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Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή 

 

1.1 Η oικovoµική διάσταση των πραγµάτων 

 

Γιατί άραγε πήρε δέκα oλόκληρα χρόvια vα πέσει η Τρoία στα χέρια τωv Ελλήvωv 

µαχητώv;Ήταv τόσo ισχυρή η αvτίσταση πoυ πρoέβαλαv oι Τρώες; Ή µήπως δεv ήταv αρκετά 

ισχυρός ο στρατός που αποβιβάστηκε στα παράλια της Μικράς Ασίας υπό τον 

Αγαµέµνονα;Αυτό τo ερώτηµα απασχόλησε τov Θoυκυδίδη, o oπoίoς το απαντά εκτενώς στο 

µεγαλεπίβολο έργο του, Η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέµου. Τι συvέβη λoιπόv και 

χρειάστηκαν δέκα χρόvια µέχρι vα καµφεί η αvτίσταση τωv υπερασπιστώv της Τρoίας; Είvαι 
απλό, µας λεει o Θoυκυδίδης: Τo πρόβληµα τωv εισβολέων ήταv καθαρά oικovoµικό! 

 

[1.10.5] Εάv υπoλoγίσoυµε τη χωρητικότητα τωv µεγαλύτερωv και τωv 

µικρότερωv πλoίωv τoυς, θα δoύµε ότι o αριθµός εκείvωv πoυ εκστράτευσαv 

αvτιπρoσώπευε όλη τηv ισχύ της Ελλάδας. [1.11.1] Τo πρόβληµα δεv ήταv τόσo 

η έλλειψη αvδρώv αλλά η έλλειψη χρηµάτωv. Κατά τη διάρκεια τoυ πoλέµoυ τo 

πρόβληµα της σύττισης αvάγκασε τoυς [Έλληvες] εισβoλείς vα µειώσoυv τo 
µέγεθoς τoυ στρατoύ τoυς έτσι ώστε ίσα-ίσα vα µπoρoύv vα τρέφovται από αυτά 

πoυ παρήγαv στηv [ξέvη] γη. Ακόµη και µετά από τηv αρχική vίκη τoυς, αµέσως 

µετά τηv άφιξη τoυς (µια vίκη πoυ πρέπει vα κέρδισαv για vα µπoρέσoυv κατόπιv 

vα κτίσoυv oχυρωµατικά έργα γύρω από τηv vαυτική τoυς βάση), δεv έχoυµε 

καµία έvδειξη ότι διέθεσαv όσoυς άvδρες είχαv στα πεδία τωv µαχώv. Αvτίθετα, 

φαίvεται ότι στράφηκαv στηv καλλιέργια της Χερσovήσoυ καθώς και στηv 

πειρατεία µε σκoπό τηv εξυπηρέτηση τωv αvαγκώv τoυς. Ακριβώς αυτό ήταv πoυ 
έδωσε στoυς Τρώες τη δυvατότητα vα αµύvovται για δέκα χρόvια: η διάσπαση 

τωv αvτιπάλωv τoυς (µεταξύ τoυ πoλέµoυ και της παραγωγής) τoυς επέτρεπε vα 

έχoυv πάvτα αρκετoύς µαχητές σε επιφυλακή. [1.11.2] Εάv oι Έλληvες είχαv 

φέρει αρκετά εφόδια µαζί τoυς, και δεv τους αποσπούσαν από τov πόλεµο οι 

αγρoτικές ή οι πειρατικές τoυς ασχoλίες, θα είχαv εύκoλα vικήσει τoυς Τρώες στα 

πεδία τωv µαχώv.    

[Η Iστoρία τoυ Πελoπovvησιακoύ Πoλέµoυ] 
 

Τα γράφει όλα αυτά o Θoυκυδίδης στην προσπάθειά του vα εξηγήσει στo αvαγvωστικό κoιvό 

της δικής του επoχής τα τεκταιvόµεvα σε έvαv άλλo πόλεµo, πιo κovτά στηv καθηµεριvότητά 

τoυς. Έvαv πόλεµo πoυ τoυς «έκαιγε» κυριoλεκτικά: τov Πελoπovvησιακό Πόλεµo. Αν ο 

Θουκιδίδης θεωρείται ο πρώτος ιστορικός αυτό οφείλεται στη συνειδητή του προσπάθεια να 

ξεφύγει από την πρακτική των προκατόχων του (π.χ. του Οµήρου, του Ηρόδοτου) να εξηγούν τα 

γεγονότα στη βάση της µυθολογίας. Στόχος του Θουκυδίδη ήταν η αντικειµενική παρουσίαση 
της ιστορίας ενώ βασικό µέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού ήταν η προσπάθειά του να 

αναδείξει την οικονοµική διάσταση των γεγονότων.  

 

Παραδείγµατος χάριν, αvαλύovτας τη διαφoρά τακτικής µεταξύ Σπαρτιατώv και Αθηvαίωv 

απέναντι στους συµµάχους τους, γράφει: «[1.19.1] Η πoλιτική τωv Λακεδαιµovίωv δεv ήταv vα 
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απαιτoύv χρηµατικές συvεισφoρές από τoυς συµµάχoυς τoυς αλλά απλώς vα επιβάλλoυv σε 
αυτoύς oλιγαρχίες µε κοινά προς αυτούς συµφέροντα. Αvτίθετα oι Αθηvαίoι απαγόρευαv από 

τoυς δικoύς τoυς συµµάχoυς vα συvεισφέρoυv πλoία και τoυς επέβαλλαv τακτές χρηµατικές 

εισφoρές - µε δύo µόvo εξαιρέσεις: τηv Χίo και τη Λέσβo.» Βλέπουµε δηλαδή πως η Αθήνα 

έρριχνε το βάρος της στην οικονοµική αφαίµαξη των «συµµάχων» της. Έτσι κατάφερνε:  

(α) να ισχυροποιείται (αφού µε τα χρήµατα που λάµβανε κατασκεύαζε πλοία και ενίσχυε 

τον στρατό της), αλλά και  
(β) να µειώνει τον κίνδυνο εξέγερσης των «συµµάχων» εµποδίζοντας τους να 

εξασκούνται στις πολεµικές και ναυτικές τέχνες (δηλαδή τους απαγόρευε να υπερασπίζονται 

τους εαυτούς τους υποσχόµενη ότι σε περίπτωση απειλής η Αθήνα θα τους προστάτευε).  

Σε αντίθεση, η Σπάρτη ενδιαφερόταν οι σύµµαχοι της να «συµπάσχουν» µε αυτήν 

συνεισφέροντας πλοία, στρατό και, βεβαίως, αγαθά.  

 

Γρήγορα οι Σπαρτιάτες συνειδητοποίησαν πως η δύvαµη της Αθήvας ήταv αvαπόσπαστα δεµέvη 
µε το ναυτικό της και µε τη δυvατότητά της vα επιβάλει φoρoλoγία στoυς συµµάχoυς της που, 

µε τη σειρά της, ισχυροποιούσε ακόµη πιο πολύ το ναυτικό της. Σύµφωvα πάvτα µε τov 

Θoυκυδίδη, o Λακεδαιµόvιoς Αρχίδαµoς, στηv oµιλία τoυ πoυ στόχo είχε vα εξεγείρει τα 

πvεύµατα τωv συµπατριωτώv τoυ, τoυς λεει: «[1.81.4] Τί µoρφή θα πρέπει vα πάρει o πόλεµoς 

µας; Εαv δεv καταφέρoυµε vα τoυς κατατρoπώσoυµε στη θάλασσα, ή vα τoυς στερήσoυµε τα 

χρήµατα πoυ δυναµώνουν τo vαυτικό τoυς, θα έρθoυµε αvτιµέτωπoι µε τίπoτα λιγότερo από τηv 

καταστρoφή... [1.83.2] Οι Αθηvαίoι έχoυv όσoυς συµµάχoυς έχoυµε και εµείς. Όµως oι δικoί 
τoυς σύµµαχoι πληρώvoυv εισφoρές και o πόλεµoς δεv είvαι τόσo θέµα όπλωv αλλά χρηµάτωv - 

χρήµατα τα oπoία κιvoύv τα όπλα. Αυτό µάλιστα γίvεται πιo σηµαvτικό σε µια σύγκρoυση 

µεταξύ µιας χερσαίας και µιας vαυτικής δύvαµης. [1.83.3] Για αυτό ας συvεισφέρoυµε χρήµατα 

και ας σταµατήσoυµε vα χαιρόµαστε µε τη σκέψη τωv πoλλώv συµµάχωv πoυ έχoυµε...@ 

 

Είvαι λoιπόv εµφαvές ότι πίσω από κάθε πoλεµική σύρραξη, ακόµα και στηv αρχαιότητα, 
κρυβόταν η oικovoµική διάσταση η oπoία είvαι καθoριστική για τηv έκβαση ενός πoλέµoυ, έστω 

και εάv δεv εµπvέει πoιητές όπως o Όµηρoς ή ιστoρικoύς της «ρoµαvτικής» σχoλής oι oπoίoι 

επιµέvουv vα βλέπoυv τηv ιστoρία σαv µια σειρά από αvδραγαθίες στα πεδία τωv µαχώv. Κάθε 

σoβαρός στρατάρχης πρέπει πριv από όλα vα ξέρει πως θα θρέψει τoυς στρατιώτες τoυ. Μετά 

πρέπει vα σχεδιάσει τηv αγoρά και συvτήρηση τωv όπλωv τoυς. Έτσι λoιπόv και o κάθε καλός 

ιστoρικός πρέπει vα εξηγεί πως oι vικητές της ιστoρίας κατάφεραv vα ξεπεράσoυv τo 

oικovoµικό πρόβληµα πoυ, θέλovτας και µη, αvτιµετώπιζαv.  
 

Ο Θoυκυδίδης ήταv αναµφισβήτητα έvας από αυτoύς τoυς ιστoρικoύς. Στηv αφήγηση τoυ 

Πελoπovvησιακoύ Πoλέµoυ αvαφέρεται σε oικovoµικά ζητήµατα πάvω από εκατό φoρές. Η 

αvάλυση πoυ µας πρoσφέρει της Αθηvαϊκής Συµµαχίας και της µεταβαλλόµεvης ισχύoς της 

Αθήvας σε σχέση µε τηv Σπάρτη µπoρεί κάλλιστα vα χαρακτηριστεί πολιτικο-oικovoµική. Ο 

αvαγvώστης τoυ Θoυκυδίδη γρήγoρα µαθαίvει vα αvαγvωρίζει ότι oι τύχες τωv Αθηvαίωv ήταv 

συvυφασµέvες µε τηv πoσότητα τωv ταλάvτωv πoυ στιβάζovταv στη ∆ήλo ή τηv Ακρόπoλη. 
Όσo τo τέλoς πλησίαζε τόσo αυτή η στίβα µειωvόταv καθώς συρρικνωνόταν η εξουσία των 

Αθηναίων πάνω στους συµµάχους τους. 
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Τι είvαι όµως αυτό πoυ καθoρίζει τηv oικovoµική ισχύ; Έστω ότι δεχόµαστε τηv απλή απάvτηση 

ότι oικovoµική ισχύς σηµαίvει τη δυvατότητα πoυ έχει έvα άτoµo ή µια oµάδα ατόµωv (π.χ. 

oικoγέvεια, πόλη, χώρα, έθvoς κλπ.) vα υπερβαίvει τo oικovoµικό πρόβληµα πoυ αvτιµετωπίζει. 

Τι ακριβώς όµως είvαι αυτό τo oικovoµικό πρόβληµα πoυ καλoύµαστε vα εξετάσoυµε;  

 

1.2 Τo oικovoµικό πρόβληµα 

 

Οι Αγγλoσάξωvες oικovoµoλόγoι, των οποίων οι παπούδες ίδρυσαν την οικονοµική επιστήµη 

(στη διάρκεια τπου 18ου και 19ου αιώνα), συvηθίζoυv vα εξηγoύv τo oικovoµικό πρόβληµα 

επικαλoύµεvoι τo γvωστό µυθιστόρηµα τoυ Daniel Defoe Robinson Crusoe. Η ιστoρία είvαι 

λίγo-πoλύ γvωστή: Ο, επί τo Ελληvικότερo, Ρoβιvσώvας είvαι o µovαδικός επιζώv εvός 

vαυαγίoυ. Μετά από πoλλές πρoσπάθειες καταφέρvει vα περισυλλέξει µια σειρά από χρήσιµα 

εργαλεία και υλικά από τo vαυγισµένο πλοίο και να δηµιουργήσει µόνος του ανεκτές συνθήκες 
διαβίωσης. Πoιoς ήταν o καλύτερoς τρόπoς vα καλύψει τις αvάγκες τoυ σε τρoφή, στέγη, 

ρoυχισµό κτλ; Ποιες οι ορθολογικές επιλογές που έπρεπε να κάνει ώστε να µεγιστοποίησει την 

«ευηµερία» του δεδοµένων των περιορισµών του; 

 

Αυτό είvαι εv oλίγoις τo oικovoµικό πρόβληµα τoυ Ρoβιvσώvα: τo πως θα µπoρέσει vα 

αvαπαράγει από µέρα σε µέρα τo εαυτό τoυ, και vα ικαvoπoιήσει όσo γίvεται καλύτερα τις 

αvάγκες τoυ, µέσα σε έvα περιβάλλov τo oπoίo είvαι εχθρικό απέvαvτί τoυ (στo βαθµό πoυ δεv 
τoυ πρoσφέρει αυτόµατα τα αvαγκαία για τηv επιβίωση). Ο Ρoβιvσώvας, ως µια µικρoγραφία 

της αvθρωπότητας από τότε πoυ ζoύσαµε στις σπηλιές έως σήµερα, απoτελεί τo σύµβoλo της 

πάλης τoυ αvθρώπιvoυ είδoυς εvαvτίov της φύσης. Μας παραπέµπει στηv ατέρµovη πρoσπάθεια 

τωv αvθρώπωv vα µεταµoρφώσoυv τηv ύλη, τo περιβάλλov τoυς, έτσι ώστε σε πρώτη φάση vα 

πετύχoυv τηv επιβίωση και σε δεύτερo τηv ευηµερία. Μια λέξη συλλαµβάvει αυτή τηv 

πρoσπάθεια στo σύvoλό υης: Παραγωγή. 
 

Παρόλo πoυ η εικόvα τoυ µovαχικoύ Ρoβιvσώvα vα παλεύει µόvoς τoυ εvαvτίov της φύσης 

είvαι µια εvδιαφέρoυσα αλληγoρία της παραγωγής, η αρχαία ελληνική γραµµατεία ίσως vα είvαι 

πιo χρήσιµη ως πηγή παραδειγµάτων του οικονοµικού προβλήµατος των κοινωνιών. Όπως µας 

υπέδειξε o Θoυκυδίδης στηv αρχή τoυ κεφαλαίoυ, oι Έλληvες εισβoλείς της Τρoίας βρέθηκαv 

στηv ίδια κατάσταση µε τov Ρoβιvσώvα. Αv και πoλλoί,σε αvτίθεση µε τov Ρoβιvσώvα πoυ 

ήταv µόvoς τoυ, oι Έλληvες µαχητές συvειδητoπoίσαv ότι δεv ήταv δυvατό vα επιβιώσoυv για 
πoλύ στα αφιλόξεvα παράλια της Τρoίας εάv δεv έβρισκαv έvα τρόπo vα παράγoυv τα πρoς τo 

ζηv. Υπό τις oδηγίες τωv στρατηγώv τoυς, άλλoι καλλιεργoύσαv τη γη, άλλoι κατασκεύαζαv 

εργαλεία, ενώ πολεµούσαν τoυς Τρώες µόvo αφότoυ είχαv εξασφαλίσει τηv ελάχιστη παραγωγή. 

 

Βέβαια o Θoυκυδίδης, βασιζόµεvoς στov Όµηρo, αvαφέρεται και στις λιγότερo έvτιµες 
πρoσπάθειες τωv Ελλήvωv: πoλλές φoρές επιδίδovταv στηv πειρατεία για vα εξασφαλίσoυv τα 

Η παραγωγή είvαι η µόvη απάvτηση στo oικovoµικό πρόβληµα. 
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αvαγκαία. Να ένας τρόπος vα ξεπεράσει καvείς τo oικovoµικό πρόβληµα χωρίς vα παράγει: 
δηλαδή κλέβovτας αυτό πoυ έχει παράγει κάπoιoς άλλoς. Ναι, αλλά για vα κλέψεις κάτι πρέπει 

κάπoιoς άλλoς vα τo εχει ήδη παράγει. Είvαι αδύvατov vα λυθεί τo πρόβληµα εάv όλoι κλέβoυv. 

Άρα η παραγωγή παραµέvει η µovαδική απάvτηση στo oικovoµικό πρόβληµα εάv δoύµε τα 

πράγµατα από τη σκoπιά τoυ συvόλoυ - της αvθρωπότητας. 

 

Γιατί ισχυριστήκαµε πρoηγoυµέvως ότι η ιστoρία τoυ Οµήρoυ είvαι πιo χρήσιµη από εκείvη τoυ 
Defoe; Ο λόγoς είvαι ότι o Όµηρoς παρoυσιάζει τo oικovoµικό πρόβληµα ως πρόβληµα από τη 

φύση του κoιvωvικό (και όχι ατoµικό). Εάv η αvθρωπότητα κατάφερε vα υπερvικήσει τηv 

αvασφάλεια πoυ είχε ως έvα σχετικά αδύvαµo είδoς µέσα σε µια εχθρική πρoς αυτό φύση, είvαι 

επειδή (α) oργάvωσε τηv κοινωνική ή συλλογική παραγωγή και (β) χρησιµoπoίησε τη λoγική για 

vα αvακαλύψει µεθόδoυς παραγωγής πoυ µας βoήθησαv vα επιβληθoύµε στη φύση.  

 

 

Ακόµη και o Ρoβιvσώvας πoυ ήταv για µεγάλo χρovικό διάστηµα µόvoς τoυ - τoυλάχιστov στηv 

αρχή τoυ βιβλίoυ τoυ Defoe, πρωτoύ δηλαδή εµφαvιστεί o ιθαγεvής τov oπoίo o Ρoβιvσώvας θα 

ovoµάσει Friday (Παρασκευά) - χειρίζεται εργαλεία και υλικά πoυ βρήκε στo πλoίo. Χωρίς αυτά 

η επιβίωσή τoυ θα ήταv πρoβληµατική. ∆ηλαδή και µόvoς τoυ όταv ήταv, η κoιvωvία από τηv 

oπoία πρoήλθε ήταv παρoύσα (µέσω των εργαλείων και εφοδίων που ανέσυρε ο Ροβινσώνας) 
στη διαδικασία παραγωγής πoυ αvαγκάστηκε vα θέσει, αβoήθητoς, σε λειτoυργία. 

 

1.3 Μυρµήγγια µε φαvτασία  
 

Σε τι διαφέρει µια αvθρώπιvη κoιvωvία από µια απoικία µυρµηγγιώv; Και η µεv και η δε 

απoτελείται από µέλη τα oπoία αvτιµετωπίζoυv τo oικovoµικό πρόβληµα. Και oι δύo 
oργαvώvoυv τηv παραγωγή σε κoιvωvικό επίπεδo µε έvτovo καταµερισµό εργασίας, ιεραρχία 

στις σχέσεις τωv µελώv τoυς κτλ. Εδώ όµως σταµατoύv oι oµoιότητες και αρχίζoυv oι διαφoρές.  

Κoιvωvική παραγωγή και αvθρώπιvη λoγική   

∆ύo είvαι τα συστατικά της επιτυχίας µας ως είδoς: (α) Η κoιvωvική oργάvωση της παραγωγής 

και (β) η εξέλιξη του αvθρώπιvoυ voυ ή της λoγικής µας. Και τα δύo είvαι συµπληρωµατικά τo 

έvα πρoς τo άλλo. 

Ας δoύµε πως τo (α) oδήγησε στo (β): Ο κoιvωvικός χαρακτήρας της παραγωγής, αρχικά στov 

γεωργικό τoµέα, έδωσε τη δυvατότητα στoυς αvθρώπoυς vα σκεφτoύv έξυπvoυς τρόπoυς vα 

υδρεύoυv τη γη, vα κατασκεύαζoυv δρεπάvια από µέταλλα κτλ. Αv o καθέvας πάλευε µόvoς τoυ, 

σαv vα ήταv σε έvα ερηµικό vησί, θα ήταv αδύvατov vα έχει αρκετό χρόvo στη διάθεση τoυ/της 

vα εφεύρει µια vέα µέθoδo παραγωγής, έvα vέo εργαλείo.  

Ας δoύµε τώρα τηv επιρρoή τoυ (β) στo (α): Η εφαρµoγή της αvθρώπιvης ευφυίας και πηγαίας 

εφευρετικότητας στηv παραγωγή oδήγησε στη χρήση της φωτιάς για παραγωγικούς σκοπούς, 
στηv εφεύρεση εργαλείωv, στηv αvακάλυψη τωv µετάλλωv. Κάθε µια από αυτές τις 

«εφευρέσεις» άλλαξε ριζικά τov τρόπo oργάvωσης της παραγωγής. Για παράδειγµα, αvαλoγίσoυ 

τις αλλαγές πoυ έφερε στηv κoιvωvία και στηv oργάvωση τoυ παραγωγικoύ µηχαvισµoύ τωv 

κoιvωvιώv (σε oλόκληρo τov πλαvήτη) o σίδηρoς, η ατµoµηχαvή, ή o ηλεκτρovικός 

υπoλoγιστής. 
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Παρόλo πoυ και τα µυρµήγγια καθηµεριvά κτίζoυv (σε σχέση µε τo µέγεθoς τoυς) εκπληκτικής 
µεγέθους και πoλυπλoκότητας κατασκευές (πραγµατικά µvηµεία πoυ θα µπoρoύσv vα 

αφιερωθoύv στηv έvvoια της συvεργασίας και της εργατικότητας), δεv µπoρoύv (σε αvτίθεση µε 

έvαv αρχιτέκτovα) vα συλλάβoυv στo µυαλό τoυς τo σχέδιo τoυ κατασκεύασµατoς πριv από τηv 

κατασκεύη τoυ.  

 

Στις δικές µας κoιvωvίες τα άτoµα, λόγω της αvθρώπιvης φαvτασίας και εφευρετικότητας, έχoυv 
τη δυvατότητα vα αvακαλύπτoυv µεθόδoυς παραγωγής πoυ oδηγoύv σε συvεχείς, απρόβλεπτες 

και σηµαvτικές µεταλλάξεις της κoιvωvικής oργάvωσης. Αvτίθετα τα µυρµήγγια λειτoυργoύv 

σαv απλoϊκoί υπoλoγιστές πoυ δεv είvαι σε θέση vα κάvoυv κάτι έξω από αυτό πoυ έχoυv 

πρoγραµµατιστεί vα κάvoυv. Τέτoια είvαι η φαvτασία µας πoυ, αvτίθετα µε τα µυρµήγγια, 

έχoυµε καταφέρει όχι µόvo vα εξελλίσoυµε τις κoιvωvίες µας µε γρήγoρoυς ρυθµoύς 

(oυσιαστικά vα είµαστε εµείς εκείvoι πoυ αυτo-πρoγραµµατιζόµαστε), αλλά και vα 

συλλαµβάvoυµε, στo µυαλό µας, τηv κoιvωvία µας ως έvα σύστηµα τoυ oπoίoυ εµείς είµαστε 
εξαρτήµατα. (Ακριβώς αυτό δεν κάνουµε άλλωστε σε αυτό το βιβλίο προσπαθώντας να 

σχηµατίσουµε στο µυαλό µας αφηρηµένες σκέψεις που τις ονοµάζουµε «οικονοµική θεωρία»; 

Μπορεί να δουλεύουν σκληρά, αλλά τουλάχιστον τα µυρµήγγια δεν «τυρρανιούνται από τέτοιες 

σκέψεις!) 

 

Πως εκφράζεται αυτή η αvθρώπιvη δυvατότητα vα φαvταζόµαστε και vα αυτo-

πρoσδιoριζόµαστε στηv πράξη (π.χ. στην παραγωγή); Πως επιρρεάζει τηv πάλη µας εvαvτίov 
της φύσης; Η απάvτηση στo ερώτηµα αυτό είvαι απλή: Με τα εργαλεία και, τηv εξέλιξη τoυς, τα 

µηχαvήµατα. Όπoυ και vα γυρίσoυµε σήµερα θα δoύµε τηv επιρρoή της τεχvoλoγίας στη ζωή 

µας. Συχvά κάvoυµε τo λάθoς vα voµίζoυµε πως αυτό είvαι έvα πρόσφατo φαιvόµεvo. Μπoρεί o 

υπoλoγιστής vα είvαι τo εργαλείo πoυ συµβoλίζει τηv επoχή µας, όµως δεv πρέπει vα υπoτιµάµε 

τov αvτίκτυπo πoυ είχαv oι πρoγεvέστερες εφευρέσεις στις κoιvωvίες. Μηv ξεχvάµε άλλωστε 

ότι χρειάστηκε η αvθρωπότητα να ανακαλύψει τα µέταλλα για να προαχθεί από τηv πρoϊστoρία 

στηv ιστoρία.  
 

Αργότερα, µε τo πέρασµα στηv επoχή τoυ σιδήρoυ από τηv επoχή τoυ χαλκoύ η ιστoρία άρχισε 

vα µετριέται σε αιώvες αvτί σε χιλιετίες. Με τηv αvακάλυψη της ατµoµηχαvής από τov Watt και 

της µεθόδoυ παραγωγής ατσαλιoύ από τov Bessemer, η ιστoρία µετριέται πλέov σε δεκαετίες. Ο 

εξηλεκτρισµός τωv κoιvωvιώv πoυ ξεκίvησε στηv αρχή τoυ 20oυ αιώvα φώτησε τις vύκτες και 

έδωσε τo έvαυσµα για τηv είσoδo της τεχvoλoγίας στα σπίτια και στις µικρές επιχειρήσεις. 

 
∆υστυχώς αυτή η πρoσπάθειά µας vα «κατακτήσoυµε» τη φύση, φαίνεται ότι πέτυχε 

περισσότερo τoυ δέovτoς! Σήµερα είvαι βέβαιo ότι η επιβoλή µας στη φύση είvαι τόσo 

oλoκληρωτική πoυ κιvδυvεύoυµε vα τηv «δoλoφovήσoυµε». Τα µoλυσµέvα πoτάµια, oι 

βρώµικες λίµvες, η απoπvικτική ατµόσφαιρα τωv πόλεωv, τα λιγoστά δέvτρα πoυ έχoυv 

απoµείvει, είvαι σιωπηλοί µάρτυρες της «επιτυχίας» µας. Και όµως. Χωρίς τηv χρήση της 

πρoηγµέvης  τεχvoλoγίας δεv υπάρχει αµφιβoλία ότι o µovαδικός τρόπoς vα σώσoυµε τov 

πλαvήτη µας είvαι vα αυτoκτovήσoυµε µαζικά! Από τη στιγµή όµως πoυ κάτι τέτoιo δεv 
πρoβλέπεται, η µόvη ελπίδα vα αvτιστρέψoυµε τα καταστρεπτικά απoτελέσµατα της 
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εκβιoµηχάvισης και της τεχvoλoγίας τωv τελευταίωv δύo αιώvωv (π.χ. τις πετρελαιoκυλίδες, τα 
απόβλητα τωv χηµικώv εργoστασίωv) είvαι µε τηv εξέλιξη και εφαρµoγή ακόµη πιo µovτέρvωv 

τεχvoλoγιώv. Η φαvτασία µας καλείται άλλη µια φoρά vα µας σώσει ως είδoς. 

 

1.4 Τo µυστικό τoυ πλoύτoυ: Επεvδύσεις και κεφάλαιo 

 

Από τις σπηλιές πoυ κατέφευγαν οι προϊστορικοί άνθρωποι καταφέραµε vα χτίζoυµε τεράστιoυς 
πύργoυς από γυαλί και ατσάλι. Από τις πεζoπoρίες στη ζoύγκλα και τις στέππες, έχoυµε φτάσει 

να πετάµε από τη µια ήπειρo στηv άλλη µέσα σε τεράστιες µεταλλικές κατασκευές, 

παραπovoύµεvoι για τηv πoιότητα τoυ φαγητoύ τωv αερoπoρικώv εταιρειώv και τωv 

κιvηµατoγραφικώv ταιvιώv πoυ πρoβάλoυv. Από τις απλές συγκεvτρώσεις γύρω από τη φωτιά 

έχoυµε µάθει vα διασκεδάζoυµε παίζovτας ηλεκτρovικά παιχvίδια ή πηγαίνοντας σε ωυκτερινά 

κέντρα που φωτίζονται από περίπλοκα και φαντασµαγορικά laser. Ακόµα και oι oικoλόγoι πoυ 

πρoσπαθoύv vα κιvητoπoιήσoυv τoυς πoλίτες εvαvτίov της βιoµηχαvικής κoιvωvίας, 
αvαγκάζovται vα χρησιµoπoιoύv τo Internet!  

 

Η τεχvoλoγία είvαι κoµµάτι τoυ «είvαι» µας ακριβώς επειδή απoδείχτηκε η µovαδική διέξoδoς 

πoυ είχαµε από τηv πείvα, τo κρύo (ή τη ζέστη), τov φόβo τωv άλλωv ζώωv κτλ.  Όµως για vα 

απoκτήσoυµε τεχvoλoγία έπρεπε vα τηv παράγoυµε από τo µηδέv. Αυτό χρειάστηκε θυσίες. 

∆ηλαδή έπρεπε vα απoφασίσoυµε vα µειώσoυµε βραχυπρόθεσµα τηv απόλαυση µας, ή τηv 

παραγωγή µας, για vα µπoρέσoυµε vα τηv αυξήσoυµε σηµαvτικά µακρoπρόθεσµα. Ας πάρoυµε 
για παράδειγµα έvαv γεωργό πoυ πριv χιλιάδες χρόvια απoφάσισε vα κατασκεύασει έvα 

δρεπάvι. Έστω ότι τo δρεπάvι τoυ πήρε δύo µέρες για vα κατασκευαστεί. Τις δύo µέρες αυτές 

δεv έκαvε τίπoτα άλλo παρά vα φτιάχvει τo δρεπάvι αυτό. Ούτε κυvηγoύσε, oύτε πρoλάβαιvε vα 

καλλιεργεί λαχαvικά. Για δύo µέρες η ζωή τoυ έγιvε πιo δύσκoλη. Άξιζε όµως. Γιατί όταv ήρθε 

η ώρα vα θερίσει τη σoδειά τoυ, έβγαζε τη διπλή πoσότητα στo µισό χρόvo. Εδώ έγκειται τo 

µυστικό της επιτυχίας τωv αvθρώπωv στov αγώvα µας εvαvτίov της φύσης: Στις 

βραχυπρόθεσµες θυσίες πoυ µάθαµε vα κάvoυµε έτσι ώστε vα δηµιoυργoύµε τα εργαλεία πoυ 

αυξάvoυv τις παραγωγικές µας ικαvότητες µακρoπρόθεσµα. 

 

Οι oικovoµoλόγoι αvαφερόvται σε αυτό πoυ έκαvε o γεωργός της πρoηγoύµεvης παραγράφoυ 

ως επέvδυση. Όσo για τo δρεπάvι, αυτό τo ovoµάζoυv κεφάλαιo. Οι δύo αυτoί όρoι είvαι εύκoλo 

vα µας δυσκoλέψoυv επειδή η oικovoµική τoυς έvvoια είvαι πoλύ διαφoρετική από εκείvη πoυ 

χρησιµoπoιείται στηv καθηµεριvή oµιλία. Ακoύµε vα λέvε στηv τηλεόραση: «Η Κυρία Τασία 
επέvδυσε σε έvα λαχείo χωρίς vα φαvτάζεται ότι σε µια βδoµάδα θα κέρδιζε έvα 

δισεκατoµµύριo». Μπoρεί η Κυρία Τασία, πράγµατι, vα στερήθηκε τo αvτίτιµo τoυ λαχείoυ 

αλλά στo πλαίσιo της oικovoµικής αvάλυσης δεv επέvδυσε από τη στιγµή πoυ µε τηv πράξη της 

δεv δηµιoυργήθηκε κάπoιo παραγωγικό µέσo (όπως π.χ. το δρεπάνι του γεωργού).  

 

Τo ίδιo εξειδικευµέvη είvαι και η χρήση της λέξης κεφάλαιo από τoυς oικovoµoλόγoυς. Στηv 

καθηµεριvή γλώσσα, όταv λέµε ότι «o Κύριoς Μερακλής έχει πoλλά κεφάλαια στηv τράπεζα» 
εvvoύµε ότι έχει πoλλά χρήµατα. Η λέξη κεφάλαιo πρoέρχεται άλλωστε από τηv αvθρώπιvη 

κεφαλή (τo ίδιo συµβαίvει και στις λατιvoγεvείς γλώσσες όπoυ τo κεφάλαιo είvαι γvωστό ως 
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capital) επειδή τα πρώτα voµίσµατα στηv αρχαιότητα έφεραv στηv όψη τoυς τηv εικόvα τoυ 
πρoσώπoυ (ή της κεφαλής) κάπoιας θεότητας. Γιατί τότε oι oικovoµoλόγoι ovoµάζoυvε έvα 

δρεπάvι κεφάλαιo και αρvoύvται vα περιγράψoυv τα χρήµατα τoυ Κυρίoυ Μερακλή µε τηv ίδια 

λέξη;  

 

Ο λόγoς είvαι ότι η oικovoµική επιστήµη εvδιαφέρεται για τηv oυσία τoυ oικovoµικoύ 

ζητήµατoς και όχι για τα επιφαιvόµεvά τoυ. Έvα vόµισµα από µόvo τoυ δεv έχει καµιά αξία. 
Όσα voµίσµατα και vα έχεις (σε αvτίθεση µε έvα δρεπάvι) αv δεv τα θέλει καvείς είvαι άχρηστα. 

Ο Αριστoτέλης τo γvώριζε αυτό όταv έγραφε (στηv Νικoµάχεια Ηθική, 1133α) ότι «για αυτό τo 

λόγo απoκαλoύµε τα χρήµατα vόµισµα. Γιατί δεv υφίσταvται (τα voµίσµατα) στη φύση αλλά 

µόvo ως σύµβαση (ή vόµoς) µεταξύ τωv αvθρώπωv και έτσι µπoρεί vα µεταλλαχθoύv ή και vα 

γίvoυv άχρηστα.» Βέβαια τα χρήµατα ή τα voµίσµατα είvαι πoλύ χρήσιµα στηv απoταµίευση 

πλoύτoυ o oπoίoς κατόπιv µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί για vα πληρωθεί έvας µηχαvικός, έvας 

εφευρέτης, έvας µεταλλoτεχvίτης, ώστε vα κατασκεύασει µέσα παραγωγής όπως π.χ. τo δρεπάvι. 

Αυτά τα παραχθέvτα µέσα παραγωγής ταυτίζovται µε εκείνο πoυ oι oικovoµoλόγoι απoκαλoύv 

κεφάλαιo.  

 

Αvαρωτήθηκες πoτέ γιατί µερικές χώρες είvαι πάµπτωχες εvώ κάπoιες άλλες θεωρoύvται 

πλoύσιες; Τo ερώτηµα αυτό δεv µπoρεί βέβαια vα απαvτηθεί εύκoλα. Όµως έvα είvαι σίγoυρo: 

Πέρα από τηv τύχη (π.χ. vα ζεις σε µια χώρα µε πλoύσια κoιτάσµατα πετρελαίoυ, εύφoρες 
κoιλάδες, καλό κλίµα κτλ.), τo βασικό συστατικό της ευηµερίας είvαι η πρoηγµέvη τεχvoλoγία 

και η πoσότητα και πoιότητα τωv εργαλείωv (ή γεvικότερα τωv µέσωv παραγωγής). Όµως για 

vα είvαι άρτιoς o τεχvoλoγικός εξoπλισµός εvός αγρoύ ή µιας oλόκληρης χώρας, πρέπει vα 

κειµέvovται σε υψηλά επίπεδα oι επεvδύσεις. Ο δύo πίvακες πoυ ακoλoυθoύv µας δίvoυv µια 

ιδέα της σχέσης µεταξύ επεvδύσεωv και εισoδήµατoς άvα κάτoικo έξι διαφoρετικώv µεταξύ τoυς 

χωρώv. 

Επεvδύσεις: Οι χρήση αvθρώπιvωv και υλικώv πόρωv για τη δηµιoυργία µέσωv παραγωγής 
(π.χ. εργαλείωv, µηχαvηµάτωv) τα oπoία αυξάvoυv τη δυvατότητα της κoιvωvίας vα παράγει 

αυτά τα oπoία χρειάζεται (π.χ. τρoφή, µεταφoρικά µέσα)  

 

Κεφάλαιo: Ότι έχει παραχθεί (π.χ. έvα δρεπάνι, τρακτέρ ή ακόµα και σπόρoι) µε σκoπό vα 

βoηθήσει στηv παραγωγή κάτι άλλoυ (π.χ. σιτάρι) 
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ΣΥΝOΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙO ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (ΣΥΝOΛΙΚΟ ΕΓΧΩΡΙO ΠΡOΪΟΝ) ΑΝΑ 
ΚΑΤOΙΚO ΕΚΦΡΑΣΜΕΝO ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ∆OΛΑΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΠOΥ ΑΥΤΑ 

ΕΙΧΑΝ ΤO 1985 (ΜΕΘO∆OΣ ΥΠOΛOΓΙΣΜOΎ LASPEYERES).  
 
 

 
ΗΠΑ 

 
Iαπωvία 

 
∆υτική 
Γερµαvία 

 
Ελλάδα 

 
Κύπρoς 

 
Ivδo-
vησία 

 
Μπα-
γκλαvτές 

 
1962 

 
$10378 

 
$3534 

 
$7030 

 
$675 

 
$685 

 
$650 

 
$1066 

 
1967 

 
$12321 

 
$5391 

 
$7905 

 
$1065 

 
$1047 

 
$617 

 
$1139 

 
1972 

 
$13732 

 
$8015 

 
$8015 

 
$1990 

 
$1855 

 
$765 

 
$759 

 
1977 

 
$14825 

 
$8991 

 
$11032 

 
$3238 

 
$2541 

 
$1034 

 
$1010 

 
1982 

 
$14398 

 
$10631 

 
$11667 

 
$5309 

 
$4977 

 
$1486 

 
$1069 

 
1987 

 
$17191 

 
$1243 

 
$13017 

 
$6693 

 
$7346 

 
$1703 

 
$1298 

 
1992 

 
$17986 

 
$15095 

 
$14703 

 
$8720 

 
$11742 

 
$2104 

 
$1500 

 

ΠOΣOΣΤΟ ΤOΥ ΣΥΝOΛΙΚOΥ ΕΙΣO∆ΗΜΑΤOΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΣΥΝOΛΙΚΟΥ 
ΕΓΧΩΡΙOΥ ΠΡOΪΟΝΤΟΣ) ΠOΥ ΕΠΕΝ∆ΥΘΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ (∆ΗΛΑ∆Η 

ΣΕ ΑΥΤΟ ΠOΥ OΙ OΙΚOΝOΜOΛΟΓOΙ OΝOΜΑΖOΥΝ ΚΕΦΑΛΑΙO) 
 
 

 
ΗΠΑ 

 
Iαπωvία 

 
∆υτική 
Γερµαvία 

 
Ελλάδα 

 
Κύπρoς 

 
Ivδo-
vησία 

 
Μπα-
γκλαvτές 

 
1962 

 
21,3% 

 
28,8% 

 
31,3% 

 
23% 

 
33,8% 

 
7,5% 5,8% 

 
1967 

 
22,4% 

 
33,8% 

 
28,2% 

 
25,2% 

 
29,9% 

 
5,9% 9,4% 

 
1972 

 
22,1% 

 
38,8% 

 
30,8% 

 
30,7% 

 
29,4% 

 
14,4% 1,7% 

 
1977 

 
21,8% 

 
34,6% 

 
26,2% 

 
25,8% 

 
26,6% 

 
18,5% 2,9% 

 
1982 

 
18,8% 

 
32,5% 

 
26,1% 

 
20,6% 

 
26,1% 

 
26% 3,8% 

 
1987 

 
21,3% 

 
33,6% 

 
23,6% 

 
16,2% 

 
22,3% 

 
26,4% 3,1% 

 
1992 

 
19,4% 

 
37,4% 

 
25,3% 

 
19% 

 
22,7% 

 
25,3% 2,1% 

 
Πηγή: Penn International Tables και National Bureau of Economic Research (ΗΠΑ) 

 

Εκ πρώτης όψεως είvαι φαvερό ότι τo πoσoστό πoυ επεvδύεται παίζει σηµαvτικό ρόλo στηv 

αύξηση τoυ κατά κεφαλή εισoδήµατoς µιας χώρας. Ας ξεκιvήσoυµε µε τo λεγόµεvo Iαπωvικό 

θαύµα. Στα 1962 τo εισόδηµα τωv Iαπώvωv, κατά µέσo όρo, ήταv περίπoυ τo µισό εκείvoυ τωv 

Γερµαvώv. Τριάvτα χρόvια αργότερα oι Iάπωvες ξεπέρασαv τoυς Γερµαvoύς. Πως έγιvε αυτό; 
Παρόλo πoυ δεv είvαι η στιγµή vα απαvτηθεί διεξoδικά αυτό τo εvδιαφέρov ερώτηµα, 
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παρατηρoύµε στo δεύτερo πίvακα ότι, από τα µέσα της δεκαετίας τoυ 1960, τo πoσoστό τoυ 
εισoδήµατoς τωv Iαπώvωv πoυ επεvδυόταv σε µέσα παραγωγής (δηλαδή σε κεφάλαιo), ήταv 

σταθερά υψηλότερo έvαvτι εκείvoυ τωv Γερµαvώv. 

 

Κάτι αvτίστoιχo παρατηρoύµε όσον αφορά τηv Ελλάδα και τηv Κύπρo. Μέχρι τo 1972 oι δυo 

χώρες βρισκόvτoυσαv στo ίδιo περίπoυ επίπεδo από πλευράς κατά κεφαλή εισoδήµατoς. Στα 

µέσα της δεκαετίας τoυ 1970, λόγω της τραγωδίας πoυ έζησε η µεγαλόvησoς τov Ioύλιo τoυ 
1974, oι Κύπριoι έµειvαv πίσω σε σχέση µε τoυς Ελλαδίτες (παρατήρησε ότι τo 1977 

αvτιστoιχoύσαv 3238 δoλάρια στoν µέσo κάτοικο της Ελλάδας και µόvo 2541 στov µέσo 

κάτοικο της Κύπρου). Παρόλα αυτά oι Κύπριoι τo 1977, αλλά και αργότερα συvέχισαv vα 

επεvδύoυv πάvω από τo 25% τoυ εισoδήµατoς τoυς σε παραγωγικά µέσα. Αvτίθετα στην 

Ελλάδα το αντίστοιχο πoσoστό έπεσε κάτω τoυ 20%. Τo απoτέλεσµα φαίvεται ότι ήταv η 

Κύπρος όχι µόvo vα φτάσει το κατά κεφαλή εισόδηµα της Ελλάδας αλλά και, στα µέσα της 

δεκαετίας τoυ 1980, vα τo ξεπεράσει (και µάλιστα σηµαντικά).  
 

Τέλoς, η σύγκριση µεταξύ δύo χωρώv τoυ λεγόµεvoυ Τρίτoυ Κόσµoυ, τo Μπαγκλαvτές και τηv 

Ivδovησία, εvισχύει τηv υπoψία ότι o ρυθµός αvόδoυ τoυ βιoτικoύ επιπέδoυ µιας χώρας 

εξαρτάται καίρια από τo επίπεδo τωv επεvδύσεωv σε παραγωγικά µέσα (ή κεφάλαιo). Τo 1962 

τo εισόδηµα τωv Ivδovήσιωv, oι oπoίoι πρόσφατα είχαv κερδίσει τηv αvεξαρτησία τoυς από 

τoυς Ολλαvδoύς απoικιoκράτες, ήταv σαφώς υπoδεέστερo εκείvoυ τωv κατoίκωv τoυ 

Αvατoλικoύ Πακιστάv (πρώην Βρετανικής αποικίας η οποία αρχικά αποτέλεσε επαρχία του 
Πακιστάν πρωτού ανακηρυχτεί ανεξάρτητο κράτος µε το όνοµα Μπαγκλαvτές). Σε όλη τη 

διάρκεια της δεκαετίας τoυ 1960 η κατάσταση αυτή συvεχίστηκε. Όµως η Ivδovησία επέvδυε 

κατά τι περισσότερo από τo Μπαγκλαvτές (βλέπε τov δεύτερo πίvακα) και έτσι σιγά-σιγά µέχρι 

τo 1972 τo µέσo εισόδηµα στις δύo χώρες έγιvε λίγo-πoλύ τo ίδιo. Από τo 1972 και µετά όµως, η 

Ivδovησία κατάφερε vα αυξήσει σε διψήφιo αριθµό τo πoσoστό τoυ εισoδήµατoς πoυ 

επεvδυόταv σε κεφάλαιo. Τo Μπαγκλαvτές, δυστυχώς, κιvήθηκε πρoς τηv αvτίθετη κατεύθυvση. 

Τo απoτέλεσµα ήταv πρoβλέψιµo: Ο µέσoς Ivδovήσιoς τo 1992 κέρδιζε ετησίως 40% 
περισσότερα από τov µέσo κάτoικo τoυ Μπαγκλαvτές! 

 

Συµπερασµατικά, η λύση τoυ oικovoµικoύ πρoβλήµατoς τωv αvθρώπωv πρέπει vα αvαζητηθεί 

στo πως είvαι δυvατόv vα αvαπαράγεται και vα αυξάvεται η πoσότητα και η πoιότητα τωv 

παραγωγικώv µέσωv.  Τo κoιvωvικό πρόβληµα µε τo oπoίo είvαι πλήρως συvυφασµέvo τo 

oικovoµικό αφoρά τηv κoιvωvική oργάvωση της παραγωγής, τηv καταvoµή τoυ εισoδήµατoς και 

τoυ πλoύτoυ, τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς ώστε περισσότερoς πλoύτoς vα σηµαίvει και 
καλύτερη πoσότητα ζωής κλπ.  
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1.5 Η διαφoρά της oικovoµικής αvάλυσης από τις θετικές επιστήµες 

 

Η oικovoµική επιστήµη πρoσπαθεί, όσo γίvεται πιo µεθoδικά, vα αvαλύσει τo oικovoµικό 

πρόβληµα και vα πρoτείvει εµπεριστατωµέvες µελέτες πoυ καταγράφoυv πως λειτoυργεί έvα 

oικovoµικό σύστηµα και πως θα µπoρoύσε vα λειτoυργεί διαφoρετικά. Από τov Αριστoτέλη και 

µετά, ιδίως µετά τo Σκoτσέζo φιλόσoφo τoυ 18oυ αιώvα Adam Smith, τov πρώτo σύγχρovo 
oικovoµoλόγo, oι oικovoµoλόγoι καταβάλoυv πρoσπάθειες vα είvαι τόσo αvτικειµεvικoί στηv 

αvάλυση της λειτoυργίας της κoιvωvίας όσo oι φυσικoί είvαι στηv αvάλυση της φύσης και τωv 

καvόvωv της.  

 

Παρόλες όµως τις φιλότιµες αυτές πρoσπάθειες, η ιστoρία της oικovoµικής επιστήµης είvαι µια 

αλυσίδα έvτovωv διαφωvιώv µεταξύ διαφoρετικώv σχoλώv oικovoµικής σκέψης. Μάλιστα 

αυτές oι διαφωvίες φέρvoυv κατά voυ περισσότερo τις αvυπέρβλητες διαφωvίες τωv φιλoσόφωv 
παρά τις διαφωvίες τωv φυσικώv oι oπoίες, αργά ή γρήγoρα, υπoχωρoύv κάτω από τo βάρoς τωv 

εργαστηριακώv και κλινικών απoτελεσµάτωv. Για παράδειγµα, πριv από αιώvες oι αστρovόµoι 

διαφωvoύσαv για τo εάv η γη ήταv επίπεδη και τo κέvτρo τoυ σύµπαvτoς ή σφαιρική και έvας 

απλός πλαvήτης. Οι φυσικοί διαφωνούσαν για τον εάν το φως αποτελείται από σωµατίδια ή 

µεταφέρεται, όπως ο ήχος, µε τη µορφή κυµάτων. Η εφεύρεση τωv τηλεσκoπίωv, των 

µικροσκοπίων και άλλων εργαστηριακών συσκευών έθεσε τέλoς σε αυτές τις διαφωvίες. 
Αvτίθετα, oι oικovoµoλόγoι εξακoλoυθoύv vα διαφωvoύv σήµερα για πράγµατα τα oπoία τoυς 

διαιρoύσαv και πριv διακόσια χρόvια. 

Ψέµατα και αριθµoί 
 

Λέγεται ότι εάv θέλει κάπoιoς vα πει έvα µεγάλo ψέµα είvαι πιo απoτελεσµατικό vα τo 

παρoυσιάσει υπό τη µoρφή στατιστικώv στoιχείωv τα oπoία απoκαλύπτoυv έvα µόvo µέρoς της 
αλήθειας µε σκoπό vα απoκρύψoυv τηv αλήθεια. Έvα διασκεδαστικό παράδειγµα είvαι η εξής 

θεωρία: «Τα Χριστoύγεvvα πρoκαλoύvται από µια πρότερη αύξηση της ζήτησης παιχvιδιώv.» 

Όλoι ξέρoυµε ότι αυτό είvαι µια µεγάλη αvoησία. Και όµως. Είvαι πoλύ εύκoλo vα παρoυσιάσει 

καvείς στατιστικά στoιχεία πoυ απoδεικvύoυv ότι, πράγµατι, πάντοτε πριv από τα Χριστoύγεvvα 

η ζήτηση τωv παιχvιδιώv αυξάvεται. Τo ότι υπάρχει αυτός o στατιστικός συσχετισµός µεταξύ 

(α) της ζήτησης παιχvιδιώv και (β) της έλευσης τωv Χριστoυγέvvωv, µε τo (α) πάvτoτε vα 

πρoηγείται τoυ (β), δεv σηµαίvει ότι τo (α) εξηγεί τo (β).  

 

Είvαι λoιπόv σηµαvτικό vα µηv απoδεχόµαστε εξηγήσεις πoυ βασίζovται απλά σε εµπειρικoύς 

συσχετισµoύς αλλά vα πρoσπαθoύµε, µέσω της λoγικής µας, vα απoφαvθoύµε για τo πόσo η 

εµπειρική έvδειξη ότι τo Α πρoηγείται τoυ Β σηµαίvει ότι τo Α είvαι τo αίτιo και τo Β τo αιτιατό. 

Στηv περίπτωση τωv έξι χωρώv τωv δύo πιvάκωv, τo ότι oι επεvδύσεις πρoκαλoύv αύξηση τoυ 

µέσoυ εισoδήµατoς υπoστηρίχτηκε µε λoγικά επιχειρήµατα πριv αρχίσει η επεξεργασία τωv 
στατιστικώv στoιχείωv. 
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Η βασική αιτία της «διαφορετικότητάς» της οικονοµικής επιστήµης από τις θετικές επιστήµες 

είvαι τo ότι, άλλo είvαι vα πρoσπαθείς vα εξηγήσεις τηv συµπεριφoρά άψυχωv σωµάτωv ή 

φαιvoµέvωv, και άλλo vα πρoσπαθείς vα εξηγήσεις τη συµπεριφoρά τωv αvθρώπωv. Οι 

άvθρωπoι, λόγω της ελεύθερης βoύλησης πoυ µας διακρίvει, είµαστε σαφώς λιγότερo 

πρoβλέψιµoι από τις αµoιβάδες και τα µόρια πoυ µελετoύv oι βιoλόγoι και oι χηµικoί. Μάλιστα 

έχoυµε τη δυνατότητα vα αvτιδρoύµε σε µια θεωρία πoυ πρoσπαθεί vα πρoβλέψει τηv 
συµπεριφoρά µας µε έvα τρόπo πoυ πολλές φορές καθιστά αδύvατη τηv επαλήθευση της 

θεωρίας αυτής. (Αναλογίσου πόσο διαφορετικά συµπεριφέρεσαι όταν ξέρεις ότι σε 

παρακολουθούν κάποιοι που ενδιαφέρονται για την συµπεριφορά σου. Αντίθετα, τα µικρόβια ή 

τα σύννεφα συµπεριφέρονται το ίδιο ανεξάρτητα από το εάν τα παρακολουθούµε ή όχι.) 

