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Κξηηηθή Έθζεζε ηνπ ‘Νόκνπ ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ  Πνζνζηνύ 

Κέξδνπο’ ηνπ K. Marx: Καηαλνκή Εηζνδήκαηνο, Επηζώξεπζε 

Κεθαιαίνπ θαη Σερλνινγηθή Μεηαβνιή ζηε Μαθξά Πεξίνδν 

 
 ΘΔΟΓΩΡΟ ΜΑΡΙΟΛΗ 

 

Με θέληξν ην ‘Νφκν ηεο Πησηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνχ Κέξδνπο’ ηνπ K. Marx θαη 
αθηίλα ηηο ζρεηηθέο, βαζηθέο έλλνηεο θαη αλαιπηηθά εξγαιεία ηεο ζχγρξνλεο 
νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, δηαγξάθεηαη θχθινο ζρέζεσλ αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ 
εηζνδήκαηνο, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή, ζηε καθξά 
πεξίνδν. πλάγεηαη φηη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ 
νξηζκέλε, γεληθή ηάζε κεηαβνιήο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

 

 

 

‘Έλα κέγεζνο νλνκάδεηαη φξην ελφο άιινπ φηαλ ην 
δεχηεξν δχλαηαη λα πξνζεγγίδεη ην πξψην ζε κία 
απφζηαζε νζνδήπνηε κηθξή, αλ θαη έλα κέγεζνο δελ 
κπνξεί λα μεπεξλά πνηέ ην κέγεζνο πνπ πξνζεγγίδεη, έηζη 
ψζηε ε δηαθνξά κίαο ηέηνηαο πνζφηεηαο απφ ην φξηφ ηεο 
λα είλαη εληειψο ακειεηέα.’ 
Jean le Rond d’ Alembert, Δγθπθινπαίδεηα (1765) 

 

‘Ο Νη’ Αιακπέξ πέηαμε ην πέπιν ηνπ κπζηεξίνπ πνπ 
ζθέπαδε ην δηαθνξηθφ ινγηζκφ, θαη έθαλε έλα ηεξάζηην 
βήκα κπξνζηά.’ 
Karl Marx, Μαζεκαηηθά Υεηξφγξαθα (1881-82) 

 

 

1. Εηζαγωγή 

 Θεσξνχκε φηη δελ είλαη κφλνλ δπλαηφ αιιά θαη κεζνδνινγηθά επζηαζέο θαη γφληκν 

λα ππνζηεξίδεηαη φηη ν K. Marx επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κία νιηθή, θξηηηθή ζεσξία, ε 

νπνία ελέρεη ηξεηο επηκέξνπο, δηαθξηηέο δηαζηάζεηο ή ‘ππν-ζεσξίεο’, ήηνη:  

(i) πεξί νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη κφλνλ απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ επηζψξεπζε 

θεθαιαίνπ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο (γλσζηή θαη σο ‘ζεσξία πεξί εθεδξηθνχ ζηξαηνχ 

ησλ εξγαηψλ’ – βι. Μαξμ, 1978, η. 1, θεθ. 23, ζζ. 634-643), 

(ii) πεξί ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο (Μαξμ, 1978, η. 1, θεθ. 10-22, θαη η. 3, θεθ. 13-14), 

θαη  
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(iii) πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο (Μαξμ, 1978, η. 2, 1985, θεθ. 17, 19, ζζ. 41-67, θαη 20, 

ζζ. 134-142).
1
  

Κάζε κία απφ απηέο ηηο ππν-ζεσξίεο ζπγθξνηείηαη απηνηειψο, δει. ζε ζρεηηθή 

αλεμαξηεζία απφ ηηο ππφινηπεο, αιιά κφλνλ ε νιφηεηά ησλ ζπληζηά ηε καξμηθή 

πξνζπάζεηα ζχιιεςεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν φλησο αλαπαξαγάγεηαη ν 

θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Έηζη, φηαλ ζπλππνινγίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

ζεσξίαο πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ’ ν παξάγνληαο είηε ηεο ηερλνινγηθήο 

κεηαβνιήο ή/θαη ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο, κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά ηφζν ν ραξαθηήξαο 

φζν θαη ην είδνο (ε δπλακηθή) ησλ πξνζδηνξηδνκέλσλ θεθαιαηνθξαηηθψλ 

δηαθπκάλζεσλ θαη θξίζεσλ (βι. π.ρ. Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 643-671 θαη η. 3, θεθ. 15, 

αληηζηνίρσο – γηα ζρεηηθέο αλαιχζεηο, βι. Μαξηφιεο, 2006α, θεθ. 4-5). Ζ ελ ιφγσ 

νιφηεηα παξαπέκπεη, επίζεο, ζηελ αλαπφθεπθηε, πξννπηηθά, κεηεμέιημε ηνπ 

εμεηαδφκελνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ζπλεπεία ηεο δηάδξαζεο αληηθεηκεληθψλ θαη 

ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ (ε νπνία νδεγεί ζε θξίζεηο απνηειεζκαηηθφηεηαο-

βησζηκφηεηαο θαη ‘λνκηκνπνίεζεο’), ζε έλαλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, 

φπνπ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο-ζπλδπαζκφο ηεο εξγαζίαο δελ ζα κεζνιαβείηαη απφ 

ην κεραληζκφ ηεο αγνξάο θαη ηελ επηδίσμε, απφ ηνπο επηκέξνπο παξαγσγνχο, ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ πξνζδνθψκελνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, αιιά ζα 

νξγαλψλεηαη άκεζα θαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκελνπο (βι. π.ρ. Μαξμ, 

1978, η. 1, ζζ. 785-788).  

 ηα αθφινπζα δελ ζα πξαγκαηεπζνχκε θξηηηθά ηε ζχλνιε ζεσξία ηνπ Marx, 

αιιά κφλνλ ηελ ππν-ζεσξία ηνπ πεξί ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο, απφ ηελ νπνία θαη 

ζπλάγεηαη, κάιινλ άκεζα, ν ‘λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’. 

Απηφο ν λφκνο ελέρεη, φπσο ην δειψλεη θαη ν ηίηινο ηνπ, ην ίδην ηειηθφ ζπκπέξαζκα 

κε ηελ θιαζηθή-ξηθαξδηαλή ζεσξία πεξί ηεο καθξνρξφληαο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο (βι. Γνθίκην 5 ηνπ παξφληνο), αιιά ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δηαθνξεηηθή 

απφπεηξα ζεκειίσζεο. 

 Καίηνη ην ππαηληρζήθακε ήδε, νθείινπκε λα επηκείλνπκε ξεηά: είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα δηαζαθεληζζεί εμαξρήο (πξνο απνθπγή, κεηαμχ άιισλ, ζπγρχζεσλ, νη 

νπνίεο δελ είλαη ηφζν ζπάληεο ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία) φηη ε καξμηθή αλάιπζε ηεο 

ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο (θαη, άξα, ν πξναλαθεξζείο λφκνο) αλαθέξεηαη ζηελ – φπσο 

ζα ιέγακε ζήκεξα – ‘καθξά πεξίνδν’. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν Marx αληηπαξέξρεηαη, εδψ, 

                                                 
1
 Αλαιπηηθά γηα απηήλ ηελ έπνςε ηνπ καξμηθνχ έξγνπ, βι. Μαξηφιεο (2006α, θεθ. 4).  
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φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη  βξίζθνληαη ‘πίζσ’ απφ ην θαηλφκελν ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, θαη, έηζη, ππνζέηεη φηη: 

(i) πθίζηαηαη ηζφηεηα αλάκεζα ζηηο ζρεδηαδφκελεο (ή, αιιηψο, ex ante) 

απνηακηεχζεηο θαη επελδχζεηο,  

(ii) ην επελδεδπκέλν θεθάιαην (αιιά φρη θαηαλάγθελ θαη ε εξγαζία) απαζρνιείηαη 

πιήξσο (θπζηθά, απηή ε ππφζεζε αθνξά ζε έλα ζχζηεκα κε πάγην θεθάιαην),  

(iii) πθίζηαηαη έλα δηαηνκεαθά εληαίν ρξεκαηηθφ σξνκίζζην θαη πνζνζηφ θέξδνπο 

(απηή ε ππφζεζε αθνξά ζε πνιπηνκεαθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία, επηπιένλ, ε εξγαζία 

είλαη νκνηνγελήο),  

(iv)  ην εληαίν πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ζπληζηά ηελ εμσγελψο δεδνκέλε κεηαβιεηή ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη, άξα, δελ εμαξηάηαη απφ ην χςνο (ή ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ 

κεηαβνιήο) ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο, θαη 

(v) ε κνλαδηαία ηηκή (θαη ε εξγαζηαθή αμία) θάζε εκπνξεχκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

σο παξαγσγηθή εηζξνή, ζηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, είλαη ίδηα κε ηε 

κνλαδηαία ηηκή ηνπ σο εθξνήο, ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο (δει. ε απνηίκεζε 

ησλ εκπνξεπκάησλ γίλεηαη βάζεη ελφο ‘ζηάζηκνπ’ (‘stationary’) ζπζηήκαηνο 

εμηζψζεσλ).  

Ζ θξηηηθή πξαγκάηεπζε ηεο καξμηθήο ζεψξεζεο πεξί ηερλνινγηθήο 

κεηαβνιήο-πνζνζηνχ θέξδνπο δελ απνηειεί κφλνλ έλα ηδηαίηεξν, πνιπζήκαλην 

‘θεθάιαην’ ηεο ηζηνξίαο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. Πξνζθέξεη επίζεο ηε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη πεξαηηέξσ αλάιπζεο, ηφζν ζην θαζαξά ζεσξεηηθφ φζν 

θαη ζην εκπεηξηθφ επίπεδν, ζεκαληηθψλ ζπζρεηηζκψλ αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή. Έηζη, ην 

παξφλ δνθίκην δνκείηαη σο εμήο: ζηελ Δλφηεηα 2 εληνπίδνληαη νη άκεζνη 

πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (proximate determinants) ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ζηα 

πιαίζηα ελφο απινχ, κνλνηνκεαθνχ ππνδείγκαηνο θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ. Δλ 

ζπλερεία, ζηελ Δλφηεηα 3, ην ππφδεηγκα ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε αλάπηπμεο κίαο 

αλαιπηηθήο θξηηηθήο έθζεζεο ηνπ καξμηθνχ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο. ηελ Δλφηεηα 4 ε θξηηηθή επεθηείλεηαη-γεληθεχεηαη δηά ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ελφο πνιπηνκεαθνχ ππνδείγκαηνο. Σέινο, ε Δλφηεηα 5 ζπλνςίδεη ην γεληθφ 

ζπκπέξαζκα ηεο ζχλνιεο δηεξεχλεζεο.  

 Ζ ελίζρπζε αξθεηψλ πιεπξψλ ηεο εδψ αλαπηπζζφκελεο επηρεηξεκαηνινγίαο 

απαηηεί άιινηε ηελ εμεηδίθεπζε θαη άιινηε ηε γελίθεπζε ηεο ζπδήηεζεο, θαζψο 
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επίζεο θαη ηελ θαηαζθεπή αξηζκεηηθψλ παξαδεηγκάησλ θαη αληηπαξαδεηγκάησλ. Με 

ηε ζθέςε φηη ε παξάζεζε απηνχ ηνπ πιηθνχ, απφ ηε κία πιεπξά, ζα δηαζπνχζε ηε 

ξνή ηνπ θεηκέλνπ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζα ήηαλ ρξήζηκε ζηνλ αλαγλψζηε, 

απνθαζίζακε ηειηθά λα ην πεξηιάβνπκε ππφ κνξθή παξαξηεκάησλ. Διπίδνπκε φηη ν 

αλαγλψζηεο ζα ζπκκεξηζζεί απηήλ ηελ επηινγή. 

 

2. Οη Άκεζνη Πξνζδηνξηζηηθνί Παξάγνληεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ζε 

Μνλνηνκεαθό Τπόδεηγκα 

Θεσξνχκε ην ζχλεζεο κνλνηνκεαθφ ππφδεηγκα θπθινθνξνχληνο θεθαιαίνπ. Σν 

πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη, ινηπφλ, απφ ηηο αθφινπζεο 

ζρέζεηο: 

  (1 )( )p r pA wa , w pb  

απφ ηηο νπνίεο ιακβάλνπκε 

       [1 ( )]/( )r A ba A ba  (1) 

ή, δηαηξψληαο αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή κε ην a , 

  ( ) /( )Lr b k b  (2) 

φπνπ (1 ) /L A a  είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη /k A a  ε έληαζε 

θεθαιαίνπ ή, αιιηψο, ε ‘ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ’ (φπσο ηελ απνθαιεί ν 

Marx). Απφ ηελ (2) έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κία 

γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηεο έληαζεο 

θεθαιαίνπ, θαη κία γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο.2 

               Σψξα, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Marx, θαινχκε (i) ‘πνζνζηφ ππεξαμίαο ή 

πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ’, s , ην ιφγν ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ηνπ 

ππεξπξντφληνο πξνο ηελ εξγαζηαθή αμία ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ, ήηνη 

 / ( ) /s vu vbL v y bL vbL   

ή 

 (1 ) / ( / ) 1Ls L vb vbL b   (3)    

φπνπ ην /(1 ) ( 1/ )Lv a A  παξηζηά ηελ εξγαζηαθή αμία κίαο κνλάδαο ηνπ 

παξαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο, (1 )y A x  ην θαζαξφ πξντφλ ηνπ ζπζηήκαηνο, 

                                                 
2
 Βεβαίσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε έληαζε θεθαιαίνπ ζπληζηνχλ ραξαθηεξηζηηθά 

κεγέζε ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο κεζφδνπ-ηερληθήο παξαγσγήο θαη, άξα, δελ είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ 
ησλ.  
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u y bL  ην ππεξπξντφλ, L ax  ε ζπλνιηθά απαζρνινχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο, ε 

νπνία ηζνχηαη κε vy , θαη vbL  ε εξγαζηαθή αμία ησλ ζπλνιηθψλ πξαγκαηηθψλ 

κηζζψλ,
3
 θαη (ii) ‘αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ’, C , ην ιφγν ηεο εξγαζηαθήο αμίαο 

ησλ κέζσλ παξαγσγήο, vK , φπνπ K Ax , πξνο ηελ εξγαζηαθή αμία ησλ ζπλνιηθψλ 

πξαγκαηηθψλ κηζζψλ4
 

      / /C vK vbL k b  (4) 

Γηαηξψληαο ηνλ αξηζκεηή θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηεο (2) κε b , θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηηο (3) θαη (4), πξνθχπηεη  

 /( 1)r s C  (5) 

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κία 

γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηεο αμηαθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη κία γλεζίσο 

αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο (Μαξμ, 1978, η. 3, θεθ. 3).5  

               Δλαιιαθηηθά, ε έληαζε θεθαιαίνπ δχλαηαη λα εθθξαζζεί  σο 

  1[ /(1 )][(1 ) / ] Lk A A A a R  (6) 

φπνπ ην R  παξηζηά ηε κέγηζηε δπλαηή ηηκή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (δει. ηελ 

αληηζηνηρνχζα ζε κεδεληθφ σξνκίζζην ή, φπσο ην ιέεη ν Marx, ηελ αληηζηνηρνχζα ζε 

κία θαηάζηαζε φπνπ ‘νη εξγάηεο δνπλ κε αέξα’) θαη, ηαπηνρξφλσο, ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, / (1 ) /y K A A . Δηζαγάγνληαο ηελ (6) ζηελ (4) 

πξνθχπηεη 

 1( ) /LC R b  

                                                 
3
 Γηαηξψληαο ηνλ αξηζκεηή θαη ηνλ παξνλνκαζηή ηεο ζρέζεο νξηζκνχ ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο κε ην 

θαζαξφ πξντφλ ιακβάλνπκε 

 / (1 ) /p w w ws s s s s  (3α) 

φπνπ ην ( ) /ps y bL y  (ην ws ) παξηζηά ην κεξίδην ησλ θεξδψλ  (κηζζψλ) ζην θαζαξφ πξντφλ, 

1p ws s . Άξα, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο θαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ  (κηζζψλ) ζην θαζαξφ πξντφλ 
θηλνχληαη, εμνξηζκνχ, πξνο ηελ ίδηα (ηελ αληίζεηε) θαηεχζπλζε. 
4
 ηαλ ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ κεηαβάιιεηαη πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηελ έληαζε 

θεθαιαίνπ, ν Marx ηελ απνθαιεί ‘νξγαληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ’ (Μαξμ, 1978, η. 1, ζει. 634). Γηα 
ην ζχζηεκα ησλ καξμηθψλ ελλνηψλ, δήηεκα ζην νπνίν δελ κπνξνχκε λα επηκείλνπκε εδψ, βι. 
Rosdolsky (1977) θαη Groll and Orzech (1987). 
5
 Απφ ηε ζρέζε (5) έπεηαη φηη ε δηαθνξά ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο απφ ην πνζνζηφ θέξδνπο ηζνχηαη κε 

1(1 )sC C  θαη, άξα, ε αληίζηνηρε πνζνζηηαία δηαθνξά, ( ) /s r r , ηζνχηαη κε C . Απφ κία 
ππνζεκείσζε ηνπ F. Engels (ibid., ζει. 94) γλσξίδνπκε φηη ζηα αδεκνζίεπηα ρεηξφγξαθα ηνπ Marx 

πεξηέρνληαη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί, γεληθνί θαη αξηζκεηηθνί, ηεο ελ ιφγσ δηαθνξάο, πξάγκα πνπ – 

ινγηθά – ζεκαίλεη φηη ε άπνςε νξηζκέλσλ κειεηεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηαπηνινγηθφ-πξνθαλή 
ραξαθηήξα ηνπ καξμηθνχ λφκνπ, δει. φηη απηφο ζπλίζηαηαη  ζηελ ππφζεζε πεξί ελφο ακεηάβιεηνπ s  

θαη ελφο ζπλερψο απμαλφκελνπ C , δελ κπνξεί παξά λα ζεσξείηαη, εμαξρήο, αβάζηκε.  
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ή, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη 1 /Ls b  (βι. (3)), 

 1( 1)C R s  (7) 

Έηζη, εηζαγάγνληαο ηελ (7) ζηελ (5) πξνθχπηεη 

 /( 1 )r Rs s R  (8) 

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κία 

γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ 

ππεξαμίαο, ήηνη 

 1 2/ (1 ) ( / ) 0r R s s r R  (8α) 

 1 2/ (1 ) ( / ) 0r s R R r s  (8β) 

 

3. Κξηηηθή Έθζεζε ηνπ Μαξμηθνύ λόκνπ βάζεη Μνλνηνκεαθώλ Τπνδεηγκάηωλ 

3.1. Γεληθή έθζεζε  

Καηά ηνλ Marx, ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο εκθαλίδεη, ζηε καθξά 

πεξίνδν, ηα αθφινπζα γλσξίζκαηα:  

(i) ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμάλεηαη, 

(ii) ην πνζνζηφ ππεξαμίαο απμάλεηαη, 

(iii) ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη,6 

(iv) ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη, θαη 

(v) ζπλεπεία φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ, θαη ηδίσο ηνπ (iii), ην πνζνζηφ θέξδνπο 

κεηψλεηαη.7 

               ηελ παξνχζα ζπλάθεηα, θαη ζχκθσλα, πάληα, κε ηνλ Marx, ην γλψξηζκα (i) 

είλαη απφξξνηα ησλ νξγαλσκέλσλ κηζζνινγηθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, 

νη νπνίεο απνηεινχλ κία κνξθή πξνάζπηζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκθεξφλησλ απηήο 

ηεο ηάμεο, θαη ceteris paribus ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ (i), ην (ii) ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη κε 

πνζνζηηαίν ξπζκφ, ν νπνίνο είλαη πςειφηεξνο απφ ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ αχμεζεο 

ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ: εάλ ζπκβνιίζνπκε κε ˆ /z z z , φπνπ /z dz dt , ηνλ 

                                                 
6
 Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Marx ζεσξεί φηη ν ιφγνο ηεο ‘λεθξήο εξγαζίαο’ (ή ‘ρξεζηκνπνηνχκελεο 

παξσρεκέλεο εξγαζίαο’) πξνο ηε ‘δσληαλή εξγαζία’ (ή ‘ρξεζηκνπνηνχκελε δσληαλή εξγαζία’) ηνπ 
ζπζηήκαηνο, δει. ν ιφγνο ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ησλ κέζσλ παξαγσγήο πξνο ηε ζπλνιηθά 
απαζρνινχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο, /vK L  ( /vAx vy ), απμάλεηαη. Απηφο ν ιφγνο ηζνχηαη, φκσο, 
κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. 
7
 Δμαηξνπκέλνπ ηνπ Κεθαιαίνπ, ην ζχλνιν καξμηθφ ‘ζρήκα’ αλαπηχζζεηαη ζπλνπηηθά (αιιά κε 

ζαθήλεηα θαη ακεζφηεηα) ζην Μαξμ (1981). Δηδηθά γηα ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, βι. επίζεο 
Μαξμ (1985, θεθ. 23, 1990, ζζ. 571-586). 
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πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο κίαο κεηαβιεηήο z  ζην ρξφλν, t , ηφηε απφ ηελ (4) 

ιακβάλνπκε  

 1ˆˆ ˆ( )(1 )Ls b s  (9) 

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη φηαλ ˆ 0b  θαη ˆ 0s , ηφηε ˆˆ
L b .

8
 Πεξαηηέξσ, ην (ii) 

ζα πξέπεη λα εξκελεπζεί, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, σο εμήο: πξνθεηκέλνπ, αθξηβψο, λα 

αλαηξέζνπλ ηελ πησηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ε άλνδνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ 

ζην πνζνζηφ θέξδνπο, νη θεθαιαηνθξάηεο σζνχληαη ζηελ – κέζσ ηεο επηζψξεπζεο 

θεθαιαίνπ – εηζαγσγή λέσλ κεζφδσλ-ηερληθψλ παξαγσγήο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο. Δάλ νη λέεο κέζνδνη παξαγσγήο 

νδεγνχζαλ είηε ζηελ αχμεζε ή, έζησ, ζηε κε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ, νη ελ ιφγσ εμειίμεηο ζα είραλ, πξάγκαηη, σο ηειηθφ απνηέιεζκα ηελ άλνδν 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (βι. (8α)). Παξαηεξείηαη, φκσο, φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ κεηψλεηαη (γλψξηζκα (iii)), θαη απηφ δελ κπνξεί παξά λα ζεκαίλεη φηη θάζε 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πξνυπνζέηεη κία πνζνζηηαία πςειφηεξε 

αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ θεθαιαίνπ, δηφηη απφ ηελ (6) έρνπκε 

 ˆ ˆˆ
Lk R  (10) 

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη φηαλ ˆ 0L  θαη ˆ 0R , ηφηε ˆ ˆ
Lk . πλάγεηαη, ινηπφλ, 

φηη νη δηαζέζηκεο κέζνδνη παξαγσγήο, δηά ηεο εηζαγσγήο ησλ νπνίσλ επηδηψθεηαη, 

απφ ηελ πιεπξά ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, ε αληηζηξνθή ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο, ηελ νπνία ηείλεη λα πξνθαιέζεη ε ‘αλαπφθεπθηε’ άλνδνο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ελέρνπλ έλαλ ζεκαληηθφηαην πεξηνξηζκφ: θαζηζηνχλ 

δπλαηή ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κφλνλ δηά ηεο κείσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ή, αιιηψο εηπσκέλν, ην εγρείξεκα ηεο αληηζηξνθήο 

ηεο ελ ιφγσ ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, πξψηνλ, πξναπαηηεί ηελ αχμεζε ηεο 

έληαζεο θεθαιαίνπ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη νη θεθαιαηνθξάηεο νθείινπλ λα 

επηζσξεχνπλ ηα θέξδε ησλ έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη ε ζπλζήθε / /dL L dK K , 

θαη, δεχηεξνλ, νδεγεί ζηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Έπεηαη, 

                                                 
8
 Γηα κνλνηνκεαθά ππνδείγκαηα, ζηα νπνία ιακβάλεηαη ππφςε (θαη) ε αξλεηηθή εμάξηεζε ηνπ 

πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο (ή απφ ηνλ 
πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ) θαη, άξα, ε ζεηηθή εμάξηεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο 
πνζνζηνχ ππεξαμίαο απφ ην πνζνζηφ αλεξγίαο (ή απφ ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ), βι. 
Goodwin (1967), Glombowski (1983, 1986), Harris (1983, 1986) θαη Okishio (2001). ε ζπκθσλία κε 
φ,ηη έρνπκε ήδε αλαθέξεη, απηά ηα ππνδείγκαηα ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε ηηο καξμηθέο ζεσξήζεηο 
ησλ δηαθπκάλζεσλ, παξά κε ηνλ ‘λφκν’, θαη γηα απηφ δελ θξίλεηαη ζθφπηκν λα εκκείλνπκε εδψ 
(αλαιπηηθά, βι. Μαξηφιεο, 2006α, ζζ. 110-123 θαη 138-142). 
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ινηπφλ, φηη ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ απμάλεηαη (γλψξηζκα (iv)), θαη κάιηζηα 

ηζρπξά, ηφζν ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο φζν θαη ιφγσ ηεο κείσζεο 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, δεδνκέλνπ φηη απφ ηελ (7) ιακβάλνπκε 

 1ˆ ˆ ˆ (1 )C R ss s  (11) 

ή, αλαθαιψληαο ηελ (9), 

 ˆˆ ˆ ˆ( )LC R b  (12) 

απφ ηηο νπνίεο θαη έπεηαη φηη  

 1 ˆˆ ˆ ˆ[ (1 ) ] LC s s s b  (13) 

Έηζη, ζπλεπεία, ηειηθά, ηεο (13), ε νπνία δειψλεη φηη ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηείλεη λα απμάλεηαη κε πςειφηεξν πνζνζηηαίν ξπζκφ απφ απηφλ κε ηνλ 

νπνίν απμάλεηαη ην πνζνζηφ ππεξαμίαο (δηφηη, εάλ ζεσξεζεί φηη ην πνζνζηφ 

ππεξαμίαο απμάλεηαη ρσξίο φξην, δει. s , ν εληφο αγθπιψλ φξνο ζηε (13) ηείλεη 

ζην 1),  ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη (γλψξηζκα (v)). ‘Αληηζηξφθσο’, εάλ ε 

παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ δελ κεησλφηαλ (δει. παξέκελε ζηαζεξή ή 

απμαλφηαλ), ηφηε ε θαηεχζπλζε ηεο θίλεζεο ηεο αμηαθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ ζα 

ήηαλ άγλσζηε a priori, αιιά ην πνζνζηφ θέξδνπο ζα απμαλφηαλ αλαγθαζηηθά. Τπφ 

απηήλ ηελ έλλνηα, ινηπφλ, ην γλψξηζκα ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξηζζεί σο ην πιένλ απνθαζηζηηθφ.9
  

 

3.2. Φνξκαιηζηηθή έθζεζε  

πλνςίδνληαο θαη θσδηθνπνηψληαο, είλαη δπλαηφλ λα ιερζεί φηη ην καξμηθφ ππφδεηγκα 

ζπληίζεηαη, θαηά βάζε ηνπιάρηζηνλ, απφ ηηο αθφινπζεο ζρέζεηο: 

 ( )b f t  (Η) 

 ( / ) 1Ls b  (II) 

 ( )k h b  (ΗΗΗ) 

 ( )L z k   (ΗV) 

 1

LR k   (V) 

                                                 
9
 Μία πνιχ θαζαξή δηαηχπσζε ηνπ Marx βξίζθεηαη (θαη) ζηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζην βηβιίν 

ηνπ A.-E. Cherbuliez, κε ηίηιν: Richesse ou pauvreté (1841), ήηνη: ‘Φαίλεηαη λα δηαηζζαλφηαλ φηη ε 
κάδα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληαλήο εξγαζίαο κεηψλεηαη ζρεηηθά, ζε ζρέζε κε ηε ρξεζηκνπνηνχκελε 
παξσρεκέλε εξγαζία [βι. ηελ ππνζεκείσζε 6 ηνπ παξφληνο – Θ. Μ.], κνινλφηη απμάλεη απφιπηα, θαη 
φηη γη’ απηφ πξέπεη λα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο. Ζ δηαίζζεζε απηή δελ είλαη φκσο εθείλν πνπ 
επηθξαηεί.’ (Μαξμ, 1985, η. 3, ζει. 429). 
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 /( 1 )r Rs s R   (VI) 

φπνπ ηα ηνπνζεηεκέλα θάησ απφ ηηο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο πξφζεκα δειψλνπλ ηελ 

θαηεχζπλζε πξνο ηελ νπνία απηέο επεξεάδνπλ ηηο εμαξηεκέλεο, ελψ νη ζπλαξηήζεηο 

f , h  θαη z  δελ είλαη, ζηα καξμηθά θείκελα, εμεηδηθεπκέλεο-ηαπηνπνηεκέλεο. Ζ 

ζπλάξηεζε f  απνηειεί κία έθθξαζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δχλακεο αλάκεζα ζε 

θεθαιαηνθξάηεο θαη εξγαδνκέλνπο θαη, άξα, δηακνξθψλεηαη απφ παξάγνληεο πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ππνδείγκαηνο. Ζ ζπλάξηεζε h  απνηειεί κία 

θνξκαιηζηηθή πεξηγξαθή ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ ή, θαιχηεξα, ηεο 

αληίδξαζήο ησλ ζηελ εμσγελή αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, αληίδξαζε ε 

νπνία ιακβάλεη ρψξα εληφο νξηζκέλσλ ζπλζεθψλ-πεξηνξηζκψλ (πνπ ζα 

πξνζδηνξίζνπκε ζηε ζπλέρεηα). Σέινο, ε ζπλάξηεζε z  απνηειεί κία γεληθή 

πεξηγξαθή ηεο ηερλνινγηθήο ‘δηάζηαζεο’ ηνπ ζπζηήκαηνο, δει. ζπλνςίδεη ηα νπζηψδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπλφινπ ησλ κεζφδσλ παξαγσγήο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ή 

δχλαληαη λα ππάξμνπλ θαη, άξα, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, θαη ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη, 

ηνπιάρηζηνλ ζε πξψηε πξνζέγγηζε, σο εμσγελψο δεδνκέλε (γηα κία δηαγξακκαηηθή 

απεηθφληζε ηνπ ππνδείγκαηνο, βι. ρήκα 1).  

 

 

  s  

 

 

                                                                        

                                 
 

                              

                   t                  b                    k  L  r  

    

 

                                                                                                        

                                                                                                   
 

 

 R  
 

ΥΗΜΑ 1. Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ καξμηθνχ ππνδείγκαηνο 
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 Χζηφζν, ηφζν ε ζπλάξηεζε h  φζν θαη ε ζπλάξηεζε z  ππφθεηληαη, ζχκθσλα 

κε ηε ινγηθή ηνπ ππνδείγκαηνο, ζε νξηζκέλνπο, ζαθείο πεξηνξηζκνχο. πγθεθξηκέλα, 

επεηδή ζεσξείηαη-ππνηίζεηαη φηη ην R  κεηψλεηαη κε ην k , ζα πξέπεη λα ππνηίζεηαη θαη 

φηη ε ειαζηηθφηεηα, ze , ηεο z  είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1, ήηνη10
 

 ( / )( / ) 1ze dz dk k z  (IVα) 

Δπίζεο, επεηδή ζεσξείηαη-ππνηίζεηαη φηη ˆ 0s  ή, αιιηψο, ˆˆ
L b , ε νπνία γξάθεηαη 

 ( / )( / ) 1L Ld db b  

ή 

 ( / )( / ) 1ze dk db b k  

ζα πξέπεη λα ππνηίζεηαη θαη φηη 

  1z he e   (ΗΗΗα) 

φπνπ ( / )( / )he dh db b h  ε ειαζηηθφηεηα ηεο h . Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη φηη ε πεξηγξαθφκελε απφ ηελ (ΗΗΗ) αχμεζε ηνπ k  ζπληειείηαη κέζσ ηεο 

επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ: ππνζέηνληαο, φπσο νη θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη θαη ν ίδηνο ν 

Marx, φηη νη εξγαδφκελνη δελ απνηακηεχνπλ (αιιά θαηαλαιψλνπλ ην ζχλνιν ηνπ 

εηζνδήκαηφο ησλ, δει. ησλ κηζζψλ) θαη φηη νη θεθαιαηνθξάηεο απνηακηεχνπλ έλα 

                                                 
10

 ε φξνπο ηνπ κνληέξλνπ ελλνηνινγηθνχ πιαηζίνπ, ε ζπλάξηεζε (IV) ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί σο 
εθθξάδνπζα κία ‘ζπλάξηεζε ηερληθήο πξνφδνπ’ à la Kaldor (1957). Χο γλσζηφλ, ε ηειεπηαία νξίδεηαη 
σο αθνινχζσο: 

ˆˆ ( )L F k , κε ˆ ˆ(0) 0, ( ) 0, ( ) 0F F k F k  θαη ( ) 0F  

φπνπ ν ηφλνο δειψλεη ηελ πξψηε παξάγσγν σο πξνο k̂ . ηελ – εηδηθή θαη ηεηξηκκέλε (θαηά ηνλ 
Kaldor) – πεξίπησζε πνπ είλαη γξακκηθή, κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

 ˆˆ
L k , 0,  0  

φπνπ ην  δειψλεη ηε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο πνπ αληηζηνηρεί ζε ακεηάβιεηε 
έληαζε θεθαιαίνπ θαη, άξα, παξηζηά κία αχμεζε ηνπ πξντφληνο πνπ δελ αλαγάγεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο ή, φπσο ιέγεηαη αιιηψο, ζεκαίλεη ηελ χπαξμε ‘εμσγελνχο ηερληθήο 
πξνφδνπ’ (γηα ηηο δηάθνξεο έλλνηεο ηεο ηερληθήο κεηαβνιήο. βι. π.ρ. Jones, 1993, θεθ. 7-8, ή Romer, 

2006, θεθ. 1 θαη 3, θαη, ζε έλα πην επξχ θαη βαζχ πιαίζην, Rymes, 1971). Οινθιεξψλνληαο ηε 
ζπλάξηεζε ιακβάλνπκε 

 
t

L e k  

ή 

 
1t

y e K L  

φπνπ  ε απζαίξεηε ζηαζεξά ηεο νινθιεξψζεσο, δει. κία Cobb-Douglas ζπλάξηεζε παξαγσγήο,  κε 
ζηαζεξέο απνδφζεηο θιίκαθαο θαη κε εμσγελή  ηερλνινγηθή πξφνδν, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα κε 

πνζνζηηαίν ξπζκφ ίζν κε . ηαλ, σζηφζν, ε ζπλάξηεζε ˆ( )F k  είλαη κε γξακκηθή, δελ είλαη γεληθά 
δπλαηή ε αλαγσγή ηεο ζε κία ζπλάξηεζε παξαγσγήο, φπσο ην έδεημε θαηά πξψηνλ ν Black (1962). 

Πεξαηηέξσ, βι. ην Παξάξηεκα 1 ηνπ παξφληνο, ελψ ηα ζρεηηθά κε ηε ζπλάξηεζε παξαγσγήο Cobb-

Douglas θαη ην δήηεκα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζπγθεληξψλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα 6 θαη 7. 
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πνζνζηφ cs , 0 1cs , ηνπ εηζνδήκαηφο ησλ, δει. ηνπ ππεξπξντφληνο, u , έπεηαη φηη 

ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο, δει. ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

K bL ,  ηζνχηαη κε cs u , ή 

 
cK bL bL s u    (IIIβ) 

Γεδνκέλσλ ηνπ cs , ηνπ χςνπο θαη ηεο εμσγελνχο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, ε (ΗΗΗβ) νξίδεη ζην επίπεδν ( K , L ) κία επζεία γξακκή θιίζεο ίζεο κε 

b  θαη, άξα, δειψλεη ην ζχλνιν εθείλσλ ησλ κεηαβνιψλ ησλ K  θαη L , νη νπνίεο 

είλαη, ζε θάζε ζηηγκή, εθηθηέο (βεβαίσο, θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ 

ππνδείγκαηνο, νη φλησο πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαβνιέο ησλ K  θαη L  είλαη πάληνηε 

ηέηνηεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο ζρέζεηο ˆ ˆˆ
Lk b ). Έηζη, θάζε αχμεζε (κείσζε) ηνπ cs  

(ηνπ b ) ζπλεπάγεηαη, γηα δεδνκέλν L ,  ηελ αχμεζε ηνπ εθηθηνχ K  θαη vice versa. 

                Δηζαγάγνληαο ηηο (ΗΗΗ) θαη (IV) ζηελ (V) ιακβάλνπκε 

 1( ) ( ( ))( ( ))R Z b z h b h b  (VII) 

φπνπ ε ειαζηηθφηεηα ηεο Z  ηζνχηαη κε ( 1) 0z he e . Δηζαγάγνληαο ηηο (ΗΗΗ) θαη (ΗV) 

θαη  ζηελ (ΗΗ) ιακβάλνπκε 

 1( ) ( ( )) 1s H b z h b b   (VIII) 

φπνπ ε ειαζηηθφηεηα ηεο H  ηζνχηαη κε 1( 1)(1 ) 0z he e s . Έηζη, απφ ηηο (VII), 

(VIII), (I) θαη (VI) έπεηαη φηη ε εμέιημε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζην ρξφλν 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε11
 

                                 1( ) ( ( )) ( ( ))( ( ( )) 1 ( ( )))r F t Z f t H f t H f t Z f t  (ΗΥ) 

 

3.3. Γεληθέο παξαηεξήζεηο  

3.3.1. Η ζέζε ηνπ λόκνπ ζην Κεφάλαιο 

Ζ βάζε ζπλαγσγήο ηνπ λφκνπ (δει. ηα ππνηηζέκελα γλσξίζκαηα (i) έσο θαη (iv) ηνπ 

ζπζηήκαηνο – βι. Δλφηεηα 3.1) πξνζδηνξίδεηαη θαη αλαιχεηαη, ινγηθά θαη ηζηνξηθά, 

ζηα θεθ. 10-23 ηνπ η. 1 ηνπ Κεθαιαίνπ, ελψ ν ίδηνο ν λφκνο θαη νη ζπλεπαγσγέο ηνπ 

εθηίζεληαη ζην Σκήκα 3 (θεθ. 13-15) ηνπ η. 3 ηνπ Κεθαιαίνπ, αθνχ πξψηα 

δηεξεπλεζνχλ εθηελψο νη ζρέζεηο ζπλνιηθνχ θέξδνπο-ζπλνιηθήο ππεξαμίαο θαη 
                                                 
11

 ην Παξάξηεκα 2 εθηίζεηαη έλα αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα πνπ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο ππνζέζεηο ηνπ 
καξμηθνχ ππνδείγκαηνο, απνζαθελίδεη ηα φζα ήδε εθηέζεθαλ θαη, ηέινο, ελέρεη ηελ πηψζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο. 
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πνζνζηνχ θέξδνπο-πνζνζηνχ ππεξαμίαο, ζρέζεηο νη νπνίεο δηακεζνιαβνχληαη απφ ην 

κέγεζνο ηεο αμηαθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ (Κεθάιαην, η. 3, θεθ. 2-12).  

            Απηφο ν ηξφπνο έθζεζεο νδεγεί ζε αδηέμνδν φινπο φζνη επηρείξεζαλ λα 

πξνζεγγίζνπλ ην λφκν πεξηνξηδφκελνη ζηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα θεθ. 13-15 ηνπ 3νπ
 

ηφκνπ.12
 Γχλαηαη, πάλησο, λα ραξαθηεξηζζεί ‘ζηξεβιφο’ κφλνλ εάλ παξαβιεθζνχλ νη 

θηινζνθηθέο-κεζνδνινγηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ν Marx θαηά ηε ζπγγξαθή ηνπ 

Κεθαιαίνπ. Ζ έθζεζε ηνπ λφκνπ απαηηεί, πξνθαλψο, ηηο έλλνηεο ‘θέξδνο-πνζνζηφ 

θέξδνπο’, ε ζπγθξφηεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηεο (θαη ζχκθσλα κε 

ηε ζχλνιε αληίιεςε ηνπ Marx), πξψηνλ, ηηο έλλνηεο ‘ππεξαμία-πνζνζηφ ππεξαμίαο’, 

νη νπνίεο εηζαγάγνληαη θαη αλαπηχζζνληαη ζηνλ 1ν
 ηφκν, θαη, δεχηεξνλ, ηε κειέηε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ (ή, φπσο ηελ νλνκάδεη ζπλήζσο ν Marx, 

‘δηαδηθαζία θπθινθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ’), ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηνλ 2ν
 ηφκν.13

 

                                                 
12

 Μάιηζηα, ε πξνζεθηηθή αλάγλσζε ηνπ θεθ. 15 νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη απηφ δελ αθνξά κφλνλ 
ζηνλ λφκν, αιιά κάιινλ απνηειεί έλα ζπλνλζχιεπκα ζεκεηψζεσλ, ηηο νπνίεο επηρείξεζε λα βάιεη ζε 
ηάμε ν F. Engels, φπνπ ηα πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξαηνχ’ θαη ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο ζπκπιέθνληαη (πφηε 
κε νηνλεί-αθαηάιεπην θαη πφηε κε αθαηάιεπην ηξφπν) κε αλαιχζεηο θαηαζηάζεσλ ππναπαζρφιεζεο 
ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε αλεπάξθεηεο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο. 
Γηα αλαιπηηθέο παξνπζηάζεηο ησλ δηαθφξσλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γχξσ απφ ηνλ λφκν, βι. 
Johnson et al. (1991) θαη Howard and King (1992, ch. 7). 
13

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε είλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη νη ιέμεηο ‘θέξδνο-πνζνζηφ θέξδνπο’ δελ 
ζπλαληψληαη, παξά κφλνλ ζπαληφηαηα θαη, θπξίσο, παξεθβαηηθά, ζηνπο δχν πξψηνπο ηφκνπο. 
Μάιηζηα, ζε κία ππνζεκείσζε ηνπ 1νπ

 ηφκνπ ηνλίδεηαη φηη ην κέγεζνο /s vu vbL  θαιείηαη πνζνζηφ 
ππεξαμίαο ‘[αθξηβψο] φπσο ρξεζηκνπνηεί ν εγγιέδνο ην ‘rate of profits’, ‘rate of interest’ θ.ιπ. ην ΗΗΗ 
Βηβιίν [δει. ζηνλ 3ν

 ηφκν – Θ. Μ.] ζα δνχκε φηη ην πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο εχθνια θαηαλνείηαη φηαλ 
μέξεη θαλείο ηνπο λφκνπο ηεο ππεξαμίαο. Όηαλ αθνινπζεί ηνλ αληίζεην δξφκν δελ θαηαιαβαίλεη ni l’ un, 
ni l’ autre [νχηε ην έλα νχηε ην άιιν].’ (ζει. 228, ππνζεκείσζε 28 – πξφζζεηε έκθαζε). Έηζη, ζην 
θεθ. 2 ηνπ 3νπ

 ηφκνπ δηαβάδνπκε: ‘Σελ κεηαηξνπή [αθξηβέζηεξα, δηάβαδε: ηε κεηακφξθσζε – Θ. Μ.] 
ηεο ππεξαμίαο ζε θέξδνο πξέπεη λα ηε ζπλάγνπκε απφ ηελ κεηαηξνπή [ηε κεηακφξθσζε – Θ. Μ.] ηνπ 
πνζνζηνχ ηεο ππεξαμίαο ζε πνζνζηφ ηνπ θέξδνπο, θαη φρη αληίζηξνθα. [...] Ζ ππεξαμία θαη ην πνζνζηφ 
ηεο ππεξαμίαο είλαη, ζρεηηθά, ην αφξαην θαη ην νπζηψδεο πνπ πξέπεη λα δηεξεπλεζεί, ελψ ην πνζνζηφ 
ηνπ θέξδνπο, επνκέλσο θαη ε κνξθή ηεο ππεξαμίαο ζαλ [σο – Θ. Μ.] θέξδνο, παξνπζηάδνληαη ζηελ 

επηθάλεηα ησλ θαηλνκέλσλ (ζει. 62) [...] δειαδή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα (ζει. 67). [...] ε ηνχην ην 
ηκήκα ηνπ Βηβιίνπ [θεθ. 1-7 – Θ. Μ.], ην πνζνζηφ θέξδνπο δηαθέξεη αξηζκεηηθά απφ ην πνζνζηφ ηεο 
ππεξαμίαο. Αληίζεηα, ην θέξδνο θαη ε ππεξαμία εμεηάδνληαη ζαλ έλα θαη ην απηφ αξηζκεηηθφ κέγεζνο, 
πνπ δηαθέξνπλ κφλν ζηε κνξθή. ην επφκελν ηκήκα ηνπ Βηβιίνπ [θεθ. 8-12 – Θ. Μ.] ζα δνχκε πψο 
ζπλερίδεηαη ν δηαρσξηζκφο θαη πψο ην θέξδνο επεξεάδεηαη θαη αξηζκεηηθά ζαλ έλα κέγεζνο πνπ 
δηαθέξεη απφ ηελ ππεξαμία [δηάβαδε: ζα δνχκε πψο ε απνμέλσζε-απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ελφο κεγέζνπο 
απφ ην άιιν δηεπξχλεηαη, θαη πψο ην θέξδνο παξηζηά κέγεζνο πνπ δηαθέξεη θαη αξηζκεηηθά απφ ηελ 
ππεξαμία – Θ. Μ.]. (ζει. 69)’ (πξφζζεηε έκθαζε). εκεηψλεηαη φηη ε ινγηθή ηεο καξμηθήο έθζεζεο 
(αιιά φρη θαη έξεπλαο) βξίζθεηαη ζε νξηζκέλε, ζεκαληηθή αληηζηνηρία κε ην ‘χζηεκα ηεο Λνγηθήο’ 
ηνπ Georg W. Fr. Hegel, ζην βαζκφ πνπ ε πξψηε αλαπηχζζεηαη θαηά ηηο βαζκίδεο ‘Δίλαη-Οπζία-

Φαηλφκελν-Πξαγκαηηθφηεηα’ ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο: ν 1νο
 ηφκνο πξαγκαηεχεηαη ην 

‘είλαη’ θαη ηελ ‘νπζία’, ν 2νο
 ην ‘θαηλφκελν’ θαη ν 3νο

 ηελ ‘πξαγκαηηθφηεηα’, σο κνξθηθή ελφηεηα 
‘νπζίαο θαη θαηλνκέλνπ’, ηνπ ελ ιφγσ ηξφπνπ παξαγσγήο (αλαιπηηθά, βι. Έλγθειο, 1859, Μαξμ, 1978, 
η. 1, ζζ. 23-26, Rosenthal, ρ.ρ., θεθ. 6-9, θαη, θπξίσο, Βαδηνχιηλ, 1987, 1988). Με ηε ζεηξά ηνπ, ηέινο,  
ην ζχζηεκα ησλ βαζκίδσλ ηνπ Hegel ή, αιιηψο, ‘ρεγθειηαλψλ ηξηάδσλ θαη ηεηξάδσλ’ εληάζζεηαη ζην 
θηινζνθηθφ ξεχκα ηνπ ‘αληηθεηκεληθνχ ηδεαιηζκνχ’ θαη, εηδηθφηεξα, έιθεη ηε κνξθή ηνπ απφ ην 
ζχζηεκα ηνπ λενπιαησληζκνχ (3νο

 αηψλαο κ.Υ.), ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε κία δηαιεθηηθή αιιά θιεηζηή 
ζχιιεςε ηνπ ζχκπαληνο σο δεκηνπξγίαο πνπ εθπνξεχεηαη απφ ην ππεξβαηηθφ ‘Έλα’ θαη επηζηξέθεη ζε 
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πλεπψο, ε έθζεζε ηνπ λφκνπ ζηνλ 1ν
 ηφκν, ν νπνίνο πξαγκαηεχεηαη ηελ ‘άκεζε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ’, δηαδηθαζία ζηελ νπνία αληηζηνηρνχλ νη 

έλλνηεο ‘ππεξαμία-πνζνζηφ ππεξαμίαο’, ζα δηακφξθσλε ‘ζρήκα πξσζχζηεξν’. 

Πάλησο, ν καξμηζηήο νηθνλνκνιφγνο Nobuo Okishio ήηαλ ν πξψηνο πνπ απέδεημε, 

νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα, φηη ν λφκνο δελ ζεκειηψλεηαη (φπσο ζεσξνχζαλ, έσο ηφηε, 

κάιινλ φινη νη κειεηεηέο ηνπ καξμηθνχ έξγνπ) ζηα θεθ. 13-15 ηνπ η. 3 ηνπ 

Κεθαιαίνπ, αιιά, θαηά βάζε, ζηα θεθ. 10-23 ηνπ η. 1 ηνπ έξγνπ (θαη εθηίζεηαη, 

απιψο, ζηνλ η. 3). Ζ απφδεημε βξίζθεηαη, ελ ζπέξκαηη, ζην Okishio (1961) θαη, 

νινθιεξσκέλε, ζην Okishio (1972). Παξάιιεια, ν Ian Steedman (1971) ήηαλ ν 

πξψηνο πνπ απέδεημε φηη ην καξμηθφ εγρείξεκα εμαγσγήο ελφο ζπλερψο κεηνχκελνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο δελ είλαη, θαηαξράο, ηαπηνινγηθφ ή αληηθαηηθφ, φπσο ζεσξνχζαλ 

(θαη εμαθνινπζνχλ λα ζεσξνχλ) αξθεηνί κειεηεηέο (βι. επίζεο Steedman, 1977, ch. 

