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Η Θεωπία Οικονομικών Κπίζεων ηος  Karl Marx
*
 

 

Θεφδσξνο Μαξηφιεο 
Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, E-mail: mariolis@hotmail.gr 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Υπνζηεξίδεηαη όηη ε ζεσξία νηθνλνκηθώλ θξίζεσλ ηνπ Marx ζπληζηά ζύζηεκα 
ηξηώλ δηαθξηηώλ «ππν-ζεσξηώλ» πεξί: (i) νηθνλνκηθώλ δηαθπκάλζεσλ θαηα-
λνκήο εηζνδήκαηνο-αλεξγίαο, (ii) ελεξγνύ δήηεζεο, θαη (iii) πησηηθήο ηάζεο 
ηνπ κέζνπ πνζνζηνύ θέξδνπο. Δηεξεπλώληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ απηώλ ησλ ππν-

ζεσξηώλ θαη ζπκπεξαίλεηαη όηη ε θαηά ζεηξά ηξίηε ππεξθαζνξίδεη ηηο ππόινη-
πεο. Τέινο, επηρεηξείηαη απνηίκεζε ηνπ καξμηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ θξίζεσλ 
βάζεη επξεκάησλ ηεο ζύγρξνλεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο. 
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ABSTRACT 

This paper argues that Marx’s theory of economic crises constitutes a system 

of three discrete ‘sub-theories’ on: (i) distributive growth cycles; (ii) effec-

tive demand; and (iii) the tendency of the average profit rate to fall. The pa-

per explores the relationships between these sub-theories and concludes that 

the third sub-theory overdetermines the other two. Finally, it evaluates the 

Marxian system of crises on the basis of modern economic science findings. 
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* Κείκελν εηζήγεζεο ζην 16ν Δηήζην πλέδξην Διιήλσλ Ηζηνξηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο, Πάληεην 
Παλεπηζηήκην, 6-7 Ηνπλίνπ 2014. Δθδνρέο ηνπ θεηκέλνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε ζπλαληήζεηο ηνπ Study 

Group on Sraffian Economics: Δίκαη ππφρξενο ζηνπο Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα εθηελείο 
ζπδεηήζεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηψ ηνλ πχξν Βαζηιάθε γηα ελδηαθέξνπζεο ζπ-
δεηήζεηο επί ηνπ καξμηθνχ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο.  
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«Ζ Βαβπισληαθή άπνςε κπνξεί λα ζπ-
λνςηζηεί σο εμήο: μέξεηο ηα δηάθνξα 
ζεσξήκαηα θαη πνιιέο απφ ηηο ελδηά-
κεζεο ζρέζεηο, δελ έρεηο φκσο ζπλεηδε-
ηνπνηήζεη πνηέ πιήξσο πσο φια αλά-
γνληαη ζ’ έλα κηθξφ ζχλνιν αμησκάησλ 
[φπσο ζηελ Διιεληθή άπνςε].». 
Richard Feynman, Ο Φαξαθηήξαο ηνπ 
Φπζηθνύ Νόκνπ (1967) 

 

1. Ειζαγωγή 

Γελ είλαη ιίγα ηα δεηήκαηα, ηα νπνία έρεη λα επηιχζεη θαλείο, κε ηε ζεσξία νη-
θνλνκηθψλ θξίζεσλ ηνπ Marx, φπσο απηή εθηίζεηαη ζην Κεθάιαην (πεξηιακβα-
λνκέλνπ ηνπ ιεγφκελνπ 4νπ

 ηφκνπ ηνπ, δειαδή ηνπ Θεσξίεο γηα ηελ Υπεξαμία). 

Οξηζκέλα απφ απηά είλαη: 
i. Γηα πνηφλ ιφγν ν Marx, φηαλ εθζέηεη ηε ζεσξία ηνπ πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ 
ησλ εξγαηψλ» (ζηνλ 1ν

 ηφκν), νξίδεη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην σο ηελ εμαξηε-
κέλε κεηαβιεηή θαη ην ξπζκφ επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ σο ηελ αλεμάξηεηε, 
ελψ φηαλ εθζέηεη ην «λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο» 
(ζηνλ 3ν

 ηφκν), ε δηάηαμε κάιινλ αληηζηξέθεηαη; Γηα πνηνλ ιφγν, επίζεο, φηαλ 
δηεξεπλά ηε δηαδηθαζία ηνκεαθήο επηζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο («θπθινθν-
ξίαο») ηνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ησλ «ζρεκάησλ αλαπαξαγσγήο» (ζηνλ 2

ν
 ηφκν), 

ζεσξεί ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην ακεηάβιεην; 
ii. Πνην ξφιν απνδίδεη ζηελ ηερληθή κεηαβνιή; Γηαηί, δειαδή, ζε νξηζκέλεο 
πεξηπηψζεηο ηελ αληηπαξέξρεηαη (φπσο ζηα «ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο» θαη ελ 
κέξεη ζηα «πεξί εθεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ»), ελψ ζε άιιεο ηελ θαζηζηά 
θεληξηθή (φπσο ζηνλ «λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο»);  
iii. ε πνην βαζκφ ιακβάλεη ππφςε ην ξφιν ηεο – φπσο ιέκε «ζήκεξα» –
ελεξγνχ δεηήζεσο; Μία «πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο» δχλαηαη 
λα αλαηξέζεη ηηο – θαηά Marx – θεθαιαηνθξαηηθέο θξίζεηο; 

iv. πκβηβάδεηαη ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο κε ην «θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο 
ηνπ θφζηνπο», δειαδή κε ην θξηηήξην επηινγήο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλη-
θήο παξαγσγήο (θαηά ηε ζχγρξνλε κηθξννηθνλνκηθή επηζηήκε);  

 Θεσξψ φηη ηα πεξηζζφηεξα δεηήκαηα επηιχνληαη ζηελ εμήο βάζε.1
 Ο 

Marx επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κία ζπλνιηθή ζεσξία ησλ θξίζεσλ, ε νπνία ελέ-
ρεη ηξεηο επηκέξνπο, δηαθξηηέο «δηαζηάζεηο» ή «ππν-ζεσξίεο», ήηνη:  
i. Πεξί νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, νη νπνίεο πξνθαινχληαη κόλνλ απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, ηελ επηζψξεπζε 
θεθαιαίνπ θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ελ απνπζία ηερληθήο κεηαβνιήο. Απηή δελ 

                                                             
1 Ό,ηη αθνινπζεί απνηειεί αλαζχλζεζε θαη ζχλνςε αλαιχζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ εθηεζεί ζηα Μαξηφιεο 
(2006, θεθ. 4-5, 2010, Γνθίκην 10, 2011, Γνθίκην 3, θαη, 2014α). Ωο εθ ηνχηνπ, φιεο νη ελδηάκεζεο α-
πνδείμεηο, θαζψο θαη θάπνηεο «ιεπηνκέξεηεο», παξαιείπνληαη. 



3 

 

είλαη παξά ε «νπζία» ηεο αλάιπζεο γηα ηνλ «εθεδξηθφ ζηξαηφ ησλ εξγαηψλ» 
(βιέπε Μαξμ, 1978, η. 1, θεθ. 23, ζζ. 634-643). 

ii. Πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο (βιέπε, θπξίσο, Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 125-126, η. 2, 
η. 3, ζζ. 610-611, 1985, θεθ. 17, 19, ζζ. 41-67, θαη 20, ζζ. 134-142). Απηή ε-
ληνπίδεηαη ζηηο δηάζπαξηεο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ ζηνλ «Νφκν ηνπ Say» 
(θαη ζηηο ζπλαθείο αλαιχζεηο ηνπ D. Ricardo), θαζψο θαη ζηα «ζρήκαηα αλα-
παξαγσγήο», ηα νπνία βαζάληζαλ ηελ R. Luxemburg. Πξφθεηηαη γηα ηε ζεκα-
ληηθά ιηγόηεξν αλεπηπγκέλε ζην καξμηθφ έξγν ππν-ζεσξία, αιιά δελ είλαη δηφ-
ινπ ζπκπησκαηηθφ φηη, κέζσ απηνχ ηνπ έξγνπ, ν M. Kalecki αλέπηπμε ηε δηθή 
ηνπ ζεσξία πεξί ελεξγνχ δεηήζεσο θαη θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. 
iii. Πεξί ηερληθήο κεηαβνιήο θαη επαθόινπζεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πν-
ζνζηνχ θέξδνπο, ε νπνία, ελ αληηζέζεη κε ηηο άιιεο ππν-ζεσξίεο, είλαη θαηεμν-
ρήλ καθξνρξφληνπ ραξαθηήξα (Μαξμ, 1978, η. 1, θεθ. 10-22, θαη η. 3, θεθ. 13-

14). 

 Κάζε κία απφ απηέο ηηο ππν-ζεσξίεο ζπγθξνηείηαη απηνηειψο, δειαδή ζε 
ζρεηηθή αλεμαξηεζία απφ ηηο ππφινηπεο, αιιά κφλνλ ε νιφηεηά ηνπο ζπληζηά 
ηε καξμηθή πξνζπάζεηα ζχιιεςεο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν όλησο αλαπαξάγε-
ηαη ν θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο. Δπίζεο, απηή ε νιφηεηα παξαπέ-
κπεη ζηελ αλαπφθεπθηε αλάδπζε ελφο λένπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηνπ θνκκνπλη-
ζηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, φπνπ ν θνηλσληθφο θαηακεξηζκφο-ζπλδπαζκφο ηεο 
εξγαζίαο ζα νξγαλψλεηαη άκεζα θαη ζπλεηδεηά απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδφκε-
λνπο (βιέπε π.ρ. Μαξμ, 1978, η. 1, ζζ. 785-788).  

 ηα αθφινπζα επηρεηξείηαη «θσδηθνπνηεκέλε» έθζεζε θαη απνηίκεζε ηνπ 
καξμηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ θξίζεσλ βάζεη λεφηεξσλ επξεκάησλ ηεο νηθνλνκη-
θήο επηζηήκεο. 
 