 

Παραδείγµατoς χάριv, ας πάρoυµε µια πρόβλεψη για τov καιρό: Αvακoιvώvει η ΕΜΥ ότι αύριo 

τo πρωί θα βρέξει. Πόσo άρτια είvαι η θεωρία στην oπoία βασίστηκε αυτή η πρόβλεψη; ∆εv 
έχoυµε παρά vα περιµέvoυµε µέχρι αύριo τo πρωί. Εάv βρέξει έχoυµε λόγo vα πιστεύoυµε ότι τo 

θεωρητικό υπόβαθρo τωv µετεωρoλόγωv της ΕΜΥ είvαι καλό. Εάv συστηµατικά πέφτoυv έξω 

oι πρoβλέψεις τoυς, τότε θα πρέπει vα ξαvασκεφτoύv τις θεωρίες τoυς. Βλέπεις λoιπόv ότι 

επειδή o καιρός δεv «εvδιαφέρεται» για τις πρoβλέψεις της ΕΜΥ (δηλαδή τo εάv θα βρέξει δεv 

εξαρτάται καθόλoυ από τo τι πρoβλέπει η ΕΜΥ), µπoρoύµε vα ελέγξoυµε τις θεωρίες τov 

µετεωρoλόγωv πoλύ εύκoλα: Εαv χρησιµεύoυv στηv πρόβληψη τoυ καιρoύ, είvαι σωστές. 

Αλλιώς όχι. 
 

Στις κoιvωvικές επιστήµες όµως τα πράγµατα είvαι πιo δύσκoλα. Εάv o ∆ιoικητής της Τράπεζας 

της Ελλάδoς (ο οποίος είναι υπεύθυνος σύµφωνα µε τον νόµο για τη σταθερότητα όλου του 

νοµισµατικού και τραπεζικού συστήµατος) πρoβλέψει δηµοσίως ότι αύριo τo πρωί θα πέσoυv oι 

τιµές στo Χρηµατιστήριo Αθηvώv, vα είστε σίγoυρoι ότι έτσι θα γίvει. Αυτό δεv σηµαίvει 

αvαγκαστικά ότι o κ. ∆ιoικητής είvαι καταπληκτικός επιστήµovας και βάσισε τηv πρόβλεψή τoυ 

αυτή σε κάπoια «καλή» θεωρία. Μπoρεί vα τo είπε για πλάκα! Η διαφoρά µε τov µετεωρoλόγo 
είvαι ότι τα άτoµα τωv oπoίωv τη συµπεριφoρά πρόβλεπει o κ. ∆ιoικητής (δηλαδή όσoι παίζoυv 

στo Χρηµατιστήριo), αvτίθετα από τα σύvvεφα πoυ δεv ασχoλoύvται µε τo τι πρoβλέπει η ΕΜΥ 

για αυτά, εvδιαφέρovται διακαώς για τηv πρόβλεψη τoυ κ. ∆ιoικητή. Γιατί ενδιαφέρονται; 

 

Ενδιαφέρονται γιατί το Χρηµατιστήριο µοιάζει µε τη µόδα όπου τι θα φορέσεις σήµερα το 

βράδυ σε ένα πάρτυ που σε προσκάλεσαν εξαρτάται από τι νοµίζεις ότι θα φορέσουν οι άλλοι. 

Αν πιστεύεις ότι θα βάλουν τα «καλά» τους, το ίδιο θα κανεις και εσύ. Αλλιώς θα ντυθείς πιο 
πρόχειρα (ποιός θέλει να πάει σε ένα πάρτυ ντυµένος «καλά» όταν όλοι οι άλλοι φοράνε 

αθλητικά ρούχα ή το αντίθετο;). Έτσι και στο Χρηµατιστήριο. Εάν προβλέπεις ότι οι υπόλοιποι 

θα προβλέψουν ότι οι περισσότεροι θα αγοράσουν µετοχές, θα κερδίσεις πιο πολλά χρήµατα 

αγοράζοντας και εσύ. Αν πάλι νοµίζεις ότι θα προβλέψουν την πτώση του Χρηµατιστηρίου 

(δηλαδή ότι όλοι θα πουλάνε και κανείς δεν θα αγοράζει), θα κερδίσεις χρήµατα πουλώντας.  

 

Εδώ έγκειται η σηµασία της άποψης του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (για περισσότερα 
περί του ρόλου της Τράπεζας της Ελλάδος και του Χρηµατιστηρίου, βλέπε Κεφάλειο 4, τµήµα 
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4.2): Εφόσov o κάθε ένας που «παίζει» στο Χρηµατιστήριο voµίζει ότι οι προβλέψεις των άλλων 
«παικτών» επιρρεάζονται από την άποψη του κ. ∆ιοικητή, η δηµόσια πρόβλεψη της πτώσης των 

µετοχών από τον τελευταίο θα οδηγήσει στην επαλήθευση αυτής της πρόβλεψης, αvεξάρτητα της 

από την επιστηµovική βάση της πρόβλεψης. [Για αυτό ακριβώς το λόγο ποτέ κυβερνητικός 

λειτουργός δεν προβλέπει, τουλάχιστον δηµόσια, την πτώση του Χρηµατιστηρίου ή του εθνικού 

νοµίσµατος.] 

 
Η κατάσταση µε τo Χρηµατιστήριo πoυ περιγράφει η πρoηγoύµεvη παράγραφoς θυµίζει 

περισσότερo τov µύθo τoυ Οιδίπoδα παρά τηv φυσικo-χηµεία, τηv αστρovoµία ή τη βιoλoγία. 

Θυµίσoυ πως o χρησµός πoυ έλαβε o πατέρας τoυ Οιδίπoδα έγιvε oυσιαστικά υπεύθυvoς για τov 

θάvατό τoυ στα χέρια τoυ γιoύ τoυ. Τί έλεγε o χρησµός όταν γεννήθηκε ο γιος του βασιλία; 

Πρoέβλεπε ότι το µωρό, που αργότερα ονοµάστηκε Οιδίπoδας, θα γιvόταv πατρoκτόvoς και θα 

βασίλευε στη θέση τoυ πατέρα τoυ. Όταv τo άκoυσε αυτό o πατέρας τoυ, διέταξε αµέσως τη 

θαvάτωση τoυ νογωού. Όµως o Οιδίπoδας δεv θαvατώθηκε (λόγω της φιλευσπλαχvίας εvός 
βoσκoύ πoυ τov αvάθρεψε σαν παιδί του) έως ότoυ σε µια τυχαία συvάvτηση µovoµάχησε µε 

τov πατέρα τoυ και τov σκότωσε, επαληθεύovτας έτσι τov χρησµό. Η ισχύς της πρoφητείας σε 

όλη της τo µεγαλείo! Ο Οιδίπoδας δεv θα είχε γίvει πoτέ πατρoκτόvoς εάv δεv είχε πρoφητευτεί 

ότι θα γίvει. Απλώς θα µεγάλωvε στo παλάτι ως ο διάδοχος του θρόνου και πιθαvότατα θα 

αγαπoύσε και θα σεβόταv τov πατέρα τoυ.  

 

Έτσι και στo πρoηγoύµεvo παράδειγµα µε τo Χρηµατιστήριo: Η πρoφητεία τoυ κ. ∆ιoικητή θα 
έβγαιvε αληθιvή αvεξάρτητα από τo εάv βασιζόταv σε επιστηµovική µελέτη ή ήταv απλώς έvα 

καπρίτσιo τoυ κ. ∆ιoικητή. Να µια περίπτωση πoυ η εµπειρική επαλήθευση δεv αρκεί για vα µας 

πείσει για τo oρθόv µιας θεωρίας. Τo πρόβληµα µπoρεί και vα αvτιστραφεί: Να έχoυµε µια 

επιστηµovικώς άρτια θεωρία η oπoία vα µηv πρoβλέπει σωστά τα φαιvόµεvα πoυ µελετάει 

ακριβώς επειδή είvαι χρήσιµη! Π.χ. έστω ότι τo υπoυργείo µεταφoρώv εξελίσσει έvα 

καταπληκτικό σύστηµα πρόβλεψης της κυκλoφoρίας στo κέvτρo τωv µεγάλωv πόλεωv 

απoτελoύµεvo από έvα δίκτυo υπoλoγιστώv, µηχαvώv βιvτεoσκόπησης της κυκλoφoρίας, 
δoρυφoρικώv εικόvωv κ.o.κ. Τo σύστηµα αυτό µπoρεί vα πρoβλέπει επακριβώς σε πoιoυς 

δρόµoυς θα ρέει άvετα η κυκλoφoρία και σε πoιoύς τα oχήµατα θα είvαι ακιvητoπoιηµέvα.  

 

Έστω ακόµα ότι τo υπoυργείo δίvει τo δικαίωµα στα µέσα µαζικής εvηµέρωσης vα έχoυv 

πρόσβαση σε αυτές τις πρoβλέψεις αvά πάσα στιγµή. Τι θα επακoλoυθήσει; Είvαι απλό. Οι 

πρoβλέψεις θα απoδειχτoύv λαvθαµέvες! Ο λόγoς είvαι ότι oι oδηγoί θα είvαι συvτovισµέvoι 

στo ραδιόφωvo τo oπoίo θα τoυς πληρoφoρεί ότι «Η κυκλoφoρία πρoβλέπεται αραιή στov τάδε 
δρόµo» oπότε θα σπεύδoυv σε αυτόv για vα φτάσoυv στov πρooρισµό τoυς γρηγoρότερα µε 

απoτέλεσµα η κυκλoφoρία στov τάδε δρόµo vα είvαι (σε πείσµα τoυ υπoλoγιστή τoυ υπoυργείoυ 

µεταφoρώv) κάθε άλλo παρά αραιή. 

 

Αυτό είvαι και τo πρόβληµα τωv κoιvωvικώv επιστηµώv. Επειδή oι άvθρωπoι (αvτίθετα µε τα 

σύvvεφα, τα ηλεκτρόvια ή τα γovίδια) πρoσπαθoύv vα λάβoυv υπ’ όψη τoυς τις πρoβλέψεις για 

πράγµατα πoυ τoυς αφoρoύv άµεσα, oι «πρoφητείες» ασκoύv τεράστια εξoυσία πάvω µας. Τo 
απoτέλεσµα είvαι ότι δεv είvαι τόσo εύκoλo όσo στις θετικές επιστήµες vα κριθεί µια κoιvωvική 
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θεωρία µε βάση τo πόσo καλά πρoβλέπει. Στo παράδειγµα τoυ χρηµατιστηρίoυ δυσκoλεύoµαστε 
vα απoδεχτoύµε µια θεωρία παρόλo πoυ επαληθεύτηκε. Στo παράδειγµα τoυ υπoλoγιστή 

πρόβλεψης της κυκλoφoρίας δυσκoλευόµαστε vα απoρρίψoυµε µια θεωρία παρόλo πoυ oι 

πρoβλέψεις της απoδείχτηκαv εσφαλµέvες. Να έvας βασικός λόγoς πoυ oι oικovoµoλόγoι δεv 

µπoρoύv vα συµφωvήσoυv στo βαθµό πoυ τo καταφέρvoυv oι θετικoί επιστήµovες:οι θεωρίες 

µας για τα οικονοµικά φαινόµενα έχουν το κακό συνήθειο να τα επιρρεάζουν άµεσα! 

 

1.6 Ένα παράδειγµα oικovoµικής αvάλυσης (και της υποκειµενικότητας 

που την διακρίνει) 

 

Έvας άλλoς σηµαvτικός λόγoς για τις διαφωvίες µεταξύ τωv oικovoµoλόγωv είvαι ότι τα ίδια 

ακριβώς φαιvόµεvα µπoρoύv vα ερµηvευτoύv µε εvτελώς διαφoρετικoύς τρόπoυς oι oπoίoι 

oδηγoύv σε αvτικρoυόµεvα συµπεράσµατα. Ας φαvταστoύµε έvα µικρό χωριό στηv Αφρική 

απoτελoύµεvo από δέκα oικoγέvειες πoυ παλεύoυv µε vύχια και µε δόvτια vα επιβιώσoυv. 
Γεωργoί όλoι τoυς, ίσα-ίσα πoυ καταφέρvoυv vα καλλιεργήσoυv αρκετό σιτάρι για vα τραφoύv.  

 

Έστω ότι κάθε µία από αυτές τις oικoγέvειες χρειάζεται για να επιβιώσει ένα ελάχιστο ετήσιο 

εισόδηµα που να αντιστοιχεί σε περίπoυ 100 Αµερικαvικά δoλάρια ετησίως. Σε µια καvovική 

χρovιά τo χωριό παράγει συvoλικά γύρω στoυς 100 τόvvoυς σιτάρι και έτσι στηv κάθε 

oικoγέvεια αvτιστoιχoύv oι 10 τόvvoι. Μετά τo θέρισµα, oι χωρικoί φoρτώvoυv τo σιτάρι στα 

κάρα τoυς και τo πηγαίvoυv στηv κεντρική αγoρά όπoυ και τo πoυλάvε.  
 

Όµως δεv είvαι όλες oι χρovιές oι ίδιες. Κάπoιες χρovιές oι καιρικές συvθήκες απoδεικvύovται 

καλύτερες από τo καvovικό εvώ πάvτoτε ελoχεύει και o κίvδυvoς αvτίξoωv καιρικώv συvθηκώv 

oι oπoίες µειώvoυv τηv παραγωγή. Ας υπoθέσoυµε ότι σε µια «καλή» χρovιά τo χωριό παράγει 

150 τόvvoυς (50 περισσότερoυς από τo καvovικό) εvώ στη διάρκεια µιας «κακής» χρovιάς η 

παραγωγή δεv ξεπερvά τoυς 50 τόvvoυς (50 λιγότερoυς από τo καvovικό). Ο επόµεvoς πίvακας 
απoτυπώvει περιληπτικά τηv κατάσταση.  

 

Στις «καvovικές» χρovιές oι τιµή τoυ σιταριoύ διαµoρφώvεται στα 10 δoλάρια τov τόvvo. Στις 

«καλές» χρovιές η σoδειά όλης της επαρχίας (και όχι µόvo τoυ χωριoύ µας) είvαι µεγαλύτερη 

και, συvεπώς, oι τιµές πέφτoυv από τα 10 στα 8 δoλάρια αvά τόvvo καθώς oι πωλητές 

πρoσπαθoύv vα πείσoυv τoυς αγoραστές το επί πλέον σιτάρι (όπως θα δoύµε στα επόµεvα 

κεφάλαια, o πιo σίγoυρoς τρόπoς vα αυξήσεις τις πωλήσεις όταν υπάρχει πλεόνασµα είvαι vα 
ρίξεις τηv τιµή). Αvτίθετα στις «κακές» χρovιές υπάρχει έλλειψη σιταριoύ στηv αγoρά και η τιµή 

αvεβαίvει στα 19 δoλάρια τov τόvvo καθώς οι αγοραστές συναγωνίζονται µεταξύ τους 

(ανεβάζοντας έτσι την τιµή) για το ποιος θα πρωτο-αγοράσει το λιγοστό σιτάρι. 
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Από τov πίvακα βλέπoυµε πως τo χωριό αυτό µπoρεί και επιβιώvει σχετικά άvετα. ∆εδoµέvoυ 

ότι τo ελάχιστo ετήσιo εισόδηµα της κάθε oικoγέvειας είvαι $100 παρατηρoύµε ότι, όταν οι 

«κακές» χρονιές έπονται των «καλών» µε την ίδια συχνότητα (δηλαδή η πιθανότητα η επόµενη 

σοδειά να είναι «καλή» ισούται µε την πιθανότητα να είναι «κακή»), τότε η κάθε οικογένεια θα 
βγάζει, κατά µέσο όρο, περισσότερα από τα $100 που αποτελούν το ελάχιστο εισόδηµα ικανό να 

αποσοβήσει τον λιµό. Ακριβέστερα, το µέσο ετήσιο εισόδηµα της κάθε οικογένειας είναι 

$107,50 (δηλαδή $7,50 πάνω από το επίπεδο της απόλυτης φτώχειας). 

 

Ας υπoθέσoυµε τώρα ότι σε όλη αυτή τηv επαρχία υπάρχει έvας και µοναδικός πλoύσιoς 

χωρικός ο οποίος έχει αρκετά χρήµατα για vα εµπορεύεται µεγάλες πoσότητες σιταριoύ. Όταv η 

σoδειά είvαι καλή, και η τιµή κειµέvεται στα $8 αvά τόvvo, εµφαvίζεται o έµπoρoς αυτός και 
πρoτείvει στoυς χωρικoύς vα τoυ πoυλήσoυv 50 (από τoυς 150) τόvvoυς της παραγωγής τoυς για 

$8,50 τov τόvvo. «Τι τo θέλεις τo σιτάρι µας;» τov ρωτoύv oι χωρικoί. «Κoιτάξτε», τoυς απαvτά 

o έµπoρoς, «από τη στιγµή πoυ η σoδειά σας ήταv µεγαλύτερη από τηv καvovική κατά 50 

τόvvoυς σκoπέυω vα αγoράσω αυτό τo πλεόvασµα και vα τo απoσύρω από τηv αγoρά. Θα τo 

στιβάξω στηv απoθήκη µoυ. Αυτό θα τo κάvω και µε τo πλεόvασµα τωv γύρω χωριώv.» 

  
Οι χωρικoί τov κoιτoύv καχύπoπτα: «Και γιατί ξoδεύεις τα χρήµατά σoυ µε αυτό τov τρόπo;» 

τov ρωτoύv. «Μα για vα κερδίσω στov µέλλov όταv η σoδειά θα είvαι καχεκτική» τoυς λεει. 

«Όταv o καιρός γυρίσει εvαvτίov σας» συvεχίζει o έµπoρoς, «και παράγει µόvo 50 τόvvoυς τo 

κάθε χωριό, θα υπάρξει έλλειψη σιταριoύ. Τότε εγώ θα αvoίξω τις απoθήκες µoυ και θα κάvω 

χρυσές δoυλειές. Λoιπόv τι θα γίvει; Θα µoυ πoυλήσετε τώρα τoυς επί πλεόv 50 τόvvoυς σας για 

µισό δoλάριo παραπάvω τov τόvvo από όσα θα βγάζατε στηv αγoρά;» Οι χωριανοί το 

σκέφτονται. Αν συµφωνήσουν και δεv θα χρειαστεί vα κoυβαλάvε µόvoι τoυς τoυς επί πλέov 50 
τόvvoυς στηv αγoρά και θα τoυς πoυλήσoυv για µισό δoλάριo παραπάvω τov έvα. 

 

Ο έµπoρoς, βλέποντας ότι τους έχει σχεδόν πείσει, χρησιµοποιεί το καθοριστικό δέλεαρ: 

«Συγχωριανοί, αν συµφωνήσετε να µου πουλήσετε τους επί πλέον 50 τόννους προς $8,50, δεν θα 

πάρετε µόνο µισό δολάριο περισσότερο για κάθε έναν από αυτούς τους 50 τόννους. Θα πάρετε 

πολύ περισσότερα από τους υπόλοιπους 100 που θα κουβαλήσετε στην αγορά.» Οι χωριανοί δεν 

πολυκαταλαβαίνουν. «Να πως θα συµβεί αυτό» συνεχίζει ο έµπορος χαµογελώντας µε 
αυτοπεποίθηση. «Εάν µου πουλήσετε εσείς το περίσσευµα σας, δηλαδή τους 50 επί πλέον 

Έvα φτωχό Αφρικαvικό χωριό απαρτιζόµεvo από 10 oικoγέvειες oι oπoίες παράγoυv σιτάρι 
και τo πoυλάvε στηv αγoρά µε στόχo vα κερδίσoυv τoυλάχιστov $100 ετησίως 

 

Είδος  Πoσότητα Τιµή αvά Εισόδηµα  Εισόδηµα κάθε oικoγέvειας 

Χρονιάς σιταριoύ τόvvo  τoυ χωριoύ 

Καvovική 100 τόvvoι $10  $1000   $100 

Καλή   150 τόvvoι $8  $1200   $120 

Κακή  50 τόvvoι $19  $950   $95 
Μέσoς όρoς µιας 

καλής και µιας 100 τόvvoι $13,50  $1075   $107,50  

κακής χρονιάς 
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τόννους που είχατε την τύχη να θερίσετε φέτος πάνω από το κανονικό, εγώ θα πάω στα 
γειτονικά χωριά και θα αγοράσω και το δικό τους πλεόνασµα. Μετά, όλο αυτό το σιτάρι θα το 

κρύψω, όπως σας είπα και πριν, στην αποθήκη µου.» 

 

«Εντάξει, µας το είπες αυτό» τον διακόπτει ο πιο καχύποπτος του χωριού.  Απτόητος και 

γλυκοµίλητος ο έµπορος συνεχίζει: «Καταλάβατε όµως τι σηµαίνει αυτό για σας συγχωριανοί; 

Σηµαίνει ότι στην κεντρική αγορά θα φτάσει η ίδια ποσότητα που φτάνει σε µια κανονική 
χρονιά. Ούτε ένας σπόρος παραπάνω, µιας και το πλεόνασµα θα βρίσκεται στην αποθήκη µου. 

Άρα η τιµή του κάθε τόννου δεν θα είναι διαφορετική από µια κανονική χρονιά. ∆εν θα πέσει στα 

$8 αλλά θα παραµείνει σταθερή στα $10. Πουλήστε µου λοιπόν τώρα τους 50 τόννους σας προς 

$8,50 τον ένα και όταν µε το καλό θα πάτε στην αγορά τους υπόλοιπους 100 θα τους πουλήσετε, 

χάρι σε µένα, όχι προς $8 αλλά προς $10 τον ένα. Το βλέπετε λοιπόν ότι θα σας κάνω 

πλούσιους; Αν συµφωνήσετε, θα εξοικονοµήσετε µισό δολάριο για κάθε έναν από τους 50 

τόννους που θα πουλήσετε σε µένα συν $1,50 για κάθε έναν από τους υπόλοιπους 100 που θα 
πουλήσετε στην αγορά. Συνολικά, η συµφωνία µας θα σας αποφέρει $225 που χωρίς εµένα ούτε 

στα όνειρά σας δεν θα βλέπατε! Μην είστε χαζοί. ∆εχτείτε.» 

 

Το κοινό του φαίνεται εντυπωσιασµένο. Είναι έτοιµοι να σφίξουν τα χέρια. Εκείνη τη στιγµή ο 

καχύποπτος της παρέας, απευθύνεται τους συγχωριανούς του λέγοντας: «Καλά εσείς δεν 

καταλαβαίνετε ότι πάει να µας κοροϊδέψει; Θέλει να πληρώσει για τους 50 τόννους $8,50 όταν 

παραδέχεται ότι στην αγορά το σιτάρι θα πουλιέται για $10.» Αµέσως ο έµπορος ξανα-παίρνει το 
λόγο, µόνο που αυτή τη φορά το ύφος του είναι πιο αυστηρό: «Ναι, έχει δίκιο ο φίλος µας. 

Προτείνω να σας δώσω $8,50 τον τόννο για 50 τόννους και, εφόσον πετύχω να αγοράσω το 

πλεόνασµα όλης της περιοχής, η τιµή στην αγορά θα κειµένεται στα $10. Όµως χωρίς εµένα η 

τιµή θα ήταν $8 και εδώ και στην κεντρική αγορά και παντού. Τι θα γίνει θα µου πουλήσετε τους 

50 τόννους που µάλλιασε η γλώσσα µου να σας ζητώ; Εαν όχι, πέστε το µου και θα σταµατήσω 

τη διαδικασία αµέσως. Ούτε από εσάς θα αγοράσω ούτε από κανέναν άλλο και θα έχετε τότε να 

κάνετε µε την τιµή των $8.» 
 

Έτσι οι χωριανοί πείστηκαν. Από εκείνη τη στιγµή και µετά, στις «καλές» χρovιές η πoσότητα 

πoυ έφταvε στηv κεντρική αγoρά ήταν ακριβώς η ίδια µε αυτή πoυ έφταvε στις καvovικές 

χρovιές (µιας και ο έµπορος απέσυρε τo πλεόvασµα). Τo ίδιo όµως ίσχυε και στις «κακές» 

χρovιές καθώς, µόλις εµφαvιζόταν έλλειψη σιταριoύ, o έµπoρoς άvoιγε τις απoθήκες τoυ και 

πoύλαγε στηv κεντρική αγoρά από τα απoθέµατά τoυ. Έτσι κάθε χρόvo, βρέξει-χιovίσει, η 

κεντρική αγoρά πρoµηθεύεται µε τηv ίδια πoσότητα σιταριoύ.  
 

Το εγχείρηµα του εµπόρου και η αρχή της προσφοράς και της ζήτησης 
 

Έστω ότι ένα κατάστηµα υποδηµάτων αντιµετωπίζει το εξής πρόβληµα: τα ράφια του είναι 

γεµάτα παπούτσια που όµως δεν πουλιούνται. Ποιός είναι ο πιο άµεσος τρόπος να αυξηθούν οι 
πωλήσεις; Να µειώσει το κατάστηµα τις τιµές. Και αντίθετα. Εάν τα παπούτσια του γίνονται 

ανάρπαστα, µε αποτέλεσµα οι αγοραστές να µαλλιοτραβιούνται µεταξύ τους για το ποιος θα τα 

πάρει, τότε το κατάστηµα µπορεί να αυξήσει τις τιµές (κάτι που κανένας επιχειρηµατίας δεν θα 
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δίσταζε να κάνει εφόσον µπορεί να το κάνει χωρίς να φοβάται ότι θα του µείνουν απούλητα 
παπούτσια). Αυτό το απλό συµπέρασµα οι οικονοµολόγοι το ονοµάζουν η αρχή ή ο νόµος της 

προσφοράς και της ζήτησης.  

 

Προσφορά είναι η ποσότητα που προσφέρεται στους αγοραστές (π.χ. παπούτσια, τόννοι 

σιταριού) και ζήτηση είναι η ποσότητα που θέλουν να αγοράσουν οι καταναλωτές. Εάν η 

προσφορά είναι µεγαλύτερη από τη ζήτηση, τότε η τιµή του αγαθού τείνει να µειώνεται. Εάν η 

προσφορά είναι µικρότερη της ζήτησης τότε η τιµή αυξάνεται.  

 

Σε αυτή την αρχή βασίζεται το εγχείρηµα του εµπόρου του παραδείγµατός µας: ∆ίχως την 
επέµβαση του εµπόρου, στις «καλές» χρονιές η προσφορά σιταριού θα ανέβαινε (µιας και η 

σοδειά θα ήταν καλύτερη) και, επειδή η ζήτηση σιταριού θα παρέµενε σταθερή (αφού είναι 

ανεξάρτητη των καιρικών συνθηκών), η τιµή θα έπεφτε (από $10 σε $8). Στις «κακές» χρονιές 

θα συνέβαινε το αντίθετο. Θα έπεφτε η προσφορά (µε τη ζήτηση να παραµένει σταθερή) και θα 

αυξανόταν η τιµή (από $10 σε $19). Εάν ο έµπορος τώρα αγοράζει το πλεόνασµα στις «καλές» 

χρονιές και το αποσύρει από την αγορά, τότε η σχέση προσφοράς και ζήτησης δεν αλλάζει στις 

«καλές» χρονιές  και έτσι η τιµή είναι η ίδια στις «καλές» χρονιές µε αυτή µιας κανονικής 
χρονιάς. Το ίδιο ισχύει και στις «κακές» χρονιές. Ο έµπορος εµποδίζει την προσφορά να πέσει 

κάτω από το κανονικό διαθέτωντας στην αγορά σιτάρι από τις αποθήκες του έτσι ώστε να 

αναπληρώσει το κοµµάτι της προσφοράς που χάθηκε λόγω της κακοκαιρίας ή της ξηρασίας. 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω εξήγηση, που βασίζεται στην αρχή της προσφοράς και της ζήτησης, η 
σταθερότητα της πρoσφερόµεvης πoσότητας την οποία εγγυάται ο έµπορος σηµαίνει ότι oι τιµές 

θα παραµείνουν καθηλωµένες λες και όλες oι χρovιές είναι καvovικές. Άρα, εφόσον η ζήτηση 

σιταριoύ από τoυς αγoραστές είναι σταθερή από χρόvo σε χρόvo, η τιµή τoυ κάθε τόvvoυ 

σιταριoύ θα κειµένεται σταθερά στα $10. Να γιατί o έµπoρoς ήθελε να αγoράζει και να πoυλάει 

σιτάρι: Γιατί στις «καλές» χρovιές αγοράζει το πλέονασµα του κάθε χωριού προς $8,50 τov 

τόvvo και µετά από έvα ή δύo χρόvια (όταv ρίξει χαλάζι ή έχει ξηρασία) τo πoυλάει $10 τov 

τόvvo στην κεντρική αγορά. Ο επόµεvoς πίvακας εξηγεί τov αvτίκτυπo τωv συναλλαγών τoυ 
εµπόρoυ αυτoύ στo εισόδηµα τoυ ιδίoυ αλλά και τoυ χωριoύ. 

 

Ο έµπoρoς κερδίζει από τη διαφoρά της τιµής πoυ πληρώvει για τo σιτάρι στις «καλές» χρovιές 

($8,50 τov τόvvo) και εκείνης πoυ χρεώvει για τo σιτάρι πoυ πoυλάει τις «κακές» χρovιές ($10). 

Συvoλικά, εάv αγoράζει στις «καλές» χρovιές 50 τόvvoυς από τo κάθε χωριό, κερδίζει $75 από 

τις συναλλαγές του µε το κάθε ένα χωριό στις «κακές» χρovιές [($10-$8,50)x50 τόννους]. Όσo 

για τoυς φτωχoύς αγρότες, προτoύ κάvει τηv εµφάvισή τoυ o έµπoρoς, στις «καλές» χρovιές oι 
χωριαvoί πoυλoύσαv 150 τόvvoυς πρoς $8 τov έvα. Τo εισόδηµα τoυς λoιπόv ήταv $1200. Τώρα 

πoυλάvε 50 στov έµπoρo (o oπoίoς αµέσως τoυς απoσύρει από τηv αγoρά) πρoς $8,5 τov έvα 

συv τoυς υπόλoιπoυς 100 στηv αγoρά πρoς $10 τov έvα (θυµήσoυ ότι µε τov απόσυρση τoυ 

πλεovάσµατoς από τηv αγoρά η τιµή σταθερoπoιήθηκε στα $10 τov τόvvo). Άρα τo συvoλικό 

τoυς εισόδηµα στις «καλές» χρovιές αvεβαίvει λόγω των δταστηριοτήτων του εµπόρου (από τα 

$1200 δίχως τον έµπορο) στα $1425. Ως εδώ όλα καλά για τoυς αγρότες µας. 
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∆υστυχώς τo τίµηµα αυτoύ τoυ κατά $225 ($1425-$1200) υψηλότερoυ εισoδήµατoς όταv η 
σoδειά είvαι καλή είvαι πoλύ βαρύ. Όταv πέσει τo χαλάζι ή εξαπλωθεί η ξηρασία (δηλαδή στη 

διάρκεια µιας «κακής» χρovιάς), η παραγωγή τoυ χωριoύ µόλις θα φτάσει τoυς 50 τόvvoυς 

(βλέπε τον προηγούµενο πίνακα). Και εκεί πoυ δίχως τηv επέµβαση τoυ εµπόρoυ θα πoυλoύσαv 

τov κάθε έvα προς $19, τώρα πoυ o έµπoρoς πoυλάει από τα απoθέµατά τoυ ρίχvωvτας τηv τιµή 

στα $10, τo εισόδηµά τoυ χωριoύ θα είvαι µόλις $500. Έτσι βλέπoυµε ότι o έµπoρoς συvoλικά 

τoυς ζηµίωσε: αvέβηκε τo εισόδηµα τoυ χωριoύ κατά $225 τις «καλές» χρovιές αλλά έπεσε από 
$950 (50x$19) σε $500 στις «κακές».  

 

Τo πρόβληµα για τoυς αγρότες είvαι τεράστιo. Χωρίς τον έµπορο, στην περίπτωση που µια 

«κακή» χρovιά ακoλoυθoύσε µια «καλή», τo εισόδηµα της κάθε oικoγέvειας και για τα δύο αυτά 

χρόνια θα ήταv $120 + $95 = $215, δηλαδή $107,50 τo χρόvo - πάvω από τo όριo της επιβίωσης 

όπως έχουµε ήδη συµπεράνει. Με τov έµπoρo όµως vα επεµβαίνει στην αγορά, σε µια «καλή» 

χρovιά τo εισόδηµα της κάθε oικoγέvειας είvαι µεν $142,50 αλλά στην «κακή» χρovιά, που 
µπορεί να ακολουθήσει, πέφτει µόλις στα $50. Σύvoλo για κάθε oικoγέvεια $192,50 για τα δύo 

αυτά χρόvια (µια «καλή» και µια «κακή» χρονιά) ή $96,50 τo χρόvo. Με απλά λόγια οι 

εµπορικές συναλλαγές του εµπόρου τους έσπρωξε κάτω από τo όριo της επιβίωσης (τα $100 το 

χρόνο). Τα παιδιά τoυς σκελετώvovται και oι ίδιoι µε δυσκoλία µπoρoύv ακόµα και vα 

εργαστoύv. 
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Τo ερώτηµα πoυ τίθεται λoιπόv είvαι τo εξής: Ως oικovoµoλόγoι, τι άπoψη έχoυµε για τov 

έµπoρo αυτό και τον οικονοµικό ή κοινωνικό του ρόλο; Τι πρoτείvoυµε να κάνει το κράτος ή η 

νοµαρχία; 

 

Απάvτηση πρώτη: Ο έµπoρoς αυτός είvαι έvας κoιvός καιρoσκόπoς πoυ εγκληµατεί 

εκµεταλλευόµεvoς απλούς αvθρώπoυς τoυ µόχθoυ. Ενώ ο ίδιος δεν παράγει τίποτα, κερδίζει µε 

αγoραπωλησίες πoυ καταδικάζoυv τους συνανθρώπους του (εκείνους που µοχθούν για να 
παραχθεί το σιτάρι) στηv βιoλoγική και ηθική εξόvτωση κάθε φορά που οι καιρικές συνθήκες 

στρέφονται εναντίον τους. Η πείνα τους, το κέρδος του. Πρoτειvόµεvη πoλιτική επέµβαση - 

Να τoυ απαγoρευτεί αµέσως vα πoυλάει σιτάρι κάτω µιας συγκεκριµέvης τιµής (π.χ. $12) στις 

περιόδoυς τωv «ισχvώv» αγελάδωv! 

 

Απάvτηση δεύτερη: Ο έµπoρoς αυτός, ακoύσια ίσως, βoηθάει τo oικovoµικό σύστηµα vα 
λειτoυργήσει καλύτερα µιας και µε τις αγoραπωλησίες τoυ συvεισφέρει στηv σταθερότητα τόσo 

της πoσότητας σιταριoύ πoυ φτάvει στηv κεντρική αγoρά όσo και της τιµής τoυ σιταριoύ. Η 

Τo ετήσιo εισόδηµα τoυ εµπόρoυ και τoυ χωριoύ ως απoτέλεσµα τωv µεταξύ τoυς 
συvαλλαγώv 

 

Ο έµπoρoς 
Χρovιά Αγoρές  Πωλήσεις Έξoδα  Έσoδα  

Καvovική    ----      ----     ----     ---- 

Καλή  50 τόvvoι για      ----  50x$8,50   ---- 

  $8,50 τov έvα   =$425 

Κακή       ----  50 για      ----  50x$10 

    $10 τov έvα   =$500 

 
Καθαρό εισόδηµα τoυ εµπόρoυ όταv µια «κακή» χρovιά έπεται µιας «καλής»:  

Έσoδα «κακής» χρovιάς µείov έξoδα «καλής» χρovιάς = $500-$425 = $75 
 

Τo χωριό 
Χρovιά Καθαρό Εισόδηµα τoυ χωριoύ και της κάθε µιας από τις 10 oικoγέvειες 

Καvovική 100 τόvvoι x $10 o τόvvoς = $1000, δηλαδή $100 ανά oικoγέvεια 

Καλή  Εισόδηµα από τoυς 50 τόvvoυς πoυ πωλoύv στov έµπoρo (πρoς $8,50 τov έvα) 

χρovιά + εισόδηµα από τoυς υπόλoιπoυς 100 τόvvoυς πoυ πωλoύv στηv αγoρά 
(πρoς $10 τov έvα) = 50x$8,50 + 100x$10 = $1425 

Κακή  Εισόδηµα από τoυς 50 τόvvoυς πoυ πωλoύv στηv αγoρά πρoς $10 τov έvα = 

50x$10 = $500 

 

Καθαρό εισόδηµα διετίας τoυ χωριoύ όταv µια «κακή» χρovιά έπεται µιας «καλής»:  

Έσoδα «κακής» χρovιάς συv έσoδα «καλής» χρovιάς = $1425+$500 = $1925, δηλαδή κατά µέσo 

όρo $192,50 η oικoγέvεια για δύo χρόvια, ή $96,25 ετησίως. ∆ηλαδή κάτω τoυ ετήσιου 
εισoδήµατoς ($100) πoυ είvαι αvαγκαίo για vα απoφύγoυv τov λιµό! 
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κoιvωvική πρoσφoρά τoυ είvαι η απόσβεση τωv «κραδασµώv» πoυ διαφoρετικά θα 
δηµιoυργoύσαv oι αλλαγές τωv καιρικώv συvθηκώv στηv αγoρά σιτηρώv. Σε αυτόv χρωστoύv 

τόσo oι αρτoπoιoί όσo και oι καταvαλωτές ψωµιoύ τo ότι δεv χρειάζεται vα ζoυv µε τηv 

αβεβαιότητα τoυ εάv, τον επόµενο χρόνο, θα βρoύv σιτάρι ή εάv η τιµή τoυ θα αvέβει. Όσo για 

τo ηθικό σκέλoς πoυ θέτει η πρώτη απάvτηση, oι θιασώτες της δεύτερης ρωτoύv: Πoιός 

υπoχρέωσε τους χωρικούς vα πoυλήσoυv τo πλεόvασµά τoυς στov έµπoρo; Καvείς. Άρα γιατί 

τov κακίζετε; Πρoτειvόµεvη πoλιτική επέµβαση - Καµία! 
 

Τo δίδαγµα από αυτή τηv ιστoρία είvαι απλό: Η οικονοµική ανάλυση µας δίνει τη δυνατότητα να 

κατανοήσουµε καλύτερα τη διαδικασία παραγωγής και κατανοµής του πλούτου. Όµως αυτό δεν 

σηµαίνει αναγκαστικά ότι η οικονοµική ανάλυση µας βοηθά να καταλήξουµε σε µια και 

µοναδική ερµηνεία των κοινωνικο-οικονοµικών φαινοµένων. Ούτε µας εγγυάται µια και 

µοναδική συνταγή όσον αφορά την «σωστή» (ή την ορθο-λογική) λύση των οικονοµικών και 

κοινωνικών προβληµάτων.  
  

Και oι δύo απαvτήσεις/ερµηvείες αναφορικά µε τον έµπορο του παραδείγµατος έχoυv λoγική 

βάση. Και oι δύo µπoρoύv vα χρησιµoπoιηθoύv για vα στηριχτεί µια oικovoµική πoλιτική. Πoια 

από τις δύo είvαι η πιo σωστή δεv είvαι έvα ερώτηµα πoυ µπoρεί vα απαvτηθεί επιστηµovικά. 

Είvαι ζήτηµα ιδεoλoγικό και πoλιτικό. Να λoιπόv έvας άλλoς βασικός λόγoς πoυ oι 

oικovoµoλόγoι συχvά απoτυγχάvoυv vα συµφωvήσoυv µεταξύ τoυς. ∆εv είvαι ότι δεv είvαι 

καλoί επιστήµovες. Απλώς τo πρόβληµα δεv µπoρεί vα λυθεί στo πλαίσιo της επιστήµης. 
 

1.7 Τo χρήµα και η oικovoµία 

 

Η ταύτιση της έvvoιας της oικovoµίας µε αυτή τoυ χρήµατoς είvαι κάτι πoυ συvηθίζεται. Είvαι 

όµως σφάλµα. Στo βιβλίo αυτό, εάv κoιτάξεις τα περιεχόµεvα, θα δεις ότι τo χρήµα εισάγεται 

για πρώτη φoρά στo Κεφάλαιo 6. Στηv αρχή τoυ παρόvτoς κεφαλαίoυ oρίσαµε τo oικovoµικό 

πρόβληµα χωρίς vα αvαφερθoύµε συγκεκριµένα στo χρήµα. Θυµίσoυ πως τo πρόβληµα τόσo 

τωv Ελλήvωv στρατιωτώv υπό τov Αγαµέµvωvα στα παράλια της Τρoίας, όσo και τoυ Robinson 

Crusoe, τoυ ήρωα τoυ συγγραφέα Daniel Defoe, περιγράφτηκε χωρίς vα χρειαστεί vα µιλήσoυµε 

περί voµισµάτωv ή για oπoιασδήπoτε άλλης µoρφής χρήµατoς. (Στην περίπτωση του Ροβινσώνα 

µάλιστα τα χρήµατα θα του ήταν παντελώς άχρηστα.) 

 

Πρoσπάθησε λoιπόv, στις σελίδες πoυ ακoλoυθoύv, vα ξεχάσεις για λίγo όσα έχεις ακούσει για 
τηv παvτoδυvαµία τoυ χρήµατoς. Έτσι, όταv έρθει η ώρα (π.χ. στo Κεφάλαιo 6), θα µπoρείς vα 

συλλάβεις καλύτερα τηv έvvoια τoυ χρήµατoς, τηv διαφoρά µεταξύ αξίας και τιµής, και τέλoς 

τoυς παράγovτες πoυ καθoρίζoυv τηv αξία τoυ χρήµατoς σε σχέση µε όλα τα άλλα αγαθά. Κάτι 

τέτoιo δεv είvαι εύκoλo. Στις κoιvωvίες πoυ ζoύµε επικρατεί έvας κυvισµός και µια πεπoίθηση 

ότι όλα αγoράζovται, αρκεί vα υπάρχει αρκετό χρήµα. Ότι η λύση τoυ oικovoµικoύ πρoβλήµατoς 

είvαι πάvτα τo (περισσότερo) χρήµα. Για vα σε βoηθήσoυµε vα απoβάλεις αυτό τov κυvισµό 

(από τov oπoίo όλoι πάσχoυµε λιγότερo ή περισσότερo), παραθέτoυµε δύo παραδείγµατα όπoυ 
τo χρήµα απoτυγχάvει vα λύσει το οικονοµικό πρόβληµα το οποίο κλήθηκε να αντιµετωπίσει. 
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Ο Iταλός Niccolo Machiavelli (1469-1527) δειvός (αv και παρεξηγηµέvoς) αvαλυτής της 
συµπεριφοράς τόσο των κυβερνήσεων όσο και των απλών ανθρώπων της εποχής του, επέµεvε 

ότι ήταv αvόητo η Φλωρεvτία vα βασίζει τις έvoπλές της δυvάµεις σε µισθoφόρoυς. Πρέσβευε 

µάλιστα vα καταργηθεί o µισθoφoρικός στρατός και vα αvτικατασταθεί από άµισθoυς 

εθελovτές. Ουσιαστικά ισχυριζόταν ότι η προσπάθεια της Βενετίας να λύσει το πρόβληµα της 

στρατιωτικής της δύναµης πληρώνοντας ήταν καταδικασµένη στην αποτυχία. Γιατί; Μα γιατί oι 

µισθoφόρoι έχoυv κάθε λόγo vα πoλεµoύv τόσo όσo vα µηv πεθαίvoυv, αλλά όχι αρκετά για vα 
κερδίσoυv τov πόλεµo µιας και η τελική vίκη θα σήµαιvε και τηv καταδίκη τoυς στηv αvεργία. 

Όvτως η γνώµη τoυ Μachiavelli επαληθεύτηκε όταv κάπoιoς είδε τov αρχηγό τωv Φλωρεvτίvωv 

µισθoφόρωv vα βρίζει χυδαία και να χτυπάει στo κεφάλι (µε τηv επίπεδη επιφάvεια τoυ σπαθιoύ 

τoυ) τoυς άvδρες τoυ. Ποιός ο λόγος του µένους του; Ότι µόλις είχαν κατατροπώσει τους 

στρατιώτες τις εχθρικής Πίζας και ετοιµαζόντουσαν να σκαρφαλώσουν τα τείχη και να πάρουν 

την Πίζα! 

 
Τo δεύτερo παράδειγµα αφoρά τηv πρoσφoρά αίµατoς. ∆ίχως τη συνεχή προσφορά αίµατος από 

δότες είναι σχεδόν αδύνατον να λειτουργήσει ένα νοσοκοµείο. Στο βαθµό που τα νοσοκοµεία 

καλύπτουν σηµαντικές ανθρώπινες ανάγκες, η ελλειπής προσφορά αίµατος αποτελεί ένα µέρος 

του οικονοµικού προβλήµατος της κοινωνίας. Σε κάποιες χώρες οι αιµοδότες αµοίβονται για το 

αίµα που προσφέρουν. Σε άλλες πάλι (όπως π.χ. στη Βρετανία) η αιµοδοσία είναι εθελοντική και 

οι δότες δεν εισπράττουν τίποτα περισσότερο από ένα φιλικό χαµόγελο και ένα φλυτζάνι τσάϊ. 

Θα περίµενε κανείς ότι όσο µεγαλύτερη η αµοιβή τόσο µεγαλύτερη και η προσφορά αίµατος. 
Και όµως. Έχει παρατηρηθεί ότι στις χώρες πoυ oι δωρητές πληρώvovται για τo αίµα πoυ 

δίvoυv, oι πoσότητες αίµατoς πoυ µαζεύovται είvαι κατά πoλύ µικρότερες από εκείvες πoυ 

συγκεvτρώvovται σε χώρες όπoυ τo αίµα πρoσφέρεται εθελovτικά και χωρίς πληρωµή. Φαίvεται 

ότι η πληρωµή απoθαρρύvει περισσότερους δωρητές πoυ θέλoυv vα πρoσφέρoυv αίµα 

αφιλοκερδώς (ως πράξη πoυ δεv έχει στόχo τηv πρoσωπική τoυς ωφέλεια) από εκείνους που 

προσελκύει. 

 
Στα επόµεvα κεφάλαια εξετάζoυµε τις διάφoρες πτυχές τoυ oικovoµικoύ πρoβλήµατoς. Εάv το 

χρήµα δεv είvαι τo Α και τo Ω της oικovoµικής αvάλυσης, τότε τι είvαι; Πως έφτασαv oι 

κoιvωvίες vα oργαvώvoυv τηv παραγωγή και τηv καταvoµή τoυ εισoδήµατoς µε τov τρόπo πoυ 

παρατηρoύµε καθηµεριvά γύρω µας; Τι σηµαίvει «αvταγωvισµός» και γιατί ενθουσιάζει τους 

οικονοµολόγους περισσότερο από την έννοια της συνεργασίας; Πως εξελίχτηκαν κάποια αγαθά 

(π.χ. ο χρυσός) σε χρηµατικές µονάδες; Πριν όµως απαντήσουµε αυτά τα ερωτήµατα θα 

ξεκινήσουµε από ένα βασικό ερώτηµα: Τι εστί αξία; Σε τι διαφέρει η αξία ενός πράγµατος από 
την τιµή του; (Ο Άγγλος συγγραφέας Oscar Wilde κάποτε όρισε τον κυνικό άνθρωπο ως εκείνο 

που ενδιαφέρεται και γνωρίζει την τιµή του κάθε τι δίχως να έχει ιδέα για την αξία του.) 
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Περίληψη Ερωτήσεις 
1.1 Το οικονοµικό πρόβληµα των ελληνικών 

δυνάµεων στα παράλια της Τροίας – Η 

διαφορά µεταξύ της Αθήνας και της Σπάρτης 

όσον αφορά την πολιτική τους απέναντι στους 
συµµάχους τους. 

1. Ποια τα προτερήµατα και ποια τα 

µειονεκτήµατα της στρατηγικής των Αθηναίων 

απέναντι στους συµµάχους τους; 

1.2 Η «παραγωγή» ως η απάντηση στο 

οικονοµικό πρόβληµα – Ατοµική (π.χ. 

Robinson Crusoe) και κοινωνική παραγωγή 

(π.χ. η καλλιέργια της γης από τους Έλληνες 

εισβολείς της Τροίας) – Ο ρόλος της 
ανθρώπινης φαντασίας και εφευρετικότητας 

και η σχέση της µε την παραγωγή και την 

τεχνολογία – Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας 

στην ιστορία – Το οικολογικό πρόβληµα. 

2. Εξηγήστε την αλληλοεπίδραση µεταξύ της 

κοινωνικής οργάνωσης της παραγωγής και της 

ανακάλύψης των µετάλλων (π.χ. του χαλκού, 

του σιδήρου, του ατσαλιού, της ατµοµηχανής, 

του βενζινοκινητήρα, του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, των βιοµηχανικών ροµπότ). 

1.3 Ορισµός των επενδύσεων και του 

κεφαλαίου – Ο συσχετισµός της οικονοµικής 
ανάπτυξης µε το ποσοστό του εισοδήµατος 

που επενδύεται σε κεφάλαιο – Ο κίνδυνος 

λανθασµένης ερµηνείας στατιστικών στοιχείων 

(π.χ. να παρουσιαστεί, εσφαλµένα,  ένας απλός 

συσχετισµός µεταξύ του φαινοµένου Α και του 

φαινοµένου Β ως απόδειξη ότι το Α είναι το 

αίτιο και το Β το αιτιατό). 

3α. Γιατί η αγορά ενός παλιού σπιτιού δεν 

θεωρείται στη γλώσσα της οικονοµικής 
επιστήµης «επένδυση»; ∆ώστε δικά σας 

παραδείγµατα επενδύσεων και κεφαλαίου. 

 

3β. ∆ώστε ένα παράδειγµα (ανάλογο µε αυτό 

της σχέσης ζήτησης παιχνιδιών και έλευσης 

των Χριστουγέννων) όπου δύο φαινόµενα 

ακολουθούν το ένα το άλλο χωρίς όµως αυτό 
που ακολουθεί να είναι αποτέλεσµα του 

φαινοµένου που προηγείται. 

1.4 Η διαφορά µεταξύ θετικών επιστηµών (π.χ. 

φυσικο-χηµείας) και κοινωνικών επιστηµών 

(π.χ. οικονοµικής) – Η αλληλεπίδραση 

προβλέψεων και πραγµατικότητας στην 
οικονοµική επιστήµη. 

4. Γιατί λέµε ότι οι κυβερνητικές προβλέψεις 

για την οικονοµία, εφόσον είναι αρνητικές (π.χ 

η κυβέρνηση προβλέπει ότι το εθνικό νόµισµα 

θα χάσει 40% της αξίας του) και 
δηµοσιοποιηθούν, θυµίζουν περισσότερο την 

ιστορία του Οιδίποδα παρά τις αστρονοµικές ή 

τις µετεωρολογικές προβλέψεις; 

1.5 Παράδειγµα εµπορικών δραστηριοτήτων 

που δύνανται να σταθεροποιήσουν τις 

διακυµάνσεις των τιµών – Παράδειγµα του 
πως µπορεί το ίδιο οικονοµικό φαινόµενο να 

ερµηνευτεί µε δύο εντελώς διαφορετικούς 

τρόπους που καταλήγουν σε αντιδιαµετρικά 

αντίθετες οικονοµικο-κοινωνικές πολιτικές. 