9). Ζ απφδεημε ηνπ Okishio δελ είλαη κφλνλ αθιφλεηε, αιιά θαη αληηζηνηρεί πιήξσο 

ζηελ άπνςε ηνπ ίδηνπ ηνπ Marx, ν νπνίνο ζηα πιαίζηα κίαο γλσζηφηαηεο (θαη 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο) επηζηνιήο ηνπ (30 Απξηιίνπ 1868) πξνο ηνλ Engels, ηνλίδεη, 

κεηαμχ άιισλ, ην εμήο: ‘[3
νλ.] Σάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο λα πέθηεη θαηά ηελ πξφνδν 

ηεο θνηλσλίαο. Απηφ θηφιαο πξνθχπηεη απφ φζα αλαπηχρζεθαλ ζην βηβιίν Η 

[Κεθάιαην, η. 1 – Θ. Μ.] ζρεηηθά κε ηε κεηαβνιή ζηε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο παξαγσγηθφηεηαο. ε απηφ ην ζεκείν 

πξαγκαηνπνηείηαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ζξηάκβνπο πάλσ ζηνλ εχθνιν ηξφπν 

απνθπγήο ησλ δπζθνιηψλ νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο σο ηηο κέξεο καο’ 

(Engels θαη Marx, ρ.ρ., ζει. 162). 

 

3.3.2 Ο ραξαθηήξαο ηνπ λόκνπ 

χκθσλα κε ηνλ Marx, δελ ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη φηη, αθφκα θαη αλ κπνξνχζακε 

(ζεσξεηηθά κηιψληαο) λα ζέζνπκε ζηελ άθξε φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη 

‘πίζσ’ απφ ην θαηλφκελν ησλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε ‘παξαηεξνχκελε’ ηξνρηά 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζα ήηαλ ζηαζεξά πησηηθή, θαη απηφ επεηδή ζηνλ πξαγκαηηθφ 

θφζκν ελεξγνχλ θαη νξηζκέλνη άιινη παξάγνληεο, νη νπνίνη ακβιχλνπλ ηελ πησηηθή 

                                                                                                                                            
απηφ, αθνχ εθπέζεη έσο θαη ηελ θαηψηεξε βαζκίδα ηεο ‘Φχζεο-Όιεο’. ην πεπιεγκέλν ζχζηεκα 
θάζεησλ θαη νξηδφληησλ βαζκίδσλ ηνπ λενπιαησληζκνχ θχξην ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εμήο: ‘Έλα-

Ννπο-Φπρή-Φχζε’, ‘Οπζία-Εσή-Ννπο’ θαη ‘Μέλνλ (Γηαηεξεηέν)-Πξντφλ (Γεκηνπξγία)-Δπηζηξέθνλ 
ζηελ Αξρή’. 
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θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ή, αθφκα, θαηνξζψλνπλ πεξηζηαζηαθά θαη λα ηελ 

αληηζηξέθνπλ (βι. Μαξμ, 1978, η. 3, θεθ. 14). Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο είλαη:  

(i). Οη κεηψζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζηε βάζε ελφο 

ακεηάβιεηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ θαη νθείινληαη  είηε ζηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο (δει. ηεο εξγάζηκεο εκέξαο) ή ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο εξγαζίαο. Με απηά 

ηα κέζα (ηα νπνία ελέρνπλ, βέβαηα, νξηζκέλα αλππέξβιεηα, θπζηθά φξηα, αιιά θαη 

ζπλαληνχλ, αξγά ή γξήγνξα, ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ) δελ κεηαβάιιεηαη ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (άξα, θαη απηή ηνπ θεθαιαίνπ), αιιά απμάλεηαη ην 

πνζνζηφ ππεξαμίαο θαη, ζπλεπψο, ην πνζνζηφ θέξδνπο (ibid., ζζ. 293-297).  

(ii). Ζ εηζαγσγή κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

εξγαζίαο ρσξίο λα πξναπαηηείηαη ε αχμεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ (νπφηε ε αμηαθή 

ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ δελ κεηαβάιιεηαη) ή, φηαλ απηή πξναπαηηείηαη, ρσξίο λα 

κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Καηά ηελ άπνςε ηνπ Marx, σζηφζν, 

απηέο νη κνξθέο ηερληθήο πξνφδνπ δελ ζπληζηνχλ ηνλ θαλφλα, αιιά ηελ εμαίξεζε, 

θαηά κήθνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (ibid., θεθ. 5 

θαη ζζ. 297-298).  

(iii). Σν εμσηεξηθφ εκπφξην, κέζσ ηνπ νπνίνπ κεηψλεηαη ε πνζφηεηα ηεο ζπλνιηθήο  

(δει. άκεζεο θαη έκκεζεο) εκεδαπήο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

κηζζηαθψλ εκπνξεπκάησλ θαη κέζσλ παξαγσγήο, επελεξγεί σο κία κέζνδνο 

παξαγσγήο, ε νπνία απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ρσξίο λα 

πξναπαηηείηαη ε αχμεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη, άξα, νδεγεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο. Βεβαίσο, ε δξάζε απηνχ ηνπ παξάγνληα, πέξαλ ηνπ φηη αζθείηαη 

αζπλερψο, δελ κπνξεί παξά λα εμαζζελεί (έσο κεδεληζκνχ) θαηά κήθνο ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, δεδνκέλνπ φηη απηή ε 

αλάπηπμε ελ κέξεη πξνυπνζέηεη θαη ελ κέξεη ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία κίαο 

παγθφζκηαο αγνξάο (ibid., ζει. 139 θαη 299-301 – βι. θαη ηα Γνθίκηα 5 θαη 11 ηνπ 

παξφληνο). 

 Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ε πξνζέγγηζε ηνπ Marx ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξηζζεί σο αξθεηά κνληέξλα ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη σο εάλ λα έρεη θαηά λνπλ 

ηελ ‘απνζχλζεζε’ (decomposition) ησλ εκπεηξηθά παξαηεξνχκελσλ δηαθπκάλζεσλ 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε ηξεηο επηκέξνπο, αλεμάξηεηεο κεηαμχ ησλ, κεηαβνιέο, ήηνη 

(i) απηέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε (θαη πεξηγξάθνπλ) κία γεληθή ηάζε, (ii) άξξπζκεο, νη 

νπνίεο νθείινληαη ζε κεηαβαηηθνχο ή ζπκπησκαηηθνχο-ηπραίνπο ή, ηέινο, εμσγελείο, 
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σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαζαπηφ, παξάγνληεο, θαη (iii) θπθιηθέο, νη νπνίεο 

αληηζηνηρνχλ ζε κεηαβνιέο ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, δει. ζηηο νηθνλνκηθέο 

δηαθπκάλζεηο. Ο λφκνο αληηζηνηρεί ζηε κεηαβνιή (i). Οη παξάγνληεο πνπ ακβιχλνπλ 

ηε γεληθή ηάζε αληηζηνηρνχλ ζηε κεηαβνιή (ii) θαη κάιινλ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ‘κεηαβαηηθψλ παξαγφλησλ’. Σέινο, νη καξμηθέο ζεσξίεο πεξί ‘εθεδξηθνχ ζηξαηνχ 

ησλ εξγαηψλ’ θαη ελεξγνχ δεηήζεσο αληηζηνηρνχλ ζηε κεηαβνιή (iii). Θεσξνχκε, 

ινηπφλ, φηη ππφ απηφ ην  πξίζκα ζα πξέπεη λα δηαβαζζεί φ,ηη αλαθέξεη ν Marx ζε κία 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ F. Engels, κε εκεξνκελία 31 Μαΐνπ 1873 (βι. επίζεο Μαξμ, 

1987, ζει. 17 θαη 307-308): ‘Γηαηχπσζα ζηνλ Moore [αλαθέξεηαη ζηνλ λνκηθφ θαη 

καζεκαηηθφ Samuel Moore, ηνλ νπνίν ζπκβνπιεπφηαλ ν Marx, αιιά θαη ν Engels, 

γηα δεηήκαηα καζεκαηηθψλ (βι. θαη Μαξμ, 1978, η. 3, ζει. 14 θαη 1176) – Θ. Μ.] έλα 

πξφβιεκα, ην νπνίν βαζάληδε ην κπαιφ κνπ επί καθξφλ. Χζηφζν, θξνλεί φηη ην 

πξφβιεκα δελ επηδέρεηαη ιχζε, ηνπιάρηζηνλ πξνο ην παξφλ, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ 

ελερνκέλσλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη δελ έρνπλ, θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ, 

αλαθαιπθζεί αθφκα. Σν πξφβιεκα είλαη ην εμήο: γλσξίδεηο εθείλα ηα γξαθήκαηα, ζηα 

νπνία ε δηαρξνληθή θίλεζε ησλ ηηκψλ, ησλ πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ θ.ιπ. 

παξίζηαηαη κε αλνδηθέο θαη θαζνδηθέο ηεζιαζκέλεο γξακκέο. Έρσ επηρεηξήζεη, 

αξθεηέο θνξέο, λα αλαιχζσ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο κέζσ ηνπ ππνινγηζκνχ απηψλ 

ησλ απμνκεηψζεσλ σο αθαλφληζησλ (irregular) θακππιψλ, θαη ήκνπλ πεπεηζκέλνο 

(θαη εμαθνινπζψ αθφκα λα ζεσξψ φηη είλαη δπλαηφ ζηε βάζε επαξθνχο κειέηεο ηνπ 

εκπεηξηθνχ πιηθνχ) φηη ζα κπνξνχζα λα πξνζδηνξίζσ, κε καζεκαηηθφ ηξφπν, ηνπο 

πξσηεχνληεο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θξίζεηο. πσο ήδε είπα, ν Moore 

ζεσξεί φηη ην πξφβιεκα δελ δχλαηαη λα ιπζεί πξνο ην παξφλ θαη, έηζη, απνθάζηζα λα 

ην αθήζσ γηα ην κέιινλ.’ (Marx and Engels, 1983, p. 176).
14

 

  Αθφκα πην ζεκαληηθφ είλαη φηη ν Marx – είλαη σο εάλ λα – επηρεηξεί ηε 

ζεκειίσζε ηεο δπλαηφηεηαο ‘απνζχλζεζεο’ ηεο ρξνλνζεηξάο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

βάζεη ηεο ex ante αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

χςνο απηνχ ηνπ κεγέζνπο (θαζψο θαη ησλ αιιειεπηδξάζεψλ ησλ), ελψ ζηα πιαίζηα 

ηεο ζπλήζνπο νηθνλνκεηξηθήο πξαθηηθήο ε ελ ιφγσ δπλαηφηεηα ζεσξείηαη 

                                                 
14

 Έρεη, ίζσο, ζεκαζία λα ζεκεησζεί φηη ην ίδην έηνο, δει. ην 1873, πξψηνλ, o Marx, κε ηελ επθαηξία 
ηεο γαιιηθήο έθδνζεο ηνπ Κεθαιαίνπ, αλαζεσξεί κία παιαηφηεξε, εθηίκεζή ηνπ πεξί ζηαζεξφηεηαο ηεο 
πεξηφδνπ ησλ δηαθπκάλζεσλ, ππνζηεξίδνληαο φηη απηή είλαη, ζπλεπεία ηεο ηερλνινγηθήο κεηαβνιήο, 
κεηαβιεηή θαη, ζπγθεθξηκέλα, ‘ζα πεξηνξίδεηαη βαζκεδφλ’ (Μαξμ, 1978, η. 1, ζει. 885), θαη, δεχηεξνλ, 
μεζπάεη ε βαζχηεξε δηεζλήο θξίζε ηνπ 19νπ

 αηψλα, ε νπνία κάιινλ έρεη έξπνληα ραξαθηήξα θαη 
ζεκαηνδνηεί ηε βαζκηαία (1873-1895) κεηάβαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζηάδην ηνπ κνλνπσιηαθνχ 
αληαγσληζκνχ (ζρεκαηηζκφο θαξηέι θαη ηξαζη).  
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αμησκαηηθά, ηξφπνλ ηηλά, δεδνκέλε θαη, έηζη, ε ‘απνζχλζεζε’ ζπληειείηαη, ζηε βάζε 

δηαθφξσλ γεληθψλ καζεκαηηθψλ ηερληθψλ, ex post.
15

 Απηή ε πξαθηηθή, πνπ 

απνξξίπηεη ηα ζεσξεηηθά ζρήκαηα θαη εξκελείεο, θαη επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε 

ησλ εκπεηξηθψλ δεδνκέλσλ, δελ βαζίδεηαη κφλνλ ζε νξηζκέλεο, ακθηιεγφκελεο 

ηερληθέο-καζεκαηηθέο παξαδνρέο (π.ρ. δελ ππάξρεη κνλνζήκαληνο ηξφπνο 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ‘γεληθήο ηάζεο’), αιιά θαη έξρεηαη αληηκέησπε κε κάιινλ 

αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα ζε νξηζκέλεο, δηφινπ εμαηξεηηθέο, πεξηπηψζεηο, εθ ησλ 

νπνίσλ δπλάκεζα, εδψ, λα απαξηζκήζνπκε ηηο εμήο: (i) ε ‘ηάζε’ θαη π.ρ. νη ‘θπθιηθέο 

κεηαβνιέο’ πνπ – αμησκαηηθά ππνηίζεηαη φηη – ελππάξρνπλ ζην ππφ κειέηε κέγεζνο 

είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, εθθάλζεηο ελφο θαη ηνπ απηνχ ζπλφινπ παξαγφλησλ, θαη 

(ii) ην ππφ κειέηε κέγεζνο αληηζηνηρεί ζε ζπζηήκαηα, ηα νπνία δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ σο εκπεηξηθά νκφινγα κε γξακκηθψλ δπλακηθψλ ζπζηεκάησλ, θαη επεηδή 

ηα ηειεπηαία δελ ππαθνχνπλ, ζηε γεληθή πεξίπησζε, ζηελ ‘αξρή ηεο ππέξζεζεο’ 

(principle of superposition), έπεηαη φηη ην εγρείξεκα ηεο ‘απνζχλζεζεο’ είλαη άηνπν.16
 

 

3.3.3 Λνγηθέο ζπλεπαγωγέο 

ε ηειηθή αλάιπζε, ε ζεψξεζε ηνπ Marx είλαη φηη, παξά ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ 

παξαγφλησλ πνπ δξνπλ πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε, ε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο ζπληζηά ηε γεληθή ηάζε. Πξνμελείηαη απφ ηελ άλνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, ελέρεη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο θαη αλαγάγεηαη ζηε κείσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Σέινο, απνηειεί έθθξαζε ηφζν ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν δχλαληαη λα απμάλνληαη, ζε θεθαιαηνθξαηηθά πιαίζηα, νη παξαγσγηθέο 

δπλάκεηο ηεο εξγαζίαο φζν θαη ησλ εζσηεξηθψλ νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο, δεδνκέλνπ 

φηη απηφ αλαπαξαγάγεηαη ζε δηεπξπκέλε θιίκαθα βάζεη ηεο απνηακίεπζεο-επέλδπζεο 

ηκήκαηνο ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ θαη κέζσ ηεο επηδίσμεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο: ‘Σν πνζνζηφ θέξδνπο είλαη ε θηλεηήξηα δχλακε ζηελ 

θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή θαη παξάγεηαη ζ’ απηήλ κφλν εθείλν πνπ κπνξεί λα 
                                                 
15

 Δάλ θαη ηείλεη λα ιεζκνλείηαη, εηζεγεηήο ηεο κεζφδνπ ‘απνζχλζεζεο’ (ε νπνία πεξηιακβάλεη, ζηε 
γεληθή πεξίπησζε, θαη έλα ηέηαξην είδνο κεηαβνιήο, ηηο ιεγφκελεο ‘επνρηθέο δηαθπκάλζεηο’) είλαη ν W. 

M. Persons, επηθεθαιήο ηεο ‘Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ’ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Harvard, κε ην 
άξζξν ηνπ ‘Indices of business conditions’, ην νπνίν δεκνζηεχζεθε ην 1919 ζην πεξηνδηθφ Review of 

Economic Statistics. Γηα θξηηηθέο αλαιχζεηο, βι. Lange (1979, θεθ. 1), Singlenton (1988) θαη 
Abraham-Frois et Berrebi (1995, ch. 7). 
16

 χκθσλα κε ηελ ‘αξρή ηεο ππέξζεζεο’, ε γεληθή θίλεζε ζπζηήκαηνο δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζφηεξν 
απφ ην γξακκηθφ ζπλδπαζκφ ησλ θηλήζεσλ ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ. Χο γλσζηφλ, ηδηαίηεξα 
ελδηαθέξνλ είδνο κε γξακκηθψλ ζπζηεκάησλ, ηα νπνία παξαβηάδνπλ ηελ ελ ιφγσ ‘αξρή’, είλαη ηα 
ιεγφκελα ‘ρανηηθά ζπζηήκαηα’ (γηα κία εκπεξηζηαησκέλε εηζαγσγή ζηα ζρεηηθά δεηήκαηα, βι. 
Lorenz, 1989, θαη Barnett et al., 2006).  
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παξαρζεί κε θέξδνο, θαη εθφζνλ κπνξεί λα παξάγεηαη κε θέξδνο. Έηζη εμεγείηαη ν 

θφβνο ησλ άγγισλ νηθνλνκνιφγσλ απφ ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Σν 

γεγνλφο φηη θαη ε απιή αθφκα δπλαηφηεηα απηήο ηεο πηψζεο αλεζπρεί ηνλ Ρηθάξλην, 

δείρλεη αθξηβψο ηε βαζηά θαηαλφεζε απφ κέξνπο ηνπ ησλ φξσλ ηεο 

θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο. Απηφ γηα ην νπνίν ηνλ θαηεγνξνχλ, πψο φηαλ εμεηάδεη 

ηελ θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή, αδηαθνξεί γηα ηνπο ‘αλζξψπνπο’ θαη παίξλεη ππφςε 

ηνπ κφλν ηελ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ – αδηάθνξν κε πφζεο ζπζίεο ζε 

αλζξψπνπο θαη ζε θεθαιαηαθέο αμίεο εμαγνξάζηεθε ε αλάπηπμε απηή – είλαη αθξηβψο 

ην πην ζεκαληηθφ ζ’ απηφλ.  Ζ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο είλαη ην ηζηνξηθφ θαζήθνλ θαη ε δηθαίσζε ηνπ θεθαιαίνπ. Αθξηβψο έηζη 

δεκηνπξγεί, ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί, ηνπο πιηθνχο φξνπο κίαο αλψηεξεο κνξθήο 

παξαγσγήο. Απηφ πνπ αλεζπρεί ηνλ Ρηθάξλην είλαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο, ην θεληξί 

ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, θαη ηαπηφρξνλα φξνο θαη θίλεηξν ηεο 

ζπζζψξεπζεο, απεηιείηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηεο ίδηαο ηεο παξαγσγήο. Καη εδψ ην παλ 

είλαη ε πνζνηηθή ζρέζε. Πξάγκαηη, ππάξρεη θάηη ην βαζχηεξν, πνπ κφλν ζνιά ην 

ππνπηεχεηαη. Δδψ θαλεξψλεηαη κε θαζαξά νηθνλνκηθφ ηξφπν, δειαδή απφ ηε ζθνπηά 

ηνπ αζηνχ, κέζα ζηα φξηα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ινγηθνχ, απφ ηε ζθνπηά ηεο ίδηαο 

ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, ην φξηφ ηεο, ε ζρεηηθφηεηά ηεο, φηη δελ είλαη έλαο 

απφιπηνο ηξφπνο παξαγσγήο, αιιά κφλν έλα παξνδηθφ, ηζηνξηθφ θαηλφκελν, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε κίαλ νξηζκέλε, ρξνληθά πεξηνξηζκέλε επνρή αλάπηπμεο ησλ πιηθψλ 

φξσλ παξαγσγήο.’ (Μαξμ, 1978, η. 3, ζζ. 327-328). 

         Πεξαηηέξσ, φπσο επηρείξεζε λα δείμεη ν Μαξμ (1978, η. 1, ζζ. 643-663, 1981, 

ζζ. 99-100) θαη φπσο απεδείρζε απφ ηνλ Okishio (1972, 1974, 1987), ε ζπλερήο 

αχμεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ θαη ε ζπλερήο, έσο κεδεληζκνχ, κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ζπλεπάγνληαη φηη ππάξρεη έλα ρξνληθφ ζεκείν, απφ 

ην νπνίν θαη έπεηηα ε ζπλνιηθά απαζρνινχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο αλαπφθεπθηα 

κεηψλεηαη (άξα, εάλ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ δελ κεηψλεηαη, ηφηε ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ηειηθά απμάλεηαη). Ζ απφδεημε δχλαηαη λα απνδνζεί σο εμήο: γηα ηε ζπλνιηθά 

απαζρνινχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

 
1( / )L ax a A Ax k K  

απφ ηελ νπνία ιακβάλνπκε 

 ˆˆ ˆL K k  
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Απφ ηελ (ΗΗΗβ), θαη δεδνκέλνπ φηη  u y  (φπνπ ε ηζφηεηα ηζρχεη γηα 0b ) θαη 

0 1cs , έπεηαη  

 
cK s u y  

ή, δηαηξψληαο θαηά κέιε κε K , K̂ R . Δηζαγάγνληαο ηελ ηειεπηαία ζρέζε ζηε 

ζρέζε πνπ δίλεη ην L̂ , πξνθχπηεη 

 ˆL̂ R k  

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη, φηαλ ˆ 0k , ˆ 0R  θαη 0R , απφ θάπνηα ρξνληθή 

ζηηγκή θαη έπεηηα ηζρχεη, αλαπφθεπθηα, ˆ 0L .
17

 Έηζη, ‘[καδί] κε ηε δηαξθή ειάηησζε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ θεθαιαίνπ [...] απμάλεη ε κάδα ηεο αζιηφηεηαο, ηεο 

θαηαπίεζεο, ηεο ππνδνχισζεο, ηνπ εθθπιηζκνχ, ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά απμάλεη 

καδί θαη ε αγαλάθηεζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, πνπ δηαξθψο πιεζαίλεη θαη πνπ 

δηαπαηδαγσγείηαη, ζπλελψλεηαη θαη νξγαλψλεηαη απ’ απηφλ ηνλ ίδην ην κεραληζκφ ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ πξνηζέο παξαγσγήο. Σν κνλνπψιην ηνπ θεθαιαίνπ κεηαηξέπεηαη 

ζε δεζκά ηνπ ηξφπνπ παξαγσγήο πνπ άλζηζε καδί ηνπ θαη θάησ απ’ απηφ. Ζ 

ζπγθεληξνπνίεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

θηάλνπλ ζε έλα ζεκείν, φπνπ δε ζπκβηβάδνληαη κε ην θεθαιαηνθξαηηθφ ηνπο 

πεξίβιεκα. Σν πεξίβιεκα απηφ ζπάεη. εκαίλεη ην ηέινο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο 

αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο. Οη απαιινηξησηέο απαιινηξηψλνληαη.’ (Μαξμ, 1978, η. 1, ζει. 

787). 

 Σέινο, ζε απηή ηε βάζε, δει. εάλ ε ηζρχο ηνπ λφκνπ ζεσξεζεί δεδνκέλε, 

δχζθνια δχλαηαη θαλείο λα κελ ζπκθσλήζεη κε ζεηξά επηπξφζζεησλ πνξηζκάησλ (ή, 

έζησ, κε νξηζκέλα απφ απηά) πνπ παξαηίζεληαη ζε δηάθνξα καξμηζηηθά εγρεηξίδηα 

πνιηηηθήο νηθνλνκίαο, φπσο π.ρ. ζε απηφ ηνπ Nikitin (1983): ‘Ζ ηάζε ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο λα κεηψλεηαη νμχλεη ζην έπαθξν ηηο αληηζέζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ 

ηξφπνπ παξαγσγήο. Δπηηείλεηαη  ε αληίζεζε αλάκεζα ζηελ εξγαηηθή θαη ηελ αζηηθή 

ηάμε, δηφηη απμάλεηαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο πξψηεο απφ ηε δεχηεξε, πξνθεηκέλνπ λα 

επηβξαδπλζεί ε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (p. 124). Αιιά απμαλφκελε 

εθκεηάιιεπζε θαη εμαζιίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζπλεπάγνληαη κία ζρεηηθή κείσζε 

ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο θαη, έηζη, έρνπλ σο απνηέιεζκα ην μέζπαζκα θξίζεσλ 

ππεξπαξαγσγήο εκπνξεπκάησλ (p. 155). Δπηηείλνληαη θαη νη ελδνθεθαιαηνθξαηηθέο 
                                                 
17

 πσο επηζεκάλζεθε απφ ηελ Himmelwait (1974), θαη φπσο ζα είλαη εκθαλέο, ε ζπλζήθε 0R  

είλαη θξίζηκε γηα ηελ απφδεημε. ε απηφ ην ιεπηφ δήηεκα ζα αλαγθαζζνχκε λα επαλέιζνπκε (Δλφηεηα 
3.4.1). 
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αληηζέζεηο. Οη θεθαιαηνθξάηεο επηρεηξνχλ ηε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ ησλ ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ έλα πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο. Απηφ νδεγεί ζε έλαλ 

ιπζζαιέν αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηνπο θεθαιαηνθξάηεο θαη, ηειηθά, ζηε ρξενθνπία 

νξηζκέλσλ θαη ζηνλ πινπηηζκφ άιισλ. Αλαπηχζζνληαη, επίζεο, νη αληηζέζεηο 

αλάκεζα ζηηο θεθαιαηνθξαηηθέο άξρνπζεο ηάμεηο δηεζλψο. Αλαδεηψληαο ην κέγηζην 

δπλαηφ πνζνζηφ θέξδνπο, θεθάιαηα απφ ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο εζληθέο νηθνλνκίεο 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ησλ ηφζν γηα ηηο αγνξέο ησλ ππαλάπηπθησλ νηθνλνκηψλ (φπνπ 

ε αμία ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ε αμηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ είλαη 

ρακειφηεξεο [θαη, ζπλεπψο, ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη πςειφηεξν – Θ. Μ.]) φζν θαη 

γηα ηηο αγνξέο άιισλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ, ππφ νξηζκέλεο 

ζπλζήθεο, θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ.18
 Ομχλνληαο ηηο αληηζέζεηο, ν λφκνο ηεο πησηηθήο 

ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο απνδεηθλχεη ηνλ ηζηνξηθά πεξηνξηζκέλν θαη κεηαβαηηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο. (p. 125)’ (γηα παξεκθεξείο 

δηαηππψζεηο, βι. π.ρ. εγθάι, ρ.ρ., ζζ. 158-159, Volkov et al., 1983, pp. 221-222). 

 

3.4. Κξηηηθή  

3.4.1. Η κε κνλνζήκαληε κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 

Ζ πξψηε, θαη εκθαλέζηαηε, αδπλακία ηνπ καξμηθνχ ππνδείγκαηνο εληνπίδεηαη ζην φηη 

ηα γλσξίζκαηα (i) έσο θαη (iv) (βι. Δλφηεηα 3.1) δελ εγγπψληαη ηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο. Απφ ηελ (8) έπεηαη 

 1ˆˆ ˆ[ (1 ) (1 )]( 1 )r R s s R s R  (14) 

ή, αλαθαιψληαο ηηο (9) θαη (10), 

                                                 
18

 Ο εμνηθεησκέλνο κε ηε ζρεηηθή θηινινγία αλαγλψζηεο ζα αληηιακβάλεηαη φηη απηφ ην ζεκείν είλαη 
θεληξηθφ ζε νξηζκέλεο καξμηζηηθέο αλαιχζεηο γηα ηνλ ‘κνλνπσιηαθφ αληαγσληζκφ-ηκπεξηαιηζκφ’. 
Υσξίο λα ηελ αμηνινγήζνπκε, αλαθέξνπκε φηη ζεκαληηθή εμαίξεζε απνηειεί ε αλάιπζε ηνπ V. I. 

Lenin. Δάλ θαη δελ ππάξρεη έλδεημε φηη δηαηεξνχζε επηθπιάμεηο απέλαληη ζηελ ηζρχ ηνπ λφκνπ (βι. π.ρ. 
Λέληλ, 1914), ε αλάιπζή ηνπ γηα ηελ ‘εμαγσγή θεθαιαίνπ ζην εμσηεξηθφ’ (βι. Λέληλ, 1917, Δλφηεηα 
4) βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε αλεπαξθνχο ελεξγνχ δεηήζεσο, ε νπνία νδεγεί ζε θαηάζηαζε 
ππναπαζρφιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (ζεκεηψλεηαη φηη δελ ππάξρεη θακία αλαθνξά ζηνλ 
‘λφκν’ νχηε ζην εθηελέζηαην πξνπαξαζθεπαζηηθφ πιηθφ ηεο αλάιπζήο ηνπ γηα ηνλ ηκπεξηαιηζκφ – βι. 
Λέληλ, 1915-6). Γχν εξκελείεο καο θαίλνληαη πηζαλέο: είηε ζεσξνχζε φηη ν λφκνο, ιφγσ ηνπ 
ραξαθηήξα ηνπ (καθξνρξφληα ηάζε), δελ ζπκβάιιεη ζηε ‘ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηάζηαζεο’ (εδψ: ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ), εξεπλεηηθή αξρή πνπ ν ίδηνο, σο γλσζηφλ, 
ππνγξάκκηδε, ή επεηδή ν κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο πξνυπνζέηεη έλαλ πςειφ βαζκφ 
ζπγθεληξνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο (βι. Λέληλ, 1917, Δλφηεηεο 1 θαη 
7), ν νπνίνο ζπληζηά, κε ηε ζεηξά ηνπ, κία απφ ηηο ινγηθέο ζπλέπεηεο ηνπ καξμηθνχ λφκνπ, ζεσξνχζε 
φηη ε θαηάζηαζε πνπ πξαγκαηεχεηαη έρεη ήδε πξνέιζεη απφ ηε δξάζε ηνπ λφκνπ θαη, έηζη, φθεηιε λα 
εζηηάζεη ζην ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, δει. ζηελ ππναπαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 
Απφ απηέο ηηο εξκελείεο, νη νπνίεο έρνπλ, πξνθαλψο, έλα ζεκείν ηνκήο, ζεσξνχκε πηζαλφηεξε ηελ 
θαηά ζεηξά δεχηεξε.  
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                           1 1ˆ ˆˆ ˆ ˆ{( )(1 ) ( )(1 )(1 )}( 1 )L Lr k s b s R s R  (15) 

πλεπψο, ε ηζρχο ηεο  ˆ 0r  δηαζθαιίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ (βι. (14)) 

 1 ˆˆ(1 )(1 )s R s R  (16) 

ή, ηζνδπλάκσο (βι. (15)), 

 1ˆ ˆˆ ˆ( )(1 )L Lb R s k  (17) 

Με άιια ιφγηα, δειαδή, ζε ζπλζήθεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο, ε κείσζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ δελ ζπληζηά ηελ ηθαλή αιιά κφλνλ ηελ 

αλαγθαία ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.                  

               Βέβαηα, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί (θαη έρεη πξάγκαηη ππνζηεξηρζεί, 

αξθεηέο θνξέο, ζηε βηβιηνγξαθία) φηη ηα γλσξίζκαηα (i) έσο θαη (iv), θαίηνη δελ 

εγγπψληαη ηε ζπλερή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, δηαζθαιίδνπλ ηελ ηζρχ ηεο 

αθφινπζεο πξφηαζεο: 

Π1. Τπάξρεη κία ρξνληθή ζηηγκή, απφ ηελ νπνία θαη έπεηηα ην πνζνζηφ θέξδνπο 

κεηψλεηαη ζπλερψο. 

Ζ απφδεημή ηεο ζα κπνξνχζε λα ζπγθξνηεζεί σο εμήο: ε (14) γξάθεηαη σο  

 ˆˆ ˆ
R sr e R e s     

φπνπ  

                                          1 1( / )( / ) {1 [ (1 ) ]}Re r R R r R s   

  1 1( / )( / ) {[ (1 ) ] 1}se r s s r s R  

Σν Re  παξηζηά ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ r  σο πξνο R , θαη είλαη γλεζίσο θζίλνπζα 

(αχμνπζα) ζπλάξηεζε ηνπ R  (ηνπ s ), ην se  παξηζηά ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ r  σο 

πξνο s , θαη είλαη γλεζίσο θζίλνπζα (αχμνπζα) ζπλάξηεζε ηνπ s  (ηνπ R ), ελψ 

1Re  γηα 0R ,  1se  γηα 0s , θαη R se e  γηα 1 1sR .
19

 Καζψο, ινηπφλ, 

απμάλεηαη ην πνζνζηφ ππεξαμίαο θαη κεηψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ην 

Re  απμάλεηαη θαη ην se  κεηψλεηαη, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη ε κε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο πξναπαηηεί κία φιν θαη πςειφηεξε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ππεξαμίαο. Έηζη, αθφκα θαη αλ  ην πνζνζηφ θέξδνπο θαηαξράο απμάλεηαη, 

                                                 
19

 Βεβαίσο, ηα s  θαη R  δελ είλαη, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αλεμάξηεηα κεηαμχ ησλ. Απφ ηηο ζρέζεηο 
(VII), (VIII) θαη (Η) (βι. Δλφηεηα 3.2) έπεηαη 
 

1 1( 1)( ) ( ( ))( ( ))R s C h f t f t  

Χζηφζν, δελ απαηηείηαη, εδψ, λα ζπκπεξηιάβνπκε απηήλ ηελ εμάξηεζε. 
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έξρεηαη κία ζηηγκή, απφ ηελ νπνία θαη έπεηηα απηφ κεηψλεηαη ζπλερψο, αθξηβψο 

επεηδή ε ζεηηθή επίδξαζε πνπ αζθεί ην s  ππεξαληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αξλεηηθή 

επίδξαζε πνπ αζθεί ην R . Χζηφζν, κία πην πξνζεθηηθή εμέηαζε δείρλεη φηη γηα λα 

ηζρχεη πξάγκαηη ε Π1 πξέπεη, αιιά δελ αξθεί, ην s  λα ηείλεη ζην άπεηξν: εάλ s , 

ηφηε 1Re , 0se  θαη, άξα, ˆr̂ R  (ππφ ηνλ φξν φηη ην ŝ  ηείλεη ζε κία 

πεπεξαζκέλε ηηκή).20
 κσο, ε ˆr̂ R  ( 0 ) δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηεο Π1. Γηφηη 

εάλ ην R  ηείλεη, ζπλερψο κεηνχκελν, ζε κία ζεηηθή ηηκή, ηφηε ην r̂  δχλαηαη λα είλαη 

είηε ζπλερψο ίζν κε ην κεδέλ ή ζεηηθφ (ζπλερψο ή, έζησ, απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα), 

θαίηνη, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ηζρχεη, αλαγθαζηηθά, ˆˆ 0r R . Έηζη, 

ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηελ ηζρχ ηεο Π1 απαηηείηαη θαη ε ζπλζήθε 0R  ή, πξάγκα 

πνπ είλαη ην ίδην, ε ζπλζήθε 1A  (βι. π.ρ. ηα ρήκαηα 2α-β, ηα νπνία παξηζηνχλ 

πεξηπηψζεηο φπνπ, ζπλεπεία ηνπ γεγνλφηνο φηη * 0R R , ην r  δελ κεηαβάιιεηαη ή, 

αληηζηνίρσο, θπκαίλεηαη, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη, ηειηθά, απμάλεηαη 

ζπλερψο ηείλνληαο ζε κία ζεηηθή ηηκή, ε νπνία είλαη ίζε κε ην *
R , εάλ s , ή 

κηθξφηεξε απφ απηή, εάλ ην s  ηείλεη ζε κία πεπεξαζκέλε ηηκή).21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Σν κφλν πνπ γλσξίδνπκε a priori είλαη φηη εάλ s , ηφηε ˆˆ ˆ( )Ls b  (βι. (9)) θαη, άξα, 

ˆ ˆ
Ls . 

21
 Ο αλαγλψζηεο ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη, απφ απηήλ ηελ νπηηθή γσλία, ηελ πεξίπησζε φπνπ ην s  

θαη ην R  κεηαβάιινληαη κε ζηαζεξνχο πνζνζηηαίνπο ξπζκνχο, θαζψο επίζεο θαη ηα αξηζκεηηθά 
παξαδείγκαηα ησλ Dickinson (1957), Meek (1960) θαη Hollander (1991). Σν Παξάξηεκα 3 ηνπ 
παξφληνο είλαη ζρεηηθφ θαη αληηζηνηρεί ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ 
ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο. 
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ΥΗΜΑ 2. Πηζαλέο δηαρξνληθέο εμειίμεηο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο φηαλ ε θζίλνπζα παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ ηείλεη ζε ζεηηθή ηηκή 

 

 Βάζεη απηψλ κπνξνχκε, σζηφζν, λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ζπλζήθε 0R , 

απηή θαζαπηή (δει. αλεμάξηεηα απφ ηελ θίλεζε ηνπ s ), δηαζθαιίδεη ηελ  ηζρχ ηεο 

αθφινπζεο πξφηαζεο: 

Π2. Μαθξνρξνλίσο, ην πνζνζηφ θέξδνπο αλαπφθεπθηα κεηψλεηαη. 
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Πξάγκαηη, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζπληζηά ην άλσ θξάγκα 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη r R , έπεηαη φηη εάλ ε πξψηε κεηψλεηαη ζπλερψο θαη 

ηείλεη ζην κεδέλ, ηφηε θαη ην δεχηεξν δελ κπνξεί παξά λα κεηψλεηαη καθξνρξνλίσο, 

αθφκα θαη αλ δηαγξάθεη, ζπλεπεία ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ s , κία ηξνρηά ζπλερψλ 

απμνκεηψζεσλ (βι. ρήκα 3α).22
  

 Ζ πξφηαζε Π2 απνδείρζεθε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ Okishio (1961, 1972), ν 

νπνίνο θαη ηφληζε, πνιχ εχζηνρα, φηη ‘κία ηέηνηα πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δελ 

κπνξεί λα εκπνδηζηεί νχηε κε ηελ εθαξκνγή θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ ηφλσζεο ηεο 

ελεξγνχ δεηήζεσο νχηε κε πνιηηηθέο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ’ (ibid., 1972 – πξφζζεηε έκθαζε). Πεξαηηέξσ, ζα 

κπνξνχζε λα πξνζηεζεί φηη πθίζηαηαη θαη έλα θάησ θξάγκα γηα ηελ θίλεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο, δηφηη βάζεη π.ρ. ηεο ζρέζεο 1( 1 )r Rs s R , θαη επεηδή  

                              1 1 (1 )(1 )s s R s R  

έπεηαη 

                       m r r R  

φπνπ, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ην 1 1(1 ) (1 )m Rs s R  ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ 

ππεξπξντφληνο πξνο ην αθαζάξηζην πξντφλ ή, αιιηψο, κε ην ‘πεξηζψξην θέξδνπο’, θαη 

ην 1(1 )r Rs s  ηζνχηαη κε ην ιφγν ηνπ ππεξπξντφληνο πξνο ηα κέζα παξαγσγήο ή, 

αιιηψο, κε ην πνζνζηφ θέξδνπο φηαλ νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην 

ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο. Δπίζεο, εάλ νη πξψηεο παξάγσγνη m  θαη ηνπ r  

κεδελίδνληαη, ηφηε κεδελίδνληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, δει. φηαλ 
1ˆˆ / (1 )(1 )s R s R , ελψ απηή ηνπ r  κεδελίδεηαη ζε κία πξνγελέζηεξε ρξνληθή 

ζηηγκή, δει. φηαλ  ˆˆ / (1 )s R s (βι. π.ρ. ην ρήκα 3β, φπνπ ππνηίζεηαη φηη 
0.05( ) 5 t

R t e  θαη 0.2( ) 0.2 t
s t e , θαη ζπλεπψο ε θίλεζε ηνπ m  θαη ηνπ r  

αληηζηξέθεηαη γηα 19.8t  , ελψ απηή ηνπ r  γηα 13.5t  ). 

 Grosso modo, ε Π2 αληηζηνηρεί ζην θεληξηθφ κήλπκα ηεο ζχλνιεο καξμηθήο 

δηεξεχλεζεο: νη αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, ηελ ελεξγφ 

δήηεζε, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ, ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή  θαη ην πνζνζηφ 

                                                 
22

  Γελ απαηηείηαη, λνκίδνπκε, λα ηνληζζεί φηη φζνλ αθνξά ζηελ εκπεηξηθή ηζρχ ηεο ελ ιφγσ αλαγθαίαο 
θαη ηθαλήο ζπλζήθεο φρη κφλνλ δελ δχλαηαη λα ιερζεί θάηη κνλνζήκαλην, αιιά θαη είλαη α-λφεην λα 
ιερζεί νηηδήπνηε (εμάιινπ νχηε ν Marx απέδεημε θάηη ζρεηηθφ ή, γηα λα είκαζηε αθξηβείο, δελ 
αζρνιήζεθε θαλ κε ην δήηεκα). ην Παξάξηεκα 4 ηνπ παξφληνο εθηίζεληαη δχν ζρεηηθά 
αληηπαξαδείγκαηα, ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζηα ρήκαηα 2α-β.  
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αλεξγίαο, ζπληζηνχλ έλα ‘θχθισκα θιεηζηνχ βξφρνπ’, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ην 

πνζνζηφ θέξδνπο θπκαίλεηαη αέλαα, αιιά ε γεληθή ηάζε ηνπ είλαη λνκνηειεηαθά 

πησηηθή, αθξηβψο επεηδή ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη γλεζίσο θζίλνπζα 

(ή, ηέινο πάλησλ, αθνινπζεί κία γεληθή ηάζε αξλεηηθήο θιίζεο).  

 Βέβαηα, επεηδή ην ζπκπέξαζκα εμαξηάηαη, κε θξίζηκν ηξφπν, απφ ηε ζπλζήθε 

0R , δχλαηαη λα ιερζεί φηη φπσο αθξηβψο ζηνλ Ricardo ε ζπλζήθε πεξί θζίλνπζαο 

κέζεο θαη νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη ηθαλή (αιιά κφλνλ 

αλαγθαία) γηα ηελ έιεπζε ηεο ιεγφκελεο ‘θαηάζηαζεο ζηαζηκφηεηαο’ (βι. ην Γνθίκην 

5 ηνπ παξφληνο), έηζη θαη ζηνλ Marx ε ζπλζήθε πεξί θζίλνπζαο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ θεθαιαίνπ δελ είλαη ηθαλή (αιιά κφλνλ αλαγθαία) γηα ηε καθξνρξφληα κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ηεο ζπλνιηθά απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο (βι. 

Δλφηεηα 3.3.3).  
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ΥΗΜΑ 3. Άλσ θαη θάησ θξάγκα γηα ην πνζνζηφ θέξδνπο 

 

                                                    

3.4.2.  Αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε ηεο κείωζεο ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 

Μία δεχηεξε, αιιά – ίζσο – ιηγφηεξν πξνθαλήο, αδπλακία ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη φηη 

γηα λα έρεη νηθνλνκηθφ λφεκα ε εηζαγσγή κίαο λέαο ηερληθήο παξαγσγήο, ε νπνία 

κεηψλεη ην R  θαη απμάλεη ην L , ζα πξέπεη ε κείσζε πνπ επέξρεηαη, ηειηθά, ζην 

πνζνζηφ θέξδνπο (εάλ δερζνχκε φηη απηφ φλησο κεηψλεηαη) λα είλαη κηθξφηεξε απφ ή, 

έζησ, ίζε κε απηήλ πνπ ζα ζεκεησλφηαλ εάλ νη θεθαιαηνθξάηεο εμαθνινπζνχζαλ, 

παξά ηελ άλνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ίδηα, αξρηθή, 

ηερληθή παξαγσγήο (βι. ρήκα 4, φπνπ νη θακπχιεο παξηζηνχλ ηηο ζρέζεηο 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αξρηθή (Α) θαη 
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ζηε λέα (Ν) κέζνδν,23
 θαη κε 0b , 1b  ζπκβνιίδνληαη ην αξρηθφ θαη ην λέν επίπεδν ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, αληηζηνίρσο). Γηφηη ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, νη 

θεθαιαηνθξάηεο δελ ζα είραλ θαλέλα ιφγν λα πξνβνχλ ζε κεηαβνιή ηεο 

ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερληθήο παξαγσγήο.24
 

 

 r  
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ΥΗΜΑ 4. Ζ δηαηήξεζε ηεο αξρηθήο ηερληθήο παξαγσγήο ζα νδεγνχζε ζε κία κεγαιχηεξε  κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο 

 

               Απφ ηηο (8) θαη (9) ζπλάγεηαη φηη, κε ακεηάβιεηε ηε κέζνδν παξαγσγήο 

(ήηνη, ˆˆ 0L R ), ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ζπλεπεία 

κίαο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ,  είλαη 

 1 1ˆ( / )(1/ ) (1 )(1 )( 1 )r t r b s R s R   (18) 

 ελψ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλδπαζκέλεο 

κεηαβνιέο ηεο ηερληθήο παξαγσγήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ δίλεηαη απφ ηελ 

(15). Δπνκέλσο, γηα λα είλαη ινγηθά επζηαζέο ην φιν ‘ζρήκα’, φηαλ εμεηάδεηαη απφ 

ηελ παξνχζα νπηηθή γσλία, πξέπεη θαη αξθεί 

 ˆ( / )(1/ ) 0r t r r  (19) 

                                                 
23

 Δχθνια απνδεηθλχεηαη φηη, ζε έλα κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα, νη θακπχιεο πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ-

πνζνζηνχ θέδξνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ηερληθέο παξαγσγήο έρνπλ ην πνιχ έλα ζεκείν 
ηνκήο. 
24

 εκεηψλεηαη φηη απηφ ην ζεκείν θξηηηθήο δελ είλαη άζρεην κε απηφ πνπ ζα αλαπηχμνπκε ζηα ακέζσο 
επφκελα. Θεσξνχκε, σζηφζν, φηη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απνζαθελίδεη ηα πξάγκαηα θαη, έηζη, 
δηεπθνιχλεη ηε ζπδήηεζε. 
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Δηζαγάγνληαο ηελ (15) θαη ηελ (18) ζηελ ˆ/r r r  ιακβάλνπκε, ηειηθά,

 1ˆ ˆ ˆ (1 )L Lk R s  

ελψ, φπσο έρεη ήδε δεηρζεί, ε ˆ 0r  δηαζθαιίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ ηζρχεη ε (17). 

Καηά ζπλέπεηα, ε (19) δηαζθαιίδεηαη φηαλ θαη κφλνλ φηαλ  

 1 1ˆ ˆˆ ˆ ˆ( )(1 ) (1 )L L Lb R s k R s                         (20) 

ε νπνία ζπληζηά ηελ αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα ιακβάλεη ρψξα κία κείσζε 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνία δελ είλαη κφλνλ ζχκθσλε κε ην καξμηθφ ππφδεηγκα 

αιιά θαη νηθνλνκηθά βάζηκε-νξζνινγηθή.25
  

 

3.4.3. Σν δήηεκα επηινγήο-εηζαγωγήο λέαο ηερληθήο παξαγωγήο  

Πεξαηηέξσ, εάλ δερζνχκε σο αληηθεηκεληθά δεδνκέλν γλψξηζκα ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο (ή, έζησ, εθείλεο ηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο ηνπ 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηελ νπνία κειέηεζε ν Marx), φηη νη δηαζέζηκεο 

κέζνδνη παξαγσγήο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αληίζηξνθε θίλεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηίζεηαη ην 

δήηεκα ηνπ γηαηί νη θεθαιαηνθξάηεο δελ εηζαγάγνπλ, έπεηηα απφ ηελ ππνηηζέκελε 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, κία κέζνδν ε νπνία κεηψλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Απηή 

ε ηερληθή ζα νδεγνχζε, βέβαηα, ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο, αιιά ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη, ζπλεπεία ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ 

ή, ηζνδπλάκσο, ηεο κάιινλ ηζρπξήο κείσζεο ηεο αμηαθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 

(βι. (12)), θαη ζε κία ζπγθξηηηθά κηθξφηεξε κείσζε ή ζηε κε κεηαβνιή ή, αθφκα, 

ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, φπνπ ην ηειεπηαίν ζα ζπλέβαηλε εάλ θαη κφλνλ 

εάλ (βι. (14)) 

                                                 
25

 ηε βηβιηνγξαθία κάιινλ ππάξρεη ζπκθσλία, αλεμάξηεηα απφ ηηο επηκέξνπο ηνπνζεηήζεηο απέλαληη 
ζην καξμηθφ λφκν, φηη ε αλαγθαία θαη ηθαλή ζπλζήθε γηα λα ιακβάλεη ρψξα κία καξμηθή κείσζε ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο είλαη ε (16) ή ε (17) ή, ηέινο, ε 

                                                  
1ˆˆ / ) ( 1)s C C C  

ε νπνία εμάγεηαη, άκεζα, απφ ηελ (5). Γείμακε, ινηπφλ, φηη απηή ε ζέζε είλαη ειιηπήο. Πεξαηηέξσ, 
δχλαηαη λα ζεκεησζεί φηη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ (8), ν εκθαληδφκελνο ζηελ (20) φξνο 1(1 )R s  

ηζνχηαη κε 1(1 ) , φπνπ  ην /r R  δχλαηαη λα νλνκαζζεί ‘ζρεηηθφ πνζνζηφ θέξδνπο’. Ο 
αλαγλψζηεο ζα δείμεη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ παξαγσγήο, θαίηνη ν φξνο 1 R  εμαιείθεηαη απφ ηελ (20), ηζρχεη 1 1(1 )s , δηφηη 
ην  εθθξάδεη, ηψξα, θαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην θαζαξφ πξντφλ. Άξα, γξαθφκελε ζε φξνπο ηνπ 
ζρεηηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε ελ ιφγσ ζπλζήθε είλαη αλαιινίσηε ζε κεηαβνιή ηεο ππφζεζεο πεξί ηνπ 
ρξφλνπ θαηαβνιήο ησλ κηζζψλ. 
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 1ˆ ˆ(1 )(1 )R s R s   (21) 

(βι. θαη ρήκα 5 φπνπ παξίζηαηαη κία ηέηνηα πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο). 