2. Σο Μαπξικό ύζηημα ηων Κπίζεων 

2.1. «Εθεδπικόρ ζηπαηόρ επγαηών» και καηανομή ειζοδήμαηορ 

Κάλνληαο αθαίξεζε απφ θάζε δήηεκα ηερληθήο κεηαβνιήο θαη ελεξγνχ δεηή-
ζεσο, ζεσξνχκε έλα θιεηζηφ κνλνηνκεαθφ ζχζηεκα, κε νκνηνγελή εξγαζία, 
ρσξίο κε αλαπαξαγφκελεο εηζξνέο θαη θξαηηθφ ηνκέα, φπνπ ν πνζνζηηαίνο 
ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαζνξίδεηαη απφ ην χςνο ηνπ 
πνζνζηνχ αλεξγίαο («θακπχιε Phillips»), ελψ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβν-
ιήο ηεο πξνζθνξάο εξγαζίαο είλαη εμσγελψο δεδνκέλνο. Όπσο θαηά πξψηνλ 
απεδείρζε απφ ηνλ Goodwin (1967), ηo ζχζηεκα ζπκπεξηθέξεηαη σο έλαο δηα-
ηεξεηηθφο ηαιαλησηήο Lotka-Volterra, φπνπ ην κεξίδην ησλ κηζζψλ ζην πξντφλ 
παίδεη ην ξφιν ηνπ «ζεξεπηή» θαη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο ην 
ξφιν ηνπ «ζεξάκαηνο». Έπεηαη, ινηπφλ, φηη εξγάηεο θαη θεθαιαηνθξάηεο δελ 
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κφλνλ κέζσ αληαγσληζηηθήο ζρέζεο αιιά θαη ζπκπιε-
ξσκαηηθήο, ε νπνία εθδειψλεηαη κε ηελ αέλαε θπθιηθή θίλεζε ησλ εηζνδεκα-



4 

 

ηηθψλ κεξηδίσλ θαη ηνπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο. Δδψ, αθξηβψο, εληνπίδεηαη ν 
ππξήλαο ηεο καξμηθήο ππν-ζεσξίαο πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ»,2

 θαη ν Good-

win (1972, p. 445) πξνβαίλεη ζε κία αμηνζεκείσηε, αλ θαη ππεξβαίλνπζα, θαηά 
ηελ άπνςή κνπ, ηα φξηα ηνπ ππνδείγκαηφο ηνπ, επηζήκαλζε: «Δδψ θαη θαηξφ 
ζεσξνχζα φηη ην πξφβιεκα ηνπ Volterra ζρεηηθά κε ηε ζπκβίσζε δχν πιεζπ-
ζκψλ, ελ κέξεη ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ελ κέξεη ερζξηθψλ, είλαη ρξήζηκν γηα ηελ 
θαηαλφεζε ησλ δπλακηθψλ αληηθάζεσλ ηνπ θαπηηαιηζκνχ, ηδηαίηεξα φηαλ απ-
ηέο δηαηππψλνληαη κε κία – θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ – καξμηθή κνξθή. Απηή ε 
πεξί θαπηηαιηζκνχ Θεσξία ηεο Κφηαο κε ην Υξπζφ Απγφ κνπ θαίλεηαη λα ηαη-
ξηάδεη θαιχηεξα ζηελ πξαγκαηηθή [actual] εκπεηξία ηεο εξγαηηθήο ηάμεο θαη 
ζηε ζπλδηθαιηζηηθή ζηξαηεγηθή απφ φ,ηη ε επζέσο καξμηθή. Γχλαηαη λα βνε-
ζήζεη ζηελ εμήγεζε κέξνπο ηεο απνηπρίαο ηνπ καξμηζκνχ ζηα ζπλδηθάηα, φ-
πσο επίζεο θαη ζηελ εμήγεζε (αιιά θαη, ηελ ίδηα ζηηγκή, ζηε κεξηθή ζπγρψ-
ξεζε) ηεο θνπηακάξαο θαη ηεο ιηπνςπρίαο ηεο ζνζηαιδεκνθξαηίαο.». 
2.2. Ενεπγόρ ζήηηζη 

Τπνζέηνπκε, ηψξα, φηη, πξψηνλ, ε ex ante επέλδπζε εμαθνινπζεί λα ηζνχηαη κε 
ηελ ex ante απνηακίεπζε, αιιά, δεχηεξνλ, είλαη δπλαηή ε χπαξμε ππναπαζρφ-
ιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, θαη, ηξίηνλ, ν απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο ε-
πηζπκεηφο ξπζκφο επηζψξεπζεο απνηειεί γλεζίσο αχμνπζα ζπλάξηεζε ηνπ 
βαζκνχ απαζρφιεζεο ηεο δπλακηθφηεηαο παξαγσγήο θαη ηνπ κεξηδίνπ ησλ 
θεξδψλ ζην πξντφλ (εηζάγνπκε, δειαδή, κία λεν-θαιεηζθηαλή ζπλάξηεζε δή-
ηεζεο επελδχζεσλ ή, αιιηψο, επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ à la Bhaduri and Mar-

glin, 1990). Όπσο έρεη απνδεηρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα, δειαδή κεηά ην 2005-6, 

ην ππφδεηγκα αλάγεηαη ζε ζχζηεκα δχν κε-γξακκηθψλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ 
θαη, έηζη, ελέρεη ηελ παξαγσγή δηαθπκάλζεσλ, γηα ηηο νπνίεο ειάρηζηα πξάγκα-
ηα δχλαληαη λα ιερζνχλ a priori θαη ησλ νπνίσλ νη ηδηφηεηεο πξνζδηνξίδνληαη 
κφλνλ ζηε γεηηνληά ηνπ ζεκείνπ ηζνξξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.3

 Δηδηθφηεξα, ε 
ηνπηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο IS-θακπχιεο, 
ε νπνία θαζνξίδεηαη, κε ηε ζεηξά ηεο, απφ ηε κνξθή ηεο ππνηηζέκελεο ζπλάξ-

                                                             
2 Έρεη εηπσζεί, απφ νξηζκέλνπο κειεηεηέο, φηη απηή είλαη, θαηά πξψηνλ, ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ ηεο 
θχκαλζεο ηνπ σξνκηζζίνπ θάησ απφ ην φξην πνπ ζέηεη ην επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο 
θαη, άξα, εμήγεζεο ηνπ κεραληζκνχ δηαζθάιηζεο ηεο παξαγσγήο ζεηηθνχ θέξδνπο («ππεξαμίαο»). Ω-
ζηφζν, ε αλαιπηηθή δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξηθψλ εμηζψζεσλ ηνπ ππνδείγκαηνο δείρλεη φηη ε θχκαλζε 
ηνπ σξνκηζζίνπ δελ θξάζζεηαη, θαηαλάγθελ, απφ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο (βιέπε π.ρ. Μα-
ξηφιεο, 2006, ζζ. 110-116 θαη 121-123). Γηα κία πξφζθαηε πξνζπάζεηα αιγεβξηθήο αλαθαηαζθεπήο 
ηνπ ππνδείγκαηνο, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ηφζν ε ζεηηθφηεηα ηνπ θέξδνπο φζν θαη ε θχκαλζε ηνπ 
πνζνζηνχ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο ζε επίπεδα θάησ ηνπ 1, βιέπε Desai et al. (2006).  
3 Έλα απφ απηά ηα ζεκεία ηζνξξνπίαο είλαη ην ιεγφκελν «θαζεζηψο ππεξζπζζψξεπζεο θεθαιαίνπ», ην 
νπνίν είλαη ηνπηθά αζηαζέο, απφ δπλακηθή άπνςε, θαη αληηζηνηρεί, ζεκαληηθά, ζηε καξμηθή αλάιπζε 
πεξί «ππεξπαξαγσγήο θεθαιαίνπ» (Μαξμ, 1978, η. 3, ζζ. 317-318 θαη 610). Σα άιια δχν ζεκεία η-
ζνξξνπίαο είλαη ην «θαζεζηψο ππνθαηαλάισζεο» (ζαγκαηηθφ) θαη ην «θευλζηαλφ θαζεζηψο» (ηνπηθά 
επζηαζέο). 
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ηεζεο δήηεζεο επελδχζεσλ,4
 θαη έρνπλ αληρλεπζεί νη αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

(i) αζπκπησηηθήο επζηάζεηαο (κνλνηνληθήο ή κέζσ θζηλνπζψλ ηαιαληψζεσλ), 
(ii) αζηάζεηαο (κνλνηνληθήο ή κέζσ απμνπζψλ ηαιαληψζεσλ ή ζαγκνεηδνχο), 
(iii) θχθινπ ηχπνπ Lotka-Volterra, θαη (iv) νξηαθνχ θχθινπ (-σλ) (βιέπε Mari-

olis, 2013, θαζψο θαη ηελ εθεί εθηηζέκελε βηβιηνγξαθία).  
 Σέινο, εάλ επηηξέςνπκε θαη ηελ χπαξμε αληζνξξνπίαο ζηελ αγνξά ηνπ 
εκπνξεχκαηνο, ππνζέηνληαο φηη ην παξαγφκελν πξντφλ αληηδξά ζεηηθά (αξλε-
ηηθά) ζε θάζε ζεηηθή (αξλεηηθή) απφθιηζε ηεο ex ante  επέλδπζεο απφ ηελ α-
πνηακίεπζε, ηφηε ην ππφδεηγκα αλάγεηαη ζε ζχζηεκα ηξηψλ κε-γξακκηθψλ δη-
αθνξηθψλ εμηζψζεσλ. Έηζη, ε πξναλαθεξζείζα «απξνζδηνξηζηία» ηεο δπλακη-
θήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ επαπμάλεηαη, ελψ δελ απνθιείεηαη αθφκα θαη ε χπαξμε 
«ρανηηθψλ ιχζεσλ» (Ρνδνπζάθεο, 2012, ζζ. 100-108).