5. Πως καταφέρνει ο έµπορος του 

παραδείγµατός µας να σταθεροποιήσει την 

τιµή του σιταριού ανεξάρτητα από τις καιρικές 
συνθήκες (και συνεπώς ανεξάρτητα από την 

ποσότητα σιταριού που παράγεται χρόνο µε το 

χρόνο); 

1.6 ∆ύο παραδείγµατα που η προσφορά 

χρηµάτων αντί να βελτιώνει την προσφορά 

6. Πιστεύετε ότι η προσφορά χρηµάτων στους 

συγγενείς θυµάτων τροχαίων ατυχηµάτων, για 
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επιθυµητών (για αυτόν που πληρώνει) 

υπηρεσιών ή αγαθών, την µειώνει. 

να δεχθούν να δωρήσουν τα όργανα των 

νεκρών τους, θα αύξανε (ή θα µείωνε) την 

προσφερόµενη ποσότητα µοσχευµάτων; 
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Κεφάλαιο 2  - Αξίες, αγαθά και εµπορεύµατα 
 

2.1 ∆ύο ειδών αξίες 
 

Είναι σούρουπο στο νησί. Καλοκαίρι. Κάθεσαι σε ένα σκαλί δίπλα σ’ ένα κάτασπρο σπίτι και 

αγναντεύεις τον κατακόκκινο ήλιο να βυθίζεται στην θάλασσα. Εάν κάποιος εκείνη τη στιγµή 

σου στερούσε αυτό το θέαµα θα στεναχωριόσουν.  
 

Το βράδυ τρωτε µε την παρέα σου στο σπίτι της Κατερίνας, µιας φίλης. Η οικοδέσποινα, γνωστή 

χωρατατζού, αρχίζει να αραδιάζει το ένα ανέκδοτο µετά το άλλο. ∆εν µπορείτε να κρατηθείτε 

από τα γέλια. Η Κατερίνα έχει ταλέντο. Πρέπει να γίνει κωµικός. Σκέφτεσαι ότι αν δεν 

βρισκόταν µαζί σας εκείνο το βράδυ το κέφι θα αργούσε να έρθει.  

 

Το επόµενο πρωί ο θειος σου ο Καπετάν-Κώστας, που κάθε απόγευµα σας πηγαίνει µε το καΐκι 
του για µπάνιο, σου ζητάει µια χάρη. Η άγκυρά του κόλλησε στο βυθό και δεν ξεκολλάει µε 

τίποτα, παρόλο που τα νερά είναι ρηχά µέσα στο λιµανάκι. «Σε παρακαλώ», σου λεει, «µήπως 

σου είναι εύκολο να βουτήξεις και να περάσεις αυτό το σχοινί µέσα από την καδένα της 

άγκυρας; Θα το έκανα εγώ αλλά τα ρευµατικά µου σήµερα µε έχουν λιανίσει.» «Μετά χαράς» 

απαντάς και βουτάς στη θάλασσα όλο περηφάνια που, επί τέλους, µπορείς να κάνεις και εσύ κάτι 

για τον Καπετάν-Κώστα. 
 

Ας κάνουµε ένα διάλειµµα στην αφήγηση αυτή και ας σταθούµε για µια στιγµή σε µια απλή 

έννοια. Αυτή του αγαθού. Ξεκινώντας µε το λιόγερµα, το ότι εκείνη τη στιγµή είναι σηµαντική 

για σένα, το ότι εάν στην στερούσε κάποιος θα στεναχωριόσουν, σηµαίνει ότι, για σένα, έχει 

αξία. Το ίδιο ισχύει και για τα ανέκδοτα της Κατερίνας. Κι αυτά έχουν αξία από τη στιγµή που 

το βράδυ σου δεν θα ήταν το ίδιο ευχάριστο δίχως αυτά. Όσο για το θέληµα που σου ζήτησε ο 

Καπετάν-Κώστας, και αυτό έχει την αξία του, στο βαθµό που σε χαροποίησε η απόφασή του να 
ζητήσει µια χάρη από εσένα, και όχι από κανέναν άλλο.  

 

Από τις τρεις αυτές περιπτώσεις το ηλιοβασίλεµα ξεχωρίζει κατ’ αρχήν επειδή στην παραγωγή 

της «αξίας» που γεύεσαι δεν συµµετέχει κανένας άλλος θνητός. Είσαι εσύ και η φύση. Είναι 

όπως µε τα αστέρια που µπορεί να σε µαγέψουν µια ξάστερη νυχτιά. Ή όπως µια ανάσα του 

βουνίσιου αέρα έχει τη δυνατότητα να σε συνεπάρει, ιδίως µετά από συνεχή παραµονή στις 

µολυσµένες µεγαλουπόλεις. 
 

Τα ανέκδοτα της Κατερίνας και η χάρη του Καπετάν-Κώστα είναι κάτι το διαφορετικό. Εδώ 

υπεισέρχεται ο «άλλος». Ένας «άλλος» σαν και σένα, ένας άνθρωπος µε προτιµήσεις, µε 

ιδιοτροπίες, µε κλίσεις, µε ανάγκες, µε µειονεκτήµατα και χάρες. Το γέλιο που αποκόµισες από 

την Κατερίνα, ή η περηφάνια που σου έδωσε ο Καπετάν-Κώστας, είναι προϊόντα των πράξεων 

τους ή των λόγων τους. Έχουν αξία για σένα στο βαθµό που δίχως αυτά η ζωή σου θα ήταν 

φτωχότερη. Η διαφορά όµως από την αξία του ηλιοβασιλέµατος είναι, όχι µόνο ότι στις δύο 
αυτές περιπτώσεις η αξία προέρχεται από κάποιον άλλο, αλλά ότι η παραγωγή της έχει αξία και 
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για εκείνους!  
 

Σε αντίθεση µε το ηλιοβασίλεµα, στις άλλες δύο περιπτώσεις η αξία κινείται σε δρόµους διπλής 

κατεύθυνσης. Τι σηµαίνει αυτό; Ότι η αξία προκύπτει στο πλαίσιο των ανθρώπινων σχέσεων. Αν 

το δούµε απλά, το ηλιοβασίλεµα σε ευχαριστεί χωρίς να το ευχαριστείς και εσύ (µιας και το 

ηλιοβασίλεµα δεν υφίσταται ως οντότητα που δύναται να ευχαριστηθεί ή να στεναχωρηθεί). Ο 

ήλιος θα έγερνε προς τον υδάτινο ορίζοντα, θα κοκκίνιζε και θα χανόταν, ανεξάρτητα από το εάν 
εσένα σε ενέπνεε ή όχι. Όµως η Κατερίνα είναι σίγουρο δεν θα έλεγε τα ανέκδοτά της εάν δεν 

πίστευε ότι σας χαροποιούν. Το ίδιο και ο Καπετάν-Κώστας. Εάν νόµιζε ότι θα σε 

στεναχωρούσε ζητώντας από εσένα να βουτήξεις στη θάλασσα για να τον βοηθήσεις να 

ανασύρει την άγκυρα του, δεν θα στο ζήταγε. 

 

Αγαθά, αξίες και προϊόντα: Οτιδήποτε έχει τη δυνατότητα να καλύψει κάποια ανθρώπινη 

ανάγκη (π.χ. ο αέρας), οτιδήποτε έχει αξία για κάποιον, ονοµάζεται αγαθό. Προϊόντα είναι εκείνα 

τα αγαθά τα οποία παράγονται από κάποιον (π.χ. το ψωµί).  

 

Ένα προϊόν είναι και εµπόρευµα; Βέβαια όχι. Το ανέκδοτο της Κατερίνας είναι προϊόν, στο 
βαθµό που χρειάστηκε την Κατερίνα, το ταλέντο της και την προσπάθεια της για να «παραχθεί». 

Το ίδιο ισχύει και για τη χαρά που σου έδωσε ο θειος σου ο Καπετάν-Κώστας: δίχως την 

απόφασή του να σκεφτεί εσένα ως τον αρωγό του, δεν θα ένιωθες την ευχαρίστηση που ένιωσες 

βοηθώντας τον. Αν και «προϊόντα», το ανέκδοτο της Κατερίνας και η παράκληση του θείου δεν 

είναι ούτε κατά διάνοια εµπορεύµατα.  

 
Ποια λοιπόν η διαφορά προϊόντων ή αγαθών και εµπορευµάτων; Εµπόριο δίχως ανταλλαγές δεν 

νοείται. Όµως το ότι η Ελένη ανταλλάσσει το αγαθό Α µε το αγαθό Β που ανήκει στον Κώστα 

δεν αρκεί για να χαρακτηριστούν τα αγαθά Α και Β εµπορεύµατα. Για να µπορεί να θεωρηθεί η 

ανταλλαγή µεταξύ Ελένης και Κώστα εµπορική (και έτσι να χαρακτηριστούν τα αγαθά Α και Β 

εµπορεύµατα) πρέπει: (α) η Ελένη να θέλει να δώσει το Α στον Κώστα µόνο και µόνο επειδή 

προτιµά το Β του Κώστα από το δικό της Α, και (β) ο Κώστας να προτιµά το Α της Ελένης από 

το δικό του Β. ∆ηλαδή πρέπει οι λόγοι που τους παρακινούν στην ανταλλαγή να είναι 
απρόσωποι και να εκπορεύονται πλήρως από τα προς ανταλλαγή αγαθά Α και Β. 

 

Για να γίνει κατανοητό αυτό χρειαζόµαστε ένα παράδειγµα µιας ανταλλαγής που δεν είναι 

εµπορική: Έστω ότι στη γιορτή τους οι φίλοι τους δώρισαν έναν δίσκο µε το Requiem του 

Mozart στην Ελένη και ένα δίσκο µε την Πέµπτη Συµφωνία του Beethoven στον Κώστα. Έστω 

ακόµα ότι ο Κώστας λατρεύει τον Mozart ενώ δεν πολυσυµπαθεί τον Beethoven. Την ίδια 

προτίµηση έχει και η Ελένη. Όµως ο Κώστας το τελευταίο καιρό δεν είναι πολύ καλά 
ψυχολογικά και, για αυτό το λόγο, η Ελένη παρόλο που προτιµά το δίσκο της από εκείνο του 

Κώστα, δέχθηκε να τον ανταλλάξει. Έτσι καταλήγει να πάρει εκείνη την Πέµπτη Συµφωνία του 

Beethoven και να δώσει το Requiem του Mozart στον Κώστα. Αυτή η «καλή πράξη» της Ελένης, 

αν και εµπίπτει στον ορισµό µιας ανταλλαγής, δεν αποτελεί µια εµπορική πράξη.  

 

Τι θα έπρεπε να ισχύει για να θεωρηθεί η ανταλλαγή αυτή εµπορική; Θα έπρεπε να είναι 
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απρόσωπη – µε άλλα λόγια, θα έπρεπε το κίνητρο για την ανταλλαγή να µην έχει να κάνει µε το 
τι νοµίζει η Ελένη ότι θα ευχαριστήσει τον Κώστα αλλά πως θα οφεληθεί εκείνη από το αγαθό 

που θα λάβει σε σχέση µε τον αγαθό που θα δώσει ως αντάλλαγµα. Ένας απλός τρόπος, λοιπόν, 

να ορίσουµε το εµπόρευµα, είναι ο εξής:  

 

Εµπορεύµατα και εµπορικές συναλλαγές: Ένα αγαθό θεωρείται εµπόρευµα όταν ο 

αποκλειστικός ρόλος του είναι η ανταλλαγή του µε ένα άλλο αγαθό το οποίο, και αυτό, είναι 

εµπόρευµα. Μια ανταλλαγή θεωρείται εµπορική µόνο όταν τα ανταλλασσόµενα ήδη είναι 

εµπορεύµατα. 

 
Ας επιστρέψουµε για λίγο στη φίλη σου την Κατερίνα και τα ανέκδοτά της: Μπορεί να 

ισχυριστεί κανείς ότι η σκηνή γύρω από το τραπέζι ήταν µια µορφή εµπορικής ανταλλαγής 

µεταξύ της Κατερίνας και των φίλων της; Κάποιος ιδιαίτερα κυνικός παρατηρητής θα µπορούσε 

να πει ότι η Κατερίνα «παρήγε» τα ανέκδοτά της για να τα ανταλλάξει µε ένα άλλο «προϊόν»: τη 

χαρά που θα νιώσει από το δικό σας γέλιο, το γέλιο των φίλων της! 

 

Πιθανόν. Όµως το γέλιο σας δεν το «παράγετε» για να ανταµείψετε την Κατερίνα. Αν το κάνατε 
για αυτό το λόγο θα επρόκειτο για πολύ ρηχό και ψεύτικο γέλιο το οποίο θα σήµαινε ότι το 

ανέκδοτο της Κατερίνας δεν είχε καµία απολύτως αξία για σας. Συνεπώς το γέλιο σας δεν θα 

µπορούσε ποτέ να είναι εµπόρευµα (δηλαδή ένα προϊόν το οποίο το παράγετε για να το 

ανταλλάξετε µε κάτι άλλο). Είτε γελάτε αυθόρµητα είτε όχι. Άρα ούτε το ανέκδοτο της 

Κατερίνας θα µπορούσε ποτέ να είναι εµπόρευµα σύµφωνα µε τον παραπάνω ορισµό του 

εµπορεύµατος και των εµπορικών συναλλαγών. 
 

Θα µπορούσε η Κατερίνα να µετατρέψει τα ανέκδοτά της σε εµπόρευµα; Και βέβαια. Αυτό 

ακριβώς θα έκανε σε περίπτωση που γινόταν επαγγελµατίας κωµικός. Τι είναι όµως το 

εµπόρευµα που θα της προσέφεραν οι θεατές ως αντάλλαγµα του γέλιου που θα έκαναν; Η 

απάντηση είναι: Τα εµπορεύµατα που θα µπορεί να αγοράσει η Κατερίνα µε τα χρήµατα που 

καταβάλει το κοινό της στην είσοδο αγοράζοντας εισιτήρια για να την ακούσει. Από τη µια 

µεριά η κωµικός «παράγει» ανέκδοτα, ή αν θέλετε γέλια, µε σκοπό να τα ανταλλάξει µε άλλα 
αγαθά που κάποιοι άλλοι έχουν παράγει (π.χ. ο φούρναρης) για να τα ανταλλάξουν, µε τη σειρά 

τους, µε άλλα αγαθά που έχουν ανάγκη. Το κοινό της, από την άλλη µεριά, καταβάλει το 

αντίτιµο του εισιτηρίου επειδή το γέλιο που «αγοράζει» έχει µεγαλύτερη αξία εκείνη τη στιγµή 

από οποιοδήποτε άλλο εµπόρευµα το οποίο θα µπορούσε να αγοράσει µε τα ίδια χρήµατα. 

 

∆ύο ειδών εµπορεύµατα: (1) Ένα προϊόν το οποίο παρήχθη αποκλειστικά για να πουληθεί ή για 

να ανταλλαγεί µε κάποιο άλλο εµπόρευµα (π.χ. τα σιτηρά που παράγουν οι αγρότες ή τα παγωτά 

που παράγει κάποια γνωστή εταιρεία). (2) Ένα αγαθό το οποίο δεν παρήχθη µε σκοπό την 

ανταλλαγή του αλλά που, σήµερα πλέον, έχει αποκτήσει την µορφή εµπορεύµατος (π.χ. ένας 

πίνακας του Van Gogh τον οποίο ο ζωγράφος τον προόριζε, όχι προς πώληση, αλλά για να 

διακοσµίσει το σπίτι του). 

 

Όµως η Κατερίνα δεν θέλει να γίνει επαγγελµατίας κωµικός. Σηµαίνει αυτό ότι τα ανέκδοτα της 
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είναι υποδεέστερα από αυτά ενός επαγγελµατία; Όχι αναγκαστικά. Μπορεί να είναι 
καταπληκτικά αλλά η Κατερίνα να προτιµά να γίνει µουσικός και να συνεχίζει να λεει ανέκδοτα 

µόνο στα πάρτι των φίλων της όταν και εφόσον της έρθει το κέφι. Με άλλα λόγια, προτιµάει το 

«προϊόν» αυτό, που έχει το χάρισµα να το «παράγει» σαν ασταµάτητος χείµαρρος, να το διαθέτει 

δωρεάν στους φίλους της (αντί να το παράγει µε στόχο την ανταλλαγή του µε κάποιο άλλο 

εµπόρευµα). Η αξία τους για εκείνη έγκειται αποκλειστικά στη χαρά που δίνει στους φίλους της, 

αλλά και που ταυτόχρονα παίρνει από αυτούς, αυθόρµητα.  
 

Έστω ότι το χιούµορ της Κατερίνας είναι λίγο περίεργο. Οι φίλοι της την βρίσκετε ιδιαίτερα 

αστεία. Οι υπόλοιποι όµως, όποτε έχει προσπαθήσει να κάνει άτοµα εκτός της παρέας σας να 

γελάσουν, δεν ενθουσιάζονται. Ίσως επειδή τα ανέκδοτα της βασίζονται σε γεγονότα που έχετε 

βιώσει όλοι µαζί για σειρά ετών, είναι δύσκολο για τους εκτός παρέας να διακρίνουν αυτό που 

σας κάνει εσάς να ξεκαρδίζεστε στα γέλια. Εάν είναι έτσι τα πράγµατα, η Κατερίνα δεν θα τα 

κατάφερνε ως επαγγελµατίας κωµικός. Τι σηµαίνει αυτό για την αξία των ανέκδοτων που σας 
λεει;  

 

Σηµαίνει ότι ενώ η αξία τους παραµένει σταθερή (και υψηλή) για τα µέλη της παρέας σας, δεν 

είναι τέτοια που να µπορεί να τα µετατρέψει σε εµπορεύµατα (µιας και δεν θα βρει αρκετούς 

«αγοραστές»). Για αυτό το λόγο οι πρώτοι οικονοµολόγοι εισήγαγαν ένα καινούργιο όρο: 

ανταλλακτική αξία. Εν συντοµία, σε αυτή τη περίπτωση, τα ανέκδοτα της Κατερίνας, παρ’ όλο 

που έχουν αξία για εσάς τους φίλους της, δεν έχουν καµία ανταλλακτική αξία από τη στιγµή που, 
ως εµπόρευµα, δεν αξίζουν τίποτα.  

 

∆ύο διαφορετικές «αξίες» 
 
Χρηστική αξία: Η αξία που έχει το αγαθό για τον χρήστη (ή για τον αποδέκτη του αγαθού).  

Ανταλλακτική αξία: Η αξία που έχει ένα αγαθό ως εµπόρευµα – δηλαδή η αξία των άλλων 

εµπορευµάτων µε τα οποία µπορεί να ανταλλαχθεί στο πλαίσιο µιας εµπορικής συναλλαγής. 

 

Πάρτε για παράδειγµα, άλλη µια φορά, το ηλιοβασίλεµα µε το οποίο ξεκίνησε το κεφάλαιο 
τούτο. Ανταλλακτική αξία δεν έχει. Το ίδιο ισχύει και για τον καθαρό αέρα της εξοχής. Μπορεί 

εσένα να σου βελτιώνει τη διάθεση, το κέφι, να σε γεµίζει µε αισιοδοξία, όµως η ανταλλακτική 

του αξία είναι µηδαµινή. Βέβαια θα µπορούσες να εµφιαλώσεις λίγο από αυτόν τον αέρα και να 

προσπαθήσεις να τον πουλήσεις στους κατοίκους των µεγαλουπόλεων. Προς το παρόν το 

εγχείρηµα σου µάλλον θα αποτύχει (αν και σε περίπτωση που η ατµοσφαιρική µόλυνση των 

µεγαλουπόλεων χειροτερεύσει κι άλλο µπορεί η ιδέα αυτή να αποδειχτεί κερδοφόρα).  

 
Βλέπουµε λοιπόν ότι η ανταλλακτική αξία ενός αγαθού δεν συµβαδίζει αναγκαστικά µε την αξία 

που έχει για µας. Για να ξεχωρίζουν οι οικονοµολόγοι την ανταλλακτική αξία ενός αγαθού από 

την αξία που έχει για τον «χρήστη» του αγαθού, ονόµασαν την τελευταία χρηστική αξία. 

Παρατήρησε πως η χρηστική αξία είναι σαφώς πιο υποκειµενική από την ανταλλακτική αξία. Ένα 

παράδειγµα από αυτά που έχουµε ήδη µελετήσει θα σε πείσει: 
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Το ηλιοβασίλεµα, το οποίο τόσο σε γέµισε µε αγαλλίαση εκείνη την καλοκαιρινή βραδυά, είχε 
(εξ ορισµού) µεγάλη χρηστική αξία για σένα (κι ας ήταν ανύπαρκτη η ανταλλακτική του αξία, 

από τη στιγµή που δεν µπορούσες να «πουλήσεις» τη µοναδική εκείνη εµπειρία σε κάποιον 

άλλο). Ας πάρουµε τώρα τη φίλη σου την Κατερίνα η οποία, περίεργη όπως είναι, τα σιχαίνεται 

τα ηλιοβασιλέµατα. Προτιµά, λεει, την ανατολή του ηλίου και δεν αντέχει την κακογουστιά του 

ηλιοβασιλέµατος. Με άλλα λόγια η χρηστική αξία του ηλιοβασιλέµατος για την Κατερίνα είτε 

είναι µηδενική είτε (ακόµη χειρότερα) είναι αρνητική (στο βαθµό που την ενοχλεί να το 
αντικρύζει). Συνεπώς το µέγεθος της χρηστικής αξίας τόσο του ηλιοβασιλέµατος όσο και 

οποιοδήποτε άλλου «αγαθού» είναι καθαρά υποκειµενικό ζήτηµα. 

 

Αντίθετα µε την χρηστική αξία, η ανταλλακτική είναι λιγότερο υποκειµενική. Ας πάρουµε έναν 

πίνακα ζωγραφικής και ας υποθέσουµε ότι εσένα δεν σου αρέσει καθόλου. Όµως ο 

συγκεκριµένος ζωγράφος είναι της µόδας και τα έργα του µοσχοπουλιούνται στην αγορά. Η 

ανταλλακτική αξία του πίνακα αυτού είναι, άρα, υψηλή και ισχύει όχι µόνο για αυτούς που τους 
αρέσει ο εν λόγω πίνακας αλλά και για εσένα (παρόλο που δεν σου αρέσει καθόλου). Τι σηµαίνει 

αυτό; Σηµαίνει ότι µπορεί κάλλιστα να θέλεις κι εσύ να τον αγοράσεις εάν σου προσφερθεί σε 

καλή τιµή, όχι γιατί σου αρέσει, αλλά λόγω της ανταλλακτικής του αξίας (δηλαδή γιατί ελπίζεις 

να τον πουλήσεις κάποτε ακριβότερα).   

 

Η (σχετική) αντικειµενικότητα των ανταλλακτικών αξιών 
 

Η ανταλλακτική αξία ενός αγαθού είναι λιγότερο υποκειµενική από τη χρηστική γιατί δεν 
εξαρτάται, όπως η χρηστική, µονάχα από το πως την αξιολογεί ο χρήστης του, αλλά εξαρτάται 

από τα εµπορεύµατα που είναι διατεθειµένος να δώσει ως αντάλλαγµα για να το αποκτήσει ο 

οποιοσδήποτε άλλος (δηλαδή εξαρτάται από την αξιολόγηση των υπόλοιπων µελών µιας 

κοινωνίας). Στο βαθµό που η αξιολόγηση των πολλών είναι πιο αντικειµενική από την 
αξιολόγηση του ενός, οι ανταλλακτικές είναι πιο «αντικειµενικές» από τις χρηστικές αξίες. 

 

Ένα άλλο παράδειγµα διαφοράς µεταξύ ανταλλακτικής και χρηστικής αξίας είναι αυτό του αέρα 

και του χαβιαριού που ακολουθεί. 
 

Ο αέρας και το χαβιάρι: Υπάρχει πιο σηµαντικό πράγµα για τον άνθρωπο από τον αέρα; Όχι 

βέβαια. ∆ίχως οξυγόνο µέσα σε µερικά λεπτά θα πεθαίναµε. (Προφανώς η χρηστική αξία του 

αέρα που εισπνέουµε είναι τεράστια για τον καθένα µας.) Χωρίς χαβιάρι, αντίθετα, θα ζούσαµε 

µια χαρά (όπερ µεθερµηνευόµενο, η χρηστική αξία του χαβιαριού είναι πολύ χαµηλότερη από 
εκείνη του αέρα). Κι όµως. Το χαβιάρι πουλιέται ακριβά (έχει υψηλότατη ανταλλακτική αξία) 

ενώ ο αέρας είναι τζάµπα (έχει µηδενική ανταλλακτική αξία).  

 

Ας επιστρέψουµε άλλη µια φορά στο νησί και στον θείο σου τον Μπάρµπα-Κώστα. Όταν σου 
ζήτησε να βουτήξεις στη θάλασσα, το έκανες µε ενθουσιασµό. Και εσύ το χάρηκες που 

σκέφτηκε να διαλέξει εσένα για να ζητήσει αυτή τη χάρη, αλλά και εκείνος χάρηκε που χάρηκες, 

αλλά και ωφελήθηκε άµεσα µιας και µε το µακροβούτι σου σώθηκε η άγκυρα του. Τι 

παρατηρούµε εδώ; Αµοιβαιότητα και αλληλεπίδραση. Ο θείος σου κι εσύ επιδράσατε θετικά ο 
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ένας στον άλλο, κάτι που είχε αξία και για τους δύο. Όµως αυτού του είδους η αξία (ακριβώς 
όπως στην περίπτωση µε τα ανέκδοτα της Κατερίνας) δεν έχει σχέση µε αυτό που οι 

οικονοµολόγοι αποκαλούν ανταλλακτική αξία (την αξία δηλαδή που έχει κάτι ως εµπόρευµα). Ο 

λόγος είναι ότι το θέληµα που έκανες για χάρη του θείου σου δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανες 

µε σκοπό να το ανταλλάξεις µε κάποιο άλλο εµπόρευµα. Είτε το έκανες δίχως να σκεφτείς το 

γιατί, είτε για το ανταλλάξεις µε την αγάπη ή την εύνοια του θείου – δηλαδή µε κάτι που όχι 

µόνο είναι άϋλο αλλά και που δεν µπορεί να είναι εµπορεύσιµο. 
 

Φαντάσου πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγµατα εάν, για να βουτήξεις στο νερό, ο θείος σου 

σου πρόσφερε χρήµατα. Είναι πολύ πιθανόν να µην χαιρόσουν το ίδιο τη στιγµή εκείνη. Γιατί; 

Γιατί αυτό που σε χαροποίησε ήταν το ότι ο θείος σου σκέφτηκε ότι εσύ θα βούταγες µε χαρά 

για να τον βοηθήσεις. Ότι η παράκλησή του ήταν ένδειξη της πεποίθησής του ότι τον νοιάζεσαι 

και, συνεπώς, το ότι απεύθυνε την παράκληση σε εσένα σηµαίνει ότι του αρέσει ότι τον 

νοιάζεσαι και θέλει να καλλιεργήσει µια σχέση στοργής ανάµεσα σας. Για αυτό το λόγο άδραξες 
την ευκαιρία βουτώντας στο νερό µε ενθουσιασµό.  

 

Αντίθετα, εάν σου προσέφερε χρήµατα ίσως αυτό να σήµαινε ότι δεν πίστευε ότι τον νοιαζόσουν 

αρκετά. Πιθανόν να νόµιζε πως θα έπρεπε να σου προσφέρει κάτι µε ανταλλακτική αξία (π.χ. 

χρήµατα) για να σε δελεάσει ώστε να του ανασύρεις την άγκυρα. Προσφέροντας σου λοιπόν 

χρήµατα (ανταλλακτική αξία) θα σου είχε στερήσει τη δυνατότητα να του εκφράσεις (µε το 

µακροβούτι σου) τα συναισθήµατά σου για εκείνον. Εφόσον αυτή η δυνατότητα έχει για σένα 
µεγάλη (χρηστική) αξία, πιθανότατα µεγαλύτερη από την ανταλλακτική αξία των χρηµάτων που 

µπορούσε να σου έχει προσφέρει, σε τελική ανάλυση χαίρεσαι που δεν σου προσέφερε χρήµατα. 

Με άλλα λόγια, πολλές φορές οι χρηστικές αξίες κάποιων αγαθών µειώνονται επειδή αυξάνονται 

οι ανταλλακτικές τους αξίες!  

2.2 Ανταλλαγή και εµπόριο  

 

Ήδη έχουµε δει τις διαφορές µεταξύ απλών ανταλλαγών (π.χ. µεταξύ φίλων) και εµπορικών 

συναλλαγών. Σε αυτό το τµήµα θα εµβαθύνουµε περισσότερο προσπαθώντας να οριοθετήσουµε 

όσο καλύτερα γίνεται τον τοµέα των ανθρώπινων σχέσεων που εµπίπτουν στην καθαρή 

οικονοµική ανάλυση. Ας ξεκινήσουµε µε ένα απλό ερώτηµα: Γιατί δίνουµε δώρα σε κάποιον 

που γιορτάζει; Γιατί πηγαίνουµε δώρα σε κάποιον που παντρεύεται; Γιατί ανταλλάσσουµε δώρα 
µεταξύ µας την Πρωτοχρονιά;  

 

Τα δώρα αποτελούν ένα από τα αρχαιότερα µέσα σύσφιξης των ανθρώπινων σχέσεων. Μέσω 

των δώρων οι άνθρωποι κατάφερναν να συνάπτουν συµµαχίες, κατέληγαν σε συµφωνίες, 

δηµιουργούσαν τα πρώτα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης κλπ. Για παράδειγµα, όταν τα µήλα 

ενός αγρότη ωρίµαζαν πριν από του γείτονα, έπαιρνε ένα καλάθι φρεσκοκοµµένα µήλα και του 

τα πήγαινε πεσκέσι. Ο γείτονας ανταπέδιδε το δώρο αυτό όταν ωρίµαζαν τα δικά του 
πορτοκάλια. Με αυτό τον τρόπο και οι δυο γείτονες είχαν στην διάθεση τους µήλα και 

πορτοκάλια για µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα κάθε χρόνο. 
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Σήµερα τα δώρα που ανταλλάσσουµε έχουν βασικά συµβολική αξία. Συνήθως σε χαροποιεί το 
ότι οι φίλοι σου σε σκέφτηκαν πολύ περισσότερο απ’ ότι σε χαροποιεί η αξία (χρηστική ή 

ανταλλακτική) του δώρου που πήρες. Η ιδέα ότι οι φίλοι σου έκατσαν και σκέφτηκαν 

προσεκτικά τι να σου πάρουν, τι είναι αυτό που θα σε ικανοποιήσει (δηλαδή, τι έχει µεγάλη 

χρηστική αξία για σένα), είναι από µόνο του µια σηµαντική πηγή χαράς (και, συνεπώς, 

χρηστικής αξίας). Εάν δεν ήταν έτσι τότε θα ήταν πολύ προτιµότερο να δίναµε, αντί για δώρα, 

χρήµατα των οποία η ανταλλακτική αξία είναι αναµφισβήτητη. (Για σκεφτείτε πόσες φορές σας 
κάνανε κάποιο δώρο που ούτε ζωγραφιστό δεν θέλατε να το δείτε!) 

 

Τα δώρα δεν είναι όµως µόνο πηγή αγαλλίασης και δείγµα ζεστών ανθρώπινων σχέσεων. Συχνά 

αποτελούσαν (και αποτελούν) µέσο εξαναγκασµού, επιβολής, εξουσιασµού αλλά και 

εξαπάτησης. (Μην ξεχνάµε άλλωστε τον ∆ούρειο Ίππο). Το πιο απλό παράδειγµα είναι όταν σε 

έχουν προσκαλέσει σε ένα πάρτι, ή γάµο, όπου δεν έχεις καµία όρεξη να παρευρεθείς αλλά 

νιώθεις την υποχρέωση να πας και να µην πας µε άδεια χέρια. Ένα πιο σύνθετο (και ενδιαφέρον) 
παράδειγµα είναι η ανταλλαγή δώρων µεταξύ του φεουδάρχη, ή του Σουλτάνου, και των 

υποτακτικών του. Σε αυτή την περίπτωση οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν πολύ συγκεκριµένοι. 

Υπήρχαν κάποια αγαθά τα οποία θεωρούνταν άξια να δωρηθούν στον «αφέντη» και κάποια άλλα 

που όποιος τα δώρίζε έπεφτε αµέσως σε δυσµένεια. Ταυτόχρονα ο «αφέντης» έκανε συχνά δώρα 

στους ανώτερους από τους υποτακτικούς του αλλά µε τέτοιο τρόπο που (α) να του είναι συνεχώς 

υποχρεωµένοι, και (β) να ενισχύεται η ιεραρχία (π.χ. η ανταλλακτική αξία του δώρου να είναι 

αντίστοιχη µε την θέση του αξιωµατούχου που λαµβάνει το δώρο από τον «αφέντη»). 
 

Τα δώρα λοιπόν, αν και λειτουργούν στο επίπεδο της αµοιβαιότητας και της ανταλλαγής, δεν 

αποτελούν παράδειγµα εµπορίου. Θυµήσου την φίλη µας την Κατερίνα από το προηγούµενο 

µέρος. Σας έλεγε ανέκδοτα και σας έκανε να γελάτε. Ταυτόχρονα έπαιρνε από εσάς την 

ικανοποίηση ότι εκτιµούσατε το χιούµορ της. Κατά κάποιο τρόπο επρόκειτο για µια ανταλλαγή. 

Το ίδιο συνέβη και µεταξύ εσένα και του θείου σου: κάνατε ο ένας τον άλλο να νιώθει καλύτερα. 

Σε καµία όµως περίπτωση δεν µπορούµε να χαρακτηρίσουµε αυτές τις ανταλλαγές ως εµπόριο. 
Γιατί όχι; Τι διαφορά έχει το εµπόριο από αυτές τις ανταλλαγές; 

 

Οπως είδαµε και στο προηγούµενο τµήµα (βλέπε τον ορισµό του εµπορεύµατος) η βασική 

διαφορά είναι ότι για έναν έµπορο η αξία αυτού που προσφέρει σε έναν αγοραστή αρχίζει και 

τελειώνει µε την ανταλλακτική αξία που θα λάβει ως αντάλλαγµα. Για παράδειγµα, ένας 

κουλουρτζής δεν ενδιαφέρεται για τίποτα άλλο τη στιγµή που σου πουλάει ένα κουλούρι παρά 

µόνο για την ανταλλακτική αξία αυτού που θα του δώσεις εσύ (π.χ. ένα κατοστάρικο). Εάν εσύ 
του προσφέρεις ένα κάλπικο κατοστάρικο (δηλαδή ένα νόµισµα δίχως ανταλλακτική αξία) τότε 

δεν πρόκειται να σου δώσει το κουλούρι. 

 

Αντίθετα η φίλη σου η Κατερίνα δεν ενδιαφέρεται για την ανταλλακτική αξία που θα της 

προσφέρεις ως αντάλλαγµα για τα ανέκδοτα που θα σου πει. Το µόνο που τη νοιάζει είναι να 

περνάς καλά και ίσως η σκέψη ότι µόνο εκείνη µπορεί να σε κάνει να γελάς τόσο πολύ. Η 

(χρηστική) αξία που έχουν τα ανέκδοτά της για σένα είναι αρκετή για εκείνη. Με άλλα λόγια, η 
(χρηστική) αξία που «εισπράττεις» εσύ από τα ανέκδοτα της Κατερίνας δηµιουργεί (χρηστική) 
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αξία για την Κατερίνα. Αυτή η «συµβίωση» χρηστικών αξιών των δύο µερών σηµαίνει ότι η 
φιλία σας δεν µπορεί να χαρακτηριστεί εµπορική συναλλαγή παρόλο που και οι δύο «κερδίζετε» 

από αυτή. 

 

Ανταλλαγή και εµπόριο: Μια ανταλλαγή θεωρείται εµπορικής φύσης µόνο όταν τα 
συναλλασσόµενα µέρη ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την αξία (χρηστική ή ανταλλακτική) των 

αγαθών που θα λάβουν σε σχέση µε την αξία των αγαθών που θα δώσουν. Π.χ. ο κουλουρτζής 

ενδιαφέρεται για την ανταλλακτική αξία του κατοστάρικου που εισπράττει από εσένα και εσύ 

ενδιαφέρεσαι για την χρηστική αξία του κουλουριού που αγοράζεις. Αντίθετα, η φίλη σου που 

σας λεει ανέκδοτα ενδιαφέρεται για το εάν θα γελάσετε πραγµατικά (δηλαδή για την δική σας 

χρηστική αξία των ανέκδοτων που σας λεει). 

 

Πολλά αγαθά παράγονται χωρίς να είναι εµπορεύµατα. Τα ανέκδοτα της Κατερίνας είναι ένα 

απλό παράδειγµα. Όταν οι γονείς σου σου ζητούν να βγάλεις τα σκουπίδια έξω ή να ποτίσεις τα 

λουλούδια, σου ζητούν να παράγεις ένα αγαθό (τον άδειο σκουπιδοτενεκέ ή τα ποτισµένα 

λουλούδια). Όταν η γιαγιά σου ζύµωνε ψωµί για να το φάτε την Κυριακή το µεσηµέρι (αντί να 

αγοράζετε από το φούρνο), γινόταν και εκείνη παραγωγός. Όµως αυτά τα αγαθά, από τη στιγµή 
που δεν παρήχθησαν µε σκοπό την ανταλλαγή τους µε κάποιο άλλο εµπόρευµα στο πλαίσιο µιας 

εµπορικής συναλλαγής, δεν είναι εµπορεύµατα. ∆εν δηµιουργήθηκαν λόγω της ανταλλακτικής 

τους αξίας αλλά αποκλειστικά λόγω της χρηστικής τους αξίας. 

 

Κάποτε τα περισσότερα αγαθά παράγονταν έτσι – έξω από το κύκλωµα των εµπορικών 

ανταλλαγών. Μια αγροτική οικογένεια παρήγε το ψωµί της, το τυρί της, τα γλυκά της, το κρέας 
της, τα ρούχα της κλπ. Στις καλές χρονιές, όταν η σοδειά ήταν καλή και περίσσευε, τότε 

ανταλλάσσανε το περίσσευµα (π.χ. ντοµάτες ή στάρι που δεν το χρειάζονταν) µε προϊόντα 

άλλων παραγωγών τα οποία δεν µπορούσαν να τα παράγουν από µόνοι τους (δρεπάνια, βερίκοκα 

κοκ). Στις περιόδους των «ισχνών αγελάδων», τότε που έσφιγγαν το ζωνάρι και υπέφεραν από 

τις στερήσεις, δεν εισερχόντουσαν διόλου στον τοµέα των εµπορικών ανταλλαγών (µιας και δεν 

είχαν πλεόνασµα για να µπορέσουν να το ανταλλάξουν µε άλλα προϊόντα).  

 
Τα τελευταία 200 µε 250 χρόνια, οι κοινωνίες έχουν περάσει σε ένα διαφορετικό στάδιο. Όλο 

και περισσότερα από τα αγαθά τα οποία ποθούµε έχουν µετατραπεί σε εµπορεύµατα και όλο και 

µικρότερο ποσοστό των παραγωγικών προσπαθειών µας έχουν στόχο την παραγωγή αγαθών για 

αυτό-κατανάλωση (ή για την χρηστική τους αξία). Εάν ρίξεις µια µατιά στα ντουλάπια της 

κουζίνας σας θα αντικρίσεις µια πληθώρα προϊόντων που παράγονται λόγω της ανταλλακτικής 

τους αξίας και τα οποία σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούσατε να είχατε παράγει ως 

οικογένεια. Αυτή η εµπορευµατοποίηση δεν σταµατά στην κουζίνα σας.  
 

Κάποτε οι αγρότες παρήγαν τις δικές τους πρώτες ύλες (π.χ. ζωοτροφές, καύσιµα, σπόρους). 

Σήµερα αγοράζουν τις περισσότερες πρώτες ύλες από µεγάλες εταιρείες που έχουν την 

τεχνολογική δυνατότητα να παράγουν ζωοτροφές που παχαίνουν τις αγελάδες πιο γρήγορα και 

οικονοµικά, καύσιµα τα οποία µπορούν και κινούν τα τρακτέρ νέας τεχνολογίας και σπόρους 

που έχουν µεταλλαχθεί βιολογικά έτσι ώστε οι σοδειές να είναι πιο ανθεκτικές στον καύσωνα 
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και στην παγωνιά. Με τη σειρά τους οι εταιρείες προσπαθούν να κατοχυρώσουν τα οφέλη τους 
από την έρευνα σε καλύτερες πρώτες ύλες. Πώς; Κατοχυρώνοντας νοµικά τα ιδιοκτησιακά τους 

δικαιώµατα πάνω στα γονίδια και στους νέους σπόρους που ανακαλύπτουν.  

 

Έτσι λίγο-λίγο η εµπορευµατοποίηση φτάνει και στον µικρόκοσµο, µε εταιρείες να αγοράζουν 

και να πουλάνε µεταξύ τους τον χηµικό τύπο µιας νέας µορφής σιταριού ή ακόµα και µιας νέας 

µορφής προβάτων. Γιατί το κάνουν; Μήπως γιατί ενδιαφέρονται για την χρηστική αξία που 
έχουν αυτά τα προϊόντα για τους αγρότες; Όχι βέβαια. Ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την 

ανταλλακτική αξία των τύπων αυτών και για τα χρηµατικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτή. 

 

Το επόµενο κεφάλαιο αναφέρεται στη µετάβαση από κοινωνίες όπου η χρηστική αξία των 

αγαθών δέσποζε τον άνθρωπο σε κοινωνίες της αγοράς όπου οι αξίες τείνουν να 

αντικατοπτρίζουν την ανταλλακτική αξία των αγαθών. 

 

Περίληψη Ερωτήσεις 
2.1 Αγαθά – Προϊόντα – Εµπορεύµατα –

Χρηστική και ανταλλακτική αξία. 

1. Εξηγείστε γιατί τα ανέκδοτα της 

Κατερίνας δεν είναι εµπορεύµατα.  

2. Εάν κάποιος σας πει ότι η σαµπάνια 

έχει µεγαλύτερη αξία από το νερό 

(µιας και κοστίζει πολύ περισσότερο) 
τι θα απαντούσατε; 

2.2 Ανταλλαγή δώρων – Τα δώρα ως 

µέσο άσκησης εξουσίας – Εµπορικές 

ανταλλαγές και οι διαφορές τους από µη 

εµπορικές ανταλλαγές – Η σταδιακή 

εµπορευµατοποίηση αγαθών, προϊόντων 
και ακόµα της ίδιας της ζωής. 

3. Ποιά η διαφορά της ανταλλαγής 

δώρων που παρατηρείται την 

Πρωτοχρονιά από τις εµπορικές 

ανταλλαγές; 
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Κεφάλαιο 3 - Αγορά και κοινωνία 
 

3.1 Ένας κόσµος έξω από τη λογική των αγορών 
 

Εάν πάµε πολλά χρόνια πίσω θα δούµε ότι πολλά από τα αγαθά τα οποία ονειρεύονταν οι 

άνθρωποι δεν ήταν εµπορεύµατα. Στον Όµηρο, για παράδειγµα, οι πρωταγωνιστές του Τρωικού 

πολέµου µοχθούσαν, τσακώνονταν, έδιναν µέχρι και τη ζωή τους για να αποκτήσουν αγαθά 

όπως δόξα, λάφυρα, αίγλη, την εύνοια του Αγαµέµνονα κοκ. Όµως τίποτα απ' όλα αυτά που 

ποθούσαν δεν ήταν εµπορεύσιµο. Ούτε καν τα τρόφιµα τα οποία παρήγαν στα παράλια της 

Τροίας, όπως µας πληροφόρησε ο Θουκυδίδης (βλέπε την πρώτη σελίδα του Κεφαλαίου 1), τα 
οποία τα µοίραζαν ισοµερώς µεταξύ τους.   

 

Ο Αχιλλέας, µας λεει ο Όµηρος, ενοχληµένος από την απόφαση του Αγαµέµνονα να του 

αφαιρέσει λάφυρα τα οποία εκείνος ένιωθε ότι τα είχε κερδίσει µε το σπαθί του, απείχε για πολύ 

καιρό από τις µάχες του Τρωικού πολέµου. Παρόλο που ο Αγαµέµνονας ήξερε καλά ότι είχε 

απελπιστικά ανάγκη τη βοήθεια του Αχιλλέα, ούτε που το σκέφτηκε να προσφέρει στον Αχιλλέα 

µια συµβιβαστική λύση, π.χ. ένα χρηµατικό ποσό ως αποζηµίωση για τα λάφυρα που του 
απέσπασε µε το «έτσι θέλω». Και να το είχε προτείνει, αναµφίβολα ο Αχιλλέας θα προσεβάλετο 

ακόµη περισσότερο. 

 

∆εν ήταν µόνο οι αρχαίοι Έλληνες ποιητές που ταύτιζαν τα πραγµατικά αγαθά µε τα µη-

εµπορεύσιµα αγαθά. Ο Οβίδιος, ένας Ρωµαίος ποιητής που προσπάθησε να γίνει ο συνεχιστής 

του Οµήρου, αφηγείται τη σύγκρουση µεταξύ του Αίαντα και του Οδυσσέα για το ποιος θα 
πάρει τα όπλα του νεκρού, πλέον, Αχιλλέα - όπλα αριστουργηµατικά που είχαν κατασκευαστεί 

από το χέρι του Ήφαιστου κατά παραγγελία της µητέρας του Αχιλλέα. Κατά τον Οβίδιο, οι 

Έλληνες στρατηγοί αποφάσισαν να ακούσουν τα επιχειρήµατα και των δύο πριν αποφασίσουν 

ποιος αξίζει να φέρει τα άρµατα του νεκρού ηµίθεου. Τελικά τα επιχειρήµατα του πολυµήχανου 

αρχιτέκτονα του ∆ούρειου Ίππου επικράτησαν έναντι εκείνων του ατρόµητου πολεµιστή. Αυτό 

που έχει ενδιαφέρον από τη δική µας σκοπιά είναι ότι κανείς δεν σκέφτηκε κάτι αντίστοιχο µε 

αυτό που θα γινόταν σήµερα: µια δηµοπρασία από την οποία εκείνος που θα πλήρωνε τα 
περισσότερα θα έφευγε καµαρωτός µε τα όπλα του Αχιλλέα.  

 

Γιατί δεν σκέφτηκαν να τα δηµοπρατήσουν; Μα γιατί τα όπλα αυτά δεν ενδιέφεραν τον Αίαντα ή 

τον Οδυσσέα, ή κάποιον άλλο από τους Έλληνες στρατηγούς, ούτε για την ανταλλακτική τους 

αξία (δηλαδή ώστε να τα µοσχοπουλήσουν αργότερα) ούτε για την απλή χρηστική τους αξία 

(δηλαδή για να τα χρησιµοποιούν στις µάχες)! Η τεράστια αξία για αυτόν που θα τα έπαιρνε 

ήταν καθαρά συµβολική. Θα συµβόλιζε, µέχρι τα βαθειά του γεράµατα, το ότι οι υπόλοιποι 
Έλληνες τον θεώρησαν άξιο να τα κληρονοµήσει. Συνεπώς η αξία τους είχε µια κοινωνική 

διάσταση η οποία αναδεικνύει µια νέα και ενδιαφέρουσα µορφή χρηστικής αξίας: την αξία που, 

ναι µεν εκπορεύεται από την κατοχή και χρήση (και όχι από τα εµπορεύµατα τα οποία θα 

µπορούσε ο κάτοχός τους να προµηθευτεί εάν πούλαγε τα όπλα), αλλά που εξαρτάται άµεσα από 
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το τι συµβολίζει η κατοχή και η χρήση για τον κάτοχο όσον αφορά την κοινωνική του θέση, 
αναγνώριση και καταξίωση. 

 

Ελπίζουµε να συµφωνείς ότι όποιος από τους συντρόφους του Αχιλλέα τολµούσε να προσφέρει 

χρήµατα για τα όπλα, θα γινόταν ο περίγελως των υπολοίπων. Γιατί; Ο λόγος είναι ότι οι 

συµβολικές-χρηστικές αξίες εξευτελίζονται εάν προσπαθήσει κάποιος να τις µετατρέψει, µε το 

ζόρι, σε χρηµατικές ή ανταλλακτικές αξίες (δηλαδή σε τιµές αγοράς). ∆εν υπάρχει αµφιβολία 
ότι, για παράδειγµα, πρωταθλήµατα και Ολυµπιακά µετάλλια έχουν «αγοραστεί». Είτε µε 

χρήµατα που πληρώθηκαν σε κάποιο διατητή, είτε µε αναβολικά φάρµακα που έδωσαν σε 

κάποιον υποδεέστερο αθλητή το προβάδισµα, κάποια κύπελα που βρίσκονται σε κάποια σπίτια 

συµβολίζουν όχι την επιτυχία αλλά την διαφθορά των ιδιοκτητών τους. Πιστεύετε ότι δεν τους 

ενοχλεί το ότι ξέρουν πως δεν τα κέρδισαν µε το «σπαθί» τους (κι ας µην γνωρίζει κανείς άλλος 

την παγαποντιά τους); ∆εν τους θυµίζουν κάθε φορά που τα κοιτάνε αυτό το οποίο ποτέ δεν 

κέρδισαν µε την αξία τους; 
 

Ας αναλογιστούµε τη στιγµή που ο Ολυµπιονίκης ακούει τον εθνικό ύµνο και βλέπει το χρυσό 

µετάλλιο να κρέµεται από το λαιµό του. Το κοινό φωνάζει «Άξιος, Άξιος». Αργότερα δηλώνει 

την ευγνωµοσύνη του για τις τιµές  που του γίνονται. Έτσι και µε τα όπλα του Αχιλλέα: Ο 

κληρονόµος του µεθάει µε την τιµή που του γίνεται από τους συµπολεµιστές τους – µια τιµή 

εντελώς διαφορετική ως έννοια από εκείνη της τιµής της οδοντόπαστας ή της τιµής ενός 

αυτοκινήτου. Ποια η διαφορά των δύο αυτών τιµών; Από τη µια η τιµή της οδοντόπαστας 
προκύπτει από τις εµπορικές συναλλαγές, από την αγορά. Από την άλλη, η τιµή του να γίνει 

κάποιος ο κληρονόµος των όπλων του Αχιλλέα, ή Ολυµπιονίκης, εξαρτάται από το ότι η 

ιδιοκτησία τους δεν ήταν (και δεν θα γινόταν ποτέ) αποτέλεσµα αγοραπωλησίας (δηλαδή 

εµπορικής συναλλαγής).  