            

 r  

 

  

 Ν 

 

 

 

 

 

               Α        
                                                                                                       

                                0b   1b  b  

 

ΥΗΜΑ 5. Πεξίπησζε αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε ζπλζήθεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ 

 

 Ζ (κηθξν-) νηθνλνκηθή ζεσξία δηδάζθεη φηη, ζε ζπλζήθεο ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε επηινγή θαη, άξα, εηζαγσγή κίαο λέαο ηερληθήο παξαγσγήο 

πξαγκαηνπνηείηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’ (ή, 

ηζνδπλάκσο, ηεο ‘ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο’ ή, ηζνδπλάκσο, ηεο 

‘κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο πξντφληνο γηα δεδνκέλν ζπλνιηθφ 

θφζηνο παξαγσγήο’ – αλαιπηηθά, βι. π.ρ. Nicholson, 1998, θεθ. 12-13). Έζησ, 

ινηπφλ, φηη έλαο θεθαιαηνθξάηεο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηνχζε, φπσο θαη φινη νη 

ππφινηπνη θεθαιαηνθξάηεο, ηε κέζνδν παξαγσγήο { ,  A a }, δηαζέηεη, ηψξα, ηελ 

αθφινπζε, λέα κέζνδν παξαγσγήο { * *( ),  ( )A A dA a a da }. Γεδνκέλνπ ηνπ 

ηζρχνληνο πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, b , ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, r , θαη ηεο – ζεηηθήο  

–  ηηκήο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, p , ζα ηελ εηζαγάγεη εάλ θαη κφλνλ εάλ26
 

                                                 
26

 Δάλ  ε (22) ίζρπε κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, ηφηε ε εηζαγσγή ηεο λέαο κεζφδνπ ζα ήηαλ αδηάθνξε 
(φπσο ζα θαλεί απφ ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί). Υάξε ζπληνκίαο, θαη ρσξίο βιάβε ηνπ 
επηρεηξήκαηνο, αληηπαξεξρφκαζηε απηήλ ηελ ‘νξηαθή’ πεξίπησζε. 
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 * *(1 ) ( )p r p A ba  (22) 

ή, δηαηξψληαο θαηά κέιε κε p , 

                  * *1 (1 )( )r A ba  (23) 

ή, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη 1 (1 )( )r A ba (βι. (1)), 

 * *
A ba A ba  

ή, αθαηξψληαο ην πξψην κέινο απφ ην δεχηεξν, 

  0 ) ( )dA b da  (24) 

ή, ηέινο, ζπλδπάδνληαο ηελ (24) κε ηηο ζρέζεηο νξηζκνχ ησλ R , L  θαη s ,
27

 

 1ˆ ˆ0 (1 ) LRs R  (25) 

απφ ηηο νπνίεο θαη έπεηαη φηη (βι. (24)) εάλ 0dA  (εάλ 0da ), ηφηε 0da  (ηφηε 

0dA ) ή (βι. (25)) εάλ ˆ 0R  (εάλ ˆ 0L ), ηφηε ˆ 0L  (ηφηε ˆ 0R ).
28

  

               Θα πξέπεη λα ηνληζζεί φηη απηφ ην θξηηήξην είλαη απνιχησο βάζηκν, δηφηη 

κφλνλ κε ηελ εηζαγσγή κίαο ηερληθήο παξαγσγήο, ε νπνία ηθαλνπνηεί ηελ (24), 

θαζίζηαηαη δπλαηή ε απφζπαζε ‘πξφζζεηνπ θέξδνπο’ ή, αιιηψο, ‘ππεξθέξδνπο’: φπσο 

δειψλεη ε (22), ε κνλαδηαία ηηκή ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά είλαη κεγαιχηεξε απφ ην 

άζξνηζκα ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο θαη ηνπ κνλαδηαίνπ θέξδνπο, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζην αξρηθά ηζρχνλ ζηελ αγνξά εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο (θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ην 

πνζνζηφ θέξδνπο φισλ ησλ ππνινίπσλ θεθαιαηνθξαηψλ), θαη, άξα, κπνξνχκε λα 

γξάςνπκε 

                                         
* *(1 ) ( )p r p A ba  

ή 

                                         
α * *(1 ) ( )p r p A ba  

                                                 
27

 Απφδεημε: Απφ ηηο ελ ιφγσ ζρέζεηο νξηζκνχ πξνθχπηνπλ εχθνια ηα εμήο: 

 
1ˆ ˆ ˆ(1 ) (1 )A RR R R A  

  
1ˆ ˆˆ ˆ ˆ(1 ) L La R R RA  

  
1(1 )(1 )ba A s  

Δηζάγνληαο απηέο ηηο ζρέζεηο ζηελ ˆ ˆ0 AA aba , ε νπνία ζπληζηά έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν γξαθήο 
ηεο (24), ιακβάλνπκε εχθνια ηελ (25). Αμίδεη λα παξαηεξεζεί (θαη ζα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ζηε 
ζπλέρεηα), φηη ε (25) είλαη ηαπηή κε ηελ (21), φηαλ ζεσξεζεί φηη, ζηελ ηειεπηαία, ε κεηαβνιή ηνπ 

πνζνζηνχ ππεξαμίαο νθείιεηαη κφλνλ ζηελ ηερληθή κεηαβνιή, ήηνη ˆ 0b  θαη, άξα, 1ˆ ˆ (1 )Ls s . 

28
 Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη δελ απνθιείεηαη ε εηζαγσγή ηερληθήο πνπ κεηψλεη ην L  ( 1/ v ) θαη 

απμάλεη ην R , έπεηαη φηη, ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, νη ηερληθέο κεηαβνιέο δελ 
νδεγνχλ νπσζδήπνηε ζηε κείσζε ηεο εξγαζηαθήο αμίαο ηνπ παξαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο (θάηη πνπ 
είρε επηζεκάλεη θαη ν ίδηνο ν Marx – βι. Μαξμ, 1978, η. 3, ζζ. 330-332). 
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φπνπ  ( 0 ) ην κνλαδηαίν ππεξθέξδνο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνηφκνπ θεθαιαηνθξάηε θαη 
α

r  ( * *{ /[ ( )]}r p A ba ) ην αηνκηθφ πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ. Απηή ε θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ ζπλερίδεηαη γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ην ζχλνιν ηεο αγνξαίαο δήηεζεο 

πνπ εθδειψλεηαη γηα ην παξαγφκελν εκπφξεπκα δελ ηθαλνπνηείηαη κέζσ ηεο λέαο 

ηερληθήο (ζχγθξηλε κε φ,ηη ηζρχεη ζηα πιαίζηα ηνπ ξηθαξδηαλνχ πζηήκαηνο – βι. 

Γνθίκην 5 ηνπ παξφληνο, Δλφηεηα 3, § 3.3). Πάλησο, κε ηνλ ηεξκαηηζκφ απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο, δει. κε ηελ παξαγσγή φισλ ησλ κνλάδσλ ηνπ εκπνξεχκαηνο κέζσ ηεο 

λέαο ηερληθήο ή, αιιηψο, κε ηε ‘γελίθεπζε’ ηεο λέαο ηερληθήο, ε νπνία, αξγά ή 

γξήγνξα, ζα πξαγκαηνπνηεζεί, ην ζχζηεκα πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε 

 * * *1 (1 )( )r A ba  (26) 

φπνπ *
r  ην λέν εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε, 

αζθαιψο, φηη είλαη πςειφηεξν απφ ην αξρηθφ εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, δηφηη 

εηζαγάγνληαο ηελ (26) ζηελ (23) ιακβάλνπκε 

 * 11 (1 ) )r r  

ή29
 

 *
r r  (27) 

             πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ζηνλ ππφ ζεψξεζε ηξφπν παξαγσγήο θαη ππφ 

ζπλζήθεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, φπνπ ε εηζαγσγή ησλ λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο 

γίλεηαη βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’ ή ηεο 

‘ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο’ θαη ζπλεπεία ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, πξψηνλ, ε ηερληθή κεηαβνιή δηέπεηαη, λνκνηειεηαθά, απφ ηελ 

(24) θαη νδεγεί, φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην δελ κεηαβάιιεηαη, ζηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο (ή, δηαθνξεηηθά εηπσκέλν, θαζηζηά δπλαηή ηελ ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) θαη, δεχηεξνλ, ε 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ζπληζηά ηελ αλαγθαία (αιιά φρη θαη ηελ ηθαλή) 

ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.30,31
 Καηά ζπλέπεηα, θάζε δηεξεχλεζε 

                                                 
29

 Δάλ ζεσξεζεί φηη απαηηείηαη, ηφηε αο ζεκεησζεί φηη ηερληθέο κεηαβνιέο πνπ δελ ηθαλνπνηνχλ ηελ 
(22) νδεγνχλ, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ζε 0  θαη *

r r . 
30

 Απηφ ην δηπιφ ζπκπέξαζκα ζπληζηά φ,ηη είλαη γλσζηφ ζηε βηβιηνγξαθία σο ‘Θεψξεκα ηνπ Okishio 

(1961)’, ην νπνίν θαιχπηεη θαη ηε γεληθφηεξε πεξίπησζε ησλ πνιπηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ απιήο 
παξαγσγήο (βι. Δλφηεηεο 4.2 θαη 4.3 ηνπ παξφληνο). Σν Παξάξηεκα 5 ηνπ παξφληνο εζηηάδεη ζηα  
δεηήκαηα ηνπ πψο πξνθχπηεη-εκθαλίδεηαη θαη ηνπ πψο γεληθεχεηαη κία λέα ηερληθή παξαγσγήο, ηα 
νπνία ην ζεψξεκα αληηπαξέξρεηαη. Ο ηζρπξηζκφο νξηζκέλσλ κειεηεηψλ πεξί χπαξμεο ινγηθήο 
αληίθαζεο αλάκεζα ζε απηφ ην ζεψξεκα θαη ζηελ απφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα απνδεηρζείζα πξφηαζε, φηη 
έλα ζπλερψο θζίλνλ θαη ηείλνλ πξνο ην κεδέλ R  δηαζθαιίδεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο αλαπφθεπθηα 
κεηψλεηαη καθξνρξνλίσο (ηελ νπνία εθζέζακε ζηα πξνεγνχκελα), είλαη, πξνθαλψο, εζθαικέλνο. Αο 



 33 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη κεηαβνιέο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηεο 

ηερληθήο παξαγσγήο ζην πνζνζηφ θέξδνπο νθείιεη λα βαζίδεηαη, θαηαξρήλ, ζηελ (24) 

ή, ηζνδπλάκσο, ζηελ (25). Έηζη, γξάθνληαο ηελ (1) σο  

 11 ( )r A ba  

θαη δηαθνξίδνληαο, ιακβάλνπκε 

               2(1 ) t br dr E E   (28) 

φπνπ ν φξνο [( ) ( )]tE dA b da  εθθξάδεη ηελ – θαηαλάγθελ – ζεηηθή επίδξαζε πνπ 

αζθεί ε ηερληθή κεηαβνιή ζην πνζνζηφ θέξδνπο, ελψ ν φξνο ( )bE db a  εθθξάδεη 

ηελ επίδξαζε πνπ αζθεί κία κεηαβνιή ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, θαη ε νπνία 

είλαη αξλεηηθή (ζεηηθή) φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμάλεηαη (κεηψλεηαη). Απφ 

ηελ (28) έπεηαη, ινηπφλ, φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ κεηαβάιιεηαη φηαλ θαη κφλνλ 

φηαλ  

 t bE E   

ή 

 1 0tdb E a   (29) 

ή, ιακβάλνληαο ππφςε ηε δηαδηθαζία εμαγσγήο ηεο (25), 

                                                                                                                                            
ζεκεησζεί, επίζεο, φηη ε πξψηε κνξθή εκθάληζεο ηνπ ζεσξήκαηνο εληνπίδεηαη ζηνλ Dmitriev ([1904] 

1974, pp. 65-68) θαη, ελ ζπλερεία, ζηνπο Shibata (1934, 1939) θαη Samuelson (1957), αιιά φρη, θαίηνη 
έρεη ππνζηεξηρζεί νξηζκέλεο θνξέο, ζηελ ‘θξηηηθή’ ηνπ λφκνπ απφ ηνλ Tugan-Baranowsky ([1901] 

2001, ζζ. 51-59): φπσο εχθνια κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο, πξφθεηηαη γηα άζηνρε θξηηηθή, δηφηη ζηα 
πιαίζηά ηεο – απιψο – δειψλεηαη ην πξνθαλέο, δει. φηη πθίζηαληαη ηερληθέο κεηαβνιέο (νη νπνίεο 
απζαίξεηα επηιέγνληαη απφ ηνλ ζπγγξαθέα) πνπ δελ νδεγνχλ ζε κείσζε, αιιά κάιινλ ζε αχμεζε, ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο (απηνχ ηνπ είδνπο ε θξηηηθή επαλαιήθζεθε, αξθεηέο δεθαεηίεο αξγφηεξα, απφ ηνλ 
Καζηνξηάδε, 1965, ζζ. 298-302 – βι. Μαξηφιεο, 1998, ζζ. 170-171).  
31

 Γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηζηνξία ηεο παξαγσγήο πξνζθέξεη θαη 
παξαδείγκαηα εηζαγσγήο λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε βάζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ-εξγαδνκέλσλ θαη πνπ δχλαληαη λα κελ ηθαλνπνηνχλ ην 
θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα πεξηπηψζεηο 
κεραλνπνίεζεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο είηε ζηνρεχνπλ ζηελ επηβξάδπλζε (αθφκα θαη 
αληηζηξνθή) κίαο αλνδηθήο θίλεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ 
αλεξγίαο θαη, άξα, ηεο απνδπλάκσζεο ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ εξγαδνκέλσλ (βι. π.ρ. Μαξμ, 
1978, η. 1, ζει. 661) ή πξαγκαηνπνηνχληαη πξνιεπηηθά θαη πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζζνχλ νη φπνηεο 
αβεβαηφηεηεο εθπεγάδνπλ απφ ηελ παξνπζία ησλ εξγαδνκέλσλ, σο δσληαλψλ – θαη κε ζπγθεθξηκέλα, 
δηαθξηηά ζπκθέξνληα – φλησλ, εληφο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο (γλσζηφ θαη σο ‘πξφβιεκα 
αμηνπηζηίαο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ’, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζε απεξγίεο, απνπζίεο, παζεηηθή ή 
θαιπκκέλε αληίζηαζε, ζπλεηδεηνχ ή φρη ραξαθηήξα, κεηαβιεηή πνηφηεηα παξαγνκέλσλ 
εκπνξεπκάησλ θαηά  ηε δηάξθεηα ηεο εξγάζηκεο κέξαο, αληζφηεηα αλάκεζα ζηελ κέζε θαη ηελ 
‘νξηαθή’ παξαγσγηθφηεηα ηνπ εξγαδφκελνπ ζπλεπεία θνπψζεσο ή κνλνηνλίαο ηνπ επηηεινχκελνπ 
έξγνπ θ.ιπ. – βι. π.ρ. Marglin, 1974, Καζηνξηάδεο, 1984, ζζ. 203-276, Κνξηά, 1985α, 1985β, ΟΟΑ, 
1986, Bowles θαη Edwards, 1999, θεθ. 11, ελψ γηα κία θνξκαιηζηηθή πξαγκάηεπζε, βι. Roemer, 1978, 

pp. 162-165). Κξίλνπκε, σζηφζν, φηη απηέο νη πεξηπηψζεηο νχηε είλαη ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην δήηεκα 
πνπ καο απαζρνιεί εδψ νχηε αληηζηνηρνχλ ζε φ,ηη είρε θαηά λνπλ ν Marx θαηά ηε δηαηχπσζε ηνπ 
λφκνπ.  
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 1ˆ ˆ ˆ(1 ) 0Lb Rs R  (30) 

Άξα, ην κφλν πνπ δπλάκεζα λα γλσξίδνπκε a priori είλαη φηη νη ηερληθέο κεηαβνιέο 

ππαθνχνπλ ζηελ (24) ή, ηζνδπλάκσο, ζηελ (25) θαη, επνκέλσο, φηη πθίζηαηαη κία 

θξίζηκε ηηκή γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, απφ ηελ νπνία θαη θάησ 

(άλσ) ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη (κεηψλεηαη),32
 ελψ ηίπνηε ην ζπγθεθξηκέλν δελ 

κπνξεί λα πξνιερζεί γηα ηε κνξθή ηεο ζπδπγνχο κε ηελ αχμεζε ή ηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ηερληθήο κεηαβνιήο (γηα ην εάλ, δειαδή, νδεγεί ή φρη ζε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο θ.ιπ.).33 

 

3.4.4. Η εκπεηξηθή ηζρύο ηεο καξμηθήο ζεώξεζεο  

Σέινο, ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ θαηά πφζνλ πξνζηδηάδεη ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν 

παξαγσγή ην γλψξηζκα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κφλνλ δηά 

ηεο κείσζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δίλαη πξνθαλέο φηη απηφ ην 

δήηεκα δελ δχλαηαη λα επηιπζεί ζεσξεηηθά. Ληγφηεξν πξνθαλέο ζα είλαη, φκσο, φηη 

δελ δχλαηαη λα επηιπζεί κνλνζήκαληα νχηε θαη ζην εκπεηξηθφ επίπεδν: ζηνλ 

πξαγκαηηθφ νηθνλνκηθφ θφζκν, o νπνίνο ζπληίζεηαη απφ εζληθά, πνιπηνκεαθά 

ζπζηήκαηα εηεξνγελνχο εξγαζίαο θαη ζπκπαξαγσγήο πνπ είλαη, επηπιένλ, αλνηθηά 

(δει. ζπλάπηνπλ κεηαμχ ησλ ζρέζεηο αληαιιαγήο εκπνξεπκάησλ), νη ελ ιφγσ 

παξαγσγηθφηεηεο είλαη (φπσο γλσξίδνπκε – ηνπιάρηζηνλ – απφ ηνλ Sraffa, 1960, θαη 

κεηά) πνιχπινθεο ζπλαξηήζεηο ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, ησλ κεηαβιεηψλ 

ηεο θαηαλνκήο θαη ηεο κεγέζπλζεο ηνπ εηζνδήκαηνο, ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

θαηαλαισηηθήο δήηεζεο θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, 

ζπληζηνχλ κεγέζε πνπ ζπλαξηψληαη κεηαμχ ησλ θαηά κε ακθηκνλνζήκαλην ηξφπν, ν 

νπνίνο δχλαηαη λα πξνζδηνξηζζεί, ππφ φξνπο, κφλνλ a posteriori.
34

 Τπάξρνπλ, 

σζηφζν, αξθεηέο ζεκαληηθέο εκπεηξηθέο ελδείμεηο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
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 Δπεηδή ηνλίδεηαη απφ νξηζκέλνπο καξμηζηέο νηθνλνκνιφγνπο, θαη φρη πάλησο επεηδή ην ζεσξνχκε 
ηδηαηηέξσο ζεκαληηθφ, αο αλαθεξζεί φηη έλα επηκέξνπο ζπκπέξαζκα ηεο δηεξεχλεζεο είλαη ην εμήο: εάλ 
ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμάλεηαη, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη θαη νη 
εξγαδφκελνη θαηνξζψλνπλ λα δηαηεξήζνπλ ακεηάβιεην ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ζην θαζαξφ πξντφλ, 
ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη (ζρεηηθά βι. Roemer, 1978, Laibman, 1982, Foley, 1986, pp. 136-

139, θαη Franke, 1999, φπνπ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ βηβιίνπ ηνπ Duncan K. Foley, ε ζπδήηεζε 
δηεμαγάγεηαη βάζεη πνιπηνκεαθψλ ππνδεηγκάησλ – βι. Δλφηεηα 4 ηνπ παξφληνο). Πξάγκαηη, φηαλ 
ˆ 0R  θαη ˆ ˆ 0Lb , ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο ζηελ (30) δελ δχλαηαη λα ηζρχεη ή, κε άιια ιφγηα, ε 

αχμεζε ηνπ b  είλαη θαηαλάγθελ πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ αθήλεη ακεηάβιεην ην πνζνζηφ θέξδνπο. 
33

 ρεηηθά, βι. ην Παξάξηεκα 6 ηνπ παξφληνο. 
34

 Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο ‘πεξηπινθέο’ αλαδχνληαη ζηα πνιπηνκεαθά ππφδεηγκα ηεο Δλφηεηαο 4 ηνπ 
παξφληνο. 
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θεθαιαηνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο λα απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο αθφκα 

θαη ρσξίο λα απαηηείηαη κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη θακία 

έλδεημε φηη ην ζχζηεκα δελ δηαζέηεη, απφ ηε ‘θχζε’ ηνπ, απηήλ ηελ ηθαλφηεηα.35
 

  

3.5. Απνηίκεζε 

 ιεο απηέο νη θξηηηθέο επηζεκάλζεηο απνδεηθλχνπλ φηη ην καξμηθφ ‘ζρήκα’ 

ζπλαγσγήο ηεο πηψζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο είλαη κεηέσξν. Μφλνλ ζηε βάζε κίαο 

αμησκαηηθήο παξαδνρήο, ηφζν ησλ γλσξηζκάησλ (i) έσο θαη (iv) φζν θαη ηεο κείσζεο 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξηρζεί φηη απηή ε κείσζε πξνμελείηαη 

απφ ηελ άλνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη αλαγάγεηαη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Aπφ φ,ηη κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε, φκσο, απηή 

ήηαλ θαη ε πξαγκαηηθή βάζε εθθίλεζεο ησλ εξεπλψλ ηνπ Marx. Δλψ, δειαδή, νη 

θιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη επηρείξεζαλ λα εληνπίζνπλ ηελ ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

ζηε βάζε απαγσγηθψλ, ελ κέξεη εκπεηξηθψλ θαη ελ κέξεη ζεσξεηηθψλ, ζπζηεκάησλ 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη απηή είλαη, ζηε καθξά πεξίνδν, πησηηθή, ν Marx 

εμέιαβε ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ησλ θιαζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ σο δεδνκέλν, ήηνη 

αιεζέο, αιιά δελ ηθαλνπνηήζεθε απφ ηηο ζρεηηθέο, πξνζθεξφκελεο ζεκειηψζεηο θαη, 

έηζη, επηρείξεζε λα εμεγήζεη πψο είλαη δπλαηφλ λα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ θέξδνπο ζε 

ζπλζήθεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο, 

ζπλζήθεο νη νπνίεο πξνζηδηάδνπλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Marx, ζηνλ αλεπηπγκέλν 

θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο.36
 Δάλ, ινηπφλ, πξνζεγγίζνπκε ηα πξάγκαηα απφ 

απηήλ αθξηβψο ηελ ηδηάδνπζα, νκνινγνπκέλσο, ινγηθή γσλία, ηφηε ζα πξέπεη 

παξαδερζνχκε φηη ν αθφινπζνο ζπιινγηζκφο είλαη απνιχησο ζπλεθηηθφο: ‘Έζησ φηη, 

ζε ζπλζήθεο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ζεκεηψλεηαη αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ππεξαμίαο θαη κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Απηφο ν αληηθαηηθφο, εθ 
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 Ο απινχζηεξνο ηξφπνο εκπεηξηθήο πξαγκάηεπζεο ηνπ δεηήκαηνο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ιεγφκελε 
‘ινγηζηηθή ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο’ (growth accounting), εθηίζεηαη (ρσξίο λα εκκείλνπκε ζηα 
πνιχπιεπξα πξνβιήκαηα, ζεσξεηηθά θαη ζηαηηζηηθά, πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ) ζην Παξάξηεκα 7 ηνπ 
παξφληνο. 
36

 Τπάξρνπλ πνιιά απνζπάζκαηα απφ ηα γξαπηά ηνπ Marx πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζηεξίμνπλ απηήλ ηελ 
εξκελεία. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη κάιινλ ην αθφινπζν: ‘ζν απιφο θη αλ θαίλεηαη ν λφκνο 
απηφο, χζηεξα απφ ηελ σο ηψξα αλάιπζή καο, φιε ε σο ηψξα πνιηηηθή νηθνλνκία δελ θαηφξζσζε λα 
ηνλ αλαθαιχςεη [...]. Έβιεπε ην θαηλφκελν θαη βαζαληδφηαλ λα ην εμεγήζεη κε αληηθάζθνπζεο 
πξνζπάζεηεο. Έρνληαο φκσο ππφςε ηε κεγάιε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ν λφκνο απηφο γηα ηελ 
θεθαιαηνθξαηηθή παξαγσγή, κπνξνχκε λα πνχκε φηη απνηειεί ην κπζηήξην, γχξσ απφ ηε ιχζε ηνπ 
νπνίνπ πεξηζηξέθεηαη φιε ε πνιηηηθή νηθνλνκία απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Άληακ κηζ, θαη φηη ε δηαθνξά 
αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ζρνιέο απφ ηνλ θαηξφ ηνπ Α. κηζ ζπλίζηαηαη ζηηο δηάθνξεο πξνζπάζεηεο γηα 
ηε ιχζε ηνπ.’ (Μαξμ, 1978, η. 3, ζει. 270 – πξφζζεηε έκθαζε). Γηα κία πην νινθιεξσκέλε 
αλαζπγθξφηεζε ηνπ καξμηθνχ εγρεηξήκαηνο, βι. Μαξηφιεο (2006α, θεθ. 4). 
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πξψηεο φςεσο, ζπλδπαζκφο εξκελεχεηαη σο εμήο: πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζην κεηαμχ ησλ αληαγσληζκφ, νη θεθαιαηνθξάηεο εηζαγάγνπλ ηερληθέο παξαγσγήο 

πνπ απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο κε πνζνζηηαίν ξπζκφ πςειφηεξν 

απφ απηφλ κε ηνλ νπνίν απμάλεηαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. Δάλ νη ελ ιφγσ κέζνδνη 

νδεγνχζαλ ζηελ αχμεζε ή, έζησ, ζηε κε κεηαβνιή ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο ζα απμαλφηαλ, παξά ηελ αχμεζε ηεο αμηαθήο 

ζχλζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Παξαηεξείηαη, φκσο, φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη. 

Άξα, απηή ε κείσζε, πξψηνλ, δελ κπνξεί παξά λα αλαγάγεηαη ζηε κείσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη, δεχηεξνλ, είλαη αλαπφθεπθηε, δηφηη εάλ νη 

θεθαιαηνθξάηεο δελ εηζήγαγαλ ηερληθέο παξαγσγήο πνπ κεγηζηνπνηνχλ ην θέξδνο (ή, 

ηζνδπλάκσο, ειαρηζηνπνηνχλ ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο) κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο ζα κεησλφηαλ αθφκα 

πεξηζζφηεξν’.37
 

               Ζ δηεξεχλεζε έδεημε, ινηπφλ, φηη ε πξφηαζε: ‘ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο 

παξαγσγήο δηέπεηαη απφ ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’, δελ δχλαηαη λα 

γίλεη δεθηή.38
 Φπζηθά, απφ απηφ δελ έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο δελ κεηψλεηαη 

πνηέ. Αθφκα θαη φηαλ νη παξαγσγηθφηεηεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ 

απμάλνληαη, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα κεηψλεηαη, ζε ζπλζήθεο αχμεζεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ζπλεπεία ηεο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην 

θαζαξφ πξντφλ. Δηδηθφηεξα, θαη ζε νξηζκέλε αληηζηνηρία κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 

δελ ζα ήηαλ παξάινγν λα ζεσξεζεί κία θαηάζηαζε, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο νη 

απμήζεηο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ή/θαη ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ πεξηνξίδνπλ 

ζε ηέηνην βαζκφ ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ δελ θαζίζηαηαη επηηεχμηκνο 

εθείλνο ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ν νπνίνο 

δηαζθαιίδεη ηε κε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην θαζαξφ πξντφλ. Σέινο, ην 

πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη, επίζεο, λα κεηψλεηαη, αθφκα θαη φηαλ ην πξαγκαηηθφ 

σξνκίζζην δελ απμάλεηαη θαη νη ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο δελ κεηαβάιινληαη, 
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 Οη ‘δεπηεξεχνπζεο’ αλαδηαξζξψζεηο πνπ απαηηνχληαη ζην ζπιινγηζκφ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί 
(θαη) ε πεξίπησζε αλαίξεζεο ηεο ππφζεζεο πεξί ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ (βι. Παξάξηεκα 5 ηνπ 
παξφληνο) αθήλνληαη, ράξε ζπληνκίαο, ζηνλ αλαγλψζηε. 
38

 Οξηζκέλνη κειεηεηέο, ρσξίο λα έρνπλ δψζεη, θαηά ηελ άπνςή καο, κία απφδεημε ηεο αλαγθαηφηεηαο 
κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, επηρεηξνχλ λα απνδείμνπλ φηη ζε έλα ζχζηεκα, ην νπνίν 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ελέρεηαη ε χπαξμε ελφο ρξνληθνχ 
ζεκείνπ, απφ ην νπνίν θαη έπεηηα ηα ζπλνιηθά θέξδε (ην ζπλνιηθφ ππεξπξντφλ) θαηαλάγθελ 
κεηψλνληαη θαη, άξα, δεκηνπξγνχληαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ εθδήισζε νηθνλνκηθήο θξίζεο. ην 
Παξάξηεκα 8 ηνπ παξφληνο εμεηάδεηαη ε επζηάζεηα απηήο ηεο απφδεημεο.  
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ζπλεπεία αλεπαξθνχο ελεξγνχ δεηήζεσο, ε νπνία νδεγεί ζε κείσζε ηνπ βαζκνχ 

απαζρφιεζεο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ.39
 

   

4. Πνιπηνκεαθή Γελίθεπζε 

Σψξα, είκαζηε ζε ζέζε λα αλαπηχμνπκε ηηο βαζηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζην πξαγκαηηθφ 

σξνκίζζην, ηελ ηερληθή κεηαβνιή θαη ην πνζνζηφ θέξδνπο ζηα πιαίζηα ηνπ 

αληηζηνίρνπ πνιπηνκεαθνχ ππνδείγκαηνο (απιήο παξαγσγήο θαη ζπκπαξαγσγήο).40
 

 Καηά πξψηνλ εθζέηνπκε ηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη 

εληνπίδνπκε ηνπο άκεζνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληέο ηνπ ζηελ πεξίπησζε κε 

δηαζπψκελσλ ζπζηεκάησλ απιήο παξαγσγήο. Καηά δεχηεξνλ εμεηάδνπκε, ζηα 

πιαίζηα ηεο πξναλαθεξζείζαο πεξίπησζεο, ηε ζπλδπαζκέλε επίδξαζε ησλ 

κεηαβνιψλ ηεο ηερληθήο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ζην πνζνζηφ θέξδνπο. 

Πεξαηηέξσ, εζηηάδνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ δηαζπψκελσλ ζπζηεκάησλ απιήο 

παξαγσγήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο. Σέινο, ζπδεηνχκε ην θαηά πφζνλ 

δχλαηαη λα πξνιερζεί ε θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

 

4.1. Ελαιιαθηηθέο εθθξάζεηο θαη άκεζνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ 

πνζνζηνύ θέξδνπο ζε κε δηαζπώκελα ζπζηήκαηα απιήο παξαγωγήο 

 Χο γλσζηφλ, ην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην δηάλπζκα ησλ ηηκψλ 

παξαγσγήο πξνζδηνξίδνληαη, ηαπηνρξφλσο, απφ ηελ αθφινπζε ‘ηδηνεμίζσζε’ 

(eigenequation) 

 
T T(1 )rp p C  (31) 

φπνπ TC A ba . Δπνκέλσο, ην Tp ζπληζηά ην αξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκα ηεο C , 

ελψ γηα ην πνζνζηφ θέξδνπο ηζρχεη 

 1( ) 1r C
 (32) 

φπνπ C  ε P-F ηδηνηηκή ηεο C , θαη, άξα, απηφ απνηειεί κία ζπλερή θαη γλεζίσο 

θζίλνπζα ζπλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο C  θαη, άξα, ησλ ζηνηρείσλ ηεο A , ηνπ a  θαη 
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 Γηα ηελ θαηά ζεηξά πξψηε πεξίπησζε, βι. ην Παξάξηεκα 9 ηνπ παξφληνο, ελψ γηα ηε δεχηεξε, βι. ην 
Παξάξηεκα 10. 
40

 Θα κπνξνχζακε λα αλαθεξζνχκε θαη ζην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθθξαζκέλν ζε 
φξνπο ηηκψλ αγνξάο ή εξγαζηαθψλ αμηψλ, αιιά ζα ην θάλνπκε κφλνλ θαη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ λα 
κελ επηβαξχλνπκε πεξαηηέξσ ην θείκελν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, βέβαηα, δεδνκέλνπ πψο φ,ηη 
ελδηαθέξεη είλαη κία – ππνηηζέκελε – γεληθή ηάζε, ε έλλνηα πνπ πξνζηδηάδεη ζηελ αλάιπζε είλαη απηή 
ηνπ εληαίνπ, παξά ηνπ κέζνπ, πνζνζηνχ θέξδνπο. Γηα κία εκπεηξηθή (θαίηνη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε) 
εηθφλα ηεο δηαρξνληθήο κεηαβνιήο θαη ησλ ηξηψλ απνηηκήζεσλ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, θαζψο θαη ησλ 
πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ ησλ, βι. Mariolis et al. (2006). 
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ηνπ b .
41

 Απηή είλαη ε ζαθέζηεξε θαη πην άκεζε έθθξαζε γηα ην πνζνζηφ θέξδνπο. 

πσο δηαπηζηψλεηαη δελ εκπιέθεη θακία αλαθνξά ζε αμηαθά κεγέζε, 

παξαγσγηθφηεηεο, ζχλζεζε θεθαιαίνπ θ.ιπ., ελψ, φπσο κπνξεί λα δεηρζεί, δηαηεξεί 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηζρχνο ηεο θαη ζε πην ζχλζεηεο πεξηπηψζεηο (πάγην θεθάιαην, 

ζπκπαξαγσγή, εηεξνγελήο εξγαζία).42
  

            Βεβαίσο, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα εθθξαζζεί θαη σο εμήο: 

 T T T T( ) /( )r w wp y a x p Ax a x  

ή, δηαηξψληαο αξηζκεηή θαη παξνλνκαζηή κε ην Ta x , 

 /( 1)r C  (33) 

ή, έπεηηα απφ πξνθαλείο αληηθαηαζηάζεηο, 

 /( 1 )C C Cr  (33α) 

φπνπ ην 

 T T T( ) /( ) ( / ) 1Lw w wp y a x a x  (34) 

είλαη ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο,  

 T T T T( ) /( ) ( ) /( )L p y a x p y v y   (34α) 

είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο,  

                                         T T T T T T( ) /( ) [( ) /( )][( ) /( )]C w wp Ax a x p Ax p y p y a x  (34β) 

είλαη ε ηηκηαθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ ή, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο (34) θαη (34α), 

 (1/ )( / ) (1/ )( 1) /C L CC w k w  (34γ) 

T T( ) /( )C p y p Ax  είλαη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, θαη  

 T T( ) /( ) /L Ck p Ax a x   (34δ) 

είλαη ε έληαζε θεθαιαίνπ. Άξα, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο 

γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ C  θαη ηνπ , ελψ ην ηειεπηαίν απμάλεηαη κε ην 

L  θαη κεηψλεηαη κε ην w , φπνπ φια απηά ηα κεγέζε εθθξάδνληαη, βεβαίσο, ζε φξνπο 

– φρη εξγαζηαθψλ αμηψλ, αιιά – ηηκψλ παξαγσγήο. 

                                                 
41

 Χο γλσζηφλ, ε P-F ηδηνηηκή κία κε δηαζπψκελεο (δηαζπψκελεο) κήηξαο απνηειεί γλεζίσο αχμνπζα 
(κε θζίλνπζα) ζπλάξηεζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο κήηξαο. Δπίζεο, είλαη ίζε κε ή κεγαιχηεξε απφ ην 
ειάρηζην ησλ αζξνηζκάησλ ησλ γξακκψλ (ζηειψλ) απηήο θαη ίζε κε ή κηθξφηεξε απφ ην κέγηζην ησλ 
αζξνηζκάησλ ησλ γξακκψλ (ζηειψλ) απηήο (βι. π.ρ. Horn and Johnson, 1990, ch. 8). Χζηφζν, κάιινλ 
ιίγα πξάγκαηα είλαη a priori γλσζηά γηα ην πψο κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηνπ P-F ηδηνδηαλχζκαηνο 
ζπλεπεία κεηαβνιήο ζηνηρείνπ ηεο κήηξαο (γηα κία άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην δήηεκα ηεο ηάζεο ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο δηεξεχλεζε, βι. Dietzenbacher, 1988, 1989). 
42

 πσο ηφληδε θαη ν εμπξεζηνληζηήο αξρηηέθηνλαο L. M. Van der Rohe: ‘To ιηγφηεξν είλαη ην 
πεξηζζφηεξν... Ζ ζαθέζηεξε θαη πην άκεζε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο είλαη ε θαιχηεξε αξρηηεθηνληθή.’. 
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Δίλαη εκθαλέο φηη νη ζρέζεηο (32)- (33α) αληηζηνηρνχλ ζηηο ζρέζεηο (1)-(8) ηνπ 

κνλνηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο. Δλ αληηζέζεη, φκσο, κε φ,ηη ηζρχεη ζε έλα κνλνηνκεαθφ 

ζχζηεκα, ηψξα ηζρχνπλ ηα εμήο: 

(i). Γεληθά, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ ηζνχηαη κε (νχηε 

θξάζζεηαη απφ) ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ, 1( ) 1R A
. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαηαλάγθελ φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 0w  ή, ηζνδπλάκσο, r R : γηα κεδεληθφ 

σξνκίζζην, ην Tp  ζπληζηά αξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκα ηεο A  θαη, άξα,           

                             T T[ (1 )]/( )C RA Ap x p x   

(ii). Ο ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνχηαη θαηαλάγθελ κε ην πνζνζηφ 

ππεξαμίαο, T 1( ) 1s v b , φηαλ θαη κφλνλ φηαλ 0r  ή, ηζνδπλάκσο, φηαλ θαη κφλνλ 

φηαλ ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην ιακβάλεη ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ: γηα κεδεληθφ πνζνζηφ 

θέξδνπο ηζρχεη, εκθαλψο, T T
Wp v , φπνπ W  ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ρξεκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, θαη T 1v b , θαη, άξα, 0s .
43

  

(iii). Οη παξαγσγηθφηεηεο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο (θαζψο θαη ε έληαζε 

θεθαιαίνπ) δελ απνηεινχλ κεγέζε πνπ θαζνξίδνληαη κφλνλ απφ ηελ ηερλνινγηθή 

‘δηάζηαζε’ ηνπ ζπζηήκαηνο (ή, αιιηψο, αληαλαθινχλ κφλνλ απηήλ). Δμαξηψληαη, 

επίζεο, απφ, πξψηνλ, ηηο ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ, νη νπνίεο εμαξηψληαη, κε ηε ζεηξά 

ησλ, απφ ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δει. απφ ην 

σξνκίζζην ή ην πνζνζηφ θέξδνπο, θαη, δεχηεξνλ, απφ ηε ζχλζεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ 

πξντφληνο, ελψ κεηαβάιινληαη κε απηνχο ηνπο παξάγνληεο θαηά κε κνλφηνλν (ζηε 
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 Δάλ σο numéraire ιεηηνπξγεί ην ηπρφλ (εκη-)ζεηηθφ δηάλπζκα z , δει. νη ηηκέο ηππνπνηνχληαη κε ηελ 
T 1p z , ηφηε πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ζρέζε T T

Wp v  κε ην z  πξνθχπηεη T 1( )W v z . 

πλεπψο, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ρξεκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ηζνχηαη κε ηελ ηηκηαθή παξαγσγηθφηεηα ηεο 
εξγαζίαο ηνπ θαζέησο νινθιεξσκέλνπ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ z , ήηνη T T T 1( ) /( ) ( )p z v z v z . 

Σέινο, φηαλ w W  ηζρχεη, επίζεο, T T( ) /( )L W Wv y v y , πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε ηηκηαθή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηζνχηαη κε W . Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 
ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ππνηίζεηαη ακεηάβιεηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε w wcb b , 

φπνπ ην δηάλπζκα wb  δειψλεη ηε ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ην wc  δειψλεη ην χςνο 

ηνπ. Δάλ, ινηπφλ,  ηππνπνηήζνπκε ηηο ηηκέο κε ηελ T 1wp b , πξνθχπηεη ww c , πξάγκα πνπ 
ζεκαίλεη φηη ην w  δελ δειψλεη κφλνλ ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην αιιά θαη ην χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ 
σξνκηζζίνπ, ελψ γηα ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ ιακβάλνπκε T 1( )wW v b  θαη, άξα, απηή ηζνχηαη κε ηελ 
ηηκηαθή παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ θαζέησο νινθιεξσκέλνπ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ 
πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη T T T 1( ) /( ) ( )wp b v b v b . 
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γεληθή πεξίπησζε) θαη απξφβιεπην ηξφπν.44
  Δηδηθφηεξα, γξάθνληαο ην ζχζηεκα ησλ 

ηηκψλ (31) σο 

 T T T(1 )( )r wp p A a  (31α) 

θαη ιχλνληαο σο πξνο p  ιακβάλνπκε 

 T T 1/ (1 ) [ (1 ) ]w r rp a I A  (31β) 

φπνπ φια ηα ζηνηρεία ηνπ δεμηνχ κέινπο είλαη, γηα 0 r R , ζεηηθέο, γλεζίσο 

αχμνπζεο θαη θπξηέο, σο πξνο ηελ αξρή ησλ αμφλσλ, ζπλαξηήζεηο ηνπ r , ηείλνληα 

ζην ζπλ άπεηξν ηνπ  r  ηείλνληνο ζην R  απφ ηα αξηζηεξά (αλαιπηηθά, βι. π.ρ. Kurz 

and Salvadori, 1995, ch. 3-4). Πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ (31β) κε ην numéraire z (ή κε 

ην wb , φηαλ ε ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ππνηίζεηαη ακεηάβιεηε) 

ιακβάλνπκε ηελ θακπχιε σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη 

 1 T 1 1(1 ) ( [ (1 ) ] )w r ra I A z  (31γ) 

ε νπνία είλαη γλεζίσο θζίλνπζα γηα 0 r R , αιιά δχλαηαη λα εκθαλίδεη ζεκεία 

θακπήο, φηαλ παξάγνληαη πάλσ απφ δχν εκπνξεχκαηα (ibid.). Σέινο, εηζαγάγνληαο 

ηελ (31γ) ζηελ (31β) ιακβάλνπκε 

 
T T 1 1 T 1( [ (1 ) ] ) [ (1 ) ]r rp a I A z a I A  (31δ) 

απφ ηελ νπνία έπεηαη φηη νη ηηκέο κεηαβάιινληαη απξφβιεπηα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο (ibid.). Άξα, βάζεη ησλ (31β-γ-δ) ζπκπεξαίλεηαη φηη, εμσγελψο 

δεδνκέλνπ ηνπ x , ηα , C  απνηεινχλ γλεζίσο θζίλνπζεο (αχμνπζεο) ζπλαξηήζεηο 

ηνπ σξνκηζζίνπ (ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) (βι. (34) θαη (34β), αληηζηνίρσο), ελψ ε 

κνλνηνλία ησλ L , C  θαη k , σο πξνο ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δελ είλαη 

γλσζηή. Αληηζηξφθσο, εμσγελψο δεδνκέλνπ ηνπ πξαγκαηηθνχ ή ηνπ ρξεκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, ην πνζνζηφ θέξδνπο είλαη κνλνζήκαληα πξνζδηνξηζκέλν (απφ ηελ (32) ή 

ηελ (31γ), αληηζηνίρσο) θαη, άξα, ακεηάβιεην, ελψ ε κνλνηνλία ησλ , C , L  θαη 

C  θαη k , σο πξνο ηε ζχλζεζε ηνπ x , δελ είλαη γλσζηή. Χζηφζν, δεδνκέλεο, ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ r  απφ ην x , έπεηαη φηη θάζε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ηνπ x  νδεγεί 

ηα  ( , C ) ή ηα ( , C ) ζε κεηαβνιέο, ησλ νπνίσλ νη θνξέο είλαη θαηαλάγθελ 
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 Ζ θαηά ζεηξά πξψηε εμάξηεζε είλαη γλσζηή σο ‘ηηκηαθή Wicksell επίδξαζε’, ελψ ε δεχηεξε σο 
‘πξαγκαηηθή Wicksell επίδξαζε’. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εμαξηάηαη 
απξφβιεπηα θαη απφ ηε ζχλζεζε ηνπ numéraire, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (θαη ε ηηκηαθή 
ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ), σο ιφγνο ηηκηαθψλ κεγεζψλ, είλαη αλεμάξηεηε απφ απηφ. Αλ θαη ε 
βηβιηνγξαθία είλαη ζρεηηθά εθηελήο, γηα αλαιπηηθέο πξαγκαηεχζεηο φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ 
παξαπέκπνπκε ζηα Steedman (1983, 2009) θαη Kurz and Salvadori (1995, chs 4 and 14).  



 41 

αληίζεηεο κεηαμχ ησλ  (βι. (33) θαη (33α), αληηζηνίρσο). Βεβαίσο, επεηδή ε ζχλζεζε 

ηνπ x  εμαξηάηαη, κέζσ ηνπ ‘κεραληζκνχ’ απνηακηεχζεσλ-επελδχζεσλ, απφ ηηο 

κεηαβιεηέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη κεηαβάιιεηαη απξφβιεπηα κε απηέο 

(βι. Γνθίκην 2, Δλφηεηα 4, ηνπ παξφληνο), έπεηαη φηη, ακεηάβιεησλ ησλ ηερληθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ηνπ πνζνζηνχ απνηακίεπζεο απφ ηα θέξδε, φια ηα κεγέζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο εμαξηψληαη κφλνλ απφ ηηο κεηαβιεηέο ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο 

θαη κεηαβάιινληαη απξφβιεπηα κε απηέο. Με άιια ιφγηα, είλαη ινγηθά ζηξεβιφ λα 

αλαγάγεηαη ε θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε παξάγσγα κεγέζε, φπσο π.ρ. νη 

παξαγσγηθφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Σα { ,  ,  A a b } πξνζδηνξίδνπλ ηα 

( ,r p ). Ζ ζχλζεζε ηνπ x  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηα { ,  ,  A a b } θαη ηελ cg s r . Σέινο, νη 

παξαγσγηθφηεηεο θαη ε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηα { ,  ,  A a b } 

θαη ηα ( ,p x ). 

(iv). Οη θακπχιεο σξνκηζζίνπ-πνζνζηνχ θέξδνπο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ηερληθέο παξαγσγήο είλαη δπλαηφλ λα ηέκλνληαη ζε n , ην πνιχ, ζεκεία, φπνπ ην n  

δειψλεη ην πιήζνο ησλ παξαγνκέλσλ εκπνξεπκάησλ, θαη, άξα, είλαη δπλαηφλ κία, θαη 

ε απηή, ηερληθή παξαγσγήο λα δίλεη ζπγθξηηηθά πςειφηεξεο ηηκέο γηα ην πνζνζηφ 

θέξδνπο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία ηηκέο ηνπ σξνκηζζίνπ.45
 Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη 

δπλαηφλ λα ιερζεί φηη φηαλ κία λέα ηερληθή νδεγεί ζηελ αχμεζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο 

ηνπ σξνκηζζίνπ θαη ζηε κείσζε ηνπ R , ππάξρεη κία ηηκή ηνπ σξνκηζζίνπ απφ ηελ 

νπνία θαη πέξα ε εηζαγσγή ηεο νδεγεί θαηαλάγθελ ζε έλα ζπγθξηηηθά πςειφηεξν 

πνζνζηφ θέξδνπο (Βι. π.ρ. ρήκα 6, φπνπ ε εηζαγσγή ηεο λέαο κεζφδνπ νδεγεί ζε 

έλα ζπγθξηηηθά πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο ζηα δηαζηήκαηα 0 1w w w  θαη 

2w w  ή, δηαθνξεηηθά εηπσκέλν, ζην δηάζηεκα 1 2w w w  είλαη ζπκθέξνπζα, γηα 

ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ε (επαλα-)ρξεζηκνπνίεζε ηεο αξρηθήο ηερληθήο παξαγσγήο. 

ηα ζεκεία πνπ νη ηερληθέο δίλνπλ ην ίδην πνζνζηφ θέξδνπο, γλσζηά σο ‘ζεκεία 

ελαιιαγήο’ (‘switch points’) ηερληθψλ, δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνζδήπνηε 

γξακκηθφο ζπλδπαζκφο ησλ δχν ηερληθψλ).  