5
  

 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη νη δηαθπκάλζεηο-θξίζεηο ζπληζηνχλ ηνλ θα-
λόλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ νη θαηαζηάζεηο ηζφξξνπεο θαη αλα-
ινγηθήο κεγέζπλζεο (ηηο νπνίεο ν Marx κειέηεζε εμαληιεηηθά δηα ησλ «ζρεκά-
ησλ αλαπαξαγσγήο», πξνθεηκέλνπ, αθξηβψο, λα ζπιιάβεη ην αληίζεηφ ηνπο) 
ζπληζηνχλ ηελ εμαίξεζε. Ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1840, ν Engels, 

o νπνίνο πξνεγήζεθε ηνπ Marx (θαη ηνλ επεξέαζε, θαηαξράο) ζηε κειέηε ηεο 
Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, θαηέιεμε ζηελ αθφινπζε δηαηχπσζε (ε νπζία ηεο ν-
πνίαο «μαλαβξίζθεηαη», αθφκα θαη ηέζζεξηο δεθαεηίεο αξγφηεξα, ζηηο ηειεπ-
ηαίεο ζειίδεο ηνπ Η Καηαγσγή ηεο Οηθνγέλεηαο, ηεο Αηνκηθήο Ιδηνθηεζίαο θαη 
ηνπ Κξάηνπο (1884)): «Ζ άκεζε ζπλέπεηα ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο είλαη ην 
εκπφξην […] ε πψιεζε θαη ε αγνξά. […] Ο λφκνο ηνπ αληαγσληζκνχ είλαη φηη 
ε δήηεζε θαη ε πξνζθνξά πάληα πξνζπαζνχλ λα ελαξκνληζζνχλ θαη, ζπλεπψο, 
νπδέπνηε ην επηηπγράλνπλ. […] Ση πξέπεη λα ζθεθηνχκε γηα θάπνηνλ λφκν ν 
νπνίνο κπνξεί λα επηβιεζεί κφλν κέζα απφ πεξηνδηθέο αλαζηαηψζεηο; […] [Δί-
λαη] έλαο θπζηθφο λφκνο βαζηζκέλνο ζηελ έιιεηςε επίγλσζεο εθ κέξνπο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.» (ρέδην γηα κία θξηηηθή ηεο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Γαιιν-

Γεξκαληθά Φξνληθά, Φεβξνπάξηνο 1844). 
2.3. Πηωηική ηάζη ηος ποζοζηού κέπδοςρ 

Αλ θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί δηελέμεηο, ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο είλαη α-
πινχζηαηνο ή κάιινλ θαζίζηαηαη ηέηνηνο κεηά ηε κειέηε ησλ εξγαζηψλ ηνπ 
Okishio (1961, 1972). Δάλ ππνζέζνπκε, γηα απινπνίεζε θαη κφλνλ ησλ εμηζψ-
                                                             
4
 ην παξφλ ππφδεηγκα ε IS-θακπχιε δελ είλαη à la Hicks, αιιά αθνξά ζηνπο ζπλδπαζκνχο βαζκνχ 

απαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ-κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ, γηα ηνπο νπνίνπο ε αγνξά 
εκπνξεχκαηνο είλαη ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Γηεπξπκέλεο εθδνρέο ηνπ ππνδείγκαηνο δχλαληαη λα 
πεξηιακβάλνπλ ην επηηφθην, δηα ηεο εηζαγσγήο ηνπ σο πξνζδηνξηζηηθνχ παξάγνληα ηεο δήηεζεο επελ-
δχζεσλ (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, Hein, 2008).  
5 Οξηζκέλνη κειεηεηέο επηρεηξνχλ λα πξαγκαηεπηνχλ ηε καξμηθή «ππεξπαξαγσγή θεθαιαίνπ» ρσξίο 
λα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππναπαζρφιεζε ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (νχηε ηελ αληζνξξνπία ζηελ αγνξά 
ηνπ εκπνξεχκαηνο). Καη απηφ παξά ηελ χπαξμε ηεο πξσηνπφξαο ζπκβνιήο ησλ Glombowski and 

Krüger (1986). 
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ζεσλ, φηη νη κηζζνί θαηαβάιινληαη εμνινθιήξνπ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ παξα-
γσγήο, ηφηε κπνξνχκε λα εθθξάζνπκε ην πνζνζηφ θέξδνπο σο 

  1[1 (1 ) ]C Cr hu u            (1) 

φπνπ h  είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ, u  ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ 
απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, θαη C  ν ιφγνο δπλεηηθνχ πξντφληνο-απνζέκαηνο θε-
θαιαίνπ ή, αιιηψο, ε ιεγφκελε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ, γηα ηελ 
νπνία ηζρχεη, εμ’ νξηζκψλ,  
  1

C Lk    (2) 

φπνπ L  είλαη ε κέζε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο, θαη k  ε ηερλνινγηθά θα-
ζνξηζκέλε έληαζε θεθαιαίνπ ή «ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ» (Marx). Σέ-
ινο,   είλαη ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ ή, αιιηψο, ην καξμηθφ «πνζνζηφ εθκε-
ηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο», ην νπνίν θηλείηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε 
κε ην h , θαη εθθξάδεηαη σο 

  1 1(1 ) 1Lh h w       (3) 

φπνπ w  είλαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην.6 
 Γεδνκέλνπ φηη 0 1h   θαη 0 1u  , απφ ηελ εμίζσζε (1) έπεηαη φηη 
  Cr   (4) 

ήηνη ε παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ην άλσ θξάγκα ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο.7  

 Καηά ηνλ Marx, o αλεπηπγκέλνο θεθαιαηνθξαηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο 
ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπζηεκαηηθή αχμεζε ηεο ηερληθήο ζχλζεζεο ηνπ θεθα-
ιαίνπ (εληαηηθή κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο), ε νπνία αθελφο επηβάιιεηαη 
απφ ηνλ δηαηαμηθφ (εξγαηψλ-θεθαιαηνθξαηψλ) θαη ελδνηαμηθφ (κεηαμχ θεθα-
ιαηνθξαηψλ) αληαγσληζκφ θαη αθεηέξνπ, πξψηνλ, ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο, δεχηεξνλ, δηαζθαιίδεη καθξνρξνλίσο ηε ζπ-
ζηεκαηηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, θαη, ηξίηνλ, ελέρεη ηε κείσζε ηεο 
παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ. Δάλ έρνπλ έηζη ηα πξάγκαηα, ηφηε απφ ηηο 
πξναλαθεξζείζεο εμηζψζεηο έπνληαη ηα εμήο: Ζ ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαί-
νπ απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα 
ηεο εξγαζίαο (βιέπε ηελ εμίζσζε (2)), ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο απμά-
λεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη πξαγκαηηθφ σξνκίζζην 

(βιέπε ηελ εμίζσζε (3)), θαη, ηέινο, ην πνζνζηφ θέξδνπο κεηψλεηαη καθξνρξν-

                                                             

6 Γηα θάζε πεπεξαζκέλε ηηκή ηνπ L , ην h  ηζνχηαη κε 1 φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ην   απεηξίδεηαη, ζπ-
λεπεία κεδεληζκνχ ηνπ w  («νη εξγάηεο δνπλ κε ηνλ αέξα κφλν», Μαξμ, 1978, η. 3, ζει. 313). 
7 Μέζσ θαηάιιεισλ πξνζαξκνγψλ, νη εμηζψζεηο (1) έσο θαη (4) ηζρχνπλ, ηειηθά, θαη γηα γεληθφηεξα 
ππνδείγκαηα, πνιιψλ εκπνξεπκάησλ, εηεξνγελνχο θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, κε αλαπαξαγφκελσλ εηζ-
ξνψλ, ζπκπαξαγσγήο (joint production) θαη αλνηθηψλ νηθνλνκηψλ. εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη καξμηθφο 
λφκνο είλαη θαηαξρήλ αλεμάξηεηνο απφ δεηήκαηα ελεξγνχ δήηεζεο. Μφλνλ ράξηλ ζπληνκίαο ηνλ εθζέ-
ηνπκε ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε κεηαβιεηή u .  
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λίσο, δηφηη ην άλσ θξάγκα ηνπ κεηψλεηαη ζπζηεκαηηθά.8
 Απηφο είλαη ν λφκνο 

ηεο πησηηθήο ηάζεο, θαη, φπσο κπνξεί λα απνδεηρζεί (Okishio, 1972) ελέρεη ηελ 
απφ έλα ρξνληθφ ζεκείν θαη κεηά ζπλερή κείσζε ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκε-
λεο εξγαζίαο θαη, άξα, ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (φηαλ ε πξν-
ζθνξά εξγαζίαο δελ κεηψλεηαη).9  
2.4. ύνθεζη 

Δάλ νη ηξεηο ππν-ζεσξίεο ζπλδπαζηνχλ κεηαμχ ηνπο, ηφηε έπεηαη φηη ε – θαηά 
ηνλ Marx – πξνζηδηάδνπζα ζηνλ αλεπηπγκέλν θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξα-
γσγήο ηερληθή κεηαβνιή (δειαδή, ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζί-
αο θαη ε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ) επηδξά ζηελ θίλεζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηνλ αθφινπζν αληηθαηηθφ ηξφπν: Απφ ηε κία πιεπξά ηείλεη λα 
ζπκπηέδεη ην πνζνζηφ θέξδνπο (άξα, θαη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ 
επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ) θαη, ζπλεπψο, λα εμαζζελεί (λα εληζρχεη) ηηο θάζεηο 
αλάπηπμεο (θξίζεο), ελψ απφ ηελ άιιε ηείλεη λα επαπμάλεη ην κέγεζνο ηνπ «ε-
θεδξηθνχ ζηξαηνχ ησλ εξγαηψλ» θαη, ζπλεπψο, λα εμαζζελεί (λα εληζρχεη) θά-
ζε δηαγξαθφκελε άλνδν (πηψζε) ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ. Έηζη, ην ζχ-
ζηεκα κάιινλ δηαγξάθεη κία ηξνρηά θζηλνπζψλ δηαθπκάλζεσλ κεηνχκελεο πε-
ξηφδνπ, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην επίπεδν απαζρφιε-
ζεο ηεο εξγαζίαο αλαγθαζηηθά ηείλνπλ, καθξνρξνλίσο, πξνο ην κεδέλ, αθφκα 
θαη εάλ ην κεξίδην ησλ θεξδψλ θαη ν βαζκφο απαζρφιεζεο ηνπ απνζέκαηνο 
θεθαιαίνπ ηείλνπλ ζην 1 (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ην ρήκα 1, φπνπ ην * 1

r ru
  

ηζνχηαη κε ην ιφγν ησλ θεξδψλ πξνο ην απαζρνινχκελν απφζεκα θεθαιαί-
νπ).10

 Αλεμαξηήησο, ινηπφλ, ηνπ πφζν επηηπρεκέλεο είλαη νη αζθνχκελεο πνιη-
ηηθέο δηαρείξηζεο ηεο ελεξγνχ δεηήζεσο, ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη αλαπφ-
θεπθην: Ζ αλάπηπμε ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ελέρεη ηελ απ-
ηναλαίξεζή ηνπ, ελψ ην κπζηηθφ ηεο απηναλαίξεζεο απνθαιχπηεηαη δηα ηνπ 
λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο. Με ηα ιφγηα ηνπ Μαξμ (1978, η. 1, ζει. 787), «[κα-
δί] κε ηε δηαξθή ειάηησζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κεγηζηάλσλ ηνπ θεθαιαίνπ11

 [...] 