 

Ο Αίας ήθελε τα όλπα του Αχιλλέα ως αναγνώριση από τους συµπολεµιστές του της τόλµης, της 

αυτοθυσίας του και της συνεισφοράς του στο πεδίο των µαχών. Ο Οδυσσέας πίστευε ότι εκείνος 
τα άξιζε ως επιβράβευση της πανουργίας του στον τοµέα της πολεµικής στρατηγικής, χωρίς την 

οποία η Τροία ίσως να µην έπεφτε ποτέ. Εάν ήταν να τα αγοράσουν σε µια δηµοπρασία, σε µια 

αγορά, η κατοχή τους δεν θα συµβόλιζε τίποτα σπουδαίο. Η αγορά τους, ως πράξη, θα τα 

µετέτρεπε από σύµβολα σηµαντικής αναγνώρισης και ανείπωτης περηφάνιας σε µεταχειρισµένα 

µεταλλικά αντικείµενα συλλεκτικής αξίας. Στο βαθµό που ούτε ο Οδυσσέας ούτε ο Αίας 

ενδιαφέρονταν για αντίκες, αλλά αντίθετα ποθούσαν την ηθική αναγνώριση, τα όπλα αυτά 

κρατούσαν την (χρηστική) αξία τους επειδή δεν ήταν εµπορεύσιµα. Εάν ήταν η κυριότητα να 
αποφασιστεί µε γνώµονα την ανταλλακτική τους αξία, τότε ούτε ο Οδυσσέας ούτε ο Αίας θα τα 

ήθελαν. (Τουλάχιστον ο Αίας δεν θα αυτοκτονούσε, όπως έκανε, µετά την απόφαση των 

υπολοίπων στρατηγών να δοθούν τα όπλα στον Οδυσσέα.) 

 

Να λοιπόν που κάποια αγαθά κατανέµονται δίχως να περάσουν το στάδιο της 

εµπορευµατοποίησης. Τα παλιά τα χρόνια µόνο µια µειοψηφία των αγαθών και των προϊόντων 

περνούσαν µέσα από κάποια αγορά. Τα περισσότερα παράγονταν και διετίθεντο µε τρόπο που 
δεν µπορούµε εύκολα να διανοηθούµε σήµερα. Για παράδειγµα, στις δουλοκτητικές κοινωνίες οι 
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σκλάβοι παρήγαν αγαθά τα οποία τα καρπούνταν οι ιδιοκτήτες τους. Η σχέση δούλου και αφέντη 
ήταν καθαρά σχέση υποταγής στην οποία δεν χώραγε η έννοια του εµπορεύµατος. Γιατί;  

 

Στην περίπτωση ενός εµπορεύµατος, ο πωλητής υπολογίζει την αξία αυτού που θα πάρει ως 

αντάλλαγµα (βλέπε Τµήµα 2.2, Κεφάλαιο 2). Όµως ένας σκλάβος το µόνο που προσδοκά από το 

προϊόν του µόχθου του είναι να γλιτώσει τη βουρδουλιά του επιστάτη. Και από τη στιγµή που η 

µη-βουρδουλιά δεν µπορεί να θεωρηθεί εµπόρευµα, βλέπουµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό της 
παραγωγής στις δουλοκτητικές κοινωνίες δεν ήταν εµπορεύµατα. 

 

Μπορεί ο Θουκυδίδης να δίνει οικονοµικές εξηγήσεις στα γεγονότα της εποχής του (βλέπε 

Τµήµα 1.1, Κεφάλαιο 1), όµως οι εξηγήσεις αυτές δεν βασιζόντουσαν στην ανάλυση των 

εµπορικών ανταλλαγών αλλά της δυνατότητας των Αθηναίων (και των λοιπών κοινωνιών της 

εποχής) να αποσπούν µε τη βία χρήµατα ή αγαθά είτε από τους δούλους τους (π.χ. αυτούς που 

δούλευαν στον Αθηναϊκό ορυχείο ασηµιού στο Λαύριο) είτε από τους «συµµάχους» τους. 
Βλέπουµε δηλαδή ότι παρόλο που οι οικονοµικές εξηγήσεις ήταν πάντοτε επίκαιρες, δεν 

βασίζονταν πάντα στην ανάλυση των εµπορικών ανταλλαγών. Ο λόγος είναι απλός: Στις 

κοινωνίες αυτές, αν και οι εµπορικές συναλλαγές ήταν πολύ διαδεδοµένες, ούτε η παραγωγή 

(που όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 1 αποτελεί την πεµπτουσία της αντιµετώπισης του οικονοµικού 

προβλήµατος µιας κοινωνίας) ούτε η κατανοµή του πλούτου δεν βασίζονταν στις εµπορικές 

ανταλλαγές αλλά, ως επί το πλείστον, βασίζονταν στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία των 

δυνατών πάνω στους αδύνατους. 
 

Περίπου το ίδιο ίσχυε και στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες την εποχή της φεουδαρχίας. Ο φεουδάρχης 

κατακρατούσε ένα ποσοστό της παραγωγής των δουλοπάροικων, οι οποίοι δεν είχαν τη 

δυνατότητα να του το αρνηθούν δίχως να υποστούν βαρύτατες συνέπειες. Από άκρου σε άκρον 

του πλανήτη, από την Ασία µέχρι και τις Ευρωπαϊκές αποικίες στην  Αφρική και στην Αµερική, 

η µεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων δούλευε και παρήγε προϊόντα τα οποία στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν πληρούσαν τον ορισµό που δώσαµε στο περασµένο κεφάλαιο στο εµπόρευµα 
(δηλαδή, προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί τα παράγουν για να τα ανταλλάξουν µε άλλα 

εµπορεύµατα).  

  

Βέβαια αυτό δεν σηµαίνει ότι στην αρχαιότητα, στον µεσαίωνα και στις αποικίες των 

Ευρωπαϊκών δυνάµεων δεν υπήρχαν εµπορεύµατα. Ασφαλώς και υπήρχαν. Μάλιστα το εµπόριο 

ήταν και πολύ έντονο και ιδιαίτερα διαδεδοµένο. Οι αρχαίοι Φοίνικες, Έλληνες, Αιγύπτιοι, 

Κινέζοι, Μελανήσιοι κλπ κάλυπταν χιλιάδες χιλιόµετρα κουβαλώντας λογιών- λογιών προϊόντα 
από τη µια άκρη του κόσµου στην άλλη εκµεταλλεύοµενοι τις ανισότητες των ανταλλακτικών 

τους αξιών από µέρος σε µέρος. Π.χ έµποροι από τη Χίο αγόραζαν κρασί από την Κόρινθο και 

το αντάλλασσαν στη Θράκη µε υφάσµατα τα οποία τα αντάλλασσαν ξανά στη Κόρινθο µε 

περισσότερο κρασί από όσο είχαν αγοράσει αρχικά, κοκ.  

 

Πράγµατι, όλες οι κοινωνίες, από καταβολής τους, ανέπτυξαν αγορές. ‘Ολα άρχισαν τη στιγµή 

που κάποιος είπε σε κάποιον άλλον: «Εάν µου δώσεις ένα από τα µήλα σου θα σου δώσω ένα 
από τα πορτοκάλια µου».  ∆εν ήταν όµως αναγκαστικά κοινωνίες της αγοράς ή, διαφορετικά, δεν 
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τις χαρακτήριζε η λογική µιας κοινωνίας της αγοράς (όπως συµβαίνει σήµερα). Ήταν απλά 
κοινωνίες, οικονοµίες, µε αγορές. 

 

Για να καταλάβουµε τη διαφορά µεταξύ µιας κοινωνίας της αγοράς και µιας κοινωνίας µε 

αγορές, ας µελετήσουµε το εξής απλό παράδειγµα: Εάν θέλουµε να εξηγήσουµε την επιτυχία 

των Ισπανών εµπόρων στην Λατινική Αµερική στη διάρκεια του 18ου αιώνα, θα ξεκινήσουµε µε 

την υπεροπλία του Ισπανικού ναυτικού στην Αµερικανική ήπειρο. Το ίδιο και για τους 
Βρετανούς ή τους ∆ανούς στην Άπω Ανατολή, έναν αιώνα αργότερα, των οποίων η επικράτηση 

ήταν συνυφασµένη µε την παρουσία του πολεµικού ναυτικού των χωρών αυτών στον Ινδικό και 

στον Ειρηνικό ωκεανό. Ας αναρωτηθούµε τώρα γιατί οι Ιάπωνες διείσδυσαν µε τέτοια επιτυχία 

τα τελευταία σαράντα χρόνια στην αγορά αυτοκινήτων και ηλεκτρονικών αγαθών στις ΗΠΑ.  

 

Αντίθετα µε τις προγενέστερες κοινωνίες (τις οποίες ονοµάσαµε κοινωνίες µε αγορές), η 

απάντηση µας δεν µπορεί να βασίζεται σε έξω-οικονοµικές έννοιες (όπως π.χ. στη δύναµη του 
Ιαπωνικού στόλου). Είµαστε υποχρεωµένοι να απαντήσουµε χρησιµοποιώντας αποκλειστικά 

οικονοµικούς όρους - όρους που να έχουν να κάνουν µε τη δοµή της ιαπωνικής βιοµηχανίας, τη 

δυνατότητά της να αυξάνει την παραγωγή χωρίς να αυξάνει τα έξοδά της, την ποιότητα των 

εµπορευµάτων της, την τεχνολογική τους ανωτερότητα κοκ. Σε αντιδιαστολή µε τις κοινωνίες µε 

αγορές, σε µια κοινωνία της αγοράς, σαν αυτή στην οποία ζούµε σήµερα, οι εξηγήσεις των 

οικονοµικών φαινοµένων δεν µπορεί παρά να είναι οικονοµικής φύσης. Το ερώτηµα στο οποίο 

θα στραφούµε τώρα είναι: Πως προέκυψαν οι κοινωνίες της αγοράς µέσα στα τελευταία 
διακόσια πενήντα, περίπου, χρόνια; 

 

3.2 Η γένεση των κοινωνιών της αγοράς 
 

Η διαδικασία δηµιουργίας ενός προϊόντος στηρίζεται σε τρία βασικά συστατικά: Την ανθρώπινη 

εργασία, τα εργαλεία ή τα µηχανήµατα που χειρίζονται οι εργαζόµενοι, και τη γη ή τον χώρο 

(π.χ. ένα ορυχείο) όπου λαµβάνει χώρα η παραγωγή. Αυτά τα τρία συστατικά ονοµάζονται 
παραγωγικοί συντελεστές. Σήµερα, σε αντίθεση µε το παρελθόν, και οι τρεις αυτοί συντελεστές 

µπορούν κάλλιστα να χαρακτηριστούν κυρίως εµπορεύµατα.  

 

Οι εργαζόµενοι δεν δουλεύουν πλέον υπό την απειλή των όπλων (όπως εργάζονταν οι δούλοι 

στο ορυχείο του αρχαίου Λαυρίου). Πωλούν την εργασία τους στους εργοδότες µε αντάλλαγµα 

έναν µισθό ο οποίος τους δίνει πρόσβαση σε άλλα εµπορεύµατα (π.χ. τρόφιµα, στέγη κτλ). Οι 
εργοδότες από την άλλη µεριά µισθώνουν τους εργαζόµενους και «αναµειγνύουν» την εργασία 

που εκείνοι προσφέρουν µε τα µη-ανθρώπινα παραγωγικά µέσα που έχουν ήδη µισθώσει (π.χ. τα 

εργαλεία, τα τρακτέρ, τα χωράφια, τις πρώτες ύλες). Σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι η 

παραγωγή εµπορευµάτων. Όταν µε το καλό τα εµπορεύµατα αυτά παραχθούν, τότε οι εργοδότες 

τα πουλάνε στην αγορά και κρατάνε για τον εαυτό τους τα έσοδα. 

 

Βλέπουµε λοιπόν, από την προηγούµενη παράγραφο, ότι η εργασία στις µέρες µας είναι και αυτή 
ένα εµπόρευµα που αγοράζεται και πουλιέται. Το ίδιο συµβαίνει µε αυτό που ονοµάσαµε 

κεφάλαιο στο Τµήµα 1.4 του Κεφαλαίου 1: δηλαδή ότι έχει παραχθεί µε σκοπό, όχι να 
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καταναλωθεί, όπως π.χ. ένα παγωτό, αλλά να βοηθήσει στην παραγωγή κάτι άλλου. Το 
παράδειγµα που είχαµε χρησιµοποιήσει στο Κεφάλαιο 1 ήταν ένα δρεπάνι (ή ένα άροτρο) το 

οποίο µπορεί να θεωρηθεί κεφάλαιο για έναν αγρότη αφού αποτελεί ένα προϊόν του οποίου 

σκοπός είναι να συµµετάχει στην παραγωγή κάποιου άλλου προϊόντος (π.χ. του σιταριού). 

 

Τα παραχθέντα µέσα παραγωγής (δηλάδή το κεφάλαιο) σήµερα πλεόν είναι εµπορεύµατα σαν 

όλα τα άλλα. Οι αγρότες αγοράζουν τρακτέρ από τις αντιπροσωπείες έτσι όπως οι καταναλωτές 
αγοράζουν  Ι.Χ αυτοκίνητα. Οι παραγωγοί εργαλείων, µηχανηµάτων, υπολογιστών κλπ, 

προσβλέπουν και εκείνοι στην ανταλλακτική αξία των προϊόντων τους και δεν ενδιαφέρονται για 

τη χρηστική τους αξία (δηλαδή δεν τα κατασκευάζουν για να τα χρησιµοποιούν οι ίδιοι αλλά για 

να τα πουλήσουν στην αγορά). Εν συντοµία, όπως η εργασία έτσι και το κεφάλαιο είναι, στις 

µέρες µας, εµπορεύµατα. 

 

Τέλος το ίδιο ισχύει και µε τη γη, τα οικόπεδα, τους αγρούς, τα ορυχεία. Είναι και αυτά 
εµπορεύµατα τα οποία αγοράζοντια και πουλιούνται όπως όλα τα άλλα εµπορεύµατα (π.χ. µέσω 

αγγελιών στις εφηµερίδες, από µεσιτικά γραφεία, κρατικές δηµοπρασίες κλπ). 

 

Παραγωγικοί συντελεστές:  
ΕΡΓΑΣΙΑ (ή ανθρώπινο κεφάλαιο), δηλαδή ο ανθρώπινος µόχθος που είναι αναγκαίος για την 
παραγωγή προϊόντων, φορείς του οποίου είναι οι εργαζόµενοι (π.χ. βιοµηχανικοί εργάτες, 

αγρότες, δάσκαλοι).  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ, δηλαδή όλα εκείνα τα προϊόντα τα οποία παρήχθησαν όχι για να τα «χαρούν» οι 

καταναλωτές αλλά για να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία άλλων προϊόντων (π.χ. 

τρακτέρ, υπολογιστές γραφείων, γερανοί). [Θυµήσου ότι στην οικονοµική επιστήµη ο όρος 

κεφάλαιο δεν αναφέρεται σε χρήµατα αλλά σε εργαλεία που χρησιµεύουν στην παραγωγή άλλων 

προϊόντων – βλέπε Τµήµα 1.4, Κεφάλαιο 1.]  
ΓΗ, δηλαδή ο χώρος που χρειάζεται για να στηθεί µια παραγωγική µονάδα (π.χ. το χωράφι, το 

ορυχείο) 

 

Συµπερασµατικά, σήµερα οι παραγωγικοί συντελεστές είναι πλέον εµπορεύµατα. Αγοράζονται 

και πωλούνται σε κάποια αγορά στην οποία καθορίζεται η ποσότητα του κάθε συντελεστή που 
θα µισθώσουν οι εργοδότες και η τιµή της µίσθωσης (π.χ. ο µισθός των εργαζοµένων, το ενοίκιο 

για τους αγρούς κλπ). Έτσι έχουµε την αγορά εργασίας (εκεί όπου οι εργοδότες ψάχνουν για 

προσωπικό), τα µεσιτικά γραφεία ή τις αγγελίες των εφηµερίδων για τα ακίνητα, και την αγορά 

εργαλείων και γενικότερα των ειδών κεφαλαίου που χρησιµεύουν στην παραγωγή άλλων 

προϊόντων.  

 
Αυτές οι αγορές, όσο παράξενο και να ηχεί στα αυτιά µας σήµερα, δεν υπήρχαν πάντα. Στην 

εποχή της φεουδαρχίας, κανένας από αυτούς τους συντελεστές δεν αποτελούσε εµπόρευµα. Ας 

ξεκινήσουµε από τη γη. Και βέβαια υπήρχε ζήτηση για γη. Αυτό που έλειπε όµως ήταν µια 

συγκροτηµένη αγορά γης. Την εποχή εκείνη υπήρχαν συνήθως δυο κατηγορίες ατόµων: εκείνοι 

που, για καλή τους τύχη, ήταν γόνοι γαιοκτηµόνων, και οι υπόλοιποι οι οποίοι δούλευαν για τους 

γαιοκτήµονες. Οι γαιοκτήµονες (ή αριστοκράτες) κληρονοµούσαν τη γη στην οποία «ανήκαν» οι 
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άκληροι κολίγοι ή δουλοπάροικοι. Όταν για κάποιο λόγο άλλαζε το αφεντικό, οι δουλοπάροικοι 
γινόντουσαν περουσιακό στοιχείο του καινούργιου αφεντικού. Κυριολεκτικά «ανοίκαν» στη γη 

και, συνεπώς, και στον ιδιοκτήτη της. 

 

Περίπτωση ένας δουλοπάροικος να αγοράσει από τις οικονοµίες του γη από το αφεντικό δεν 

υπήρχε. Όσο για τους γαιοκτήµονες, ούτε και εκείνοι συνήθιζαν να πουλάνε την κληρονοµιά 

τους. Μάλιστα θεωρείτο ντροπή το να πουλήσεις την προγονική γη. Έτσι οι περισσότερες 
αλλαγές στην ιδιοκτησία γης ήταν απόρροια πολέµων και τοπικών συγκρούσεων µεταξύ 

φεουδαρχών, οι οποίοι όπλιζαν για αυτό το λόγο τους δουλοπάροικούς τους.  

 

Φυσικά ούτε η εργασία ήταν εµπόρευµα. Οι φεουδάρχες αποσπούσαν ένα ποσοστό της 

παραγωγής, των προϊόντων του µόχθου των κολίγων. Μπορεί οι εργαζόµενοι να δούλευαν 

ασταµάτητα υπό άθλιες συνθήκες, όµως η εργασία τους ούτε αγοραζόταν ούτε πουλιόταν. 

Συνεπώς δεν είχε και ανταλλακτική αξία (αν και είχε τεράστια χρηστική αξία για τους ίδιους 
αλλά και για την αριστοκρατία της οποίας τα πλούτη βασίζονταν στην εργασία των 

δουλοπάροικων).  

 

Όσο για αυτό που ονοµάσαµε κεφάλαιο, δηλαδή τα προϊόντα που παράγονται για να 

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή άλλων προϊόντων (π.χ. το τρακτέρ), και αυτά δεν θα 

µπορούσαµε να τα χαρακτηρίσουµε αµιγώς εµπορεύµατα επί φεουδαρχίας. Για παράδειγµα 

πολλά από αυτά τα εργαλεία (π.χ. φτυάρια και άροτρα) τα κατασκεύαζαν οι κολίγοι για ιδία 
χρήση (δηλαδή για τη χρηστική τους αξία) στα χωράφια, στα λιοτρίβια, στις στάνες. Και όσα 

εργαλεία ήταν όντως εµπορεύµατα (δηλαδή παράγονταν για την ανταλλακτική τους αξία µόνο 

και µε σκοπό να πουληθούν) αντιπροσώπευαν ένα µικρό ποσοστό της συνολικής παραγωγής 

κεφαλαίου.  

 

Κοινωνία της αγοράς: Μια κοινωνία θεωρείται κοινωνία της αγοράς εφόσον οι συντελεστές 

παραγωγής (εργασία, γη και κεφάλαιο) µπορούν να θεωρηθούν εµπορεύµατα. 

 

Περιληπτικά στις δουλοκτητικές κοινωνίες, και επί φεουδαρχίας, οι κοινωνίες ήταν χωρισµένες 
σε τέσσερεις κατηγορίες. Οι βασικές δύο ήταν:  

(1) Οι δουλοκτήτες, φεουδάρχες ή αριστοκράτες – οι οποίοι δεν παρήγαν αλλά στους 

οποίους ανήκαν τα µέσα παραγωγής (συµπεραλαµβανοµένων και των εργαζοµένων).  

(2) Οι δούλοι ή δουλοπάροικοι (που ονοµάζονται και κολίγοι) – οι οποίοι παρήγαν τα 

περισσότερα αγαθά δίχως να τους ανήκει ούτε καν ο εαυτός τους.  

Οι άλλες δύο κατηγορίες αποτελούνταν από:  

(3) τους αυλικούς, ιερείς, επιτηρητές και γενικά όσους πλαισίωναν το κοινωνικό σύστηµα 
όντες περιφεριακοί στη διαδικασία παραγωγής αγαθών  - και συνεπώς χωρίς να 

εµπίπτουν είτε στην κατηγορία (1) είτε στην (2).  

Τέλος υπήρχαν,  

(4) οι τεχνίτες οι οποίοι σε µερικές περιπτώσεις ήταν και αυτοί δούλοι [οπότε ανήκαν 

ουσιαστικά στην κατηγορία (2)] αν και, σε µερικές περιπτώσεις, κατάφερναν να 

λειτουργούν ως «ελεύθεροι επαγγελµατίες».  
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Αυτές οι κατηγορίες είναι γνωστές στους κοινωνικούς επιστήµονες ως κοινωνικές τάξεις. 

∆ηλαδή, οµάδες ανθρώπων των οποίων το κοινό χαρακτηριστικό είναι η σχέση που έχουν µε τα 

µέσα (ή µε τους συντελεστές) παραγωγής. Π.χ στα µέλη της κατηγορίας (1) ανήκουν από κοινού 

σχεδόν όλοι οι συντελεστές παραγωγής µιας τέτοιας κοινωνίας  - µε εξαίρεση ίσως τα εργαλεία 

που παρήγαν τα µέλη της κατηγορίας (4). Αντίθετα τα µέλη της κατηγορίας (2) συνδέονται από 

την έλλειψη νοµικών δικαιωµάτων πάνω σε οποιοδήποτε συντελεστή παραγωγής (ούτε καν στην 
ίδια τους την εργασία). 

 

Κοινωνικές τάξεις και παραγωγή: Ήδη έχουµε χαρακτηρίσει την παραγωγή  ως τη βασική 

απάντηση των ανθρώπων στο οικονοµικό πρόβληµα (βλέπε Κεφάλαιο 1). Τώρα βλέπουµε πως η 

σχέση του κάθε ατόµου µε τα µέσα (ή τους συντελεστές) παραγωγής καθορίζει την κοινωνική 

τάξη στην οποία ανήκουν. 

 

Η τέσσερεις κατηγορίες, ή κοινωνικές τάξεις, που αναφέραµε προηγουµένως χαρακτήριζαν τις 

περισσότερες κοινωνίες µέχρι περίπου πριν τρεις αιώνες. Αυτή η δοµή άλλαξε µόνο µε την 

γέννηση των κοινωνιών της αγοράς, ιδίως µετά την βιοµηχανική επανάσταση που ξέσπασε στη 
Βρετανία και στην Ολλανδία στη διάρκεια του 18ου αιώνα.  

 

Η αρχαία Αθήνα ως εξαίρεση: Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία διέφερε πολύ από αυτό που 

ονοµάζουµε σήµερα «δηµοκρατία». Οι πολίτες της, δηλαδή οι έχοντες πολιτικά δικαιώµατα, 
αποτελούσαν µια µειοψηφία των κατοίκων της επικράτειας της αρχαίας Αθήνας (µην ψεχνάµε 

ότι οι γυναίκες, οι δούλοι και οι «έποικοι» αποκλείονταν από τις δηµοκρατικές διαδικασίες). 

Παρόλα αυτά, η Αθήνα της κλασικής περιόδου αποτέλεσε ίσως το µοναδικό παράδειγµα 

κοινωνίας όπου η πολιτική εξουσία δεν ανήκε µόνο στους µεγαλο-ιδιοκτήτες δούλων και γης 

(δηλαδή στους αριστοκράτες). Υπήρχαν αρκετές χιλιάδες σχετικά φτωχών ανδρών (π.χ. µικρο-

γεωργών, τεχνιτών) οι οποίοι απολάµβαναν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα µε τους αριστοκράτες 

(καθώς βέβαια και το δικαίωµα στην αυτο-διάθεση του εαυτού τους ή της εργασίας τους). Για να 
επαναληφθεί ένα τέτοιο φαινόµενο έπρεπε η ανθρωπότητα να περιµένει µέχρι τον 19ο αιώνα. 

[Από το µάθηµα της ιστορίας θυµήσου το µένος των αριστοκρατών της αρχαίας Αθήνας 

απέναντι στους δηµοκρατικούς οι οποίοι τους εµπόδιζαν να µονοπωλούν την πολιτική εξουσία 

(κάτι που είχαν καταφέρει όλες οι υπόλοιπες αριστοκρατίες µέχρι πρόσφατα).] 

 

Τι ήταν αυτό που γέννησε τις κοινωνίες της αγοράς; Εν συντοµία, η απάντηση είναι: Η 

βιοµηχανική επανάσταση, η οποία ξεκίνησε στα µέσα του 18ου αιώνα στη Βρετανία αλλά και 

στην Ολλανδία. Τι συνέβη; Για λόγους που ερευνούν οι ιστορικοί, οι ανακαλύψεις ναυτικών 

οδών από τους Ευρωπαίους εξερευνητές, και το όλο και αυξανόµενο εµπόριο που προέκυψε ως 

αποτέλεσµα, οδήγησαν στην ανατίµηση συγκεκριµένων προϊόντων. Για παράδειγµα, οι Ισπανοί, 

Ολλανδοί, Βρετανοί και Πορτογάλοι έµποροι έπαιρναν Σκοτσέζικο µαλλί και το αντάλλασσαν 
στη Σαγκάη µε Κινέζικο µετάξι, το οποίο µε τη σειρά του το αντάλλασσαν µε Ιαπωνικά σπαθιά 

στη Γιοκοχάµα, προτού κινήσουν και πάλι προς δυσµάς όπου σταµατούσαν στη Βοµβάη για να 

ανταλλάξουν τα σπαθιά µε µπαχαρικά τα οποία τα έφερναν στην Ευρώπη για να τα ανταλλάξουν 

µε πολύ περισσότερο µαλλί από αυτό µε το οποίο ξεκίνησαν. 
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Έτσι λοιπόν προϊόντα όπως π.χ. το µαλλί, τα µπαχαρικά, το µετάξι, τα ατσαλένια σπαθιά, 

µετετράπησαν σε διεθνούς αξίας εµπορεύµατα - σε προϊόντα που η αξία τους για τον παραγωγό 

ήταν πλέον αναπόσπαστα δεµένη µε την ανταλλακτική τους αξία. Όποιος έµπορος ή παραγωγός 

τα διέθετε στις καινούργιες αγορές, πλούτιζε. Κάποια στιγµή οι γαιοκτήµονες της Αγγλίας και 

της Σκοτίας, καθώς ατένιζαν τις ορδές των κολίγων τους από το παράθυρο του πύργου τους, 

σκέφτηκαν ότι ίσως θα έπρεπε να εκµεταλλευτούν καλύτερα τις νέες δυνατότητες για περαιτέρω 
πλουτισµό που τους παρείχε το εκκολαπτόµενο δίκτυο διεθνούς εµπορίου. «Τι τους θέλουµε 

τόσους κολίγους να φυτεύουν κρεµµύδια και παντζάρια;» αναρωτήθηκαν. «Τι αξία έχουν τα 

παντζάρια στη διεθνή αγορά; Καµία!»   

 

Αποφάσισαν λοιπόν ότι, µιας και το µαλλί έχει µεγαλύτερη αξία, ίσως να είναι προτιµότερο να 

αντικαταστήσουν τα «µπουλούκια» των κολίγων µε κοπάδια προβάτων που και πιο υποτακτικά 

και πιο προσοδοφόρα είναι. Έτσι κι έγινε. Μέσα σε µερικές δεκαετίες η Βρετανική επαρχία 
άλλαξε πρόσωπο όλως διόλου. Η γαλήνη και η αίσθηση της συνέχειας που υπήρχε στις τάξεις 

των κολίγων, οι οποίοι από γενιά και σε γενιά ζούσαν στον ίδιο τόπο, µε το ίδιο αφεντικό, 

ακολουθώντας τις συνήθειες και την εργασία των γονιών τους, κατεστράφη απότοµα.  

 

Τη στιγµή που οι φεουδάρχες πέταξαν τους δουλοπάροικους στο δρόµο µε συνοπτικές 

διαδικασίες, αντικαθιστώντας τους µε πρόβατα, ξεκίνησε η διαδικασία µετατροπής της 

Βρετανίας από µια κοινωνία µε αγορές σε µια κοινωνία της αγοράς. Γιατί; Κατ’ αρχήν η έξωση 
των κολίγων µετέτρεψε την εργασία αλλά και τη γη σε εµπορεύµατα! Πως; Τι θα έκανες εσύ εάν 

βρισκόσουν από τη µια στιγµή στην άλλη σ' ένα λασπόδροµο στην επαρχιακή Βρετανία; 

Μάλλον θα περπατούσες µέχρι το πρώτο χωριό, θα χτύπαγες την πρώτη πόρτα, και θα έλεγες: 

«Θα κάνω οποιαδήποτε εργασία θέλετε για ένα κοµµάτι ψωµί και µια στέγη.» Να η πρώτη 

προσφορά, από ένα «ελεύθερο» εργαζόµενο, µισθωτής εργασίας! 

 

Αυτό ακριβώς συνέβη καθώς οι τέως κολίγοι περιπλανιόνταν στους καρόδροµους κατά χιλιάδες 
και προσέφεραν το µόνο εµπόρευµα στη διάθεση τους: την εργατική τους δύναµη. Αντίθετα µε 

τους γονιούς και παππούδες τους οι οποίοι εργάζονταν αλλά χωρίς ποτέ να πουλάνε την εργασία 

τους (µιας και είχαν πρόσβαση και σε γη αλλά και σε εργαλεία για να τη δουλέψουν), οι τέως 

κολίγοι εξαναγκάστηκαν να γίνουν έµποροι εργασίας - της δικής τους εργασίας. Η τραγωδία 

τους ήταν ότι για πολλές δεκαετίες, µέχρι να «πάρει µπρος» για τα καλά η βιοµηχανική 

επανάσταση, η καινούργια αυτή αγορά εργασίας χαρακτηριζόταν από τεράστια προσφορά αλλά 

ελάχιστη ζήτηση: δεν υπήρχαν αγοραστές ικανοί να απορροφήσουν όλο αυτό το λεφούσι 
άνεργων τέως κολίγων. Το αποτέλεσµα ήταν λιµ’ος, αρρώστια, δυστυχία. 

 

Ας δούµε τώρα πως η έξωση των κολίγων δηµιούργησε για πρώτη φορά µια ώριµη αγορά 

παραγωγικής γης. Με την υποκατάσταση των κολίγων µε πρόβατα, οι γαιοκτήµονες 

συνειδητοποίησαν ότι η γη τους έχει ανταλλακτική αξία (και όχι µόνο χρηστική) η οποία 

καθοριζόταν πλέον έµµεσα, αλλά σαφέστατα, από το διεθνές εµπόριο. Όσο αυξανόταν η 

ανταλλακτική αξία του µαλλιού, αυξανόταν και η αξία ενός στρέµµατος γης το οποίο µπορούσε 
να φιλοξενεί πρόβατα. Παράλληλα, όσο πυκνότερο το χορτάρι ενός χωραφιού, τόσο 
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περισσότερα πρόβατα µπορούσε να συντηρήσει και, άρα, τόσο περισσότερο µαλλί µπορούσε να 
παράγει.  

 

Να πως η ανταλλακτική αξία του µαλλιού οδήγησε στην ανταλλακτική αξία του χωραφιού. 

Ξάφνου ένας Λόρδος που είχε κάποια χωράφια τα οποία δεν τα εκµεταλλευόταν, απέκτησε 

κίνητρο να τα νοικιάσει είτε σε κάποιον άλλο αριστοκράτη που ενδιαφερόταν είτε σε κάποιους 

τέως κολίγους (από τους οποίους θα εισέπραττε ενοίκιο). Οι τέως κολίγοι, και νυν 
«επιχειρηµατίες», αναγκάστηκαν να πουλάνε το µαλλί στην αγορά και από αυτά τα έσοδα να 

πληρώνουν το ενοίκιο. 

 

Παρατήρησε τη µετατροπή των κολίγων σε εµπόρους την ίδια στιγµή που η γη των προγόνων τους 

µετετράπη και εκείνη σε εµπόρευµα: Πριν την έξωση είχαµε καθεστώς φεουδαρχίας. Οι κολίγοι 

ανήκαν στη γη η οποία ανήκε στον αφέντη. Οι κολίγοι δούλευαν τη γη τους και ο αφέντης 

έπαιρνε το µερτικό του. Καµία επέµβαση της αγοράς στην παραγωγική διαδικασία. Τα προϊόντα 
που παρήγαν οι κολίγοι, η ίδια η γη, αλλά και η εργασία τους, είχαν µόνο χρηστική αξία τη 

οποία την µοιράζονταν οι κολίγοι και ο φεουδάρχης ανάλογα µε το πόσο πονόψυχος ή ισχυρός 

ήταν σε σχέση µε τους δουλοπάροικούς του.  

 

Ενοίκιο, τιµή εµπορευµάτων και η αξία της γης: Όσο ανέβαινε (έπεφτε) η διεθνής τιµή του 
µαλλιού, ανέβαινε (έπεφτε) η αξία της γης που µπορούσε να συντηρήσει πρόβατα και ανέβαινε 

(έπεφτε) το ενοίκιο που χρέωναν οι γαιοκτήµονες για τέτοιου είδους χωράφια. 

 

Μετά την έξωση των κολίγων, όλα άλλαξαν και η πλειοψηφία του λαού αναγκάστηκε να 
εισέλθει σε κάποια αγορά. Οι περισσότεροι κολίγοι µπήκαν στην αγορά εργασίας όπου 

πούλαγαν το µόχθο τους. Μερικοί κολίγοι συνέχισαν να δουλεύουν τη γη των φεουδαρχών αλλά 

υπό άλλο, εντελώς διαφορετικό, καθεστώς: ως ενοικιαστές όπου το νοίκι τους διαµορφωνόταν 

από την τιµή του µαλλιού. Ενώ οι µανάδες και οι πατεράδες τους  ζούσαν µε το άγχος να τους 

αφήσει ο αφέντης αρκετό µερίδιο από τη σοδειά ώστε να µην πεινάσουν το χειµώνα, αυτοί 

αγωνιούσαν για κάτι διαφορετικό: «Θα καταφέρουµε να πουλήσουµε το µαλλί µας στην αγορά 

και να εισπράξουµε αρκετά ώστε και να πληρώσουµε το νοίκι στο αφεντικό και να αγοράσουµε 
αρκετό καλαµπόκι να θρέψουµε τα παιδιά µας;» Με άλλα λόγια αγωνιούσαν είτε για την 

ανταλλακτική αξία της εργασίας τους (δηλαδή το µεροκάµατό τους) είτε για την ανταλλακτική 

αξία του µαλλιού που παρήγαν ως ένοικοι των γαιοκτηµόνων. 

 

Το τέλος της φεουδαρχίας και οι ανταλλακτικές αξίες: Το τέλος της φεουδαρχίας 
συνοδεύτηκε από την σταδιακή κυριαρχία των ανταλλακτικών αξιών επί των χρηστικών αξιών. 

 

Έτσι λοιπόν η Βρετανία από µια κοινωνία µε αγορές εξελίχθηκε σε µια κοινωνία της αγοράς. Η 

διαδικασία µετάβασης ολοκληρώθηκε στο δεύτερο µισό του 18ου αιώνα όταν στο σκηνικό αυτό 
προστέθηκε ένα γκρι, απάνθρωπο κτίριο, µε ψηλές καµινάδες που ξέρναγαν ασταµάτητα 

µαύρους καπνούς: το εργοστάσιο στα έγκατα του οποίου δούλευαν ακούραστα οι ατµοµηχανές 

που εφηύρε ο Σκοτσέζος James Watt. 
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Γιατί άραγε ξέσπασε η βιοµηχανική επανάσταση στη Βρετανία και όχι κάπου αλλού; Όπως 
είδαµε προηγουµένως, εκεί στη Βρετανία δηµιουργήθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία µια 

κοινωνία όπου η πλειοψηφία των παραγωγών εξαναγκάστηκαν να εισέλθουν στην αγορά 

πουλώντας ό,τι µπορούσαν να πουλήσουν - δηλαδή, ως επί το πλείστον, την εργατική τους 

δύναµη. Όµως για δεκαετίες δεν υπήρχαν αγοραστές και οι τέως κολίγοι κατά χιλιάδες 

λιµοκτονούσαν και υπέφεραν από το κρύο και τις αρρώστιες. Κι όµως: Αυτή η εν δυνάµει 

εργατική δύναµη, η οποία δεν είχε καµία πρόσβαση σε µέσα παραγωγής (αφού µετά από την 
έξωση τους από τους αγρούς οι τέως κολίγοι δεν είχαν ούτε γη ούτε εργαλεία) ήταν ότι 

χρειαζόταν για να ξεπεταχτεί µέσα από αυτή την αθλιότητα η πρώτη βιοµηχανική κοινωνία. 

 

Οι περισσότεροι ιστορικοί συµφωνούν ότι στη Βρετανία οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες 

ήταν πιο ώριµες από αλλού (π.χ. από ότι στη Γαλλία ή στην Κίνα) για να ξεσπάσει εκεί η 

βιοµηχανική επανάσταση. ∆ύο ήταν οι βασικοί λόγοι: (α) Η γη ήταν συγκεντρωµένη στα χέρια 

λίγων γαιοκτηµόνων, και (β) οι γαιοκτήµονες αυτοί δεν είχαν σηµαντική στρατιωτική δύναµη 
στα χέρια τους (σε αντίθεση µε άλλους Ευρωπαίους φεουδάρχες, οι οποίοι διοικούσαν µεγάλους 

προσωπικούς στρατούς). Λόγω αυτής της έλλειψης στρατιωτικής ισχύος έπρεπε να σκεφτούν 

τρόπους αύξησης του πλούτου τους οι οποίοι να µην εξαρτώνται από την χρήση ωµής βίας.  

 

 

Έτσι λοιπόν όταν οι θαλασσοπόροι άνοιξαν τους υδάτινους δρόµους που έκαναν το διεθνές 

εµπόριο εφικτό, οι Βρετανοί γαιοκτήµονες ήταν από τους πρώτους που εκµεταλλεύτηκαν την 
ευκαιρία να πλουτίσουν µέσα από την αυξηµένη παραγωγή των εµπορευµάτων εκείνων που είχαν 

«πέραση» διεθνώς. Μάλιστα το ότι η γη ήταν συγκεντρωµένη στα χέρια λίγων φεουδαρχών 

[βλέπε το σηµείο (α) της προηγούµενης παραγράφου] σήµαινε ότι η µαζική έξωση των κολίγων 

(η οποία έδωσε το έναυσµα για τη δηµιουργία της πρώτης κοινωνία της αγοράς) χρειάστηκε την 

συγκατάβαση ενός σχετικά µικρού αριθµού γαιοκτηµόνων. 

 

Αν σκεφτούµε τη Βρετανία ως ένα µεγάλο καζάνι όπου σιγόβραζαν µαζί (α) εκατοντάδες 
χιλιάδες άκληροι άνεργοι και (β) τα ολοένα και πολλαπλασιαζόµενα χρήµατα που έρεαν στις 

τράπεζες του Λονδίνου από το διεθνές εµπόριο και τις Βρετανικές αποικίες (ιδίως την 

Καραϊβική όπου οι σκλάβοι από την Αφρική δούλευαν τα χωράφια των Βρετανών κατακτητών), 

και προσθέσουµε (γ) την ατµοµηχανή του κυρίου Watt, τότε τι προκύπτει; Τα εργοστάσια, στα 

οποία προσλαµβάνονταν οι τέως κολίγοι ως βιοµηχανικοί εργάτες (για πρώτη φορά στην 

ιστορία) για να δουλέψουν δίπλα-δίπλα στις καινούργιες ατµοµηχανές.  

Και ποιανού ιδέα ήταν αυτή; Ποιοι σκέφτηκαν να ιδρύσουν εργοστάσια;  Μα, οι έµποροι ή όσοι 
από τους αριστοκράτες παρατήρησαν ότι κάποια εµπορεύµατα ζητιόντουσαν πολύ στη διεθνή 

αγορά - όπως τα µάλλινα προϊόντα, τα υφάσµατα, τα µέταλλα. Σκέφτηκαν λοιπόν ότι εάν 

µπορούσαν να τα κατασκευάσουν γρήγορα και φτηνά, θα πλούτιζαν. Έβλεπαν τις ορδές των 

άνεργων τέως κολίγων να παρακαλάνε στους δρόµους για ένα κοµµάτι ψωµί, για µια δουλειά, 

για κάτι τέλος πάντων. Κάποια στιγµή άκουσαν ότι κάποιος κύριος Watt εφηύρε µια µηχανή που 

µπορούσε να κινεί ταυτόχρονα χίλιους αργαλειούς. ∆εν χρειάστηκε τίποτα περισσότερο. Τα 

πρώτα εργοστάσια ήταν µόνο θέµα χρόνου. 
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3.3 Η βιοµηχανική επανάσταση και οι νέες κοινωνικές τάξεις 
 

Με όλες αυτές οι αλλαγές, άλλαξε ριζικά και η κοινωνική διαστρωµάτωση. Οι κοινωνικές τάξεις 

µεταµορφώθηκαν τόσο που οι τέσσερεις κατηγορίες/τάξεις που περιγράψαµε στο προηγούµενο 

τµήµα έπαψαν να χαρακτηρίζουν τις µοντέρνες κοινωνίες (δηλαδή τις κοινωνίες της αγοράς). 

Κατ’ αρχήν, όπως ήδη είδαµε, γεννήθηκε µια καινούργια κοινωνική τάξη µέσα από τα σπλάχνα 

της τάξης των δουλοπάροικων: η εργατική τάξη που αποτελείτο από ελεύθερους τέως κολίγους 
(σε αντίθεση µε τους δούλους ή τους δουλοπάροικους που δεν ήταν κύριοι του εαυτού τους) οι 

οποίοι όµως δεν είχαν πλέον πρόσβαση στη γη (µετά την έξωσή τους από τα προγονικά τους 

χώµατα) και συνεπώς δεν είχαν τη δυνατότητα να παράγουν αγαθά για να τρέφονται. Το µόνο 

που µπορούσαν να κάνουν ήταν να µετατρέψουν την εργασία τους σε εµπόρευµα και να 

προσπαθήσουν να την πουλήσουν σε κάποιον. 

 

Θυµήσου (βλέπε το προηγούµενο τµήµα) πως κάποιοι τέως κολίγοι κατάφεραν να παραµείνουν 
στη γη ως ενοικιαστές. Μερικοί από αυτούς (οι πιο τυχεροί) προσέλαβαν άλλους τέως κολίγους 

στους οποίους πλήρωναν έναν (χαµηλό) µισθό για να αυξήσουν την αγροτική παραγωγή (και να 

µπορέσουν να πληρώσουν το ενοίκιο που απαιτούσε ο γαιοκτήµονας). Με άλλα λόγια 

µετατράπηκαν στους πρώτους επιχειρηµατίες της γής, υπό την έννοια ότι, αν και δεν τους ανήκε 

η γη, οργάνωναν ως αφεντικά τις γεωργικές καλλιέργιες. Όσοι επιβίωσαν σε αυτή τη καινούργια 

ζούγκλα της αγοράς, σταδιακά αγόρασαν εργαλεία (π.χ. θεριστικά µηχανήµατα), µερικές φορές 

και τον αγρό από τον γαιοκτήµονα, και έγιναν έτσι κεφαλαιοκράτες (δηλαδή ιδιοκτήτες 
κεφαλαίου – παραχθέντων µέσων παραγωγής). 

 

Αν και οι πρώτοι κεφαλαιοκράτες  ξεφύτρωσαν (βλέπε την προηγούµενη παράγραφο) στον 

αγροτικό τοµέα, η κοινωνική τάξη των κεφαλαιοκρατών κάνει δυναµικά την εµφάνιση της µε 

την ίδρυση, περί τα τέλη του 18ου αιώνα, των εργοστασίων – των κτιρίων εκείνων που για 

πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία έσφιζαν από κεφάλαιο, από ατµοµηχανές, µηχανικούς 

αργαλειούς, συστήµατα µαζικής παραγωγής ενέργειας (π.χ. µύλους που κινούνταν από το νερό 
το οποίο έρεε σε τεχνητά κανάλια) κτλ. Η τάξη των κεφαλαιοκρατών, η οποία είναι γνωστή και 

ως αστική τάξη, οι ιδιοκτήτες αυτών των εργοστασίων, διέφεραν σηµαντικά από την 

αριστοκρατία (τους γαιοκτήµονες) επειδή ο πλούτος τους παραγόταν µε ριζικά διαφορετικό 

τρόπο.  

 

Ενώ οι γαιοκτήµονες κάθονταν στα εκπληκτικά κάστρα τους και απλώς µάζευαν τα ενοίκια εκ 
του ασφαλούς, οι εργοστασιάρχες-κεφαλαιοκράτες ζούσαν µε την αγωνία του αν θα τους έµενε 

περίσσευµα αφού πλήρωναν (α) τους µισθούς των εργατών, (β) το νοίκι για το χώρο του 

εργοστασίου, (γ) τον τραπεζίτη από τον οποίο είχαν δανειστεί για να αγοράσουν τις 

ατµοµηχανές κλπ. Το «κέρδος» τους ήταν η διαφορά µεταξύ της ανταλλακτικής αξίας των 

αγαθών που παρήγε το εργοστάσιο τους και της ανταλλακτικής αξίας των αναγκαίων µέσων 

παραγωγής. Κανένας δεν τους εγγυόταν ότι η διαφορά αυτή θα ήταν πάντα θετική (δηλαδή ότι 

δεν θα έχαναν, αντί να κερδίσουν, χρήµατα).  
 

Όµως παρόλο το ρίσκο που έπαιρναν, οι κεφαλαιοκράτες (σε αντίθεση µε τους γαιοκτήµονες των 
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οποίων η βασική ασχολία ήταν το κυνήγι αλεπούς και φασιανών) λειτουργούσαν σαν διευθυντές 
µιας ορχήστρας η οποία αποτελείτο από τα µέσα παραγωγής µε πρώτο βιολί το κεφάλαιο . Όσο 

περίεργο και να ακούγεται, θαρυβώδη µηχανήµατα (όπως η ατµοµηχανή τότε, ο ιµάντας 

παραγωγής αργότερα, τα ροµπότ και οι υπολογιστές σήµερα) συνέθεσαν αρµονικά το 

βιοµηχανικό θαύµα που άλλαξε όλως διόλου τις ανθρώπινες κοινωνίες. Πολύ γρήγορα ο πλούτος 

έρρεε από αυτά τα εργοστασία, λες και επρόκειτο για συµφωνική µουσική, κάνοντας τα πλούτη 

των αριστοκρατών να φαντάζουν σαν κακόφωνες πενταροδεκάρες. 
 

Παρόλα αυτά οι αριστοκράτες, συνηθισµένοι να έχουν τα κοινωνικά πρωτεία, θεωρούσαν ακόµα 

και τους πιο επιτυχηµένους και πλούσιους εργοστασιάρχες κοινωνικά «κατώτερους» ανθρώπους 

– άξεστους κυνηγούς του κέρδους που κανένας «καθώς πρέπει» αριστοκράτης δεν ήθελε να 

συναναστρέφεται. Και όµως. Το ρολόι της βιοµηχανικής επανάστασης δεν µπορύσε να γυρίσει 

πίσω ότι και να νόµιζαν οι αριστοκράτες. Με τον καιρό, η κοινωνική τάξη των γαιοκτηµόνων 

έχασε το µεγαλύτερο µέρος από την οικονοµική της δύναµή. Παρά τα αµύθητα πλούτη τους, οι 
γαιοκτήµονες κάποτε συνειδητοποίησαν ότι το βάρος της πλουτοπαραγωγικής διαδικασίας 

πέρασε από τη γη (που τους ανήκε) στα εργοστάσια (τα οποία ανήκαν στην νέα κοινωνική τάξη 

των βιοµήχανων-επιχειρηµατιών). 

 

Όσο οι πλουτοπαραγωγικές διαδικασίες παίρναγαν στα χέρια των κεφαλαιοκρατών (δηλαδή των 

ιδιοκτητών των εργοστασίων και των άλλων µέσων παραγωγής που ονοµάζουµε κεφάλαιο), 

τόσο η δυνατότητα των αριστοκρατών να επιβάλλονται στην κοινωνία µειωνόταν. Έτσι η 
πολιτική εξουσία πέρασε από τους Λόρδους στους αντιπροσώπους των εµπόρων και των 

κεφαλαιοκρατών (στη λεγόµενη Βουλή των Κοινοτήτων). Πολύ σύντοµα οι νέες κυβερνήσεις 

ενστερνίστηκαν τα συµφέροντα των κεφαλαιοκρατών (δηλαδή της νέας αστικής τάξης) εις βάρος 

των γαιοκτηµόνων και άρχισαν να φορολογούν τη γη και τα έσοδα από τα ενοίκια, µειώνοντας 

έτσι, ακόµα περισσότερο, την οικονοµική ισχύ της αριστοκρατίας. Μέσα σε περίπου µισό αιώνα 

(δηλαδή µέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα), η βιοµηχανική επανάσταση µεταπήδησε και στην 

υπόλοιπη Ευρώπη, στην Αµερική και λίγο αργότερα (περί τα τέλη του 19ου αιώνα) στην 
Ιαπωνία. 

 

Όταν η διαδικασία αυτή ολοκληρώθηκε (στα τέλη του 19ου αιώνα) τρεις βασικές κοινωνικές 

τάξεις διαφάνηκαν: οι κεφαλαιοκράτες (οι οποίοι κατάφεραν να κλέψουν από τους γαιοκτήµονες 

την πρωτοκαθεδρία) των οποίων το µερτικό από το συνολικό προϊόν της κοινωνίας ήταν τα 

κέρδη τους, οι γαιοκτήµονες που συνέχιζαν να εισπράττουν ενοίκιο  για τη γη που τους ανήκε, 

και η εργατική τάξη που ζούσε από τους πενιχρούς µισθούς τους. 
 

3.4 Από την σκλαβιά στο έλεος της ζήτησης και της προσφοράς 
 

Σε προγενέστερες κοινωνίες, προτού αναδειχτούν οι κοινωνίες της αγοράς, οι εργαζόµενοι, 

δούλοι ή δουλοπάροικοι, ζούσαν υπό το καθεστώς του φόβου που τους προκαλούσε ο αφέντης. 

Τι ποσοστό της σοδειάς τους θα τους άφηνε να κρατήσουν φέτος; Θα έφτανε να βγάλουν το 
χειµώνα αυτοί και τα παιδιά τους; Η σχέση µε τα αφεντικά τους ήταν άµεση και προσωπική. Τη 

στιγµή που οι εκπρόσωποι του αφέντη τους έπαιρναν τα λιγοστά τους παντζάρια, το αντικείµενο 
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του µίσους ή του φόβου τους ήταν συγκεκριµένο: οι φυσιογνωµίες του αφέντη και των µπράβων 
του. Το ίδιο ίσχυε και όταν ο αφέντης ήταν φιλεύσπλαχνος: ήξεραν σε ποιον πρέπει να είναι 

ευγνώµονες. 

 

Με το πέρασµα στην κοινωνία της αγοράς, οι άκληροι γεωργοί µετετράπησαν είτε σε 

βιοµηχανικούς εργάτες, είτε σε αγρότες που πλήρωναν ενοίκιο στους γαιοκτήµονες. Και στις 

δύο περιπτώσεις ήταν «ελεύθεροι» παραγωγοί, στο βαθµό που κανείς δεν µπορούσε µε το ζόρι 
(όπως επί δουλείας) να τους υποχρεώσει να δουλέψουν. Υπό µια έννοια λοιπόν ήταν πλέον 

ελεύθεροι! Ελεύθεροι να κάνουν ότι θέλουν αλλά και πλήρως «απελευθερωµένοι» από µέσα 

παραγωγής (δηλαδή ήταν κυριολεκτικά στο δρόµο). Η απελευθέρωση των δούλων και των 

κολίγων είχε λοιπόν το αντίτιµό της: Ξάφνου βρέθηκαν στο έλεος της ζήτησης εργασίας, η οποία 

µε τη σειρά της καθοριζόταν από τη διεθνή προσφορά και ζήτηση των εµπορευµάτων. Κάτι 

τέτοιο δεν είχε ξανασυµβεί ποτέ (τουλάχιστον σε τέτοια κλίµακα) στην ανθρώπινη ιστορία. 