 

                                                 
45

 Απηφ ην θαηλφκελν ‘επαλαρξεζηκνπνίεζεο ή επαλαθνξάο ηερληθήο’ (‘reswitching of technique’) 
εληνπίζηεθε θαηά πξψηνλ απφ ηελ Robinson (1956, pp. 109-110) θαη, πην εκπεξηζηαησκέλα, απφ ηνλ 
Sraffa (1960, ch. 12) (αλαιπηηθά βι. π.ρ. Pasinetti, 1991, θεθ. 6, θαη, ζε πην ηερληθνχο φξνπο, Kurz and 

Salvadori, 1995, chs 5 and 14). Πάλησο, ε πξφζθαηε εκπεηξηθή κειέηε ησλ Han and Schefold (2006) 

δείρλεη φηη νη πηζαλφηεηεο εκθάληζήο ηνπ ζε ζπζηήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ζα πξέπεη λα 
ζεσξνχληαη αξθεηά κηθξέο (εξκελεία απηνχ ηνπ επξήκαηνο δελ έρεη αθφκα πξνηαζεί). 
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ΥΗΜΑ 6. Δπαλαρξεζηκνπνίεζε ηερληθήο παξαγσγήο  

 

                Σν πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη, πάλησο, λα εθθξαζζεί ξεηά ζπλαξηήζεη ηεο 

κέγηζηεο ηηκήο ηνπ σο εμήο: πνιιαπιαζηάδνληαο ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ (31α) κε ην 

‘Πξφηππν εκπφξεπκα’ ηνπ Sraffa (1960, chs 4-5) (βι. θαη Γνθίκην 6 ηνπ παξφληνο, 

Παξάξηεκα), δει. κε ην [ ] AI A q , φπνπ  Aq  είλαη ην P-F δεμηφ ηδηνδηάλπζκα ηεο A , 

πξνθχπηεη, ηειηθά, 

 /( 1 )S Sr R R R  (35) 

φπνπ ην R  ηζνχηαη κε ηελ ηηκηαθή παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ  

 T T( [ ] ) /( )A Ap I A q p Aq  

ζην ζξαθθαταλφ ‘Πξφηππν ζχζηεκα’, ε νπνία είλαη, ινηπφλ, αλεμάξηεηε απφ ηηο ηηκέο 

θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη ην 

                    T T T T 1[( [ ] ) /( )] 1 [( ) /( )] (1 ) 1S w w R RA A A Ap I A q a q p q a q   

παξηζηά ηνλ ηηκηαθφ ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ ζην ίδην ζχζηεκα, κέγεζνο ην νπνίν 

απνηειεί γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ w  (βι. (31β-γ)). Δπνκέλσο, θάζε αχμεζε 

ηνπ w  νδεγεί ζε κείσζε ηνπ S  θαη, άξα, ηνπ r . Ζ κνξθή δε απηνχ ηνπ 

ζπζρεηηζκνχ απινπνηείηαη εμαηξεηηθά φηαλ σο numéraire ιεηηνπξγεί ην ‘Πξφηππν 

εκπφξεπκα’ , ήηνη T[ ] 1Ap I A q  κε T 1Aa q , δηφηη ε ζρέζε (35) γίλεηαη, ηειηθά, 

 
1(1 )(1 )r R w Rw  (35α) 

                  Απφ ηελ ‘άιιε’ πιεπξά, ηέινο, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα εθθξαζζεί 

ξεηά ζπλαξηήζεη ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο σο εμήο: πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ζρέζε 
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C C Cq Cq  κε ην δηάλπζκα ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ (32)  

θαη ηελ T T[ ] C Cv I A q a q , πξνθχπηεη, ηειηθά, 

                       T T T T T T[( / ) ]/[ 1 ( / )] ( ) /( )r s sC C C C C Ca q v Aq a q v Aq a q v Aq  (36) 

φπνπ ην T T( ) /( )C Ca q v Aq  παξηζηά ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, ζε φξνπο 

εξγαζηαθψλ αμηψλ, ζην ζχζηεκα πνπ παξάγεη ην Cq  σο αθαζάξηζην πξντφλ, ήηνη ζην 

‘Πξφηππν ζχζηεκα’ ηνπ Charasoff (1910) (βι. θαη Γνθίκην 2, Δλφηεηα 4, ηνπ 

παξφληνο). Δλαιιαθηηθά, εηζαγάγνληαο ηελ T
w p b  ζην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ ζε 

φξνπο ‘θάζεηεο νινθιήξσζεο’ (βι. θαη Γνθίκην 2, Παξάξηεκα, ηνπ παξφληνο), ήηνη 

 T T T(1 )r r wp p H v  

φπνπ 1[ ]H A I A  ε κήηξα ησλ θαζέησο νινθιεξσκέλσλ ηερληθψλ ζπληειεζηψλ 

(Pasinetti, 1973) θαη 1( )R H
, ιακβάλνπκε 

 T T T T[ ] [ ]rp I bv p H bv  (37) 

Γεδνκέλνπ φηη, φηαλ 1Tv b  ή, ηζνδπλάκσο, 0s ,
46

 

 
T 1 T 1 T[ ] (1 )I bv I v b bv 0  

ε (37) γξάθεηαη  

 
T T T 1 T[ ][ (1 ) ]r s sp p H bv I bv  

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη 

 1 1( ) ( )r RG H
 (38) 

φπνπ 

 
T 1 T[ ][ (1 ) ]s sG H bv I bv H  

Σέινο, κία άιιε ζρεηηθή έθθξαζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο πξνθχπηεη κε ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ (37) κε ην b , νπφηε ιακβάλνπκε, ηειηθά, 

 /( 1) [ ] /([ ] 1) [ ]C C Cr s C s sb b b b  (38α) 

φπνπ ηα T T( ) /( )C wb p Hb v b  θαη T T[ ] ( ) /( )C b p b p Hb  παξηζηνχλ ηελ ηηκηαθή 

ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, αληηζηνίρσο, ζηνλ 

θαζέησο νινθιεξσκέλν ηνκέα παξαγσγήο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. 

                                                 
46

 Χο γλσζηφλ ηζρχεη ην εμήο (βι. π.ρ. Horn and Johnson, 1990, p. 19): έζησ x , y  ηπρφληα 
δηαλχζκαηα. Σφηε 

                                                  
T 1 T 1 T[ ] (1 )I xy I y x xy           

εάλ T 1y x . 
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 ιε ε πξνεγεζείζα αλάιπζε δείρλεη, ινηπφλ, φηη πθίζηαηαη ακθηκνλνζήκαληε 

ζρέζε αλάκεζα ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηελ C  ή, ηζνδχλακα, ηελ G , νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζπκππθλσκέλε (αιιά θαη πεπιεγκέλε) έθθξαζε ησλ πθηζηάκελσλ 

θνηλσληθν-ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, θαη κάιινλ ακθηιεγφκελεο ζρέζεηο 

αλάκεζα ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηηο παξαγσγηθφηεηεο εξγαζίαο-θεθαιαίνπ, ην 

ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ θαη ηε ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ (ηφζν ζηελ ηηκηαθή φζν θαη ζηελ 

αμηαθή κνξθή ησλ). 

Σψξα, αο εμεηάζνπκε, ελ ζπληνκία, ηελ πεξίπησζε ησλ δηαηνκεαθά 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πνζνζηψλ θέξδνπο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην ζχζηεκα ησλ 

ηηκψλ (31α) ιακβάλεη ηε κνξθή 

                              T T T( )[ ]wp p A a I r  

ή 

   T T [ ]p p C I r      (31ε) 

φπνπ [ ]jrr  είλαη ε δηαγψληα κήηξα ησλ ηνκεαθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο, θαη 

              
1 1

( a ) /( a ) /( 1)
j

n n

j j i ij j i ij j j j C j

i i

r p p a w p a w C R  

φπνπ ηα ,  j jC θαη 

            
1 1

(  )/
j

n n

C j i ij i ij

i i

p p a p a , κε47
 min{ }  max{ }

j jC CR              (31 ζη) 

παξηζηνχλ, αληηζηνίρσο, ην ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ, ηελ ηηκηαθή ζχλζεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζηνλ ηνκέα j  (θαη είλαη 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζχλζεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο), ελψ ην  

 (1 ) /  ( )j jj jjR a a R  

παξηζηά ην κέγηζην πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ηνκέα j , δει. απηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

κεδεληθέο ηηκέο φισλ ησλ εηζξνψλ ηνπ ηνκέα απφ ηνπο άιινπο ηνκείο 

( 0, 1,2,..., , , 0ip i n i j w ). Γηα ην κέζν ηηκηαθφ πνζνζηφ θέξδνπο, av.
r , ηνπ 

ζπζηήκαηνο  έρνπκε 

 
av. T T T T[ ] / /r p I C x p Cx p C r x p Cx  

                                                 
47

 χκθσλα κε έλα γλσζηφ ζεψξεκα (βι. π.ρ. Horn and Johnson, 1990, p. 493), γηα θάζε p 0 , 

ηζρχεη: 

                             

1 1

min{(1/ ) } max{(1/ ) }
n n

j i ij j i ij

i i

p p a p p aA  
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ή 

 
av. T T

1

[ /( 1)]( / )
n

j j j

j

r C p Cx p Cx   

φπνπ ην 
jx  παξηζηά ην αθαζάξηζην πξντφλ ηνπ ηνκέα j  (δει. ην ζηνηρείν j  απηνχ 

ηζνχηαη κε ην ζηνηρείν j  ηνπ x , ελψ φια ηα άιια ζηνηρεία ηνπ είλαη κεδεληθά) θαη ην 

T T/jp Cx p Cx  ηε ρξεκαηηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ηνκέα j  σο πνζνζηφ ηεο 

ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γεδνκέλνπ, ινηπφλ, φηη ην av.
r  

απνηειεί έλαλ θπξηφ ζπλδπαζκφ ησλ 
jr , έπεηαη 

                           av.min{ } max{ } max{ } max{ }
jj j C jr r r R  (31δ) 

Σέινο, γηα ην κέζν αμηαθφ πνζνζηφ θέξδνπο, av.
rv

, ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε 

 av. T T[ ] /rv v I C x v Cx  (31ε) 

θαη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, δχλαηαη λα εθθξαζζεί σο ζηαζκηθφο κέζνο φξνο ησλ 

ηνκεαθψλ αμηαθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο.  

Με ηελ επηινγή ελφο numéraire, T 1p z , ην ζχζηεκα (31ε) εκθαλίδεη 1n  

βαζκνχο ειεπζεξίαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ε δνκή (δει. νη ιφγνη) ησλ πνζνζηψλ 

θέξδνπο είλαη εμσγελψο δεδνκέλε, ηφηε ε r  δχλαηαη λα γξαθεί σο kr r , φπνπ 

r  είλαη  δηαγψληα κήηξα κε ζηνηρεία / ,j j kr r r j k , θαη 1jr , j k . Έηζη, ππφ 

ηνλ φξν φηη 1C ,  ην ζχζηεκα γξάθεηαη 

        T T

krp p C  (31ζ) 

φπνπ 1[ ]C C r I C . πλεπψο, ην Tp ζπληζηά ην αξηζηεξφ P-F ηδηνδηάλπζκα 

ηεο C , ην kr  ηζνχηαη κε ην αληίζηξνθν ηεο αληίζηνηρεο ηδηνηηκήο, θαη γηα ην κέζν 

ηηκηαθφ πνζνζηφ θέξδνπο έρνπκε48
  

                                                 
48

 Αλ θαη δελ αθνξά άκεζα εδψ, ε ζηαζεξφηεηα ηεο δνκήο ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ζα κπνξνχζε λα 
αλαρζεί ζηελ ππφζεζε φηη, πξψηνλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη δηαηνκεαθά 
εληαίνο, θαη, δεχηεξνλ, νη επελδχζεηο θάζε ηνκέα ηζνχληαη κε ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ  (δει. δελ 
ζπλάπηνληαη πηζησηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηνκέσλ). Έηζη, 

i jc i c js r s r  ή / /
j ii j c cr r s s , φπνπ ηα 

ηνκεαθά πνζνζηά απνηακίεπζεο ζεσξνχληαη εμσγελψο δεδνκέλα. Με πξνζδηνξηζκέλε ηελ ηηκή ηνπ 

kr , απφ ην  (31ζ), πξνζδηνξίδεηαη ν εληαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Δλ ζπλερεία, ε ζχλζεζε 
ηνπ x  πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα ησλ θπζηθψλ πνζνηήησλ ηεο νηθνλνκίαο θαη, ηέινο, ηα κέζα 
πνζνζηά θέξδνπο απφ ηηο (31ε-η), δεδνκέλνπ θαη ηνπ ήδε πξνζδηνξηζζέληνο απφ ηελ (31ζ) 
δηαλχζκαηνο ηηκψλ p . Γηα άιινπο, πην ζχλζεηνπο ηξφπνπο απάιεηςεο ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, πνπ 
βαζίδνληαη ζηελ ππφζεζε φηη θάζε ηνκέαο απνηειεί θαζαξφ κνλνπψιην, βι. Marglin (1984, ch. 14). 
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av. T T

1

( / )
n

k j j

j

r r r p Cx p Cx  (31η) 

            πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, ηα εμήο:  

(i). Δλψ ηα ηνκεαθά πνζνζηά θέξδνπο, ζε ηηκέο θαη εξγαζηαθέο αμίεο, δελ εμαξηψληαη 

απφ ηε ζχλζεζε ηνπ x , ηα αληίζηνηρα κέζα πνζνζηά θέξδνπο εμαξηψληαη, θαη 

δχλαληαη κάιηζηα λα θηλνχληαη, φπσο εχθνια επαιεζεχεηαη, πξνο αληίζεηεο 

θαηεπζχλζεηο.  

(ii). Γεδνκέλνπ ηνπ x , ηερληθέο κεηαβνιέο ζε έλαλ ηνκέα παξαγσγήο δελ επεξεάδνπλ 

κφλνλ ην ιφγν θεξδψλ-κηζζψλ, ηε ζχλζεζε θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

απηνχ ηνπ ηνκέα αιιά θαη ηηο ηηκέο θαη ηηο εξγαζηαθέο αμίεο φισλ ησλ εκπνξεπκάησλ 

θαη, έηζη, ηα αληίζηνηρα κεγέζε φισλ ησλ άιισλ ηνκέσλ. Καη πάιη, βεβαίσο, ηηκηαθά 

θαη αμηαθά κεγέζε δχλαληαη λα θηλεζνχλ πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο δελ 

είλαη, ζηε γεληθή πεξίπησζε, γλσζηέο εθ ησλ πξνηέξσλ. 

 

4.2. Σερληθή κεηαβνιή θαη πνζνζηό θέξδνπο  

 

4.2.1 Με δηαζπώκελα ζπζηήκαηα απιήο παξαγωγήο 

 Έζησ κία λέα ηερληθή παξαγσγήο { * *( ), ( )d dA A A a a a }, γηα ηελ νπνία 

ππνζέηνπκε, ράξε ζπληνκίαο, φηη δηαθέξεη απφ ηελ αξρηθή κφλνλ ζε κία κέζνδν 

παξαγσγήο (δει. κφλνλ κία ζηήιε ηεο κήηξαο dA  είλαη κε κεδεληθή θαη κφλνλ έλα 

ζηνηρείν ηνπ δηαλχζκαηνο da  είλαη κε κεδεληθφ). Σν θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο 

ηνπ θέξδνπο’ επηβάιιεη φηη απηή ζα εηζαρζεί εάλ θαη κφλνλ εάλ49
 

 T T *(1 )rp p C   (39) 

φπνπ * * * T[ ]C A b a , ή, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο (31),  

 T T0 [( ) ( )]d dp A b a  (40) 

            ηαλ ε ελ ιφγσ λέα ηερληθή γεληθεπζεί, ην ζχζηεκα ηηκψλ ζα είλαη 

 
* T * * T *[ ] (1 )[ ]rp p C                                                  (41) 

φπνπ ην * T[ ]p  παξηζηά ην λέν δηάλπζκα ησλ ηηκψλ παξαγσγήο θαη ην *
r  ην λέν εληαίν 

πνζνζηφ θέξδνπο, ην νπνίν ηζνχηαη, θαηά ηα γλσζηά, κε *

1( ) 1
C

. 

                                                 
49

 ηε ζρέζε (39) ε αληζφηεηα αθνξά κφλνλ ζε εθείλν ην εκπφξεπκα ηνπ νπνίνπ ε ηερληθή παξαγσγήο 
πξφθεηηαη λα κεηαβιεζεί, ελψ ε ηζφηεηα αθνξά ζε φια ηα ππφινηπα εκπνξεχκαηα. πσο εχθνια 
δηαπηζηψλεηαη, ε αλάιπζε πνπ αθνινπζεί είλαη πιήξσο εθαξκφζηκε ζηελ πεξίπησζε ησλ δηαηνκεαθά 
δηαθνξνπνηεκέλσλ πνζνζηψλ θέξδνπο.  
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Πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ (39) κε ην δεμηφ P-F ηδηνδηάλπζκα, *C
q , ηεο *C ,  ην 

ζχκβνιν ‘ ’ κεηαηξέπεηαη ζε ‘ ’ θαη, εηδηθφηεξα, πξνθχπηεη 

 * *

T T *(1 )r
C C

p q p C q  

ή 

 * *

T * 1 T(1 )(1 )r r
C C

p q p q  

ή, δηαηξψληαο θαηά κέιε κε *

T

C
p q  ( 0 ), 

  *
r r  (42) 

θαη απνδεηθλχεηαη, έηζη, φηη ηζρχεη φ,ηη θαη ζηα πιαίζηα ελφο κνλνηνκεαθνχ 

ζπζηήκαηνο: ηερληθέο κεηαβνιέο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ (39) νδεγνχλ, ακεηάβιεηνπ 

ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ζε άλνδν ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.50
 Αληηζηξφθσο, 

ακεηάβιεηνπ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, νδεγνχλ ζε κείσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

δηαλχζκαηνο / wp  (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην χςνο ηνπ σξνκηζζίνπ αλαγθαζηηθά 

απμάλεηαη). Πξάγκαηη, δηαθνξίδνληαο ηελ (31β) ιακβάλνπκε 

                      
T T T 1 1( / ) (1 )[( ) [ (1 ) ] (1 )( )][ (1 ) ]d w r d r r d rp a a I A A I A   

ή 

                     
T T T 1( / ) (1 )[( ) ( / )( )][ (1 ) ]d w r d w d rp a p A I A  

                                                 
50

 Έρεη ππνζηεξηρζεί, νξηζκέλεο θνξέο, φηη ην ζπκπέξαζκα βαζίδεηαη ζε εμσπξαγκαηηθή ζεψξεζε, 
δηφηη πξνυπνζέηεη έλαλ ‘ζπλνιηθφ θεθαιαηνθξάηε’, ν νπνίνο επηιέγεη θαη εηζαγάγεη, γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ επηκέξνπο θεθαιαηνθξαηψλ, ηε βέιηηζηε ηερληθή, θαη είλαη, επηπιένλ, ηαπηνινγηθφ ή ηεηξηκκέλν 
(αθνχ εηζαγάγνληαη κεγηζηνπνηνχζεο ην θέξδνο ηερληθέο, ηφηε δελ κπνξεί παξά λα πξνθχςεη *

r r ). 

Πξφθεηηαη γηα ζθάικα: ζχκθσλα κε ην ζεψξεκα, ε εηζαγσγή ηεο λέαο ηερληθήο γίλεηαη 
απνθεληξσκέλα, δει. απφ ηνλ κεκνλσκέλν θεθαιαηνθξάηε, θαη ηφηε κφλνλ φηαλ ζπλεπάγεηαη, 
δεδνκέλσλ ησλ ηζρπφλησλ ζηελ αγνξά ηηκψλ, ηελ απφζπαζε ζεηηθνχ (ή, έζησ, κε αξλεηηθνχ) 
ππεξθέξδνπο. ηφρνο, ινηπφλ, απηήο ηεο εηζαγσγήο δελ είλαη ε αχμεζε ηνπ εληαίνπ πνζνζηφ θέξδνπο, 

*
r , πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε γελίθεπζεο ηεο λέαο ηερληθήο, δει. ε αχμεζε, ηειηθά, ηνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο φισλ ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, αιιά ε αχμεζε (γηα ηελ αθξίβεηα, ε κεγηζηνπνίεζε) 
ηνπ αηνκηθνχ πνζνζηνχ θέξδνπο. Οη ζρέζεηο (39) θαη (42) (δει. ην ‘ζεψξεκα ηνπ Okishio’) δειψλνπλ 
φηη ε – ζπλεπεία ηνπ ελδνθεθαιαηνθξαηηθνχ αληαγσληζκνχ – επηδίσμε ηεο αχμεζεο ηνπ αηνκηθνχ 
πνζνζηνχ θέξδνπο έρεη, ηειηθά, έλα αθνχζην, αμηνπξφζεθην απνηέιεζκα: ηελ αχμεζε ηνπ εληαίνπ 
πνζνζηνχ θέξδνπο, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε γελίθεπζεο ηεο λέαο ηερληθήο. Καη απηφ δελ 
είλαη δηφινπ ηεηξηκκέλν, δηφηη ηα , r  είλαη απνηηκεκέλα κε ηηο αξρηθέο ηηκέο, ελψ ην *

r  κε ηηο λέεο 
ηηκέο. Δζθαικέλνο είλαη θαη έλαο άιινο, παιαηφηεξα ζπλήζεο, ηζρπξηζκφο, δει. φηη ην ζεψξεκα δελ 
ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο παγίνπ θεθαιαίνπ. Ο αλαγλψζηεο ζα δείμεη, κάιινλ εχθνια, φηη ε 
πξνεγεζείζα αλάιπζε εθαξκφδεηαη πιήξσο, δίρσο λα αιιάδεη θάηη, ζην ππφδεηγκα παγίνπ θεθαιαίνπ 
(θαη εηεξνγελνχο εξγαζίαο) πνπ εθηέζεθε ζην Γνθίκην 2, Δλφηεηα 4, ηνπ παξφληνο,. Σηο δχν εμαηξέζεηο 
ηνπ ζεσξήκαηνο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηηο εθζέζνπκε ζηα επφκελα. Χο εθηφο ζέκαηνο, δελ ζα 
αζρνιεζνχκε κε ην – ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, απφ ηελ άπνςε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο – 

γεγνλφο φηη ε ελ ιφγσ επηδίσμε ελδέρεηαη λα νδεγεί (i) ζε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αλά 
κνλάδα απαζρνινχκελεο εξγαζίαο (Spaventa, 1970), θαη (ii) φηαλ πθίζηαηαη ππναπαζρφιεζε ηνπ 
επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ, ζε κείσζε ηνπ λένπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (Kurz, 1990, pp. 226-235). 
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Απφ ηελ (40) θαη ηελ 1[ (1 ) ] >rI A 0 ,  έπεηαη, ινηπφλ, T( / )d wp 0 . Σέινο, ε 

επζηάζεηα απηψλ ησλ ηερληθψλ κεηαβνιψλ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη άπαμ θαη 

γεληθεπζνχλ (θαη δελ κεηαβιεζεί ην σξνκίζζην) δελ ππάξρεη βάζε επαλαθνξάο ηεο 

αξρηθήο ηερληθήο, δηφηη ηζρχεη 

 * T * * T[ ] (1 )[ ]rp p C  

Πξάγκαηη, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ηειεπηαία ζρέζε κε ην Cq , ζρέζε ε νπνία 

δειψλεη φηη ε εηζαγσγή ηεο αξρηθήο ηερληθήο νδεγεί ζε αξλεηηθά ππεξθέξδε, 

πξνθχπηεη, ηειηθά, *
r r , πξάγκα πνπ είλαη, φπσο ήδε γλσξίδνπκε, αιεζέο. 

 Αο επαλέιζνπκε, ηψξα, ζην αξρηθφ ζχζηεκα ηηκψλ θαη αο ζεσξήζνπκε φηη 

κεηαβάιιεηαη (θαη) ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. Γηαθνξίδνληαο ιακβάλνπκε 

 T T T T( ) (1 )( ) (1 ) ( ) ( )d r d r d drp p C p C p C  

ή, ιχλνληαο σο πξνο dr  θαη αλαθαιψληαο ην αξρηθφ ζχζηεκα, 

        2 T(1 ) ( ) tr dr b pp E E E  (43) 

φπνπ ν φξνο T T[( ) ( )]t d dE p A b a  εθθξάδεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο ηερληθήο 

κεηαβνιήο ζην πνζνζηφ θέξδνπο (βι. (40)), ν φξνο T T( )dbE p b a  ηελ επίδξαζε 

ηεο κεηαβνιήο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, θαη, ηέινο, ν φξνο 

1 T(1 ) ( )[ (1 ) ]r d rpE p I C  

ηελ επίδξαζε ηεο επαθφινπζεο κεηαβνιήο ησλ ηηκψλ ησλ παξαγνκέλσλ 

εκπνξεπκάησλ. Απηήλ ηελ ηειεπηαία επίδξαζε δπλάκεζα λα ηελ εμαιείςνπκε εάλ 

πνιιαπιαζηάζνπκε ηελ (43) κε ην Cq  (πξάγκα πνπ ζεκαίλεη, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, 

φηη αλαθεξφκαζηε ζην ‘Πξφηππν ζχζηεκα’ ηνπ Charasoff) , νπφηε θαη ιακβάλνπκε 

                              2 T(1 ) ( ) tr dr C C b Cp q E q E q  (44) 

Έηζη, δηαπηζηψλεηαη φηη νη κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ 

πνπ νδεγνχλ ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ηθαλνπνηνχλ ηε ζρέζε 

 T T 1( ) ( ) 0td C Cp b E q a q    (45) 

ε νπνία, εάλ ππνηεζεί φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, wb , είλαη 

ακεηάβιεηε θαη νη ηηκέο ηππνπνηεζνχλ κε ηελ  T 1wp b , γίλεηαη  

 T 1( )tdw C CE q a q   

ή 

 T 1ˆ / ) ( )tw w C CE q a q                           (46) 
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φπνπ T T[ ( ) ( )]t d w dE p A a , θαη δειψλεη ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ σξνκηζζίνπ 

πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

 

4.2.2 Δηαζπώκελα ζπζηήκαηα απιήο παξαγωγήο 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κήηξα C  είλαη δηαζπψκελε, ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ 

ιακβάλεη ηε κνξθή (βι. επίζεο ην Γνθίκην 3 ηνπ παξφληνο): 

 T T

1 1 11(1 )rp p C  (47α) 

 T T T

2 1 12 2 22(1 )( )rp p C p C   (47β) 

φπνπ ην 1p  (ην 2p ) παξηζηά ην ζεηηθφ δηάλπζκα ηηκψλ ησλ αλαπαξαγσγηθψλ (κε 

αλαπαξαγσγηθψλ) εκπνξεπκάησλ, θαη νη κήηξεο 11C  θαη 22C  είλαη κε δηαζπψκελεο 

(αο ππνζέζνπκε), κε 
11 22

1(1 )rC C
.  

 Δίλαη εκθαλέο φηη εάλ κεηαβιεζεί, ζε ζπκθσλία κε ην θξηηήξην ηεο  

‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’, νπνηαδήπνηε ηερληθή παξαγσγήο βαζηθνχ 

εκπνξεχκαηνο , ηφηε ηζρχεη φ,ηη θαη ζηα κε δηαζπψκελα ζπζηήκαηα παξαγσγήο, δει. 

ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη. Αο ππνζέζνπκε, ηψξα, φηη κεηαβάιιεηαη ε ηερληθή 

παξαγσγήο ελφο κε βαζηθνχ εκπνξεχκαηνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε ζρέζε (39) 

γξάθεηαη 

  

*

T T T T 11 12

1 2 1 2 *

22

[ , ] (1 )[ , ]r
C C

p p p p
0 C

 (48) 

φπνπ ην ζχκβνιν ηεο αληζφηεηαο  αθνξά ζηε κεηαβιεζείζα δηαδηθαζία παξαγσγήο 

ηνπ κε βαζηθνχ εκπνξεχκαηνο, ελψ απηφ ηεο ηζφηεηαο αθνξά ζε φιεο ηηο ππφινηπεο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηε ζρέζε (48) κε ην δεμηφ P-F 

ηδηνδηάλπζκα ηεο *C , ην νπνίν είλαη, ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε εκηζεηηθφ, ήηνη 

*
11

T[ , ]CC
q q 0 , πξνθχπηεη 

  * *

T T T T *

1 2 1 2[ , ] (1 )[ , ]r
C C

p p q p p C q  

ή 

 
11 11

T * 1 T

1 1(1 )(1 )r rC Cp q p q  

ή 

  *
r r  (49) 

Έηζη, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε ηερληθή κεηαβνιή δελ επεξεάδεη ην πνζνζηφ θέξδνπο, αιιά 

νδεγεί κφλνλ, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ζε κείσζε ηεο ζρεηηθψλ ηηκψλ ησλ κε 
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βαζηθψλ (σο πξνο ηα βαζηθά) εκπνξεχκαηα. Άξα, ζηα πιαίζηα δηαζπψκελσλ 

ζπζηεκάησλ απιήο παξαγσγήο, νη ηερληθέο κεηαβνιέο νδεγνχλ, ακεηάβιεηνπ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, είηε ζε αχμεζε (φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ηερληθή βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ) ή ζε κε κεηαβνιή (φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ηερληθή κε βαζηθψλ 

εκπνξεπκάησλ) ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.51
  

 

4.2.3 πζηήκαηα ζπκπαξαγωγήο 

ηελ πεξίπησζε ησλ ‘ηεηξαγψλσλ’, νηθνλνκηθά ζεκαληηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζπκπαξαγσγήο (βι. Γνθίκην 2, Δλφηεηα 4, ηνπ παξφληνο), ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ 

γίλεηαη 

 T T(1 )rp D p C  (50) 

φπνπ D  ε κε δηαγψληα κήηξα ησλ εθξνψλ ηνπ ζπζηήκαηνο.52
 Έζησ, ηψξα, κία λέα 

ηερληθή παξαγσγήο  

 {
* * *( ), ( ), ( )d d dD D D A A A a a a } 

ε νπνία δηαθέξεη απφ ηελ αξρηθή κφλνλ ζε κία κέζνδν παξαγσγήο (ράξε 

απινχζηεπζεο) θαη γηα ηελ νπνία ππνζέηνπκε φηη (i) ηθαλνπνηεί ηε ζρέζε 

 T * T *(1 )rp D p C  (51) 

θαη (ii) νη ηδηνεμηζψζεηο πνπ ηεο αληηζηνηρνχλ, ήηνη 

 * * * * *D q C q , * * * * *p D p C  (52) 

δέρνληαη κνλαδηθή θαη ζεηηθή ιχζε ( * * *, ,q p ), κε * 1 . 

            Ζ ππφζεζε (i) ζεκαίλεη φηη ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 

θέξδνπο’, θαη ε ππφζεζε (ii) ζπλεπάγεηαη φηη ην Πξφηππν ζχζηεκα ηνπ Charasoff, ην 

πνζνζηφ θέξδνπο, *
r , θαη ην δηάλπζκα ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

                                                 
51

 Βάζεη δηαθνξεηηθψλ απνδεηθηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην παξφλ ζπκπέξαζκα εμήρζε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ 
Dmitriev ([1904] 1974) θαη κεηέπεηηα, αιιά αλεμάξηεηα, απφ ηνλ Sraffa (1960) θαη ηνλ Okishio 

(1961). πσο ζσζηά επηζεκαίλνπλ νη Nakatani and Hagiwara (1997, p. 41), ππνδειψλεη φηη ην 
‘ζεψξεκα ηνπ Okishio’ πξάγκαηη δελ είλαη ηεηξηκκέλν (βι. ππνζεκείσζε 50 ηνπ παξφληνο). Σέινο, εάλ 

11 22C C
, ηφηε p 0, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη δελ δχλαηαη λα ππάξμεη έλα εληαίν πνζνζηφ 

θέξδνπο αλάκεζα ζην βαζηθφ θαη ην κε βαζηθφ ζχζηεκα (βι. θαη Sraffa, 1960, Appendix B). ε απηήλ 
ηελ πεξίπησζε, ινηπφλ, ε αλάιπζε νθείιεη λα δηεμαγάγεηαη βάζεη ηεο ζρέζεο (31ε), θαη εάλ ππνηεζεί 
κία ζηαζεξή δνκή ησλ πνζνζηψλ θέξδνπο ησλ δχν ζπζηεκάησλ, ηφηε, φπσο εχθνια, δηαπηζηψλεηαη, ην 
ηειηθφ ζπκπέξαζκα δελ κεηαβάιιεηαη, ελψ, δεδνκέλεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο, φηαλ 
κεηαβάιιεηαη ε ηερληθή ζην κε βαζηθφ ζχζηεκα, ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη. Αληηζέησο, εάλ 
ε ζρεηηθή ηηκή ελφο, έζησ, κε βαζηθνχ εκπνξεχκαηνο ππνηεζεί ζηαζεξή (π.ρ. ε ππφ ζεψξεζε 
νηθνλνκία είλαη ‘κηθξή’ θαη, άξα, ε ελ ιφγσ ηηκή θαζνξίδεηαη ζηε δηεζλή αγνξά), ηφηε ην πνζνζηφ 
θέξδνπο ηνπ κε βαζηθνχ ζπζηήκαηνο απμάλεηαη ζπλεπεία κίαο κεηαβνιήο ηεο ηερληθήο ηνπ.  
52

 H δηεξεχλεζε πνπ αθνινπζεί βαζίδεηαη ζηνλ Bidard (1986). 
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αληηζηνηρνχλ ζηε λέα ηερληθή είλαη κνλνζήκαληα πξνζδηνξηζκέλα θαη νηθνλνκηθά 

ζεκαληηθά. Πνιιαπιαζηάδνληαο ηε (51) κε ην *q  πξνθχπηεη 

 T * * T * *(1 )rp D q p C q  

ή 

 T * * * 1 T * *(1 )(1 )r rp D q p D q  

ή 

  *
r r  (53) 

Χζηφζν, δεδνκέλσλ φισλ ησλ άιισλ, εάλ ην *q  πεξηέρεη θαη αξλεηηθά ζηνηρεία 

(πξάγκα πνπ δηφινπ δελ απνθιείεηαη ζηα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο), ηφηε ηίπνηε δελ 

εγγπάηαη ηελ ηζρχ ηεο (53), ήηνη ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα κελ κεηαβάιιεηαη ή 

αθφκα θαη λα κεηψλεηαη.53
 Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη νη δχν εμαηξέζεηο ηνπ 

‘ζεσξήκαηνο ηνπ Okishio’ (δηαζπψκελε απιή παξαγσγή θαη ζπκπαξαγσγή) 

αλάγνληαη ζηελ αλππαξμία ελφο ζεηηθνχ Πξνηχπνπ εκπνξεχκαηνο ηνπ Charasoff. 

            Σέινο, αο ππνζέζνπκε (ράξε απινχζηεπζεο) φηη ε ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, wb , είλαη ακεηάβιεηε θαη νη ηηκέο ηππνπνηνχληαη κε ηελ  T 1wp b , θαη 

αο εμεηάζνπκε ηηο επηπηψζεηο κίαο αχμεζεο είηε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ ή 

ζηνηρείσλ ησλ { ,A a } ζην πνζνζηφ θέξδνπο. Γξάθνληαο ην ζχζηεκα ησλ ηηκψλ σο 

 T T T(1 )( )r wp D p A a  

ή, ππφ ηνλ φξν φηη ε κήηξα [ (1 ) ]rD A  αληηζηξέθεηαη, 

 T T 1(1 ) [ (1 ) ]r w rp a D A  

θαη πνιιαπιαζηάδνληαο κε wb  πξνθχπηεη ε ‘ w r  θακπχιε’, ήηνη 

 1 T 1 1(1 ) ( [ (1 ) ] )ww r ra D A b  

ε νπνία, φκσο, δελ είλαη θαηαλάγθελ γλεζίσο θζίλνπζα, αθξηβψο επεηδή, ελ αληηζέζεη 

κε φ,ηη ηζρχεη ζηα ζπζηήκαηα απιήο παξαγσγήο, ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο 
T 1[ (1 ) ]ra D A  δελ είλαη θαηαλάγθελ (εκη-) ζεηηθέο θαη γλεζίσο αχμνπζεο 

ζπλαξηήζεηο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. Έπεηαη, ινηπφλ, φηη ε κία αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ (θαη, άξα, κία κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο) ή κία 

                                                 
53

 Απηή ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο εληνπίζηεθε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ Salvadori 

(1981), ν νπνίνο θαηαζθεχαζε θαη έλα ζρεηηθφ αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα. 
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ρεηξνηέξεπζε ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο δχλαηαη λα νδεγεί ζε αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο.54
 

 

4.3. Πεξί ηεο αδπλακίαο ζπλαγωγήο ηεο εμέιημεο ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 

Απφ ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε ζπκπεξαίλνληαη ηα εμήο:  

(i). Ζ εμέιημε ηνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δχλαηαη λα ζπλαρζεί κφλνλ δηά ηεο 

εηζαγσγήο εμαηξεηηθά απινπζηεπηηθψλ ππνζέζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε πξφηαζε φηη 

έλα ζπλερψο θζίλνλ θαη ηείλνλ πξνο ην κεδέλ C  ή R  (ή max{ }
jC

 ή max{ }jR ) 

δηαζθαιίδεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο αλαπφθεπθηα κεηψλεηαη, καθξνρξνλίσο, 

εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ζε ηζρχ (βι. ζρέζεηο (33α), (35), (31 ζη-δ), αληηζηνίρσο). 

Δπίζεο, εάλ, πξψηνλ, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην έρεη ζηαζεξή ζχλζεζε θαη απμάλεηαη 

κε έλαλ ζηαζεξφ πνζνζηηαίν ξπζκφ, δεχηεξνλ, φια ηα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ 

εξγαζηαθψλ αμηψλ κεηψλνληαη κε έλαλ εληαίν, ζηαζεξφ πνζνζηηαίν ξπζκφ, ν νπνίνο 

ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, θαη, 

ζπλεπψο, ην s  δελ κεηαβάιιεηαη, θαη, ηξίηνλ, έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία ηεο A  ή, 

ηζνδπλάκσο, ηεο H  απμάλνληαη (ελψ φια ηα ππφινηπα δελ κεηαβάιινληαη),  ηφηε ην 

πνζνζηφ θέξδνπο αλαγθαζηηθά κεηψλεηαη (βι. (38)). Ceteris paribus, σζηφζν, εάλ 

άιια ζηνηρεία ηεο H  απμάλνληαη θαη άιια κεηψλνληαη, ηφηε, αθφκα θαη αλ ε H  

ηειηθά απμάλεηαη θαη, άξα, ην R  κεηψλεηαη, δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνιερζεί (φπσο 

ηνλίδεη ν Steedman, 1977, p. 131) ε αληίδξαζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (βι. θαη 

ζρέζεηο (32) ή (35)) (γηα ηε δηεξεχλεζε άιισλ κνξθψλ ηερληθήο κεηαβνιήο, βι. 

Schefold, 1976, 1979). 

(ii).  Γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερληθψλ κεηαβνιψλ πνπ νδεγνχλ ζε κία νξηζκέλε 

κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δχλαληαη λα ιερζνχλ πνιχ ιηγφηεξα πξάγκαηα απφ 

φ,ηη δχλαηαη λα ιερζεί ζηα πιαίζηα ελφο κνλνηνκεαθνχ ζπζηήκαηνο (βι. ρήκα 6 θαη 

ζρέζεηο  (44)-(46) θαη (49)). 

(iii).  Σν κφλν ζπγθεθξηκέλν πξάγκα πνπ είκαζηε ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε ζπλίζηαηαη, 

νχηε ιίγν νχηε πνιχ, ζην φηη ην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο δελ απμάλεηαη (βι. ηελ 

πεξίπησζε ησλ δηαζπψκελσλ ζπζηεκάησλ) κε θάζε αχμεζε ζηνηρείνπ ηεο A  ή/θαη 

ηνπ a , θαη φηη κεηψλεηαη κε θάζε αχμεζε ζηνηρείνπ ηνπ b . Αιιά θαη ε αμηνπηζηία 
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 Γηα ηελ αλαιπηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ δεηήκαηνο (θαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα), βι. Steedman (1982, 
pp. 383-384, 1985a, pp. 135-138), D’ Autume (1988, pp. 343-345) θαη Mariolis (2004, pp. 450-453), 

θαζψο επίζεο θαη ην Γνθίκην 2, Δλφηεηα 4, ηνπ παξφληνο. Γηα ηελ – πεξηζζφηεξν ξεαιηζηηθή – 

πεξίπησζε ησλ αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ, βι. Mariolis (2008b). 
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απηήο ηεο γλψζεο είλαη ακθίβνιε γηα ηε ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ηεο ζπκπαξαγσγήο. 

Έηζη, εάλ ιεθζεί ππφςε θαη ην γεγνλφο φηη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν ζπληεινχληαη 

δηαρξνληθά κεηαβνιέο ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κήηξαο C , ζπλεπεία ηφζν ηεο παχζεο ηεο 

παξαγσγήο νξηζκέλσλ εκπνξεπκάησλ φζν θαη ηεο παξαγσγήο άιισλ, λέσλ 

εκπνξεπκάησλ,55
 ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη δελ ππάξρεη, αληηθεηκεληθά, ε 

δπλαηφηεηα κίαο a priori ζπλαγσγήο ηεο θίλεζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

(iv). Ζ δηαδεδνκέλε, αλάκεζα ζε καξμηζηέο, άπνςε (βι. π.ρ. Debord [1967] 1971, pp. 

27-28, Μαληέι, [1972] 1975, ζζ. 197-198) φηη κε ηε ζπλερή εθκεράληζε ηεο 

παξαγσγήο ζηεξεχεη ε πεγή απφ ηελ νπνία αλαβιχδνπλ ηα θέξδε, δει. ε ππεξαμία, 

θαη, άξα, ππνλνκεχεηαη ε βάζε ηνπ (ή εθδειψλεηαη άιιε κία αληίθαζε ηνπ) 

θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, είλαη εζθαικέλε.56
 πσο ην έδεημε πξηλ απφ 

έλαλ αηψλα ν Dmitriev ([1904] 1974, pp. 61-63), αθφκα θαη ζην φξην, δει. ζε έλα 

πιήξσο απηνκαηνπνηεκέλν θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα, a 0 , ε παξαγφκελε 

ππεξαμία είλαη, βέβαηα, ίζε κε ην κεδέλ, αιιά ηα ( , )rp  δχλαληαη λα είλαη ζεηηθά θαη 

είλαη, πξάγκαηη, ζεηηθά φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, 1A  (βι. ζρέζεηο (31) θαη (32) – 

ζρεηηθά, βι. θαη Steedman, 1985b). Δπίζεο, εάλ κεηαβιεζεί κφλνλ ην b  θαηά ηξφπνλ, 

φκσο, πνπ ην κέγεζνο Tv b  κείλεη ακεηάβιεην, ηφηε έρνπκε κία πεξίπησζε φπνπ ηα R  

θαη s  είλαη ακεηάβιεηα, ελψ ην r  δχλαηαη λα κεηαβάιιεηαη (πξνο ηε κία ή ηελ άιιε 

θαηεχζπλζε), ζπλεπεία κεηαβνιήο ηεο κήηξαο Tbv  (βι. ζρέζε (38)).57
 Σέινο, ζηα 

ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο είλαη απνιχησο δπλαηφλ, απφ ηε κία πιεπξά (δει. ησλ 

αμηαθψλ κεγεζψλ), νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ δηαλχζκαηνο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ 
T T 1[ ]v a B A  θαη ην πνζνζηφ ππεξαμίαο, T 1( ) 1s v b , λα είλαη αξλεηηθά, θαη, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά (δει. ησλ ηηκηαθψλ κεγεζψλ), νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ηα θέξδε λα είλαη ζεηηθά (Steedman, 1975, 1976).
58

 ηε γεληθή πεξίπησζε, επνκέλσο, 

ε ζπλαγσγή ηεο θίλεζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο βάζεη αμηαθψλ κεγεζψλ (ή ε 
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 Απηφ έρεη ήδε ηνληζζεί απφ ηνλ Steedman (1977, pp. 130-131). Γηα κία αλαιπηηθή δηεξεχλεζε, βι. 
Nakatani and Hagiwara (1997). 
56

 Απηή ε άπνςε εθθξάδεηαη ξεηά ζην Μαξμ (1990, ζζ. 534 θαη 537-539), αιιά φρη θαη ζην Κεθάιαην. 

Χζηφζν, εθεί φρη κφλνλ ππνδειψλεηαη, αιιά είλαη θαη θξίζηκε γηα ηε ζπλαγσγή ηεο πησηηθήο ηάζεο 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο (βι. Μαξμ, 1978, η. 3, ζζ. 312-313). Απνηειεί, βέβαηα, ινγηθή ζπλέπεηα ηεο 
καξμηθήο ζεσξίαο πεξί  αμίαο-ππεξαμίαο-θέξδνπο θαη ζπλερνχο αχμεζεο ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ. 
57

 Γηα κία αλαιπηηθή δηεξεχλεζε, βι. Falkinger and Laski (1983).  
58

 Σα ζηνηρεία ηνπ v  δελ παξηζηνχλ ηηο πνζφηεηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο πνπ αλαιψλνληαη ζηελ 
παξαγσγή κίαο κνλάδαο ηνπ αληηζηνίρνπ εκπνξεχκαηνο (πνζφηεηεο νη νπνίεο είλαη αδχλαηνλ λα 
πξνζδηνξηζζνχλ κνλνζήκαληα ζηε ζπκπαξαγσγή), αιιά  ηηο πνζφηεηεο ζπλνιηθήο εξγαζίαο πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κίαο κνλάδαο ηνπ αληηζηνίρνπ εκπνξεχκαηνο σο θαζαξφ πξντφλ απφ ην 
ππφ ζεψξεζε ζχζηεκα (αλαιπηηθά, βι. ην Γνθίκην 9, Δλφηεηεο 3 θαη 4,  ηνπ παξφληνο). 
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αλαγσγή ηεο θίλεζήο ηνπ ζε αμηαθά κεγέζε), πέξαλ ηνπ φηη δελ πξνζζέηεη θάηη, ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηζθαιήο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα εληζρχεηαη, 

πξνθαλψο, φηαλ ιακβάλεηαη ππφςε ε εηεξνγελήο εξγαζία ή/θαη νη κε αληαγσληζηηθέο 

εηζαγσγέο, νπφηε νη εξγαζηαθέο αμίεο δελ δχλαληαη λα πξνζδηνξηζζνχλ κνλνζήκαληα 

(βι. Γνθίκην 9 ηνπ παξφληνο, Δλφηεηα 3). Δμαζζελεί, ηξφπνλ ηηλά, ζην εκπεηξηθφ 

επίπεδν, φπσο θαίλεηαη απφ αξθεηέο ζρεηηθέο κειέηεο, αιιά κφλνλ ππφ ηνλ φξν φηη 

αθαηξνχληαη απφ ηελ ‘εηθφλα’ ε ζπκπαξαγσγή, ε εηεξνγελήο εξγαζία θαη νη κε 

αληαγσληζηηθέο εηζαγσγέο (ibid., Δλφηεηεο 2 θαη 3), δει. πξσηεχνπζεο πιεπξέο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.59
 

(v). Γεδνκέλνπ φηη ην εθθξαζκέλν ζε ηηκέο αγνξάο πνζνζηφ θέξδνπο, δει. ην κέζν 

πνζνζηφ θέξδνπο, εμαξηάηαη (θαη) απφ ηε δνκή ησλ ηνκεαθψλ πνζνζηψλ θέξδνπο θαη 

ηε ζχλζεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ πξντφληνο (βι. ζρέζεηο (31ζ-η)), έπεηαη φηη κάιινλ 

‘ιηγφηεξα’ δχλαληαη λα ζπλαρζνχλ γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 

 

5. Γεληθό πκπέξαζκα 

Δάλ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ (ή ην κέγηζην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο) έηεηλε 

δηαρξνληθά ζην κεδέλ, ηφηε δελ ζα ήηαλ αβάζηκν λα ππνζηεξίδεηαη φηη ν 

θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο ραξαθηεξίδεηαη, καθξνρξνλίσο, απφ κία 

ζεκειηψδε, δηπιή ηάζε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε, κέζσ δηαθπκάλζεσλ, ηνπ 

εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο. Αθφκα θαη αλ ζέζνπκε 

ζηελ άθξε ην κάιινλ κεηαθπζηθφ δήηεκα πεξί κεδεληθνχ νξίνπ, φπσο επίζεο θαη ηνπ 

πνηα είλαη ε θιίκαθα αλαθνξάο απηνχ ηνπ ‘καθξνρξνλίσο’, ε δηεξεχλεζε έδεημε φηη ν 

ελ ιφγσ ηξφπνο παξαγσγήο δελ ζηεξείηαη ηε δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα 

ιερζεί φηη απηή ε ηάζε δελ πθίζηαηαη.60
 ρεηηθά, ν Nobuo Okishio (1977) ηνλίδεη ηα 

εμήο: ‘Παξαηεξείηαη φηη απηή ε ηάζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη αχμεζεο 

ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο δελ πξνθαιείηαη απφ δπζρέξεηα ξεπζηνπνίεζεο (realisation) 
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 Γεληθά, ινηπφλ, ε εμαηξεηηθά ζπλήζεο, καξμηζηηθή άπνςε φηη ‘είλαη αδχλαηνλ λα θαηαιάβνπκε ην 
λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο [ή, επξχηεξα, ηελ θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο – Θ. 
Μ.] αλ δελ αλαιχζνπκε ηελ ππεξαμία αλεμάξηεηα απφ ην θέξδνο’ (Rosenthal, ρ.ρ., ζει. 299), ζηεξείηαη 
λνήκαηνο. 
60

 Αλ θαη ζα κπνξνχζε λα ιάβεη ρψξα εληφο ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ (ιακβαλνκέλσλ 
ππφςε θαη ησλ Γνθηκίσλ 7-9), παξαηηνχκεζα απφ ηελ πξαγκάηεπζε άιισλ, κεηαγελέζηεξα 
δηαηππσζέλησλ, λφκσλ, ζηνπο νπνίνπο βξίζθνπκε ηελ ερψ ηνπ καξμηθνχ, φπσο π.ρ. ‘ηεο πησηηθήο 
ηάζεο ηεο αμίαο ρξήζεο σο ζηαζεξά ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο νηθνλνκίαο’ (Debord [1967] 1971, p. 28) ή 
‘ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ησλ εξγαζηαθψλ αμηψλ’ (Farjoun and Machover, 1983, pp. 96-100 and 

ch. 7). Γηα παξάδεηγκα, πψο είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζεί ε ηζρχο ηνπ θαηά ζεηξά δεχηεξνπ λφκνπ ζηελ 
άθξσο ξεαιηζηηθή πεξίπησζε ησλ αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο θαη εηεξνγελνχο εξγαζίαο;   
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[δηάβαδε: απφ αλεπαξθή ελεξγφ δήηεζε – Θ. Μ.]. ζν έληερλα θαη αλ εθαξκφδνληαη 

θευλζηαλέο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο θαη φζν βάλαπζα θαη αλ νη θεθαιαηνθξάηεο 

θαηνξζψλνπλ λα σζνχλ πξνο ηα άλσ ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο, ε πξναλαθεξζείζα 

ηάζε δελ αλαηξείηαη. Ο Marx ζα πξέπεη λα ήηαλ εμαηξεηηθά επηπρήο πνπ ηελ 

αλαθάιπςε. Πξνθεηκέλνπ λα επηβηψλεη ν θαπηηαιηζκφο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηερληθή 

πξφνδνο, θαη ε ηερληθή πξφνδνο θαζαπηή είλαη ε ζαλαηηθή θαηαδίθε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Απηφ είλαη έλα έμνρν παξάδεηγκα δηαιεθηηθήο. Δάλ δερζνχκε ηελ 

ππφζεζε ηνπ Marx πεξί πφισζεο ηεο ηερληθήο πξνφδνπ, 0C , ην ζπκπέξαζκά ηνπ 

είλαη αλαπφθεπθην.[...] [Ωζηφζν] δελ ππάξρεη a priori ιφγνο απφξξηςεο ηεο 

δπλαηφηεηαο λα αλαθαιχπηνληαη, ζηα πιαίζηα ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, 

κέζνδνη-ηερληθέο παξαγσγήο πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη, ηαπηφρξνλα, ηε κε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. [...] 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν δελ βξίζθνπκε απηήλ ηελ ηζρπξή ηάζε κείσζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ηελ νπνία πξνυπέζεηε ν Marx θαηά ηε ζπγθξφηεζε 

ηνπ λφκνπ ηνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν, κνηάδεη αδηθαηνιφγεηε ηφζν ε πξαγκάηεπζε 

απηψλ ησλ ηάζεσλ σο βάζε ησλ καξμηθψλ νηθνλνκηθψλ φζν θαη ε πξνζπάζεηα 

ζπλαγσγήο ηνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ απφ 

απηέο. Σα καξμηθά νηθνλνκηθά πξέπεη λα νηθνδνκεζνχλ πάλσ ζε κία πην ζηέξεε 

ζεκειίσζε.’. 