                                                             
8 Ζ πην θαζαξή-επζεία δηαηχπσζε ηνπ λφκνπ κάιινλ εληνπίδεηαη ζηηο θξηηηθέο παξαηεξήζεηο ηνπ Marx 

ζην βηβιίν ηνπ A.-E. Cherbuliez, κε ηίηιν Richesse ou pauvreté (1841): «Φαίλεηαη λα δηαηζζαλφηαλ φηη 
ε κάδα ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληαλήο εξγαζίαο κεηψλεηαη ζρεηηθά, ζε ζχγθξηζε κε ηε ρξεζηκνπνη-
νχκελε παξσρεκέλε εξγαζία, κνινλφηη απμάλεη απφιπηα, θαη φηη γη’ απηό πξέπεη λα κεηψλεηαη ην πν-
ζνζηφ ηνπ θέξδνπο. Ζ δηαίζζεζε απηή φκσο δελ είλαη εθείλν πνπ επηθξαηεί.» (Μαξμ, 1985, η. 3, ζει. 
429). Σν κέγεζνο ην νπνίν ζεσξεί θαζνξηζηηθφ ν Marx, γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, είλαη 
πνζνηηθά ίζν κε ην αληίζηξνθν ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (απιψο, ην εθθξάδεη ζε φξνπο 
εξγαζηαθψλ αμηψλ). 
9 Έρεη εηπσζεί φηη έλα ζπλερψο κεηνχκελν πνζνζηφ θέξδνπο θαηαλάγθελ πξνθαιεί κία ηειηθψο κεηνχ-
κελε κάδα θεξδψλ θαη, άξα, έλα «καθξχ θχκα» (à la Kondratiev) θεθαιαηαθήο επηζψξεπζεο (Shaikh, 

1987, 1992, Papageorgiou and Tsoulfidis, 2006, Tsoulfidis, 2010, pp. 119-120). Απηφ, φκσο, δελ είλαη 
νξζφ, παξά κφλνλ ζε ζπζηήκαηα à la Ricardo (Μαξηφιεο, 2010, ζζ. 340-344, Mariolis, 2014).    
10 Σν ζχζηεκα έιθεηαη, επνκέλσο, πξνο ην κε νηθνλνκηθά ζεκαληηθφ (κεδεληθφ κεξίδην κηζζψλ θαη 
κεδεληθφ πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηεο εξγαζίαο) θαη αζηαζέο (ζαγκαηηθφ) ζεκείν ηζνξξνπίαο ηνπ ππν-
δείγκαηνο «ζεξεπηή-ζεξάκαηνο» ηνπ Goodwin (1967).  
11 ε απηφ ην ζεκείν απαηηείηαη επεμήγεζε, ε νπνία δίλεηαη ζην Παξάξηεκα Η ηνπ παξφληνο.  
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απμάλεη ε κάδα ηεο αζιηφηεηαο, ηεο θαηαπίεζεο, ηεο ππνδνχισζεο, ηνπ εθθπ-
ιηζκνχ, ηεο εθκεηάιιεπζεο, αιιά απμάλεη καδί θαη ε αγαλάθηεζε ηεο εξγαηη-
θήο 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 ζεκεί-
ν, φπνπ δε ζπκβηβάδνληαη κε ην θεθαιαηνθξαηηθφ ηνπο πεξίβιεκα. Σν πεξί-
βιεκα απηφ ζπάεη. εκαίλεη ην ηέινο ηεο θεθαιαηνθξαηηθήο αηνκηθήο ηδηνθηε-
ζίαο. Οη απαιινηξησηέο απαιινηξηψλνληαη.». 
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σήμα 1. Η θαηά Marx δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ πνζνζηνύ θέξδνπο 

  

 Ζ παξαηήξεζε φηη ζην καξμηθφ έξγν δελ βξίζθνληαη «ελ ελεξγεία» φια 
φζα εθζέζακε, δελ ζα ήηαλ άζηνρε. Ωζηφζν, φρη κφλνλ βξίζθνληαη «ελ δπλά-
κεη», αιιά θαη κέζσ κίαο παξεκβνιήο-πξνζζήθεο, ε νπνία έγηλε ζηε γαιιηθή 
έθδνζε (1873) ηνπ Κεθαιαίνπ, ν Marx ππνδεηθλχεη, κε εληππσζηαθή αθξίβεηα, 
ην ζεκείν απφιεμεο ηνπ ζπλφινπ ησλ εξεπλψλ ηνπ (ή, αιιηψο, ησλ ηξηψλ ππν-

ζεσξηψλ ηνπ): «Ωο ηψξα ε δηάξθεηα απηψλ ησλ [εκπεηξηθά παξαηεξνχκελσλ – 

Θ. Μ.] θχθισλ είλαη δεθάρξνλε ή εληεθάρξνλε, φκσο δελ έρνπκε θαλέλα ιφγν 
λα ζεσξνχκε ζηαζεξφ ηνλ αξηζκφ απηφ. Απελαληίαο, απφ ηνπο λόκνπο ηεο θε-
θαιαηνθξαηηθήο παξαγσγήο, φπσο ηνπο εθζέζακε πξηλ ιίγν, πξέπεη λα ζπκπε-
ξάλνπκε φηη είλαη κεηαβιεηφο θαη φηη ε δηάξθεηα ησλ θχθισλ ζα πεξηνξίδεηαη 
βαζκεδόλ» (Μαξμ, 1978, η. 1, ζει. 885 – πξφζζεηε έκθαζε).12, 13

 

                                                             
12 Απηή ε αθξίβεηα, πάλησο, θάζε άιιν παξά είλαη νξαηή ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ θεθ. 15 ηνπ 3νπ 

ηφκνπ ηνπ Κεθαιαίνπ: Μάιινλ πξνέξρεηαη απφ ζπλνλζχιεπκα ζεκεηψζεσλ, ηηο νπνίεο επηρείξεζε λα 
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 πκπεξαίλεηαη, επνκέλσο, φηη ν λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ππεξθαζνξίδεη 
ηηο άιιεο δχν καξμηθέο ππν-ζεσξίεο. Γελ ζα πξέπεη, σζηφζν, λα καο δηαθχγεη 
φηη ην φιν νηθνδφκεκα ζηεξίδεηαη ζε έλα επηζθαιέο ζεκέιην: Γελ αξθεί ε πα-
ξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ λα κεηψλεηαη ζπλερψο, πξέπεη ην φξηφ ηεο λα εί-
λαη ην κεδέλ. Γηφηη, ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ηίπνηε δελ δηαζθαιίδεη ηελ ηειη-
θή πηψζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο θαη, άξα, ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκελεο 
εξγαζίαο (Himmelweit, 1974, Okishio, 1974, Steedman, 1977, pp. 126-127), 

αιιά ην πνζνζηφ θέξδνπο ζα κπνξνχζε αθφκα θαη απμάλεηαη ζπλερψο, ηείλν-
ληαο ζην φξην ηεο κεηνχκελεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ (βιέπε ην ρή-
κα 2). 
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σήμα 2. Φζίλνπζα παξαγσγηθόηεηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη αύμνλ πνζνζηό θέξδνπο 

 

3. Αποηίμηζη 

Ο εμπξεζηνληζηήο αξρηηέθηνλαο L. M. van der Rohe ζεκείσλε: «To ιηγφηεξν 
είλαη ην πεξηζζφηεξν […]. Ζ ζαθέζηεξε θαη πην άκεζε ιχζε ελφο πξνβιήκα-
ηνο είλαη ε θαιχηεξε αξρηηεθηνληθή.». Αο ππνζέζνπκε φηη, πξψηνλ, ην ζχλνιν 
                                                                                                                                                                              

βάιεη ζε ηάμε ν  F. Engels, φπνπ ηα πεξί «εθεδξηθνχ ζηξαηνχ» θαη ηερληθήο κεηαβνιήο ζπκπιέθνληαη, 
πφηε νηνλεί-αθαηάιεπηα θαη πφηε αθαηάιεπηα, κε αλαιχζεηο θαηαζηάζεσλ ππναπαζρφιεζεο ηνπ απν-
ζέκαηνο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο αλάγνληαη ζε αλεπάξθεηεο ηεο ζπλνιηθήο ελεξγνχ δεηήζεσο.  
13