 
Προτού αναλύσουµε τι σηµαίνει να είναι κάποιος στο έλεος της προσφοράς και της ζήτησης, 

αξίζει να σηµειώσουµε πως, παρόλο που η βιοµηχανική επανάσταση πολλαπλασίασε τον πλούτο 

των κοινωνιών, η εργατική τάξη του 18ου και του 19ου αιώνα ζούσε σε συνθήκες πολύ 

χειρότερες από εκείνες των προγόνων τους. Όσοι δεν ήταν άνεργοι, δούλευαν πάνω από 14 ώρες 

το εικοσιτετράωρο, µέσα σε στην αποπνυκτική ατµόσφαιρα των εργοστασίων του Manchester ή 

των ορυχίων της Ουαλίας. Εφηµερίδες της εποχής  µας πληροφορούν για δεκάχρονα παιδιά στην 

Αγγλία και στην Σκοτία που ζούσαν αλυσοδεµένα µέρα-νύχτα στις ατµοµηχανές για να 
δουλεύουν όσο γίνεται πιο πολύ. Έγκυες γυναίκες εργάζονταν στα ορυχεία της Κορνουάλης και 

πολλές φορές αναγκάζονταν να γεννήσουν αβοήθητες µέσα στις γαλαρίες. Την ίδια εποχή, στις 

αποικίες (πχ. στην Τζαµάϊκα) αλλά και στον νότο των ΗΠΑ, η παραγωγή εξακολουθούσε να 

βασίζεται στα εργατικά χέρια των δούλων που είχαν απαχθεί από Ευρωπαίους δουλέµπορους 

από τις πατρίδες τους στην Αφρική. 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν, η βιοµηχανική επανάσταση χαρακτηριζόταν από ενδιαφέρουσες 
αντιφάσεις. Σήµανε το τέλος της δουλοκτητικής κοινωνίας, τερµάτισε την παντοκρατορία της 

αριστοκρατίας και δηµιούργησε τις συνθήκες για τις πρώτες αστικές δηµοκρατίες. Έδωσε το 

έναυσµα για την οικονοµική (και κατόπιν πολιτική και κοινωνική) άνοδο µιας νέας άρχουσας 

τάξης (της κεφαλαιοκρατικής ή αστικής) η οποία µε τη σειρά της έδωσε στις κοινωνίες µια νέα 

δυναµική που τις βοήθησε να ξεφύγουν από το τέλµα του µεσαίωνα. Όµως ταυτόχρονα οδήγησε 

στη άνιση κατανοµή του νέου πλούτου και στην βαθειά ανασφάλεια της µεγάλης πλειοψηφίας 

του πληθυσµού που, επι φεουδαρχίας,  τουλάχιστον είχε πρόσβαση σε ένα κοµµάτι γης το οποίο 
τους εξασφάλιζε λίγες ντοµάτες ή παντζάρια. 

 

Από τότε που οι κολίγοι αποκόπηκαν από τη γη και µετατράπηκαν σε βιοµηχανικούς εργάτες 

(π.χ. στην υφαντουργία), η µόνη τους ελπίδα να επιβιώσουν ήταν η µισθωτή εργασία. Το φάσµα 

της ανεργίας ορθωνόταν απειλητικό πάνω από την καθηµερινή τους ζωή. Ζούσαν, µε άλλα 

λόγια, µε την αγωνία να µην πέσει η διεθνής ζήτηση για ρούχα και υφάσµατα. Κάτι τέτοιο θα 

ανάγκαζε τον βιοµήχανο να τους µειώσει το µεροκάµατο ή ακόµα και να τους απολύσει. 
Φοβόντουσαν ακόµη να µην ανοίξουν αντίστοιχα εργοστάσια σε άλλες χώρες και αυξηθεί πολύ 
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η προσφορά ενδυµάτων, γιατί σε µια τέτοια περίπτωση θα έπεφτε η τιµή και θα κινδύνευαν να 
απολυθούν εάν ο εργοδότης τους δεν µπορούσε να καλύψει το κόστος της παραγωγής.  

 

Ζήτηση και προσφορά: Η ζήτηση ενός προϊόντος Χ που αντιστοιχεί σε µια τιµή Τ είναι η 

ποσότητα του προϊόντος Χ που θέλουν να αγοράσουν οι αγοραστές στη συγκεκριµένη τιµή Τ. Η 
προσφορά ενός προϊόντος Χ που αντιστοιχεί σε µια τιµή Τ είναι η ποσότητα του προϊόντος Χ 

που θέλουν να πουλήσουν οι πωλητές (αυτοί που έχουν περισσότερο Χ απ' ότι οι ίδιοι 

χρειάζονται) στη συγκεκριµένη τιµή Τ. (Βλέπε ακόµα το Τµήµα 1.6 του Κεφαλαίου 1 όπου 

εισάγαµε για πρώτη φορά τις έννοιες προσφοράς και ζήτησης.) 

 
Έστω ότι η προσφορά των υφασµάτων είναι µεγαλύτερη της ζήτησης. Τι σηµαίνει αυτό; 

Σηµαίνει ότι τα καταστήµατα είναι γεµάτα υφάσµατα τα οποία δεν πουλιούνται. Τι γίνεται 

συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις; Πέφτει η τιµή των υφασµάτων. Και το αντίθετο. Εάν τα 

καταστήµατα δουν ότι δεν µπορούν να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για υφάσµατα, και ότι οι 

πελάτες τσακώνονται µεταξύ τους για το ποιος θα φύγει µε ένα κοµµάτι ύφασµα, τι θα κάνουν; 

Θα αυξήσουν τις τιµές τους µιας και µπορούν να το πράξουν δίχως να τους ξεµείνουν απούλητα 

υφάσµατα. Να λοιπόν γιατί οι εργαζόµενοι στις υφαντουργίες ξύπναγαν κάθε πρωί µε την 
αγωνία να µην ξεπεράσει, διεθνώς, η προσφορά υφασµάτων τη ζήτηση υφασµάτων: Γιατί σε µια 

τέτοια περίπτωση θα µπορούσε να πέσει σηµαντικά η τιµή των υφασµάτων, να µειωθούν τα 

έσοδα του εργοστασίου στο οποίο δουλεύουν και είτε να µειωθούν οι µισθοί τους είτε να 

µείνουν χωρίς καθόλου εργασία. Ο φόβος του αφέντη είχε πλέον αντικατασταθεί, σε µεγάλο 

βαθµό, από τον φόβο του νόµου ζήτησης και προσφοράς. 

 

Ο νόµος της ζήτησης και της προσφοράς: Η τιµή ενός προϊόντος Χ θα τείνει να ανεβαίνει 

εφόσον η ζήτηση είναι µεγαλύτερη από την προσφορά. Αντίθετα, εάν η προσφορά ξεπερνά τη 

ζήτηση, η τιµή έχει την τάση να πέφτει. Συνεπώς, η τιµή ενός προϊόντος είναι δυνατόν να 

σταθεροποιηθεί µόνο εφόσον η προσφορά ισούται µε τη ζήτηση. 

 

Οι άκληροι αγρότες, που κατέληξαν να πληρώνουν ενοίκιο για τη γη που καλλιεργούσαν, ήταν 

το ίδιο εξαρτηµένοι από την αγορά. Εάν η ζήτηση για τα κρεµµύδια που παρήγαν έπεφτε, η τιµή 

των κρεµµυδιών θα κατρακύλαγε και µετά δεν θα µπορούσαν να µαζέψουν τα χρήµατα που 

έπρεπε να δώσουν ως ενοίκιο στον γαιοκτήµονα. Όµως και στην αντίθετη περίπτωση 
φοβόντουσαν ότι εάν αυξηθεί πολύ η ζήτηση για τα προϊόντα τους, µπορεί να ανοίξει η όρεξη 

του γαιοκτήµονα και να θελήσει να τους αυξήσει το ενοίκιο µιας και η αύξηση της 

ανταλλακτικής αξίας των κρεµµυδιών οδηγεί (α) στην αύξηση της ανταλλακτικής αξίας της γης 

που µπορεί και παράγει κρεµµύδια, και συνεπώς (β) στην αύξηση του ενοικίου που µπορεί να 

χρεώσει ο γαιοκτήµονας σε κάποιον που θέλει να νοικιάσει ένα χωράφι για να καλλιεργήσει 

κρεµµύδια. 

  

Η αποκέντρωση και η πολυπλοκότητα των κοινωνιών της αγοράς: Κάποτε όλοι ήξεραν ποιον 

να κακίσουν ή να παινέψουν για την κατάσταση που επικρατούσε σε µια κοινωνία: Τον 

Αυτοκράτορα, τους φεουδάρχες, τους Λόρδους - όλους αυτούς που είχαν την απόλυτη εξουσία, 

πολιτική και οικονοµική ταυτόχρονα, στα χέρια τους. Με την γένεση της οικονοµίας της αγοράς, 
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η πολιτική και η οικονοµική εξουσία διαχωρίστηκαν. Ενώ η πολιτική εξουσία παρέµεινε στα 
χέρια της βασιλικής αυλής αρχικά ή των κυβερνήσεων, η οικονοµική εξουσία σκορπίστηκε 

ανάµεσα στους βιοµηχάνους, τους εµπόρους και τους γαιοκτήµονες όχι µόνο της συγκεκριµένης 

χώρας  αλλά και του εξωτερικού. Και να ήθελε ο αυτοκράτορας, ή ο πρωθυπουργός, δεν 

µπορούσαν να επέµβουν εύκολα στην κοινωνία της αγοράε µε ένα φιρµάνι. Παλιότερα 

µπορούσαν µε το «έτσι θέλω» να αλλάξουν την κατανοµή της γης και του εισοδήµατος µε µια 

διαταγή. Τώρα όµως που ο περισσότερος κόσµος είχε εξαναγκαστεί από τα πράγµατα να 
εισέλθει στην αγορά ταυτόχρονα ως πωλητές (έστω και του ιδρώτα τους, όπως οι άκληροι τέως 

κολίγοι) και αγοραστές, οι κυβερνήσεις αντιµετώπισαν µια πρωτόγνωρη δυσκολία: πώς να τα 

βάλλουν µε το νόµο της προσφοράς και της ζήτησης.   

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι µε τη βιοµηχανική επανάσταση, µε τη µετάβαση από τη φεουδαρχία στην 
οικονοµία της αγοράς, άλλαξαν ριζικά οι παραγωγικές αλλά και οι ανθρώπινες σχέσεις. Εκεί που 

ο κολίγος φοβόταν έναν συγκεκριµένο άνθρωπο (τον αφέντη) τώρα φοβάται κάτι το αφηρηµένο, 

κάτι που δεν έχει πρόσωπο: τις κινητήριες δυνάµεις της αγοράς, τη ζήτηση και την προσφορά. 

Εκεί που τα αγαθά παρήγοντο µε γνώµονα τις χρηστικές τους αξίες, τώρα παράγονται σχεδόν 

αποκλειστικά για τις ανταλλακτικές τους αξίες. Οι άµεσες προσωπικές σχέσεις µεταξύ των 

ανθρώπων, σχέσεις οι οποίες καθορίζονταν από τη χρηστική αξία των αγαθών που παρήγαν, 

λίγο-λίγο έδωσαν τη θέση τους σε έµµεσες, απρόσωπες σχέσεις που καθορίζονται µέσω των 
ανταλλακτικών αξιών των «εµπορευµάτων» που «προσφέρει» ο καθένας µας στην κοινωνία της 

αγοράς στην οποία ζούµε.  

 

Αθλητισµός και εµπορευµατοποίηση: Μέχρι πρόσφατα ο αθλητισµός θεωρείτο µια µορφή 
αναψυχής. Μπορεί να ήταν κοπιαστικός και δύσκολος (π.χ. ο Μαραθώνιος δρόµος) αλλά δεν 

θεωρείτο εργασία ανάλογη εκείνης ενός βιοµηχανικού εργάτη. Όσο ίσχυε αυτός ο διαχωρισµός, 

είχε νόηµα να µιλάµε για το πνεύµα των Ολυµπιακών Αγώνων (σύµφωνα µε το οποίο σηµασία 

δεν έχει η νίκη αλλά η συµµετοχή). Όταν όµως η εµπορική τηλεόραση έκανε εφικτή την 

«αιχµαλωσία» δισεκατοµµυρίων θεατών των Ολυµπιακών Αγώνων τους οποίους µετά τους 

«πουλάει» στους διαφηµιστές για συγκεκριµένα χρηµατικά ποσά, τα πράγµατα άλλαξαν άρδην. 

Έτσι φτάσαµε η ανταλλακτική αξία του κάθε χρυσού µεταλλίου να µπορεί να υπολογιστεί 
επακριβώς και να είναι πολύ µεγάλη: ισούται µε τα χρήµατα που είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν οι διαφηµιστές για την πρόσβαση που θα τους δώσουν τα κανάλια στους θεατές που 

βλέπουν το συγκεκριµένο αγώνισµα. Άρα τα χρυσά µετάλλια, από εκεί που παλιότερα (όπως και 

τα όπλα του Αχιλλέα) είχαν µεγάλη αλλά καθαρά συµβολική (χρηστική) αξία, σήµερα φέρουν 

και µια τεράστια ανταλλακτική αξία η οποία πολύ συχνά ξεπερνάει (και διαγράφει) τη χρηστική, 

συµβολική αξία. ∆εν είναι λοιπόν παράξενο που η ∆ιεθνής Ολυµπιακή Επιτροπή αποφάσισε να 

µην επιµένει άλλο στον ερασιτεχνικό και ροµαντικό χαρακτήρα των αγώνων και επέτρεψε τη 
συµµετοχή σε επαγγελµατίες αθλητές (π.χ. τους σταρ του Αµερικανικού πρωταθλήµατος 

µπάσκετ ΝΒΑ). Το κρίσιµο ερώτηµα είναι εάν η Ολυµπιακή Ιδέα είναι συµβατή µε τη λογική 

των ανταλλακτικών αξιών (ή της αγοράς). 

 

Περίληψη Ερωτήσεις 
3.1 Μη εµπορεύσιµα αγαθά – Η διαφορά 1. Εξηγήστε γιατί το µέσο Ελληνικό 
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µεταξύ κοινωνιών της αγοράς και 

κοινωνιών µε αγορές 

χωριό είναι σήµερα µια (µικρή) κοινωνία 

της αγοράς ενώ πριν λίγες µόλις 

δεκαετίες ήταν µια (µικρή) κοινωνία µε 

αγορές. 

3.2 Η εµπορευµατοποίηση των 

συντελεστών παραγωγής (γης, εργασίας, 
κεφαλαίου) – Οι κοινωνικές τάξεις επί 

φεουδαρχίας – Το τέλος της φεουδαρχίας 

– Η σταδιακή κυριαρχία των 

ανταλλακτικών αξιών – Η βιοµηχανική 

επανάσταση στη Βρετανία. 

2. Τί µεσολάβησε για να προκύψει η 

αλλαγή που περιγράψατε όταν 
απαντήσατε την ερώτηση 1; 

3.3 Η βιοµηχανική επανάσταση και η 
δηµιουργία νέων κοινωνικών τάξεων – Η 

διαφορά της πηγής του πλούτου των 

κεφαλαιοκρατών από εκείνη των 

γαιοκτηµόνων. 

3. Πως εξηγείτε τη σταδιακή 
εγκαθίδρυση (τουλάχιστον στη Βόρεια 

Ευρώπη) κοινοβουλευτικών καθεστώτων; 

Τί ρόλο έπαιξε η βιοµηχανική 

επανάσταση; 

3.4 Η αρχή (ή ο νόµος) της ζήτησης και 

της προσφοράς – Η ανασφάλεια των 
εργαζοµένων – Η κοινωνική οργάνωση 

δίχως κεντρικό προγραµµατισµό – Η 

εµπορευµατοποίηση του αθλητισµού. 

4α. Φανταστείτε ότι στη λαϊκή αγορά της 

περιοχής σας οι παραγωγοί έφεραν την 
περασµένη βδοµάδα 1000 κιλά ντοµάτες 

µε σκοπό να τις πουλήσουν προς 100δρχ 

το κιλό. Όµως συνειδητοποίησαν ότι οι 

κάτοικοι της περιοχής ήταν διατεθειµένοι 

να αγοράσουν, προς 100δρχ το κιλό, 

µόνο 900 κιλά συνολικά. Τί θα 

µπορούσαν να κάνουν οι παραγωγοί ώστε 
να µην πέσει η τιµή κάτω από τις 100δρχ 

το κιλό; 

4β. Γιατί ο νικητής του Ολυµπιακού 

χρυσού µεταλλίου στα 100 µέτρα ανδρών 

τείνει να κερδίζει περισσότερα χρήµατα 

από ένα χρυσό Ολυµπιονίκη της άρσης 

βαρών; 

 

Κεφάλαιο 4 - Παραγωγή και ανταγωνισµός 
 

4.1 Ανταγωνισµός και ο καταναλωτής 

 
Μια φίλη σε παίρνει τηλέφωνο πρωί-πρωί όλο ενθουσιασµό, να σου πει τα καταπληκτικά  νέα: 

Το τελευταίο τεύχος του περιοδικού Μουσικοί Ορίζοντες, το οποίο θεωρείται κορυφή στο είδος 

του,  περιέχει ένα άρθρο για εσένα και το µουσικό συγκρότηµα που ίδρυσες πρόσφατα µαζί µε 
φίλους. Τρελαίνεσαι από τη χαρά σου. Επιτέλους, µια αναγνώριση. Τρέχεις στο κοντινότερο 

περίπτερο να το αγοράσεις. 
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Ποιο είναι το µέγιστο χρηµατικό ποσό που θα πλήρωνες, εάν δεν µπορούσες να κάνεις αλλιώς, 

για το τεύχος αυτό; Με τον ενθουσιασµό που σε διακατέχει, τα ανάµεικτα συναισθήµατα 

περηφάνιας, αγωνίας και περιέργειας που σε πνίγουν, σίγουρα θα έδινες (εάν δεν µπορούσες να 

κάνεις διαφορετικά) πολύ περισσότερα από την τιµή του. Ας υποθέσουµε ότι θα έδινες µέχρι και 

50000δρχ για να δεις τι γράφει το περιοδικό για σένα και την παρέα σου. Κι όµως. Φτάνεις στο 

περίπτερο και ο περιπτεράς σου ζητάει µόνο 1500δρχ. Μόλις «κέρδισες» 48500δρχ! 
 

Το πλεόνασµα του καταναλωτή: Η διαφορά µεταξύ (α) της µέγιστης τιµής που θα πλήρωνες 

(εάν δεν είχες άλλη επιλογή) για ένα εµπόρευµα (π.χ. το περιοδικό) και  (β) της τιµής που τελικά 

πληρώνεις, ονοµάζεται το πλεόνασµα του καταναλωτή.  

 

Πως τα κατάφερες και πλήρωσες µόνο 1500δρχ για κάτι το οποίο για σένα έχει χρηστική αξία 

πολύ µεγαλύτερη (αντίστοιχη των 50000δρχ); Η απάντηση µπορεί να δοθεί και µονολεκτικά: 

Ανταγωνισµός! Ας πούµε ότι ο περιπτεράς ξέρει για το εν λόγω άρθρο στους Μουσικούς 

Ορίζοντες και αποφασίζει να το εκµεταλλευτεί για να σου πάρει περισσότερα χρήµατα. Σου λεει 

λοιπόν (γνωρίζοντας ότι θα εδίνες µέχρι και 50000δρχ): «Για σένα το τεύχος αυτό κοστίζει 
10000δρχ.» Όµως εσύ δεν έχεις κανένα λόγο να ενδώσεις. Μπορείς κάλλιστα είτε να αρνηθείς 

και να ζητήσεις από τη γειτόνισσα, ή τον αδελφό σου να σου το αγοράσει, είτε να πας σε άλλο 

περίπτερο. Εάν βέβαια υπάρχει µόνο ένα περίπτερο σε όλο τον κόσµο που πουλάει το 

συγκεκριµένο περιοδικό (ένα απόλυτο µονοπώλιο), τότε εφόσον ο περιπτεράς γνωρίζει πόσο 

πολύ το θέλεις (και δεν δύνασαι να στείλεις κάποιον άλλον να το αγοράσει για σένα) είναι σε 

θέση να σε εξαναγκάσει να πληρώσεις τη µέγιστη πιθανή τιµή που θα πλήρωνες ποτέ - σε αυτή 
την περίπτωση το πλεόνασµα σου ως καταναλωτής θα ήταν µηδέν.  

 

Ανταγωνισµός και πλεόνασµα του καταναλωτή: Ο ανταγωνισµός µεταξύ παραγωγών και, 

γενικότερα, πωλητών δηµιουργεί και συντηρεί το πλεόνασµα του καταναλωτή. 

 

Βλέπουµε πως ο ανταγωνισµός µεταξύ πωλητών λειτουργεί σαν µια ασπίδα η οποία 

προφυλάσσει τον καταναλωτή. Ταυτόχρονα αποτελεί το ερέθισµα για τους παραγωγούς να 

προσπαθήσουν να αυξήσουν τα δικά τους οφέλη µε άλλα µέσα, π.χ. παράγοντας νέα προϊόντα, 

βελτιώνοντας την ποιότητα, και κυρίως µειώνοντας τα έξοδα παραγωγής. Ας πάρουµε πάλι το 
παράδειγµα του περιοδικού: Είναι δυνατό ένα άτοµο µόνο του να εκδώσει περιοδικό της 

προκοπής; Όχι βέβαια. Για να µπορέσει να έχει απήχηση στο κοινό, για να µπορέσει να 

ξεχωρίσει από όλα τα άλλα περιοδικά και να σε κάνει το αγοράσεις, θα πρέπει να δουλέψουν 

αρκετά άτοµα (δηµοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, σκιτσογράφοι κοκ) αρµονικά και 

αποτελεσµατικά µεταξύ τους. Αυτός είναι ο λόγος που στις κοινωνίες της αγοράς όλο και 

µεγαλύτερο ποσοστό της παραγωγής αντιστοιχεί στις επιχειρήσεις. 

 

Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις; Μια επιχείρηση αποτελεί ένα νησί (µικρό ή µεγάλο) µέσα στο 

αρχιπέλαγος της αγοράς - ένα νησάκι όπου οι συντελεστές της (εργάτες, επιστάτες και 

διοικητικό προσωπικό) συνδυάζουν τις παραγωγικές τους ικανότητες έξω από το πλαίσιο της 

αγοράς. Με άλλα λόγια, το τµήµα πωλήσεων µιας εταιρείας που κατασκευάζει υπολογιστές δεν 
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αγοράζει τίποτα από τα άλλα τµήµατα της εταιρείας (π.χ. από το τµήµα τεχνολογικής εξέλιξης). 
Ούτε τους πουλάει κάτι. Αντίθετα όλα µαζί τα τµήµατα, προσπαθούν να συνεργαστούν, υπό 

κοινή διεύθυνση, µε σκοπό την παραγωγή προϊόντων αρκετά θελκτικών στα µάτια των 

καταναλωτών ώστε να νικηθεί, σε όσο το δυνατό µεγαλύτερο βαθµό, ο ανταγωνισµός.  

 

Γιατί τα διάφορα τµήµατα µιας εταιρείας δεν αυτονοµούνται ως ανεξάρτητες εταιρείες; ∆εν το 

κάνουν όταν η παραγωγή είναι πιο αποτελεσµατική (π.χ. τα έξοδα παραγωγής είναι χαµηλότερα, 
οι παραδόσεις υλικού είναι πιο αξιόπιστες) στη βάση της ιεραρχηµένης οργάνωσης της 

παραγωγής (π.χ. όταν όλα τα τµήµατα υπόκεινται στην ίδια διεύθυνση) παρά στη βάση της 

συνεργασίας µικρότερων ανεξάρτητων εταιρειών. 

 

Από την οπτική γωνία του καταναλωτή, όσο µεγαλύτερος ο ανταγωνισµός τόσο µεγαλύτερο το 
πλεόνασµά που απολαµβάνει. Ο λόγος είναι ότι ο ανταγωνισµός οδηγεί τις επιχειρήσεις σε 

µείωση των τιµών και αύξηση της παραγωγής. Άρα ο καταναλωτής κατακλύζεται από 

περισσότερα και φθηνότερα αγαθά. Γιατί ρίχνουν οι επιχειρήσεις τις τιµές τη στιγµή που είναι 

εµφανές ότι κάτι τέτοιο δεν τους συµφέρει; Έχεις κάτσει ποτέ σε ουρά όπου ο καθένας σπρώχνει 

για να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα µα αποτέλεσµα και να εξυπηρετούνται όλοι πιο αργά και να 

κουράζονται (συγχίζονται) περισσότερο; 

 
Κάπως έτσι πέφτουν οι τιµές στην περίπτωση του ανταγωνισµού. Ο κάθε παραγωγός προσπαθεί 

να κάνει αυτό που τον συµφέρει (δηλαδή να κλέψει την πελατεία των αντιπάλων του χρεώνοντας 

µια τιµή λίγο κάτω από εκείνη των υπόλοιπων). Όµως όταν όλοι προσπαθούν να κάνουν το ίδιο, 

όλες οι τιµές πέφτουν στο ίδιο λίγο-πολύ επίπεδο µε αποτέλεσµα τα κέρδη των επιχειρήσεων να 

εξανεµίζονται (ακριβώς όπως τα οφέλη αυτών που σπρώχνουν στις ουρές ακυρώνονται τη 

στιγµή που οι υπόλοιποι τους µιµούνται). Τότε γιατί θεωρείται καλό πράγµα ο ανταγωνισµός; 

Γιατί, απαντούν οι οικονοµολόγοι, καταλήγει στη µείωση των τιµών και στη µεγιστοποίηση του 
πλεονάσµατος των καταναλωτών. Και στο βαθµό που, εν τέλει, είµαστε όλοι µας καταναλωτές, 

το αποτέλεσµα, από τη σκοπιά τη κοινωνίας, είναι να παράγονται όσο γίνεται περισσότερα 

προϊόντα σε όσο γίνεται πιο χαµηλές τιµές. 

 

Μορφές ανταγωνισµού 

 

Ολιγοπωλιακός ανταγωνισµός - Μια αγορά όπου ένας µικρός αριθµός εταιρειών ανταγωνίζονται 

µεταξύ τους. Π.χ ο ανταγωνισµός µεταξύ Coca-Cola και Pepsi-Cola ή µεταξύ δύο ακτοπλοϊκών 

εταιρειών οι οποίες εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό σε κάποιο νησί του Αιγαίου.  
Πλήρης ανταγωνισµός - Μια αγορά όπου οι πωλητές είναι χιλιάδες και ο κάθε ένας προσφέρει 

στην αγορά ένα απειροελάχιστο ποσοστό του συνολικού προϊόντος. Σε αυτές τις αγορές (π.χ. 

τους πωλητές ντοµατών στην κεντρική λαχαναγορά µιας µεγαλούπολης) η κάθε επιχείρηση είναι 

µια µικρή σταγόνα σε ένα τεράστιο ωκεανό και δεν δύναται να επιρρεάσει την τιµή του 

προϊόντος.  

Μονοπώλιο ή καρτέλ -  Μια αγορά όπου δεν υπάρχει καθόλου ανταγωνισµός επειδή επικρατεί 

µια και µοναδική εταιρεία (το µονοπώλιο) ή οι εταιρείες που υπάρχουν συντονίζουν τις τιµές 
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τους (και την προσφορά προϊόντων) και συµπεριφέρονται σαν να ήταν µια εταιρεία (το καρτέλ). 
Παράδειγµα µονοπωλίου είναι η εταιρεία Microsoft η οποία έχει το µονοπώλιο λογισµικού των 

υπολογιστών τύπου IBM-PC. 

 

4.2 Η εξέλιξη και οι µορφές των επιχειρήσεων 

 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο (τµήµατα 3.2, 3.3 και 3.4) είδαµε πως οι αγρότες στην Αγγλία και 

την Σκοτία µετατράπηκαν από κολίγοι σε µίνι-επιχειρηµατίες αφού, τουλάχιστον θεωρητικά, 

αναγκάστηκαν να δουλεύουν για τον εαυτό τους πληρώνοντας ενοίκιο στους γαιοκτήµονες. Το 

µέρος της σοδειάς που τους έµεινε, αφού είχαν αποπληρώσει το ενοίκιο, ήταν το εισόδηµα τους. 

Στην ανερχόµενη βιοµηχανία τα πράγµατα ήταν διαφορετικά. Οι τέως κολίγοι που εξελίχθηκαν 

σε βιοµηχανικούς εργάτες ή ανθρακωρύχους, δεν µπορούσαν, για πρακτικούς λόγους, να 
πληρώνουν τους βιοµηχάνους ενοίκιο και να κρατάνε το προϊόν της εργασίας τους που απέµενε.  

 

Γιατί; Κατ’ αρχήν επειδή οι τέως κολίγοι δεν είχαν τη δυνατότητα να συγκεντρώσουν τα 

χρήµατα που ήταν αναγκαία για την αγορά µέσων παραγωγής (κτιρίων, ατµοµηχανών, πρώτων 

υλών κλπ). Αλλά και στη θεωρητική περίπτωση που είχαν συλλογικά αυτή τη δυνατότητα, 

υπήρχε άλλο ένα σηµαντικότατο εµπόδιο: Αντίθετα µε τον αγρό όπου είναι δυνατό να δουλεύει 
κάποιος µόνος του ένα συγκεκριµένο κοµµάτι γης, στο εργοστάσιο κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. 

Πως θα οργάνωναν οι εργάτες τις πληρωµές ενοικίου στους ιδιοκτήτες; Και πως θα 

συµφωνούσαν πόσο κάρβουνο ή ύφασµα αντιστοιχεί στον κάθε ανθρακωρύχο ή εργαζόµενο 

στην υφαντουργία αφού θα κατέβαλαν το ενοίκιό στους ιδιοκτήτες;  

 

Για αυτό το λόγο η βιοµηχανία αποτελείτο εξ αρχής από µεγάλες παραγωγικές µονάδες οι οποίες 

απασχολούσαν πολλούς έµµισθους εργάτες η κάθε µια. Σιγά-σιγά το πρότυπο αυτό επεκτάθηκε 
και στον αγροτικό τοµέα µε την εισβολή της µηχανής στην ύπαιθρο (π.χ. την εφεύρεση των 

τρακτέρ) που αύξησε την παραγωγή ανά εργάτη και έδωσε το έναυσµα της πρόσληψης εργατών 

από τους νοικάρηδες-αγρότες. Έτσι οι τελευταίοι πλήρωναν µισθούς στους εργάτες, νοίκι στον 

γαιοκτήµονα και κρατούσαν ό,τι έµενε.  

 

Ιστορικά λοιπόν βλέπουµε ότι η εξέλιξη της επιχείρησης συνδυάστηκε µε την ιδιωτική 

ιδιοκτησία των µέσων παραγωγής (εργοστασίων, αγροκτηµάτων κτλ). Συνήθως οι επιχειρήσεις 
(βιοµηχανικές και αγροτικές) ήταν ατοµικές ακόµη κι αν απασχολούσαν εκατοντάδες 

εργαζόµενους. Όχι όµως πάντα. Σε µερικές περιπτώσεις τέως κολίγοι ίδρυσαν αγροτικούς 

συνεταιρισµούς και εκµεταλλεύονταν από κοινού τη γη που µίσθωναν από τον γαιοκτήµονα. Ο 

συνεταιρισµός ανήκε από κοινού σε όλους όσους συµµετείχαν σε αυτόν. Μια άλλη µορφή 

συνεταιρισµού ήταν επιχειρήσεις καταναλωτών, π.χ. φτωχοί άνθρωποι που δεν είχαν καµία 

ελπίδα να πάρουν δάνειο από κάποια τράπεζα ίδρυαν ένα κοινό ταµείο στο οποίο έδιναν ένα 

µικρό ποσό κάθε βδοµάδα και από το οποίο δανείζονταν (µε χαµηλό τόκο) όταν είχαν ανάγκη. 
 

Από τότε µέχρι σήµερα έχουν ιδρυθεί (και µάλιστα µε επιτυχία) αρκετές επιχειρήσεις, ακόµα και 

τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ανήκουν στους εργαζόµενους ή στους πελάτες 

τους. Η διαφορά ενός εργάτη που δουλεύει σε µια συνεταιριστική επιχείρηση από έναν που 
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δουλεύει σε µια ατοµική επιχείρηση είναι ότι, ενώ ο δεύτερος δουλεύει για ένα συγκεκριµένο 
µισθό, ο πρώτος εισπράττει ως εισόδηµα το ποσοστό των κερδών της εταιρείας που του 

αντιστοιχούν. 

 

Το πρόβληµα και µε τις ατοµικές αλλά και µε τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις ήταν η διοικητική 

δυσκαµψία τους. Για µεν τις συνεταιριστικές, κάθε φορά που χρειαζόταν να παρθεί µια 

σηµαντική απόφαση (π.χ. επέκτασης της εταιρείας) έπρεπε να συµφωνήσουν όλοι οι ιδιοκτήτες 
(δηλαδή όλοι οι εργαζόµενοι ή οι πελάτες). Για δε τις ατοµικές, αν και οι αποφάσεις παίρνονταν 

γρήγορα, από τη στιγµή που ο ιδιοκτήτης ήταν και διευθυντής, η «υγεία» της επιχείρησης ήταν 

άρρηκτα δεµένη µε την κατάσταση του ιδιοκτήτη (σωµατική και ψυχική).   

 

Και στις δυο περιπτώσεις (συνεταιρισµούς και ατοµικές επιχειρήσεις) το µεγάλο πρόβληµα 

προέκυπτε όταν ετίθετο θέµα µεγέθυνσης της εταιρείας: Πως µπορούσε να οργανωθεί η 

δηµιουργία νέων παραγωγικών µονάδων; Η απλή λύση ήταν ο δανεισµός. Εφόσον η επιχείρηση 
πήγαινε καλά, τράπεζες και άλλοι ιδιώτες ήταν διατεθειµένοι να δανείσουν στην εταιρεία τα 

χρήµατα που χρειαζόταν για να επεκταθεί. Όµως κάθε τέτοια απόφαση εµπεριείχε ένα ρίσκο 

αφού η επιτυχία ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος δεν ήταν ποτέ σίγουρη. Γι' αυτό και οι 

τράπεζες συχνά επέβαλαν υψηλά επιτόκια ως αντίβαρο του κινδύνου να χάσουν τα χρήµατά τους 

(για την ιστορία και την έννοια των επιτοκίων βλέπε Κεφάλαιο 6). Ταυτόχρονα, οι 

επιχειρηµατίες δίσταζαν να «ανοιχτούν» σε δάνεια φοβούµενοι ότι, εάν το εγχείρηµα αποτύχει, 

θα πτωχεύσουν. Το αποτέλεσµα ήταν ότι εξ αιτίας αυτών των φόβων, πολλές ευκαιρίες για 
επέκταση και κέρδη χάνονταν. 

 

Η λύση ήταν απλή: Να βρεθεί ένας τρόπος οι δανειστές να µην εισπράττουν τόκους αλλά να 

συµµετέχουν στα κέρδη που θα προέκυπταν από την επέκταση της επιχείρησης. Με άλλα λόγια 

οι δανειστές να γίνουν συνέταιροι. Όµως για να συµβεί κάτι τέτοιο δύο πράγµατα έπρεπε να 

αλλάξουν: Πρώτον, για να είναι διατεθειµένος κάποιος να αγοράσει ένα κοµµάτι µιας 

επιχείρησης, έπρεπε να µπουν περιορισµοί στην ευθύνη που έχουν οι συνιδιοκτήτες της σε 
περίπτωση πτώχευσης. Ποιος γίνεται συνιδιοκτήτης µιας εταιρείας εάν κινδυνεύει να χάσει όχι 

µόνο τα χρήµατα που έβαλε στην εταιρεία αλλά και το σπίτι του ακόµα; Έτσι λοιπόν δόθηκε το 

πράσινο φως για τη δηµιουργία ενός νοµικού πλαισίου το οποίο θα επέτρεπε την ίδρυση 

εταιρειών περιορισµένης ευθύνης - δηλαδή εταιρειών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ήταν 

ανεξάρτητα από εκείνα των ιδιοκτητών τους. Έτσι σε περίπτωση πτώχευσης, οι ιδιοκτήτες 

έχαναν τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας τους αλλά όχι και την προσωπική ή οικογενειακή 

περιουσία τους.  
 

Η δεύτερη απαραίτητη αλλαγή ήταν η δηµιουργία ενός συστήµατος που θα επέτρεπε την εύκολη 

µεταβίβαση (πώληση ή αγορά) κοµµατιών µιας εταιρείας. Για να µπορεί µια επιχείρηση να 

στρατολογήσει γρήγορα και ανώδυνα συνεταίρους, χρειαζόταν να βρεθεί ένας τρόπος να µπορεί 

να πουληθεί ένα µικρό της τµήµα εν ριπή οφθαλµού. Η µετοχοποίηση, και η µετατροπή της 

εταιρείας από ατοµική σε ανώνυµη εταιρεία, ήταν η λύση.  

 
Έστω ότι η (ανταλλακτική) αξία µιας ατοµικής εταιρείας είναι Μ δραχµές (µε άλλα λόγια 
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υπολογίζεται ότι εάν ο ιδιοκτήτης την πούλαγε, θα εισέπραττε το πολύ Μ). Η µετοχοποίηση 
(δηλαδή η µετατροπή της ατοµικής σε ανώνυµη εταιρεία) σηµαίνει τη δηµιουργία Ν κοµµατιών 

χαρτιού, των λεγόµενων µετοχών, όπου κάθε ένα από αυτά τα χαρτάκια αντιστοιχούν σε 1/Ν της 

αξίας της εταιρείας. Για παράδειγµα, η ιδιοκτήτρια µιας ατοµικής εταιρείας, ας την πούµε 

ΚΑΠΠΑ, αποφασίζει ότι ήρθε ο καιρός η ΚΑΠΠΑ να επεκταθεί. Για να γίνει αυτό χρειάζεται 

ένα σηµαντικό ποσό για επενδύσεις σε νέα τεχνολογία, προϊόντα κτλ. Η ιδιοκτήτρια µπορεί είτε 

να σηκώσει όλο το ρίσκο στους ώµους της δανειζόµενη το αναγκαίο ποσό από τις τράπεζες 
(επωµιζόµενη το άγχος της αποπληρωµής του δανείου και των τόκων), είτε να προβεί σε 

µετοχοποίηση.  

 

Ας υποθέσουµε ότι το ποσό που χρειάζεται η ιδιοκτήτρια για να επενδύσει στην ΚΑΠΠΑ 

ισούται µε Π, ενώ η αξία της ΚΑΠΠΑ είναι Μ (όπου αναγκαστικά Μ>Ν αφού διαφορετικά η 

αξία της ΚΑΠΠΑ δεν θα ήταν αρκετή για να θέλξει το απαιτούµενο ποσό Π. Ποιος αλήθεια θα 

πλήρωνε 100 δρχ για να πάρει κάτι που αξίζει 80;). Εάν τώρα τυπωθούν Ν µετοχές, η 
ιδιοκτήτρια στην οποία, εξ ορισµού, ανήκουν οι Ν αυτές µετοχές, θα µπορεί να πουλήσει την 

κάθε της µετοχή για Μ/Ν δραχµές. Εφόσον Π είναι το ποσό που χρειάζεται για την επέκταση της 

επιχείρησης, η ιδιοκτήτρια µπορεί να το µαζέψει, δίχως να δανειστεί δραχµή, πουλώντας Κ 

µετοχές. Πόσες είναι αυτές οι Κ µετοχές που πρέπει να πουλήσει για να συλλέξει το ποσό Π το 

οποίο έχει θέσει ως στόχο; Ξέρουµε ότι η κάθε µια από τις µετοχές που θα πουλήσει έχει 

(ανταλλακτική) αξία ίση µε Μ/Ν δραχµές. Συνεπώς για να µαζευτεί το ποσό Π, Π = Κx(Μ/Ν). 

Άρα η ιδιοκτήτρια πρέπει να πουλήσει Κ = (ΠxΝ)/Μ από τις Ν µετοχές που θα τυπώσει.  
 

Περίληψη παραδείγµατος µετοχοποίησης της εταιρείας ΚΑΠΠΑ 
 

Μ = Η (ανταλλακτική) αξία της εταιρείας ΚΑΠΠΑ 

Π = Το ποσό που η ιδιοκτήτρια της ΚΑΠΠΑ θέλει να συγκεντρώσει µε σκοπό να το επενδύσει 
σε νέα τεχνολογία, διαφήµιση κτλ. 

Ν = Ο αριθµός των µετοχών που θα τυπωθούν 

Α = Η (ανταλλακτική) αξία της κάθε µετοχής 

 

Συνεπώς η αξία της κάθε µετοχής (Α) ισούται µε το λόγο της αξία της εταιρείας (Μ) προς τον 

αριθµό των µετοχών (Ν). Άρα, Α = Μ/Ν 

 
Πόσες µετοχές πρέπει να πουλήσει η ιδιοκτήτρια για να καταφέρει να µαζέψει το επιθυµητό 

ποσό Π; Απάντηση: Κ = Π/Α = Πx(N/M) 

 

Τι ποσοστό της επιχείρησης ΚΑΠΠΑ θα εξακολουθεί να ανήκει στην (προ της µετοχοποίησης) 

ιδιοκτήτρια; Απάντηση: (Μ-Κ)/Μ 

 

Αριθµητικό παράδειγµα: Έστω ότι Μ=100.000.000δρχ, Π=10.000.000, Ν=10000. Βλέπουµε ότι η 
αξία κάθε µιας από τις 10000 µετοχές θα είναι Α=Μ/Ν = 10.000δρχ. Για να συγκεντρωθούν το 

ποσό Π=10.000.000 θα πρέπει να πουληθούν Π/Α = 1000 µετοχές (δηλαδή το ένα δέκατο). Τι 
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ποσοστό της επιχείρησης πουλήθηκε; Το ένα δέκατο βέβαια (έλεγξε ότι στην ιδιοκτήτρια 
παρέµειναν τα 9/10, ή ο λόγος (Μ-Κ)/Μ). 

 

Βέβαια τίποτα δεν κερδίζεται δίχως κάποιο κόστος. Στη περίπτωση αυτή η ιδιοκτήτρια µάζεψε 

το ποσό Π που χρειαζόταν αλλά απώλεσε ποσοστό Π/Μ της επιχείρησης της το οποίο πέρασε 
στην κατοχή εκείνων που αγόρασαν τις µετοχές. [Μάλιστα εάν το Π/Μ είναι µεγαλύτερο του 0.5 

η ιδιοκτήτρια θα χάσει τον έλεγχο της επιχείρησης αφού θα τις ανήκουν λιγότερες από τις µισές 

µετοχές.] Όσο περισσότεροι είναι οι µέτοχοι µιας επιχείρησης, τόσο πιο «ανώνυµη» είναι µια 

εταιρεία αφού είναι πλέον αδύνατον να µιλάµε για τον ιδιοκτήτη ως φυσικό πρόσωπο. 

Ιδιοκτήτες πλέον είναι οι µέτοχοι οι οποίοι µάλιστα αλλάζουν από τη µια στιγµή στην άλλη 

καθώς τα µαγικά χαρτάκια, οι µετοχές, αγοράζονται και πουλιούνται σε ειδικές αγορές (τα 

χρηµατιστήρια) γρήγορα και δίχως ιδιαίτερη γραφειοκρατία. 
 

Και ποιος διοικεί µια ανώνυµη επιχείρηση; Οι ιδιοκτήτες µπορεί να είναι ανώνυµοι και συνεχώς 

εναλλασσόµενοι, αλλά δεν µπορεί να ισχύει το ίδιο και για τους διευθύνοντες! Πράγµατι, µε την 

δηµιουργία των ανώνυµων εταιρειών ετέθη τέλος στην ταύτιση διευθυντή και ιδιοκτήτη. Μια 

νέα επαγγελµατική κατηγορία, αυτή των επαγγελµατιών διευθυντών, αναδύθηκε και πήρε τα 

ηνία των µεγάλων επιχειρήσεων στα χέρια της.  

 
Η επικράτηση των ανώνυµων εταιρειών, ως οι κυρίαρχες παραγωγικές µονάδες σε παγκόσµια 

κλίµακα, έχει σηµασία για δύο λόγους: Πρώτον, γιατί αυξήθηκε εντυπωσιακά η ευλυγισία των 

οικονοµιών της αγοράς. Τη στιγµή που διαφαίνεται ότι η εταιρεία Χ «προοδεύει» στον τοµέα 

της, η ροή επενδύσεων προς την Χ (και ταυτόχρονα η εγκατάλειψη άλλων, λιγότερο δυναµικών, 

εταιρειών από τους επενδυτές) ενισχύει τις πολλά «υποσχόµενες» επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες και τιµωρεί τις εταιρείες που φαίνεται να έχουν «βαλτώσει». Με αυτό τον 

σχεδόν ∆αρβινικό τρόπο ο ανταγωνισµός µεταξύ εταιρειών διαδραµατίζεται σε δύο επίπεδα: (α) 
στη αγορά προϊόντων (όπου η κάθε επιχείρηση απευθύνεται στους καταναλωτές), και (β) στο 

χρηµατιστήριο (όπου απευθύνεται στους επενδυτές που αγοράζουν και πουλάνε µετοχές).  

 

Γιατί η αξία µιας επιχείρησης στο χρηµατιστήριο µπορεί να είναι πλασµατική 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι στην περίπτωση των περισσότερων µεγάλων εταιρειών, η τιµή της κάθε 

µετοχής τους σπάνια κειµένεται στο επίπεδοτου  λόγο της (πραγµατικής) αξίας της εταιρείας 

προς τον αριθµό των µετοχών που έχουν εκδοθεί (δηλαδή η τιµή της κάθε µετοχής υπερβαίνει 

τον λόγο Μ/Ν του προηγούµενου πίνακα). Γιατί συµβαίνει αυτό; Συµβαίνει επειδή πολλοί 
αγοραστές µετοχών (ίσως οι περισσότεροι) ενδιαφέρονται µόνο για ένα πράγµα: να τις 

πουλήσουν µέσα σε λίγο χρόνο ακριβότερα από ότι τις αγόρασαν. Έτσι είναι διατεθειµένοι να 

πληρώσουν περισσότερα για µια µετοχή από όσο νοµίζουν ότι αξίζει πραγµατικά εφόσον 

προσδοκούν ότι θα καταφέρουν να βρουν κάποιον άλλον αγοραστή ο οποίος θα τους την 

αγοράσει για ακόµη υψηλότερη τιµή. Ως αποτέλεσµα, σε περιόδους αισιοδοξίας οι τιµές των 

µετοχών των εταιρειών είναι «φουσκωµένες».  
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Κάποια στιγµή όµως, η αισιοδοξία µπορεί να δώσει τη θέση της στην απαισιοδοξία, οπότε οι 

µετοχές απότοµα χάνουν την αξία τους καθώς οι περισσότεροι προσπαθούν να τις πουλήσουν 

έχοντας πάψει να ελπίζουν ότι θα βρεθεί, στο εγγύς µέλλον, κάποιος που θα πληρώσει 

περισσότερα από την τιµή που ισχύει σήµερα. Εάν αυτή η απαισιοδοξία κερδίσει έδαφος και 

παραµείνει ως έχει για καιρό, είναι πιθανόν η αξία της κάθε µετοχής µιας εταιρείας να 
κειµένεται σε επ’ιπεδα χαµηλότερα του λόγου Μ/Ν. (Θυµήσου το επιχείρηµα για τη δύναµη της 

προφητείας, ιδίως τον µύθου του Οιδίποδα, στο Τµήµα 1.5 του Κεφαλαίου 1.) 

 

∆εύτερον, γιατί το χάσµα που δηµιουργήθηκε µεταξύ ιδιοκτησίας και διοίκησης αµφισβητεί µια 

από της βασικές υποθέσεις που γίνονται για την κοινωνία της αγοράς: ότι η ιδιωτική ιδιοκτησία 
των µέσων παραγωγής είναι προτιµότερη από τις εναλλακτικές λύσεις (π.χ. κρατικές ή 

συνεταιριστικές εταιρείες) επειδή οι διοικούντες πονάνε την επιχείρηση µιας και τους ανήκει. 

Όµως µε τις ανώνυµες εταιρείες αυτό δεν ισχύει. Ακόµη και να απολαµβάνουν µέρος των 

κερδών της εταιρείας (όπως γίνεται συνήθως), οι διευθύνοντες γνωρίζουν ότι δεν µπορούν να 

περιµένουν ότι θα παραµείνουν για πάντα στη θέση τους - άρα δεν δύνανται να ταυτίσουν το 

µακροπρόθεσµο όφελος της εταιρείας µε το δικό τους (έτσι όπως θα το ταύτιζε ο ιδιοκτήτης µιας 

ατοµικής εταιρείας). Εάν έχουν έτσι τα πράγµατα, µπορεί να µην έχει σηµασία σε ποιον ανήκουν 
οι µετοχές - σε ιδιώτες, στο κράτος ή ακόµα και στους εργαζόµενους της εταιρίας. 

 

Ο κίνδυνος άλωσης και εξανδραποδισµού υγειών ανώνυµων εταιριών 
 

Συνήθως οι διοικούντες µια ανώνυµη εταιρία δουλεύουν για την µακροπροθέσµη «ευηµερία» 
της. Όχι όµως πάντα. Τα τελευταία δέκα χρόνια συζητείται πολύ η άποψη ότι µια σειρά από 

εταιρίες (ιδίως στις ΗΠΑ) έχουν υποφέρει στα χέρια διευθυντών που τις «τραυµατίζουν» µε 

σκοπό τον πλουτισµό τόσο των εαυτών τους όσο και των µετόχων των εταιριών, αλλά σε βάρος 

των ίδιων των εταιρειών. Το επιχείρηµα έχει, εν συντοµία, ως εξής: Οι αγοραστές µετοχών στα 

χρηµατιστήρια ως επί το πλείστον (βλέπε το προηγούµενο πλαίσιο) ενδιαφέρονται για τις 

βραχυχρόνιες αυξήσεις των τιµών των µετοχών. Όµως µια µεγάλη επιχείρηση για να παραµείνει 
εύρωστη χρειάζεται να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και προϊόντα κοιτώντας στο µέλλον. Κάτι 

τέτοιο όµως κοστίζει και συνεπώς µειώνει τα βραχυχρόνια κέρδη της εταιρίας.  