 Ζ αλαιπηηθή κειέηε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κνξθψλ πνπ ιακβάλεη ε ηερλνινγηθή 

κεηαβνιή, θαζψο θαη ηεο αιιειεπίδξαζήο ησλ κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, 

αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ηάμεηο, θαη ηελ επηζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη 

έλα πξψην, αιιά απνθαζηζηηθφ βήκα – φρη γηα ηελ αλεχξεζε ππνηηζέκελσλ ή 

ακθηιεγφκελσλ ηάζεσλ αιιά – γηα ηελ απεηθφληζε θαη, ελ ζπλερεία, θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ην θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα αλαπαξαγάγεη ηνλ εαπηφ ηνπ. 

πγθεθξηκέλα, ηα πνξίζκαηα απηήο ηεο κειέηεο νθείινπλ λα εηζαγάγνληαη ζε 

επξχηεξα ζεσξεηηθά ‘ζρήκαηα’, ηα νπνία  πεξηθιείνπλ ην δήηεκα ηεο ελεξγνχ 

δεηήζεσο θαη ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ην πνζνζηφ 

αλεξγίαο, κε ζηφρν ηε ζπγθξφηεζε – ζεσξεηηθψλ θαη εκπεηξηθψλ – ππνδεηγκάησλ 

νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Δάλ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδνπκε θαηά πφζνλ ε 

‘πεξάησζε’ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα νδεγήζεη ζε επξήκαηα, ζηα νπνία ζα είλαη 

επηζηεκνληθά λφκηκε ε πξφζδνζε ηεο έλλνηαο ‘ηάζε’, γλσξίδνπκε, απφ ηελ άιιε 
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πιεπξά, φηη απηφ αθξηβψο ήηαλ, ζηελ νπζία ηνπ, θαη ην πξφγξακκα πνπ εληνπίδεηαη 

ζην έξγν ηνπ Marx.  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

Παξάξηεκα 1: Η θακπύιε Gompertz θαη ε ινγηζηηθή θακπύιε  

Μία αξθεηά ελδηαθέξνπζα πεξίπησζε είλαη απηή φπνπ ε ζπλάξηεζε (IV) ηνπ θπξίσο 

θεηκέλνπ ιακβάλεη ηε κνξθή κίαο ινγαξηζκηθά κεηαζρεκαηηζκέλεο ‘θακπχιεο 

Gompertz’, ήηνη 

 k

L
, κε 0 , 0   (Π.1) 

πσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ε (Π. 1) είλαη γλεζίσο αχμνπζα, θνίιε θαη ηείλεη ζην  

ηνπ k  ηείλνληνο ζην άπεηξν (φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ  ή/θαη ηνπ  ηφζν 

γξεγνξφηεξα πξνζεγγίδεη ην ). Σέινο, γηα 0k , ε ειαζηηθφηεηά ηεο είλαη ζεηηθή, 

κηθξφηεξε ηνπ 1, εκθαλίδεη κνλαδηθφ αθξφηαην ζεκείν, *
k , ην νπνίν είλαη κέγηζην, 

θαη ηείλεη ζην κεδέλ ηνπ k  ηείλνληνο ζην άπεηξν. Γεδνκέλσλ ησλ  θαη , ην *
k  

απμάλεηαη κε ην , ελψ ε κέγηζηε ηηκή ηεο ειαζηηθφηεηαο δελ εμαξηάηαη απφ ην . 

            Χο γλσζηφλ, ε ‘θακπχιε Gompertz’ εηζήρζε απφ ηνλ Benjamin Gompertz, ην 

1825, σο εθθξάδνπζα, ππνηίζεηαη, ‘ην λφκν ηεο αλζξψπηλεο ζλεζηκφηεηαο’. Αλήθεη 

ζηελ νηθνγέλεηα ησλ θακππιψλ ‘ζηγκνεηδνχο’ κνξθήο, ρξεζηκνπνηείηαη σο ππφδεηγκα 

κειέηεο πιήζνπο θπζηθψλ, ρεκηθψλ, βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηεο ‘δηάρπζεο’ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη, γεληθά, 

λέσλ πξντφλησλ), πνπ ελέρνπλ θαηλφκελα θνξεζκνχ ή, γηα ηελ αθξίβεηα, πνπ ν 

πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο κίαο κεηαβιεηήο απνηειεί, ζε πξψηε πξνζέγγηζε, 

ηνπιάρηζηνλ, θζίλνπζα γξακκηθή ζπλάξηεζε ηνπ ινγαξίζκνπ ηεο κεηαβιεηήο, θαη 

νξίδεηαη σο 

1( / ) (ln ln )dy dx y y   

ή, επηιχνληαο σο πξνο y , 

 
( )( ) f x

y x e , ( ) x
f x e                                  (G.C.) 

φπνπ ην e ( 2.718 ) παξηζηά ηνλ αξηζκφ ηνπ Euler, ε πξαγκαηηθή, ζεηηθή παξάκεηξνο 

 είλαη ε νξηδφληηα αζχκπησηνο ηεο ζπλάξηεζεο γηα x , θαη ,  

πξαγκαηηθέο παξάκεηξνη, κε 0 . Λνγαξηζκίδνληαο ηελ (G.C.) ιακβάλνπκε 

 
x

Y  



 57 

φπνπ lnY y , ln , e  θαη e . Ζ (G.C.) δχλαηαη λα γεληθεπζεί σο 

εμήο: 

                                       / ( ) [ln( ) ln( )]dy dx y y                  (G.G.C.) 

φπνπ 0  θαη ,  πξαγκαηηθέο, ζεηηθέο παξάκεηξνη. ηελ ίδηα νηθνγέλεηα 

αλήθεη θαη ε ιεγφκελε ‘ινγηζηηθή θακπχιε’, πνπ εηζήρζε απφ ηνλ Pierre-François 

Verhulst, ην 1845, σο δπλακηθφ ππφδεηγκα εμέιημεο πιεζπζκνχ πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

πεξηβάιινλ ακεηάβιεησλ πφξσλ θαη, άξα, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζήο ηoπ 

δχλαηαη λα ζεσξεζεί, ζε πξψηε πξνζέγγηζε, ηνπιάρηζηνλ, σο θζίλνπζα γξακκηθή 

ζπλάξηεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ πιεζπζκνχ. Οξίδεηαη σο 

 1 1( / ) ( )dy dx y y  

ή 

 1( ) (1 ( ))y x f x , ( ) x
f x e                      (L.C.) 

θαη δχλαηαη λα γεληθεπζεί σο εμήο: 

 1( / ) ( ) ( )dy dx y y                               (G.L.C) 

φπνπ γηα φιεο ηηο εκπιεθφκελεο παξακέηξνπο ηζρχεη φ,ηη θαη πξνεγνπκέλσο. Γηα ηελ 

αλαιπηηθή κειέηε φισλ απηψλ ησλ θακππιψλ, βι. Winsor (1932) θαη Jarne et al. 

(2005). 

  

Παξάξηεκα 2: Σν καξμηθό ππόδεηγκα: αξηζκεηηθό παξάδεηγκα 

Αο ζεσξήζνπκε, γηα απινχζηεπζε, φηη ν ρξφλνο είλαη δηαθξηηή κεηαβιεηή θαη φηη ηελ 

πεξίνδν 0 ηζρχνπλ: 0 0.1b , 0 100K  θαη είλαη δηαζέζηκεο νη αθφινπζεο δχν ηερληθέο 

παξαγσγήο:                                

                                 Σ1: 0 0{ 0.4, 1}A a θαη Σ2: 0 0{ 0.41, 0.901}A a  

πσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ε Σ1 δίλεη έλα πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο απφ ηελ Σ2 

(1 (4999/5001) ) θαη, άξα, νη θεθαιαηνθξάηεο δελ έρνπλ ιφγν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ  

ηελ ηειεπηαία. Έηζη, ζηελ πεξίνδν 0 έρνπκε: 

                                0 0 0 0 01, 250, 150, 250, 125r x y L u  

ε δηαθξηηφ ρξφλν, ε (ΗΗΗβ) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ γίλεηαη 

                                      ( ) ( ) ( )( ) cK b L b L b L s u   

φπνπ ην  δειψλεη ηελ αλά πεξίνδν κεηαβνιή, θαη, ζπλεπψο, εάλ π.ρ. 0.2cs  θαη 

/ 5%b b , έρνπκε 
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                                      0.105 23.75K L  (Π.2) 

Δάλ δελ ζπληειεζζεί κεηάβαζε ζηε Σ2, δει. εάλ ην ππεξπξντφλ επηζσξεπζεί έηζη 

ψζηε / 0.4K L  θαη, άξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ (Π. 2),  

                           4750 /101 47.03L   θαη 1900 /101 18.81K   

ηφηε ην πνζνζηφ θέξδνπο ηεο πεξηφδνπ 1 ζα ηζνχηαη κε 99 /101. Ζ έληαζε θεθαιαίνπ 

ηεο Σ2 ηζνχηαη κε 410 / 901  θαη, άξα, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ (Π. 2), γηα λα εηζαρζεί 

πξάγκαηη απηή ε κέζνδνο ζα πξέπεη ην ππεξπξντφλ λα επηζσξεπζεί έηζη ψζηε61
  

                1799750 /100921 17.83L   θαη 2207900 /100921 21.88K   

Με ηελ εηζαγσγή ηεο Σ2, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο απμάλεηαη, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ κεηψλεηαη θαη ην πνζνζηφ θέξδνπο γίλεηαη κεγαιχηεξν ηνπ 99 /101 θαη 

κηθξφηεξν ηνπ 0r , ήηνη  

                                        1 (99079/100921) (99/101)  

Δδψ έρνπκε, ινηπφλ, κία πεξίπησζε κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνία 

είλαη νηθνλνκηθά αηηηνινγεκέλε, αλαπφθεπθηε θαη ελέρεη ηηο καξμηθέο ζπλζήθεο 

   / / /L Lk k b b  

 

Παξάξηεκα 3: Ex post θαηαβνιή κηζζώλ θαη ζηαζεξή πνζνζηηαία κεηαβνιή ηεο 

παξαγωγηθόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ πνζνζηνύ ππεξαμίαο 

ηελ πεξίπησζε πνπ νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ 

παξαγσγήο, νη ζρέζεηο γίλνληαη ζπγθξηηηθά απινχζηεξεο. πγθεθξηκέλα ηζρχεη 

     /( 1)r Rs s   (Π. 3) 

θαη, άξα,  

                                       ˆˆ ˆ
R sr e R e s                                                                   (Π. 4) 

φπνπ, ηψξα, 1Re  θαη 1(1 )se s  κία γλεζίσο θζίλνπζα  ζπλάξηεζε ηνπ s  πνπ 

ηείλεη ζην κεδέλ ηνπ s  ηείλνληνο ζην άπεηξν. Δάλ ηα κεγέζε κεηαβάιινληαη κε 

ζηαζεξνχο πνζνζηηαίνπο ξπζκνχο, ήηνη 

                                           ( ) (0) t
R t R e  θαη ( ) (0) t

s t s e  (Π.5) 

φπνπ , γ ζεηηθέο πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο, κε , ηφηε ε θίλεζε ηνπ r  

αληηζηξέθεηαη, απφ αλνδηθή ζε θαζνδηθή, ηε ρξνληθή ζηηγκή 

                                                 
61

 Γελ απαηηείηαη λα ηνληζζεί φηη ε αχμεζε ηεο απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο δελ ηζρχεη 
πάληνηε. Μεηαβνιέο ησλ ηηκψλ νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ηνπ παξαδείγκαηνο (π.ρ. ε χπαξμε κίαο 
λενεηζαγφκελεο ηερληθήο, Σ2, κε πςειφηεξε έληαζε θεθαιαίνπ) ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζην 
αληίζεην απνηέιεζκα. 
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           * 1 1ln[ ( (0)) ]t s  (Π. 6) 

φπνπ 1 1 0  θαη * 0t  γηα 1[ (0)] 1s . Έπεηαη, ινηπφλ,  φηη ην *
t  είλαη κία 

γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ησλ  θαη (0)s , ελψ σο ζπλάξηεζε ηνπ  εκθαλίδεη 

κεηαβιεηή κνλνηνλία θαη, ζπγθεθξηκέλα, είλαη γλεζίσο αχμνπζα γηα 
1ln 1 ln (0)s , πξάγκα πνπ δειψλεη φηη απμαλνκέλνπ ηνπ  ην *

t  αξρηθά 

απμάλεηαη θαη κεηά κεηψλεηαη ή, δηαθνξεηηθά εηπσκέλν, φηη πθίζηαηαη κία ‘θξίζηκε’ 

ηηκή γηα ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο, απφ ηελ νπνία θαη 

πέξα ε επηηάρπλζή ηνπ νδεγεί ζε ζπζηνιή ηεο αλνδηθήο θάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

(π.ρ. γηα 0.2  θαη (0) 0.1s , ε ελ ιφγσ ηηκή ηνπ  είλαη ίζε, πεξίπνπ, κε 0.373 ). 

 

Παξάξηεκα 4: Σν κε θζίλνλ πνζνζηό θέξδνπο: αληηπαξαδείγκαηα 

Αληηπαξάδεηγκα 4.1: Έζησ φηη62
  

 ( ) 0.1 0.4 ( )R t f t  

 ( ) ( ( ) 1) /(19 ( ) 1)s t R t R t  

φπνπ ( )f t  είλαη κία ζπλερήο θαη γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, κε 

(0) 1f  θαη ( ) 0f . πσο δηαπηζηψλεηαη, ην R  κεηψλεηαη ζπλερψο, εθθηλψληαο 

απφ ηελ ηηκή 0.5 θαη ηείλνληαο ζην 0.1, ην s  απμάλεηαη ζπλερψο, απφ ην 15/85 ζην 

11/9, θαη ην 1( 1)C R s  απμάλεηαη ζπλερψο, απφ ην 200/85 ζην 200/9, ελψ ην r  

είλαη ζηαζεξφ θαη ίζν κε 191 . πλεπψο, έρνπκε εδψ κία πεξίπησζε φπνπ ηα s , R  

ηείλνπλ ζε πεπεξαζκέλεο ηηκέο θαη ην r  δελ κεηαβάιιεηαη, ελψ κία κεηαβνιή ηεο 

ζπλάξηεζεο ( )s t  ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη αθφκα θαη ζε έλα ζπλερψο απμαλφκελν 

r .
63

 

 

Αληηπαξάδεηγκα 4.2: Έζησ φηη νη ζρέζεηο (ΗΗΗ) θαη (ΗV) ηνπ βαζηθνχ καξμηθνχ 

ππνδείγκαηνο εμεηδηθεχνληαη σο εμήο: 

   c
k b  θαη (0)b  (Π.7) 

                                         1( )L kz k  (Π. 8) 

                                                 
62

 Γαλεηδφκαζηε απηφ ην παξάδεηγκα, θάλνληαο κία κηθξή ηξνπνπνίεζε, απφ ηνλ Steedman (1977, pp. 

126-127). 
63

 Γηα έλα βαζηδφκελν ζηε ‘ινγηζηηθή θακπχιε’ αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα, φπνπ ην R  (ην s ) κεηψλεηαη 
(απμάλεηαη) ζπλερψο, ηείλνληαο ζε κία ζεηηθή ηηκή, θαη ην r  κεηψλεηαη ζπλερψο, ηείλνληαο ζε κία 
ζεηηθή ηηκή, βι. Μαξηφιεο (1999, ζζ. 109-110). 
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φπνπ 1he c  είλαη κία πξαγκαηηθή ζηαζεξά θαη 1

1( ) 10 0.9 k
z k  κία ινγαξηζκηθά 

κεηαζρεκαηηζκέλε θακπχιε ηχπνπ Gompertz. πλεπψο, απφ ηηο (V), (ΗΗΗα) θαη (2), 

έρνπκε, αληηζηνίρσο, 

 1( )R z k   (Π. 9) 

 1

1{[10 (1 )0.9 ]/ ( )}k

z he e dk z k c  (Π. 10) 

 1/ 1/ 1

1( ( ) )( )c c
r z k k k k k  (Π. 11) 

φπνπ 0.105d  . Απφ ηηο (Π. 7) θαη (Π. 9) έπεηαη φηη, φηαλ απμάλεηαη ζπλερψο ην 

πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, ην R  κεηψλεηαη ζπλερψο, εθθηλψληαο απφ ην 10.81 θαη 

ηείλνληαο ζην * 10R . Απφ ηελ (Π.10) έπεηαη φηη ε ζπλζήθε πνπ δηαζθαιίδεη ηε 

ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο, 1z he e , ηθαλνπνηείηαη γηα * 1.03313c c   

(ην ρήκα Π. 1 απεηθνλίδεη ηε ζπλάξηεζε (Π. 10), γηα 1.034c , 1.05  θαη 1.06 ) . 

Σέινο, απφ ηελ (Π.11), θαη γηα *
c c , έπεηαη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη 

αζπκπησηηθά ζην *
R  δηαγξάθνληαο είηε κία κε κνλφηνλε ηξνρηά ή, γηα ηηκέο ηνπ c  

κεγαιχηεξεο απφ 1.06725 , θαηά πξνζέγγηζε, απμαλφκελν ζπλερψο (ηα ρήκαηα Π. 2-

3 απεηθνλίδνπλ ηελ (Π.11) γηα  1.034c , 1.05 , 1.06  θαη 1.30c , 1.50 , 1.60 , 

αληηζηνίρσο).  

 

10 20 30 40 50 60

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

 

ΥΗΜΑ Π. 1. Ζ ειαζηηθφηεηα ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο σο πξνο ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην 

σο ζπλάξηεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ, γηα 1.034c , 1.05   θαη 1.06  

 

 

 



 61 
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ΥΗΜΑ Π. 2. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ, γηα 1.034c , 1.05   θαη 1.06  

 

 

5 10 15
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6
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ΥΗΜΑ Π. 3. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε  ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ, γηα 1.30c ,1.50  θαη 1.60  

 

Παξάξηεκα 5: Παξαγωγή θαη γελίθεπζε ηερληθώλ παξαγωγήο  

 

5.1. Παξαγωγή 

ηα πιαίζηα δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ ππνηίζεηαη, φρη ζπάληα, φηη ζηελ 

αξρή ηεο εμεηαδφκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ(-σλ) νη θεθαιαηνθξάηεο έρνπλ γλψζε ελφο 
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ζπλφινπ ελαιιαθηηθψλ ηερληθψλ-κεζφδσλ παξαγσγήο, απφ ην νπνίν θαη επηιέγνπλ, 

εμσγελψο δεδνκέλσλ ησλ ηηκψλ ησλ επηκέξνπο εηζξνψλ, εθείλε ηε κέζνδν πνπ 

κεγηζηνπνηεί ην θέξδνο (ή ειαρηζηνπνηεί ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο), ελψ νη 

κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη, θαηά κήθνο ηεο πεξηφδνπ, ζηηο ηηκέο ησλ εηζξνψλ 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ επηινγή κία δηαθνξεηηθήο ηερληθήο παξαγσγήο 

(αλαιπηηθά, βι. ηα Παξαξηήκαηα 6 θαη 7 ηνπ παξφληνο). Απηή ε ππφζεζε δελ 

πξνζθέξεη κφλνλ νξηζκέλεο αλαιπηηθέο επθνιίεο, ζηνλ εξεπλεηή, αιιά θαη δελ είλαη 

αβάζηκε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, σζηφζν, δελ θαιχπηεη φιε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, δηφηη 

ζηελ ηειεπηαία ελέρεηαη θαη ε πεξίπησζε ηεο εηζαγσγήο κίαο ηερληθήο παξαγσγήο, ε 

νπνία δελ ήηαλ a priori γλσζηή, αιιά πξνέθπςε σο απνηέιεζκα ηπραίσλ-

ζπκπησκαηηθψλ αλαθαιχςεσλ ή ζπζζσξεπκέλεο πείξαο ή, ηέινο (αιιά κάιινλ θαηά 

θαλφλα), δαπαλψλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ κεκνλσκέλνπ 

θεθαιαηνθξάηε, γηα ‘έξεπλα-αλάπηπμε’, δει. γηα ηελ εθαξκνγή-ελζσκάησζε ήδε 

ππαξρφλησλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ή/θαη ηελ 

παξαγσγή λέσλ.64
 ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, θαη γηα φζν ρξφλν νη δαπάλεο δελ 

απνδίδνπλ θαξπνχο, ν ελ ιφγσ θεθαιαηνθξάηεο είλαη σο εάλ λα ρξεζηκνπνηεί 

ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξεο πιηθέο εηζξνέο (απφ φ,ηη νη ππφινηπνη θεθαιαηνθξάηεο) αλά 

κνλάδα παξαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο θαη, ζπλεπψο, ραξαθηεξίδεηαη (γηα κία ή 

πεξηζζφηεξεο πεξηφδνπο παξαγσγήο)65
 απφ έλα αηνκηθφ πνζνζηφ θέξδνπο, ην νπνίν 

είλαη κηθξφηεξν απφ ην ηζρχνλ, εληαίν (γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο θεθαιαηνθξάηεο) 

                                                 
64

 ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, βέβαηα, ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πξαγκαηνπνηείηαη 
θαη απφ ην θξάηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη Samuelson θαη Nordhaus (2000, η. 1, ζζ. 699-700) γξάθνπλ ηα 
εμήο: ‘Σν θξάηνο έρεη θαηαζηήζεη δηάζεκεο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε πεξηνρέο ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο. [...] Ζ εμέιημε ηνπ ηξαλδίζηνξ απφ ηελ Bell Labs, παξαδείγκαηνο ράξηλ, 
ρξεκαηνδνηήζεθε ελ κέξεη απφ ηνλ ζηξαηφ ησλ ΖΠΑ, πνπ ρξεηαδφηαλ επεηγφλησο θαιχηεξα ξαληάξ 
θαη επηθνηλσλίεο. [...] Υάξε ζην κεγάιν βάξνο ηεο αγνξαζηηθήο ηνπ δχλακεο, ην θξάηνο έρεη ηεξάζηηα 
επηινγή ζηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1980 
θαη 1990, ηα νκνζπνλδηαθά θεθάιαηα εμαθνινπζνχλ λα ζηεξίδνπλ ην πεξίπνπ 50% ησλ ζπλνιηθψλ 
δαπαλψλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε. [...] πρλά, φηαλ αθνινπζνχκε κία επηηπρεκέλε εθεχξεζε σο ηηο 
πεγέο ηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην θξάηνο επηρνξήγεζε ηελ εθπαίδεπζε, ρξεκαηνδφηεζε ηε βαζηθή 
παλεπηζηεκηαθή έξεπλα ζηε βηνινγία ή ζηε θπζηθή θαη αγφξαζε ηηο πξσηφηππεο εθδνρέο γηα ηελ 
άκπλα.’ (ζρεηηθά, βι. επίζεο Κνξηά, 1985α, ζζ. 87-100). Σέινο, ζεκεηψλνπκε φηη ε δηεξεχλεζε ζηελ 
Δλφηεηα 3 ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, γεληθά, αιιά θαη ε ινγηθή, απηή θαζαπηή, ηνπ ‘ζεσξήκαηνο ηνπ 
Okishio’, εηδηθά, δελ εμαξηψληαη απφ ην εάλ ε εηζαγφκελε κέζνδνο παξαγσγήο είλαη ή φρη a priori 

γλσζηή (ζρεηηθά, βι. θαη Roemer, 1979, pp. 392-393). Πάλησο, απφ φ,ηη είκαζηε ζε ζέζε λα 
αληηιεθζνχκε, ζηα καξμηθά θείκελα ελλνείηαη, θαηά θαλφλα, ην θαηά ζεηξά δεχηεξν.  
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 Σν πιήζνο ησλ δελ έρεη, εδψ, ζεκαζία, αιιά εάλ θαλείο επηζπκνχζε λα θαηαζθεπάζεη έλα ζρεηηθφ 
ππφδεηγκα, ηφηε (i) δελ ζα ήηαλ παξάινγν λα ππνζέζεη φηη απηφ ην πιήζνο απνηειεί, ηξφπνλ ηηλά, κία 
θζίλνπζα ζπλάξηεζε ηνπ χςνπο ησλ πξαγκαηνπνηνχκελσλ δαπαλψλ, θαη (ii) ζα έπξεπε λα 
πξαγκαηεπζεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε ή κε δαπαλψλ γηα ‘έξεπλα-αλάπηπμε’ σο κία επέλδπζε ηελ νπνία ν 
θεθαιαηνθξάηεο αλαιακβάλεη ή φρη κε βάζε ην – γλσζηφ – θξηηήξην ηεο ‘παξνχζεο αμίαο’ (βι. π.ρ. 
Nicholson, 1998, θεθ. 23). 
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πνζνζηφ θέξδνπο. Με ηελ αλαθάιπςε θαη ηελ εηζαγσγή, φκσο, κίαο λέαο ηερληθήο, ε 

νπνία απμάλεη ην θέξδνο (ή κεηψλεη ην κνλαδηαίν θφζηνο παξαγσγήο), ε δηάηαμε ησλ 

πνζνζηψλ θέξδνπο αληηζηξέθεηαη (φπσο είδακε, ζην θπξίσο θείκελν) θαη, έηζη, 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε κίαο απηνηξνθνδνηνχκελεο 

δηαδηθαζίαο (ή, θαιχηεξα, κίαο δηαδηθαζίαο ‘θπθιηθήο θαη ζσξεπηηθήο αηηηφηεηαο’): ηα 

πςειφηεξα θέξδε αλά κνλάδα επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ πξνζθέξνπλ ζηελ 

θαηλνηφκν επηρείξεζε ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζεη ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξν είηε ζηελ 

αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο θαη λα βξεζεί, βαζκηαία, ζηε ζέζε λα θαιχςεη ην 

ζχλνιν ηεο αγνξαίαο δήηεζεο πνπ εθδειψλεηαη γηα ην εκπφξεπκά ηεο, ή/θαη ζε 

έξεπλα γηα ηελ αλαθάιπςε κεζφδσλ πνπ κεηψλνπλ πεξαηηέξσ ην κνλαδηαίν θφζηνο 

παξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλεη ηελ ‘απφζηαζή’ ηεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. 

 

 

5.2. Γελίθεπζε ηερληθήο θαη πνζνζηό θέξδνπο   

Ζ γελίθεπζε κίαο λέαο ηερληθήο δχλαηαη λα ζπληειεζζεί κε (i) ηελ αληηγξαθή ηεο απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο (φηαλ δελ ππάξρεη έλα ζχζηεκα πξνζηαζίαο επξεζηηερληψλ ή φηαλ 

παξέιζεη ν νξηδφκελνο απφ απηφ ην ζχζηεκα ρξφλνο απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηεο 

επξεζηηερλίαο απφ ηνπο εθεπξέηεο ηεο) ή (ii) ηελ εθξνή ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο κε ην ρακειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο θαη ηελ εηζξνή ησλ ζε απηήλ κε 

ην πςειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο, δει. ζηελ θαηλνηφκν επηρείξεζε, δηαδηθαζία ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη ηελ επηβξάδπλζε ησλ επελδχζεσλ ζηηο πξψηεο θαη ηελ επηηάρπλζή ησλ 

ζηε δεχηεξε (ή, κε άιια ιφγηα, ηελ πίζησζε ηεο δεχηεξεο απφ ηηο πξψηεο) θαη, άξα, 

ηεο πξνζθέξεη, έζησ βαζκηαία, ηε δπλαηφηεηα λα θαιχπηεη έλα φιν θαη 

ζεκαληηθφηεξν πνζνζηφ ηεο αγνξαίαο δήηεζεο, ή, ηέινο, (iii) ηελ εθαξκνγή, απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θαηλνηφκνπ θεθαιαηνθξάηε, κίαο πνιηηηθήο ‘πεξηθνπήο ηηκήο’ πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ εθηφπηζε ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ. ε απηήλ ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, 

φπνπ ε θαηλνηφκνο επηρείξεζε παχεη λα ζπκπεξηθέξεηαη σο ‘δέθηεο ηηκήο’ θαη, άξα, ε 

ππφζεζε πεξί χπαξμεο ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ αλαηξείηαη, αμίδεη λα εκκείλνπκε: κία 

ελ δπλάκεη απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’ (i) πξνυπνζέηεη φηη ε 

θαηλνηφκνο επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη ηελ ηηκή αγνξάο ηνπ 

εκπνξεχκαηνο θαιχπηνληαο ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο αγνξαίαο δήηεζεο, θαη (ii) 

ζπλίζηαηαη ζηε κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εκπνξεχκαηνο γηα ακεηάβιεην νλνκαζηηθφ 
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σξνκίζζην (ή, γεληθφηεξα, ζηε κείσζε ηνπ ιφγνπ ησλ, /p w ), πξάγκα ην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη, άξα, ηε κείσζε ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο ηφζν ζηελ θαηλνηφκν επηρείξεζε φζν θαη ζε φιεο ηηο ππφινηπεο.66
 

Δάλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα αθνινπζήζνπλ ζε απηήλ ηελ – 

έκκεζε – αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ηφηε ζα ζπλερίζνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά, θαίηνη κε έλα ρακειφηεξν πνζνζηφ θέξδνπο, ελψ 

ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε απνζχξνληαη θαη, άξα, θπξηαξρεί ε θαηλνηφκνο επηρείξεζε. 

Σν αθφινπζν αξηζκεηηθφ παξάδεηγκα δελ δίλεη κφλνλ κία θάπσο πην ζπγθεθξηκέλε 

εηθφλα απηψλ ησλ ελδερνκέλσλ, αιιά θαη κάιινλ πξναγάγεη ηε ζπδήηεζε: έζησ φηη 

 { 0.2A , 3a }, { * 0.3A , * 0.1a } 

θαη φηη, αξρηθά, 0.1b  θαη 1p . Άξα, έρνπκε:  

         0.1w , 4 /15 0.27L  , 4K , 1/15 0.07k  , 5/ 3 1.7s  , 1r  

θαη 

                    * 7L
, * 7/3 2.33K  , * 3k , * 69s , α 69/31 2.23r    

φπνπ *
s  ην πνζνζηφ ππεξαμίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηε λέα κέζνδν, ελψ νη δχν κέζνδνη 

δίλνπλ ην ίδην πνζνζηφ θέξδνπο γηα 1/ 29 0.034b   (πνζνζηφ θέξδνπο ίζν κε 

101/ 44 2.3 ). Δάλ, ακεηάβιεηνπ ηνπ w , ε ηηκή πεξηθνπεί ζε 10 /15 0.67 , ηφηε ην 

πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ζα απμεζεί ζε 0.15  θαη, άξα, ην r  ζα γίλεη ίζν κε 

7 /13 0.54 , ελψ ην α
r  ζα γίλεη ίζν κε  137 / 63 2.17 . Δάλ, φκσο, ε ηηκή πεξηθνπεί 

ζε 3/ 8 0.38 , ηφηε ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ζα απμεζεί ζε 4 /15 0.27  θαη ζα 

γίλεη ίζν κε L  θαη, άξα, ην r  ζα γίλεη ίζν κε κεδέλ (ζπλεπεία κεδεληζκνχ ηνπ s ), 

ελψ ην *
s  ζα γίλεη ίζν κε 101/ 4 25.3  θαη ην α

r  ζα γίλεη ίζν κε 101/ 49 2.06 .  

               Γηαπηζηψλεηαη, ινηπφλ, φηη ε πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’ ελέρεη ηελ ελδνγελή 

αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ελδέρεηαη λα νδεγεί φρη κφλνλ ζηελ 

επηθξάηεζε ηνπ θαηλνηφκνπ θεθαιαηνθξάηε αιιά θαη ζε έλα πνζνζηφ θέξδνπο, ην 

νπνίν, θαίηνη κηθξφηεξν, θαηαλάγθελ, απφ ην αξρηθφ, ακέζσο κεηά ηελ εηζαγσγή ηεο 
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 Μία πνζνζηηαία ίζε κείσζε ησλ p  θαη w  επεξεάδεη ηζφπνζα ηηο κνλαδηαίεο εηζπξάμεηο θαη ην 
κνλαδηαίν θφζηνο θαη, έηζη, δελ έρεη θακία επίπησζε ζηελ θεξδνθνξία. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ε 
παξνχζα ζπδήηεζε έρεη νξηζκέλα ζεκεία ηνκήο κε απηήλ πνπ πξνθάιεζε έλα άξζξν ηνπ Anwar 

Shaikh (1978), ζην νπνίν επηρεηξήζεθε κία θξηηηθή ηεο θπξίαξρεο, βάζεη ηνπ ‘ζεσξήκαηνο ηνπ 
Okishio’, πξαγκάηεπζεο ηνπ καξμηθνχ λφκνπ (θαη, εηδηθφηεξα, έρεη ζεκεία ηνκήο κε ην άξζξν ηνπ 
Nakatani, 1980, ην νπνίν γξάθηεθε σο ζρφιην ζε απηφ ην άξζξν ηνπ Shaikh). Καηά ζπλέπεηα, ζα 
πξνηείλακε ζηνλ ελδηαθεξφκελν αλαγλψζηε ηε κειέηε φιεο απηήο ζπδήηεζεο, ε νπνία δεκνζηεχεηαη 
ζην Cambridge Journal of  Economics, 4 (1980), pp. 61-83, θαζψο επίζεο θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ 
άξζξσλ ηνπ Semmler (1984) θαη ηνπ Shaikh (1999). 
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λέαο ηερληθήο, αηνκηθφ πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ θαηλνηφκνπ θεθαιαηνθξάηε 

( 2.06 2.23), είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερληθήο, 

εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο (1 2.06 ), ελψ γηα λα ζπκβεί πξάγκαηη απηφ πξέπεη θαη 

αξθεί λα ηζρχεη: 

 * *( ) /( ) ) /( )L L L Lb k b k  

φπνπ ην αξηζηεξφ κέινο παξηζηά ην αξρηθφ εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην δεμηφ ην 

πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ θαηλνηφκνπ θεθαιαηνθξάηε φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην 

ηζνχηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο αξρηθήο ηερληθήο, ζρέζε απφ ηελ 

νπνία θαη πξνθχπηεη  

 *( ) /( ) /L Lk k b b   

φπνπ *

L L L
 θαη Lb b . Σέινο, ζπκπεξαίλνπκε, πξάγκα πνπ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθφ, φηη κία πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’, ε νπνία ζηνρεχεη, ηειηθά, ζηελ 

επηθξάηεζε, νθείιεη λα βαζίδεηαη, πάληνηε, ζηελ εηζαγσγή κίαο ηερληθήο, ε νπνία 

απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, αθφκα θαη αλ δελ ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην 

ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’ (ή, ηζνδπλάκσο, ην θξηηήξην ηεο ‘ειαρηζηνπνίεζεο 

ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο’), δηφηη ηφηε θαη κφλνλ ηφηε είλαη δπλαηφο ν – κέζσ ηεο 

κείσζεο ηνπ ιφγνπ /p w  – κεδεληζκφο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ αληαγσληζηψλ. 

Βεβαίσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ 

θέξδνπο’, αιιά κφλνλ απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, ην πνζνζηφ 

θέξδνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην θαζεζηψο ηεο επηθξάηεζεο δελ δχλαηαη, πξνθαλψο, λα 

είλαη κεγαιχηεξν απφ ην αξρηθφ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερληθήο, εληαίν 

πνζνζηφ θέξδνπο, αθξηβψο επεηδή κε ηελ εηζαγσγή ηεο λέαο ηερληθήο ην αηνκηθφ 

πνζνζηφ ηνπ ζπκπεξηθεξφκελνπ ζηξαηεγηθά θεθαιαηνθξάηε γίλεηαη κηθξφηεξν απφ 

απηφ ησλ ππνινίπσλ, ελψ θάζε κείσζε ηνπ /p w  ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε θαη ησλ δχν 

πνζνζηψλ θέξδνπο. Δπηζηξέθνληαο ζην αξηζκεηηθφ παξάδεηγκά καο, δηαπηζηψλνπκε 

φηη εάλ ίζρπε, αξρηθά, 1/ 40 0.025b   θαη 1p , ζα είρακε  

 
* ( 29 / 3 9.7)  ( 279)s s  

 
α ( 29 /11 2.64)  ( 279 /121 2.31)r r   

δει. ε εηζαγσγή ηεο λέαο ηερληθήο ζα αχμαλε ην πνζνζηφ ππεξαμίαο θαη ζα 

παξαβίαδε ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’. Ζ κείσζε, φκσο, ηνπ /p w  

θάησ απφ ην επίπεδν ηνπ 29 νδεγεί ζηελ αληηζηξνθή ηεο δηάηαμεο ησλ πνζνζηψλ 

θέξδνπο, ελψ ε πεξαηηέξσ ζπλερήο κείσζή ηνπ θαηαιήγεη ζηελ θαηάζηαζε πνπ ήδε 
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πξνζδηνξίζηεθε, δει. ζε έλα πνζνζηφ ππεξαμίαο πεξίπνπ ίζν κε 25.3  ( 9.7 ), ζην 

κεδεληζκφ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ησλ αληαγσληζηψλ θαη ζε έλα πνζνζηφ θέξδνπο 

ζηελ θαηλνηφκν επηρείξεζε ίζν, πεξίπνπ, κε 2.06  ( 2.64 ). Σέινο, εάλ ε λέα κέζνδνο 

παξαγσγήο ήηαλ ε { * 0.2A , * 0.1a }, ηφηε απηή ζα αχμαλε, γηα θάζε ζεηηθή ηηκή 

ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ην θέξδνο (ή, ηζνδπλάκσο, ζα κείσλε ην κνλαδηαίν 

θφζηνο παξαγσγήο), δηφηη δελ ζα αχμαλε κφλνλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, 

αιιά θαη ζα άθελε ακεηάβιεηε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Έηζη, εάλ π.ρ. 

ηζρχεη, αξρηθά, φ,ηη θαη πξνεγνπκέλσο, δει. 1/ 40b  θαη 1p , πξνθχπηεη * 319s  

( 9.7 ) θαη α 319/81 3.94r   ( 2.64 ), ελψ γηα / Lw p  πξνθχπηεη * 29s   θαη 

α 58/17 3.41r  .
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          Σειηθά, ινηπφλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη φηαλ αλαηξείηαη ε ζπλζήθε πεξί ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ, νη θεθαιαηνθξάηεο σζνχληαη ζηελ εηζαγσγή κίαο ηερληθήο 

παξαγσγήο, ε νπνία  (i) θαηαλάγθελ απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη 

(ii) δελ απαηηείηαη λα ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ηεο ‘κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο’, ελψ, 

παξάιιεια, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμάλεηαη ελδνγελψο, δει. ζπλεπεία ηεο 

πεξηθνπήο ηεο ηηκήο ηνπ παξαγφκελνπ εκπνξεχκαηνο. ηαλ ην ελ ιφγσ θξηηήξην δελ 

ηθαλνπνηείηαη, ην ηειηθφ πνζνζηφ θέξδνπο είλαη θαηαλάγθελ κηθξφηεξν ηνπ αξρηθνχ, 

ελψ φηαλ ηθαλνπνηείηαη, ην ηειηθφ πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα είλαη κεγαιχηεξν ηνπ 

αξρηθνχ, αθφκα θαη φηαλ ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κεηψλεηαη. 

             Πάλησο, εάλ ζπλδπάζνπκε ηα φζα αλαπηχρζεθαλ, εδψ, ζρεηηθά κε ηελ 

‘παξαγσγή’ θαη ηε ‘γελίθεπζε’ κίαο ηερληθήο, ηφηε δηαπηζηψλνπκε φηη δηακνξθψλεηαη 

κία θαηάζηαζε ‘αιιειεπηδξάζεσλ ζηξαηεγηθήο’, ήηνη έλα ‘παίγλην’:68
  

(i). Γηα φζν δηάζηεκα νη επελδχζεηο ζε ‘έξεπλα-αλάπηπμε’ δελ απνδίδνπλ θαξπνχο, ν 

ελ δπλάκεη θαηλνηφκνο θεθαιαηνθξάηεο, ραξαθηεξηδφκελνο απφ κία ιηγφηεξν 

θεξδνθφξα ηερληθή παξαγσγήο, ζα νδεγεζεί, ηειηθά, ζηελ ρξεσθνπία, εάλ νη 

αληαγσληζηέο ηνπ αθνινπζήζνπλ απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή ‘πεξηθνπήο ηηκήο’. 

(ii). Δάλ νη αληαγσληζηέο ηνπ δελ αθνινπζήζνπλ απηήλ ηελ πνιηηηθή, ηφηε 

θηλδπλεχνπλ λα νδεγεζνχλ νη ίδηνη, αξγφηεξα, ζηελ ρξεσθνπία, δηφηη ζα ηελ 
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 Γηα λα ήηαλ ην αξρηθφ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο κεζφδνπ, εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο κεγαιχηεξν ηνπ 
58 /17 , ζα έπξεπε ην αξρηθφ πξαγκαηηθφ σξνκίζζην λα ήηαλ κηθξφηεξν ηνπ 2 / 225 0.009 , νπφηε 
ην αξρηθφ πνζνζηφ ππεξαμίαο ζα ήηαλ κεγαιχηεξν ηνπ 29 . 
68

 ,ηη αθνινπζεί βαζίδεηαη ζε επηζήκαλζε ηνπ Γ. ψθιε, θαηά ηελ αλάγλσζε ηνπ παξφληνο 
παξαξηήκαηνο. Σνλ επραξηζηψ θαη γηα επαθφινπζεο ζπδεηήζεηο. Γηα κία εηζαγσγή ζηε ‘ζεσξία ησλ 
παηγλίσλ’, βι. π.ρ. Elster (1992, Μέξνο 3) θαη Nicholson (1998, θεθ. 10). 
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εθαξκφζεη ν θαηλνηφκνο θεθαιαηνθξάηεο (φηαλ, θαη φπνηε, ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηε λέα ηερληθή παξαγσγήο). 

(iii). Δπνκέλσο, ν ελ δπλάκεη θαηλνηφκνο θεθαιαηνθξάηεο είηε δελ ζα επελδχζεη 

(νπφηε ε θαηάζηαζε φισλ δελ ζα κεηαβιεζεί, φζν ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην δελ 

κεηαβάιιεηαη) ή ζα επηιέμεη λα ζπλεξγαζζεί (ή, φπσο αιιηψο ιέγεηαη ζηε ‘ζεσξία 

ησλ παηγλίσλ’, λα ‘ζπληνληζζεί’) κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ (πξνθαλψο: κε ηνπο 

θπξηφηεξνπο) ζηελ πξαγκαηνπνίεζε θνηλψλ επελδχζεσλ ζε ‘έξεπλα-αλάπηπμε’ 

(νπφηε ζα επσθειεζνχλ φινη απφ ηελ ελδερφκελε δηακφξθσζε, ηειηθά, ελφο 

πςειφηεξνπ εληαίνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ζπλεπεία ηεο ηερληθήο κεηαβνιήο, θαη, 

παξάιιεια, ζα έρνπλ φινη δηαζθαιηζζεί απφ ην ελδερφκελν ηεο ρξεσθνπίαο). Ζ θαηά 

ζεηξά πξψηε απφ απηέο ηηο ‘ιχζεηο’ (ή, αιιηψο, ‘ζηξαηεγηθέο ηζνξξνπίεο’) ζα πξέπεη 

λα απνξξηθζεί ζηελ πξννπηηθή ηεο – απνξξένπζαο απφ ηνλ αληαγσληζκφ 

εξγαδνκέλσλ-θεθαιαηνθξαηψλ – καθξνρξφληαο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ: εάλ δελ γίλνπλ επελδχζεηο θαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμεζεί, ηφηε 

ην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο ζα κεησζεί. Απνκέλεη, ινηπφλ, ε θαηά ζεηξά δεχηεξε 

‘ιχζε’, ε βησζηκφηεηα ηεο νπνίαο ζα είλαη επηζθαιέο λα εμαξηάηαη απφ ην εάλ θαη ζε 

πνην βαζκφ ζα απμεζεί, έσο φηνπ αλαθαιπθζεί ε λέα ηερληθή, ην πξαγκαηηθφ 

σξνκίζζην, θαη, άξα, είλαη ινγηθφ λα ππνηεζεί φηη νη θεθαιαηνθξάηεο είλαη 

αλαγθαζκέλνη λα ζηνρεχνπλ ζηελ αλαθάιπςε κίαο ηερληθήο πνπ απμάλεη ηφζν ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο φζν θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Αθφκα, ινηπφλ, θαη εάλ δνχκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ άπνςε ησλ 

‘αιιειεπηδξάζεσλ ζηξαηεγηθήο’, δηαπηζηψλνπκε φηη  έρνπκε – άιιε – κία πεξίπησζε 

(απην-) θαηάιπζεο ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο, φρη κφλνλ 

ηίπνηε δελ εγγπάηαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, αιιά θαη αλαπηχζζνληαη νη 

πιηθέο πξνυπνζέζεηο (ζπλεπεία ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θεθαιαηνθξαηψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο ‘έξεπλαο-αλάπηπμεο’) ηεο ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ.69
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 πσο αλαθέξνπκε ζηε ζπλέρεηα (βι. Παξάξηεκα 7), ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζηαηηζηηθέο ελδείμεηο φηη, 
απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 (ηνπιάρηζηνλ) θαη κεηά, δει. αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηάβαζε 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζην ζηάδην ηνπ αλεπηπγκέλνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, ε αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζπκβαδίδεη κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. 
Δκπεηξηθέο κειέηεο ζα κπνξνχζαλ λα δείμνπλ θαηά πφζνλ απηή ε εμέιημε ζρεηίδεηαη κε δηαδηθαζίεο 
ζπγρξεκαηνδφηεζεο ησλ δαπαλψλ γηα ‘έξεπλα-αλάπηπμε’.   
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Παξάξηεκα 6: πλάξηεζε παξαγωγήο, πνζνζηό θέξδνπο θαη απαζρόιεζε  

Δάλ ππνζέζνπκε, ράξε απινπνίεζεο ηεο κνξθήο ησλ εμηζψζεσλ θαη ρσξίο βιάβε ηoπ 

θεληξηθνχ επηρεηξήκαηνο, φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο 

πεξηφδνπ παξαγσγήο, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε:  

 y rK bL  (Π. 12) 

απφ ηελ νπνία ιακβάλνπκε 

 ˆˆ ˆˆ ˆ( ) ( )p wy s r K s b L  (Π. 13) 

ή 

 ˆˆ ˆˆ ˆ( ) ( )p w p wy s K s L s r s b            (Π.14) 
φπνπ ην /ps rK y  ( /ws bL y ) παξηζηά ην κεξίδην ησλ θεξδψλ  (κηζζψλ) ζην 

θαζαξφ πξντφλ, 1p ws s . ζνλ αθνξά, ηψξα, ζηελ ηερλνινγηθή πιεπξά ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ππνζέηνπκε φηη ην ζχλνιν ησλ γλσζηψλ, ζε νξηζκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

ηερληθψλ παξαγσγήο { ,  A a } δχλαηαη λα δεισζεί κε έλαλ εληαίν ηξφπν θαη, 

ζπγθεθξηκέλα, κέζσ κίαο κνλφηηκεο θαη ζπλερνχο ζπλάξηεζεο ( )Z , κε ζπλερείο, 

ζεηηθέο θαη γλεζίσο θζίλνπζεο πξψηεο παξαγψγνπο, γηα ηελ νπνία ππνζέηνπκε, 

επίζεο, φηη είλαη ‘ζεηηθά νκνηνγελήο πξψηεο ηάμεσο’ (ή, αιιηψο, ‘ζεηηθά γξακκηθά 

νκνηνγελήο’): 

 
1 11 ( (1 ) , (1 ) )TZ A A a A  (Π. 15) 

φπνπ T  κία ζεηηθή παξάκεηξνο, ε ηηκή ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ηηο θπζηθέο κνλάδεο 

κέηξεζεο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο (θαη, ζην ππφδεηγκά καο, κέζνπ παξαγσγήο) 

θαη ηεο εξγαζίαο.70
 Δηδηθφηεξα, ε (Π. 15) δειψλεη φινπο ηνπο γλσζηνχο ζπλδπαζκνχο 

ησλ πνζνηήησλ ηνπ κέζνπ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο (ή, αιιηψο, ησλ A  θαη a ) δηά 

ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα παξαρζεί 1 κνλάδα θαζαξνχ πξντφληνο, ελψ κία δηαρξνληθή 

αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ T  δειψλεη φηη ην ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε, 
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 Χο γλσζηφλ, κία ζπλάξηεζε T( )y f x , φπνπ T

1 2[ , ,..., ]nx x xx , θαιείηαη ‘ζεηηθά νκνηνγελήο 
ζπλάξηεζε -ηάμεσο’ φηαλ  
 

T( )y f x , 0  

Παξαγσγίδνληαο σο πξνο  θαη ζέηνληαο 1πξνθχπηεη ε ιεγφκελε ζρέζε ηνπ Euler 

 

1

( / )
n

i i

i

y y x x  

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη, δηαηξψληαο κε y , φηη ην άζξνηζκα φισλ ησλ κεξηθψλ ειαζηηθνηήησλ ηεο y  

ηζνχηαη κε v . ηαλ 1 , ε ζπλάξηεζε θαιείηαη ‘νκνηνγελήο πξψηεο ηάμεσο’ ή, αιιηψο, ‘γξακκηθά 
νκνηνγελήο’.  