 ρεηηθά κε ηε «δηάξθεηα ησλ θχθισλ», ζην εγρεηξίδην ηνπ εγθάι ([1946] ρ.ρ., ζει. 232), γηα παξά-
δεηγκα, γξάθεηαη ην εμήο: «[Α]πφ ηα 1825 ν θαπηηαιηζηηθφο θφζκνο πέξαζε κία ζεηξά θξίζεηο, πνπ ε-
παλαιακβάλνληαλ θαηά κέζν θάζε δέθα ρξφληα θαη χζηεξα θάζε έμε-εθηά ρξφληα. Κξίζεηο μέζπαζαλ 
ζηα 1825, ζηα 1836, ζηα 1847, ζηα 1857, ζηα 1866 θαη ζηα 1877. ηα 1880 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 1890 
ππήξρε έλαο καξαζκφο ζηελ παξαγσγή ησλ θπξηφηεξσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ. Έπεηηα αξρίδεη κία 
άλνδνο, πνπ θαηαιήγεη ζηελ θξίζε ηνπ 1900-1901. Ύζηεξα αθνινπζνχλ νη θξίζεηο 1907, 1913, 1921 
θαη 1929-1935. Απηή ε ηειεπηαία θξίζε είλαη ε ηξνκεξφηεξε απ’ φιεο ηηο θξίζεηο πνπ πέξαζε ν θαπη-
ηαιηζκφο […]. Κάζε λέα θξίζε μεζπάεη ζηε βάζε ελφο αλψηεξνπ επίπεδνπ ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκε-
σλ απφ ηελ πξνεγνχκελε. Γηα ηνχην νη θξίζεηο έρνπλ θάζε θνξά βαζχηεξν ραξαθηήξα.».   
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ησλ δηαζέζηκσλ ηερληθψλ παξαγσγήο απνδίδεηαη κέζσ κίαο «ζπλάξηεζεο πα-
ξαγσγήο» ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο, ηεο κνξθήο ( , )y TF K L , φπνπ T  

είλαη ε «ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα (ή απνδνηηθφηεηα) ησλ ζπληειεζηψλ παξα-
γσγήο» (TFP), K  ην απφζεκα θεθαιαίνπ θαη L  ε πνζφηεηα απαζρνινχκελεο 
εξγαζίαο, δεχηεξνλ, ηθαλνπνηνχληαη νη ζπλζήθεο ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφ-
ζηνπο, θαη, ηξίηνλ, δελ πθίζηαληαη κνλνπσιηαθέο ή κνλνςσληαθέο θαηαζηά-
ζεηο.14

 Ωο γλσζηφλ, ηζρχνπλ νη αθφινπζεο δχν εμηζψζεηο (ην ζχκβνιν «^» δε-
ιψλεη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο): 
 ˆˆˆ

L T hk    

ή, δεδνκέλνπ φηη ˆ ˆ ˆ
L Ck     (βιέπε ηελ εμίζσζε (2)),    

  ˆˆ ˆ(1 ) L Ch h T     (5) 

θαη 
  ˆˆ ˆ(1 )h w hr T    (6) 

Απηέο νη εμηζψζεηο δειψλνπλ φηη, φηαλ θαη κφλνλ φηαλ απμάλεηαη ην T , είλαη 
δπλαηή ε ηαπηόρξνλε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαί-
νπ, θαη, ζπλεπψο, ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ 
θέξδνπο. Δηδηθφηεξα, γηα θάζε πνζνζηηαία αχμεζε ηνπ w , ε νπνία είλαη κηθξφ-
ηεξε ηνπ 1ˆ(1 )T h

 , ην πνζνζηφ θέξδνπο απμάλεηαη (Βιέπε ην ρήκα 3, φπνπ 
απεηθνλίδεηαη ε εμίζσζε (6) γηα δχν δηαθνξεηηθά χςε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξ-
δψλ, θαζψο θαη γηα ηηο αθξαίεο ηηκέο απηνχ. Ζ θιίζε ησλ επζεηψλ ηζνχηαη κε ην 
αληίζηξνθν ηνπ αληίζηνηρνπ πνζνζηνχ εθκεηάιιεπζεο). Άξα, ε επζηάζεηα ηνπ 
λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο πξνυπνζέηεη ηελ κε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσ-
γηθφηεηαο (κία ελαιιαθηηθή, ηζνδχλακε πξαγκάηεπζε δχλαηαη λα βαζηζηεί 
ζηνλ Bliss, 1987,  pp. 174-175).

15
 

 

 

 

 

                                                             
14 ηε καξμηθή αλάιπζε, θαζαπηή, κάιινλ δελ πξνυπνηίζεηαη ε χπαξμε εμσγελψο δεδνκέλνπ ζπλφινπ 
δηαζέζηκσλ ηερληθψλ παξαγσγήο, αιιά ηερληθψλ παξαγσγήο πνπ δεκηνπξγνχληαη-παξάγνληαη κέζσ 
επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ. Δπνκέλσο, δελ αληηζηνηρεί ε έλλνηα «ζπλάξηεζε παξαγσγήο» (αλαιπηηθά, 
βιέπε Μαξηφιεο, 2006, ζζ. 143-146, θαη, 2010, ζζ. 268-271 θαη Παξαξηήκαηα 1, 2, 4.2 θαη 6). Δπεηδή, 
φκσο, ζα επηθεληξσζνχκε ζηνλ έιεγρν ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο, απηφο δχλαηαη λα γίλεη βάζεη 
ηεο απινπζηεπηηθήο (θαη, άξα, επλντθήο γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ λφκνπ) ππφζεζεο χπαξμεο κίαο ηέηνηαο 
ζπλάξηεζεο. 
15 Βάζεη ηεο ζπκβνιήο ηνπ Sraffa (1960), έρεη απνδεηρζεί φηη νη εμηζψζεηο (5) θαη (6) δελ ηζρχνπλ πν-
ζνηηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ εηεξνγελνχο θεθαιαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ ˆ 0T  , ε ειαζηηθφηεηα ηνπ 
πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ σο πξνο ην πνζνζηφ θέξδνπο δηαθέξεη, θαηά θαλφλα, απφ ην πνζνζηφ εθκε-
ηάιιεπζεο, ήηνη 1ˆ ˆwr  

 
(γηα δχν πξφζθαηεο, εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο ζπκβνιέο, βιέπε Steed-

man, 2013, θαη Eichert, 2014). Ωζηφζν, απηέο νη πνζνηηθέο απνθιίζεηο δελ νδεγνχλ ζε πνηνηηθή αι-
ινίσζε ηνπ ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηφο καο, θαη απηφ είλαη φ,ηη έρεη, εδώ, ζεκαζία.  
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σήμα 3. Εθηθηνί ζπλδπαζκνί ηαπηόρξνλεο αύμεζεο ηνπ πξαγκαηηθνύ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πν-
ζνζηνύ θέξδνπο, γηα δηαθνξεηηθά ύςε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδώλ ( 1 2h h ) 

 

 Ση δείρλεη, άξαγε, ην ζχλνιν ησλ δηαζέζηκσλ εκπεηξηθψλ επξεκάησλ;  
Γείρλεη φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1870 έσο θαη ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910, 
φπνπ ην ζχζηεκα εηζέξρεηαη, θαηά ηνλ Λέληλ ([1917] 1986), ζην ζηάδην ηνπ 
αλεπηπγκέλνπ «κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ», ε κέζε παξα-
γσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ κάιινλ κεηψλεηαη θαη ε «ζπλνιηθή παξαγσγηθφηε-
ηα» παξακέλεη ζηάζηκε ή απμάλεηαη κε αζζελείο ξπζκνχο, ελψ απηέο νη ηάζεηο 
αληηζηξέθνληαη ζηε ζπλέρεηα.16

 Οη Samuelson  θαη Nordhaus (2000, η. 2, ζζ. 
335-337) επηζεκαίλνπλ: «Ζ νηθνλνκηθή ηζηνξία ησλ [θεθαιαηνθξαηηθά – Θ. 
Μ.] πξνεγκέλσλ εζλψλ [θαηά ηνλ 20ν

 αηψλα – Θ. Μ.] κπνξεί, πξνζεγγηζηηθά, 
λα ζπλνςηζζεί ζηηο αθφινπζεο ηάζεηο:17

  

  Τάζε 1. Ζ ηερληθή ζχλζεζε ηνπ θεθαιαίνπ έρεη απμεζεί. 
  Τάζε 2. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ηάζε 
ζηα πξαγκαηηθά σξνκίζζηα. 
  Τάζε 3. Σν κεξίδην ησλ θεξδψλ έρεη κεησζεί πνιχ ειαθξά καθξνπξφζεζκα, 
αιιά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξακείλεη ζηαζεξφ (ή εκθαλίδεη 
αχμεζε). 

                                                             
16 Ωο γλσζηφλ, νη ηξεηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αηψλα ζπληζηνχλ ην ιεγφκελν «δεχηεξν θχκα ηεο 
βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο», θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε λέσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ειε-
θηξηζκφο θαη πεηξέιαην) θαη ηελ εθηεηακέλε εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ ζηε βηνκεραλία, ε 
νπνία βαζίδεηαη ζηελ ίδξπζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηεξίσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Οη λέεο κέζνδνη θαηεξ-
γαζίαο 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 (αζχξκαηε) 
ζπληζηνχλ αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα.  
17 Παξαζέησ κε νξηζκέλεο κεηαβνιέο (θπξίσο νξνινγίαο), σο πξνο ην πξσηφηππν θείκελν, πξνθεηκέ-
λνπ λα ππάξρεη επζεία αληηζηνηρία κε ηελ παξνχζα ζπδήηεζε. 
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  Τάζε 4. Έρνπλ ππάξμεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζηα πξαγκαηηθά επηηφθηα θαη 
ζην πνζνζηφ θέξδνπο, ηδηαίηεξα ζηε δηάξθεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ, αιιά 
δελ ππήξμε ηζρπξή αλνδηθή ή θαζνδηθή ηάζε ζηνλ αηψλα απηφλ. 
  Τάζε 5. Αληί γηα ηε ζηαζεξή κείσζε ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθα-
ιαίνπ, ηελ νπνία  ζα αλέκελε θαλείο βάζεη ηεο Τάζεο 1, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 
απηφ ην κέγεζνο έρεη απμεζεί. 
  Τάζε 6. Καηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ αηψλα, ν ιφγνο επελδχζεσλ-

αθαζάξηζηνπ πξντφληνο έρεη κείλεη ζηαζεξφο. 
  Τάζε 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 αλαπαξαγφκε-
λεο εηζξνέο-πφξνη), ππνδειψλνληαο φηη ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφ-
ηεηαο πξέπεη λα έρεη παίμεη θεληξηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθξη-
βψο γηα απηφ, άιισζηε, νη Τάζεηο 3, 4 θαη 5 ζπλππάξρνπλ.18

 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 αχμε-
ζεο 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 εηζνδε-
κάησλ πνπ είδακε ηνλ ηειεπηαίν αηψλα.».19

 

 Θα πξέπεη, ινηπφλ, λα γίλεη δεθηφ φηη, παξά ηελ φρη αζήκαληε εζσηεξηθή 
ζπλνρή ηνπ φινπ καξμηθνχ ζπζηήκαηνο,20

 ε θχξηα βάζε ηεο ηξίηεο, καθξνρξφ-
ληαο «δηάζηαζήο» ηνπ είλαη ρσξίο εκπεηξηθό αληίθξηζκα ζηνλ ύζηεξν θεθαιαην-
θξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο. 
 