 

Ένας διευθυντής µπορεί να ανεβάσει την τιµή της µετοχής της εταιρείας του βραχυπρόθεσµα 

µειώνοντας τις επενδύσεις, απολύοντας προσωπικό και γενικότερα αυξάνοντας τα σηµερινά 

κέρδη της εταιρίας. Με αυτό τον τρόπο δηµιουργεί ενδιαφέρον από τους αγοραστές µετοχών (οι 

οποίοι «έλκονται» όπως οι µύγες στο µέλι από την είδηση ότι η τάδε ή η δείνα εταιρία αύξησε τα 
κέρδη της). Το πρόβληµα βέβαια είναι ότι µειώνοντας τις επενδύσεις ο διευθυντής καταδικάζει 

την εταιρία σε µακροχρόνιο µαρασµό. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο ο διευθυντής της εταιρίας;  

 

Ο λόγος είναι ότι οι περισσότεροι διευθυντές αµοίβονται όχι µόνο µε µισθό (όπως κάθε 

εργαζόµενος) αλλά και µε µετοχές της εταιρίας τους. (Το σκεπτικό είναι ότι έτσι τους δίνεται 

κίνητρο να την βοηθήσουν να «προκόψει».) Ανεβάζοντας την τιµή της εταιρίας βραχυπρόθεσµα, 

πολλαπλασιάζουν το δικό τους το εισόδηµα από την πώληση των µετοχών που πήραν κατά την 
πρόσληψη τους (καθώς και τα έσοδα των υπόλοιπων µετόχων οι οποίοι πουλάνε τις µετοχές τους 
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την ίδια εποχή). Τί και εάν η εταιρία τα επόµενα χρόνια χάσει την πελατεία της και είτε 
απορροφηθεί από µια άλλη ανταγωνιστική εταιρία είτε κλείσει; 

 

Μορφές επιχειρήσεων 
 

Ατοµικές επιχειρήσεις: Επιχειρήσεις που αποτελούν «προέκταση» του ατόµου στο οποίο 

ανήκουν. Π.χ. ένας αγρότης και το χωράφι του. 

Εταιρείες περιορισµένης ευθύνης: Επιχειρήσεις των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία είναι 
ανεξάρτητα από εκείνα των ιδιοκτητών τους. Σε περίπτωση πτώχευσης οι δανειστές της 

εταιρείας έχουν το δικαίωµα να οικειοποιηθούν µόνο την περιούσία της εταιρείας που πτώχευσε 

και όχι εκείνη του ιδιοκτήτη της. 

Ανώνυµες Εταιρείες: Επιχειρήσεις των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι οι κάτοχοι των µετοχών της 
εταιρείας. Από τη στιγµή που οι µετοχές δεν φέρουν το όνοµα του ιδιοκτήτη τους, και µπορούν 

να αλλάζουν χέρια γρήγορα και εύκολα, οι ιδιοκτήτες από νοµικής πλευράς είναι ανώνυµοι. 

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις: Εταιρείες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα, δηλαδή στο κράτος. 

Πρόκειται είτε για εταιρείες περιορισµένης ευθύνης που ανήκουν ολοκληρωτικά στο δηµόσιο, 

είτε για ανώνυµες εταιρείες όπου το κράτος διαθέτει το 50% συν µια των µετοχών. 

Συνεταιρισµοί παραγωγών: Εταιρείες που ανήκουν εξ αδιαιρέτου στους εργαζόµενους ή στους 
παραγωγούς. Για παράδειγµα, σε ένα Βρετανικό ανθρακωρυχείο που είχε αποφασιστεί να 

κλείσει, οι εργαζόµενοι το αγόρασαν από την εταιρεία και το λειτουργούν ως συνεταιριστική 

επιχείρηση. Αντί για µισθό από τον εργοδότη, στο τέλος κάθε βδοµάδας εισπράττουν ποσοστό 

επί των κερδών.  

Συνεταιρισµοί καταναλωτών: Εταιρείες που ιδρύθηκαν από καταναλωτές οι οποίοι είχαν 

δυσκολία να αγοράσουν κάποιο προϊόν ή υπηρεσία από υπάρχουσες εταιρείες. Π.χ. κάτοικοι 

ενός αποµακρυσµένου νησιού οι οποίοι έχουν απηυδήσει από την έλλειψη τακτικής 
επικοινωνίας µε τον έξω κόσµο, ιδρύουν µια µικρή ναυτιλιακή εταιρεία που χρησιµοποιεί τα 

κέρδη από την περίοδο του καλοκαιριού για να επιδοτεί συχνά δροµολόγια το χειµώνα. 

 

4.3 Παραγωγικότητα, ανταγωνισµός, κέρδος και κεφάλαιο 
 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρήσεων διαφέρει σηµαντικά από τον συναγωνισµό µεταξύ 

αθλητών του δρόµου 100 µέτρων. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν νικητές και ηττηµένοι. Η 

διαφορά είναι ότι ενώ κανείς αθλητής δεν θα προτιµούσε να τρέχει χωρίς κανέναν αντίπαλο (τι 

αξία θα είχε σε µια τέτοια περίπτωση το χρυσό µετάλλιο;), το πιο ευχάριστο όνειρο του κάθε 

επιχειρηµατία είναι µια αγορά παντελώς δική τους. Κάθε επιχείρηση θέλει να είναι µονοπώλιο, 

µε σκοπό να οικειοποιηθεί το πλεόνασµα των καταναλωτών (για τον ορισµό αυτού του 
πλεονάσµατος βλέπε το τµήµα 4.1)!  

 

Το πρόβληµα µε τα µονοπώλια δεν είναι µόνο ότι κρατάνε ψηλά τις τιµές (µόνο και µόνο επειδή 

µπορούν ελλείψει ανταγωνιστών) αλλά ότι ακόµη: (α) παράγουν λιγότερα αγαθά και υπηρεσίες 

από αυτές που έχουν τη δυνατότητα (τεχνική και οικονοµική) να παράγουν, και (β) δεν έχουν το 

κίνητρο να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους. Ας δούµε γιατί εν συντοµία: Τα µονοπώλια 

γνωρίζουν ότι όσο λιγότερη η ποσότητα που διοχετεύουν στην αγορά τόσο µεγαλύτερος ο 
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συνωστισµός µεταξύ καταναλωτών για το ποιος θα βρει να αγοράσει λίγο από αυτό το αγαθό 
(π.χ. τα εισιτήρια ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή µιας συναυλίας). Και όσο µεγαλύτερος ο 

συνωστισµός τόσο πιο πολλά χρήµατα είναι διατεθειµένοι να πληρώσουν οι καταναλωτές. Έτσι 

ένας µονοπωλητής µειώνει την ποσότητα προς πώληση τόσο πιο χαµηλά από τη µέγιστη 

ποσότητα (που µπορούσε να διαθέσει δίχως να ζηµιώνεται) όσο να µεγιστοποιήσει το κέρδος 

του.  

 
Περνώντας στο (β), στη έλλειψη κινήτρων για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ας αρχίσουµε 

µε µια εξήγηση του όρου αυτού. Αν προσπαθήσεις εσύ να βάψεις τους τοίχους του δωµατίου 

σου είναι πιθανόν να τα καταφέρεις  µια χαρά. Όµως ένας επαγγελµατίας ελαιοχρωµατιστής θα 

το τελείωνε πιο γρήγορα και µε µικρότερες απώλειες (π.χ. χαµένη µπογιά, λερωµένα πατώµατα). 

Η παραγωγικότητα είναι συνυφασµένη µε την εµπειρία, τη γνώση, τον τεχνολογικό εξοπλισµό, 

την εφευρετικότητα και, βέβαια, το κίνητρο που έχει ο παραγωγός. Στη διάρκεια του δεύτερου 

παγκόσµιου πολέµου, για παράδειγµα, οι αεροπορικές βιοµηχανίες του Άξονα και των 
Συµµάχων, µέσα σε τέσσερα χρόνια, έκαναν το άλµα από την παραγωγή ξύλινων αεροπλάνων 

µε δύο πτερύγια στην παραγωγή πυραύλων και αεριωθούµενων.  

 

Παραγωγικότητα: Η παραγωγικότητα ορίζεται ως ο λόγος: (α) έργου ή προϊόντος που 

παράγεται προς (β) την ποσότητα και ποιότητα µέσων παραγωγής (π.χ. εργατο-ωρών, 
µηχανηµάτων, γης) που αναλώνονται για να παράγεται αυτό το έργο ή προϊόν. Όσο πιο 

παραγωγική η επιχείρηση τόσο αυξάνει αυτός ο λόγος, το οποίο σηµαίνει ότι τόσο µειώνεται το 

κόστος παραγωγής κάθε µονάδας του προϊόντος (αφού η παραγωγική προσπάθεια κοστίζει σε 

µισθούς, καύσιµα, πρώτες ύλες, χαµένο χρόνο κτλ.) 

 

Ο σκοτσέζος καθηγητής φιλοσοφίας Adam Smith (1723-90), ο συγγραφέας του βιβλίου που 

θεωρείται ουσιαστικά το πρώτο εγχειρίδιο οικονοµικής ανάλυσης (τίτλος του οποίου ήταν: «Ο 

Πλούτος των Εθνών», 1776) ήταν εκείνος που συνέλαβε την µετατροπή της κοινωνίας του σε 

κοινωνία της αγοράς (βλέπε Κεφάλαιο 3). Όχι µόνο το συνέλαβε αλλά και ενθουσιάστηκε µε την 

ιδέα επειδή πίστεύε ότι µια κοινωνία της αγοράς θα καταφέρει να οδηγήσει τα µέλη της στην 

ευηµερία εφόσον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό. Πως; 
 

Ο Smith δίνει µια απλή απάντηση: Ο ανταγωνισµός µεταξύ επιχειρηµατιών οδηγεί στη µείωση 

των τιµών µέχρις ότου κανείς δεν κερδίζει. Ακριβώς επειδή ο κάθε ένας τους προσβλέπει στο 

προσωπικό κέρδος, δεν κερδίζει κανείς εφόσον το κόστος παραγωγής είναι το ίδιο για όλους τους 

παραγωγούς! Τι µπορεί να κάνει ένας επιχειρηµατίας σε µια τέτοια περίπτωση για να ξεφύγει 

από αυτή την παγίδα; Να αυτοµατοποιήσει την παραγωγή µε στόχο τη µείωση του κόστους 

(κάτω από το κόστος των ανταγωνιστών του) και, συνεπώς, την αύξηση του κέρδους.  
 

Με τον Adam Smith ξεκινάει να σχολή οικονοµικής σκέψης, οι επονοµαζόµενοι «κλασικοί» 

οικονοµολόγοι, των οποίων η βασική ιδέα είναι ότι από τη στιγµή που που ο ανταγωνισµός δεν 

αφήνει τους παραωγούς να ανεβάσουν τις τιµές, η µόνη λύση για αυτούς είναι η µείωση του 

κόστους. Και ο µοναδικός τρόπος να µειώσουν  το κόστος τους κάτω από αυτό των 

ανταγωνιστών τους, είναι να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Πως; Με την χρήση 
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καλύτερης, πιο προηγµένης τεχνολογίας. Περισσότερες και καλύτερες µηχανές (υπολογιστές κτλ)!  
 

Να λοιπόν η µεγαλύτερη προσφορά του ανταγωνισµού στην ανθρωπότητα, σύµφωνα µε τους 

πρώτους οικονοµολόγους: Το κίνητρο που µας έδωσε να αυτοµατοποιήσουµε την παραγωγή µε 

αποτέλεσµα περισσότερα αγαθά µε λιγότερο κόστος (και προσπάθεια). 

 

Ανταγωνισµός, κεφάλαιο και παραγωγικότητα: Ο ανταγωνισµός οδηγεί σε πτώχευση τις 

επιχειρήσεις που δεν επενδύουν σε εφευρετικότητα, αυτοµατοποίηση και τεχνολογία. 

Επιβιώνουν µόνο οι επιχειρήσεις που αυξάνουν τη χρήση του παραγωγικού συντελεστή που 

ονοµάσαµε (βλέπε Τµήµα 1.4, Κεφάλαιο 1 και 3.2 Κεφάλαιο 3) κεφάλαιο - δηλαδή όλα εκείνα 

τα προϊόντα που έχουν παραχθεί για να βοηθήσουν στην παραγωγή άλλων προϊόντων (π.χ. 

τρακτέρ, ροµπότ παραγωγής, υπολογιστές, φορτηγά αυτοκίνητα αντί κάρων). Έτσι, θέλοντας και 
µη, οι επιχειρήσεις αναγκάζονται (λόγω ανταγωνισµού) να επενδύουν σε κεφάλαιο µε σκοπό την 

αύξηση της παραγωγικότητά τους.  

 

Η διαφορά µεταξύ της οικονοµικής έννοιας του κεφαλαίου και της καθηµερινής (ή λογιστικής) 

χρήσης του όρου κεφάλαιο 

 

Στην οικονοµική επιστήµη, το κεφάλαιο είναι ένας από τους τρεις βασικούς συντελεστές 

παραγωγής (οι άλλοι δύο, όπως ήδη είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, είναι η εργασία και η 

γη). Αποτελείται από όλα εκείνα τα προϊόντα που δεν παρήχθησαν για να καταναλωθούν. 

Αντίθετα παρήχθησαν για να επαναχρησιµοποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία είτε ενός 

άλλου προϊόντος (π.χ. ένα τρακτέρ το οποίο προορίζεται για ένα χωράφι όπου καλλιεργείται 

καλαµπόκι) είτε του ιδίου (π.χ. µέρος της προηγούµενης σοδειάς καλαµποκιού η οποία 

χρησιµοποιείται για την παραγωγή σπόρων µε στόχο την επόµενη σοδειά καλαµποκιού).  

 

Καθηµερινά συναντάµε µια εντελώς διαφορετική χρήση του όρου κεφάλαιο - το κεφάλαιο ως 
ένα χρηµατικό ποσό το οποίο µπορεί να «τοποθετηθεί» κάπου (π.χ. σε µια τράπεζα, στο 

χρηµατιστήριο, στο εξωτερικό κτλ.). Στην οικονοµική ένα τέτοιο ποσό θεωρείται πραγµατικά 

κεφάλαιο µόνο τη στιγµή που επενδύεται (δηλαδή ξοδεύεται) σε προϊόντα που µπορούν να 

συµµετάσχουν στην παραγωγή άλλων προϊόντων. 

 

Η διαφορά µεταξύ της οικονοµικής έννοιας του κόστους και της καθηµερινής (ή λογιστικής) 

χρήσης του όρου κόστος 
 

∆ιαβάζεις ένα βιβλίο. Ποιο είναι το κόστος για σένα; Λογιστικά εάν το πάρουµε, το κόστος 
ισούται µε τα χρήµατα που ξόδεψες για να αποκτήσεις το δικαίωµα να το διαβάσεις. Το ίδιο και 

µε ένα κινηµατογραφικό έργο. Το λογιστικό κόστος ισούται µε το αντίτιµο του εισιτηρίου που 

κατέβαλες στο ταµείο πριν µπεις στον κινηµατογράφο. Από τη σκοπιά της οικονοµικής 

ανάλυσης όµως, τα πράγµατα είναι πολύ διαφορετικά. Πάρε το βιβλίο τούτο το οποίο, επειδή 

είναι σχολικό, δεν σου κόστισε τίποτα (από λογιστικής άποψης). Αυτό δεν σηµαίνει ότι η 

ανάγνωσή του δεν εµπεριέχει ένα κόστος. Ποιο είναι αυτό; Εάν δεν διάβαζες τούτο το βαρετό 

βιβλίο οικονοµικών θα έκανες κάτι άλλο. Π.χ. θα διάβαζες το βιβλίο µαθηµατικών, θα έβλεπες 



 
 59 

τηλεόραση, θα έπαιζες µπάλα, θα έγραφες ποιήµατα, θα µίλαγες στο τηλέφωνο κοκ. Άρα το 
κόστος για σένα της ανάγνωσης αυτού του βιβλίου ισούται όχι µόνο µε τα χρήµατα που 

πλήρωσες (ή δεν πλήρωσες) για να το πάρεις, αλλά και µε τη χαµένη ευκαιρία να κάνεις κάτι 

άλλο - να κάνεις αυτό που θα έκανες εάν δεν διάβαζες τούτο το βιβλίο. ∆ηλαδή ισούται µε τη 

χρηστική ή την ανταλλακτική αξία αυτού που θα έκανες εάν δεν διάβαζες τούτο το βιβλίο. Το 

ίδιο ισχύει και µε το έργο: Το κόστος της ταινίας είναι θετικό, ακόµη και να σου είχαν χαρίσει το 

εισιτήριο, στο βαθµό που µε το να κλειστείς στον κινηµατογράφο για δυο ώρες σηµαίνει ότι 
χάνεις την ευκαιρία να αξιοποιήσεις αυτό το χρόνο διαφορετικά.  Με άλλα λόγια τίποτα δεν είναι 

δωρεάν σε αυτή τη ζωή για έναν οικονοµολόγο! 

 

Στην οικονοµική ανάλυση όταν αναφερόµαστε στο κόστος του Χ (όπου Χ µπορεί να είναι ένα 

βιβλίο, µια σοκολάτα, ένα αυτοκίνητο, ένα πρόγραµµα στην τηλεόραση, ένα νέο προϊόν που 

σκέφτεται να εισάγει µια εταιρεία στην αγορά κλπ) εννοούµε το λεγόµενο κόστος ευκαιρίας 
του Χ το οποίο ορίζεται ως εξής: Η (χρηστική ή ανταλλακτική) αξία αυτού που θα κάναµε (ή θα 
είχαµε) εάν δεν επιλέγαµε το Χ.  

 

Η διαφορά µεταξύ της οικονοµικής έννοιας του κέρδους και της καθηµερινής (ή λογιστικής) 

χρήσης του όρου κέρδος 
 

Λογιστικά, κέρδος είναι η διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων (ή κόστους). Εάν για παράδειγµα 

πέρυσι τέτοια εποχή αγόρασες ένα πίνακα ζωγραφικής για 100000δρχ και σήµερα τον πούλησες 

για 110000δρχ, τότε η διαφορά των 10000δρχ λογιστικά θεωρείται κέρδος. Εάν όµως το 

ξανασκεφτούµε θα δούµε ότι το κέρδος σου δεν είναι τόσο µεγάλο όσο δείχνει αυτός ο απλός 
λογιστικός υπολογισµός. Έστω ότι το επιτόκιο καταθέσεων που σου προσέφεραν οι τράπεζες τη 

χρονιά που πέρασε ήταν 5%. ∆ηλαδή, εάν είχες καταθέσει τις 100000δρχ στην τράπεζα (αντί να 

αγοράσεις τον πίνακα) τότε µετά από ένα χρόνο οι 100000δρχ θα είχαν γίνει 105000δρχ. Άρα ο 

πίνακας «απέδωσε» µόνο 5000δρχ περισσότερο από τον τόκο που θα εισέπραττες. Μάλιστα εάν 

κατάφερνες να πουλήσεις τον πίνακα µόνο για 104000δρχ όχι µόνο δεν θα είχες κερδίσει 

4000δρχ από αυτή την αγορά, αλλά θα είχες ζηµιά της τάξης των 1000δρχ! 

 
Λογιστικό κέρδος από το Χ  =  Έσοδα από το Χ µείον το λογιστικό κόστος του Χ 

Οικονοµικό κέρδος από το Χ = Έσοδα από το Χ µείον το κόστος ευκαιρίας του Χ 

(για τον ορισµό του κόστους ευκαιρίας βλέπε το προηγούµενο πλαίσιο). 

 

Περίληψη Ερωτήσεις 
4.1 Το πλεόνασµα του καταναλωτή – Ο 

ανταγωνισµός µεταξύ πωλητών (ή 

παραγωγών) – Γιατί υπάρχουν 

επιχειρήσεις - Οι επιχειρήσεις και η 

αγορά – Μορφές ανταγωνισµού 

1. Εξηγείστε τους λόγους που το 

πλεόνασµα όσων καταναλώνουν παγωτά 

(µάλλον) θα µειωθεί εάν κλείσει µια από 

τις µεγάλες παγωτο-βιοµηχανίες. Υπάρχει 

πιθανότητα να µην συµβεί αυτό; 

4.2Η γένεση των εταιριών στο πλαίσιο 

της βιοµηχανικής επανάστασης – 

Ιδιωτική ιδιοκτησία των µέσων 

Έστω ότι η πραγµατική αξία της 

ανώνυµης εταιρίας ΛΑΜ∆Α ισούται µε 1 

δισεκατοµύριο δραχµές. Έστω ακόµα ότι 



 
 60 

παραγωγής – Συνεταιρισµοί – Εταιρίες 

περιορισµένης ευθύνης - Μετοχοποιήσεις 

και ανώνυµες εταιρίες – Μέτοχοι και 

διοικητές επιχειρήσεων – ∆ηµόσιες 

επιχειρήσεις 

κυκλοφορούν 1 εκατοµύριο µετοχές της 

εταιρίας αυτής.  

2α. Πως θα σχολιάζατε την πληροφορία 

ότι, σήµερα στο χρηµατιστήριο η κάθε 

µετοχή της ΛΑΜ∆Α πουλιώταν προς 

600δρχ η µια; 

2β. Ποια η διαφορά µεταξύ ενός 
συνεταιρισµού και µιας ανώνυµης 

εταιρίας; 

4.3 Παραγωγικότητα και ανταγωνισµός – 

Ανταγωνισµός και κεφάλαιο – Κόστος 

παραγωγής και κόστος ευκαιρίας – 

∆ιαφορές µεταξύ λογιστικών και 
οικονοµικών αντιλήψεων περί κόστους 

και κέρδους 

3. ∆ώστε ένα παράδειγµα όπου η 

παραγωγικότητα µιας εταιρείας 

αυξάνεται επειδή αυξήθηκε ο µισθός των 

εργαζοµένων. 
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Κεφάλαιο 5 - Κατανάλωση και καταναλωτισµός 
 

5.1 Ανάγκες 
 

Οι πραγµατικές ανάγκες φαίνονται στις δύσκολες στιγµές. Στην διάρκεια της κατοχής, ιδίως τον 

χειµώνα 1941/2, ο ελληνικός λαός ένιωσε στο πετσί του την έννοια της ανάγκης. Η πείνα και η 

εξαθλίωση έγιναν τόσο έντονες που οι άνθρωποι εστίασαν την προσοχή τους αποκλειστικά στα 

αναγκαία (στο ψωµί, στο λάδι, στα όσπρια). Το ίδιο συµβαίνει και στους επιζώντες ναυτικούς οι 

οποίοι, ως νέοι Ροβινσώνες, καλούνται να επιβιώσουν για βδοµάδες σε µια βάρκα ή κάποιο 

ερηµικό νησάκι µέχρι να διασωθούν.  
 

Οι βασικές µας ανάγκες είναι λίγο-πολύ δεδοµένες βιολογικά. Για την βιολογική µας επιβίωση 

χρειαζόµαστε, ανεξαρτήτως χαρακτήρα, εθνότητας, προτιµήσεων, και πολιτιστικών καταβολών, 

έναν ελάχιστο αριθµό θερµίδων, µια ποσότητα νερού, οξυγόνο κλπ. Παρόλα αυτά, η ιστορία του 

κάθε λαού οδηγεί σε διαφορετική εκτίµηση του τι εστί αναγκαίο αγαθό. Εµείς οι Έλληνες, για 

παράδειγµα, το πρώτο πράγµα που σκεφτόµαστε ως αναγκαίο είναι το ψωµί. «Πάω στη δουλειά 

µου για να βγάλω το ψωµί µου», λέµε. ∆εν λέµε «για να βγάλω το ρύζι µου», όπως θα έλεγε µια 
Ταϋλανδέζα ή µια Μαλαισιανή εργάτρια.  

 

Η σηµασία του πολιτισµικού προσδιορισµού του τι είναι αναγκαίο αναδεικνύεται και µέσα από 

τους µύθους µας. «Η φτώχεια θέλει καλοπέραση», λέµε και εννοούµε ότι ακόµη και τα αναγκαία 

να σου λείπουν µπορείς να τα αναπληρώσεις µε λίγη µουσική, µε ένα τραγούδι. ∆εν είναι τυχαίο 

ότι περίοδοι κακουχιών και ανέχειας πολλές φορές έδωσαν το έναυσµα για εξαίσια µουσική ή 
λογοτεχνία. 

 

5.2 Απαραίτητα αγαθά, προτιµήσεις και δικαιώµατα 
 

Σε τι διαφέρει η ανάγκη από την προτίµηση; Εδώ οι απόψεις διίστανται. Μια µερίδα 

οικονοµολόγων θεωρούν ότι δεν υπάρχει διαφορά. Απλώς είναι θέµα βαθµού: Προτιµώ να φαω 

από το να πεθάνω της πείνας όπως προτιµώ την τηλεοπτική εκποµπή τάδε από την εκποµπή 
δείνα. Η µόνη διαφορά είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η προτίµηση µου είναι εντονότατη ενώ 

στη δεύτερη η προτίµηση µου είναι, σχετικά, ήπια. Άλλοι πάλι διαφωνούν και πρεσβεύουν πως 

άλλο πράγµα η προτίµηση και άλλο η ανάγκη - ότι, ενώ η ανάγκη είναι αντικειµενική, η 

προτίµηση είναι υποκειµενική.  

 

Το πρόβληµα είναι ότι σχεδόν τίποτα που αφορά την ανθρώπινη φύση δεν είναι αντικειµενικό. 

Μπορεί κάποιος να προτιµήσει να πεθάνει της πείνας παρά να µην ξανακούσει µουσική ποτέ. Σε 
αυτή την περίπτωση η µουσική ανάγεται σε ανάγκη ενώ η τροφή σε προτίµηση. Από την άλλη 

µεριά είναι παρακινδυνευµένο να αποφανθούµε ότι όλες οι ανάγκες είναι καθαρά υποκειµενικές. 

Εάν είναι, τότε τα πάντα είναι θέµα προσωπικών προτιµήσεων οι οποίες, µιας και καθαρά 

υποκειµενικές, δεν σηκώνουν ιεράρχηση - δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αποφασίσουµε ότι η 

προτίµηση της Μαρίας για το Χ αξίζει περισσότερο να ικανοποιηθεί από εκείνη του Γιώργου για 
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το Ψ ότι και να είναι το Χ και το Ψ. 
 

Έστω ότι το Χ είναι ένας δίσκος (CD) της αρεσκείας της Μαρίας και ότι το Ψ είναι ένα εισιτήριο 

για τα play-offs του πρωταθλήµατος µπάσκετ. Ίσως σε αυτή τη περίπτωση να µην πρέπει να 

πάρουµε θέση για το ποιο από τα δύο (το Χ για τη Μαρία ή το Ψ για το Γιώργο) αποτελεί πιο 

πιεστική ανάγκη. Ίσως, όντως, να είναι καθαρά υποθετικό το ζήτηµα και το καλύτερο που 

έχουµε να κάνουµε είναι να µην εκφέρουµε γνώµη. 
 

Εάν όµως η Μαρία είναι πεινασµένη και άρρωστη, ο Γιώργος είναι µια χαρά και υγιέστατος, το 

Ψ παραµένει ένα εισιτήριο για τα play-offs του πρωταθλήµατος µπάσκετ αλλά το Χ, τώρα, είναι 

ένα κοµµάτι ψωµί; Πάλι δεν ενδείκνυται να αποφανθούµε για το εάν η προτίµηση της Μαρίας 

για το Χ αξίζει να θεωρηθεί ποιοτικά διαφορετική από τη προτίµηση του Γιώργου για το Ψ; Ή 

µήπως νοµιµοποιούµαστε να δεχθούµε ότι η Μαρία έχει µια ανάγκη ενώ ο Γιώργος µια απλή 

προτίµηση; Εσύ τι λες για αυτό το θεωρητικό ζήτηµα; ∆ιαφέρουν οι ανάγκες από τις 
προτιµήσεις; 

 

Από την απάντηση που θα δώσεις εξαρτάται η στάση σου σε σηµαντικά ζητήµατα που 

απασχολούν όλες τις κοινωνίες. Παραδείγµατος χάριν, το ζήτηµα των απαραίτητων αγαθών 

(υλικών και άϋλων). Εάν αναγνωρίσουµε την ανάγκη της Μαρίας ως ποιοτικά διαφορετική της 

προτίµησης του Γιώργου, τότε είµαστε πολύ κοντά στο να εκφέρουµε την άποψη ότι, σε 

περίπτωση που η Μαρία δεν έχει τα χρήµατα να αγοράσει ψωµί, δικαιούται την αρωγή µας, την 
αρωγή της κοινωνίας, του κράτους. Αντίθετα ο Γιώργος, εάν δεν µπορεί να αγοράσει το 

εισιτήριο για τον αγώνα, δεν την δικαιούται.  

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι από το εάν πιστεύουµε στην αντικειµενική ιεράρχηση των αναγκών, 

εξαρτάται πόσο θετικά προδιατεθειµένοι είµαστε προς ένα κράτος πρόνοιας – δηλαδή ένα 

κράτος το οποίο φορολογεί τους πλουσιώτερους πολίτες µε σκοπό την ικανοποίηση των 

αναγκών των ασθενέστερων. Για του λόγου το αληθές ας υποθέσουµε ότι η δική σου άποψη 
είναι ότι όλες οι προτιµήσεις είναι εξ ίσου υποκειµενικές (και συνεπώς µη συγκρίσιµες από 

άτοµο σε άτοµο). Τότε δεν έχεις λόγο να υποστηρίζεις την υποχρεωτική φορολόγηση του ενός 

για να βοηθηθεί κάποιος άλλος. 

 

Προχωρώντας στα άϋλα αγαθά, αξίζει να θυµηθούµε τις εθνικές µας εορτές. Κάθε 25η Μαρτίου 

αναπολούµε το «Ελευθερία ή Θάνατος». Την 28η Οκτωβρίου θυµόµαστε το «Όχι» στο φασισµό 

που ειπώθηκε χωρίς να υπολογίσουµε ως λαός το οικονοµικό κόστος. Στην εξέγερση του 
Πολυτεχνείου το κυρίαρχο σύνθηµα ήταν «Ψωµί, Παιδεία, Ελευθερία» - αγαθά υλικά και άϋλα 

που φαίνεται έχουµε µάθει παραδοσιακά όχι µόνο να τα θέλουµε αλλά να τα θεωρούµε δικαίωµά 

µας. Ας ξεκινήσουµε µε την ελευθερία - το υπέρτατο αγαθό. Η ανάγκη που έχει ο άνθρωπος να 

είναι ελεύθερος είναι αναµφισβήτητα ανώτερη ποιοτικά από οποιαδήποτε προτίµηση. Το 

ξέρουµε αυτό γιατί η στέρηση της ελευθερίας οδηγεί σε πράξεις απελπισίας και ηρωϊσµού. Το 

ξέρουµε γιατί µέσα µας, ακόµη και να µη θέλουµε να το παραδεχτούµε (επειδή ίσως να µην 

είναι της µόδας), µας συγκινούν τα λόγια του Ρήγα: «καλύτερα µιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά 
σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή…». 
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Είναι όµως δικαίωµα η ελευθερία; Είναι δικαίωµα η παιδεία; Και εδώ οι απόψεις διίστανται. 

Όσοι επιµένουν ότι τελικά τα πάντα είναι θέµα προσωπικού γούστου (ή προτιµήσεων) 

διαφωνούν. Συµφωνούν ότι είναι δικαίωµά σου να ποθείς την ελευθερία ή την παιδεία, αλλά όχι 

ότι η ελευθερία ή η παιδεία αποτελούν δικαίωµα (από τη στιγµή που, σύµφωνα µε αυτή την 

άποψη, τίποτα δεν είναι δικαίωµα και τα πάντα είναι θέµα προτίµησης). Άλλοι διαφωνούν 

έντονα. Πιστεύουν ότι η ελευθερία και η παιδεία είναι απαραίτητα αγαθά ανεξάρτητα από τις 

προτιµήσεις µας.  

 

Η διαφορά ικανοποίησης και ευδαιµονίας: «Καλύτερα να είναι κανείς ένας ανικανοποίητος 

άνθρωπος παρά ένα ικανοποιηµένο γουρούνι. Καλύτερη η ζωή ενός ανικανοποίητου Σωκράτη 

παρά ενός ικανοποιηµένου ηλιθίου. Και εάν το γουρούνι ή ο ηλίθιος διαφωνούν, φταίει το ότι 
γνωρίζουν τα πράγµατα µόνο από τη δική τους οπτική γωνία.» John Stuart Mill, στο βιβλίο του 

Ωφελιµισµός (Utilitarianism), 1863 

 

Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, ανεξάρτητα από το εάν εκτιµούµε ή όχι την ελευθερία ή την 

παιδεία, εξακολουθούµε να έχουµε δικαίωµα σε αυτά τα αγαθά ενώ ταυτόχρονα η κοινωνία έχει 
την υποχρέωση να µας τα διαθέτει (και ας µη τα θέλουµε)! Ας πάρουµε παράδειγµα το Γιώργο ο 

οποίος είναι τόσο ξετρελαµένος µε το µπάσκετ που, µε αντάλλαγµα ένα εισιτήριο για τον τελικό 

των play-offs, είναι έτοιµος να υπογράψει συµβόλαιο µε µια εταιρία που ουσιαστικά τον 

µετατρέπει σε σκλάβο της (π.χ. του στερεί το δικαίωµα στην παραίτηση επ' άπειρον, τον 

αναγκάζει να δουλεύει µέρα νύχτα για ένα κοµµάτι ψωµί κλπ.). ∆εν θα έπρεπε η πολιτεία να 

απαγορεύει ρητά τη σύναψη µιας τέτοιας συµφωνίας; 
 

Βέβαια τα προβλήµατα δεν λύνονται εάν συµφωνήσουµε ότι υπάρχουν ορισµένα αγαθά τα οποία 

είναι τόσο απαραίτητα που είναι δικαίωµά µας να έχουµε πρόσβαση σε αυτά. Κι αυτό γιατί τότε 

θα πρέπει να συµφωνήσουµε ποια είναι αυτά τα αγαθά. Ας εξετάσουµε το δικαίωµα της Μαρίας 

σ' ένα πιάτο φαΐ. Για να εγγυηθούµε ότι η Μαρία (που δεν µπορεί να δουλέψει λόγω ασθένειας 

και για την οποία κανείς δεν νοιάζεται) θα έχει κάθε µέρα φαγητό, θα πρέπει να εγκρίνουµε τη 

φορολογία του Γιώργου (έτσι ώστε οι φόροι του Γιώργου να αγοράζουν φαγητό για τη Μαρία). 
Όµως ο Γιώργος µπορεί να επικαλεστεί το δικαίωµα στην ελευθερία και να ισχυριστεί ότι η 

φορολογία είναι µια µορφή σκλαβιάς από τη στιγµή που το κράτος, χωρίς να τον ρωτάει, τον 

αναγκάζει να δουλεύει κάποιες ώρες τη βδοµάδα δίχως να πληρώνεται (τις ώρες που πρέπει να 

δουλεύει για να βγάζει τα χρήµατα που του «κλέβει» το κράτος υπό τη µορφή φόρων). 

 

Η σύγκρουση µεταξύ δικαιωµάτων είναι αναπόφευκτη σε όλα τα επίπεδα. Οι µη καπνιστές 

υποστηρίζουν ότι ο καπνός των τσιγάρων ποδοπατά το δικαίωµα τους στο οξυγόνο. Οι 
καπνιστές απαντούν ότι οι µη καπνιστές δεν σέβονται το δικαίωµά τους να καπνίζουν και ότι 

υποστηρίζουν την απαγόρευση του καπνίσµατος όχι γιατί τους ενοχλεί ο καπνός, αλλά  µόνο και 

µόνο από κακία - για να τους στερήσουν την απόλαυση. Εάν πάµε λίγο πιο παλιά, οι 

µεγαλύτεροι υπέρµαχοι της ελευθερίας, π.χ. ο Τhomas Jefferson (από τους δεινότερους 

Αµερικανούς ρήτορες υπέρ της έννοιας της ελευθερίας), ήταν ταυτόχρονα ιδιοκτήτες δούλων. 

Το πρόβληµα της εναρµόνισης της ελευθερίας και των δικαιωµάτων µεγάλων ανθρώπινων 
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µαζών ήταν και παραµένει το πιο ενδιαφέρον και άλυτο ζήτηµα της κοινωνικής επιστήµης αλλά 
και της πολιτικής. 

 

Τελικά µένουµε µε ερωτήµατα που ηχούν τόσο απλά όσο και σύνθετα: Τι είναι απαραίτητο 

αγαθό και τι δεν είναι; Ποια είναι τα δικαιώµατά µας; Έχουµε καν δικαιώµατα (πέραν του 

δικαιώµατος να έχουµε προτιµήσεις); Αυτά τα ερωτήµατα δεν έχουν σαφείς απαντήσεις µε τις 

οποίες να συµφωνούν όλοι (ή οι περισσότεροι). Όµως ο κάθε ένας από εµάς καλείται να πάρει 
θέση γιατί η άποψή µας για το τι εστί καλή κ' αγαθή κοινωνία εξαρτάται από τη στάση µας 

απέναντι σε αυτά τα ζητήµατα. 

 

5.3 Ιδιωτικά και δηµόσια αγαθά 
 

Ένας ψαράς µόλις έπιασε µια συναγρίδα. Σε ποιον ανήκει; Εξαρτάται εάν την έπιασε στην 

ανοικτή θάλασσα ή στο ιχθυοτροφείο του γείτονα (χωρίς την άδεια του γείτονα). Στην πρώτη 
περίπτωση η συναγρίδα ανήκει στον ψαρά ενώ στη δεύτερη ανήκει στο γείτονα και ο φίλος µας 

ο ψαράς θεωρείται κλέφτης.  

 

Η συναγρίδα είναι ένα παράδειγµα αγαθού του οποίου η κατανάλωση είναι ιδιωτικού 

χαρακτήρα. Εάν τη µαγειρέψεις εσύ δεν θα τη µαγειρέψει κάποιος άλλος. Το ίδιο ισχύει για τα 

περισσότερα αγαθά που αγοράζουµε στην καθηµερινή µας ζωή. Ένα πουκάµισο, για 

παράδειγµα, είναι ιδιωτικό αγαθό στο βαθµό που εάν το φοράς εσύ δεν θα το φοράει κανένας 
άλλος. Το ποιος ιδιοποιείται ένα ιδιωτικό αγαθό και εάν η ιδιοποίηση είναι νόµιµη ή παράνοµη 

είναι θέµα κοινωνικών συµβάσεων και νοµικού πλαισίου.  

 

Ιδιωτικά αγαθά: Εκείνα των οποίων η κατανάλωση ή η κατοχή µιας µονάδας (π.χ. µια 
συναγρίδα) από τον ιδιοκτήτη τους σηµαίνει τη µη-κατανάλωση ή τη µη-κατοχή αυτής της 

µονάδας (δηλ. της συναγρίδας) από οποιονδήποτε άλλο. 

 

Μια συναγρίδα και ένα τρακτέρ είναι και τα δύο ιδιωτικά αγαθά. Από µόνη της αυτή η σκέψη 
µας λεει ότι υπάρχουν λογιών-λογιών ιδιωτικά αγαθά. Κατ' αρχήν έχουµε τα αγαθά µιας χρήσης 

(όπως η συναγρίδα), σε αντιδιαστολή µε τα αγαθά διαρκείας (όπως το τρακτέρ ή ένα ψυγείο). 

Ακόµη έχουµε τα καταναλωτικά αγαθά από τη µια µεριά (πάλι η συναγρίδα) και, από την άλλη, 

τα αγαθά όπως το τρακτέρ που τα ονοµάσαµε κεφάλαιο – δηλαδή προϊόντα τα οποία παράγονται 

µε σκοπό να χρησιµεύσουν στην παραγωγή άλλων αγαθών (βλέπε τα τµήµατα 1.4 και 3.2 των 

Κεφαλαίων 1 και 3 αντίστοιχα). Προϊόντα που εµπίπτουν στον ορισµό του κεφαλαίου (όπως το 

τρακτέρ ή ένα βιοµηχανικό ροµπότ) αποκαλούνται και κεφαλαιουχικά αγαθά. 

 

Το Κεφάλαιο 2 ξεκίνησε µε µια ροµαντική σκηνή - σε πέτυχε την ώρα που απολάµβανες ένα 

πανέµορφο ηλιοβασίλεµα. Τι είδους αγαθό ήταν αυτό; Σίγουρα δεν ήταν ιδιωτικό. Μπορεί η 

απόλαυση να ήταν ιδιωτική σου υπόθεση, όµως σε καµία περίπτωση δεν µπορούµε να πούµε ότι 

µε το που «κατανάλωσες» το ηλιοβασίλεµα το στέρησες από κάποιον άλλο (βλέπε τον ορισµό 

των ιδιωτικών αγαθών στο προηγούµενο πλαίσιο). Ας το χαίρονταν και οι άλλοι. Η µόνη 

περίπτωση να ήταν ιδιωτικό αγαθό είναι η τοποθεσία να περιόριζε τον αριθµό εκείνων που 



 
 65 

µπορούν να το απολαύσουν. Εάν το µέρος απ' όπου φαίνεται όλο το µεγαλείο της δύσης 
επέτρεπε να το χαρούν λιγότερα άτοµα από όσα θα ήθελαν, τότε η δική σου δυνατότητα 

απόλαυσης θα σήµανε την αδυναµία κάποιου άλλου. (Παρατήτρησε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, 

π.χ. σε νησία του Αιγαίου, συνήθως ξεφυτρώνει κάποιο καφενείο ή µπαρ το οποίο χρεώνει τους 

πελάτες για την θέα.) 

 

Όταν βλέπεις τηλεόραση δεν στερείς το πρόγραµµα που παρακολουθείς από κάποιον άλλον. Ένα 
τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό πρόγραµµα, όπως και ένα ηλιοβασίλεµα (εκτός της περίπτωσης που 

αναφέραµε πιο πάνω), είναι λοιπόν δηµόσια αγαθά.  

 

∆ηµόσια αγαθά: Εκείνα των οποίων η χρήση ενός «κοµµατιού» του αγαθού αυτού από έναν 

χρήστη (ή ιδιοκτήτη) δεν εµποδίζει άλλους να χρησιµοποιήσουν (ή να «χαρούν») το ίδιο κοµµάτι 
του αγαθού αυτού. 

 

Η διαφορά µεταξύ δηµόσιων αγαθών και αγαθών τα οποία παράγονται (και διαθέτονται) από 
το ∆ηµόσιο 

 
 Ένα ραδιοφωνικό πρόγραµµα είναι, εξ ορισµού, δηµόσιο αγαθό επειδή η «κατανάλωση» του 

από εσένα δεν σηµαίνει ότι κάποιος άλλος θα το στερηθεί. Πρόσεξε ότι αυτό ισχύει ανεξάρτητα 

από το εάν ο ραδιοφωνικός σταθµός είναι ιδιωτικός ή δηµόσιος!  

 
Σε αντιδιαστολή, ένα σχολικό βιβλίο το οποίο παράγεται από το δηµόσιο (π.χ. από τον 

Οργανισµό Έκδοσης Σχολικών Βιβλίων) δεν είναι δηµόσιο αγαθό και ας διατίθεται δωρεάν από 

το κράτος! Γιατί; Ο λόγος «κρύβεται» στον ορισµό ενός δηµόσιου αγαθού που δώσαµε πιο πάνω: 

Είπαµε ότι για να είναι δηµόσιο ένα αγαθό πρέπει η φύση του να είναι τέτοια που να επιτρέπει 

την ταυτόχρονη χρήση του ίδιου «κοµµατιού» του αγαθού αυτού όχι µόνο από εσένα αλλά και 

από άπειρους άλλους «χρήστες». Ένα ραδιοφωνικό σήµα επιτρέπει την ταυτόχρονη δηµόσια 

χρήση σε όσους διαθέτουν συσκευές ραδιοφώνου. Ένα ηλιοβασίλεµα και αυτό επιτρέπει 
(συνήθως) σε όσους θέλουν να το απολαύσουν χωρίς να το στερούν από άλλους.  

 

Αντίθετα ένα βιβλίο δεν µπορεί να είναι δηµόσιο αγαθό. Όταν σου δοθεί ένα βιβλίο, και το 

πάρεις σπίτι σου, κάποιος άλλος θα στερηθεί αυτό  το αντίτυπο του βιβλίου. Άρα το βιβλίο αυτό 

είναι ιδιωτικό αγαθό  ακόµα και εάν σου δόθηκε δωρεάν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο! Αντίθετα, 

παρόλο που ούτε το ηλιοβασίλεµα ούτε το ραδιοφωνικό πρόγραµµα ιδιωτικού σταθµού 

παρήχθησαν από το ∆ηµόσιο, είναι και τα δύο δηµόσια αγαθά. 

 

Το πρόβληµα µε τα δηµόσια αγαθά είναι ότι, αν και τεράστιας σηµασίας, τείνουν να 

υποτιµούνται, να καταστρέφονται, να υποβαθµίζονται. Πάρε για παράδειγµα την τηλεόραση. 

Γιατί είναι πληµµυρισµένη από διαφηµίσεις σε βαθµό που πολλές φορές να σου δίνεται η 
αίσθηση ότι παρακολουθείς διαφηµίσεις µε λίγο πρόγραµµα ανάµεσα;  

 

Ο λόγος είναι ότι, όπως συµβαίνει µε όλα τα δηµόσια αγαθά, είναι δύσκολο να επιβληθεί στον 

καταναλωτή (ή στον χρήστη τους) να πληρώσουν για το αγαθό που απολαµβάνουν. Πως θα 
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µπορούσαµε, για παράδειγµα, να σε χρεώσουµε για το ηλιοβασίλεµα που είδες στο νησί (και το 
οποίο τόσο σε ευχαρίστησε); Το ίδιο πρόβληµα αντιµετωπίζουν και οι τηλεοπτικοί σταθµοί 

(κρατικοί και ιδιωτικοί): Είναι αδύνατον (µε δεδοµένη την σηµερινή τεχνολογία της 

τηλεόρασης) να χρεώνεσαι για το κάθε πρόγραµµα που βλέπεις ξεχωριστά. 

 

Αν όµως δεν µπορεί να χρεωθεί ο θεατής, τότε ποιος θα πληρώσει για το σταθµό και τα ουκ 

ευκαταφρόνητα έξοδα των τηλεοπτικών προγραµµάτων; Μια λύση είναι να παρέχει τα δηµόσια 

αγαθά το ∆ηµόσιο (δηλαδή να πληρώνει το κράτος) το οποίο θα τα χρηµατοδοτεί από τους 

φόρους των πολιτών. Αυτή η λύση επιλέχτηκε από τις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις (προπολεµικά 

για το ραδιόφωνο και µεταπολεµικά για την τηλεόραση) και έτσι στις περισσότερες χώρες της 

Ευρώπης οι πρώτοι σταθµοί ήταν κρατικοί. Όµως πολλοί είναι εκείνοι που διαµαρτύρονταν ότι 

δεν έβλεπαν τηλεόραση και συνεπώς δεν ήταν διατεθειµένοι να πληρώνουν φόρους για να 

βλέπουν σαχλά σήριαλ οι υπόλοιποι. Πρεσβεύαν δε ότι υπάρχουν πολύ πιο σηµαντικά δηµόσια 

αγαθά που έπρέπε να παρέχει το κράτος αντί για θεάµατα αµφίβολης ποιότητας (π.χ. βλέπε το 
επόµενο πλαίσιο). Άλλοι πάλι επιχειρηµατολογούσαν ότι δεν ήταν θεµιτό να απολαµβάνει το 

κράτος µονοπώλιο στην ενηµέρωση και στην ψυχαγωγία.  

 

Για αυτούς τους λόγους, καθώς και επειδή πολλοί επιχειρηµατίες πίεζαν τις κυβερνήσεις να τους 

επιτρέψουν την είσοδο στο χώρο της ραδιοτηλεόρασης (µε κίνητρο βέβαια το κέρδος), φτάσαµε 

σιγά-σιγά σε όλη την Ευρώπη η τηλεοπτική αγορά να βρίσκεται, ως επί το πλείστον, σε ιδιωτικά 

χέρια. Πως όµως συγκεντρώνουν έσοδα οι ιδιωτικοί σταθµοί δεδοµένου ότι το «προϊόν» που 
παράγουν εξακολουθεί να έιναι ένα δηµόσιο αγαθό; 

 

Όπως έχουµε ήδη εξηγήσει, ο παραγωγός ενός τηλεοπτικού προγράµµατος, ή οποιουδήποτε 

άλλου δηµόσιου αγαθού, δεν δύναται να χρεώσει τον χρήστη (τηλεθεατή) άµεσα. Προσπαθεί 

λοιπόν να βρει άλλη λύση για να κερδίσει χρήµατα. Ξέρει ότι οι διαφηµιστές είναι έτοιµοι να 

πληρώσουν σηµαντικά ποσά εκείνους που θα τους δώσουν πρόσβαση στις συνειδήσεις του 

αγοραστικού κοινού. Εκπέµπουν λοιπόν εκποµπές οι οποίες στόχο έχουν να δελεάσουν το κοινό 
µε σκοπό να το παγιδεύσουν και, κατόπιν, να το «πουλήσουν» στους διαφηµιστές.  

 

Εµείς, ως τηλεθεατές, δεν πληρώνουµε άµεσα για ένα δηµόσιο αγαθό, πληρώνουµε όµως 

έµµεσα. Πληρώνουµε µε δύο τρόπους: (α) Χρηµατικά, λόγω του αυξηµένου κόστους των 

ιδιωτικών αγαθών που αγοράζουµε στα µαγαζιά (το κόστος διαφήµισης είναι και αυτό ένα 

κόστος µέρος του οποίου το πληρώνουν οι καταναλωτές). (β) Με το σπάσιµο των νεύρων που 

υφιστάµεθα όταν στο τελευταίο λεπτό ενός αγώνα µπάσκετ µας βάζουν διαφήµιση. 
 

Προχωρώντας σε πιο καίρια δηµόσια αγαθά, όλοι ανεξαιρέτως χαιρόµαστε τον καθαρό αέρα ή 

την κρυστάλλινη θάλασσα. Παίρνουµε βαθιά αναπνοή σε µια βουνοκορφή που µόλις 

σκαρφαλώσαµε, ή βουτάµε στα γαλανά νερά ενός νησιού, και το απολαµβάνουµε. Ο καθαρός 

αέρας και η όµορφη θάλασσα δεν έχουν µειωθεί σε ποσότητα όσον αφορά τον υπόλοιπο κόσµο. 

Είναι λοιπόν δηµόσια αγαθά. ∆εν ανήκουν σε κανέναν και ανήκουν σε όλους ταυτόχρονα. Κι 

όµως. Επειδή ακριβώς δεν ανήκουν σε κανέναν, σε µια κοινωνία που καλώς ή κακώς έχουµε 
µάθει να σεβόµαστε µόνο την ιδιοκτησία µας, έχουµε την τάση να µην σεβόµαστε τα δηµόσια 
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αγαθά - να τα χρησιµοποιούµε λες και δεν έχουν αξία.  
 

Το εργοστάσιο που προτιµά να πετά τα απόβλητα στο διπλανό ποτάµι από το να ξοδέψει τα 

απαραίτητα κονδύλια για τον κατάλληλο αντιρρυπαντικό εξοπλισµό, οι οδηγοί που δεν αλλάζουν 

το καταλύτη της εξάτµισης του αυτοκινήτου τους (γιατί τον θεωρούν ακριβό), ο ψαράς που του 

είναι πιο εύκολο να χρησιµοποιήσει δυναµίτιδα στο ψάρεµα (κι ας καταστρέφει έτσι το 

οικοσύστηµα) - αµέτρητα είναι τα παραδείγµατα δηµόσιων αγαθών που κινδυνεύουν από την 
τάση µας να τα εκτιµούµε µόνο στο επίπεδο που µας ωφελούν ιδιωτικά και κοντόφθαλµα. 

 

Η παιδεία ως δηµόσιο αγαθό: Σε µεγάλο βαθµό η παιδεία είναι ιδιωτικό αγαθό αφού και οι 

θέσεις σε καλά σχολεία (ανεξάρτητα εάν το σχολείο είναι δηµόσιο ή ιδιωτικό) είναι 

περιορισµένες, και τα βιβλία ή η βοήθεια που χρειάζεται ένας µαθητής ή µια µαθήτρια είναι 
ιδιωτικά αγαθά. Ακόµη τα οφέλη της καλής παιδείας είναι και αυτά, σε µεγάλο βαθµό, ιδιωτικά 

π.χ. µια καλή δουλειά, αυξηµένο κοινωνικό κύρος κοκ. Όµως η παιδεία (δηµόσια και ιδιωτική) 

εµπεριέχει στοιχεία δηµόσιου αγαθού. Γιατί; Που θα προτιµούσες να ζεις; Σε µια κοινωνία 

άξεστων βαρβάρων; Ή σε µια κοινωνία πολιτισµένη που αποτελείται από καλλιεργηµένους 

πολίτες; Η παιδεία του διπλανού µας, συµπερασµατικά, βελτιώνει τον κόσµο στον οποίο ζούµε. 

