
7. Ουγγαρίας (για τα έτη 2001-2004),
8. Πορτογαλίας (για τα έτη 1995-2004),
9. ΠΓΔΜ (για το έτος 2005),
10. Σλοβενίας (για τα έτη 2002-2005),
11. Σουηδίας (για τα έτη 1995-2005), και
12. Φινλανδίας (για τα έτη 1995-2004).

Στην διερεύνησή µας χρησιµοποιήσαµε 85 Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων οι οποίοι
αφορούν σε διάφορα έτη των εξής 12 χωρών:



ØΣε όλα τα υπό εξέταση συστήµατα, οι µήτρες [Β-Α] και Β είναι µη ιδιάζουσες.

Ø Κανένα από τα υπό εξέταση συστήµατα δεν είναι ‘all-productive’.

Ø Βρέθηκαν µη οικονοµικά διανύσµατα προσθετικών εργασιακών αξιών σε 7 από τα 85

συστήµατα (ήτοι, σε περίπου 8,2% των περιπτώσεων) και σε 2 από τις 12 χώρες (ήτοι, σε περίπου

16,7% των περιπτώσεων).

Ø Οι ‘υπεραξίες’ είναι θετικές σε όλα τα υπό εξέταση συστήµατα.

Ø Βρέθηκαν µη οικονοµικά σηµαντικές τιµές παραγωγής σε 10 από τα 85 συστήµατα (ήτοι, σε

περίπου 11,8% των περιπτώσεων) και σε 2 από τις 12 χώρες.

ØΒρέθηκε ότι 76 από τα 85 συστήµατα και 8 από τις 12 χώρες δεν είναι ‘r-all-engaging’.



§ Απο$ τα προηγου$ μενα συνα$ γεται ο$ τι οι «ιδιαιτερο$ τητες» που ανε$δειξε η Σραφφαϊανη$ Πολιτικη$
Οικονομι$α ει$ναι ο$χι μο$ νον απολυ$ τως δυνατε$ς σε επι$πεδο θεωρι$ας αλλα$ ει$ναι και εμπειρικα$
παρατηρη$ σιμες.

§ Βα$ σει των αποτελεσμα$ των της εμπειρικη$ ς διερευ$ νησης του σχη$ ματος των καμπυλω$ ν
ωρομισθι$ου-ποσοστου$ κε$ρδους καθω$ ς και της σχε$σης τιμω$ ν-αξιω$ ν που αντιστοιχου$ ν σε
πραγματικα$ συστη$ ματα συμπαραγωγη$ ς, μπορου$ με να που$ με με βεβαιο$ τητα πως ο ισχυρισμο$ ς
ο$ τι ο πραγματικο$ ς οικονομικο$ ς κο$ σμος μπορει$ να αναλυθει$ ικανοποιητικα$ ει$τε με$σω μι$ας
Συνα$ ρτησης Παραγωγη$ ς (Νεοκλασικη$ Πολιτικη$ Οικονομι$α) ει$τε σε ο$ ρους «εργασιακω$ ν αξιω$ ν»
(Μαρξιστικη$ Πολιτικη$ Οικονομι$α) δεν ει$ναι βα$ σιμος.

§ Συνεπώς, καθίσταται ανυπόστατη και η υποτιθέµενη «Εµπειρική Ισχύς» της Παραδοσιακής
Πολιτικής Οικονοµίας.