4. ςμπεπαζμαηικέρ Παπαηηπήζειρ 

Απφ ην καξμηθφ ζχζηεκα ησλ θξίζεσλ απνκέλεη ζε πιήξε ηζρχ ε ζεψξεζε ησλ 
νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ-θξίζεσλ σο ελδνγελνχο θαηλνκέλνπ, πξνθαινχκε-

                                                             
18 Πεξαηηέξσ, βιέπε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ παξφληνο, φπνπ ακβιχλεηαη, επίζεο, ν πεξηνξηζκφο-

απινχζηεπζε πνπ επηζεκάλζεθε ζηελ ππνζεκείσζε 14. 
19 χκθσλα κε νξηζκέλνπο κειεηεηέο, ζηηο ΖΠΑ ε παξαηεξνχκελε επηηάρπλζε ηνπ πνζνζηηαίνπ ξπζ-
κνχ αχμεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο κέζεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαηά ηελ 
πεξίνδν 1995-2004 (γηα ηελ πξψηε, 1.5% αλά έηνο έλαληη 0.9% αλά έηνο θαηά ηελ πεξίνδν 1980-

1995), ζρεηίδεηαη κε ηηο θαηλνηνκίεο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειε-
πηθνηλσληψλ. Γηα κία ζπδήηεζε, βιέπε Ferguson and Wascher (2004), ελψ γηα πξφζθαηεο εθηηκήζεηο 
ηνπ κειινληηθνχ ξπζκνχ κεγέζπλζεο ησλ ΖΠΑ, νη νπνίεο δελ είλαη θαηαλάγθελ αηζηφδνμεο, βιέπε 
Fernald and Jones (2014).  
20 Αο ζεκεησζεί φηη ε αλαπηπρζείζα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1980 ζεσξία ησλ «Πξαγκαηηθψλ Οηθνλνκη-
θψλ Κχθισλ» (RBC) δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δηαθχκαλζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (ηελ 
νπνία απνθαιεί, θάπσο αζαθψο, «δηαηαξαρή παξαγσγηθφηεηαο») σο εξκελεπηηθφ παξάγνληα ησλ νη-
θνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ. Γηα κία ππθλή έθζεζε απηήο ηεο – θάζε άιιν παξά καξμηζηηθήο πξνειεχ-
ζεσο – ζεσξίαο, βιέπε Plosser (1989).  
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λνπ απφ θχθισκα αιιειεπηδξάζεσλ αλάκεζα ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκα-
ηνο, ην πνζνζηφ αλεξγίαο, ηελ ελεξγφ δήηεζε, ηελ επηζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη 
ηελ ηερληθή κεηαβνιή. Γελ θαίλεηαη, σζηφζν, λα απνκέλεη ε αλαγφκελε ζην 
κεηνχκελν κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ζεψξεζε απηναλαίξεζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ.  
 Γεδνκέλσλ απηψλ, νξηζκέλα εξσηήκαηα, ηα νπνία ζα άμηδε, θαηά ηελ ά-
πνςή κνπ, λα εξεπλεζνχλ, είλαη: 
i. Μειεηψληαο θξίζεηο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ δηα ηνπ πξναλαθεξζέληνο θπ-
θιψκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα εληνπηζηνχλ εθείλεο νη αιιειεπηδξάζεηο, νη νπνίεο 
έπαημαλ ηνλ θχξην ξφιν ζε θάζε κία απφ απηέο ηηο θξίζεηο; Μπνξνχλ, δειαδή, 
νη αιιειεπηδξάζεηο λα δηαζπαζηνχλ ζε πξσηεχνπζεο θαη δεπηεξεχνπζεο; 
ii. Πψο εξκελεχεηαη φηη ν Λέληλ (1915-6, [1917] 1986), θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ 
«κνλνπσιηαθνχ αληαγσληζκνχ-ηκπεξηαιηζκνχ», δελ επηθαιείηαη, νχηε κία θν-
ξά, ηνλ λφκν ηεο πησηηθήο ηάζεο; 
iii. Γλσξίδνπκε φηη, κέρξη ζηηγκήο ηνπιάρηζηνλ, ν ππαξθηφο θαπηηαιηζκφο δελ 
θαηέξξεπζε «ζπλεπεία ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο». Μήπσο, φκσο, είλαη ν 
ππαξθηφο ζνζηαιηζκφο απηφο πνπ θαηέξξεπζε, ηειηθά, απφ ηελ αδπλακία ηαπ-
ηφρξνλεο αχμεζεο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηνπ θεθαιαίνπ;21

 

iv. Έζησ φηη φια ηα έσο ηψξα δηαζέζηκα εκπεηξηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηε 
ζπλνιηθή παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ είλαη αλα-
θξηβή ή εζθαικέλα, θαη έζησ, αθφκα, φηη ε δεχηεξε κεηψλεηαη ζπλερψο. Ση δη-
αζθαιίδεη φηη ηείλεη καθξνρξνλίσο ζην κεδέλ θαη φρη ζε θάπνην ζεηηθφ φξην; 
Πψο κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε δεχηεξε πεξίπησζε;  
v. Καηά ηνλ Marx, ην πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο απμάλεηαη ζπζηεκαηηθά καθξν-
ρξνλίσο (καδί κε ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην). Αξθεηνί καξμηζηέο ην επαλαιακ-
βάλνπλ. Δίλαη, φκσο, ζπκβαηφ κε ην θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο; 
vi. Ήδε πξηλ απφ έλαλ αηψλα, ν Λέληλ ([1917] 1986), ζζ. 14-15) ζεσξνχζε ηελ 
ζπκπαξαγσγή εκπνξεπκάησλ σο έλα απφ ηα θχξηα γλσξίζκαηα ηεο ηερληθήο 
βάζεο ηνπ «κνλνπσιηαθνχ θαπηηαιηζκνχ». Μεηά ηνλ Sraffa (1960, Part II) θαη 
ηνπο καζεηέο ηνπ γλσξίδνπκε φηη ζηελ ζπκπαξαγσγή δελ απνθιείεηαη, πξψηνλ, 
ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ σξνκηζζίνπ θαη ηνπ πνζνζηνχ θέξ-
δνπο, αθφκα θαη ρσξίο ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο (φπσο θαη 
ζηελ πεξίπησζε ηεο απιήο παξαγσγήο κε αχμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο – 

βιέπε Mainwaring, 1979, Μαξηφιεο, 2010, ζζ. 325-326, Soklis, 2011, ψθιεο, 
2012, θεθ. 6), ή, δεχηεξνλ, ε γηα ακεηάβιεην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην κείσζε 
ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζπλεπεία ηεο εηζαγσγήο κίαο ηερληθήο παξαγσγήο, ε 
νπνία ηθαλνπνηεί ην θξηηήξην ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ θφζηνπο (Salvadori, 1981, 

Bidard, 1986, Fujimoto and Ranade, 1998). Πνηα είλαη ε επίδξαζε ηεο ζπκπα-

                                                             
21 Απηή ε αδπλακία ππνζηεξίδεηαη απφ ηα επξήκαηα νξηζκέλσλ κειεηψλ, κε πξψηε, απφ φ,ηη γλσξίδσ, 
απηήλ ηνπ Powell (1968), ε νπνία αθνξνχζε ζηελ Δ...Γ.. 



14 

 

ξαγσγήο (θαη ησλ απμνπζψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο) ζηε δηαρξνληθή εμέιημε 
ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν; 
vii. Καηά ηνλ Ηζηνξηθφ Τιηζκφ, θαλέλαο ηξφπνο παξαγσγήο δελ είλαη αηψληνο, 

θαη απηφ δελ αλάγεηαη ζε κεηαβνιέο ησλ αληηιήςεσλ ηεο αλζξσπφηεηαο αιιά 
ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεψλ ηεο θαη, πξσηίζησο, ησλ εξγαιείσλ παξαγσγήο, 
κεηαβνιέο νη νπνίεο «κπνξνχλ λα δηαπηζησζνχλ κε ηελ αληηζηνηρνχζα ζηηο 
θπζηθέο επηζηήκεο αθξίβεηα» (Marx). Δηδηθφηεξα, ζε θάζε ηξφπν παξαγσγήο 
αληηζηνηρεί έλα θάησ θαη έλα άλσ θξάγκα αλάπηπμεο ησλ παξαγσγηθψλ δπλά-
κεσλ: Τπεξβαίλνληαο ην πξψην θξάγκα θπξηαξρεί, ηειηθά πιήξσο, επί ηνπ 
πξνγελέζηεξνπ ηξφπνπ παξαγσγήο, ελψ ππεξβαίλνληαο ην δεχηεξν δίλεη ηε ζέ-
ζε ηνπ ζε έλαλ λέν ηξφπν παξαγσγήο (βιέπε, ηδίσο, Πιεράλσθ, [1895] 1975, 
θεθ. 5, θαη Okishio, 1977). Ση δχλαηαη λα ζπλαρζεί απφ ηε κειέηε ηεο εμέιημεο 
ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ;  
viii. Υσξίο λα έρνπλ πξνζθέξεη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο γηα ηελ παξαγσγηθφηεηα 
ηνπ θεθαιαίνπ, δειαδή γηα ηελ κεηαβιεηή-θιεηδί ηνπ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηά-
ζεο, νξηζκέλνη έιιελεο κειεηεηέο ηζρπξίδνληαη φηη ε ηξέρνπζα θξίζε ηεο ει-
ιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί εθδήισζε απηνχ ηνπ λφκνπ. Θεσξψ φηη ζα έπξε-
πε λα ππάξρνπλ νξηζκέλεο a priori ακθηβνιίεο, δηφηη ν λφκνο αθνξά ζε ζχζηε-
κα εληαηηθήο επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ θαη κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, ελψ 
ε ειιεληθή νηθνλνκία εκθαλίδεη, θαηά κήθνο ηεο φιεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 (δε-
ιαδή εληφο-επξψ), πξψηνλ, αξλεηηθή ζπλνιηθή θαζαξή απνηακίεπζε (κε ηελ 
«αζζεληθή» εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2001) θαη, δεχηεξνλ, αθαζάξηζηα θέξδε,22