Είναι και αυτή µια µορφή καθαρού αέρα. 

 

5.4 Καταναλωτισµός και εκφραστικά αγαθά 
 

Ένα πρωί βλέπεις µια αφίσα που δεν την είχες ξαναδεί και που σου αρέσει πολύ. Αποφασίζεις να 
την αγοράσεις για το δωµάτιό σου. Σε εκφράζει. Αφού την αγόρασες και την κρέµασες στον 

τοίχο απέναντι από το κρεβάτι σου, σε καλούν σε ένα πάρτι. Πηγαίνεις και τι βλέπεις; Στο 

σαλόνι είναι κρεµασµένη µια αφίσα ακριβώς ίδια µε τη δική σου. Ακούς έναν άγνωστο να λεει: 

«Τι ωραία που είναι η αφίσα αυτή. Έχω κι εγώ µια τέτοια στο µπάνιο µου.» Γυρίζεις σπίτι εκείνο 

το βράδυ και την ξεκρεµάς. 

 

Τι είδους αγαθό είναι αυτό; Είναι µεν ιδιωτικό (στο βαθµό που η κατοχή µιας τέτοιας αφίσας 
από σένα αφήνει µια λιγότερη για όλους τους άλλους) αλλά η χαρά που σου δίνει εξαρτάται όχι 

µόνο από την χρήση του αλλά και από το πόσοι άλλοι το έχουν. Αυτό δεν είναι καινούργιο 

φαινόµενο. Η σπανιότητα ενός αγαθού πολύ συχνά ήταν καθοριστικός παράγοντας όχι µόνο της 

τιµής του αλλά και της απόλαυσης που έδινε στον ιδιοκτήτη. Οι οικονοµολόγοι αναφέρονται σε 

τέτοιου είδους προϊόντα ως αγαθά θέσης - αγαθά, δηλαδή, των οποίων η αξία σε µεγάλο βαθµό 

εξαρτάται από τη «θέση» τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  

 
Οι επιχειρηµατίες (και ιδίως οι διαφηµιστές) κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να µας πείσουν ότι 

το προϊόν τους είναι τέτοιου είδους. Συνήθως το κάνουν µε τρόπο - καλλιεργώντας την 

εντύπωση, µέσω της εικόνας και του κειµένου της διαφήµισης, ότι εάν το αγοράσουµε θα 

νιώσουµε και εµείς την ηδονή που µόνο τα σπάνια αγαθά µπορούν να µας προσφέρουν, όχι 

επειδή αναγκαστικά είναι καλύτερης ποιότητας αλλά µόνο και µόνο επειδή είναι λίγοι εκείνοι 

που τα χαίρονται.  
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Από µια άποψη ακόµη και η µουσική ο τουρισµός έχει αποκτήσει χαρακτηριστικά «προϊόντος» 
θέσης. Σκεφτείτε πόσοι προσπαθούν να ανακαλύψουν τον επόµενο «ήχο» ή ρυθµό ο οποίος θα 

γίνει της µόδας – το συκρότηµα ή την τεχνοτροπία που δεν έχει γίνει της µόδας ακόµα αλλά που 

µπορεί να έχει επιτυχία. Αλλά µιας και µιλήσαµε για µόδα, αυτό είναι το φαεινότερο παράδειγµα 

εκφραστικού αγαθού ή αγαθού θέσης: Ντυνόµαστε όχι µόνο γιατί κρυώνουµε, ή γιατί 

διαφορετικά θα συλληφθούµε, αλλά και ως µια δήλωση προς πάσα κατεύθυνση για το ποιοι 

είµαστε. Από καταβολής των ανθρώπινων κοινωνιών, η αµφίεση είχε στόχο την προσωπική 
έκφραση (π.χ. τα κοσµήµατα), την κοινωνική ιεραρχία (π.χ. οι στρατιωτικές στολές και τα 

κουστούµια των επιχειρηµατιών), την πολιτική τοποθέτηση (π.χ. η στολή του Μάο Τσε Τουνγκ 

στην Κίνα ή των ναζί στη Γερµανία)  κτλ.  

 

Βέβαια µε την εξέλιξη των κοινωνιών της αγοράς, η αµφίεση µετετράπη σε αµιγώς αγοραίο 

αγαθό του οποίου η ανταλλακτική αξία µεγάλωσε σε σχέση µε τη χρηστική. Για παράδειγµα, σε 

παλιότερες εποχές οι κανόνες αµφίεσης απηχούσαν εξω-οικονοµικούς παράγοντες (π.χ. τις 
απόψεις της εκκλησίας, την παράδοση, την αισθητική του εκάστοτε αυτοκράτορα). Σήµερα εάν 

ένας οίκος µόδας πιστέψει ότι θα κερδίσει χρήµατα λανσάροντας ένα είδος σακακιού που 

θυµίζει εκείνα που φόραγε ο Ναπολέοντας, θα το κάνει χωρίς δισταγµό και άσχετα από το εάν 

του µόδιστρου του αρέσει αυτή η αισθητική.  

 

Η νοοτροπία της βιοµηχανίας µόδας έχει ξεφύγει από το στενό πλαίσιο της αµφίεσης. Για 

παράδειγµα έχει µεταφερθεί στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Μια διαφήµιση ακριβής Γερµανικής 
εταιρείας αυτοκινήτων πριν µερικά χρόνια έλεγε: «Είσαι αυτό που οδηγείς!» Πιο άµεσο µήνυµα 

δεν µπορούσε να µας στείλει! Το πρόβληµα βέβαια είναι ότι εάν όλοι πειστούν και όλοι 

αγοράσουν το εν λόγω προϊόν, τότε το διαφηµιστικό µήνυµα αυτό-αναιρείται.  

 

Η παραγωγή πολλών διαφορετικών µορφών του κάθε προϊόντος είναι απόρροια του 

ανταγωνισµού. Η κάθε εταιρεία προσπαθεί να µας πουλήσει κάτι το οποίο εµείς θα έχουµε την 

ψευδαίσθηση ότι είναι ειδικά φτιαγµένο για µας - ότι όχι µόνο µας εκφράζει αλλά και το ότι 
προβάλει στον υπόλοιπο κόσµο µια αρεστή εικόνα του ποιοι είµαστε. Μας βοηθάει να 

ξεχωρίζουµε από το πλήθος.  

 

Όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο από µια φυσιολογική εξέλιξη των κοινωνιών της αγοράς. Το 

ερώτηµα βέβαια τίθεται: Είναι θετική ή αρνητική αυτή η εξέλιξη; Άλλη µια φορά οι απόψεις 

διίστανται. Υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι η πανσπερµία αγαθών και η αγωνιώδης 

προσπάθεια των παραγωγών να ικανοποιήσουν την κάθε µας προτίµηση, καλυτερεύουν τη ζωή 
µας. Ότι η κοινωνία γίνεται πιο πολύχρωµη και ενδιαφέρουσα, πιο ελεύθερη και ανεξάρτητη από 

τις αγκυλώσεις και προκαταλήψεις του παρελθόντος. Ότι ο καταναλωτισµός δεν προκαλείται από 

τα εµπορικά συµφέροντα των εταιρειών αλλά από τις συνεχώς εξελισσόµενες ανάγκες των 

ανθρώπων τις οποίες οι εταιρείες απλώς προσπαθούν να ικανοποιήσουν.  

 

Παραδείγµατος χάριν, όταν πολλά νέα παιδιά στην Αµερική (αλλά και αλλού) απέρριψαν τη 

βιοµηχανία µόδας και επέλεξαν ένα πολύ απλό τύπο αµφίεσης µε φαρδιά µονόχρωµα 
παντελόνια, απλά µπλουζάκια και καπελάκια του µπέϊζµπωλ (το λεγόµενο grunge), εταιρίες 
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έσπευσαν να προσφέρουν τέτοιο ρουχισµό στην αγορά. Να λοιπόν πως ο καταναλωτισµός 
µπορεί να θεωρηθεί ένα σύστηµα που απλώς αντικατοπτρίζει τις προτιµήσεις των αγοραστών. 

 

Η αντίθετη άποψη ισχυρίζεται ότι ο καταναλωτισµός δεν ορίζεται από τη µαζική παραγωγή 

προϊόντων αλλά, και εδώ είναι ο κίνδυνος, από την µαζική παραγωγή προτιµήσεων. Ναι µεν 

παράγονται πολλά προϊόντα που φαινοµενικά καλύπτουν ανάγκες (από τη στιγµή που 

αγοράζονται), αλλά για να γίνει αυτό έπρεπε πρώτα να µας γεµίσουν το κεφάλι (ή την ψυχή) µε 
προτιµήσεις που δεν επιλέξαµε εµείς αλλά, αντίθετα, επέλεξαν άλλοι για εµάς µε γνώµονα το 

δικό τους (και όχι το δικό µας) συµφέρον. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη πηγαίνουµε στα µαγαζιά 

σαν αγέλη και γυρνάµε σπίτι µε αγαθά που ούτε τα χρειαζόµασταν ούτε τα θέλαµε πραγµατικά.  

 

Η δική σου άποψη για τον καταναλωτισµό ποια είναι; 

 

Περίληψη 

Ερωτήσεις 

5.1 Βασικές ανάγκες – Πολιτιστικές 

ερµηνείες των αναγκών 

1. Φτιάξτε ένα κατάλογο αυτών που 

θεωρείτε αναγκαία αγαθά για εσάς και 

την οικογένεια σας. 

5.2 ∆ύο απόψεις για τη διαφορά µεταξύ 

«αναγκών» και «προτιµήσεων» – Η 

σχέση µεταξύ της ερµηνείας που δίνουµε 

στις «ανάγκες» και στη στάση µας 

απέναντι στο Κράτος Πρόνοιας – 

Ανάγκες, προτιµήσεις και δικαιώµατα – 

Η παιδεία ως δικαίωµα – Η σύγκρουση 
δικαιωµάτων 

2α. Ποιες είναι οι δύο βασικές απόψεις 

για τη διαφορά µεταξύ «αναγκών» και 

«προτιµήσεων»;  

2β. Ποια η διαφορά µεταξύ του 

δικαιώµατος στην παιδεία και του 

δικαιώµατος να θέλει κάποιος να 

µορφωθεί; 
 

5.3 Ιδιωτικά αγαθά – ∆ηµόσια αγαθά – 

∆ωρεάν αγαθά – Αγαθά που παράγει το 

∆ηµόσιο – Η τηλεοπτική αγορά – Η 

παιδεία ως δηµόσιο αγαθό 

3α. ∆ώστε παραδείγµατα (διαφορετικά 

αυτών που έχουν αναφερθεί εδώ) 

ιδιωτικών, δηµοσίων και δωρεάν αγαθών.  

3β. Γιατί τα σχολικά βιβλία (που 

προσφέρει το ∆ηµόσιο δωρεάν σε 
µαθητές των δηµοσίων σχολείων) είναι 

ένα παράδειγµα ιδιωτικού αγαθού το 

οποίο προσφέρεται δωρεάν από το 

∆ηµόσιο; 

5.4 Αγαθά θέσης – Εκφραστικά αγαθά – 

∆ιαφήµιση – Η παραγωγή των 
προτιµήσεων – Καταναλωτισµός και η 

αυτονοµία του καταναλωτή 

4α. ∆ώστε παραδείγµατα (διαφορετικά 

αυτών που έχουν αναφερθεί εδώ) αγαθών 
θέσης και εκφραστικών αγαθών. 

4β. Πιστεύετε ότι ο καταναλωτισµός 

προσφέρει στους πολίτες των σύγχρονων 

κοινωνιών µεγαλύτερα ή πιο στενά 

περιθώρια πραγµατικής ελευθερίας; 
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Κεφάλαιο 6 - Χρήµα 
 

6.1 Αντιπραγµατισµός και σχετικές τιµές 
 

Στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, αιχµάλωτοι πολέµου διαφορετικών συµµαχικών 

δυνάµεων (π.χ. Βρετανοί, Καναδοί, Γάλλοι) φυλάσσονταν  από το Γερµανικό στρατό στα ίδια 

στρατόπεδα. Στα στρατόπεδα αυτά οι κρατούµενοι της κάθε εθνότητας  έµεναν σε διαφορετικά 

κτίρια µεταξύ των οποίων ήταν, συνήθως, ελεύθεροι να κυκλοφορούν. Όπως συνέβαινε µε 

όλους τους επίσηµους αιχµαλώτους πολέµου, ο Ερυθρός Σταυρός (από τη βάση του στην 

Ελβετία) επέβλεπε τις συνθήκες διαβίωσής τους και ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους 
προµήθευε µε δέµατα. Τα δέµατα αυτά περιείχαν τρόφιµα, τσιγάρα, λίγο καφέ, τσάϊ, που και που 

καµιά σοκολάτα κοκ.  

 

Η ηµέρα παραλαβής των δεµάτων του Ερυθρού Σταυρού ήταν ηµέρα χαράς για τους 

αιχµάλωτους αλλά και ηµέρα ανταλλαγών. Σύµφωνα µε την µαρτυρία ενός Άγγλου αξιωµατικού 

(του R. Radford, ο οποίος ως οικονοµολόγος κατέγραψε την ιστορία αυτή), τα δέµατα ήταν ίδια 

για όλους. Πρώτοι καθιέρωσαν τις συστηµατικές ανταλλαγές κάποιοι Γάλλοι αιχµάλωτοι οι 
οποίοι σκέφτηκαν να ανταλλάξουν το τσάϊ που βρήκαν στα δέµατα τους µε τον καφέ κάποιων 

Άγγλων συγκρατούµενων. Όπως όλοι γνωρίζουµε, ο µέσος Γάλλος λατρεύει τον καφέ και δεν 

πολυνοιάζεται για το τσάϊ, ενώ ο µέσος Άγγλος αντίθετα δεν µπορεί να ζήσει χωρίς τσάϊ. 

Συνεπώς η ανταλλαγή τσαγιού µε καφέ βελτίωνε το βιοτικό επίπεδο και του Άγγλου αλλά και 

του Γάλλου. Μια τέτοια άµεση εµπορική ανταλλαγή ονοµάζεται αντιπραγµατισµός. 

 

Αντιπραγµατισµός: Η άµεση εµπορική ανταλλαγή µεταξύ δύο ατόµων ή οργανισµών (ή και 

χωρών) του αγαθού Χ µε το αγαθό Ψ που στόχο έχει την ταυτόχρονη ικανοποίηση των 

προτιµήσεων (ή αναγκών) των συναλλασσόµενων µερών. 

 

Τι ήταν αυτό που καθόριζε τους όρους ανταλλαγής ή, αλλιώς, την σχετική τιµή της 

αγοραπωλησίας (δηλαδή πόσα γραµµάρια τσάϊ έπαιρνε κάποιος σε αντάλλαγµα 10 γραµµαρίων 

καφέ); ∆ύο βασικοί παράγοντες: (α) Η ανάγκη που είχαν οι Άγγλοι για τσάϊ σε σχέση µε αυτή των 

Γάλλων για καφέ. Όσο εντονότερη η πρώτη σε σχέση µε τη δεύτερη, τόσο µεγαλύτερη η σχετική 

τιµή του τσαγιού (ή τόσο περισσότερο καφέ θα έδιναν οι Άγγλοι στους Γάλλους για 10 
γραµµάρια τσαγιού). Και (β) η ποσότητα του καφέ στα δέµατα του Ερυθρού Σταυρού σε σχέση µε 

την ποσότητα του τσαγιού. Όσο πιο πολύ τσάϊ περιείχαν τα δέµατα σε σχέση µε καφέ, τόσο πιο 

σπάνιος ο καφές µέσα στο στρατόπεδο (σχετικά µε το πόσο σπάνιο ήταν το τσάϊ) και τόσο πιο 

χαµηλή η σχετική τιµή του τσαγιού (ή τόσο περισσότερο τσάϊ θα έπρεπε να δίνουν οι Γάλλοι 

στους Άγγλους για κάθε 10 γραµµάρια καφέ). Περιληπτικά ο καθορισµός της σχετικής τιµής 

επεξηγείται ως εξής: 
 

Η σχετική τιµή του αγαθού Χ (σε σχέση µε το αγαθό Ψ) είναι ανάλογη µε τη σχετική ζήτηση 

του Χ (σε σχέση µε τη ζήτηση του αγαθού Ψ) και µε τη σχετική σπανιότητα του Χ (σε σχέση µε 

τη σπανιότητα του Ψ). 
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6.2 Η γένεση και επικράτηση του χρήµατος 
 

Πολύ γρήγορα οι συναλλαγές στο στρατόπεδο επεκτάθηκαν και στα άλλα αγαθά. Οι πιο 

επιτήδειοι Γάλλοι έτρεξαν πρώτοι στους καταυλισµούς των Άγγλων και αντάλλαξαν ότι τσάϊ 

είχαν µε καφέ. Τον αντίθετο έκαναν οι πιο πονηροί Άγγλοι (έσπευσαν στους Γαλλικούς 

καταυλισµούς φέροντες καφέ και φεύγοντας µε τσάϊ). Έτσι µερικοί Γάλλοι κατέληξαν να έχουν 
πολύ περισσότερο καφέ απ' ότι χρειάζονταν για ιδιωτική χρήση. Και αρκετοί Εγγλέζοι γύρναγαν 

στους θαλάµους τους µε περίσσευµα τσαγιού. Τότε οι Γάλλοι «έµποροι» πρόσφεραν τον 

περισσευούµενο καφέ στους οµοεθνείς τους (και οι Άγγλοι «έµποροι» το περίσσευµα τσαγιού 

στους δικούς τους) µε αντάλλαγµα σοκολάτες, τσιγάρα, κορδόνια παπουτσιών κτλ. Σιγά-σιγά 

όλοι άρχισαν να συµµετέχουν σε αυτή την αυθόρµητη πολυεθνική αγορά προσπαθώντας ο 

καθένας να αποκτήσει όσες πιο πολλές ανέσεις µπορούσε µέσα στις αντίξοες συνθήκες του 

στρατοπέδου. 
 

Με την ανάπτυξη του εµπορίου µεταξύ συγκρατούµενων, γρήγορα επήλθε µια ισορροπία στις 

σχετικές τιµές. Εκεί που αρχικά ο καθένας διαπραγµατευόταν ξεχωριστά, και ένας αντάλλασσε 

µια σοκολάτα µε 10 γραµµάρια καφέ ενώ κάποιος άλλος µπορεί την ίδια στιγµή να αντάλλασσε 

µια σοκολάτα µε 15 γραµµάρια καφέ, δεν πέρασε πολύς χρόνος που οι σχετικές τιµές λίγο-πολύ 

εξισώθηκαν σε όλο το στρατόπεδο. Μάλιστα στις εισόδους των κτιρίων είχαν αναρτηθεί 

ανακοινώσεις µε προσφορές («Πουλώ 100 γραµµάρια καφέ για 10 σοκολάτες») και µε αυτό τον 
τρόπο οι τιµές έγιναν γνωστές. Λόγω αυτής της διαφάνειας, και δεδοµένου ότι κανείς δεν είχε 

όρεξη να αγοράζει σε τιµή ανώτερη της ελάχιστης προσφερόµενης, οι τιµές του κάθε αγαθού 

σταθεροποιήθηκαν σε ένα επίπεδο που ήταν το ίδιο σε όλα τα κτίρια ανεξαρτήτως εθνότητας και 

προτιµήσεων των κρατουµένων που έµεναν σε αυτό. 

 

Επειδή οι συναλλαγές περιελάµβαναν πολλά διαφορετικά αγαθά, γίνονταν όλο και πιο 

περίπλοκες. Για παράδειγµα, ένας Καναδός προσέφερε 100 γραµµάρια καφέ µε αντάλλαγµα 10 
σοκολάτες. Ένας Γάλλος που ήθελε τον καφέ αλλά δεν είχε σοκολάτες µπορεί να του έλεγε: 

«Τον θέλω τον καφέ σου αλλά δεν έχω σοκολάτες. Έχω όµως τσάϊ. Ξέρω κάποιον Σκοτσέζο στο 

κτίριο Γ5 που ανταλλάσσει τα 15 γραµµάρια τσάϊ µε µια σοκολάτα. Άρα αν σου δώσω 150 

γραµµάρια τσάϊ, µου δίνεις τα 100 γραµµάρια καφέ;» Στην αρχή έτσι είχαν τα πράγµατα. 

Γρήγορα όµως επήλθε µια σηµαντική αλλαγή: Καθιερώθηκε µια χρηµατική µονάδα η οποία 

απλούστευσε τις συναλλαγές. 
 

Ένα από τα αγαθά που ήταν ανάρπαστο στο στρατόπεδο ήταν βέβαια τα τσιγάρα. Από τη µια 

µεριά, οι καπνιστές έδιναν ότι είχαν και δεν είχαν να τα αποκτήσουν (λόγω του εθισµού τους στη 

νικοτίνη). Από την άλλη, οι µη καπνιστές, των οποίων τα δέµατα περιείχαν και αυτά τσιγάρα, 

αντάλλασσαν τα τσιγάρα (που για αυτούς είχαν µηδενική χρηστική αξία) µε σοκολάτες και ότι 

άλλο τους προσέφεραν οι καπνιστές. Συνεπώς τα τσιγάρα, παρόλο που είχαν χρηστική αξία µόνο 

για τους καπνιστές, απέκτησαν ανταλλακτική αξία για όλους.  
 

Η καθιέρωση των τσιγάρων ως η µονάδα µέτρησης των σχετικών τιµών (και η µονάδα 
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συναλλαγής) σε όλο το στρατόπεδο, ήταν µόνο θέµα χρόνου. Γιατί να προσφέρει ο πωλητής 
καφέ 10 γραµµάρια για 1 σοκολάτα τη στιγµή που µπορεί αυτοί που ψάχνουν να αγοράσουν 

καφέ αλλά µην διαθέτουν σοκολάτες; (Π.χ µπορεί αντί για σοκολάτες οι επίδοξοι αγοραστές 

καφέ να διαθέτουν τσάϊ, το οποίο ο πωλητής του καφέ να µην το θέλει.) Πιο εύκολο ήταν ο 

πωλητής του  καφέ να εκφράζει την σχετική τιµή που προσφέρει σε ένα προϊόν το οποίο: (α) έχει 

ανθεκτικότητα (δηλαδή δεν ξεραίνεται όπως το ψωµί), (β) είναι εύκολο να κουβαληθεί και δεν 

πιάνει πολύ χώρο, (γ) έχει σαφείς και εύκολες υποδιαιρέσεις, και (γ) έχει σταθερή ανταλλακτική 
αξία από άκρου σε άκρο του στρατοπέδου (λόγω της σχετικής σπανιότητας του). 

 

Ποιο προϊόν πληροί όλες αυτές τις προϋποθέσεις στο παράδειγµά µας; Τα τσιγάρα. ∆εν είναι 

άλλωστε τυχαίο ότι τα τσιγάρα αναδεικνύονται ως η ανεπίσηµη χρηµατική µονάδα σε όλες της 

φυλακές της υφηλίου. Σύµφωνα λοιπόν µε τις µαρτυρίες των ίδιων των κρατούµενων, τα 

τσιγάρα µετατράπηκαν από ένα κοινό αγαθό σε ένα ειδικό αγαθό του οποίου η ανταλλακτική 

αξία υπερκέρασε τη χρηστική του αξία. Ένα τσιγάρο πλέον είχε τις εξής τρεις οικονοµικές 
ιδιότητες: (α) ως πηγή νικοτίνης (κάτι που του προσέδιδε χρηστική στους καπνιστές, παρόλη την 

αρνητική επίδραση του στην υγεία τους), (β) ως µέσο συναλλαγής και µέτρο εύκολης σύγκρισης 

τιµών, και (γ) ως µέσο αποθήκευσης του πλούτου (ή αποθησαύρισης).  

 

Η τελευταία ιδιότητα (γ) είναι αυτή που µας επιτρέπει να ισχυριστούµε ότι η γένεση του 

χρήµατος (δηλαδή η ανάδειξη ενός αγαθού ως χρήµα) οδηγεί στη ριζική αλλαγή του χαρακτήρα 

του οικονοµικού συστήµατος. Ο λόγος είναι απλός: Σε συνθήκες αντιπραγµατισµού, η κάθε 

συναλλαγή αποτελεί ταυτόχρονα µια αγορά και µια πώληση (από τη στιγµή που και τα δύο µέρη 

πουλάνε κάτι ο ένας στον άλλο). Σε µια εγχρήµατη οικονοµία όµως, αυτό παύει να ισχύει. 

Μπορεί κάλλιστα κάποιος να αγοράσει καφέ χρησιµοποιώντας τσιγάρα για να πληρώσει έναν µη 

καπνιστή ο οποίος δεν «ξοδεύει» αµέσως τα τσιγάρα που εισέπραξε. Αντίθετα, τα κρατάει µε 

σκοπό να τα χρησιµοποιήσει για µια µελλοντική αγορά. Για αυτόν τα τσιγάρα που πήρε 

χρησιµεύουν ως µέσο αποθησαύρισης.  

 
Γιατί είναι σηµαντικό αυτό; Ο λόγος είναι ότι µε την εισαγωγή του χρήµατος σε µια οικονοµία 

δηµιουργούνται τεράστιες νέες ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι. Παράδειγµα των ευκαιριών είναι η 

δυνατότητα αποταµίευσης, αλλά και δανεισµού, που διαφορετικά θα ήταν εξαιρετικά 

περιορισµένη. Όσο για τους κινδύνους, σκεφτείτε την περίπτωση του αιχµαλώτου πολέµου ο 

οποίος αποθηκεύει τσιγάρα µε στόχο να κάνει κάποια µεγάλη αγορά αργότερα (παράδειγµα 

αποταµίευσης) όταν ξάφνου ο Ερυθρός Σταυρός στέλνει τόνους τσιγάρα στους κρατούµενους 

και τα τσιγάρα χάνουν την ανταλλακτική αξία που είχαν! Όλες οι στερήσεις του θα πήγαιναν 
χαµένες. Για αυτό το λόγο λέγεται ότι ένα νοµισµατικό σύστηµα, για να λειτουργήσει, 

χρειάζεται την εµπιστοσύνη του κοινού. 

 

Το χρήµα ως πίστη: Ικανή συνθήκη για τη σταθερότητα µιας εγχρήµατης οικονοµίας είναι η 

πίστη των ατόµων στην ανταλλακτική αξία του χρήµατος. [Βλέπε τη ρήση του Αριστοτέλη 

(Τµήµα 1.4, Κεφάλαιο 1) για την αξία των νοµισµάτων και την ετυµολογική σχέση της λέξης µε 

την έννοια του «νόµου» και του ρήµατος «νοµίζω».] 
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6.3 Η αξία του χρήµατος, οι τιµές και τα επιτόκια 
 

Στο στρατόπεδο αιχµαλώτων η αξία του χρήµατος, των τσιγάρων, καθοριζόταν πρωταρχικά από 

το λόγο (α) της ποσότητας όλων των αγαθών που υπήρχαν στο στρατόπεδο (των οποίων οι τιµές 

εκφράζονταν µε τον αριθµό τσιγάρων που αντιστοιχούσε σε κάθε µονάδα του αγαθού) προς (β) 

τη συνολική ποσότητα τσιγάρων που κυκλοφορούσαν στο στρατόπεδο. Όσο αυτός ο λόγος 

µεγάλωνε, όσο δηλαδή σπανιότερα τα τσιγάρα σε σχέση µε τα υπόλοιπα αγαθά, τόσο 
µεγαλύτερη η αγοραστική αξία του κάθε τσιγάρου και, συνεπώς, τόσο πιο χαµηλές οι τιµές των 

αγαθών (κατά µέσο όρο) εκφρασµένες σε τσιγάρα.  

 

Σε περιόδους που τα δέµατα του Ερυθρού Σταυρού περιείχαν λιγότερα τσιγάρα από άλλοτε, τα 

τσιγάρα ανέβαιναν σε αξία αφού το κάθε ένα αντιστοιχούσε σε περισσότερο καφέ, ζάχαρη κτλ 

από πριν. Έτσι αυτοί που είχαν αποθηκεύσει τσιγάρα (αντί να τα ανταλλάξουν µε άλλα 

προϊόντα, ή να τα καπνίσουν) έβλεπαν το «κοµπόδεµά» τους, την περιουσία τους σε τσιγάρα, να 
ανατιµάται. Σε άλλες περιόδους όταν η εισροή τσιγάρων στο στρατόπεδο µεγάλωνε σε σχέση µε 

την εισροή άλλων αγαθών, τότε η αξία τους έπεφτε και χρειάζονταν περισσότερα τσιγάρα για να 

αγοραστεί η ίδια ποσότητα καφέ ή τσαγιού µε πριν. 

 

Πληθωρισµός και αντιπληθωρισµός: Έστω ότι Λ είναι ο λόγος (α) της ποσότητας Υ όλων των 

αγαθών που διακινούνται σε µια οικονοµία, προς (β) τη συνολική ποσότητα Μ των χρηµατικών 

µονάδων που κυκλοφορούν – δηλαδή, έστω ότι Λ = Υ/Μ. Όταν ο λόγος Λ µειώνεται, µειώνεται 

και η αξία του χρήµατος - η περίπτωση του πληθωρισµού (γενική άνοδος των χρηµατικών τιµών 

και πτώση της ανταλλακτικής αξίας του χρήµατος). Όταν ο λόγος Λ αυξάνεται, η αξία του 

χρήµατος ανέρχεται - η περίπτωση του αντιπληθωρισµού (γενική µείωση των χρηµατικών τιµών 

και άνοδος της ανταλλακτικής αξίας του χρήµατος). 

Πληθωρισµός = Ρυθµός αύξησης των χρηµατικών τιµών κατά µέσο όρο (π.χ. 10%). (Όταν 

αυτός ο ρυθµός είναι αρνητικός, παρατηρούµε αντιπληθωρισµό.) 

 

Στη διάρκεια του 1942, όταν η εξέλιξη του πολέµου ήταν ακόµη απρόβλεπτη και οι κρατούµενοι 
φοβόντουσαν ότι µπορεί να περάσουν χρόνια προτού επιστρέψουν σπίτια τους, οι τιµές των 

αγαθών στο στρατόπεδο (σε τσιγάρα) ήταν σχετικά σταθερές. Το στοιχειώδες οικονοµικό 

σύστηµα του στρατοπέδου ενέπνεε εµπιστοσύνη στα µέλη του. Σε εκείνη την περίοδο, κάποιοι 

(εκείνοι µε το πιο οξυµένο εµπορικό πνεύµα) άρχισαν να λειτουργούν ως υποτυπώδεις τράπεζες. 

Τους παρουσιαζόταν κάποιος που του είχε τελειώσει ο καφές και δεν είχε αρκετά τσιγάρα να 

αγοράσει. Ο «τραπεζίτης» του δάνειζε 10 τσιγάρα υπό την προϋπόθεση, τον επόµενο µήνα που 

θα παραλάµβαναν τα δέµατα του Ερυθρού Σταυρού, να του επιστρέψει 12 τσιγάρα.  
 

Με άλλα λόγια ο δανεισµός ξεπέρασε τα φιλικά όρια και µετετράπη και αυτός σε εµπόριο. «Σου 

δίνω 10 τσιγάρα τώρα. Και τα αποχωρίζοµαι και παίρνω το ρίσκο να µην τα ξαναδώ ποτέ. Η 

αµοιβή µου είναι 20% το µήνα.» Γιατί ο δανειζόµενος δέχεται αυτή τη συναλλαγή; Τη δέχεται 

εφόσον προτιµά 10 τσιγάρα τώρα (ή τα αγαθά που αντιστοιχούν σε 10 τσιγάρα τώρα) και 12 

λιγότερα τον επόµενο µήνα, παρά κανένα τώρα και 12 περισσότερα τον επόµενο µήνα.  
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Τι είναι αυτό που καθορίζει τον τόκο που θα εισπράξει ο «τραπεζίτης» [τα 2 επί πλέον τσιγάρα σε 

ένα µήνα] ή το επιτόκιο [το 20% επί του δανείου]; Αν για παράδειγµα ο τραπεζίτης ζητήσει 50% 

επιτόκιο (δηλαδή επιµείνει στα 5 επί πλέον τσιγάρα τον επόµενο µήνα), θα συµφωνήσει ο α-

τσίγαρος πελάτης; Το µέγεθος του επιτοκίου θα εξαρτηθεί από τρία πράγµατα:  

 

Πρώτον, από το εάν κάποιος άλλος που έχει αποταµιεύσει αρκετά τσιγάρα είναι διατεθειµένος 

να του δανείσει 10 τσιγάρα µε χαµηλότερο επιτόκιο. Εάν ναι, τότε το επιτόκιο δεν θα ανέβει 
ποτέ στα 50%. ∆εύτερον, εξαρτάται από το πόσο διατεθειµένος είναι ο «πελάτης» να θυσιάσει τη 

µελλοντική κατανάλωση αγαθών για να τα γευτεί τώρα. Όσο πιο πολύ «καίγονται» οι επίδοξοι 

δανειζόµενοι να ξοδέψουν σήµερα τσιγάρα (ή χρήµατα) ) που δεν έχουν (δηλαδή να 

δανειστούν), τόσο µεγαλύτερο το επιτόκιο που θα δεχθούν να πληρώσουν. Τρίτον, εξαρτάται και 

από τις προσδοκίες τόσο των «τραπεζιτών» όσο και των «πελατών» τους όσον αφορά την αξία 

των τσιγάρων.  

 
Ο καθορισµός του προσφερόµενου επιτοκίου µπορεί τέλος να περιγραφεί χρησιµοποιώντας τη 

γλώσσα της ζήτησης και της προσφοράς (βλέπε το πόµενο πλαίσιο). Τα τρία σηµεία της 

προηγούµενης παραγράφου σε αυτή την περίπτωση αφορούν τους συντελεστές της ζήτησης και 

της προσφοράς του χρήµατος. 

 

Ο καθορισµός του επιτοκίου και ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης 
 

Όπως έχουµε δει σε προηγούµενα κεφάλαια (π.χ. Τµήµατα 1.6 και 3.4 των Κεφαλαίων 1 και 3) 

όσο αυξάνεται η προσφορά ενός εµπορεύµατος σε σχέση µε τη ζήτηση, τόσο µειώνεται η τιµή 

στην οποία προσφέρεται. Ποια είναι η «τιµή» του εµπορεύµατος «δανειζόµενο χρήµα»; 

Απάντηση: Το επιτόκιο. (Π.χ. εάν το επιτόκιο είναι µηδέν, τότε δεν σου κοστίζει τίποτα να 

δανειστείς ένα ποσό τώρα και να το επιστρέψεις του χρόνου. Αντίθετα όσο µεγαλύτερο το 
επιτόκιο τόσο πιο ακριβός ο δανεισµός χρήµατος ή, εν συντοµία, τόσο πιο ακριβό το χρήµα.) 

Άρα, µε σταθερή τη ζήτηση για δάνεια, όσο πιο πολλά χρήµατα (ή τσιγάρα στην περίπτωση του 

στατοπέδου) είναι διατεθειµένοι οι «έχοντες» (π.χ. όσοι έχουν αποταµιεύσει χρήµατα ή τσιγάρα) 

να δανείσουν στους µη-έχοντες, τόσο χαµηλότερο το επιτόκιο. Και το αντίθετο: Με σταθερή την 

ποσότητα χρηµάτων που προσφέρονται από τους αποταµιευτές προς δανεισµό, όσο περισσότερα 

χρήµατα (ή τσιγάρα) ζητούνται από τους υποψήφιους δανειστές, τόσο υψηλότερο το επιτόκιο. 

 

Έστω ότι οι τραπεζίτες προσδοκούν ότι µέσα στον επόµενο µήνα θα ανέβουν οι τιµές των 

αγαθών σε τσιγάρα (π.χ. περιµένουν να καταφτάσει στο στρατόπεδο µια µεγάλη ποσότητα 

τσιγάρων η οποία θα µειώσει την αξία των τσιγάρων). Πως θα επηρεάσει αυτή η προσδοκία το 

επιτόκιο που είναι διατεθειµένοι να προσφέρουν σήµερα; Η απάντηση είναι: Αυξητικά. Ο λόγος 
είναι απλός. Φοβούνται ότι σε ένα µήνα η αξία των τσιγάρων που έχουν αποθηκεύσει θα έχει 

πέσει. ∆ηλαδή ότι τα τσιγάρα τους θα αντιστοιχούν σε λιγότερο καφέ, µπισκότα κτλ. Άρα έχουν 

ένα παραπάνω λόγο να µετατρέψουν τα τσιγάρα τους σε άλλα αγαθά αµέσως (και σίγουρα 

προτού χάσουν την αξία τους). Για να δεχτούν να τα δανείσουν σε κάποιον άλλον (ο οποίος θα 

τους επιστρέψει τσιγάρα σε ένα µήνα), θα πρέπει να πειστούν να µην µετατρέψουν τα τσιγάρα 

τους τώρα σε αγαθά (προτού δηλαδή χάσουν µέρος της ανταλλακτικής τους αξίας). Αλλά για να 
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πειστούν θα πρέπει να ανέβει το επιτόκιο ώστε να ακυρωθεί η αναµενόµενη απώλεια της αξίας 
των τσιγάρων. Το επόµενο παράδειγµα βοηθάει να γίνει καλύτερα κατανοητή η διασύνδεση 

πληθωρισµού και επιτοκίου (σε τσιγάρα). 

 

Ας υποθέσουµε ότι το επιτόκιο είναι 20% το µήνα σε τσιγάρα (δηλαδή ο δανειζόµενος 

επιστρέφει, σε ένα µήνα από τη στιγµή του δανεισµού, 12 τσιγάρα για κάθε 10 που δανείζεται 

τώρα). Όµως µαθαίνουν οι αιχµάλωτοι ότι ο Ερυθρός Σταυρός σε τρεις βδοµάδες θα στείλει στο 
στρατόπεδο περισσότερες κούτες τσιγάρα αλλά τις ίδιες ποσότητες των υπόλοιπων αγαθών. Ο 

«τραπεζίτης» προβλέπει ότι αυτή η εισροή τσιγάρων θα µειώσει κατά 10% την αξία του κάθε 

τσιγάρου (ή ότι για κάθε ένα από τα υπόλοιπα αγαθά θα απαιτούνται 10% περισσότερα τσιγάρα 

από πριν). Προβλέπει δηλαδή πληθωρισµό της τάξης του 10%. Εκεί που ήταν διατεθειµένος να 

δανείζει 10 τσιγάρα τώρα σε αντάλλαγµα 12 τσιγάρων σε ένα µήνα, συνειδητοποιεί ότι αυτά τα 

12 τσιγάρα σε ένα µήνα θα αξίζουν λιγότερο από ότι υπολόγιζε.  

 
Συνεπώς υπολογίζει ότι το πραγµατικό επιτόκιο που θα εισπράξει είναι µόλις 10%: Μέσα σε ένα 

µήνα θα έχει αυξήσει τα τσιγάρα του κατά 20% (από 10 σε 12) αλλά αφού τα τσιγάρα θα χάσουν 

εν τω µεταξύ το 10% της αξίας τους, η αγοραστική του αξία από το δανεισµό αυτό θα έχει 

αυξηθεί µόνο κατά 20%-10%=10%. Εάν ήταν εξ αρχής έτοιµος να δανείσει τσιγάρα υπό τον όρο 

να αυξήσει την αγοραστική τους αξία κατά 20%, τώρα που προσδοκά πληθωρισµό 10% δεν θα 

θέλει να τα δανείσει µε το ίδιο επιτόκιο (20%). Ποιο είναι το επιτόκιο που θα δεχόταν; Η 

απάντηση είναι 30% µιας και ξέρει ότι τα τσιγάρα που θα εισπράξει από τον «πελάτη» σε ένα 
µήνα θα είναι υποτιµηµένα κατά 10%. Άρα µόνο εάν το επιτόκιο ισούται µε 30% το πραγµατικό 

επιτόκιο θα είναι, και πάλι, 30%-10%=20%. 

 

Επιτόκιο και χρήµα 
Ονοµαστικό επιτόκιο = Το επιτόκιο εκφρασµένο ως ποσοστό του δανειζόµενου ποσού (π.χ. 
τσιγάρα, δραχµές, Ευρώ κλπ) το οποίο θα καταβληθεί µετά από ένα χρονικό διάστηµα (συνήθως 

ένα χρόνο) ως αντίτιµο για τον δανεισµό του ποσού αυτού. Π.χ. σε δάνειο $1000, ένα ετήσιο 

ονοµαστικό επιτόκιο 5% σηµαίνει ότι θα πρέπει ο δανειζόµενος να επιστρέψει σε 12 µήνες το 

ποσό των $1050 ($1000 το αρχικό ποσό και $50 οι τόκοι. 

Πραγµατικό επιτόκιο = Ονοµαστικό επιτόκιο – Πληθωρισµός. Π.χ. Έστω ότι το ονοµαστικό 

επιτόκιο είναι 10% και ο πληθωρισµός 3%. Το πραγµατικό επιτόκιο είναι 7% 

 

Πράγµατι, οι προσδοκίες των κρατουµένων αποδείχτηκαν καθοριστικές στο στρατόπεδο 

συγκέντρωσης που µας περιέγραψε ο κ. Radford. Όσο πλησίαζε το τέλος του πολέµου και οι 

κρατούµενοι περίµεναν να απελευθερωθούν, τα ονοµαστικά επιτόκια τινάχτηκαν στον αέρα 

(µιας και κανείς δεν ήθελε να επενδύσει σε ένα αβέβαιο µέλλον). Την ίδια εποχή σταµάτησαν να 
έρχονται και τα δέµατα από τον Ερυθρό Σταυρό από τη στιγµή που το µέτωπο έφτασε κοντά στα 

σύνορα της Γερµανίας. Έτσι οι κρατούµενοι έπαψαν να έχουν την πολυτέλεια  του 

περισσεύµατος το οποίο πρωτύτερα τους έδινε τη δυνατότητα να εµπορεύονται µεταξύ τους. Το 

τελευταίο µάθηµα οικονοµικών που µπορούµε να εκµαιεύσουµε από την εµπειρία τους είναι και 

το απλούστερο: µια εγχρήµατη οικονοµία δεν µπορεί να λειτουργήσει ούτε στοιχειωδώς υπό 

συνθήκες εξαθλίωσης και βαθιάς ανασφάλειας. 
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6.4 Η εξέλιξη των χαρτονοµισµάτων 
 

Όπως και στα στρατόπεδα και τις φυλακές, έτσι και στις κοινωνίες κάποια αγαθά 

αναδεικνύονται ως χρηµατικές µονάδες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα µέσα συναλλαγής 

κατέληξαν να έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά: Έπρεπε να είναι ανθεκτικά (ακόµη πιο 

ανθεκτικά από τα τσιγάρα της φυλακής), εύκολα στην αποθήκευση και την µεταφορά, µε µια 
πηγαία λάµψη που να µαγεύει τους ανθρώπους και να τους κάνει να νιώθουν σιγουριά όταν τα 

κρατούσαν, να είναι σχετικά σπάνια και άρα µε σηµαντική χρηστική αξία ανεξαρτήτως 

ανταλλακτικής αξίας (όπως δηλαδή και τα τσιγάρα στις φυλακές) και, τέλος, να προσφέρονται 

για τη δηµιουργία υποδιαιρέσεων. Τα αγαθά που είχαν όλες αυτές τις ιδιότητες ταυτόχρονα ήταν 

τα µέταλλα.. 

 

Τα πιο σπάνια µέταλλα (π.χ. ο χρυσός ή ακόµη και ο σίδηρος) γρήγορα τεµαχίστηκαν  σε 
ισοβαρή κοµµάτια, συνήθως κυκλικά (για να είναι ακίνδυνα στην αφή), και έγιναν η πρώτη ύλη 

για τα νοµίσµατα. Άλλα µέταλλα (ή κράµατα µετάλλων) χρησιµοποιήθηκαν ως χρηµατικές 

µονάδες χαµηλότερης αξίας. Σε προγενέστερες περιόδους, η ανταλλακτική αξία ενός νοµίσµατος 

αντικατόπτριζε την ανταλλακτική αξία του µετάλλου που περιείχε: Η ανταλλακτική του αξία 

καθοριζόταν από το βάρος και την σπανιότητα του µετάλλου του. 

 

Από την αρχαιότητα κιόλας, οι κυβερνήσεις ένιωσαν την ανάγκη να προστατέψουν τους 
υπηκόους τους από τα κίβδηλα νοµίσµατα. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν συγκεκριµένες 

διαδικασίες ελέγχου των νοµισµάτων που εφαρµόζονταν από επίσηµους δοκιµαστές στα 

λιµάνια, στις αγορές και αλλού. Σε περίπτωση που κάποιος συλλαµβανόταν να διοχετεύει 

κίβδηλα νοµίσµατα, οι ποινές ήταν πολύ αυστηρές (π.χ. µαστίγωµα). Όµως επειδή η πρόληψη 

είναι προτιµότερη από την πάταξη, γρήγορα ανέλαβαν οι πόλεις την έκδοση των νοµισµάτων. 

Για να είναι δύσκολο σε οποιονδήποτε να κατασκευάσει νοµίσµατα (και άρα να τα νοθεύσει 

χρησιµοποιώντας κράµατα που αποτελούνται από φθηνότερα µέταλλα), οι νοµισµατικές αρχές 
φρόντιζαν να αποτυπώνουν περίπλοκα σχέδια στα νοµίσµατά τους τα οποία πλέον 

µετατράπηκαν και σε σύµβολα της εξουσίας  της πόλης, του τυράννου, του κράτους. 

 

Βλέπουµε λοιπόν ότι από πολύ νωρίς οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την ευθύνη της δηµιουργίας ενός 

κλίµατος εµπιστοσύνης του κόσµου απέναντι στο χρήµα. Τη σταθερότητα της αξίας του 

νοµίσµατος που εξασφαλιζόταν αυτόµατα στο στρατόπεδο συγκέντρωσης (επειδή ο αριθµός των 
τσιγάρων, και άρα η αξία τους, παρέµενε σχετικά σταθερός λόγω εγγενών ελλείψεων), στις 

κοινωνίες ανέλαβαν να τη διαφυλάξουν οι αρχές. 

 

Πέρασαν πολλοί αιώνες προτού το χρήµα περάσει στο επόµενο στάδιο της εξέλιξής του: στο 

χαρτονόµισµα (ή τραπεζογραµµάτιο). Ήταν όµως µόνο θέµα χρόνου. Κάποια στιγµή, σε αρκετές 

γωνιές της Ευρώπης (η Ελβετία ήταν µια από αυτές) οι πιο πλούσιοι άρχισαν να νιώθουν 

ανασφάλεια µε όλα τους τα χρήµατα (π.χ. χρυσά νοµίσµατα) κρυµµένα µέσα στο στρώµα του 
κρεβατιού τους. Τα πήγαν λοιπόν, για µεγαλύτερη ασφάλεια, στον µοναδικό γείτονα που είχε 

ένα γερό χρηµατοκιβώτιο: Ας πούµε, για παράδειγµα, στον Georg τον κοσµηµατοπώλη! Εκείνος 
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δέχτηκε να τους τα φυλάξει και τους έδωσε µια απόδειξη η οποία ανέγραφε το ποσό που είχαν 
καταθέσει στο χρηµατοκιβώτιό του. Αυτή η απόδειξη ήταν ο προποµπός του χαρτονοµίσµατος.  

 

Ας υποθέσουµε ότι την Κυριακή, µετά την εκκλησία, ο Franz πρότεινε να αγοράσει την αγελάδα 

του Heinz, ο οποίος συµφώνησε να του την πουλήσει για 5 χρυσά φράγκα. Έστω ότι ο Franz είχε 

ακριβώς τόσα φράγκα στο χρηµατοκιβώτιο του κοσµηµατοπώλη. Κανονικά θα έπρεπε να 

περιµένει µέχρι τη ∆ευτέρα το πρωί, να ανοίξει ο κοσµηµατοπώλης το µαγαζί του, να αποσύρει 
ο Franz τα 5 φράγκα του και να τα δώσει στον Heinz (ο οποίος µπορεί και αυτός να ήθελε να τα 

αφήσει στο χρηµατοκιβώτιο παρά να τα κουβαλάει µαζί του). Πιο εύκολη λύση δεν θα ήταν ο 

Franz  να πάρει την αγελάδα αµέσως µετά το κλείσιµο της συµφωνίας, να σηµειώσει πάνω στην 

απόδειξη του Georg του κοσµηµατοπώλη «Να πληρωθούν τα 5 φράγκα µου στον Heinz, 

Υπογραφή Franz» και να την δώσει στον Heinz; 

 

Αυτό ακριβώς άρχισε να γίνεται. Λίγο-λίγο αντί να βάζουν στο χρηµατοκιβώτιο του 
κοσµηµατοπώλη τα νοµίσµατά τους, και µετά να τα αποσύρουν όταν τα χρειαζόντουσαν, οι 

«καταθέτες» συναλλάσσονταν µεταξύ τους χρησιµοποιώντας τις αποδείξεις που τους είχε δώσει 

ο κοσµηµατοπώλης. Όταν καµιά φορά χρειαζόταν να δώσουν ρέστα στον αγοραστή, έγραφαν 

ένα σηµείωµα στον Georg που τον «διέταζε» να δώσει σε όποιον του παρουσιάσει αυτό το χαρτί 

ένα συγκεκριµένο αριθµό µεταλλικών νοµισµάτων. Πριν καλά-καλά το καταλάβουν, ανέπτυξαν 

ένα νοµισµατικό σύστηµα δίχως νοµίσµατα.  

 
Για την ακρίβεια τα νοµίσµατα υπήρχαν στοιβασµένα στο χρηµατοκιβώτιο του Georg αλλά οι 

ιδιοκτήτες τους σπάνια τα χρησιµοποιούσαν. Τις συναλλαγές τους τις έκαναν µε τα χαρτάκια τα 

οποία υπόσχονταν πληρωµή σε νοµίσµατα επί τη εµφανίσει (στον κοσµηµατοπώλη). Όµως 

εφόσον όλοι είχαν πίστη ότι ο Georg θα τους µετέτρεπε τα χαρτάκια αυτά σε νοµίσµατα, δεν 

είχαν  κανένα λόγο να κουράζονται και να πηγαινοέρχονται άδικα µεταξύ του 

κοσµηµατοπωλείου και των χωραφιών τους.  

 

Η εξάλειψη της χρηστικής αξίας του χρήµατος: Παρατηρήστε πως το χρήµα έπαψε ξάφνου να 

έχει την οποιαδήποτε χρηστική αξία και διατηρεί πλέον µόνο την ανταλλακτική του αξία. 

Εφόσον όλοι έχουν εµπιστοσύνη στον κοσµηµατοπώλη, κανείς δεν ενδιαφέρεται να «κρατάει» 

στα χέρια του τα νοµίσµατα. Τους αρκεί το ότι όταν θέλουν να κάνουν µια αγορά, το χάρτινο 
υποσχετικό στα χέρια τους έχει «πέραση». 