 69 

ρξεζηκνπνηψληαο νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο πξνυπάξρνληεο ζπλδπαζκνχο { ,A a }, λα 

παξάμεη πεξηζζφηεξεο απφ 1 κνλάδεο θαζαξνχ πξντφληνο. Γηα απηφ αθξηβψο ε ελ 

ιφγσ παξάκεηξνο απνηειεί δείθηε ηνπ ηερλνινγηθνχ επηπέδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο (αο 

πνχκε, ρνλδξηθά, έλαλ δείθηε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εθαξκνδφκελσλ ζηελ 

παξαγσγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη δηνηθεηηθψλ κεζφδσλ) θαη, εηδηθφηεξα, κεηξά 

ηε ιεγφκελε ‘ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ’ (total 

factor productivity) ή, θαιχηεξα, ‘ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ’ (total factor efficiency). Σέινο, ε (Π. 15) κπνξεί λα γξαθεί, πεξαηηέξσ, 

σο  

                                 
1 1 1 11 ( (1 ) , (1 ) ) ( / , / )TZ Ax A x ax A x TZ K y L y  

ή, εθφζνλ ππνηίζεηαη φηη ε  ( )Z  είλαη γξακκηθά νκνηνγελήο, 

 ( , )y TZ K L  (Π. 15α) 

φπνπ ε κνξθή (Π. 15α) είλαη γλσζηή σο ‘ζπλάξηεζε παξαγσγήο’ εθθξάδνπζα ηελ 

χπαξμε ‘ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο’.71
 Απφ απηήλ ιακβάλνπκε 

 ˆ ˆ ˆˆ
K Ly T e K e L   (Π. 16) 

φπνπ  

 ( / )( / )Ke y K K y   (Π.17) 

  ( / )( / )Le y L L y     (Π. 18) 

νη ειαζηηθφηεηεο ηνπ θαζαξνχ πξντφληνο σο πξνο ηα κέζα παξαγσγήο θαη ηελ 

εξγαζία, αληηζηνίρσο, θαη 1K Le e . Δάλ πιεξνχληαη νη – γλσζηέο απφ ηε 
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 ηαλ ε ηάμε, v ,  ηεο ( )Z  είλαη κεγαιχηεξε (κηθξφηεξε) ηνπ 1, νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη 
αχμνπζεο (θζίλνπζεο): έλαο π.ρ. δηπιαζηαζκφο ησλ K , L  νδεγεί ζε ππεξδηπιαζηαζκφ 
(ππνδηπιαζηαζκφ) ηνπ y . Δλψ ε χπαξμε ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο πξνυπνζέηεη κία γξακκηθά 
νκνηνγελή ζπλάξηεζε (θαη vice versa), ε χπαξμε κε ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο δελ πξνυπνζέηεη, 
αλαγθαζηηθά, κία νκνηνγελή ζπλάξηεζε. Οη θζίλνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο αλαγάγνληαη, ζπλήζσο, 
ζηελ χπαξμε ελφο επηπιένλ ζπληειεζηή παξαγσγήο, ηνπ νπνίνπ ε πνζφηεηα είλαη εμσγελψο δεδνκέλε 
θαη ακεηάβιεηε θαη, άξα, πξφθεηηαη γηα κία κε αλαπαξαγφκελε εηζξνή (π.ρ. ε ‘γε’). Έηζη, έλαο π.ρ. 
δηπιαζηαζκφο ηεο πνζφηεηαο ησλ ππνινίπσλ ζπληειεζηψλ νδεγεί, αλαγθαζηηθά, ζε ππνδηπιαζηαζκφ 
ηνπ y . Σέινο, νη αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο αλαγάγνληαη, ζπλήζσο, (i) ζηελ χπαξμε εηζξνψλ πνπ 
δελ απαηηείηαη λα απμεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ην πξντφλ (π.ρ. νη αλαιψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 
ην ζρεδηαζκφ ελφο λένπ πξντφληνο ή γηα ηε ζπγγξαθή ελφο βηβιίνπ) ή (ii) ζηελ αχμεζε ηεο 
απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κε ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξαγσγήο, σο ζπλέπεηα ηεο 
απφθηεζεο κεγαιχηεξεο ηερλνινγηθήο πείξαο ή ηεο εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ή (iii) ζηνπο 
ιεγφκελνπο ‘κεραληθνχο θαλφλεο’ πνπ δηέπνπλ ηελ παξαγσγή νξηζκέλσλ πξντφλησλ (π.ρ. ν 
δηπιαζηαζκφο ηεο δηακέηξνπ αγσγνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ άληιεζε πεηξειαίνπ πξναπαηηεί 
δηπιαζηαζκφ ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ, αιιά νδεγεί ζε ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο δηαηνκήο ηνπ θαη, άξα, 
ζε ππεξδηπιαζηαζκφ ηεο αληινχκελεο πνζφηεηαο). Παξαθάησ, ε αλάιπζε ζα εμεηδηθεπζεί, 
παξαδεηγκαηηθά, κε ηελ εηζαγσγή κίαο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο Cobb-Douglas ζηαζεξψλ απνδφζεσλ 
θιίκαθαο, ελψ ζην ηέινο ζα εκκείλνπκε, ηξφπνλ ηηλά, ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα ‘ζπλάξηεζε παξαγσγήο’. 
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ζηνηρεηψδε κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε – αλαγθαίεο (ή, αιιηψο, ‘πξψηεο ηάμεσο’) 

ζπλζήθεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

(αλαιπηηθά, βι. π.ρ. Nicholson, 1998, θεθ. 11-12): 

 ( / )p y K q rp  (Π. 19) 

 ( / )p y L w pb  (Π. 20) 

φπνπ ην q  παξηζηά ηελ θαζαξή ηηκή ηεο ρξήζεο ή, αιιηψο, κίζζσζεο (net rental rate) 

κίαο κνλάδαο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο, θαη, άξα, ηζρχεη 
p Ks e  θαη w Ls e . Έηζη, ε (Π. 

16) γίλεηαη 

 ˆ ˆ ˆˆ
p wy s K s L T    (Π. 21) 

ή, ζέηνληαο 1w ps s , 

 ˆ ˆˆ
L ps k T                                                                 (Π. 22) 

ή, αλαθαιψληαο ηελ 1

Lk R , 

 ˆ ˆˆ(1 )p L ps s R T  (Π. 22α) 

Απφ ηελ (Π. 14) θαη ηελ (Π. 21) ιακβάλνπκε 

 ˆ ˆˆ
p ws r s b T  (Π. 23) 

ή, ιχλνληαο σο πξνο  r̂  θαη αλαθαιψληαο ηελ /p ws s s , 

 1 1 ˆˆˆ (1 )r s T s b  (Π. 23α) 

Απφ ηελ (Π. 23) έπεηαη φηη, φηαλ ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη ακεηάβιεην, κία 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο είλαη δπλαηή κφλνλ εάλ ιάβεη ρψξα κείσζε ηεο 

ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο, ˆ 0T , ελψ απφ ηηο (Π. 22α) θαη (Π. 23) έπεηαη φηη ε 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ζπληζηά ηελ αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ 

ηαπηφρξνλε αχμεζε (i) ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηνπ θεθαιαίνπ, θαη, άξα, (ii) ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

(ζχγθξηλε κε ηε ζρέζε (30) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ).72
 Σέινο, απφ ηηο (Π. 15α) θαη (Π. 
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 Ζ ππφζεζε χπαξμεο κίαο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζπληζηά, ζαθψο, 
κία απινπνίεζε. ηε γεληθή πεξίπησζε έρνπκε ( , )K Ly Z T K T L , φπνπ KT  θαη LT  είλαη ε 
απνδνηηθφηεηα ηνπ κέζνπ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο, αληηζηνίρσο. Αλ θαη εκείο ζα 
εμαθνινπζήζνπκε, γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ζπδήηεζεο, λα ππνζέηνπκε ηελ χπαξμε κίαο εληαίαο 
απνδνηηθφηεηαο, ν ελδηαθεξφκελνο ζα κπνξνχζε λα εμεηάζεη δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο κεηαβνιψλ ησλ 

επηκέξνπο απνδνηηθνηήησλ (θαη ηδίσο ηνλ ζπλδπαζκφ ˆ ˆ0K LT T , ν νπνίνο θαίλεηαη λα αληηζηνηρεί 
πεξηζζφηεξν ζηηο ζεσξήζεηο ηνπ Marx πεξί ηερληθήο κεηαβνιήο). 
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19-20) έπεηαη φηη, φηαλ ˆ 0T , ε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ.73
 

                 Θα είλαη πξνθαλέο φηη, φηαλ νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη ζηαζεξέο, νη (Π. 

22) θαη (Π. 22α) ηζρχνπλ θαη ζε φξνπο ησλ Ke  θαη Le , αλεμάξηεηα απφ ην εάλ 

ηζρχνπλ ή φρη νη (Π. 19) θαη (Π.20). Ο εμνηθεησκέλνο κε ηηο αξρέο ηεο 

κηθξννηθνλνκηθήο αλαγλψζηεο ζα γλσξίδεη φηη, φηαλ δηαηεξείηαη ε ππφζεζε πεξί 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, ε δεχηεξε πεξίπησζε αλαγάγεηαη ζηελ – θαζφια 

ξεαιηζηηθή – χπαξμε κνλνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο ή/θαη 

κνλνςσληαθψλ θαηαζηάζεσλ ζηηο αγνξέο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο 

(βι. π.ρ. Nicholson, 1998, θεθ. 18 θαη 21). ε απηήλ, ινηπφλ, ηελ πεξίπησζε, νη (Π. 

19) θαη (Π. 20) γίλνληαη 

 
1 1 1/ (1 ) (1 )p qy K r                              (Π. 19α) 

         
1 1 1/ (1 ) (1 )p wy L b                              (Π. 20α) 

φπνπ 
p
 ( 1 ) ε ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο γηα ην πξντφλ σο πξνο ηελ ηηκή ηνπ, θαη 

q
 ( w ) ε ζεηηθή, πεπεξαζκέλε ειαζηηθφηεηα ηεο πξνζθνξάο ηνπ κέζνπ παξαγσγήο 

(ηεο εξγαζίαο) σο πξνο  q  (σο πξνο w ). Απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο έπεηαη, άκεζα, φηη 

          
1 1 1(1 ) (1 )K p p qe s        (Π. 19β) 

 
1 1 1(1 ) (1 )L w p we s                   (Π. 20β) 

θαη, άξα, 
p ws s , εθφζνλ 1K Le e .

74
 Καηά ζπλέπεηα ε (Π. 12) δελ δχλαηαη λα 

ηζρχεη θαη, άξα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε ζρέζε 

 y rK bL              (Π. 12α) 

φπνπ ην  ( 0 ) παξηζηά ην ‘ππεξθέξδνο’, ην νθεηιφκελν ζηηο πξναλαθεξζείζεο 

απνθιίζεηο απφ ηνλ ηέιεην αληαγσληζκφ. Έηζη, ηειηθά, ζηε ζέζε ηεο (Π. 23) έρνπκε 
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 Απφδεημε: Δθφζνλ 1 , ε (Π. 15α) γξάθεηαη ( ,1) ( )y TLZ k TLz k , φπνπ ε ( )z k  είλαη 
γλεζίσο αχμνπζα θαη θνίιε (δεδνκέλσλ ησλ ππνζέζεσλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα ηηο πξψηεο θαη 
δεχηεξεο κεξηθέο παξαγψγνπο ηεο ( )Z ). Παξαγσγίδνληαο σο πξνο K  (σο πξνο L ), θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ (Π.19) (ηελ (Π. 20)), πξνθχπηνπλ, αληηζηνίρσο: 
  ( ) / ( ) 0r Tz k dr dk Tz k  

 ( ( ) ( )) / ( ) 0b T z k kz k db dk Tkz k  

φπνπ ( ) /z k dz dk . Δπνκέλσο, δηαηξψληαο θαηά κέιε, ιακβάλνπκε 1/dr db k . 

74
 Ζ ζπλζήθε 1p

 είλαη αλαγθαία θαη ηθαλή γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. εκεηψλεηαη φηη 

γηα i , , ,i p q w , κεηαπίπηνπκε ζηνλ ‘ηέιεην αληαγσληζκφ’ (δει. ζηηο (Π. 19-20), δηφηη νη 
αληίζηξνθεο θακπχιεο δήηεζεο θαη πξνζθνξάο έρνπλ κεδεληθή θιίζε. 
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 ˆ ˆˆ ˆˆ ˆ ( )p w K ps r s b s T e s k s L           (Π. 23β) 

φπνπ / 1 ( )p ws y s s . 

 Σέινο, εάλ θαη δελ κπνξνχκε λα επηκείλνπκε αλαιπηηθά, αο ζεκεηψζνπκε,  

ράξε πιεξφηεηαο, φηη φηαλ νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη θζίλνπζεο ( 1 ) θαη ν 

αληαγσληζκφο ηέιεηνο, ηζρχνπλ νη (Π. 19-20) θαη (Π. 12α), φπνπ ην ‘ππεξθέξδνο’ 

                           ( / ) ( / ) (1 )y rK wL y y K K y L L y  

ζπληζηά, ηψξα, πξφζνδν (ξηθαξδηαλνχ ηχπνπ), δει. ηε δηαθνξά αλάκεζα ζην φλησο 

παξαγφκελν πξντφλ θαη εθείλν ην πξντφλ, ην νπνίν ζα παξαγφηαλ εάλ φιεο νη 

πνζφηεηεο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη εξγαζίαο αμηνπνηνχληαλ 

βάζεη ησλ νξηαθψλ παξαγσγηθνηήησλ ησλ (βι. ην Γνθίκην 5 ηνπ παξφληνο, θαζψο 

επίζεο θαη ηελ πξσηνπφξα, αιιά κάιινλ παξαγλσξηζκέλε, εξγαζία ηνπ Dickinson, 

1954-55). ηαλ νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη αχμνπζεο ( 1 ), ην πξφβιεκα ηεο 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο δελ έρεη ιχζε, ελψ ην πξφβιεκα ηεο ειαρηζηνπνίεζεο 

ηνπ θφζηνπο έρεη ιχζε θαη νδεγεί ζε κία γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε κέζνπ 

θφζηνπο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα επηδηψθνπλ ηε 

ζπλερή, ρσξίο φξην, αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ θαη, άξα, λα κελ ζπκπεξηθέξνληαη σο 

‘δέθηεο ηηκήο’ (Sraffa, 1926 – επίζεο, βι. π.ρ. Chacholiades, 1990, θεθ. 8-9 θαη, ηδίσο, 

ζζ. 404-406). πκπεξαίλεηαη, ινηπφλ, φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ηέιεηνο 

αληαγσληζκφο ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο θαη, άξα, δελ ηζρχνπλ νη (Π. 19-20) αιιά νη 

(Π. 19α-20α), νη νπνίεο, ππνζέηνληαο φηη δελ ππάξρνπλ κνλνςψληα, γξάθνληαη 

 
1 1(1 )K p pe s              (Π. 19γ) 

   
1 1(1 )L w pe s                         (Π. 20γ) 

θαη ζπλεπάγνληαη φηη 11 (1 )ps . Δπίζεο, θαη γηα ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο, 

1 , απφ ηελ (Π.16) ιακβάλνπκε 

  ˆ ˆ ˆˆ ( 1)L Ke k L T                                               (Π. 22β) 

ή, αλαθαιψληαο ηελ 1( ) ( ( )) ( )Lk t R t t , 

 ˆ ˆ ˆˆ(1 ) ( 1)K L Ke e R L T  (Π. 22γ) 

απφ ηηο νπνίεο θαη έπεηαη φηη, φηαλ π.ρ. νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη αχμνπζεο, ε 

ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ είλαη δπλαηή θαη ρσξίο ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ. 
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    ηα αθφινπζα ζα επαλέιζνπκε ζηελ – ηδεαηή – θαηάζηαζε ηνπ ‘ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ’, αιιά ζα εζηηάζνπκε, ππφ κνξθήλ παξαδείγκαηνο, ζηελ πεξίπησζε 

φπνπ ε (Π. 15α) είλαη κία ζπλάξηεζε Cobb-Douglas κε ζηαζεξέο απνδφζεηο 

θιίκαθαο, ήηνη 

 1( ) ( )( ( )) ( ( ))y t T t K t L t  (Π. 24) 

Οη (Π. 19) θαη (Π. 20) εμεηδηθεχνληαη, ινηπφλ, ζηηο 

 1( ) ( ) ( ( ))r t T t k t  (Π. 25) 

 ( ) ( )(1 )( ( ))b t T t k t  (Π. 26) 

απφ ηηο νπνίεο θαη πξνθχπηεη, πνιιαπιαζηάδνληαο κε ην αληίζηξνθν ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγαζίαο, αληηζηνίρσο, φηη 

 ( )ps t , 1( ) (1 )s t  (Π.27) 

δει. ην πνζνζηφ ππεξαμίαο είλαη δηαρξνληθά ακεηάβιεην, ήηνη ˆˆ
L b  θαη ˆ ˆR r .

75
 

Πεξαηηέξσ, απαιείθνληαο ηελ έληαζε θεθαιαίνπ απφ ηηο (Π. 25-26), ιακβάλνπκε 

 1/( ) ( ( )) [(1 ) / ( )]r t T t b t  (Π. 28) 

φπνπ 1 1(1 ) s , θαη, άξα,  

 1 ˆˆr̂ T b  (Π. 29) 

ε νπνία δελ είλαη παξά κία εηδηθή κνξθή ηεο (Π.23α).76
 Σέινο, απφ ηηο ˆˆ ˆL K k  θαη 

ˆ ( )cK s r t ,
77

 έπεηαη 

 ˆˆ ( )cL s r t k   
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 εκεηψλεηαη φηη φηαλ νη κηζζνί πξνθαηαβάιινληαη, ε (Π. 20) γίλεηαη / (1 )y L r b . πλεπψο, 
ε (Π. 26) αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ  
 

1 1( ) ( )(1 )( ( )) (1 ( ) ( ( )) )b t T t k t T t k t  

θαη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο θαζίζηαηαη κία γλεζίσο θζίλνπζα ζπλάξηεζε 
ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. Γελ απαηηείηαη λα επηκείλνπκε ζην φηη ε ρξήζε άιισλ ζπλαξηήζεσλ, 
πιελ ηεο Cobb-Douglas, νδεγεί ζε δηαθνξεηηθά, απφ απηήλ ηελ άπνςε, απνηειέζκαηα. 
76

 πσο έρεη αλαθεξζεί, ην παξφλ ζχζηεκα  ελέρεη άπεηξα, εθηθηά, δεχγε { , }LR  ή, αιιηψο, { , }A a , 

δει. άπεηξεο ηερληθέο παξαγσγήο. Αθνχ ζε θάζε κία απφ απηέο αληηζηνηρεί κία r b  θακπχιε, έπεηαη 
φηη ε (Π. 28) εθθξάδεη ην ζχλνιν απηψλ ησλ r b  θακππιψλ, θαη, ζπγθεθξηκέλα, ππνδειψλεη, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ (Π. 25) θαη (Π. 26), πνηα απφ απηέο ρξεζηκνπνηείηαη, βάζεη ηνπ θξηηεξίνπ 
ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο,  ζε θάζε εμσγελψο δεδνκέλν χςνο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ.  
Γηα απηφ αθξηβψο ιέγεηαη φηη ε (Π. 28) ζπληζηά ηελ εμσηεξηθή ‘πεξηβάιινπζα’  (envelope) ησλ r b  

θακππιψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέινο, φηαλ ( ) 0T , ε ελ ιφγσ πεξηβάιινπζα νιηζζαίλεη πξνο ηα 
‘άλσ’ (‘θάησ’), ελψ ε θιίζε ηεο παξακέλεη ζηαζεξή. 
77

 Γεδνκέλνπ φηη νη κηζζνί δελ πξνθαηαβάιινληαη, ε ζρέζε (ΗΗΗβ) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ γίλεηαη 

cK s u  θαη, δηαηξψληαο κε K , πξνθχπηεη ˆ
cK s r . 
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ή, αλαθαιψληαο ηελ (Π.22),  

 1ˆ ˆˆ( ) ( )c p LL s r t s T                                              (Π. 30) 

 Δηζαγάγνληαο ηελ (Π. 28) ζηελ (Π. 30), θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ (Π.27), 

πξνθχπηεη 

             1/ 1 ˆˆ ˆ( ( )) [(1 ) / ( )] ( )cL s T t b t b T  (Π. 31) 

απφ ηελ νπνία θαη έπεηαη φηη εάλ ˆ 0T  θαη ˆ 0b , ηφηε έξρεηαη θαηαλάγθελ κία 

ρξνληθή ζηηγκή, απφ ηελ νπνία θαη έπεηηα ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο θαζίζηαηαη αξλεηηθφο, ελψ ηείλεη 

καθξνρξνλίσο ζηελ ηηκή 1
b̂  (γηα παξάδεηγκα, ην ρήκα Π. 4 παξηζηά ην L̂  σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ, γηα 1cs , 0.3 , ( ) 1T t , θαη 0.02( ) t
b t e , νπφηε 

ˆ 1/15 0.07L  , ελψ ην ρήκα Π. 5 παξηζηά, ζηαζεξψλ φισλ ησλ άιισλ, ην ίδην 

κέγεζνο γηα 0.015( ) t
T t e ).
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ΥΗΜΑ Π. 4.  Ο πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλζήθεο αλππαξμίαο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ 
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 Απφ ηελ ˆˆ ˆ
Ly L  θαη ηελ (Π. 30) έπεηαη φηη, φηαλ ˆ 0T , 

1ˆ ˆ
Ly s . Δπίζεο, απφ ηηο (Π. 

29) θαη (Π. 31) έπεηαη φηη, φηαλ ˆT̂ b , ˆ ˆL K θαη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ L̂  ηζνχηαη 

κε  ˆ ˆ ( )b r . 
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ΥΗΜΑ Π. 5.  Ο πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο σο 

ζπλάξηεζε ηνπ ρξφλνπ ζε ζπλζήθεο χπαξμεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη αχμεζεο ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ 

θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

 

                  ηε βάζε ηεο παξνχζεο αλάιπζεο δπλάκεζα λα ζπκπεξάλνπκε ηα 

αθφινπζα: (i) ρσξίο ηελ εηζαγσγή θαη ηελ εμεηδίθεπζε-ηαπηνπνίεζε κίαο ζπλάξηεζεο 

πνπ πεξηγξάθεη ηε δηαρξνληθή εμέιημε ησλ ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο (δει. ηεο (Π. 15α)) δελ είλαη δπλαηφλ λα γλσξίδεη θαλείο πψο αληηδξνχλ 

νη παξαγσγηθφηεηεο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ, ην πνζνζηφ ππεξαμίαο, ην 

πνζνζηφ θέξδνπο θαη ε απαζρνινχκελε πνζφηεηα εξγαζίαο ζε απμήζεηο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, (ii) αθφκα, φκσο, θαη αλ ε ελ ιφγσ ζπλάξηεζε είλαη 

εμεηδηθεπκέλε, ε αληίδξαζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ (ή, ηζνδπλάκσο, ηνπ πνζνζηνχ 

ππεξαμίαο) εμαξηάηαη, ελδερνκέλσο, απφ ηελ ππφζεζε πεξί ηνπ ρξφλνπ θαηαβνιήο 

ησλ κηζζψλ, θαη (iii) φηαλ νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη ζηαζεξέο (ή θζίλνπζεο), ε 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ, ˆ 0T , είλαη 

ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 

θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, θαη, άξα, γηα ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, θαη γηα ηνλ κε κεδεληζκφ ηνπ 

πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηεο απαζρνινχκελεο πνζφηεηαο εξγαζίαο. 

               H αμία ρξήζεο ηνπ παξφληνο αλαιπηηθνχ πιαηζίνπ έγθεηηαη, αθξηβψο, ζην φηη 

(i) φπσο ήδε είδακε, αλαδεηθλχεη θαη ζπκπιεξψλεη αξθεηά απφ ηα ινγηθά θελά ηνπ 

καξμηθνχ ππνδείγκαηνο, θαη (ii) φπσο ζα δνχκε αξγφηεξα (Παξάξηεκα 7), δχλαηαη λα 

απνηειέζεη κία βάζε ειέγρνπ ηεο εκπεηξηθήο ηζρχνο ηνπ καξμηθνχ λφκνπ, ελψ ε κφλε 

αδπλακία ηνπ εληνπίδεηαη ζην φηη ζπλίζηαηαη, ράξε επθνιίαο, ζε έλα κνλνηνκεαθφ 
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ζχζηεκα. Ζ δηεχξπλζή ηνπ ζε πνιπηνκεαθφ, θαηαβάιινληαο ην – φρη ακειεηέν – 

‘θφζηνο’ αξθεηψλ ηερληθψλ πεξηπινθψλ (ζρεηηθά, βι. π.ρ. Burmeister and Dobell, 

1970, ch. 9, θαη Mariolis, 2008a), νδεγεί ζε αιινίσζε νξηζκέλσλ, αθφκα θαη 

βαζηθψλ, ζπζρεηίζεσλ (π.ρ. δελ είλαη πιένλ αιεζέο φηη, φηαλ ˆ 0T , ε αχμεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ νδεγεί θαηαλάγθελ ζηελ αχμεζε ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ 

ηνπ ζπζηήκαηνο) αιιά φρη θαη ζε βιάβε ηνπ θεληξηθνχ επηρεηξήκαηνο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ε ελερφκελε ζε απηφ έλλνηα ‘ζπλάξηεζε παξαγσγήο’ ρξεζηκνπνηείηαη, 

αξθεηέο θνξέο, κε ζηξεβιφ ηξφπν θαη γηα απηφ ζα πξέπεη λα δηαζαθεληζζεί 

πεξαηηέξσ. Σν επηρεηξνχκε επζχο ακέζσο, εθθηλψληαο απφ ηελ πιένλ γλσζηή, θαη 

ζπρλφηεξα ρξεζηκνπνηνχκελε, ηφζν ζε ζεσξεηηθέο φζν θαη ζε εκπεηξηθέο κειέηεο, 

ζπλάξηεζε παξαγσγήο, ήηνη ηελ Cobb-Douglas (γηα εχζηνρεο ηζηνξηθέο θαη 

ζεσξεηηθέο αλαδξνκέο ζηελ ελ ιφγσ έλλνηα, βι. Humphrey, 1997, θαη, πεξαηηέξσ, 

Mishra, 2007). 

                 Χο δνθηκαζηηθή-επξεηηθή (heuristic) κνξθή ζπζρεηηζκνχ δηαθφξσλ 

κεγεζψλ, ησλ νπνίσλ ν βαζχηεξνο δεζκφο δελ έρεη αθφκα εληνπηζζεί πιήξσο, ή 

κνηάδεη αδχλαηνλ λα κπνξεί λα εληνπηζζεί κέζσ ζεσξεηηθψλ αξρψλ, απηή ε 

ζπλάξηεζε, δει. ε – αξγφηεξα νλνκαδφκελε – Cobb-Douglas, απνηεινχζε ήδε θνηλφ 

ηφπν ζε δηάθνξα πεδία ησλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ επηζηεκψλ, φπσο π.ρ. ζηελ 

έθθξαζε ηεο δχλακεο, ηελ νπνία αζθεί έλα ξεπζηφ ζε ζηεξεφ ζψκα θηλνχκελν εληφο 

ηνπ, σο ζπλάξηεζε ηεο κεησπηθήο επηθάλεηαο θαη ηεο ζρεηηθήο ηαρχηεηαο ηνπ 

ζψκαηνο ή ζηελ έθθξαζε ηεο ηαρχηεηαο κίαο ρεκηθήο αληίδξαζεο σο ζπλάξηεζε ησλ 

ζπγθεληξψζεσλ ησλ αληηδξψλησλ ζσκάησλ, γλσζηφο σο ‘λφκνο δξάζεσλ ησλ 

καδψλ’ ησλ Gulberg θαη Waage (1863), ή, ηέινο, ζηελ θαηαζηαηηθή ζεσξία ησλ 

ζεξκνδπλακηθψλ ζπζηεκάησλ (ελνπνίεζε ησλ ‘λφκσλ ησλ αεξίσλ’ ησλ Boyle, 

Charles θαη Gay-Lussac). ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε εηζήρζε, σο ζεσξεηηθφ, θαη 

κφλνλ, πιάζκα, θαηά πξψηνλ απφ ηνλ Philip H. Wicksteed ην 1894. Σν 1928 

ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο Charles Cobb θαη Paul H. Douglas πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί εκπεηξηθά ε λενθιαζηθή ζεσξία ηεο ‘θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο βάζεη ηεο 

νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο’ (δει. νη ζρέζεηο (Π. 19) θαη 

(Π. 20), εδψ), ζεσξία ε νπνία δηαηππψζεθε θαηά πξψηνλ απφ ηνλ John Bates Clark 

ζηα ηέιε ηνπ 19νπ
 αηψλα. Οη δηάθνξεο εθηηκήζεηο ησλ Cobb θαη Douglas, βάζεη 

ρξνλνζεηξψλ απαζρφιεζεο, παγίνπ θεθαιαίνπ θαη παξαγσγήο (εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή εμ ππνζέζεσο) ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ησλ ΖΠΑ (γηα ηελ πεξίνδν 1899-
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1922) θαη ηεο γλσζηήο ζηαηηζηηθήο κεζφδνπ ησλ ‘ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ’, πξφθξηλαλ 

ην απνηέιεζκα:  

 1/ 4 3/ 41.01y K L  

θαη πξνήγαγαλ εμαηξεηηθά ηελ αληίιεςε φηη νη απνδφζεηο θιίκαθαο δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ σο πεξίπνπ ζηαζεξέο θαη – δεδνκέλεο ηεο κε επξέζεσο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθήο απφθιηζεο αλάκεζα ζηα εκπεηξηθά ζηνηρεία πεξί ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηα αληίζηνηρα, εμαγφκελα απφ ηε ζπλάξηεζε, ζεσξεηηθά 

απνηειέζκαηα – φηη ε ζεσξία ηεο ‘νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο’ έρεη επαξθή εκπεηξηθή 

ηζρχ (βι. Cobb and Douglas, 1928, θαη Douglas, 1948). 

                    Σν ζεκειηψδεο δήηεκα, σζηφζν, φηη ε ίδηα ε λενθιαζηθή ζεσξία ηεο 

θαηαλνκήο αλαθέξεηαη ζε θαη πξνυπνζέηεη κία ηερλνινγηθήο θχζεσο ζπλάξηεζε 

αλάκεζα ζηα y , K , L  πνπ ηζρχεη ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (ηε ιεγφκελε 

‘ζπλάξηεζε παξαγσγήο’), ελψ ε εθηηκεζείζα απφ ηνπο Cobb θαη Douglas ζπλάξηεζε 

απνηειεί έλαλ ζηαηηζηηθφ ζπζρεηηζκφ εθείλσλ ησλ ζεκείσλ ηνπ ρψξνπ { y , K , L , 

t }, επί ησλ νπνίσλ δηαπηζηψζεθε (φπσο θαη αλ δηαπηζηψζεθε) φηη βξέζεθε ην ππφ 

ζεψξεζε ζχζηεκα θαη ηα νπνία, επηπιένλ, δελ απνθιείεηαη λα αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο, δελ δηέιαζε ηεο πξνζνρήο ηνπ Menderhausen 

(1938, 1939). Πεξαηηέξσ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί, ζε ζπκθσλία κε ηε κέζνδν 

‘δηαζηαηηθήο αλάιπζεο’ ηνπ J. W. S. Rayleigh (βι. π.ρ. ηκφπνπινο, 1987, θεθ. 8), ην 

εμήο: εάλ απνδεηρζεί φηη (i) κέγεζνο y  εμαξηάηαη απφ κεγέζε ix , 1,2,...,i n , αιιά 

ηα δεχηεξα δελ εμαξηψληαη απφ ην πξψην, (ii) ηα ix  είλαη αλεμάξηεηα κεηαμχ ησλ, θαη 

(iii) ε ζπλάξηεζε αλάκεζα ζην y  θαη ηα ix , ( )y F x , [ ]ixx , είλαη ζπλερήο, ηφηε 

ην ζεψξεκα αλάιπζεο ζπλάξηεζεο ζε ζεηξά, ηνπ Weierstrass, καο επηηξέπεη λα 

γξάςνπκε: 

                    1 2 1 2 1 2

1 1 2 2 1 2 3 1 2( ) ... ... ... ...n n na b ca a b b c c

n n ny F T x x x T x x x T x x xx               (Π.24α) 

φπνπ ηα iT  θαη φινη νη εθζέηεο είλαη ζηαζεξέο. Έηζη, ε ζπλάξηεζε Cobb-Douglas, 

a b
y TK L , φπνπ T  κία θπζηθή (δει. κε αδηάζηαηε) ζηαζεξά, ε νπνία θαζηζηά ην 

a b
K L  δηαζηαηηθά νκνηνγελέο κε ην y , δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κία πξνζέγγηζε ηεο 

πθηζηάκελεο, αιιά άγλσζηεο, ζπλάξηεζεο ( , )y F K L . Πψο, φκσο, ζα απνδεηρζνχλ 

νη πξνυπνζέζεηο (i)-(ii) (αο κελ αζρνιεζνχκε, έζησ, κε ηελ πξνυπφζεζε (iii)) ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεσξήκαηνο (νη νπνίεο είλαη, νχησο ή άιισο, θαη νη πξνυπνζέζεηο 
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ζπγθξφηεζεο ηεο έλλνηαο ‘ζπλάξηεζε παξαγσγήο’); Γελ ππάξρεη άιιε κέζνδνο πιελ 

ηεο πεηξακαηηθήο θαη, ζπγθεθξηκέλα, απηήο πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ εθηέιεζε ‘πιήξνπο 

πεηξάκαηνο πνιιψλ παξαγφλησλ’ (complete factorial experiment – γηα ηηο γεληθέο 

αξρέο ηεο κεζφδνπ, βι. π.ρ. ηκφπνπινο, 1987, θεθ. 7-9), κέζνδνο ε νπνία δελ είλαη 

δπλαηφλ, φκσο, λα εθαξκνζζεί, γηα πξνθαλείο ιφγνπο, ζηελ πεξίπησζή καο! Γηα απηφ 

αθξηβψο, λφεκα δχλαληαη λα έρνπλ κφλνλ νη ιεγφκελεο ‘κεραλνινγηθέο ή 

ηερλνινγηθέο ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο’ (βι. π.ρ. ηελ επηζθφπεζε ηνπ Walters, 1963, 

pp. 11-14), νη νπνίεο δελ είλαη, βέβαηα, νη ‘ζπλαξηήζεηο παξαγσγήο’ πνπ πξνυπνζέηεη 

ε λενθιαζηθή ζεσξία, αιιά εκη-εκπεηξηθέο ή, απιψο, εκπεηξηθέο  εμηζψζεηο πνπ έρνπλ 

πξψηα ειεγρζεί πεηξακαηηθά, δει. ‘εμηζψζεηο αλαδξνκήο/παιηλδξφκεζεο’ (regression 

equations): π.ρ. ε πνζφηεηα κεηαθεξφκελνπ, κέζσ αγσγνχ, πεηξειαίνπ (‘παξαγφκελν 

πξντφλ’) δχλαηαη λα εθθξαζζεί σο ζπλάξηεζε ηεο ηππνδχλακεο ηεο αληιίαο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά, θαη ηεο δηακέηξνπ ηνπ αγσγνχ (‘ζπληειεζηέο 

παξαγσγήο’) ή, αληηζηνίρσο, ε παξαγφκελε ζε γαία ζπγθεθξηκέλνπ εκβαδνχ 

πνζφηεηα ζίηνπ δχλαηαη λα εθθξαζζεί σο ζπλάξηεζε ησλ πνζνηήησλ ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιηπαζκάησλ. 

                   ια απηά δελ ζεκαίλνπλ, βέβαηα, φηη είλαη αδηθαηνιφγεηε, γηα ηηο 

αλάγθεο κίαο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο,  ε έθθξαζε ησλ δηαζεζίκσλ, ζε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή, ηερληθψλ παξαγσγήο κέζσ κίαο ζπλάξηεζεο ( , )y F K L  (θαζψο επίζεο θαη 

ε εηζαγσγή ππνζέζεσλ ζρεηηθά κε ηε δηαρξνληθή κεηαβνιή ησλ ηερληθψλ) αιιά 

κφλνλ φηη ην εγρείξεκα ηεο εκπεηξηθήο εθηίκεζεο απηήο ηεο ζπλάξηεζεο βάζεη 

ρξνλνζεηξψλ γηα ηα y , K  θαη L  είλαη κάιινλ αβάζηκν. Δμάιινπ, γλσξίδνπκε a 

priori φηη ζηηο ρξνλνζεηξέο δελ απνηππψλνληαη κνλφδξνκεο θαη ακεηάβιεηεο 

ηερλνινγηθέο ζρέζεηο ηεο κνξθήο { K L y } αιιά κάιινλ ζρέζεηο 

αιιειεμάξηεζεο (ηερλνινγηθέο θαη κε). Δηδηθφηεξα, ηα K  θαη L  ηεο ζηηγκήο 1t  

ζπλδένληαη κε ην y  ηεο ζηηγκήο t , κέζσ ηνπ ‘κεραληζκνχ’ απνηακηεχζεσλ-

επελδχζεσλ θαη ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο, θαη, έηζη, νη πνζνηηθέο κεηαβνιέο 

πνπ επηθέξεη ε επηζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, πξνθαινχλ κεηαβνιέο (i) ζηηο 

πθηζηάκελεο κνξθέο ζπκπιεξσκαηηθφηεηαο θαη ακνηβαίαο ππνθαηάζηαζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (δει. ζηηο δηαζέζηκεο ηερληθέο παξαγσγήο, απφ άπνςε 

κνξθήο, είδνπο ή/θαη πιήζνπο, θαη, άξα, ζηα Ke  θαη Le  ή, αθφκα, θαη ζηε ζπλάξηεζε 

( )F ), (ii) ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (δει. ζην T  ή, γηα ηελ 
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αθξίβεηα, ζηα KT  θαη LT ), θαη (iii) ζηε ζχλζεζε ησλ y , K , L  (νη νπνίεο είλαη, ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, δηαλπζκαηηθέο κεηαβιεηέο), πξάγκα πνπ εθθξάδεη ηελ παξαγσγή 

λέσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο, ηελ παχζε ηεο παξαγσγήο άιισλ θαη, 

παξάιιεια, ηε ζπληέιεηα κεηαζρεκαηηζκψλ, ηφζν δηαθνξηζκνχ φζν θαη 

νκνγελνπνίεζεο, ζηνπο ηχπνπο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ, εηεξνγελψλ εξγαζηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή ησλ επηκέξνπο εκπνξεπκάησλ.79
  

 

Παξάξηεκα 7: Η ‘ινγηζηηθή ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο’ θαη ε εκπεηξηθή ηζρύο              

ηεο καξμηθήο ζεώξεζεο  

Δίλαη κάιινλ πξνθαλέο φηη ν φξνο T̂  ζηε ζρέζε (Π.16) δχλαηαη λα εξκελεπζεί, ζε 

πξψηε πξνζέγγηζε, ηνπιάρηζηνλ, σο ε αλαγφκελε ζηελ ηερλνινγηθή πξφνδν 

κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο, ελψ νη φξνη ˆ
Ke K  θαη ˆ

Le L  σο ε αλαγφκελε ζηε κεηαβνιή 

ηεο πνζφηεηαο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο, 

αληηζηνίρσο, κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο. Έηζη, εάλ είλαη γλσζηά ηα ŷ , K̂ , L̂ , θαη Ke  

( 1 Le ), ε ‘ζπκβνιή’ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ‘ππφινηπνλ 

κέγεζνο’, ήηνη 

 ˆ ˆ ˆˆ ( )K LT y e K e L  (Π.32) 

ή, κε ιέμεηο, σο φ,ηη απνκέλεη απφ ηε κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο αθνχ αθαηξεζεί ε 

‘ζπκβνιή’ ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο.80
 Δπεηδή ε εθαξκνγή ηεο (Π. 32) 

ζηε κέηξεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζε νηθνλνκίεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

θφζκνπ πξνυπνζέηεη σο δεδνκέλεο ηηο πξψηεο κεξηθέο παξαγψγνπο ηνπ y  σο πξνο K  

θαη L , θαη επεηδή  απηφ πξνυπνζέηεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, ηε γλψζε ησλ Ke , Le  (θαη, 

άξα, ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο), ε νπνία είλαη αδχλαηε, θαηά ηελ εκπεηξηθή 
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 Απηέο νη αλαηξνθνδνηηθέο επηδξάζεηο ζπγθξνηνχλ ηνλ ππξήλα ηεο ιεγφκελεο ‘ζεσξίαο ηεο 
ελδνγελνχο κεγέζπλζεο’ (endogenous growth theory), ε νπνία αλαπηχρζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο 
ηνπ 1980 απφ ηνπο Romer (1986) θαη Lucas (1988) (γηα κία ζπλνπηηθή έθζεζε ηεο ζεσξίαο βι. Romer, 

1994, θαη Gylfason, 1999, 135-156, ελψ γηα κία αλαιπηηθή έθζεζε, βι. Barro and Sala-i-Martin 

(1995)). Βξίζθνληαη, σζηφζν, ζην επίθεληξν θαη ηεο – αλεμάξηεηεο – ζπκβνιήο ηνπ Anchishkin 

([1973] 1977, Part 1 and ch. 8), ε νπνία εκπλέεηαη απφ ηε καξμηζηηθή γεληθή ζεσξία ηεο 
αλαπαξαγσγήο ησλ θνηλσληθφ-νηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ θαη αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 
νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ζε έλα ζνζηαιηζηηθφ ζχζηεκα. 
80

 Πξνθαλψο, ε (Π. 32) ηζρχεη αθφκα θαη φηαλ ε παξαγσγή δελ ππφθεηηαη ζε ζηαζεξέο απνδφζεηο 
θιίκαθαο. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη, φπσο ηνλίδνπλ νη Barro and Sala-i-Martin (1995, pp. 433 and 457-

460), ε ‘ινγηζηηθή ηεο κεγέζπλζεο’ δελ είλαη κία κέζνδνο πξνζδηνξηζκνχ ησλ ‘πεγψλ’ ηεο 
κεγέζπλζεο, αιιά κφλνλ απνζχλζεζεο (decomposition) ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ 
πξντφληνο, ελψ ε εθαξκνγή ηεο πξνυπνζέηεη φηη νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ T  

είλαη πιήξσο αλεμάξηεηνη απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ησλ κεηαβνιψλ ησλ K  θαη L .  
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εθηίκεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ εηζαγάγνληαη 

(θαιχηεξα: είλαη σο εάλ λα εηζαγάγνληαη), ζπλήζσο, νη ζπλζήθεο (Π. 19) θαη (Π. 20), 

θαη, έηζη, ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηε ζρέζε 

 eˆ ˆ ˆˆ [ (1 ) ]p pT y s K s L  (Π. 32α) 

φπνπ ηα ŷ , K̂ , L̂  θαη 
ps  κεηξνχληαη (φρη ρσξίο ζεσξεηηθέο θαη πξαθηηθέο δπζθνιίεο, 

θαη δηά ηεο εηζαγσγήο ‘εξσηθψλ’ ππνζέζεσλ) ζηε βάζε ησλ δηαζεζίκσλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ.81
 Δλαιιαθηηθά, δχλαηαη θαλείο λα βαζηζζεί ζηελ αθφινπζε, άκεζα 

πξνθχπηνπζα απφ ηελ (Π. 14),  ζρέζε   

 ˆˆ ˆˆ ˆ(1 ) (1 )p p p py s K s L s r s b  (Π. 33) 

ζεσξψληαο φηη ην δεμηφ κέινο ηεο ζπληζηά κία εθηίκεζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ππφ ηελ έλλνηα φηη ηζρχο ηεο ˆˆ 0p ws r s b  πξνυπνζέηεη ηελ 

αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο. Απηή ε εθηίκεζε, γλσζηή σο ‘δπτθή 

πξνζέγγηζε’ (dual  approach), δελ πξναπαηηεί νχηε ηε γλψζε ηεο ζπλάξηεζεο 

παξαγσγήο νχηε ηελ ππφζεζε πεξί κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο, ελψ δίλεη, βεβαίσο, 

ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ (Π. 32α). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, είλαη, ηξφπνλ ηηλά, 

κεξνιεπηηθή, δηφηη εμαξηάηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο: γηα δχν, 

ππνζεηηθέο, νηθνλνκίεο, ζηηο νπνίεο ζπληειείηαη ε ίδηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ε ίδηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ε 

εθαξκνγή ηεο (Π. 33) δίλεη δηαθνξεηηθφ απνηέιεζκα, εθηφο εάλ ηα κεξίδηα ησλ 

θεξδψλ είλαη ηα ίδηα ή ˆr̂ b . Σέινο, απφ ηηο (Π. 32), (Π. 32α) (ή (Π. 33)) θαη 

1K Le e , ιακβάλνπκε 

 e ˆˆ ˆ ( )p KT T s e k  (Π. 34) 

ην νπνίν ζπληζηά ην απφιπην ζθάικα ηεο εθηίκεζεο.82
 

                                                 
81

 Δπεηδή ηα ζηνηρεία είλαη, βέβαηα, ζε κνξθή ρξνλνζεηξψλ, ε  ρξήζε ηεο (Π.32α) ζηεξείηαη λνήκαηνο 
θαη, έηζη, εθαξκφδεηαη πξνζεγγηζηηθφο ηχπνο  ηνπ L. Thörnqvist, ν νπνίνο δίλεη 

1 1 1 1ln( / ) ln( / ) [ ln( / ) (1 )ln( / )]t t t t pt t t pt t tT T y y s K K s L L  

φπνπ 
1( ) / 2pt pt pts s s . 

82
 εκεηψλεηαη, ελδεηθηηθά, φηη νη ηέζζεξηο ελαιιαθηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ Douglas (1948, pp. 12 and 36) 

γηα ηελ νηθνλνκία ησλ ΖΠΑ θαη ηελ πεξίνδν 1890-1922, εθηηκήζεηο πνπ έρνπλ βαζηζζεί ζε κία Cobb-

Douglas ζπλάξηεζε, δίλνπλ έλα K Le e  κεηαμχ 0.93 θαη 1.04, δει. αξθεηά θνληά ζην 1, θαη έλα Ke  

κεηαμχ 0.15 θαη 0.23, ελψ ε κέζε ηηκή ηνπ 
ps  είλαη 0.39. Έηζη, γηα κία κεηαβνιή ηεο έληαζεο 

θεθαιαίνπ θαηά 1%, ε (Π. 34) δίλεη απφ 0.16% έσο 0.24%. Αλ θαη απηέο νη εθηηκήζεηο ειαζηηθνηήησλ 
ηνπ Douglas έρνπλ ακθηζβεηεζεί έληνλα, ηφζν απφ ζεσξεηηθή φζν θαη απφ νηθνλνκεηξηθή άπνςε, 
δίλνπλ κία αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα κεγάινπ πιήζνπο δηαζέζηκσλ εθηηκήζεσλ θαη, έηζη, γηα ηελ 
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 κσο, ε (Π.14)  δελ ηζρχεη, φπσο έρνπκε δεη, φηαλ (i) νη απνδφζεηο θιίκαθαο 

είλαη ζηαζεξέο θαη ηα θέξδε κεγηζηνπνηνχληαη, αιιά ππάξρνπλ κνλνπσιηαθέο ή/ θαη 

κνλνςσληαθέο θαηαζηάζεηο, ή (ii) νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη θζίλνπζεο θαη ηα 

θέξδε κεγηζηνπνηνχληαη ή, ηέινο, (iii) νη απνδφζεηο θιίκαθαο είλαη αχμνπζεο, ην 

θφζηνο ειαρηζηνπνηείηαη θαη νη κε ηειείσο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο 

κεγηζηνπνηνχλ ηα θέξδε ησλ. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε (Π. 33) ζα πξέπεη λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ζρέζε 

 ˆˆ ˆˆ ˆ ˆ
p w p wy s K s L s r s b s         (Π.33α) 

ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηελ (Π. 12α). Έηζη, ην απφιπην ζθάικα, θαηά ηελ εθηίκεζε 

ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ απφ ηελ  (Π. 33α), είλαη 

 eˆ ˆ ˆ ˆ( ) ( )p K w LT T s e K s e L        (Π. 34α) 

θαη, άξα, ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε (i) πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ησλ ζρέζεσλ (Π. 

19β-20β), ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε (ii) ηζνχηαη κε ην κεδέλ (δηφηη, φπσο 

είδακε, 
K pe s  θαη L we s ), θαη ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε (iii) ηζνχηαη κε 

1 ˆ ˆ( )p Ke k L (βι. (Π. 19γ-20γ)). Πάλησο, επεηδή είλαη εκπεηξηθά πνιχ δχζθνιν (εάλ 

φρη αδχλαην) λα δηαπηζησζεί ην χςνο ηνπ , κπνξνχκε λα ζέζνπκε π
r K , φπνπ 

π
r  ην πνζνζηφ ‘ππεξθέξδνπο’ θαη λα γξάςνπκε ηελ (Π. 12α) σο 

 
*

y r K bL  (Π. 12β) 

φπνπ ην *
r  ( r r ) ππνινγίδεηαη, απφ ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία, σο ( ) /y bL K . Έηζη, 

ζηε ζέζε ηεο (Π. 33α) έρνπκε 

                   * * * ˆˆ ˆˆ ˆ
p w p wy s K s L s r s b                   (Π. 33β) 

φπνπ * * /ps r K y  θαη * 1p ws s . Άξα, ην απφιπην ζθάικα, θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ 

πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ απφ ηελ  (Π.33β) (ε νπνία δελ 

                                                                                                                                            
εκπεηξηθή ηάμε κεγέζνπο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ αλαθέξνπκε (γηα νξηζκέλα επηρεηξήκαηα ελάληηα ζηε 
ρξήζε ηεο Cobb-Douglas γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλάξηεζεο παξαγσγήο, βι. ηελ παιαηφηεξε 
επηζθφπεζε ηνπ Intriligator, [1978] ρ.ρ., ζζ. 173-179 , θαη ηελ πην πξφζθαηε ζπκβνιή ηνπ Antràs, 

2004). χγθξηλε π.ρ. κε  ηελ εθηίκεζε ηεο Cobb-Douglas πνπ παξαζέηνπλ νη Abel θαη Βernanke, 2002, 

ζει. 116, γηα ηηο ΖΠΑ θαη ηελ πεξίνδν 1980-1997, ήηνη 1K Le e  θαη 0.3Ke , ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηηο ΖΠΑ πνπ παξαζέηνπλ νη  Samuelson θαη 
Nordhaus, 2000, η. 1, ζζ. 525-527, ηα νπνία δείρλνπλ φηη απφ ην 1930 έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1990 ην 
κεξίδην ησλ θεξδψλ θπκαίλεηαη, αθνινπζψληαο κία θαζνδηθή ηάζε, κεηαμχ 0.40 (1930), θαη 0.27 
(1980), θαη φηη απφ ην 1980 θαη κεηά απμνκεηψλεηαη κεηαμχ 0.27 θαη 0.30.  
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ζπκπίπηεη κε ηελ (Π. 33α)) είλαη, ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε (ii), ίζν κε 

ˆ(1 )K  θαη, ζηελ πξναλαθεξζείζα πεξίπησζε (iii), ίζν κε 1 ˆˆ(1 ) p LK e k . 