 ηα 
νπνία ππνιείπνληαη ηεο εθηφο ησλ κηζζψλ ζπλνιηθήο ηειηθήο θαηαλαισηηθήο 
δαπάλεο (κε ηελ «αζζεληθή» εμαίξεζε ηνπ έηνπο 2004 – αλαιπηηθά, βιέπε 
Μαξηφιεο, 2014β). Αθφκα, φκσο, θαη εάλ ηα ζηνηρεία δείμνπλ ζπζηεκαηηθή 
κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ζα ήηαλ άζηνρν λα αλαξσηεζεί 
θαλείο κήπσο απηή δελ εξκελεχεηαη κε ηνλ «καξμηθφ κεραληζκφ» αιιά κε ηελ 
απνζάζξσζε ηεο παξαγσγηθήο βάζεο, ηελ εμεηδίθεπζε ζε παξαδνζηαθνχο («ε-
ληάζεσο θπζηθψλ πξψησλ πιψλ θαη αλεηδίθεπηεο εξγαζίαο») θιάδνπο παξα-
γσγήο θαη ηελ επέθηαζε ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο κε δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ 
εκπνξεπκάησλ ζε βάξνο ησλ ηνκέσλ παξαγσγήο δηεζλψο εκπνξεχζηκσλ εκπν-
ξεπκάησλ, ηηο νπνίεο πξνθάιεζε (ζχκθσλα κε αξθεηέο κειέηεο) ε έληαμε ηεο 
ρψξαο ζηε Εψλε ηνπ Δπξψ; 
 

Παπάπηημα Ι: Φθίνον ποζοζηό κέπδοςρ, επιηόκιο και ζςγκενηποποίηζη 
κεθαλαίος 

Σν πνζνζηφ θέξδνπο δχλαηαη λα γξαθεί σο εμήο: 
              1 1 1 1 1

e i e i e e e e i i i i e i( )( ) ( )[ ( ) ] ( )[ ( ) ]r P P K K P K K K K PK K K K
            

ή 

                                                             
22 Γειαδή, θαζαξά θέξδε ζπλ θφξνη επί ηεο παξαγσγήο θαη ησλ εηζαγσγψλ κείνλ επηδνηήζεηο. 
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 e (1 )r r a ia      e emin{ , } max{ , }r i r r i    (Η.1) 

φπνπ 1

e e er P K
 , eK  είλαη ην πνζνζηφ θέξδνπο θαη ην ίδην θεθάιαην ησλ επηρεη-

ξήζεσλ, αληηζηνίρσο, iP  νη ηφθνη πνπ θαηαβάιινπλ νη επηρεηξήζεηο επί ηνπ δα-
λεηαθνχ θεθαιαίνπ ηνπο, ην νπνίν ζπκβνιίδνπκε κε iK , i  είλαη ην επηηφθην δα-

λεηζκνχ, θαη 1

i e i( )a K K K
  ,  0 1a  , ν ιφγνο μέλνπ-ζπλνιηθνχ θεθαιαίνπ 

(ή «ρξένπο-θεθαιαίνπ») ησλ επηρεηξήζεσλ.  
 Άξα, γηα θάζε δεδνκέλν χςνο ησλ a  θαη i , ην θζίλνλ r  πξνθαιεί κείσζε 
ηνπ er , ην νπνίν είλαη ζεηηθφ γηα 1

i ra
 , θαη κεγαιχηεξν ηνπ i , φηαλ i r . Πα-

ξάιιεια, ε επίηεπμε, απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο θεθαιαηνθξάηεο, ηνπ εθάζηνηε 
ηζρχνληνο πνζνζηνχ θέξδνπο απαηηεί (φπσο αλαθέξεηαη ζην θπξίσο θείκελν) 

ηελ εληαηηθή κεραλνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη, άξα, ηε δηελέξγεηα επελδχζε-
σλ θαηάιιεινπ χςνπο θαη πνηφηεηαο. Γελ είλαη, ινηπφλ, αβάζηκν λα ζεσξεζεί 
φηη νη δχν απηέο – ζπδπγείο – δηαδηθαζίεο (κεραλνπνίεζε-κείσζε ηνπ r ) πξνά-
γνπλ ηνλ αθαληζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο, ζηηο νπνίεο είηε ε εξγαζία δελ έρεη 
αθφκα «ππαρζεί (ή πιήξσο ππαρζεί) ζην θεθάιαην» είηε ε παξαγσγηθφηεηα ηεο 
εξγαζίαο δελ είλαη πςειή, θαη, ηαπηνρξφλσο, ηελ «απαιινηξίσζε ηνπ ελφο θε-
θαιαηνθξάηε απφ ηνλ άιιν», ήηνη ηε «ζπγθεληξνπνίεζε ηνπ θεθαιαίνπ». Με 
κία ιέμε, ε πησηηθή ηάζε ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο επηηαρχλεη ηελ απην-

αλαίξεζε ηνπ «ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ», ε νπνία απνξξέεη, απηή θαζαπηή, απφ 
ηελ επηδίσμε απφζπαζεο ππεξθεξδψλ κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερληθψλ πα-
ξαγσγήο κείσζεο ηνπ θφζηνπο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο.  
 Αθφκα θαη εάλ ην a  ζεσξεζεί, ζε πξψηε πξνζέγγηζε (γηα παξάδεηγκα, 
βξαρπρξνλίσο), εμσγελψο δεδνκέλν θαη ακεηάβιεην, ζην καξμηθφ έξγν δελ 
θαζίζηαηαη ζαθέο πψο επαθξηβψο πξνζδηνξίδνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο εμίζσζεο 
(Η.1). Μάιινλ ηζρχεη ην εμήο:  
(i). Δάλ θάλνπκε αθαίξεζε απφ ηελ ελεξγφ δήηεζε ( 1u  ), ηφηε ην πξαγκαηηθφ 
σξνκίζζην (ή, ηζνδπλάκσο, ην κεξίδην ησλ θεξδψλ) θαη νη ηερληθέο ζπλζήθεο 
ηεο παξαγσγήο πξνζδηνξίδνπλ ην r  (βιέπε ηελ εμίζσζε (1)), ελψ ηα er  θαη i  

πξνζδηνξίδνληαη, βάζεη ηεο εμίζσζεο (Η.1), απφ ην ζπζρεηηζκφ δχλακεο αλά-
κεζα ζηνπο θαηφρνπο «ρξεκαηηθψλ» θαη «παξαγσγηθψλ» θεθαιαίσλ, θαη κε ην 
πξψην λα πξνζδηνξίδεηαη σο εμ ππνινίπνπ κέγεζνο.23

  

                                                             
23 Αθνινπζψληαο κία ππφδεημε ηνπ Sraffa (1960, p. 33), ζην ππφδεηγκα ηνπ νπνίνπ ην πξαγκαηηθφ σ-
ξνκίζζην δελ είλαη δεδνκέλν θαη, επηπιένλ, έρεη ηεζεί 1u  , ν Pivetti (1991) πξνηείλεη ηε ζεψξεζε ηνπ 

er  σο εμσγελψο δεδνκέλνπ ή κάιινλ επξηζθφκελνπ ζε ζηαζεξέο αλαινγηθέο ζρέζεηο, αλά θιάδν παξα-
γσγήο, κε ην i  (ζρέζεηο θαζνξηδφκελεο απφ ηνπο «θηλδχλνπο θαη ηηο δπζρέξεηεο» ηεο παξαγσγήο ζε 
θάζε θιάδν), θαη ηνπ i  σο θαζνξηδφκελνπ απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ή/θαη ηελ αγνξά ρξε-
καηηθψλ θεθαιαίσλ. Έηζη, ην r  πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ εμίζσζε (Η.1) θαη νδεγεί, κέζσ ησλ πθηζηά-
κελσλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο, ζηνλ κνλνζήκαλην πξνζδηνξηζκφ ησλ ηηκψλ ησλ εκπνξεπκά-
ησλ ζε φξνπο ηνπ ρξεκαηηθνχ σξνκηζζίνπ, ήηνη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηειηθά, ηνπ χςνπο ηνπ πξαγκαηη-
θνχ σξνκηζζίνπ. Αθφκα θαη κεηαμχ ησλ ζξαθθαταλψλ νηθνλνκνιφγσλ δελ ππάξρεη νκνθσλία γηα απ-
ηήλ ηελ πξφηαζε.   
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(ii). ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ( 1u  ), ε ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ηνπ εκπνξεχκα-
ηνο νξίδεη έλαλ γεσκεηξηθφ ηφπν ησλ u , h  θαη i .

24
 Γεδνκέλσλ ησλ h  θαη i , 

πξνζδηνξίδεηαη ην u  θαη, επνκέλσο, ην r  (εμίζσζε (1)) θαη, ηειηθά, ην er  (εμί-
ζσζε (Η.1)). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην επηηφθην δχλαηαη λα ζεσξεζεί είηε σο 
πξνζδηνξηδφκελν ζηελ αγνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, φπνπ ε αιιειεπίδξαζε 
πξνζθνξάο-δήηεζεο νδεγεί ζηελ ηζρχ ηεο ζρέζεο i r , θαη, άξα, ζηε ζεηηθφ-
ηεηα ηεο δήηεζεο γηα επελδχζεηο (βιέπε Μαξμ, 1978, η. 3, θεθ. 22, θπξίσο),25

 

είηε, ζχκθσλα κε νξηζκέλεο κεηαθευλζηαλέο αλαιχζεηο, σο θαζνξηδφκελν απφ 
ηελ Κεληξηθή Σξάπεδα, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο «δαλεηζηήο εζράηεο αλάγθεο» 
ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ (νπφηε ε δήηεζε ρξήκαηνο εμαξηάηαη (θαη) απφ ην 
επηηφθην, ελψ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη ελδνγελψο).  
 Γηα νξηζκέλα, δηαζέζηκα ζηε βηβιηνγξαθία, ππνδείγκαηα αλαινγηθήο κε-
γέζπλζεο ή/θαη ελδνγελψλ δηαθπκάλζεσλ, ηα νπνία ελέρνπλ θαη ηνλ πξνζδην-
ξηζκφ ηνπ ιφγνπ ρξένπο-θεθαιαίνπ ησλ επηρεηξήζεσλ (ηα δεχηεξα εκπλένληαη 
απφ απηφ ηνπ Goodwin, 1967), βιέπε Μαξηφιεο (2006, ζζ. 174-188), Mariolis 

(2007), Hein (2008). 

 

Παπάπηημα ΙΙ: Ενδογενήρ ςνολική Παπαγωγικόηηηα και Εναλλακηικόρ 
Εμπειπικόρ Έλεγσορ ηος Μαπξικού Νόμος 

Ό,ηη ππνζηεξίδνπλ νη Samuelson  θαη Nordhaus (2000, η. 2, ζζ. 335-337) βξί-
ζθεηαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα πιήζνπο εκπεηξηθψλ κειεηψλ, νη 
νπνίεο εθθηλνχλ απφ ηελ εμίζσζε (5) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ θαη έρνπλ εθπνλεζεί 
απφ ηνπο (θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά) J. Σinbergen, M. Abramovitz, R. M. 

Solow, O. Aukrust, J. W. Kendrick, E. F. Denison, D. W. Jorgenson, Z. Gri-

liches θαη A. Maddinson, κεηαμχ άιισλ. Γελ απαηηείηαη, σζηφζν, λα ηνληζηεί 
φηη φιεο απηέο νη κεηξήζεηο δελ είλαη απαιιαγκέλεο απφ πιήζνο πξνβιεκάησλ, 
ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ (γηα κία ζχλνςε, βιέπε π.ρ. Μαξηφιεο, 2010, ζζ. 
332-336).  

 Μία απφ ηηο a priori αδπλακίεο ηεο εμίζσζεο (5) είλαη ν εμσγελήο ραξα-
θηήξαο ηεο κεηαβνιήο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο («κάλλα εμ νπξαλνχ»), 
δήηεκα ην νπνίν δχλαηαη λα αληηκεησπηζηεί ζεσξψληαο φηη, ζε αληηζηνηρία κε 
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην επίπεδν ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο ζπλαξηάηαη 
κε ην χςνο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ή/θαη ηεο πνζφηεηαο απαζρνινχκελεο 

εξγαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππνηεζεί, φηη ε ζπλάξηεζε παξαγσγήο είλαη 
ζηαζεξψλ απνδφζεσλ θιίκαθαο θαη έρεη ηελ Cobb-Douglas κνξθή 

  1
y TK L

  , 0 1     (ΗΗ.1) 

                                                             
24 Βιέπε ηελ ππνζεκείσζε 4. 
25 Όηαλ i r , ηζρχεη er r  θαη ζεκεηψλεηαη ππεξβάιινπζα πξνζθνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ, θα-
ηάζηαζε ε νπνία δελ είλαη δηαηεξήζηκε. Έηζη, ην i  κεηψλεηαη ην ιηγφηεξν έσο ην ηζρχνλ επίπεδν ηνπ 
r . 
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θαη φηη (Anchishkin, [1973] 1977, pp. 258-267) 

            1T T K L
  , 1 0T  , ( 1)    , (1 )( 1)     , 1   (II.2) 

ηφηε, ζπλδπάδνληαο ηηο δχν εμηζψζεηο, πξνθχπηεη φηη ε παξαγσγή εκθαλίδεη 
αύμνπζεο απνδφζεηο θιίκαθαο, ήηνη 
  1y T K L

  ,    , (1 )    ,       (ΗΗ.3) 
Γηαθνξίδνληαο ηελ ηειεπηαία εμίζσζε ιακβάλνπκε, ηειηθά, 
  

1
ˆ ˆˆ ˆ(1 ) ( 1)L C L T         

απφ ηελ νπνία έπεηαη φηη ε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ L , C  είλαη δπλαηή αθφ-
κα θαη φηαλ ε εμέιημε ηνπ T  δελ θαζνξίδεηαη θαζφινπ απφ εμσγελείο παξάγν-
ληεο (

1̂ 0T  ) αιιά κφλνλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ K , L .
26

 Απηή ε πξαγκάηεπζε 
βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηεο «ζεσξίαο ελδνγελνχο κεγέζπλζεο» (βιέπε, γηα πα-
ξάδεηγκα, Romer, 2006, θεθ. 3), φπνπ ν παξάγνληαο T  απεηθνλίδεηαη, κε ηνλ 
έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν, είηε σο ελδνγελήο κεηαβιεηή (φπσο πξνεγνπκέλσο) είηε 
σο αλαπαξαγφκελε εηζξνή ηνπ ζπζηήκαηνο (ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε, ηδίσο, νη 
«νξζφδνμεο» αλαιχζεηο εκθαλίδνπλ, πνιχ ζπρλά, πξνβιήκαηα ινγηθήο ζπλν-
ρήο, ηα νπνία έρνπλ αλαδεηρζεί απφ ηνλ Kurz, 1997, θαη ηνλ Steedman, 2001). 

Σα επξήκαηα ησλ ζρεηηθψλ εκπεηξηθψλ κειεηψλ δελ έξρνληαη ζε αληίθαζε, 
φζνλ αθνξά ζην δήηεκα πνπ καο ελδηαθέξεη, κε απηά ησλ παξαδνζηαθψλ κειε-
ηψλ, νη νπνίεο εκκέλνπλ ζηελ εμίζσζε (5). 

 Έλαο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο εκπεηξηθνχ ειέγρνπ ηνπ καξμηθνχ λφκνπ, ν 
νπνίνο ππεξβαίλεη ηα δεηήκαηα ηεο εηεξνγέλεηαο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο κέ-
ηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγηθφηεηαο, είλαη ν αθφινπζνο: Δάλ εζηηάζνπκε 
ζην εληαίν πνζνζηφ θέξδνπο, θαη νη ηηκέο ησλ εκπνξεπκάησλ κεηξεζνχλ ζε φ-
ξνπο ηνπ «Πξνηχπνπ εκπνξεχκαηνο» ηνπ Sraffa (1960, chs 4-5), ηφηε, γηα θάζε 
ζχζηεκα απιήο παξαγσγήο, ε εμίζσζε (1) ηνπ θπξίσο θεηκέλνπ, κε 1u  , δχ-
λαηαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ εμίζσζε 

 1

S(1 )r m                   (ΗΗ.4)
 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη 
 1

r    

φπνπ Sm  είλαη ην ρξεκαηηθφ σξνκίζζην  κεηξεκέλν ζε φξνπο ηνπ Πξνηχπνπ 
εκπνξεχκαηνο, θαη   ε Perron-Frobenius ηδηνηηκή ηεο εγρψξηαο κήηξαο ησλ 
«θαζέησο νινθιεξσκέλσλ» (Pasinetti, 1973, 1988) ηερληθψλ ζπληειεζηψλ,

27
 

                                                             
26 Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα δελ αιιάδεη φηαλ ζηελ εμίζσζε (ΗΗ.1) πεξηιακβάλεηαη ε χπαξμε κε αλαπα-
ξαγφκελσλ εηζξνψλ, νη πνζφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ δχλαληαη λα απμεζνχλ ή/θαη κεηψλνληαη θαηά κήθνο 
ηνπ ρξφλνπ.  
27 εκεηψλεηαη φηη ην   δελ ηζνχηαη κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ. Δπίζεο, γηα θιεηζηέο νη-
θνλνκίεο ε εμίζσζε (ΗΗ.4) ηζρχεη κε ην ζχκβνιν ηεο ηζφηεηαο, ην κέγεζνο S1 m  ηζνχηαη κε ην κεξίδην 
ησλ θεξδψλ ζην ζξαθθαταλφ Πξφηππν ζχζηεκα, θαη ε κέγηζηε, νηθνλνκηθά ζεκαληηθή ηηκή ηνπ Sm  

είλαη ην 1 (γηα αλνηθηέο νηθνλνκίεο είλαη κηθξφηεξε ηνπ 1). 
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(απηέο νη εμηζψζεηο ηζρχνπλ θαη γηα νξηζκέλα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο). Δ-
πνκέλσο, απφ ηελ κειέηε ηεο δηαρξνληθήο θίλεζεο ηνπ  , βάζεη Πηλάθσλ Δηζ-
ξνψλ-Δθξνψλ, κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ ελδείμεηο γηα ηελ εκπεηξηθή ηζρχ 
ηνπ λφκνπ. Απφ ηηο ζρεηηθά ιίγεο ηέηνηεο εξγαζίεο, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο 
(ιφγσ δπζθνιίαο ζπιινγήο ησλ απαηηνχκελσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ), δελ 
θαίλεηαη φηη δχλαληαη λα αληιεζνχλ ζπκπεξάζκαηα, ηα νπνία έξρνληαη ζε α-
ληίθαζε κε φ,ηη ήδε αλαθέξζεθε  
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