                      Αθφκα θαη αλ αληηπαξέιζνπκε ην κνλνηνκεαθφ, θαη’ νπζίαλ, 

ραξαθηήξα ηεο αλάιπζεο, θαζψο επίζεο θαη ηα πνιχπιεπξα εκπεηξηθά πξνβιήκαηα 

πνπ ηίζεληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο, παξακέλεη αλνηθηφ ην δήηεκα φηη 

πξαγκαηεχεηαη ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν σο εμσγελή (σο ‘κάλλα εμ νπξαλνχ’), θαη γηα 

απηφ αθξηβψο έρεη ιερζεί, πνιχ εχζηνρα, φηη ε εθηίκεζε ηνπ T̂  δελ ζπληζηά ηφζν κία 

εθηίκεζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ φζν ηνπ βαζκνχ ηεο άγλνηάο καο γηα 

ηηο αηηίεο ηεο κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο (Abramovitz, 1956, p. 11). Έηζη, εάλ ζέινπκε 

λα βξηζθφκαζηε πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη πξνηηκφηεξν λα 

πξνζεγγίζνπκε ην T  σο έλαλ, επηπιένλ, παξαγσγηθφ ζπληειεζηή, ν νπνίνο παξάγεηαη 

κέζσ ησλ K  θαη L , ήηνη, ζε θνξκαιηζηηθνχο φξνπο, 

  ( , )y y yy T TZ K L                               (Π. 35α) 

 ( , )T T TT T G K L                     (Π. 35β) 

φπνπ νη ππνδείθηεο δειψλνπλ ηνπο ηνκείο παξαγσγήο (δει. TK  είλαη ε πνζφηεηα ηνπ 

κέζνπ παξαγσγήο πνπ αλαιψλεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ T θ.ιπ.) θαη νη παξάκεηξνη 
yT  

θαη TT  δειψλνπλ φινπο εθείλνπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή 

ησλ y  θαη T , αληηζηνίρσο, αιιά καο είλαη άγλσζηνη ή, ηέινο πάλησλ, αδπλαηνχκε λα 

ζπκπεξηιάβνπκε ξεηά ζηελ απεηθφληζε (unidentified factors of growth). Απφ απηέο 

ηηο ζρέζεηο, θαη εάλ ππνζέζνπκε, ράξε απινχζηεπζεο θαη κφλνλ, φηη νη εκπιεθφκελεο 

ζπλαξηήζεηο είλαη Cobb-Douglas θαη, ζπγθεθξηκέλα,  

 
1( ) ( )y yZ K L , 0 1 

 1 1[( ) ( ) ]T TG K L , 1v  

ιακβάλνπκε  

                                
1 1 1

1 1( ) ( ) [( ) ( ) ] [( ) ( ) ]T T y yy TG Z T K L K L        (Π. 36) 

φπνπ 
1 y TT T T . ε απηή ηε βάζε, ν φξνο G  δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο έλαο δείθηεο ηεο 

ζπλνιηθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ζηνλ ηνκέα παξαγσγήο ηνπ 

y , ν νπνίνο θαζνξίδεηαη ελδνγελψο (απφ ηε ζχλνιε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο) θαη 

είλαη ηφζν πςειφηεξνο φζν πεξηζζφηεξν ην  ππεξβαίλεη ην 1. Έηζη, έρνπκε  

  1
ˆ ˆ ˆ ˆˆ [ (1 ) ]y yG y T K L  (Π. 37α) 



 83 

ή83
  

 1
ˆˆ ˆˆ(1 ) Ly yR G T   (Π. 37β) 

            ηα αθφινπζα δελ ζα επεθηαζνχκε άιιν πξνο απηήλ θαηεχζπλζε, αιιά ζα 

ζηαζνχκε ζηα γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ εμαγάγνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ εκπεηξηθψλ 

εξγαζηψλ, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηηο (Π.32α), (Π. 33) θαη (Π.33β), πάλσ ζην κέζν 

εηήζην πνζνζηηαίν ξπζκφ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ζηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο 

ζηε κεηαβνιή ηνπ πξντφληνο (κεηξνχκελε κε ην θιάζκα eˆ ˆ/T y ) ζηηο κάιινλ πην 

αληηπξνζσπεπηηθέο θεθαιαηνθξαηηθέο νηθνλνκίεο. Απηά κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο 

εμήο:84
 

(i). Γηα ηελ πεξίνδν απφ ην 1870 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 ε ζρεηηθή 

ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη ζεηηθή, αιιά κάιινλ κηθξή, ζπγθξηλφκελε 

κε ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε 

Γεξκαλία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 40%, ζηηο ΖΠΑ 27% θαη ζηε Μεγ. Βξεηαλία 20%. 

Γεληθά, ζε απηήλ ηελ πεξίνδν, ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη κάιινλ 

ρακειφο θαη, έηζη, δχλαηαη λα ιερζεί, πνιχ ρνλδξηθά, φηη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο εξκελεχεηαη κέζσ, θπξίσο, ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο 
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 Απηή ε πξνζέγγηζε απεηθφληζεο θαη εθηίκεζεο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ βαζίδεηαη ζηνλ 
Anchishkin ([1973] 1977, ch. 8 θαη, εηδηθά, pp. 258-267). Γηα ηελ αθξίβεηα, ν Anchishkin αθνινπζεί 
κία ‘αληίζηξνθε’ δηαδηθαζία (ε νπνία ηείλεη λα ζπζθνηίζεη, ζα ιέγακε, ηε ζπκβνιή ηνπ): ππνζηεξίδεη 
φηη ζπλεπεία ηνπ ελδνγελή ραξαθηήξα ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο ηνπ y  

εκθαλίδεη αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, ήηνη 
 

1y T K L , 1  

Δλ ζπλερεία δείρλεη φηη απηή ε ζπλάξηεζε δχλαηαη λα κεηαζρεκαηηζζεί ζηελ  
 

1 1 1

1[( ) ]( )y T K L K L  (Π. 36α) 

φπνπ 1( )  θαη . Σέινο, ππνζηεξίδεη φηη ν εληφο αγθίζηξσλ φξνο ζηελ (Π. 36α) 
αληαλαθιά ηε ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ή, αιιηψο, ηε ζπκβνιή ησλ 
‘εληαηηθψλ πεγψλ ηεο κεγέζπλζεο’ (‘intensive sources of growth’), ελψ ν εληφο παξελζέζεσλ φξνο 
αληαλαθιά ηε ζπκβνιή ησλ ‘εθηαηηθψλ πεγψλ ηεο κεγέζπλζεο’ (‘extensive sources of growth’) θαη, 
έηζη, θαηαιήγεη ζε ζρέζεηο αλάινγεο κε ηηο (Π. 37α-β). Πξνθαλψο, ε (Π. 36) ηαπηίδεηαη κε ηελ (Π. 
36α) εάλ ππνηεζεί φηη ην χςνο ηνπ T  εμαξηάηαη απφ ηηο πνζφηεηεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο 
εξγαζίαο πνπ αλαιψλνληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ y , ήηνη 

y TK K K  θαη 
y TL L L , θαη 

απμάλεηαη κε απηέο θαηά ηξφπνλ πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζπλάξηεζε ( )G . εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη ε 
ινγηθή βάζε ησλ ζεκειησδψλ ππνδεηγκάησλ ηεο ιεγφκελεο ‘ζεσξίαο ηεο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο’ (βι. 
π.ρ. Barro and Sala-i-Martin (1995, chs 4-5) είλαη ίδηα κε απηήλ ησλ ζρέζεσλ (Π. 35α-β) θαη (Π. 36α).  
84

 Αλ θαη ηα επξήκαηα πνπ παξαζέηνπκε δελ έρνπλ φια αληιεζεί κε ηελ ίδηα αθξηβψο ζεσξεηηθή θαη 
ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία, ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, αληηπξνζσπεπηηθά  ηνπ 
ζπλφινπ ησλ δηαζεζίκσλ, ζηε βηβιηνγξαθία, ζρεηηθψλ επξεκάησλ. Πξνέξρνληαη, θαηά βάζε, απφ ηηο 
εξγαζίεο ησλ J. Σinbergen, M. Abramovitz, R. M. Solow, O. Aukrust, J. W. Kendrick, E. F. Denison, 

D. W. Jorgenson, Z. Griliches θαη A. Maddinson, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο ζρεηηθέο επηζθνπήζεηο ησλ 
Abraham-Frois (1991, pp. 278-309), Barro and Sala-i-Martin (1995, pp. 438-441), Samuelson θαη 
Nordhaus (2000, θεθ. 6 θαη 27), Abel θαη Βernanke (2002, ζζ. 306-310) θαη Blanchard (2006, ζζ. 290-

292). 
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θεθαιαίνπ θαη ζπκβαδίδεη κε ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (ήηνη, 

ˆˆ
L ps k  ή ˆˆ(1 ) 0p L ps s R   – βι. ζρέζεηο (Π. 22) θαη (Π. 22α)). Καηά θάπνηνλ 

ηξφπν, δειαδή, ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αλάπηπμεο δελ  

βξίζθνληαη ζε αληίθαζε κε ηηο καξμηθέο ζεσξήζεηο. Πάλησο, δχζθνια ππνζηεξίδεηαη 

φηη νη εμειίμεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε απηήλ ηελ πεξίνδν είλαη νκνηφκνξθεο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη εθηηκήζεηο ηνπ Helmstädter (1973) δηακνξθψλνπλ ηελ αθφινπζε 

εηθφλα: ζηε Γεξκαλία, απφ ην 1850 έσο θαη, πεξίπνπ ην 1880, νη ηάζεηο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ είλαη αλνδηθέο, ελψ 

απφ ην 1880 έσο ην 1913 ε θαηάζηαζε αληηζηξέθεηαη (ελδεηθηηθέο ηηκέο: R (ζχλνιν 

νηθνλνκίαο)  0.20 (1850), 0.21 (1874), 0.19 (1913), R (βηνκεραληθνχ ηνκέα)  0.33 

(1850), 0.48 (1874), 0.31 (1913), ws  (ζχλνιν νηθνλνκίαο)  0.74 (1850), 0.77 (1874), 

0.70 (1913), ws  (βηνκεραληθνχ ηνκέα)  0.78 (1850), 0.85 (1874), 0.77 (1913)). ηε 

Μεγ. Βξεηαλία, ην ζεκείν αληηζηξνθήο ησλ ηάζεσλ εληνπίδεηαη πεξί ην 1895. 

Δηδηθφηεξα, ην R  (ην ws ) απμνκεηψλεηαη, αζζελψο, πεξί ηελ ηηκή 0.27 (ηελ ηηκή 0.56) 

ζηελ πεξίνδν 1870-1880, ελ ζπλερεία, θαη έσο ην 1894, αθνινπζεί κία αλνδηθή ηάζε 

(ην 1894 αλέξρεηαη ζην 0.31 (ζην 0.61)) θαη, ηέινο, αθνινπζεί, έσο ην 1912, κία 

θαζνδηθή ηάζε (ην 1912 θαηέξρεηαη ζην 0.28 (ζην 0.56)). Σέινο, ζηηο ΖΠΑ, ην R  

θπκαίλεηαη πεξί ηελ ηηκή 0.26 ζηελ πεξίνδν 1899-1919, ελψ ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί 

αλνδηθή ηάζε θαη ιακβάλεη ηελ ηηκή 0.37 ην 1950. ε απηήλ ηε δεχηεξε πεξίνδν 

αλέξρεηαη θαη ην κεξίδην ησλ κηζζψλ απφ 0.62 ζε 0.73 (βι. θαη Kendrick, 1956, pp. 

13-14, 1961, ch. 1, o νπνίνο εθηηκά, επίζεο, φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1889-1919 ν κέζνο 

εηήζηνο ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη 1.1%, ελψ δηπιαζηάδεηαη θαηά ηελ 

πεξίνδν 1919-1953). 

(ii). Mεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1910, φπνπ ην ζχζηεκα έρεη εηζέιζεη ζην ζηάδην ηνπ 

αλεπηπγκέλνπ κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ, θαη έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1970, ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ γίλεηαη φιν θαη 

ζεκαληηθφηεξε.85
 Γηα παξάδεηγκα, ζηε Γεξκαλία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 65%, θαηά ηελ 

πεξίνδν 1913-1950, θαη  ηνπ 75%, θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1973. Αληηζηνίρσο, ζηηο 
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 Χο γλσζηφλ, νη ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ
 αηψλα ζπληζηνχλ ην ιεγφκελν ‘δεχηεξν θχκα ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο’ θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
(ειεθηξηζκφο θαη πεηξέιαην) θαη ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηε βηνκεραλία, 
ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη λέεο κέζνδνη 
θαηεξγαζίαο ηνπ ράιπβα, ε θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κεραλψλ, κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο, λέσλ 
πιηθψλ (π.ρ. ηα ειαζηηθά θαη ην ζπλζεηηθφ κεηάμη) θαη λέσλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη επηθνηλσλίαο 
ζπληζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα. 
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ΖΠΑ είλαη 70% θαη 50%, θαη ζηε Μεγ. Βξεηαλία είλαη 88% θαη 70%. Γεληθά, 

εθηηκάηαη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1960, θαη φζνλ αθνξά έλα αξθεηά επξχ ζχλνιν 

θεθαιαηνθξαηηθψλ νηθνλνκηψλ, ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη 

ηεο ηάμεο ηνπ 60% θαη άλσ (π.ρ. ζηε Γαιιία, ηελ Ηηαιία θαη ηε νπεδία είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 70%, ελψ ζηε Ννξβεγία είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 60%). Δπίζεο, εθηηκάηαη φηη 

θαηά ηελ πεξίνδν 1950-1973 ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ, πξψηνλ, είλαη, 

γεληθά, αηζζεηά πςειφηεξνο απφ απηφλ ηεο πεξηφδνπ 1913-1950 (π.ρ. ζηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία, ηελ Ηαπσλία θαη ηελ Οιιαλδία ππεξδηπιαζηάδεηαη θαη απμάλεηαη 

ζεκαληηθά θαη ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηνπ), θαη, δεχηεξνλ, φζνλ αθνξά νξηζκέλεο απφ ηηο 

πιένλ θεθαιαηνθξαηηθά αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηείλεη λα εξκελεχεη πνιχ κεγάιν 

ηκήκα, εάλ φρη ην ζχλνιν, ηεο παξαηεξνχκελεο πνζνζηηαίαο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη φηη παξαγσγηθφηεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ απμάλεηαη.86
 

(iii). Δλ ζπλερεία, θαη έσο ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, εμαζζελεί ηφζν ε 

ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ φζν θαη, θπξίσο, ν ξπζκφο ηεο, ελψ ζηε 

ζπλέρεηα αλαθάκπηνπλ, ρσξίο φκσο λα επαλέξρνληαη ζηα επίπεδα ηεο πεξηφδνπ 1950-

1973. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο εθηηκήζεηο, ζηηο ΖΠΑ θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

1973-1982, φπνπ ε ζρεηηθή ζπκβνιή ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηεο εξγαζίαο είλαη 

45% θαη 73%, αληηζηνίρσο, ζεκεηψλεηαη αξλεηηθφο ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ (ηεο ηάμεο ηνπ –0.28% αλά έηνο), ελψ ν ξπζκφο ηεο πεξηφδνπ 

1982-1997 είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 0.76%, θαη, άξα, ν κηζφο απφ απηφλ ηεο πεξηφδνπ 

1948-1973 (1.53%) θαη κηθξφηεξνο απφ απηνχο ησλ πεξηφδσλ 1929-1948 (1.01%) θαη 

1929-1982 (1.02%).
87

 Δπίζεο, θαηά ηελ πεξίνδν 1982-1997, ε ζρεηηθή ζπκβνιή ηεο 
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 Υξεζηκνπνηψληαο έλα πνιπηνκεαθφ ππφδεηγκα (βι. Δλφηεηα 4 ηνπ παξφληνο Γνθηκίνπ) θαη ζηνηρεία 
απφ ηνπο Πίλαθεο Δηζξνψλ-Δθξνψλ ησλ ΖΠΑ, γηα ηα έηε 1947, 1958, 1963, 1967-1970, θαη 1972, ν 
Ochoa (1989) πξνζθέξεη ηα αθφινπζα επξήκαηα (ζχγθξηλε θαη κε ηελ αληίζηνηρε κειέηε ησλ Miller 

and Gowdy, 1998, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα νηθνλνκία θαη θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 1950-1990): ε 
παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο εκθαλίδεη ηάζε ζπλερνχο θαη ηζρπξήο αχμεζεο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα 
ηνπ θεθαιαίνπ ηάζε ζεκαληηθήο κείσζεο απφ ην 1947 ζην 1958,  ζηαζεξήο αχμεζεο απφ ην 1958 ζην 
1967, θαη κείσζεο απφ ην 1967 ζην 1972. Σέινο, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην απμάλεηαη ζπλερψο, ελψ ην 
πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη αθξηβψο ζε εθείλα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζηα νπνία θαη ε 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ εκθαλίδεη ηάζεηο κείσζεο. Γπζηπρψο δελ ππάξρεη επαξθήο αξηζκφο 
ζρεηηθψλ εξγαζηψλ πνπ λα αθνινπζνχλ απηήλ ηε κέζνδν, ηελ νπνία ζεσξνχκε πνιχ πεξηζζφηεξν 
αμηφπηζηε. Μφλνλ αθνχ εθπνλεζνχλ, θαη ηα επξήκαηά ησλ ζπγθξηζνχλ κε απηά ηεο ‘ινγηζηηθήο ηεο 
κεγέζπλζεο’, ζα αλαθαλεί εάλ ε εκπεηξηθή έξεπλα βάζεη πνιπηνκεαθψλ ππνδεηγκάησλ ζπληζηά κία  
αρξείαζηε πεξηπινθή. 
87

 Γηα κία θξηηηθή ζχλνςε ησλ δηαζεζίκσλ, ελαιιαθηηθψλ εξκελεηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, ζηηο νπνίεο δελ 
κπνξνχκε λα ζηαζνχκε, βι. π.ρ. Abel θαη Βernanke (2002, ζζ. 311-315). Απηέο αθνξνχλ, θπξίσο, ζηελ 
αχμεζε ησλ ηηκψλ ηεο ελέξγεηαο, ε νπνία ελδέρεηαη λα νδήγεζε ζε ππνθαηάζηαζή ηεο απφ εηζξνέο 
κέζσλ παξαγσγήο θαη εξγαζίαο, ζηηο επελδχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 



 86 

ηερλνινγηθήο πξνφδνπ είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 22%, θαη, άξα, αηζζεηά κηθξφηεξε απφ 

απηήλ ησλ πεξηφδσλ 1929-1948 (40%), 1948-1973 (41%) θαη 1929-1982 (35%). 

Γεληθά, εθηηκάηαη φηη ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εξγαζίαο, ν νπνίνο παξαηεξείηαη θαηά ηελ πεξίνδν 1973-2000 (θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξίνδν 1948-1973) ζε νξηζκέλεο απφ ηηο πιένλ αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, είλαη 

κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε ηνπ ξπζκνχ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη, άξα, φηη ε 

πξψηε κάιινλ αλαγάγεηαη ζηε δεχηεξε παξά ζε κείσζε ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο 

έληαζεο θεθαιαίνπ. 

ια απηά δειψλνπλ φηη ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο δελ 

πξνζηδηάδεη ε αδπλακία ηαπηφρξνλεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνπ θεθαιαίνπ θαη, άξα, φηη ε αλαγθαία ζπλζήθε ηεο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο 

δελ πιεξνχηαη. ε απηήλ αθξηβψο ηε βάζε νη Samuelson θαη Nordhaus (2000, η. 2, 

ζζ. 335-337) επηζεκαίλνπλ φηη ‘ε νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ πξνεγκέλσλ εζλψλ [θαηά 

ηνλ 20ν
 αηψλα – Θ. Μ.] κπνξεί, πξνζεγγηζηηθά, λα ζπλνςηζζεί ζηηο αθφινπζεο ηάζεηο 

[εθεμήο εηζαγάγνπκε ην ζπκβνιηζκφ ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ θαη πξαγκαηνπνηνχκε 

αξθεηέο, ζρεηηθέο αλαπξνζαξκνγέο – Θ. Μ.]:  

 Σάζε 1. Σα κέζα παξαγσγήο έρνπλ απμεζεί ηαρχηεξα απφ ηελ απαζρνινχκελε 

πνζφηεηα εξγαζίαο, ήηνη ˆ 0k . 

 Σάζε 2. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ηάζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη ˆ 0b . 

 Σάζε 3.  To ws  έρεη απμεζεί πνιχ ειαθξά καθξνπξφζεζκα (ήηνη ˆˆ
L b ), αιιά 

θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ ή εκθαλίδεη ηάζε κείσζεο 

(ήηνη ˆˆ
L b ). 

 Σάζε 4. Έρνπλ ππάξμεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην r , ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θχθισλ, αιιά δελ ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ή θαζνδηθή ηάζε ζηνλ αηψλα 

απηφλ. 

                                                                                                                                            
αζθάιεηα θαη πγηεηλή ησλ ρψξσλ εξγαζίαο, ζηελ πηζαλνινγνχκελε κείσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ χπαξμε ρξνληθήο πζηέξεζεο αλάκεζα ζηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 
ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή ρξεζηκνπνίεζή ησλ (εθκάζεζε ρξήζεο, 
αλαδηάξζξσζε παξαγσγήο θ.ιπ.) θαη, ηέινο, ζηελ εμάληιεζε ησλ νξίσλ αμηνπνίεζεο ησλ 
ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ ηνπ κεηαπνιεκηθνχ παξειζφληνο θαη, παξάιιεια, ζην γεγνλφο φηη κεγάιν 
κέξνο ησλ ζχγρξνλσλ θαηλνηνκηψλ (πνπ αθνξνχλ, θπξίσο, ζηνπο ηνκείο ηεο απηνκαηνπνίεζεο θαη ηεο 
βηνηερλνινγίαο) δελ είλαη αθφκα νηθνλνκηθά αμηνπνηήζηκν. εκεηψλεηαη φηη ε αλάιπζε πνπ εθηίζεηαη 
ζην Παξάξηεκα 9 ηνπ παξφληνο, ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί, ζε νξηζκέλν βαζκφ, ζρεηηθή. 
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 Σάζε 5. Αληί γηα ηε ζηαζεξή κείσζε ηνπ R , ηελ νπνία  ζα αλέκελε θαλείο βάζεη 

ηεο Σάζεο 1, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απηφ ην κέγεζνο έρεη απμεζεί.88
 

 Σάζε 6. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ν ιφγνο /K y  έρεη κείλεη 

ζηαζεξφο.89
 

 Σάζε 7. Μεηά ηελ εμάιεηςε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ, ην 

εζληθφ πξντφλ έρεη απμεζεί κε κέζν εηήζην ξπζκφ θνληά ζην 3%. Ζ αχμεζε ηνπ 

πξντφληνο ππήξμε πνιχ πςειφηεξε απφ ην ζηαζκηθφ κέζν ηεο αχμεζεο ησλ εηζξνψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο (κέζα παξαγσγήο, εξγαζία θαη κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο-πφξνη), 

ππνδειψλνληαο φηη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο πξέπεη λα έρεη παίμεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ήηνη ˆ 0T . Αθξηβψο γηα απηφ, άιισζηε, νη Σάζεηο 3, 4 θαη 5 

ζπλππάξρνπλ. 

 Οη επηά ηάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο ηζηνξίαο καο δίλνπλ νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ αλάπηπμε ζηε ζχγρξνλε επνρή, αιιά δελ είλαη ζαλ ηνπο ακεηάβιεηνπο 

λφκνπο ηεο Φπζηθήο. Δμάιινπ, ε κεηά ην 1973 πεξίνδνο, κε αμηνζεκείσηε 

επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηνπ πξντφληνο, ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, καο ππελζπκίδεη φηη θαλέλαο νηθνλνκηθφο λφκνο δελ 

δηαζθαιίδεη φηη ην κέιινλ πξέπεη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ηε ξσκαιέα αχμεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ πνπ είδακε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα.’. 

 

Παξάξηεκα 8: Σν θζίλνλ πνζνζηό θέξδνπο θαη ηα ζπλνιηθά θέξδε 

 Γεδνκέλνπ φηη /( )r u K bL  θαη, ππφ ηελ ππφζεζε φηη νη εξγαδφκελνη δελ 

απνηακηεχνπλ, φηη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ, g , 

ηζνχηαη κε cs r , έπεηαη φηη 
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 Απηή ε εμέιημε είλαη ην πξντφλ θαη γεληθφηεξσλ ζπλαξηήζεσλ, νη νπνίεο δειαδή δελ πξνζηδηάδνπλ 
ζηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα Δγρεηξίδην Γηαιεθηηθνχ Τιηζκνχ, ην 
νπνίν γξάθηεθε ζηελ Λ.Γ. ηεο Κίλαο, ην 1975, δηαβάδνπκε ην εμήο (παξαζέησ απφ ηελ ειιεληθή 
κεηάθξαζε, εθδ. Α/ ζπλέρεηα, ζει. 196): ‘Παιηά έλαο εξγάηεο κπνξνχζε λα παξαθνινπζεί κφλν θακία 
δεθαξηά αξγαιεηνχο, ελψ ζήκεξα επηβιέπεη πάλσ απφ εθαηφ ηαπηφρξνλα: πψο έγηλε απηφ; Πξφθεηηαη θη 
εδψ γηα κία ζπιινγηθή γλψζε πνπ απέθηεζαλ νη εξγάηεο πθαληνπξγίαο κέζα ζηελ πξάμε ηεο 
παξαγσγήο.’. Ζ δπλαηφηεηα ελδνγελνχο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ζηελ παξαγσγή 
ελφο αγαζνχ, ζπλεπεία ηεο ζπζζσξεπκέλεο εκπεηξίαο πνπ απνθηήζεθε θαηά ηελ παξαγσγή ησλ 
επηκέξνπο κνλάδσλ ηνπ, ζπληζηά πεξίπησζε νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ε νπνία επηζεκάλζεθε απφ ηνλ 
Adam Smith ([1776] 2009, Βηβιίν Η, θεθ. 1), κε ην πεξίθεκν παξάδεηγκα ηνπ θιάδνπ θαηαζθεπήο 
βεινλψλ (βι. θαη Pratten, 1980), θαη αλαιχεηαη ζην ππφδεηγκα ‘εθκάζεζεο ζηελ πξάμε’ (learning-by-

doing) ηνπ Arrow (1962). 
89

 ε φξνπο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ, θαη εάλ ππνζέζνπκε φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη ζην ηέινο ηεο 
πεξηφδνπ παξαγσγήο, απηφο ν ιφγνο γξάθεηαη ( / )c c ps u y s s . Έηζη, ε ζηαζεξφηεηά ηνπ δειψλεη, 

δεδνκέλεο ηεο Σάζεο 3, φηη ην cs  έρεη θηλεζεί καδί κε ην ws . 
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 ˆ ˆ ˆ
cu r g r s r  (Π.38) 

Έηζη, έρεη ππνζηεξηρζεί φηη, φηαλ ˆ 0r , αθφκα θαη αλ ‘αξρηθά’ ην u  απμάλεηαη, ζα 

έξζεη κία ζηηγκή φπνπ ˆ 0u . Αο ζεσξήζνπκε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πεξίπησζε ηεο 

εθζεηηθήο κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, ήηνη ( ) (0) t
r t r e , φπνπ 0 (0)cs r  

(Shaikh, 1992, pp. 177-180, θαη Μαληάηεο et al., 1999, ζζ. 151-156). Απφ ηελ 

επίιπζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (Π.38) πξνθχπηεη 

 ( )( ) f t
u t e , φπνπ 1( ) (0) t

cf t s r e t  

θαη  ε απζαίξεηε ζηαζεξά ηεο νινθιεξψζεσο, θαη, άξα, φηη ε θίλεζε ηνπ u  

αληηζηξέθεηαη ηε ρξνληθή ζηηγκή * 1 ln[( (0)) / ]ct s r  (ην ρήκα Π. 6 δείρλεη ηε 

δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ u  θαη ηνπ û , γηα 0.5cs , (0) 1r , 0.1 θαη 1 , νπφηε 

* 16.01t  ). 
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ΥΗΜΑ Π. 6: Σν ππεξπντφλ θαη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ σο ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ φηαλ 

ην πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζην κεδέλ εθζεηηθά 

 

 

     Δίλαη ζαθέο φηη δελ ππάξρεη θάπνην ζθάικα ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα 

αιιά ζην ζπιινγηζκφ.90
 Καηαξράο, εάλ ην ζπλερψο κεηνχκελν πνζνζηφ θέξδνπο 

                                                 
90

 Θα κπνξνχζε λα ιερζεί φηη πθίζηαηαη κία αλαληηζηνηρία αλάκεζα ζηελ ππφζεζε πεξί ελφο 
ακεηάβιεηνπ cs , ε νπνία ελέρεηαη ζην παξάδεηγκα, θαη ζηε ζεψξεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Marx φηη νη 

θεθαιαηνθξάηεο κάιινλ είλαη αλαγθαζκέλνη λα απμάλνπλ ζπλερψο ην cs  πξνθεηκέλνπ λα 
επηηπγράλνπλ, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο έληαζεο θεθαιαίνπ, εθείλε ηελ πνζνζηηαία αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ε νπνία δηαζθαιίδεη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ππεξαμίαο (βι. Μαξμ, 
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ηείλεη ζε κία ζεηηθή ηηκή, ηφηε ηίπνηε δελ εγγπάηαη φηη ππάξρεη κία ζηηγκή φπνπ ζα 

ηζρχζεη ˆ 0u . Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη ( ) 1 t
r t , 0 . Απφ ηελ επίιπζε 

ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (Π. 38) πξνθχπηεη 
( )( ) (1 )f t t

u t e , φπνπ 1( ) [ (ln ) ]t

cf t s t  

θαη  ε απζαίξεηε ζηαζεξά ηεο νινθιεξψζεσο.91
 Έηζη, εχθνια δηαπηζηψλεηαη φηη ην 

û  ηείλεη, κνλφηνλα ή κε, ζην cs  θαη δχλαηαη λα είλαη ζπλερψο ζεηηθφ (βι. π.ρ. ην 

ρήκα Π. 7, φπνπ 0.5cs  θαη ην  ηζνχηαη κε 0.5  ή 0.6 ), ελψ ην ζπλνιηθφ 

θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο εμειίζζεηαη ζην ρξφλν ζχκθσλα κε ηε ζπλάξηεζε ( )f t
e  

θαη, άξα, απμάλεηαη ζπλερψο, κε έλαλ πνζνζηηαίν ξπζκφ, ν νπνίνο κεηψλεηαη ζπλερψο 

ηείλνληαο ζην cs . ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην cs  απμάλεηαη ζπλερψο, 

ηείλνληαο ζην 1, ηφηε είλαη απνιχησο δπλαηφλ (βι. ζρέζε (Π. 38)) ην û  λα απμάλεηαη 

ζπλερψο, ηείλνληαο ζην r , ελψ ην g  έρεη κε κνλφηνλε ζπκπεξηθνξά ή δχλαηαη, γηα 

νξηζκέλνπο ζπλδπαζκνχο ησλ αξηζκεηηθψλ ηηκψλ ησλ παξακέηξσλ, λα ζεσξεζεί 

‘πξαθηηθά’ ακεηάβιεην, ηείλνληαο, θαη απηφ, ζην  r  (βι. π.ρ. ρήκαηα Π. 8 θαη Π. 9, 

αληηζηνίρσο, φπνπ ( ) 1 0.5 t

cs t , 0.1, 0.745 ή 0.9 , θαη  ην  ηζνχηαη κε 0.6 ). 

 

 

                                                                                                                                            
1978, η. 1, θεθ. 22, θαη ηδίσο ζζ. 613 θαη 625-626). Αλ θαη ε ελ ιφγσ ππφζεζε είλαη φλησο 
πεξηνξηζηηθή, ε ceteris paribus αληηθαηάζηαζή ηεο απφ ηελ ππφζεζε πεξί ελφο ζπλερψο απμαλφκελνπ 

cs  δελ νδεγεί, σζηφζν, ζε αλαίξεζε ηνπ ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηνο (επραξηζηψ ηνλ Λ. Σζνπιθίδε γηα 
απηήλ ηελ επηζήκαλζε), αθξηβψο επεηδή ε ηηκή απηνχ ηνπ κεγέζνπο δελ κπνξεί, εμνξηζκνχ, λα ππεξβεί 
ην 1. Πξάγκαηη, εάλ ζηα πιαίζηα ηνπ αληηζηνίρνπ ζην ρήκα Π. 6 αξηζκεηηθνχ παξαδείγκαηνο ζέζνπκε 
π.ρ. ( ) 1 0.5(0.1)t

cs t , ζα δηαπηζηψζνπκε φηη ε ˆ( )u t  εκθαλίδεη έλα ζεκείν κεγίζηνπ ζην 

1.08t   (ζεκείν ζην νπνίν κεγηζηνπνηείηαη θαη ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 
θεθαιαίνπ, επεηδή ππνηίζεηαη, ζην παξφλ παξάδεηγκα, φηη ην r̂  είλαη ακεηάβιεην) θαη κεδελίδεηαη ζην 

23.03t   (ην νπνίν, φπσο αλακελφηαλ, είλαη κεγαιχηεξν ηνπ * 16.01t  ). 
91

 Τπφ ηελ ππφζεζε φηη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, κία 
ζπλάξηεζε (Π. 15α) πνπ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζε απηήλ ηελ θίλεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο είλαη ε 
γξακκηθά νκνηνγελήο ζπλάξηεζε ηεο κνξθήο: 
 

1

1 2( ) ( ) ( ( )) ( ( ))y t T K t T K t L t  

φπνπ 1T , 2T  ζεηηθέο ζηαζεξέο θαη 0  (βι. (Π. 24α) θαη Jones and Manuelli, 1990). Πξάγκαηη, 
απφ ηηο αλαγθαίεο ζπλζήθεο γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο, (Π. 19) θαη (Π. 20), πξνθχπηεη 
 

1( ) ( ( ))r t T b t  

φπνπ 1(1 ) θαη 1/

2 (1 )T . Έηζη, γηα 1 1T  θαη 1/( ) ( / )t
b t , πξνθχπηεη 

( ) 1 t
r t . 
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ΥΗΜΑ Π. 7: Ο  πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππεξπξντφληνο σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηαλ ην 

θζίλνλ πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζε κία ζεηηθή ηηκή θαη ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο είλαη ζηαζεξφ 
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ΥΗΜΑ Π. 8: Ο  πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ππεξπξντφληνο σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηαλ ην 

θζίλνλ πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζε κία ζεηηθή ηηκή θαη ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο 
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ΥΗΜΑ Π. 9: Ο  πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ σο ζπλάξηεζε  ηνπ ρξφλνπ φηαλ ην 

θζίλνλ πνζνζηφ θέξδνπο ηείλεη ζε κία ζεηηθή ηηκή θαη ην πνζνζηφ απνηακίεπζεο απμάλεηαη ζπλερψο 

 

 

 

 

 Αιιά γηα λα κελ ηζρχεη ν αξρηθφο ζπιινγηζκφο δελ απαηηείηαη ην πνζνζηφ 

θέξδνπο λα ηείλεη ζε κία ζεηηθή ηηκή. Δάλ ην r̂  ηείλεη πην γξήγνξα ζην κεδέλ απφ φ,ηη 

ην cs r , ηφηε ην û  είλαη ζπλερψο ζεηηθφ. Έζησ, γηα παξάδεηγκα, φηη 1( ) ( )r t t , 

φπνπ 0  θαη 1cs . Απφ ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (Π. 38) 

πξνθχπηεη  

  ( ) ( )u t t  

φπνπ   ε απζαίξεηε ζηαζεξά ηεο νινθιεξψζεσο θαη 1cs . Έπεηαη, έηζη, φηη 

ην u  θαη ην ζπλνιηθφ θεθάιαην ηνπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ γλεζίσο αχμνπζεο 

ζπλαξηήζεηο ηνπ ρξφλνπ, ελψ νη πνζνζηηαίνη ξπζκνί κεηαβνιήο ησλ ηείλνπλ, 

καθξνρξνλίσο, ζην κεδέλ. 

               Αλ θαη ν V. I. Lenin είρε ήδε ππνδείμεη, ζηελ πξσηνπφξα κειέηε ηνπ κε 

ηίηιν ‘Απ’ αθνξκή ην ιεγφκελν δήηεκα ησλ αγνξψλ’ (Λέληλ, 1893), φηη, θάησ απφ ην 

ζχλνιν ησλ ππνζέζεσλ ηνπ Marx, ε απξφζθνπηε κεγέζπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη 

απνιχησο δπλαηή, αξθεηνί καξμηζηέο πξνζπάζεζαλ, ζηε ζπλέρεηα, λα ζπλδέζνπλ ηνλ 
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καξμηθφ λφκν κε θαηλφκελα νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ.
92

 Ζ πξνεγεζείζα ζπδήηεζε έδεημε 

φηη έλα ζχζηεκα πνπ δηέπεηαη (εμ ππνζέζεσο)  απφ ηελ πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο δχλαηαη λα ραξαθηεξίδεηαη, πξψηνλ, απφ έλαλ ζεηηθφ πνζνζηηαίν ξπζκφ 

κεηαβνιήο ηνπ θέξδνπο, ν νπνίνο ηείλεη, καθξνρξνλίσο, ζε κία κε αξλεηηθή ηηκή θαη, 

δεχηεξνλ, απφ έλαλ ζεηηθφ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ, ν νπνίνο 

ηείλεη, καθξνρξνλίσο, ζε κία κε αξλεηηθή ηηκή θαη, ππφ ηνλ φξν φηη ην cs  απμάλεηαη 

ζπλερψο, απμάλεηαη, κάιηζηα, γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα. Θα πξέπεη, επνκέλσο, λα 

ιερζεί φηη ε ελ ιφγσ ζχλδεζε είλαη ρσξίο ινγηθή βάζε. 

 

Παξάξηεκα 9: Κξαηηθέο δαπάλεο, κεηαβηβαζηηθέο πιεξωκέο θαη πνζνζηό 

θέξδνπο  

Υάξε απινχζηεπζεο θαη ζπληνκίαο, ππνζέηνπκε φηη ηα θέξδε (ην ππεξπξντφλ) 

δηαζπψληαη ζε εηζφδεκα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, θξαηηθέο δαπάλεο θαη εηζφδεκα ησλ 

κε εξγαδνκέλσλ (επηδφκαηα αλεξγίαο, ζπληάμεηο θ.ιπ.). Δπίζεο, φηη νη κε 

εξγαδφκελνη (φπσο θαη νη εξγαδφκελνη) δελ απνηακηεχνπλ, νη κηζζνί θαηαβάιινληαη 

ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, θαη νη θξαηηθέο δαπάλεο, G , πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε αλαινγία κε ηελ πνζφηεηα ησλ κέζσλ παξαγσγήο, K Ax , ήηνη ( )G Ax , 

0 .
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            Έηζη, κπνξνχκε λα γξάςνπκε ηα αθφινπζα: 

                               1/ [1 ( )]/ [1 ( / )]Lr u K A ba A R bk R b  (Π. 39) 

 (1 ) c nex g Ax Ax bL b L b N  (Π. 40) 

 ( )c negK s rK K b N   (Π. 41) 

φπνπ ην cb  ( 0  γηα 1cs ) παξηζηά ηελ θαηαλάισζε ησλ θεθαιαηνθξαηψλ αλά 

εξγαδφκελν,  ( )L ax , ην neb  ηελ θαηαλάισζε ησλ κε εξγαδνκέλσλ αλά κε 

εξγαδφκελν, ην N  ην πιήζνο ησλ κε εξγαδνκέλσλ θαη ην g  ( /K K ) ηνλ 

πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ.  
                                                 
92

 Γηα ηε γεληθή, αιγεβξηθή δηεξεχλεζε ηεο ζπκβνιήο ηνπ Lenin, βι. Voronin (1989). Γηα κία 
ζπλνπηηθή έθζεζε ησλ πξψηκσλ, ζρεηηθψλ πξνζπαζεηψλ ησλ καξμηζηψλ νηθνλνκνιφγσλ, βι. νπήδπ 
([1956] ρ.ρ., θεθ. 9 θαη 11). 
93

 Σν παξφλ ππφδεηγκα ζπγθξνηήζεθε ζην Μαξηφιεο (2006β), κε ζηφρν ηελ παξακεηξηθή εθηίκεζε ηνπ 
κεγίζηνπ ιφγνπ κε εξγαδνκέλσλ-εξγαδνκέλσλ πνπ δχλαηαη λα αλζέμεη έλα πνιπηνκεαθφ ζχζηεκα, ελψ 
αλαπηχρζεθε πεξαηηέξσ θαη εθαξκφζηεθε, βάζεη ζηνηρείσλ απφ νξηζκέλεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, ζην 
Groza et al. (2008). Αλ θαη είλαη απνιχησο δπλαηή ε ελζσκάησζή ηεο, αληηπαξεξρφκαζηε ηελ 
πεξίπησζε επηβνιήο έκκεζσλ θφξσλ. Σέινο, δελ ζα άιιαδε, επί ηεο νπζίαο, θάηη, εάλ ππνζέηακε φηη 
G x . 
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 Γηαηξψληαο ηελ (Π. 40) κε ην x , αλαθαιψληαο ηελ L ax  θαη ιχλνληαο σο 

πξνο ην g , πξνθχπηεη 

 1 1[ ( / )]c neg R bk b b N L k  

ή, αλαθαιψληαο ηελ (Π. 39), 

 1[ ( / )]c neg r b b N L k  (Π.42) 

ε νπνία δειψλεη φηη, ακεηάβιεηνπ ηνπ σξνκηζζίνπ θαη ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο, πθίζηαηαη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζην g  θαη ηα 

( , , ( / )c neb b N L ). Δηδηθφηεξα, γηα 0cg b  θαη neb b , πξνθχπηεη  /N L s  ή, 

κε ιέμεηο,  ην πιήζνο ησλ κε εξγαδνκέλσλ αλά εξγαδφκελν ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ 

ππεξαμίαο. Γεληθφηεξα, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ είλαη κε 

αξλεηηθφο (θαη, άξα, πιεξνχηαη ε αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε κε θζίλνπζα, δει. ηελ 

απιή, 0g , ή ηε δηεπξπκέλε, 0g , αλαπαξαγσγή ηνπ ζπζηήκαηνο) φηαλ θαη κφλνλ 

φηαλ 

 1[ ( / )]c ner b b N L k   (Π. 43) 

ή, φηαλ παξαβηάδεηαη ε (Π. 43), κφλνλ ζηε βάζε ελφο επαξθψο ειιεηκκαηηθνχ 

εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαη, άξα, ηεο δεκηνπξγίαο εμσηεξηθνχ ρξένπο.94
  

 Πεξαηηέξσ, δηαηξψληαο ηελ (Π. 41) κε ην K  πξνθχπηεη 

 1[ ( / ) ]c neg s r b N L k  (Π. 44) 

ή 

 n

cg s r        (Π. 44α) 

φπνπ ην 

 [ ( )]/ {1 [( ) / ]}n

ne ner u K b N K r K b N u  

παξηζηά ην ‘θαζαξφ πνζνζηφ θέξδνπο’, δει. ην εηζφδεκα ησλ θεθαιαηνθξαηψλ πξνο 

ηα κέζα παξαγσγήο, ην νπνίν, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, δχλαηαη λα κεηψλεηαη, 

αθφκα θαη φηαλ ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη (αλαγθαία ζπλζήθε απηήο ηεο 

                                                 
94

 ε κία αλνηθηή νηθνλνκία, ρσξίο αληαγσληζηηθέο εηζαγσγέο, ε ζρέζε (Π. 40) γξάθεηαη 
 (1 ) c ne xx g Ax Ax bL b L b N e  

φπνπ xe  είλαη νη θαζαξέο εμαγσγέο (εμαγσγέο κείνλ εηζαγσγέο) θαη, άξα, ε ζπλζήθε (Π. 43) ιακβάλεη, 
ηειηθά, ηε κνξθή 

 

  
1[ ( / ) ( / )]c ne xr b b N L e L k  (Π. 43α) 

Έηζη, φηαλ παξαβηάδεηαη ε (Π. 43), ε ηζρχο ηεο 0g  πξνυπνζέηεη φηη 0xe . 
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κείσζεο είλαη, πξνθαλψο, ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ ζην ζπλνιηθφ ππεξπξντφλ). 

 Σέινο, απφ ηηο (Π. 42) θαη (Π. 44) ιακβάλνπκε 

 1 1 1(1 ) ( / )c c nes b k b N L k r  (Π. 45) 

ε νπνία δειψλεη φηη πθίζηαηαη κία αξλεηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

, , ( / )c neb b N L . 

 Έπεηαη, ινηπφλ, φηη, δεδνκέλσλ ησλ  { , ,A a b }, ην r  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ 

(Π. 39). Έηζη, εμσγελψο δεδνκέλνπ ηνπ cs  θαη, γηα παξάδεηγκα, ησλ , ( / )neb N L , ην 

g  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ (Π. 44) θαη ην cb  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ (Π. 45).  Αο 

ππνηεζεί, ηψξα, φηη, πξψηνλ, ην  ή/θαη ην ( / )neb N L  έρνπλ ηελ ηάζε λα απμάλνληαη, 

δεχηεξνλ, ην b  απμάλεηαη, θαη, ηξίηνλ, ε αχμεζε ηνπ L  πξνυπνζέηεη ηελ αχμεζε ηνπ 

k  θαη ζπκβαδίδεη κε ηελ αχμεζε ηνπ R . Ζ αχμεζε ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ αλά κέζν 

παξαγσγήο ή/θαη ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ αλά εξγαδφκελν ζπλεπάγεηαη, 

θαζαπηή, ηε κείσζε ηνπ θαζαξνχ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη, άξα, ηνπ πνζνζηηαίνπ 

ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, κείσζε ε νπνία δελ απνθιείεηαη λα νδεγεί ζε 

κείσζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο. Έηζη, 

δεδνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη 

λα κεησζεί, παξά ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ζπλεπεία ηεο 

κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην θαζαξφ πξντφλ, δει. ηνπ κεγέζνπο 

[1 ( / )]Lb .
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 Γελ απαηηείηαη λα ηνληζζεί φηη ζηα πιαίζηα ελφο πην νινθιεξσκέλνπ 

ππνδείγκαηνο νη ππνηηζέκελεο, εδψ, απμήζεηο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ 

κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ ζα πξέπεη λα εξκελεχνληαη θαη λα απεηθνλίδνληαη, ζε 

θάπνηνλ βαζκφ ηνπιάρηζηνλ, ελδνγελψο. Ζ θαηά ζεηξά πξψηε αχμεζε απνξξέεη (ζα 

πξέπεη λα ζεσξείηαη φηη απνξξέεη) απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ζχλνιεο αλαπαξαγσγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο, δει. φρη κφλνλ σο νηθνλνκηθήο αιιά θαη σο δηθαην-πνιηηηθήο θαη 

ηδενινγηθή δνκήο, ελψ ηκήκα ηεο, θαη ζπγθεθξηκέλα απηφ πνπ αθνξά ζηελ 
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 Απηή ε δηαδηθαζία ελέρεηαη, νπζηαζηηθά, ζηηο ζπλζήθεο (Π. 43-43α) θαη δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο κία 

απφ ηηο κνξθέο εθδήισζεο ηεο – βαζηθήο, θαηά ηε καξμηζηηθή ζεσξία – αληίθαζεο ηνπ 
θεθαιαηνθξαηηθνχ (εάλ φρη θάζε) ηξφπνπ παξαγσγήο, ήηνη ηεο αληίθαζεο αλάκεζα ζηηο πθηζηάκελεο 
παξαγσγηθέο ζρέζεηο θαη δπλάκεηο, φπνπ νη πξψηεο κεηαηξέπνληαη, θαηά ηελ πνξεία ηεο θεθαιαηαθήο 
επηζψξεπζεο, ζε εκπφδην ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο ησλ δεχηεξσλ, κνξθή πνπ νδεγεί ζε ‘θξίζε ηεο 
παξαγσγήο’ (βι. π.ρ. Μπνπράξηλ, [1921], ρ.ρ., ζζ. 284-285 θαη 319-336, θαη ηάιηλ, 1938, ζζ. 728-

729). 
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εθπαίδεπζε, ζηελ θαηάξηηζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζηελ έξεπλα-αλάπηπμε θαη 

ζηηο ππνδνκέο, επηδξά ζεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηνπ θεθαιαίνπ (πξάγκα πνπ δελ ιάβακε ππφςε ζηα πξνεγεζέληα). Ζ θαηά ζεηξά 

δεχηεξε απνξξέεη απφ ηελ ίδηα αλαγθαηφηεηα, αιιά δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

κνλνζήκαληα δεδνκέλε, δηφηη θαζνξίδεηαη, θαηά βάζε, απφ ηελ ηερληθή κεηαβνιή, 

ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο, θαζψο επίζεο θαη απφ δεκνγξαθηθνχο 

παξάγνληεο.96
 ηηο θεθαιαηνθξαηηθά αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, απφ ην 1913 έσο θαη 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 1990, ην ‘εηδηθφ βάξνο’ ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα (κεηξνχκελν κε 

ηα πνζνζηά ησλ ζπλνιηθψλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ ζην Α.Δ.Π.) ζρεδφλ 

ηεηξαπιαζηάζηεθε, ελψ θαηά ηα δηαζηήκαηα 1986-1989 θαη 1993-2000 ηα ειιείκκαηα 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ρσξψλ ηνπ Ο.Ο..Α. σο πνζνζηά ησλ Α.Δ.Π. 

αθνινχζεζαλ κία κάιινλ θνηλή πνξεία (κε ηελ εμαίξεζε ηεο Ηαπσλίαο, ε νπνία 

βξέζεθε, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ζε θαζεζηψο χθεζεο θαη, έηζη, αθνινχζεζε 

επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή): κεηψζεθαλ κε έληνλνπο ξπζκνχο ζπλεπεία ηεο 

κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ησλ δαπαλψλ ζηα Α.Δ.Π. (ην νπνίν πνζνζηφ επαλήιζε ζηα 

επίπεδα ηνπ 1980), θαη ην 1999-2000 κεηεηξάπεζαλ ή έηεηλαλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

πιενλάζκαηα (αλαιπηηθά βι. Brumby and Cangiano, 2001). 

 Σέινο, ρσξίο λα ηζρπξηδφκαζηε πψο ε ιεηηνπξγία ηνπ ‘κεραληζκνχ’ πνπ 

πεξηγξάςακε φλησο θαζφξηζε ηηο πξαγκαηηθέο εμειίμεηο (απαηηνχληαη εκπεηξηθέο 

κειέηεο γηα ιερζεί θάηη ηέηνην), αλαθέξνπκε φηη ε πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο, ε νπνία παξαηεξήζεθε, ζηηο θεθαιαηνθξαηηθά αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, 
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 Γηα κία απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάιπζεο ηνπ ζπλφινπ απηψλ ησλ δεηεκάησλ, βι. O’ Connor 
([1973] 1977). εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ζε έλα άξζξν κε ηίηιν: ‘Deux guerres locales’ (‘Γχν Σνπηθνί 
Πφιεκνη’), πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ γαιιηθή επηζεψξεζε Internationale Situationniste (Καηαζηαζηαθή 

Γηεζλήο), Octobre 1967, no. 11, ππνζηεξίδνληαη ηα εμήο (παξαζέηνπκε απφ ηελ αγγιηθή κεηάθξαζε 

πνπ είλαη δηαζέζηκε ζην ‘Γηαδίθηπν’): ‘Since the great crisis of 1929, state intervention has been more 

and more conspicuous in market mechanisms; the economy can no longer function steadily without 

massive expenditures by the state, the main ‘consumer’ of all noncommercial production (especially 
that of the armament industries). This does not save it from remaining in a state of permanent crisis and 

in constant need of expanding its public sector at the expense of its private sector. A relentless logic 

pushes the system toward increasingly state-controlled capitalism, generating severe social conflicts. 

The profound crisis of the American system lies in its inability to produce sufficient profits on the 

social scale. It must therefore achieve abroad what it cannot do at home, namely increase the amount 

of profit in proportion to the amount of existing capital. […] The artificial functioning of the 
monopolistic economy as a ‘war economy’ ensures, for the moment, that the ruling-class policy is 

willingly supported by the workers, who enjoy full employment and a spectacular abundance: ‘At the 
moment, the proportion of labor employed in jobs connected with national defense amounts to 5.2% of 

the total American labor force, compared with 3.9% two years ago. […] The number of civil jobs in the 
national defense sector has increased from 3.000.000 to 4.100.000 over the last two years.’ (Le Monde, 

17 September 1967). Meanwhile, market capitalism vaguely feels that by extending its territorial 

control it will achieve an accelerated expansion capable of balancing the ever-increasing demands of 

non-profit-making production.’. 
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απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ελέρεη 

ηελ άλνδν ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ηελ επηβξάδπλζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ 

αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, ηε κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ θαη 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηε δηφγθσζε ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα. 

Αληηζηξφθσο, ε αλνδηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1980, ελέρεη ηελ έληνλε κείσζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ, ηελ επηηάρπλζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο 

ηεο εξγαζίαο, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηε ζρεηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα.97
 Θεσξνχκελεο απφ ηε 

ζθνπηά ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, νη ελ ιφγσ εμειίμεηο κάιινλ ζα πξέπεη λα 

πξνζεγγηζζνχλ σο ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ιεγνκέλσλ ‘λενθηιειεχζεξσλ 

πνιηηηθψλ’, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη, κε ηε ζεηξά ηνπ, φηη απηή εθαξκνγή 

αληαπνθξηλφηαλ ζε αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο, δει. ζηελ αλαγθαηφηεηα δηαζθάιηζεο, 

εθ λένπ, ηεο βάζεο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ή, πξάγκα πνπ είλαη ην ίδην, φηη, 

ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ηα πεξηζψξηα άζθεζεο θευλζηαλψλ πνιηηηθψλ 

δηαρείξηζεο είραλ, πιένλ, εμαληιεζεί . 

 

Παξάξηεκα 10: Ελεξγόο δήηεζε, ππναπαζρόιεζε θεθαιαίνπ θαη πνζνζηό 

θέξδνπο 

Τπνζέηνπκε, ρσξίο ζεκαληηθή βιάβε ηεο γεληθφηεηαο, φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη 

εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξαγσγήο, θαζψο επίζεο θαη ηελ χπαξμε 

κφλνλ παγίνπ θεθαιαίνπ, ην νπνίν δελ θζείξεηαη θαη δχλαηαη (ζε αληηζηνηρία κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλεπεία αλεπαξθνχο ελεξγνχ δεηήζεσο) λα ππναπαζρνιείηαη.98
 

Έηζη, κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

  
* */ ( / )( / )( / )r u K u x x x x K   
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 Απφ ηελ πιεζψξα ησλ πεγψλ, ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζακε λα παξαπέκςνπκε (ζε νξηζκέλεο απφ 
απηέο έρνπκε ήδε παξαπέκςεη, ζηα πιαίζηα ηνπ Παξαξηήκαηνο 7), αο πεξηνξηζζνχκε ζηα Busch (1986, 

θεθ. 3-4, 1992, θεθ. 3), Gouverneur (1999), ζζ. 239-242 θαη θεθ. 9, Samuleson θαη Nordhaus (2000), 

η. 1, ζζ. 637-639 θαη θεθ. 16 θαη 19, θαη Mohun (2009). 
98

 Σν παξφλ ππφδεηγκα ππάγεηαη ζηε καξμηζηηθή θαη ηε κεηαθευλζηαλή παξάδνζε, θαη βαζίδεηαη ζηηο 
εξγαζίεο ησλ Rowthorn (1981), Dutt (1987, 1990, chs 2-3), Bhaduri and Marglin (1990) θαη Kurz 

(1990), ελψ νη θχξηεο ‘γξακκέο’ ζπγθξφηεζήο ηνπ δχλαληαη λα βξεζνχλ ζηηο εξγαζίεο ησλ Steindl 

(1952, 1979) θαη Sherman (1979) (γηα κία ζχλνςε ηεο φιεο ζπδήηεζεο, βι. Commendatore et al., 

2003). Γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα ηνπ ζπζηήκαηνο, βι. Blecker 

(1989), Taylor (1985) θαη You and Dutt (1996), ελψ γηα πνιπηνκεαθέο γεληθεχζεηο, φισλ ησλ εθδνρψλ 
ηνπ ππνδείγκαηνο, βι. Mariolis (2006, 2007). εκεηψλεηαη, ηέινο, φηη κε ηε εηζαγσγή κίαο 
αληίζηξνθεο ζπζρέηηζεο αλάκεζα ζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ην πνζνζηφ 
αλεξγίαο (δει. κίαο ‘θακπχιεο à la Phillips’), ην ππφδεηγκα κεηαηξέπεηαη ζε έλα αξθεηά πνιχπινθν 
ππφδεηγκα δηαθπκάλζεσλ (βι. Μαξηφιεο, 2006α, ζζ. 206-211). 
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ή 

  (1 ) [1 ( / )]p C C L Cr s ba b                 (Π.46) 

θαη 

  S

cg s r  (Π.47) 

φπνπ / 1ps u x ba  είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ, 1/L a  ε 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (ακεηάβιεηε εμ ππνζέζεσο), * /x K A  ην δπλεηηθφ 

πξντφλ, */x x , 0 1, ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο 

(ή, ηζνδπλάκσο, ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ), * / 1/C x K A ε ηερλνινγηθά 

θαζνξηζκέλε (θαη ακεηάβιεηε εμ ππνζέζεσο) παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ 

( / Cx K  είλαη ε ιεγφκελε ‘θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ’), θαη 

/S
g S K  είλαη ν πξαγκαηηθφο (actual) ξπζκφο επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ν 

νπνίνο πξνζδηνξίδεηαη (εμ ππνζέζεσο) απφ ηε κάδα ησλ απνηακηεχζεσλ, cS s u .
99

 

 Πεξαηηέξσ, ππνζέηνπκε φηη ν επηζπκεηφο (desired), απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, 

ξπζκφο επηζψξεπζεο ηνπ θεθαιαίνπ, I
g , εμαξηάηαη, βαζηθά, απφ ην πξνζδνθψκελν 

πνζνζηφ θέξδνπο, ην νπνίν ζεσξνχκε, εηζαγάγνληαο ηελ ‘ππφζεζε ησλ ζηαηηθψλ 

πξνζδνθηψλ’ (ράξε απινχζηεπζεο ηνπ πξάγκαηνο), ίζν κε ην ηζρχνλ πνζνζηφ 

θέξδνπο. Έηζη, επεηδή ην ηειεπηαίν εμαξηάηαη απφ ην ηζρχνλ κεξίδην ησλ θεξδψλ θαη 

ην βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο (βι. (Π. 46)), κπνξνχκε λα γξάςνπκε 

             / ( , )I

pg I K f s , κε / 0zf f z ,  ,  pz s  (Π.48) 

φπνπ I  είλαη νη επηζπκεηέο επελδχζεηο θαη f  κία γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε, ή, 

ππνζέηνληαο, γηα λα εμεηδηθεχζνπκε, κία γξακκηθή ζρέζε, 

 0 1 2

I

pg c c c s  (Π. 48α) 
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 Δάλ ππνηεζεί, ζε νξηζκέλε αληηζηνηρία κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, φηη ε πνζφηεηα ηεο ζπλνιηθά 
απαζρνινχκελεο εξγαζίαο δηαηξείηαη ζε δχν ηκήκαηα, εθ ησλ νπνίσλ ην έλα, IL ax , είλαη 
κεηαβιεηφ, δει. αθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο, 
ελψ ην άιιν, IIL , είλαη  ζηαζεξφ, δει. αλεμάξηεην ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο 
παξαγσγήο, θαη εμαξηάηαη π.ρ. γξακκηθά απφ ην χςνο ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (‘supplementary 

or overhead labour’ – πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ εξγαζία δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ, ινγηζηψλ, θπιάθσλ 
θ.ιπ.), ήηνη IIL K , 0 , ηφηε ε εθξνή αλά κνλάδα ζπλνιηθά απαζρνινχκελεο εξγαζίαο, δει. ε 

ιεγφκελε ‘θαηλφκελε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο’, απνηειεί γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ , 

ήηνη I II/( ) 1/{ [ /( )]}Cx L L a . ηα αθφινπζα ζα αληηπαξέιζνπκε απηήλ ηελ ‘πεξηπινθή’, 

ε νπνία θαηαξράο ζπλεπάγεηαη φηη ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα εμαξηψληαη απφ ην . 
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φπνπ ηα c  είλαη ζεηηθέο πξαγκαηηθέο ζηαζεξέο, θαη εηδηθά ην 0c  εθθξάδεη ην 

απηφλνκν ζηνηρείν ηεο επελδπηηθήο δήηεζεο (ην νπνίν δχλαηαη λα ζεσξεζεί φηη 

αληηζηνηρεί ζην θευλζηαλφ ‘animal spirits’, δει. ζε κία αλεμάξηεηε απφ ην χςνο ηνπ 

πξνζδνθψκελνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ξνπή-επηζπκία ησλ θεθαιαηνθξαηψλ πξνο 

επέλδπζε – βι. Keynes, [1936] 2001, θεθ. 12, § 7). 

Σέινο, ππνζέηνπκε φηη ε βξαρπρξφληα πξνζαξκνγή ηνπ πξντφληνο ζηε δήηεζε 

πεξηγξάθεηαη απφ ηε ζρέζε 

 / ( )x dx dt m I S  (Π. 49) 

φπνπ m  είλαη κία ζεηηθή παξάκεηξνο, εθθξάδνπζα ηελ ηαρχηεηα πξνζαξκνγήο. 

Δηδηθφηεξα, ε (Π.49) δειψλεη φηη φηαλ ( )I S , ε ελεξγφο δήηεζε ππεξβαίλεη 

(ππνιείπεηαη ηεο) παξαγσγήο θαη, άξα, ην πξντφλ απμάλεηαη (κεηψλεηαη). 

Λακβάλνληαο ππφςε ηηο (Π.48α) θαη cS s u , ε (Π.49) γξάθεηαη 

 
0 1 2( )p cx mK c c c s s r  

ή, αλαθαιψληαο ηελ (Π.46) θαη ηελ */x x , 

 
* *

0 1 2[ ( / ) ( / ) ]p c p Cx mK c c x x c s s s x x  (Π.50) 

Δπεηδή βξαρπρξνλίσο ην απφζεκα θεθαιαίνπ (άξα, θαη ην δπλεηηθφ πξντφλ) θαη ε 

θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (δει. ην 
ps  ή, ηζνδπλάκσο, ην b ) είλαη εμσγελψο 

δεδνκέλα, έπεηαη (απφ ηε κειέηε ηεο δηαθνξηθήο εμίζσζεο (Π.50)) φηη ε ηζνξξνπία 

ηεο αγνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη επζηαζήο εάλ θαη κφλνλ εάλ  

 
* *

1(1/ ) (1/ )c p Cs s x c x  

ή 

 
1c p Cs s c  (Π.51) 

ή, κε ιέμεηο, νη απνηακηεχζεηο αληηδξνχλ πην έληνλα απφ φ,ηη νη επηζπκεηέο 

επελδχζεηο ζε κία κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο 

(ή, ηζνδπλάκσο, ηνπ πξντφληνο).100
 

 Ζ θαηάζηαζε ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη, 

εμνξηζκνχ, εθείλε ε θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηζρχεη 

  
I S

g g  (Π.52) 

                                                 
100

 Απηή ε ζπλζήθε είλαη γλσζηή θαη σο ‘θευλζηαλή ζπλζήθε επζηαζνχο ηζνξξνπίαο’. εκεηψλεηαη, 
επίζεο, φηη ην κέγεζνο 1

1( )c p Cs s c  παξηζηά, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ηνλ ‘πνιιαπιαζηαζηή 
απηφλνκεο δαπάλεο’. 
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ή, αλαθαιψληαο ηηο (Π.46), (Π.48α) θαη ιχλνληαο σο πξνο , 

 
0 2 1( ) /( )p c p Cc c s s s c  (Π.53) 

Ζ εμίζσζε (Π.53) νξίδεη ηελ ‘ IS  θακπχιε’ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην επίπεδν 
ps , ε 

νπνία είλαη, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, γλεζίσο θζίλνπζα. Δηζαγάγνληαο ηελ 

(Π.53) ζηελ (Π.46) ιακβάλνπκε κία ζρέζε αλάκεζα ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην 

κεξίδην ησλ θεξδψλ ή, ελαιιαθηηθά, αλάκεζα ζην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην 

πξαγκαηηθφ σξνκίζζην, νη νπνίεο δελ είλαη, θαηαλάγθελ γλεζίσο κνλφηνλεο, ήηνη 

 
2

0 2 1[ ( ) ]/( )C p p c p Cr c s c s s s c  (Π.54) 

θαη, αληηζηνίρσο,  

                   2

0 2 1{ [1 ( / )] [1 ( / )] }/{ [1 ( / )] }C L L c L Cr c b c b s b c  (Π.55) 

 Έπεηαη, ινηπφλ, φηη εμσγελψο δεδνκέλνπ ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ (ή, 

ελαιιαθηηθά, ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ), ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηεο 

δπλακηθφηεηαο θαη ην πνζνζηφ  θέξδνπο πξνζδηνξίδνληαη, κνλνζήκαληα, απφ ηηο 

(Π.53) θαη (Π.54-55), αληηζηνίρσο, ελψ ηίπνηε δελ κπνξεί λα ιερζεί a priori γηα ηελ 

επίπησζε πνπ έρεη κία αλαθαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ππέξ π.ρ. ησλ κηζζσηψλ (δει. 

κία κείσζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ή, αιιηψο, κία αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ 

σξνκηζζίνπ) ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, δηαπηζηψλεηαη φηη 

ηo  είλαη γλεζίσο αχμνπζα (θζίλνπζα) ζπλάξηεζε ησλ 0 1,  c c  θαη 2c  (ησλ cs , C  

θαη L ), θαη φηη ην r  είλαη γλεζίσο αχμνπζα (θζίλνπζα) ζπλάξηεζε ησλ 0 1,  c c  θαη 

2c  (ησλ cs  θαη C ), θαη κε κνλφηνλε ζπλάξηεζε ηνπ L . 

 Έζησ, γηα παξάδεηγκα, ην αθφινπζν ζχζηεκα: 0.1, 1, A a 0.8cs , 

0 0.1, c 1 20.2 θαη 1c c . Οη ζρέζεηο (Π.53-55) απεηθνλίδνληαη ζηα ρήκαηα Π.10-

12,
101

 αληηζηνίρσο, θαη ηζρχνπλ, φπσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, ηα αθφινπζα:  

(i). Σν νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ δηάζηεκα ηηκψλ ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ είλαη 

0.043 1ps , ελψ απηφ ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ είλαη 0 0.957b .  

(ii). Γηα 0.043 0.081ps , θάζε αχμεζε ηνπ 
ps  πξνθαιεί ηε κείσζε ηνπ , ηνπ r  

θαη, άξα, ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε θαηάζηαζε κεγέζπλζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα νλνκαζζεί ‘θαζεζηψο ππνθαηαλάισζεο’ (‘regime of 

                                                 
101

 ην ρήκα Π.12 απεηθνλίδεηαη, κε έληνλε γξακκή, θαη ε ‘ r b  θακπχιε’ ηνπ ζπζηήκαηνο, ήηνη 
[1 ( / )] 10(1 )L Cr b b . 
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underconsumption’) ππφ ηελ έλλνηα φηη ε αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ (κέζσ κίαο αλαθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο) ζπληζηά ζπλζήθε ηεο 

αχμεζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ κεγεζψλ ή, αιιηψο, φηη ηα επίπεδα ησλ  θαη r  είλαη 

κηθξφηεξα απφ φ,ηη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη κε ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ.  

(iii). Γηα 0.081 1ps , θάζε αχμεζε ηνπ 
ps  πξνθαιεί ηε κείσζε ηνπ , ηελ αχμεζε 

r  θαη, άξα, ηελ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ε απηήλ, ινηπφλ, 

ηελ πεξίπησζε, ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη επεηδή ε κείσζε πνπ πξνθαιείηαη ζην 

βαζκφ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο, απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, 

ππεξαληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ αχμεζε πνπ πξνθαιεί ζην πνζνζηφ θέξδνπο ε αχμεζε 

ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ (βι. (Π.46)). Απηή ε θαηάζηαζε κεγέζπλζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο δχλαηαη λα νλνκαζζεί ‘θαζεζηψο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ’ 

(‘regime of overaccumulation’ – βι. θαη Μαξμ, 1978, η. 3, ζζ. 317-328) ππφ ηελ 

έλλνηα φηη ε αχμεζε ηεο θαηαλαισηηθήο δήηεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζπληζηά ζπλζήθε 

ηεο αχμεζεο ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο αιιά φρη θαη 

ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, επεηδή ην πθηζηάκελν απφζεκα θεθαιαίνπ είλαη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξν απφ απηφ πνπ απαηηείηαη γηα λα ηθαλνπνηεζεί ε δεηνχκελε πνζφηεηα 

πξντφληνο.  

(iv). Γηα 0.043ps   ή, ηζνδπλάκσο, 0.957b  , πξνθχπηεη 1 θαη, επνκέλσο, ην 

ζχζηεκα ηζνξξνπεί επί ηεο ‘ r b  θακπχιεο’, ελψ γηα θάζε άιιε ηηκή ησλ 

κεηαβιεηψλ ηεο θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο ηζνξξνπεί ζην ‘εζσηεξηθφ’ απηήο, 

αθξηβψο επεηδή πθίζηαηαη ππναπαζρφιεζε ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο (ήηνη 

1).
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 πκπεξαίλνπκε, ινηπφλ, φηη, ακεηάβιεησλ ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ 

παξαγσγήο, ην πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα κεηψλεηαη, φηαλ ην πξαγκαηηθφ 

σξνκίζζην κεηψλεηαη, θαη κεηψλεηαη νπσζδήπνηε φηαλ κεηψλεηαη ε ελεξγφο δήηεζε, 

ζπλεπεία κεηαβνιψλ ησλ παξακέηξσλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ ζπκπεξηθνξά 

(επελδπηηθή ή απνηακηεπηηθή) ησλ θεθαιαηνθξαηψλ. 

  

                                                 
102

 πσο εχθνια δηαπηζηψλεηαη, δελ ππάξρεη πάληνηε, δει. γηα θάζε ζχζηεκα, κία ηηκή ηνπ 
πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ζηελ νπνία λα αληηζηνηρεί κία ηζνξξνπία πιήξνπο απαζρφιεζεο ηεο 
δπλακηθφηεηαο. 
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ΥΗΜΑ Π.10. Ο βαζκφο απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο σο ζπλάξηεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ 
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ΥΗΜΑ Π.11. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ 
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ΥΗΜΑ Π.12. Σν πνζνζηφ θέξδνπο σο ζπλάξηεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ε ‘θακπχιε 

πνζνζηνχ θέξδνπο-πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ’ 

 

        Ζ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο έγθεηηαη ζην φηη απεηθνλίδεη 

ηνλ δηηηφ (θαη, ππφ κίαλ έλλνηα, αληηθαηηθφ) ξφιν ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ ζε έλα 

θεθαιαηνθξαηηθφ ζχζηεκα (βι., επίζεο, Μαξμ, 1978, η. 2, ζει. 315, ππνζεκείσζε 

32): νη κηζζνί, απφ ηε κία πιεπξά, απνηεινχλ ζπληζηψζα ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη, 

άξα, κία αχμεζή ησλ ηείλεη λα έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηζπκεηέο επελδχζεηο, 

ζπλεπεία ηεο κείσζεο ησλ θεξδψλ, θαη, έηζη, ζην χςνο ηνπ δεηνχκελνπ θαη ηειηθά 

παξαγφκελνπ πξντφληνο, ελψ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απνηεινχλ ηε ζεκαληηθφηεξε 

ζπληζηψζα ηεο θαηαλαισηηθήο δεηήζεσο (ζην βαζκφ πνπ ε ξνπή πξνο απνηακίεπζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ είλαη κηθξφηεξε ηεο ξνπήο πξνο απνηακίεπζε ησλ 

θεθαιαηνθξαηψλ) θαη, άξα, κία αχμεζή ησλ ηείλεη λα ηνλψζεη ηελ ελεξγφ δήηεζε θαη, 

επνκέλσο, λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζην χςνο ηνπ ηειηθά παξαγφκελνπ πξντφληνο 

θαη, έηζη, ζηελ θεξδνθνξία. Καη γηα απηφ δχλαηαη λα ιερζεί, έζησ ζρεκαηηθά, φηη 

θάζε επηκέξνπο θεθαιαηνθξάηεο ζα επηζπκνχζε λα θαηαβάιιεη, ζηνπο δηθνχο ηνπ 

εξγαδφκελνπο, φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξνπο κηζζνχο, νχησο ψζηε λα έρεη ην 

ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο παξαγσγήο, θαη, ηαπηνρξφλσο, φινη νη άιινη 

θεθαιαηνθξάηεο λα θαηαβάιινπλ φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπο κηζζνχο, νχησο ψζηε 

λα εθδειψλεηαη πςειή δήηεζε γηα ην πξντφλ πνπ απηφο παξάγεη. 



 103 

    πσο είδακε, ην παξφλ ππφδεηγκα ραξαθηεξίδεηαη απφ δχν δηαθξηηά 

θαζεζηψηα κεγέζπλζεο, ήηνη ‘ππνθαηαλάισζεο’ θαη ‘ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ’. 

ηε γεληθή πεξίπησζε, φκσο, δει. φηαλ ε ζπλάξηεζε επελδχζεσλ (Π.48) είλαη κε 

γξακκηθή, πθίζηαηαη έλα επηπιένλ θαζεζηψο, γλσζηφ σο ‘θευλζηαλφ’ (‘Keynesian 

regime’), αθξηβψο επεηδή αληηζηνηρεί ζηηο αλαιχζεηο ηνπ Keynes ([1936] 2001, 

Μέξνο 5), ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ην φηη θάζε αχμεζε ηνπ 
ps  πξνθαιεί ηελ 

αχμεζε ηνπ  θαη, άξα, ηνπ r  θαη ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηηο (Π.46-48) θαη ηελ (Π.52) εμάγεηαη ε θιίζε ηεο ‘ IS  θακπχιεο’, 

ήηνη 

   1/ ( )( )
pp s c C c p Cd ds f s s s f  (Π.56) 

θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζπλζήθε επζηαζνχο ηζνξξνπίαο ηεο αγνξάο ηνπ εκπνξεχκαηνο 

είλαη 
c p Cs s f  (βι. ηελ εμαγσγή ηεο (Π.51)), έπεηαη φηη ηζρχεη / ( ) 0pd ds  

φηαλ θαη κφλνλ φηαλ  

                               ( )  
ps c Cf s   

δει. φηη ην ‘θευλζηαλφ θαζεζηψο’ πθίζηαηαη φηαλ νη επηζπκεηέο επελδχζεηο αληηδξνχλ 

πην έληνλα απφ φ,ηη απνηακηεχζεηο ζε κία κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ. Σέινο, 

απφ ηελ (Π.46) ιακβάλνπκε 

   / [ ( / )] (1 )p C p p Cdr ds s d ds e  

θαη, άξα, 

   / 0 1pdr ds e  

ή, αλαθαιψληαο ηελ (Π.56), 

 / 0
pp s pdr ds f s f  

φπνπ ( / )( / )p pe d ds s  ε ειαζηηθφηεηα ηεο  ‘ IS  θακπχιεο’. Έπεηαη, ινηπφλ, φηη ε 

αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζε 

εθείλε ηελ πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζηελ νπνία νη επηζπκεηέο 

επελδχζεηο αληηδξνχλ πην έληνλα ζε κηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

θεξδψλ απφ φ,ηη ζε κηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο 

δπλακηθφηεηαο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο, ηηο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ην ‘κεραληζκφ’ απνηακίεπζεο-
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επέλδπζεο, ελψ κεηαβάιιεηαη απξφβιεπηα κε ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα. Ζ παξνχζα 

πξνζέγγηζε (ζε ζπλδπαζκφ κε απηήλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 9 ηνπ παξφληνο, θαη δηά ηεο 

εηζαγσγήο ηφζν κίαο ‘θακπχιεο à la Phillips’ φζν θαη ησλ ξνψλ εκπνξεπκάησλ θαη 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ ζπλδένπλ ηα αλνηθηά ζπζηήκαηα κεηαμχ ησλ) 

αλακθίβνια ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ δηαθπκάλζεσλ πνπ 

πξνζηδηάδνπλ ζηηο ‘νηθνλνκίεο (ή, αθξηβέζηεξα, θνηλσλίεο) ηεο αγνξάο’. πλάγεηαη, 

δειαδή, φηη νη δηαθπκάλζεηο πξνθχπηνπλ απφ πνιχπινθεο θαη – βαζηθά – 

απηνηξνθνδνηνχκελεο αιιειεπηδξάζεηο αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο, ηελ ελεξγφ δήηεζε, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ 

ηερλνινγηθή κεηαβνιή, ελψ νη πεξίνδνη πθέζεσλ θαη θξίζεσλ ζπλίζηαληαη, θαηαξράο, 

ζε θαηαζηάζεηο ππεξβάιινπζαο παξαγσγήο (δει. επηζψξεπζεο απνζεκάησλ, φπνπ νη 

απνηακηεχζεηο ππεξβαίλνπλ ηηο επηζπκεηέο επελδχζεηο), ππναπαζρφιεζεο ηνπ 

επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ (ή, αιιηψο, ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο), αλεξγίαο θαη 

επηβάξπλζεο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Απηέο νη θαηαζηάζεηο δχλαληαη λα 

δηνξζσζνχλ κφλνλ κε ηελ αχμεζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο (απφ ηνλ ηδησηηθφ, ηνλ 

θξαηηθφ ή/θαη ηνλ εμσηεξηθφ ηνκέα) θαη δηαθξίλνληαη, φπσο είδακε αλαιπηηθά, ζε 

ηξεηο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη κία αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

θεξδψλ, ήηνη: (i) ‘ππνθαηαλάισζεο’, φπνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ηνπ 

βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ηνπ ξπζκνχ 

κεγέζπλζεο, (ii) ‘ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ’, φπνπ ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ε 

κείσζε ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

θέξδνπο θαη ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο, θαη (iii) ‘θευλζηαλή’, φπνπ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηνπ βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο, ηνπ 

πνζνζηνχ θέξδνπο θαη ηνπ ξπζκνχ κεγέζπλζεο.103
 Έηζη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ ην 

ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε ‘θαζεζηψο ππνθαηαλάισζεο’, κία αλαθαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο εηο βάξνο ησλ κηζζσηψλ δελ ζα επηιχζεη ην πξφβιεκα αιιά ζα ην 

επηδεηλψζεη, απφ θάζε άπνςε. Παξφια απηά, δελ ζα πξέπεη λα παξαβιέπεηαη ην 

γεγνλφο φηη, ζηελ πξάμε, ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηδηαίηεξεο θαηάζηαζεο, ζηελ 
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 Δλαιιαθηηθά, δχλαηαη θαλείο λα αλαθεξζεί ζηηο επηπηψζεηο κίαο κεηαβνιήο ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο 
ηζνηηκίαο, ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, ησλ ειιεηκκάησλ ή ησλ ρξεψλ, αλά κνλάδα επελδεδπκέλνπ 
θεθαιαίνπ, ηνπ θξαηηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνκέα (θαζψο επίζεο θαη ησλ επηηνθίσλ επί απηψλ ησλ 
ρξεψλ –  γηα φια απηά, βι. ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνζεκείσζε 98 ηνπ παξφληνο). Σέινο, 
ζεκεηψλεηαη φηη ζηα πιαίζηα πνιπηνκεαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη δπλαηφλ λα ζπληεινχληαη πνιχπινθεο 
ελαιιαγέο αλάκεζα ζε απηά ηα ηξία θαζεζηψηα κεγέζπλζεο, επεηδή, θπξίσο, ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ 
θεθαιαίνπ δελ είλαη έλα ηερλνινγηθά θαζνξηζκέλν κέγεζνο (βι. Δλφηεηα 4.1, ζεκείν (iii), ηνπ 
παξφληνο), αιιά κεηαβάιιεηαη απξφβιεπηα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο (αλαιπηηθά, βι. 
Mariolis, 2006, 2007) 
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νπνία φλησο βξίζθεηαη θάζε επηκέξνπο εζληθή νηθνλνκία (ή, αθφκα, ε παγθφζκηα 

νηθνλνκία), θαζψο θαη ηνπ εχξνπο ηεο απαηηνχκελεο κεηαβνιήο (-ψλ), γηα ηελ 

ππέξβαζε ησλ θξηζηαθψλ θαηλνκέλσλ, απνηειεί κία κάιινλ ακθηιεγφκελε ππφζεζε. 

Καη απηφ ζπκβαίλεη επεηδή, αθξηβψο, νη επηπηψζεηο ησλ δηαθφξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

πξνζδηνξίδνληαη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ζπζηεκηθά, δει. κέζσ δηαδηθαζηψλ πνπ 

εμειίζζνληαη ‘πίζσ απφ ηελ πιάηε’ (Marx) ησλ δηαθφξσλ ππνθεηκέλσλ θαη, έηζη, 

είλαη άγλσζηεο a priori.
104

 

 ηα κέζα ηνπ 2007 έιαβαλ ρψξα δχν ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, εμειίμεηο, ήηνη (i) ε ρξεκαηνπηζησηηθή αλαηαξαρή πνπ μέζπαζε ζηηο ΖΠΑ 

θαη πξνθάιεζε πεξηνξηζκφ ηεο ξεπζηφηεηαο, άλνδν ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ, 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο ησλ βαζηθφηεξσλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ θαη αβεβαηφηεηα 

ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο, θαη (ii) ε κεγάιε 

αχμεζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ησλ βαζηθψλ κεηάιισλ θαη ησλ 

ηξνθίκσλ, ε νπνία δεκηνχξγεζε έληνλεο πηέζεηο ζην – άκεζν θαη έκκεζν – θφζηνο 

παξαγσγήο, πιεζσξηζηηθέο πξνζδνθίεο θαη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ 

επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Απηέο είραλ σο ζπλέπεηα, απφ ηε κία πιεπξά, ηε κείσζε ηνπ 

ξπζκνχ αλφδνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο, ηφζν γηα θαηαλάισζε φζν θαη γηα 

επελδχζεηο, θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηε ρεηξνηέξεπζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο 

πξνζθνξάο, θαη, έηζη, ην δηεζλέο ζχζηεκα άξρηζε λα θηλείηαη, έπεηηα απφ κία πεξίνδν 
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 Δηδηθφηεξα, δελ ζα ήηαλ παξάινγν, θαηά ηελ άπνςή καο, λα ιερζεί φηη φζν πεξηζζφηεξν 
αλαπηχζζεηαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο, δει. ε ‘αμηαθή κνξθή’, ηφζν ηα ππνθείκελα 
ηείλνπλ λα κεηαηξέπνληαη ζε ‘απηφκαηα’ πνπ αληηδξνχλ ζε έλα ζχζηεκα ‘ζεκείσλ θαη νκνησκάησλ’, 
ην νπνίν ηα ίδηα, ρσξίο λα ην επηδηψθνπλ ή λα ην γλσξίδνπλ, δεκηνχξγεζαλ (νη δχν ηειεπηαίνη φξνη 
ρξεζηκνπνηνχληαη κε ην πεξηερφκελν πνπ ηνπο έρεη δνζεί ζην Γνθίκην 7, Δλφηεηα 2, ηνπ παξφληνο). Αλ 
θαη δελ έρεη κειεηεζεί άκεζα ή, έζησ, ζε φιεο ηεο ηηο δηαζηάζεηο θαη ζπλεπαγσγέο, ε ζπκβνιή ησλ 
καξμηζηηθψλ ζεσξηψλ πεξί ‘θεηηρηζηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ εκπνξεχκαηνο’ (Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 83-97 

θαη 125-126), ‘ςεπδνχο ζπλείδεζεο θαη πξαγκνπνίεζεο’ (Έλγθειο, 1893, Λνχθαηο, [1922] 1975, 
Γνθίκηα 3-4) ζηε δηεξεχλεζε ησλ θεθαιαηνθξαηηθψλ δηαθπκάλζεσλ θάζε άιιν παξά έρεη δηαθχγεη ηεο 
πξνζνρήο νξηζκέλσλ καξμηζηψλ ζπγγξαθέσλ (φπσο ησλ Μπνπράξηλ, [1921], ρ.ρ., ζζ. 113-114 θαη 
303-312, Λνχθαηο, ibid., θαη Goldmann, 1959 – βι. θαη Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 125-126). Ήδε ν Engels 

ηφληδε: ‘ζν πεξηζζφηεξν κηα θνηλσληθή δξάζε, κηα ζεηξά απφ θνηλσληθά γεγνλφηα, μεθεχγεη απφ ην 
ζπλεηδεηφ έιεγρν ησλ αλζξψπσλ, πεξλνχλ πάλσ απφ ην θεθάιη ηνπο, φζν πεξηζζφηεξν θαίλεηαη απηή ε 
δξάζε λα νθείιεηαη ζηελ θαζαξή ηχρε, ηφζν πεξηζζφηεξν επηβάιινληαη κ’ απηή ηελ ηχρε θαη κε 
θπζηθή αλαγθαηφηεηα νη ηδηφκνξθνη, εζσηεξηθνί λφκνη ηεο. Σέηνηνη λφκνη θπξηαξρνχλ θαη πάλσ ζηηο 
ζπληπρίεο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αληαιιαγήο ησλ εκπνξεπκάησλ. Απέλαληη ζηνλ μερσξηζηφ παξαγσγφ 
θαη ζ’ απηφλ πνπ αληαιιάζζεη νξζψλνληαη νη λφκνη απηνί ζαλ μέλεο, αξρηθά κάιηζηα ζαλ άγλσζηεο 
δπλάκεηο, πνπ πξέπεη πξψηα κε θφπν λα ηηο εξεπλήζνπκε θαη λα κειεηήζνπκε ηε θχζε ηνπο. Απηνί νη 
νηθνλνκηθνί λφκνη ηεο εκπνξεπκαηηθήο παξαγσγήο ηξνπνπνηνχληαη ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο εμέιημεο 
απηήο ηεο κνξθήο παξαγσγήο. Γεληθά, φκσο, νιφθιεξε ε πεξίνδνο ηνπ πνιηηηζκνχ θπξηαξρείηαη απ’ 
απηνχο. Αθφκα θαη ζήκεξα ην πξντφλ εμνπζηάδεη ηνπο παξαγσγνχο. Αθφκα θαη ζήκεξα ε ζπλνιηθή 
παξαγσγή ηεο θνηλσλίαο δελ ξπζκίδεηαη κ’ έλα θνηλφ θαηαζηξσκέλν ζρέδην, κα κε ηπθινχο λφκνπο 
πνπ επηβάιινληαη κε ζηνηρεηαθή δχλακε θαη ζε ηειεπηαία αλάιπζε κε ηηο ζχειιεο ησλ πεξηνδηθψλ 
εκπνξηθψλ θξίζεσλ.’ (Έλγθειο, 1891, ζει. 374). 
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κάιινλ επηηαρπλφκελεο κεγέζπλζεο (2002-2006), πξνο ηελ θαζνδηθή θάζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θχθινπ (ν παγθφζκηνο ξπζκφο κεγέζπλζεο έπεζε ζην 1% ην ηειεπηαίν 

ηεηξάκελν ηνπ 2008, θαη είλαη ν ρακειφηεξνο κεηά ην 1982). Οη επαθφινπζεο 

κεηψζεηο ησλ ηηκψλ ησλ βαζηθψλ εκπνξεπκάησλ θαη ε απνθιηκάθσζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ, ζηα κέζα ηνπ 2008 (απφ 4.8% ηνλ Ηνχιην ζε 0.6% ην Γεθέκβξην), 

ψζεζαλ ηηο κεγαιχηεξεο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζε ζπληνληζκέλε αληηζηξνθή ηεο 

πνιηηηθήο πνπ αθνινχζεζαλ θαηά ηελ πεξίνδν 2006-2007, αιιά νη ηζρπξέο κεηψζεηο 

ησλ βαζηθψλ επηηνθίσλ δελ απνδείρζεθαλ ηθαλέο λα ηνλψζνπλ ηελ ελεξγφ δήηεζε 

θαη, έηζη, λα απνηξέςνπλ ηελ είζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε παξαηεηακέλεο 

χθεζεο.105, 106
  

Απηή ε απφπεηξα αληηκεηψπηζεο ηεο θαηάζηαζεο, δει. κέζσ ηεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, δελ απνηειεί κφλνλ κία ξεηή ‘δήισζε-πηζηνπνίεζε’ ηεο 

εμαθνινπζεηηθήο δέζκεπζεο ησλ αξρψλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε λενθηιειεχζεξεο 

ζεσξήζεηο θαη πξαθηηθέο, αιιά βαζίδεηαη, εηδηθφηεξα, θαη ζηνλ αθφινπζν – άξξεην – 

ζπιινγηζκφ: ε αλακελφκελε, ζηελ ακέζσο επφκελε πεξίνδν, ηζρπξή αχμεζε ηεο 

αλεξγίαο ζα ζπκπηέζεη ην κεξίδην ησλ κηζζψλ (ζπλεπεία κείσζεο ηεο 

δηαπξαγκαηεπηηθήο ηζρχνο ησλ κηζζσηψλ) θαη, άξα, ζα απμήζεη ηα θέξδε θαη, θαη’ 

επέθηαζε, ηνλ φγθν ησλ επηζπκεηψλ, απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, επελδχζεσλ. 

Δπνκέλσο, δελ απαηηείηαη ρξήζε ηνπ – ακθηιεγφκελνπ – ‘εξγαιείνπ’ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, δει. αχμεζε ηεο δήηεζεο ηνπ θξαηηθνχ ηνκέα, δηφηη ε 

ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο ζα ζπληειεζζεί κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ 

ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. πσο ήδε δείρζεθε, φκσο, εάλ ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζε 

‘θαζεζηψο ππνθαηαλάισζεο’ (πξάγκα πνπ δελ απνθιείεηαη θαζφινπ, εάλ ιεθζεί 
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 χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο (12/3/2009) πξνβιέςεηο ηνπ ‘Ηλζηηηνχηνπ ηνπ Κίεινπ γηα ηελ 
Παγθφζκηα Οηθνλνκία’, θαηά ην πξψην ηεηξάκελν ηνπ 2009 ε παγθφζκηα νηθνλνκία ζα εκθαλίζεη, γηα 
πξψηε θνξά κεηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, αξλεηηθφ εηήζην ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ αθαζάξηζηνπ 
πξντφληνο, ηεο ηάμεο ηνπ -0.8% (-3.3% ζηε ΕΔ, -1.9% ζηηο ΖΠΑ, -4% ζηελ Ηαπσλία, -2.7% ζηε 
Βξεηαλία, -3% ζηε Ρσζία θαη -1.4% ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή), ελψ ην δηεζλέο εκπφξην ζα κεησζεί θαηά 
11.5%. Γηα ην 2010 πξνβιέπεηαη έλαο αζζελήο ξπζκφο κεγέζπλζεο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο (2.1%), 
ελψ ζα εμαθνινπζνχλ λα ζπξξηθλψλνληαη νη νηθνλνκίεο ηεο ΕΔ (-0.2%), ηεο Βξεηαλίαο (-0.1%) θαη ηεο 
Ρσζίαο (-1%), κε αλάινγεο ζπλέπεηεο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ηα πνζνζηά αλεξγίαο (γηα 
ηε ΕΔ εθηηκάηαη φηη ην έιιεηκκα (ην πνζνζηφ αλεξγίαο) ζα αλέιζεη, απφ 1.7% (απφ 7.3%), ζην 4.2% 
(ζην 9.3%) ην 2009 θαη ζην 4.8% (ζην 10.2%) ην 2010). 
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 Παξφκνηα κνηίβα κεηαζηξνθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ ‘θχθινπ’ έρνπλ παξαηεξεζεί ζηηο δεθαεηίεο 1820-

1830, 1870-1880, 1920-1930 θαη 1970-1980. Γηα έλα ππφδεηγκα πνπ επηρεηξεί λα ηα απεηθνλίζεη, βι. 
Korpinen (1987) (ην νπνίν ζρνιηάδεηαη ζην Μαξηφιεο, 2006α, ζζ. 183-188). Σέινο, δχλαηαη λα 
ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ηεο Goldman Sachs, ε αλάθακςε ησλ ΖΠΑ πξναπαηηεί 
ηελ ceteris paribus πηψζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ επηηνθίσλ ζε έλα αξλεηηθφ επίπεδν ηεο ηάμεο ηνπ -

6% (BusinessWeek, 19/1/2009). 
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κάιηζηα ππφςε φηη ηηο ηειεπηαίεο δχν δεθαεηίεο παξαηεξείηαη, ζε φιεο ηηο 

αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, ηάζε ζηαζεξήο κείσζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ κηζζψλ – βι. π.ρ. 

Ellis and Smith, 2007), ηφηε ην ηειηθφ απνηέιεζκα δελ ζα είλαη παξά ε κείσζε ηεο 

ελεξγνχ δεηήζεσο. Δμάιινπ, φπσο είλαη γλσζηφ, ζε πεξηφδνπο χθεζεο ππάξρεη ηάζε 

εγθισβηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ιεγφκελε ‘παγίδα ξεπζηφηεηαο’ (ή, αθφκα, θαη ζηε 

‘παγίδα επελδχζεσλ’ – βι. θαη Keynes, [1936] 2001, θεθ. 12 θαη 15), θαη απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή δελ είλαη απφ κφλε ηεο ζε ζέζε λα 

πξνθαιέζεη ηφλσζε ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο (ηειεπηαίν ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

εγθισβηζκνχ είλαη απηφ ηεο Ηαπσλίαο, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990, φπνπ ε χθεζε 

μεπεξάζηεθε, ηειηθά, κε ηε ζπλδξνκή ηεο δεκνζηνλνκηθήο επέθηαζεο – βι. π.ρ. 

Blanchard, 2006, ζζ. 524-532).  

 Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη νη καξμηζηέο νηθνλνκνιφγνη πνπ απνθαίλνληαη φηη ε 

ηξέρνπζα χθεζε-θξίζε (φπσο, εμάιινπ, θαη θάζε χθεζε-θξίζε πνπ ζεκεηψζεθε ή/θαη 

ζα ζεκεησζεί) ‘έρεη σο αηηία ηεο ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ, ε νπνία 

αλαγάγεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, ζηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’. Πέξαλ ηνπ φηη 

απηή ε πξφηαζε έρεη ηαπηνινγηθφ ραξαθηήξα (ππφ ηελ έλλνηα φηη ε χθεζε-θξίζε 

πάληνηε ζπλππάξρεη κε ηε ζηαζηκφηεηα ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ θαη ην θζίλνλ 

πνζνζηφ θέξδνπο), θαζψο θαη φηη ε ζπλερήο, έζησ, πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο δελ 

νδεγεί θαηαλάγθελ ζηε ζηαζηκφηεηα ησλ θεξδψλ (βι. Παξάξηεκα 8 ηνπ παξφληνο), 

ζα πξέπεη λα παξαηεξεζνχλ ηα εμήο: 

 (i). Ζ ‘πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο’ δελ κπνξεί (δελ είλαη επηζηεκνληθά βάζηκν) λα 

ζεσξείηαη αηηία ησλ πθέζεσλ-θξίζεσλ, δηφηη (φπσο έρνπκε δεη), απφ ηε κία πιεπξά, 

θάζε ζπγθεθξηκέλε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο παξάγεηαη απφ έλα πιέγκα 

παξαγφλησλ θαη, απφ ηελ άιιε πιεπξά, εηεξνγελή, κεηαμχ ησλ, πιέγκαηα παξαγφλησλ 

(νξηζκέλα εθ ησλ νπνίσλ, κάιηζηα, δελ έρνπλ, φπσο είδακε ζην Παξάξηεκα 9 θαη ζην 

παξφλ, θακία ζρέζε κε ην καξμηθφ λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο) 

δχλαληαη λα παξάμνπλ κία, δηαθνξεηηθή θάζε θνξά, πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο. 

(ii). Απφ θαζαξά επηζηεκνινγηθή άπνςε, είλαη αθφκα πην ζεκαληηθφ φηη, φπσο 

εμάγεηαη απφ ηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαπαξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο, νη 

δηαθπκάλζεηο (δει. νη ελαιιαγέο αλάκεζα ζε πεξηφδνπο κεγέζπλζεο θαη πεξηφδνπο 

πθέζεσλ-θξίζεσλ, φπνπ (θαη) ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη) δελ δχλαληαη, κε 

θαλέλαλ ηξφπν, λα αλαρζνχλ ζε ‘αηηίεο’, αιιά ζπληζηνχλ, αληηζέησο, κνξθέο 

έθθξαζεο πνιχπινθσλ θαη – βαζηθά – απηνηξνθνδνηνχκελσλ αιιειεπηδξάζεσλ 
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αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ηελ ελεξγφ δήηεζε, 

ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ηελ ηερλνινγηθή κεηαβνιή ή, αιιηψο, θαηλφκελα πνπ 

απνξξένπλ απφ ηε ζχλνιε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο.107
  

     Δμάιινπ, φπσο είλαη γλσζηφ, ε επηζηήκε, γεληθά, εγθαηέιεηςε (απφ ηνλ 

Galileo Galilei, θαη κεηά) ηελ αλαδήηεζε ηεο ‘αηηίαο’, αλαδήηεζε ε νπνία ζεσξήζεθε 

κεηαθπζηθή, θαη θηλήζεθε, αξρηθά, πξνο ηε δηαηχπσζε ηνπ ‘λφκνπ’ πνπ δηέπεη ην ππφ 

παξαηήξεζε θαηλφκελν108
 θαη, αξγφηεξα, πξνο ηελ – ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

επνλνκαδφκελε – ‘ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε’, ηεο νπνίαο φρη κφλνλ ε έλλνηα ηνπ 

‘πεδίνπ δπλάκεσλ’ (Michael Faraday), ζηε θπζηθή επηζηήκε, αιιά θαη ην Κεθάιαην 

(θαη, γεληθά, ην έξγν ησλ Marx θαη Engels), ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, ζπγθξνηνχλ 

πξσηνπφξα παξαδείγκαηα (ζρεηηθά κε ην δεχηεξν, βι. Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 23-26, 

θαη π.ρ. Kouzmine, 1987).  

            Έπεηαη, ινηπφλ, φηη νη ελ ιφγσ ‘καξμηζηηθέο’ απνθάλζεηο πεξί πθέζεσλ-

θξίζεσλ δελ είλαη κφλνλ θελέο λνήκαηνο θαη πεξηερνκέλνπ, αιιά θαη απνηεινχλ 

πξντφληα κίαο παξσρεκέλεο επηζηεκνληθήο αληίιεςεο. 
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