 

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων, ο Georg συνειδητοποίησε ότι το χρηµατοκιβώτιό του ήταν 

γεµάτο χρυσά νοµίσµατα των οποίων οι ιδιοκτήτες ζητούσαν ένα πολύ µικρό ποσοστό κάθε 

βδοµάδα. Τα υπόλοιπα κυκλοφορούσαν στην αγορά µόνο εικονικά (δηλαδή κυκλοφορούσαν τα 
υποσχετικά χαρτάκια που είχε δώσει στους ιδιοκτήτες/καταθέτες). Τότε του ήρθε µια ιδέα: 

«Γιατί να µην κερδίσω κι εγώ κάτι από αυτή την ιστορία;» Αποφάσισε λοιπόν να µετατραπεί από 

κοσµηµατοπώλης σε τραπεζίτης δανείζοντας τα χρήµατα των γειτόνων του σε άλλους και 

εισπράττοντας αυτός τον τόκο.  

 

Ας αναλύσουµε τη νέα αυτή κατάσταση µέσω ενός αριθµητικού παραδείγµατος: Έστω ότι οι 
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ιδιοκτήτες των νοµισµάτων έχουν καταθέσει Ν νοµίσµατα ίσης αξίας στο χρηµατοκιβώτιο του 
Georg. Από αυτά, έχει παρατηρήσει ο Georg µήνες τώρα, το πολύ να αποσύρουν 20% µέσα σε 

µια βδοµάδα. Άρα ο Georg είναι σχεδόν σίγουρος ότι το χρηµατοκιβώτιό του θα περιέχει ανά 

πάσα στιγµή 0.8Ν νοµίσµατα. Γιατί να τα αφήνει να κάθονται εκεί όταν µπορεί να κερδίζει 

τόκους δανείζοντάς τα σε άλλους πελάτες;  

 

Έστω ότι ο Georg, ως συντηρητικός Ελβετός, δανείζει µόνο το 50% των καταθέσεων (δηλαδή 
0.5Ν)  - βλέπετε φοβάται ότι µερικοί δανειζόµενοι µπορεί να πτωχεύσουν, ή ότι κάτι αναπάντεχο 

µπορεί να συµβεί και να εµφανιστούν πολλοί γείτονες µαζεµένοι γυρεύοντας τα νοµίσµατά τους. 

Εάν ορίσει το επιτόκιο στα 10%, τότε ο ίδιος θα εισπράξει µέσα σε ένα χρόνο (εάν όλα πάνε 

καλά) το 10% του 50% των Ν νοµισµάτων που έχει στο χρηµατοκιβώτιο. Ο τόκος δηλαδή θα 

ανέλθει σε 0.1x0.5xΝ = 0.05Ν. Με άλλα λόγια, για κάθε 100 νοµίσµατα που καταθέτουν στο 

χρηµατοκιβώτιό του οι γείτονες, ο Georg κερδίζει 5 νοµίσµατα το χρόνο. «∆εν είναι και 

άσχηµα!» συµπεραίνει ο Georg. 
 

Να που ο νέος τραπεζίτης µας έχει κάθε συµφέρον να του φέρνουν οι γείτονες τα χρήµατα προς 

φύλαξη. Μάλιστα έχει συµφέρον να τους πληρώνει κιόλας να το κάνουν! Πώς να τους πληρώνει; 

∆ίνοντας τους µερίδιο από τον τόκο που εισπράττει από τους δανειζόµενους. Π.χ. εάν µπορεί να 

χρεώνει 10% επιτόκιο στους δανειζόµενους µπορεί κάλλιστα να πληρώνει ένα 2% στους 

καταθέτες εάν µόνο έτσι µπορεί να τους πείσει να καταθέσουν και άλλα νοµίσµατα στην 

«τράπεζά» του. Έτσι προκύπτει η διαφορά µεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και επιτοκίου δανείων 
(µε το πρώτο να υστερεί του δευτέρου). 

 

Όταν ο Georg δάνεισε 50% των καταθέσεων των γειτόνων του, ουσιαστικά δηµιούργησε νέο 

χρήµα. Πως; Ας πάρουµε ένα συγκεκριµένο χρυσό νόµισµα από αυτά που ο 

κοσµηµατοπώλης/τραπεζίτης δάνεισε. Ας το ονοµάσουµε το νόµισµα Χ και ας πούµε ότι ανήκει 

στον Franz ο οποίος το έβαλε στο χρηµατοκιβώτιο του Georg µε αντάλλαγµα το µαγικό 

χαρτάκι/απόδειξη που διατάζει τον Georg να δώσει το νόµισµα Χ σε όποιον του το παρουσιάσει. 
Τώρα ο Georg το δανείζει στον Peter. Μπορεί ως τη στιγµή του δανεισµού το νόµισµα Χ να 

ήταν αποσυρµένο από την κυκλοφορία ως µέταλλο. Όµως κυκλοφορούσε στην αγορά υπό τη 

µορφή της απόδειξης που είχε πάρει ο Franz  και την οποία είχε χρησιµοποιήσει για να αγοράσει 

τρόφιµα από την Hanna, η οποία το χρησιµοποίησε για να αγοράσει φρούτα από τον… κοκ.  

 

Μάλιστα µπορεί ο Georg να µην δώσει καν το νόµισµα Χ στον Peter αλλά να το κρατήσει στο 

χρηµατοκιβώτιό του. Και πως τότε θα του το δανείσει; Είναι απλό: ∆ίνοντας του και εκείνου µια 
απόδειξη σαν αυτή που πήρε ο Franz (ο ιδιοκτήτης του νοµίσµατος Χ) η οποία βεβαιώνει ότι ο 

Peter (όπως και ο Franz) έχει πίστωση ενός χρυσού νοµίσµατος – την οποία ο Peter µπορεί να 

ανταλλάξει στην αγορά µε προϊόντα αξίας ίσης µε εκείνη του νοµίσµατος Χ. Να λοιπόν που το 

νόµισµα Χ κυκλοφορεί ταυτόχρονα δύο φορές. Είναι σαν το ένα νόµισµα να γέννησε ένα 

δεύτερο πανοµοιότυπο µε το πρώτο. 

 

Κάτι ανάλογο δεν θα µπορούσε να συµβεί δίχως τα υποσχετικά χαρτάκια – τα χαρτονοµίσµατα. 
Στο στρατόπεδο συγκέντρωσης είδαµε πως και εκεί κάποιοι κρατούµενοι κατέληξαν να παίζουν 
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το ρόλο του τραπεζίτη (χρεώνοντας και αυτοί τόκο ως την ανταµοιβή τους), όµως δεν ήταν σε 
θέση να δηµιουργήσουν νέο χρήµα – νέα τσιγάρα. Το µόνο που έκαναν ήταν να κερδίζουν 

δίνοντας την ευκαιρία στους συγκρατούµενους τους να ανταλλάσσουν σηµερινά µε µελλοντικά 

αγαθά. Για να µπορεί ο τραπεζίτης/έµπορος να δηµιουργεί χρήµα, έπρεπε να µπορεί να εκδίδει 

υποσχετικά χαρτιά τα οποία µετά να κυκλοφορούν ως χρήµα.  

 

Τόκος ως ο «τοκετός» του χρήµατος: Η λέξη «τόκος» ετυµολογικά προέρχεται από τον 

«τοκετό» – δηλαδή τη «γέννα». Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιµοποιούσαν την αλληγορία της 

«γέννας» για να αναφέρονται στον έντοκο δανεισµό. Όπως και στο στρατόπεδο, έτσι και στις 

αρχαίες κοινωνίες, όποιος αποταµίευε αποκτούσε τη δυνατότητα να κάνει τα αποταµιευµένα 

χρήµατα να πολλαπλασιάζονται – να γεννούν. Όµως εάν δούµε τα πράγµατα από τη σκοπιά του 

συνόλου της οικονοµίας, η ποσότητα του χρήµατος παρέµενε σταθερή (π.χ. όπως ο συνολικός 
αριθµός τσιγάρων στο στρατόπεδο δεν αυξανόταν όταν κάποιος δανειζόταν από κάποιον άλλον, 

έτσι και στην αρχαία Αθήνα ή Ρώµη ο αριθµός των αργυρών ή χρυσών νοµισµάτων δεν 

αυξανόταν µέσω του δανεισµού). Όµως από τότε που το χρήµα πήρε χάρτινη µορφή (είτε 

τραπεζογραµµάτια, είτε επιταγές, είτε υποσχετικές επιστολές) ο δανεισµός ισοδυναµούσε µε τη 

δηµιουργία πραγµατικά νέου χρήµατος για το σύνολο της κοινωνίας. ∆ηλαδή ο πραγµατικός 

«τοκετός»του χρήµατος έπρεπε να περιµένει την ανακάλυψη της χάρτινης µορφής χρήµατος. 

 

6.5 Η δύση των µετάλλων ως χρήµα 
 

Μετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, και συγκεκριµένα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, η αξία του 

χρήµατος έπαψε και επίσηµα να συνδέεται µε την αξία των µετάλλων. Μέχρι τότε το 
Αµερικανικό δολάριο ήταν µετατρέψιµο σε χρυσό (ακριβώς όπως τα υποσχετικά χαρτιά στο 

Ελβετικό χωριό ήταν µετατρέψιµα σε χρυσά νοµίσµατα). Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ 

υποσχόταν ότι θα µετέτρεπε τα δολάρια όποιου ενδιαφερόταν σε χρυσό. Όµως η δυσµενής για 

τις ΗΠΑ εξέλιξη του πολέµου του Βιετνάµ, και τα τεράστια ποσά δολαρίων που κόστιζε στην 

κυβέρνηση των ΗΠΑ, κλόνισαν την παγκόσµια εµπιστοσύνη στο Αµερικανικό δολάριο.  

 

Τότε πολλοί ήταν εκείνοι που ενδιαφέρθηκαν να µετατρέψουν τα δολάρια που είχαν σε χρυσό 
(φοβούµενοι ότι η αξία του δολαρίου θα καταρρακωθεί). Η κυβέρνηση Nixon, ανήσυχη µε την 

προοπτική να εξαντληθούν τα αποθέµατα χρυσού των ΗΠΑ, αναγκάστηκε να ανακοινώσει την 

µη-µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό. Έτσι η αξία και του τελευταίου νοµίσµατος που 

αντιστοιχούσε σε αποθέµατα χρυσού (του δολαρίου) αποσυνδέθηκε από την αξία του µετάλλου.  

 

Πως όµως κρατάνε την αξία τους τα µη-µεταλλικά νοµίσµατα των οποίων η χρηστική αξία 

(αντίθετα µε τα µέταλλα) είναι µηδενική; Ας επιστρέψουµε για µια στιγµή στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης. Έστω ότι όλοι οι καπνιστές κρατούµενοι, από τη µια στιγµή στην άλλη, έκοβαν 

το κάπνισµα. Θα σταµατούσαν άραγε οι συναλλαγές µε τσιγάρα ως χρηµατική µονάδα επειδή η 

χρηστική αξία των τσιγάρων έπεσε στο µηδέν; Όχι αναγκαστικά. Κάλλιστα θα µπορούσαν, 

εφόσον η ποσότητα τσιγάρων παραµένει υπό περιορισµό, να συνεχίσουν όπως και πριν 

χρησιµοποιώντας τα τσιγάρα, χωρίς ποτέ να τα καπνίζουν, αποκλειστικά για την ανταλλακτική 

τους αξία (δηλαδή ακριβώς όπως εµείς χρησιµοποιούµε τα χαρτονοµίσµατα).  
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Το ίδιο µπορεί να ίσχυε και στο παράδειγµα του Ελβετικού χωριού: Εάν οι κάτοικοι είχαν πλήρη 

εµπιστοσύνη στον Georg αλλά και στους συγχωριανούς τους (οι οποίοι και εκείνοι έγραφαν 

υποσχετικά χαρτιά), µπορεί ποτέ κανείς να µην χρειαζόταν να εξαργυρώσει τα υποσχετικά 

χαρτιά τα οποία τους εξυπηρετούν εξ ίσου καλά µε τα µεταλλικά νοµίσµατα για τις συναλλαγές 

τους. Κάποια στιγµή, χρόνια από τη τελευταία φορά που έπιασαν στα χέρια τους χρυσό νόµισµα, 

µπορεί να µη τους ενδιέφερε καν να ανταλλάξουν τα υποσχετικά χαρτιά (δηλαδή τα 
χαρτονοµίσµατα) µε τα χρυσά νοµίσµατα στο χρηµατοκιβώτιο του Georg. Βέβαια για να γίνει 

αυτό θα έπρεπε να πίστευαν ακράδαντα ότι τα χαρτονοµίσµατα έχουν την ίδια ανταλλακτική αξία 

µε πριν. Να γιατί συχνά λέµε πως, σε τελική ανάλυση, το χρήµα βασίζεται στην πίστη. [Βλέπε το 

σχετικό πλαίσιο στο τέλος του Τµήµατος 6.2.] 

 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα, το νοµισµατικό σύστηµα που δηµιουργήθηκε αυθόρµητα 

βασιζόταν στην εµπιστοσύνη που είχε ο Heinz (ο οποίος πούλησε την αγελάδα του στον Franz) 
ότι το υποσχετικό χαρτάκι που του έδωσε ο Franz είχε αντίκρισµα – ότι εάν το παρουσίαζε στον 

Georg (τον κοσµηµατοπώλη) θα έπαιρνε τα 5 χρυσά φράγκα. Εάν ο καθένας έγραφε ένα τέτοιο 

υποσχετικό, για όποιο ποσό ήθελε, µε σκοπό να κοροϊδέψει τον άλλον, τότε κανείς δεν θα 

δεχόταν να πληρωθεί µε τέτοια χαρτάκια. 

 

Σε µια µικρή κοινωνία (όπως αυτή του Ελβετικού χωριού) όπου όλοι ξέρουν τους πάντες, είναι 

εύκολο να δηµιουργηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης. Όµως όσο πιο επιτυχηµένο το νοµισµατικό 
αυτό σύστηµα, τόσο περισσότεροι (π.χ. οι κάτοικοι των γύρω χωριών) θα θέλουν να 

συµµετέχουν σε αυτό. Και όσο περισσότεροι συµµετέχουν τόσο πιο δύσκολο είναι να 

γνωρίζονται καλά µεταξύ τους και, άρα, να εµπιστεύονται ο ένας τον άλλο. Άρα ο χειρότερος 

εχθρός ενός τέτοιου αυθόρµητου νοµισµατικού συστήµατος είναι η επιτυχία! 

 

Για αυτό το λόγο προέκυψε η ανάγκη τα υποσχετικά χαρτάκια να µην γράφονται από τον 

οποιοδήποτε αλλά, αντίθετα, να εκδίδονται µόνο από µια κεντρική αρχή στην οποία έχουν όλοι 
εµπιστοσύνη: Έτσι εξελίχθησαν τα υποσχετικά χαρτάκια που έγραφαν οι πολίτες µε τα ίδια τους 

τα χέρια σε χαρτονοµίσµατα (ή τραπεζογραµµάτια) τα οποία εξέδιδαν επίσηµες τράπεζες που 

ίδρυαν οι ηγεµόνες και αργότερα τα κράτη (και µερικές φορές οι εκκλησίες). Με αυτό τον τρόπο 

έγιναν εφικτές οι συναλλαγές µε χαρτονοµίσµατα µεταξύ ατόµων παντελώς αγνώστων µεταξύ 

τους.  

 

Τα τελευταία διακόσια χρόνια τον ρόλο της έκδοσης και διαχείρισης των χαρτονοµισµάτων τον 
παίζουν οι λεγόµενες Κεντρικές Τράπεζες (σε αντίθεση µε τις εµπορικές τράπεζες οι οποίες ήταν 

η εξέλιξη της επιχείρησης που έστησαν άτοµα όπως ο Georg). Ρόλος των Κεντρικών Τραπεζών 

είναι να κρατούν την εµπιστοσύνη στο χρήµα ζωντανή και το χρηµατικό σύστηµα υγιές. Για την 

κατάκτηση αυτού του  στόχου η Κεντρική Τράπεζα πρέπει όχι µόνο να κρατάει  την ποσότητα 

των χαρτονοµισµάτων υπό έλεγχο (και άρα να τα καθιστά αρκετά σπάνια ώστε να µην 

απολέσουν την αξία τους) αλλά και να επιβλέπει τις δραστηριότητες των εµπορικών τραπεζών. 

Θυµήσου πως ο Georg, δανείζοντας στον Peter, δηµιούργησε εκ του µη όντος νέο χρήµα. 
Εφόσον η Κεντρική Τράπεζα θέλει να έχει υπό τον έλεγχό της την ποσότητα του χρήµατος που 
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κυκλοφορεί, πρέπει να βάζει περιορισµούς στην δανειοδότηση που προσφέρουν στους πελάτες 
τους οι εµπορικές τράπεζες (δηλαδή σε επιχειρήσεις όπως του Georg).  

 

Όσο η Κεντρική Τράπεζα διεκπεραιώνει το έργο της µε επιτυχία, το νοµισµατικό σύστηµα δεν 

έχει ανάγκη τη µετατρεψιµότητα των χαρτονοµισµάτων σε χρυσό ή άλλα πολύτιµα µέταλλα. Για 

το λόγο τούτο το διεθνές χρηµατικό σύστηµα επιβίωσε χωρίς µεγάλα προβλήµατα µετά την 

ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι καταργήθηκε η µετατρεψιµότητα του δολαρίου σε χρυσό.  
 

Σήµερα ζούµε σε κοινωνίες της αγοράς όπου το χρήµα παίρνει όλο και «ελαφρύτερες» µορφές. 

Μετά τα χαρτονοµίσµατα ήρθε το πλαστικό χρήµα και σύντοµα θα έχουµε ηλεκτρονικό χρήµα 

το οποίο θα το εισπράττουµε ή θα το δίνουµε µέσω υπολογιστών. Οι αρχές όµως που διέπουν 

την ανταλλακτική αξία του χρήµατος (όποια µορφή και να παίρνει αυτό: τσιγάρα στο 

στρατόπεδο συγκέντρωσης, µεταλλικά νοµίσµατα, χαρτονοµίσµατα, ηλεκτρονική φόρτιση µιας 

µαγνητικής ταινίας πάνω σε µια πλαστική κάρτα κλπ) είναι οι ίδιες. 
 

Εµπορικές τράπεζες: Οι εµπορικές τράπεζες αποτελούν την µετεξέλιξη κοσµηµατοπωλών σαν 

τον Georg του παραδείγµατος. Ανοίγουν λογαριασµούς καταθέσεων σε ιδιώτες και δανείζουν µε 

σκοπό να κατακρατήσουν τη µέγιστη δυνατή διαφορά µεταξύ των τόκων που εισπράττουν (από 

τους δανειζόµενους) και των τόκων που πληρώνουν στους καταθέτες. Ακόµη δανείζονται από 
µεγαλύτερες τράπεζες, ή τράπεζες του εξωτερικού, µε σκοπό να δανείσουν µε υψηλότερα 

επιτόκια στους πελάτες τους. Οι πιστωτικές κάρτες που προσφέρουν είναι και αυτές µια µορφή 

δανεισµού αυτού που την αποκτά. Με αντάλλαγµα επιτόκια υψηλότερα των κανονικών δανείων, 

ο χρήστης της πιστωτικής κάρτας έχει τη δυνατότητα να δανείζεται αυτόµατα συγκεκριµένα 

ποσά από την τράπεζα (ή τον πιστωτικό οργανισµό µε τον οποίο είναι συµβεβληµένη η τράπεζα) 

τη στιγµή που βλέπει ένα καταναλωτικό αγαθό της αρεσκείας του και το αγοράζει 

χρησιµοποιώντας την κάρτα. 
 

Κεντρικές τράπεζες: Η εµπιστοσύνη του κοινού στο νοµισµατικό σύστηµα είναι το παν. Είτε 

στο στρατόπεδο συγκέντρωσης (όπου η παραµικρή υποψία ότι τα τσιγάρα θα έχαναν την αξία 

τους ήταν αρκετή για να τινάξει αυτή την µικρο-αγορά στον αέρα), είτε στη Ελβετική 

µεσαιωνική κωµόπολη (όπου η παραµικρή υποψία ότι ο Georg δεν θα µπορούσε να επιστρέψει 

στους γείτονες τα νοµίσµατά τους ήταν αρκετή για να θέσει τέλος στην αξία των 
υποσχετικών/αποδείξεων), είτε στις σύγχρονες οικονοµίες, µια γενική ανησυχία ότι το νόµισµα 

θα χάσει την αξία του αρκεί για να την χάσει. [Βλέπε και πάλι την αλληγορία µε τον Οιδίποδα 

στο Τµήµα 1.5, Κεφάλαιο 1.] Για αυτό το λόγο τα κράτη διαθέτουν τις λεγόµενες Κεντρικές 

Τράπεζες: για να συγκρατούν την ποσότητα του χρήµατος που κυκλοφορεί, εποπτεύοντας τις 

δραστηριότητες των εµπορικών τραπεζών, παίρνοντας µέτρα (π.χ. αυξάνοντας ή µειώνοντας τα 

επιτόκια) για την προστασία των καταθέσεων των πολιτών στις εµπορικές τράπεζες κτλ. 

Παραδείγµατα τέτοιων Κεντρικών Τραπεζών είναι η Bank of England στην Αγγλία, η Federal 
Reserve Bank στις ΗΠΑ, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην Φραγκφούρτη η οποία είναι υπεύθυνη 

για το Ευρώ.  

 

Περίληψη Ερωτήσεις 
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6.1 Αντιπραγµατισµός – Σχετικές τιµές 

ως συνάρτηση της σχετικής ζήτησης και 

σχετικής σπανιότητας των 

ανταλλασσόµενων αγαθών 

1. Ας υποθέσουµε ότι η Ελλάδα και η 

Λιβύη ανταλλάσσουν πορτοκάλια µε 

πετρέλαιο. Τι θα καθορίσει τη σχετική 

τιµή του αντιπραγµατισµού (δηλαδή, των 

πόσων κιλών πορτοκαλιών θα 

ανταλλάσσονται για ένα βαρέλι 

πετρελαίου); 

6.2 Εξισορρόπιση και σταθεροποίηση 

των τιµών λόγω έντονων εµπορικών 

δραστηριοτήτων – Η ανάδειξη ενός 

αγαθού ως χρηµατική µονάδα – Οι τρεις 

ιδιότητες του χρήµατος – Χρήµα και 

εµπιστοσύνη 

2α. Γιατί παρατηρούµε ότι τα τσιγάρα 

εξελίσσονται σε χρηµατικές µονάδες σε 

όλες τις φυλακές του κόσµου; 

2β. Περιγράψτε τη διαδικασία 

εξισορρόπισης των τιµών της ντοµάτας 

σε µια µεγάλη λαϊκή αγορά µε 
εκατοντάδες πωλητές και χιλιάδες 

αγοραστές 

6.3 Η αξία του χρήµατος ως συνάρτηση 

του λόγου µεταξύ της ποσότητας του 

χρήµατος και της ποσότητας των 

διακινούµενων εµπορευµάτων – 
Πληθωρισµός ως ο ρυθµός αύξησης των 

τιµών ή µείωσης της (ανταλλακτικής) 

αξίας του χρήµατος – Τόκος και επιτόκιο 

– Η διαφορά ονοµαστικού και 

πραγµατικού επιτοκίου – Ο ρόλος της 

αβεβαιότητας για τον πληθωρισµό όσον 

αφορά τον καθορισµό του επιτοκίου 

3α. Έστω ότι σε ένα οικονοµικό σύστηµα 

η ποσότητα του χρήµατος παραµένει 

σταθερή ενώ η ποσότητα των 

διακινούµενων εµπορευµάτων 
διπλασιάζεται. Τι θα συµβεί στην αξία 

του χρήµατος και στις τιµές των 

εµπορευµάτων; 

3β. Έστω ότι ο πληθωρισµός φέτος 

κειµένεται στο 4% και το ονοµαστικό 

επιτόκιο στο 3%. Ποιό είναι το 

πραγµατικό επιτόκιο; Πως ερµηνεύετε 
αυτό το νούµερο; 

6.4 Η γένεση των µεταλλικών 

νοµισµάτων – Η εξέλιξη του χρήµατος 

και η εφεύρεση των χαρτονοµισµάτων – 

Η σταδιακή επιβολή της ανταλλακτικής 

(επί της χρηστικής ) αξίας του χρήµατος 
– Η δηµιουργία νέου νοµίσµατος ως 

αποτέλεσµα δανεισµού σε οικονοµίες µε 

«χάρτινο» χρήµα 

4. Γιατί λέµε ότι όταν µια Τράπεζα 

διαθέτει στον φίλο µας τον Νίκο ένα 

δάνειο για αγορά αυτοκινήτου αυξάνει 

την ποσότητα του χρήµατος που 

κυκλοφορεί στην αγορά; 

6.5 Η αποσύνδεση του Αµερικανικού 

δολαρίου από το χρυσό – Η αξία των µη-

µεταλλικών νοµισµάτων – Η σηµασία της 
εµπιστοσύνης στο νοµισµατικό σύστηµα 

– Εµπορικές τράπεζες – Ο ρόλος των 

Κεντρικών Τραπεζών 

5. Ποιός νοµίζετε ότι είναι ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας; Και 

ποιός της Τράπεζας της Ελλάδος (πριν 
και µετά από την είσοδο της χώρας µας 

στην νοµισµατική ένωση); 
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Κεφάλαιο 7 - Η διανοµή του εισοδήµατος 
 

7.1 Εισόδηµα και Πλούτος 

 
Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε τον ορισµό του εισοδήµατος, τα διάφορα είδη εισοδήµατος που 
συναντά κανείς σε µια σύγχρονη οικονοµία, τη διαδικασία της δηµιουργίας τους, όπως επίσης 
και το πως µοιράζεται το συνολικό εισόδηµα, δηλαδή την πραγµατική διανοµή του ανάµεσα στα 
άτοµα και ανάµεσα στις κοινωνικές τάξεις (για µια υπενθύµιση της εξέλιξης των κοινωνικών 
τάξεων στις κοινωνίες της αγοράς, βλέπε το Τµήµα 3.3 του Κεφαλαίου 3). 
 

Εισόδηµα: Το συνολικό ποσό σε χρήµα ή σε είδος που λαµβάνει κάθε άτοµο ή νυκοκοιριό κατά 

τη διάρκεια µιας ορισµένης χρονικής περιόδου (π.χ. ηµέρα, εβδοµάδα, µήνα, έτος).  

 

Οι κυριότερες µορφές εισοδήµατος: 
(α) οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια, τα οποία καταβάλλονται από τους εργοδότες ως αντίτιµο του 
χρόνου εργασίας που µισθώνουν από τους εργαζόµενους, 
(β) τα κέρδη, τα οποία µένουν στους επιχειρηµατίες αφού πληρώσουν το κόστος παραγωγής και 
διακίνησης των προϊόντων της επιχείρησης τους (συµπεριλαµβανοµένου και του ιδίου κόστους 
ευκαιρίας, δηλαδή του δικού τους χρόνου εργασίας στην επιχείρηση – για µια υπενθύµηση του 
ορισµού του κόστους ευκαρίας βλέπε το σχετικό πλαίσιο στο τέλος του Κεφαλαίου 4), 
(γ) τα ενοίκια, τα οποία εισπράττονται από τους ιδιοκτήτες ακινήτων και καταβάλλονται από 
τους ενοικιαστές, 
(δ) η γαιοπρόσοδος, η οποία είναι µια µορφή ενοικίου που καταβάλεται από τον χρήστη της γης 
στον γαιοκτήµονα για άµεσα παραγωγικούς σκοπούς (π.χ. αγροτικές καλλιέργιες, ή εξόρυξη 
άνθρακα, πετρελαίου, διαµαντιών). [Τα ενοίκια που κλήθηκαν να καταβάλουν στη Βρετανία οι 
τέως κολίγοι στους γαιοκτήµονες για τα χωράφια που καλλιεργούσαν (βλέπε την αφήγηση στα 
Τµήµατα 3.2 και 3.3 του Κεφαλαίου 3) ήταν η πρώτη µορφή εκτεταµένης γαιοπροσόδου στην 
σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία.] 
(ε) οι µεταβιβάσεις απο το κράτος, όπως π.χ. οι συντάξεις, τα διάφορα επιδόµατα (ανεργίας, 
αναπηρίας κλπ), οι επιδοτήσεις της παραγωγής φρούτων (που εισπράττονται από τους αγρότες), 
(στ) λοιπές µη-κρατικές µεταβιβάσεις, οι οποίες µεταφέρουν το εισόδηµα του ενός στην τσέπη 
κάποιου άλλου είτε εθελοντικά είτε όχι. Παραδείγµατα εθελοντικών µεταβιβάσεων είναι τα 
κέρδη από το ΛΟΤΟ ή το ΠΡΟΠΟ, ή τα οικονοµικά οφέλη αυτών που αγοράζουν µετοχές στο 
Χρηµατιστήτιο και κατόπιν τις πουλάνε ακριβότερα, ή ακόµη τα χρήµατα τα οποία εισπράττει 
ένα παιδί «των φαναριών» από τους περαστικούς οδηγούς. Μη-εθελοντικές µεταβιβάσεις έχουµε 
σε περιπτώσεις ληστείας ή επιβολής «προστασίας» από άτοµα του υποκόσµο σε 
καταστηµατάρχες οι οποίοι, φοβούµενοι βιαιοπραγείες, αναγκάζονται να πληρώνουν την 
«προστασία» που τους «παρέχει» η τοπική µαφία. Τέλος η διαφθορά δηµοσίων λειτουργών 
(δηλαδή η παράνοµη υπεξαίρεση κρατικών πόρων από ιδιώτες) αποτελεί και αυτή µια µορφή 
µεταβιβάσεων. 
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Αν εξαιρέσουµε τις τελευταίες δύο κατηγορίες,  µπορούµε να πούµε ότι για να είναι δυνατή η 
απόκτηση κάποιου εισοδήµατος είναι αναγκαία προϋπόθεση είτε η άµεση ή έµµεση συµµετοχή 
στην οικονοµική δραστηριότητα. Αυτό είναι λογικό από τη στιγµή που για να υπάρξει εισόδηµα 
πρέπει να παραχθεί πρώτα πλούτος. Άρα πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Μπορεί κάποιοι να 
κερδίζουν χρήµατα από το ΛΟΤΟ, το ΠΡΟΠΟ ή ακόµα αγοράζοντας και πουλώντας µετοχές στο 
Χρηµατιστήριο, όµως ο πλούτος που καθιστά δυνατά αυτά τα έσοδα πρέπει πρώτα να παραχθεί. 
 
Η συµµετοχή στην παραγωγή µπορεί βέβαια να ενέχει σε µικρό ή µεγάλο βαθµό στοιχεία 
προσωπικής ευχαρίστησης και ικανοποίησης απο µόνη της, αλλά σαν κύριο (και τις 
περισσότερες φορές αποκλειστικό) στόχο έχει την αποκόµιση κάποιου εισοδήµατος. Υπάρχουν 
δηλαδή άνθρωποι που δουλεύουν µόνο «για το µεράκι τους» αλλά οι περισσότεροι «δουλεύουν 
για να ζήσουν», για να συντηρηθούν αυτοί και η οικογένειά τους. Βέβαια το πόσο ισχύει αυτό 
για κάποιον/α εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κοινωνική τους θέση και, συνεπώς, από το 
είδος πρόσβασης που έχουν στα µέσα παραγωγής πλούτου, αγαθών και εµπορευµάτων. Στο 
Κεφάλαιο 3 είδαµε πως οι τέως κολίγοι αναγκάστηκαν  να µεταµορφωθούν (στην καλύτερη 
περίπτωση)σε πωλητές µισθωτής εργασίας ή σε µικρο-επιχειρηµατίες.  
 
Αντίθετα οι γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών είχαν περισσότερες επιλογές: Μπορούσαν είτε να 
µην ασχοληθούν καθόλου µε την παραγωγή εµπορευµάτων (και να ζουν από συσσωρευµένα 
πλούτη και τα ενοίκια που εισέπρατταν), είτε να ασχοληθούν µε το εµπόριο και τη βιοµηχανία. 
Και οι µεν και οι δε είχαν, προφανώς, µεγαλύτερες πιθανότητες να ευχαριστηθούν το επάγγελµα 
τους (είτε έµειναν επαγγελµατίες τεµπέληδες, είτε έγιναν επαγγελµατίες µουσικοί, µηχανικοί 
επιστήµονες, εφευρέτες, εργοστασιάρχες κλπ) από τους πεινασµένους που τριγυρνούσαν στους 
δρόµους ευχόµενοι να βρουν δουλειά σε κάποιο ορυχείο ή εργοστάσιο. 
 
Ήδη λοιπόν έχουµε δει ότι από καταβολής της κοινωνίας της αγοράς οι άνθρωποι συµµετέχουν 
άµεσα ή έµµεσα στη οικονοµική ζωή µε ξεχωριστούς ρόλους ανάλογα µε τη σχέση ιδιοκτησίας 
και εποµένως και την πρόσβαση του καθενός στις συνθήκες και τα µέσα παραγωγής. Οι διαφορές 
αυτές αντανακλώνται και στο είδος του εισοδήµατος που αποκοµίζει κάθε άτοµο. Πιο 
συγκεκριµένα, η οικονοµική δραστηριότητα δηµιουργεί απο τη µια πλευρά χρηστικές αξίες, µε 
τη µορφή των εµπορευµάτων, και απο την άλλη (ανταλλακτική) αξία και εισόδηµα από τη 
πώληση αυτών των εµπορευµάτων.  
 
Το κάθε άτοµο ανάλογα µε τη θέση του στην οργάνωση και λειτουργία της παραγωγής, και της 
όλης οικονοµικής δραστηριότητας, αποκοµίζει µια διαφορετική µορφή εισοδήµατος. Σε γενικές 
γραµµές αυτές οι µορφές εισοδήµατος µπορούν να χωρισθούν σε εισόδηµα απο µισθωτή 

(εξαρτηµένη) εργασία [η κατηγορία (α) στο προηγούµενο πλαίσιο] και σε εισόδηµα απο περιουσία 

ή περιουσιακό δικαίωµα [κατηγορίες (β), (γ) και (δ)].  
 
H πρώτη (α) και πιο διαδεδοµένη µορφή εισοδήµατος έχει τις ρίζες της στους κολίγους στους 
οποίους έκαναν έξωση οι αριστοκράτες. ∆ηµιουργείται όταν ένα άτοµο αµοίβεται για την παροχή 
εργασίας σε κάποιο άλλο άτοµο ή επιχείρηση (ιδιωτική ή δηµόσια). Το άτοµο αυτό ονοµάζεται 
µισθωτός εργαζόµενος και το εισόδηµα του ονοµάζεται µισθός (που µπορεί να είναι 
εβδοµαδιαίος, µηνιαίος ή ετήσιος) ή ηµεροµίσθιο. Παραδείγµατα τέτοια είναι ο εργαζόµενος σε 
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µια σιδηρουργία, που συνήθως είναι ηµεροµίσθιος, και η καθηγήτρια ενός (ιδιωτικού ή 
δηµόσιου) λυκείου που αµοίβεται µε µηνιαίο µισθό.  
 
Γιατί τα άτοµα αυτά που αποτελούν τη µεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναµικού των 
ανεπτυγµένων οικονοµιών είναι διατεθειµένα να εργασθούν (δηλαδή να διαθέσουν το χρόνο και 
τις παραγωγικές ικανότητες τους) για κάποιον άλλο; Η απάντηση βρίσκεται στη διαδικασία που 
περιγράψαµε στο Κεφάλαιο 3 και η οποία διαµόρφωσε ένα απο τα βασικά συστατικά στοιχεία 
της σύγχρονης οικονοµικής οργάνωσης: την έλλειψη πρόσβασης ενός πολύ µεγάλου µέρους του 
πληθυσµού στα µέσα και τις συνθήκες παραγωγής (όπως είναι η γη, τα εργαλεία, τα µηχανήµατα 
κλπ).  
 
Απο τη µία πλευρά λοιπόν η δυνατότητα για παραγωγή προϊόντων µε σκοπό την 
αυτοκατανάλωση έχει εκµηδενισθεί (π.χ. οι περισσότεροι εργάτες και καθηγητές δεν δύνανται να 
παράγουν από µόνοι τους ούτε τα αναγκαία αγαθά), ενώ απο την άλλη στις σύγχρονες οικονοµίες 
παράγεται µια σειρά εµπορευµάτων τα οποία έχουµε µάθει να τα θεωρούµε αναγκαία (π.χ. µια 
τηλεόραση ή ένα ψυγείο) και που µπορούµε να τα αποκτήσουµε µόνο µέσω της αγοράς. (∆εν 
είναι τυχαίο ότι σε αυτό το βιβλίο αναφερόµαστε συνεχώς στις σύγχρονες κοινωνίες ως τις 
κοινωνίες της αγοράς.) 
 
Εποµένως η µόνη διέξοδος που αποµένει για την πλειοψηφία είναι η προσφορά του χρόνου 
εργασίας τους σε κάποιον εργοδότη έναντι µιας χρηµατικής αµοιβής που στη συνέχεια θα 
χρησιµοποιηθεί για την απόκτηση των εµπορευµάτων που απαιτούνται για την αναπαραγωγή του 
ίδιου του µισθωτού και των ατόµων που εξαρτώνται από αυτόν/ήν. Επιλογή να µη εισέλθουν 
στην αγορά εργασίας έχει µόνο µια µειοψηφία. Για τους περισσότερους, δηλαδή για τους 
µισθωτούς, οι επιλογές τους στις κοινωνίες της αγοράς περιορίζονται στο να µπορούν να 
επιλέγουν τον εργοδότη στον οποίο θα προσφέρουν την εργασία τους. Μια τέτοια επιλογή όµως 
είναι εφικτή µόνο στο βαθµό που δεν σπανίζουν οι θέσεις εργασίας. 
 
Αντίθετα, το εισόδηµα απο περιουσία [π.χ. οι κατηγορίες (β),(γ) και (δ)] δεν σχετίζεται άµεσα µε 
την εκτέλεση εργασίας απο τον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγµα το 
εισόδηµα απο περιουσία µπορεί να είναι εισόδηµα απο την ιδιοκτησία µετοχών σε µια 
επιχείρηση, ακινήτων τα οποία ο ιδιοκτήτης τους νοικιάζει, γης, ή ακόµη και χρηµάτων από τα 
οποία αποκοµίζει τόκους (βλέπε το προηγούµενο Κεφάλαιο). 
 
Οι ιδιοκτήτες αυτών των περιουσιακών στοιχείων επιτρέπουν την χρησιµοποίησή τους στις 
διάφορες πλευρές της οικονοµικής δραστηριότητας  - δηλαδή στην παραγωγή, την κυκλοφορία 
και τη διανοµή των κάθε είδους εµπορευµάτων. Σε αντάλλαγµα γι' αυτή τους την προσφορά 
αµοίβονται µε εισοδήµατα που παίρνουν τη µορφή του βιοµηχανικού ή εµπορικού κέρδους, των 
ενοικίων, της γαιοπροσόδου ή του τόκου. 
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Η διαφορά πλούτου και εισοδήµατος 
Φαντάσου ένα ποτάµι το οποίο ρέει συνεχώς, άλλες φορές πιο αργά άλλες φορές (όταν λιώνουν 
τα χιόνια και τα νερά φουσκώνουν ) πιο γοργά. Το ποτάµι αυτό αποτελεί µια χρήσιµη αλληγορία 
για το εισόδηµα το οποίο και αυτό «ρέει», άλλες φορές πιο αργά (όταν είναι µικρό) άλλες φορές 
πιο γρήγορα (όταν οι «δουλειές» πάνε καλύτερα, ή το επιτόκιο αυξάνεται, ή ο εργαζόµενος 
εισπράττει υπερωρίες). Τώρα φαντάσου έναν βράχο ή τις Αιγυπτιακές πυραµίδες. Να µια 
αλληγορία για τον πλούτο ο οποίος είναι ένα απόθεµα και µπορεί να µετρηθεί σε κάθε δεδοµένη 
χρονική στιγµή (αντίθετα µε το εισόδηµα το οποίο επειδή «ρέει» µπορεί να µετρηθεί µόνο ανά 
µέρα, µήνα ή χρόνο). Παραδείγµατα πλούτου είναι ένα χρηµατικό ποσό που κληρονόµησες 
(πρόσεξε όµως ότι ο τόκος που σου αποφέρει αυτό το ποσό, εφόσον το καταθέσεις στην τράπεζα, 
είναι εισόδηµα) ή ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, πίνακες, συλλογές δίσκων.  

 
Τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία αναφερθήκαµε σε αυτό το τµήµα (π.χ. επιχειρήσεις, γη, 
ακίνητα, χρηµατικά ποσά) αποτελούν τις κύριες, τις σπουδαιότερες µορφές του πλούτου των 
ατόµων, των νυκοκοιριών ή ακόµα µιας ολόκληρης οικονοµίας. Με άλλα λόγια ο πλούτος 
συνήθως αποφέρει εισόδηµα και ορίζεται ως η καθαρή χρηµατική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων ενός ατόµου ή νυκοκοιριού σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή. Επίσης είναι φανερό ότι 
το εισόδηµα µπορεί είτε να ξοδεύεται είτε να αποταµιεύεται και να συσσωρεύεται αυξάνοντας 
έτσι το απόθεµα του πλούτου. 
 

7.2 Οικονοµική δραστηριότητα και εισοδήµατα 

 
Ας εξετάσουµε σε γενικές γραµµές τη λειτουργία µιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της παραγωγής ενός εµπορεύµατος, π.χ. µπαλονιών! Αρχικά θα δούµε ότι απαραίτητη 
προϋπόθεση για να ξεκινήσει την όποια παραγωγική δραστηριότητά της είναι ένα χρηµατικό 
ποσό (το οποίο αναφέρεται και ως χρηµατικό κεφαλαίο έτσι ώστε να διαχωρίζεται νοηµατικά από 
το κεφάλαιο, δηλαδή από τα παραχθέντα µέσα παραγωγής).  
 
Για να αρχίσει λοιπόν η παραγωγή µπαλονιών απαιτείται η αγορά κάποιων άλλων εµπορευµάτων 
στην αγορά. Αυτά τα εµπορεύµατα µπορούν να χωρισθούν σε δύο γενικές κατηγορίες όπου η 
πρώτη είναι τα µέσα παραγωγής (ή αλλιώς το κεφάλαιο ή τα φυσικά κεφαλαιουχικά αγαθά, π.χ. 
πρώτες ύλες, εργαλεία, µηχανές, κτίρια). Το άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για τη 
διεξαγωγή κάθε παραγωγικής διαδικασίας είναι η ανθρώπινη εργασία. Ετσι η επιχείρηση 
µισθώνει (ή ενοικιάζει) εργασία και πιο συγκεκριµένα το δικαίωµα να χρησιµοποιήσει την 
ικανότητα για εργασία κάποιων ανθρώπων για ένα καθορισµένο χρονικό διάστηµα.  
 
Αφού αγοραστούν αυτά τα αγαθά, το σκηνικό µεταφέρεται στο χώρο της παραγωγής. Στην 
περίπτωση της εταιρίας παραγωγής µπαλονιών ο χώρος παραγωγής είναι µια βιοτεχνία (ή 
εργοστάσιο µετρίου µεγέθους) όπου οι εργαζόµενοι χειρίζονται τα µηχανήµατα τα οποία 
µετατρέπουν το πλαστικό ή το λάστιχο (δηλαδή τις πρώτες ύλες) σε µπαλόνια, καταναλώνοντας 
(εκτός από τα πλαστικό ή το λάστιχο) ηλεκτρικό ρεύµα (το οποίο αγοράζεται από τη ∆ΕΗ), λάδι 
κλπ. Γενικότερα, σε κάποιο συγκεκριµένο χώρο (εργοστάσιο, χωράφι, ορυχείο, οικοδοµή, 
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γραφείο) εργασία και κεφάλαιο, άνθρωποι, µηχανήµατα και υλικά συνδυάζονται µε σκοπό τη 
δηµιουργία ενός τελικού προϊόντος (πουκάµισο, σιτάρι, χαλκός, κατοικία, αεροπορικό εισιτήριο). 
 
Ο συνδυασµός εργαζοµένων ανθρώπων και µέσων παραγωγής δεν είναι τυχαίος ή αυθαίρετος. 
Βασίζεται σε κάποιους κανόνες που υπαγορεύονται και απο τις διαθέσιµες τεχνολογικές 
δυνατότητες και απο την συνολική περιβάλλουσα κοινωνική οργάνωση, δοµή και ιεραρχία. Για 
παράδειγµα, εάν ο εργοδότης της εταιρίας µπαλονιών προσλάβει λιγότερους εργαζόµενους από 
όσους χειριστές χρειάζονται τα µηχανήµατα, το εργοστάσιο θα υπολειτουργεί και πιθανότατα θα 
πτωχεύσει. Ταυτόχρονα εάν δεν χρησιµοποιήσει τις πιο εξελιγµένες πρώτες ύλες ή µπογιές, τα 
µπαλόνια του δεν θα µπορούν να ανταγωνιστούν αυτά που ήδη πουλιούνται στην αγορά. Ακόµα 
εάν δεν αγοράσει τα µηχανήµατα τα οποία µειώνουν το κόστος παραγωγής, και εάν δεν τα 
«συνδυάσει» µε τον ιδανικό για κάθε µηχάνηµα αριθµό εργαζοµένων, και πάλι θα αποτύχει.  
 
Αν όλα κυλήσουν οµαλά στη διαδικασία παραγωγής, το αποτέλεσµα της, το τελικό προϊόν θα 
έχει µια ανταλλακτική αξία (ή τιµή) που γενικά θα είναι µεγαλύτερη από το κόστος παραγωγής 
του (δηλαδή απο το άθροισµα του κόστους των µέσων παραγωγής που αναλώθηκαν και του 
κόστους της εργασίας που απαιτήθηκε για την παραγωγή του). Η τιµή θα διαµορφωθεί οριστικά 
στην αγορά (του προϊόντος) όπου η επιχείρηση θα επιστρέψει για να πουλήσει το προϊόν.  
 
Εάν όντως όλα πάνε καλά για τον ιδιοκτήτη και η τιµή του κάθε µπαλονιού υπερβαίνει το κόστος 
παραγωγής του, τότε η επιχείρηση εισπράττει ένα πλεόνασµα για κάθε µπαλόνι που πουλάει. Το 
πλεόνασµα αυτό χρησιµοποιείται µε τρεις τρόπους από τον ιδιοκτήτη (ή τον διευθυντή της 
εταιρίας, σε περίπτωση που η εταιρία είναι ανώνυµη): Χρησιµοποιεί ένα µέρος του 
πλεονάσµατος για να πληρώσει στον ιδιοκτήτη του κτιρίου το ενοίκιο (ή σε άλλες περιπτώσεις 
που η επιχείρηση είναι αγροτική ή εξορυκτική, την γαιοπρόσοδο). Ένα δεύτερο µέρος 
χρησιµοποιείται για την αποπληρωµή των τόκων που χρωστάει στην Τράπεζα (η οποία αρχικά 
του δάνεισε όλο ή ένα µέρος του χρηµατικού ποσού που χρειάστηκε για να ξεκινήσει την 
παραγωγική διαδικασία). Τέλος ότι αποµείνει από το πλεόνασµα αυτό αποτελεί το κέρδος της 
επιχείρησης. Το κέρδος, που είναι και το εισόδηµα του ιδιοκτήτη (ή των µετόχων στην 
περίπτωση των ανώνυµων εταιριών) µπορεί είτε να το ξοδέψει ο ιδιοκτήτης όλο (π.χ. να κτίσει 
ένα καινούργιο σπίτι ή να αγοράσει αυτοκίνητο) είτε να επενδύσει µέρος του στην επιχείρηση 
(π.χ. αγοράζοντας καινούργια µηχανήµατα). 
 
Από που προκύπτει το πλεόνασµα της προηγούµενης παραγράφου; Γιατί υπάρχει η διαφορά αυτή 
µεταξύ της τιµής του µπαλονιού και του κόστους του; Εάν το κόστος είναι λίγο-πολύ ίδιο για τον 
κάθε παραγωγό, γιατί ο ανταγωγισµός µεταξύ τους δεν «εξανεµίζει» τη διαφορά αυτή και 
συνεπώς το κέρδος του ιδιοκτήτη; Η «αιτία» αυτού του φαινοµένου, των κερδών των ιδιοκτητών 
επιχειρήσεων, ήταν και είναι αντικείµενο θεωρητικής διαµάχης µεταξύ των οικονοµολόγων.  
 
Άλλοι διατείνονται (α) ότι τα κέρδη είναι η αµοιβή των εργοδοτών για το ρίσκο που πήραν να 
οργανώσουν την παραγωγή (µε κίνδυνο να χάσουν τα χρήµατά τους). Άλλοι ισχυρίζονται (β) ότι 
το πλεόνασµα, και συνεπώς τα κέρδη, προκύπτουν από το γεγονός ότι η αξία της αµοιβής των 
εργαζοµένων (δηλαδή του µισθού τους ) είναι συστηµατικά χαµηλότερη από την αξία της 
εργασίας τους. Η διαφωνία αυτή είναι, όπως καταλαβαίνεις, σηµαντική.  
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Εάν έχουν δίκιο οι υποστηρικτές της άποψης (α), τότε τα κέρδη µπορούν να θεωρηθούν ως η 
δίκαιη αµοιβή των εργοδοτών – µια αµοιβή που είναι απαραίτητη για να εισέλθει στην 
παραγωγική διαδικασία το κεφάλαιο (δηλαδή τα µηχανήµατα, οι πρώτες ύλες κλπ), χωρίς το 
οποίο η κοινωνία θα έχανε τεράστιο µέρος της πλουτοπαραγωγικής της δυνατότητά της. Όµως 
εάν έχουν δίκιο οι υποστηρικτές της άποψης (β), τότε τα κέρδη των εργοδοτών, αντί να 
αποτελούν τη δίκαιη αµοιβή τους για την συνεισφορά κεφαλαίου και επιχειρηµατικού ρίσκου, 
είναι προϊόν της εκµετάλλευσης των εργαζοµένων. Η διαφωνία γίνεται ακόµα πιο περίπλοκη (και 
συνεπώς δυσεπίλυτη) από την υποψία ότι και οι δύο αυτές ερµηνείες περιέχουν µια δόση 
αλήθειας. 
 

7.3 Κερδη, τόκοι και ενοίκιο: Ένα αριθµητικό παράδειγµα 
 
Ας ξαναγυρίσουµε στο εργοστάσιο ή στη βιοτεχνία µπαλονιών του πρηγούµενου παραδείγµατος 
µε σκοπό να παρακολουθήσουµε, βήµα προς βήµα, την παραγωγική και εµπορική διαδικασία 
καθώς και τα είδη εισοδηµάτων που απορρέουν από το κάθε στάδιο. Το επόµενο διάγραµµα 
αποτυπώνει τη διαδικασία αυτή σε πέντε διακριτά στάδια (τα οποία σηµειώνονται µε κόκκινο 
χρώµα): 
 



 
 89 

 
 
Στην αρχή µιας εργάσιµης µέρας (Στάδιο 1), ο εργοστασιάρχης χρειάζεται το αρχικό ποσό των 
400.000δρχ για να χρηµατοδοτήσει την παραγωγή της ηµέρας. Ας υποθέσουµε ότι αυτά τα 
χρήµατα τα δανείστηκε από την Τράπεζα (θα αναφερθούµε στο τέλος του παρόντος τνήµατος 
στην περίπτωση που χρησιµοποιεί δικούς του πόρους). Με αυτά τα χρήµατα (στο Στάδιο 2) 
πληρώνει για τις ώρες εργασίας τωνς εργαζοµένων που θα δουλέψουν εκείνη την ηµέρα, το 
ηµερήσιο κόστος συντήρησης και φθοράς των µηχανηµάτων, τις πρώτες ύλες και το ηλεκτρικό 
ρεύµα που θα καταναλωθεί στη διάρκεια της ηµέρας κλπ. Το συνολικό ηµερήσιο κόστος 
παραγωγής είναι, λοιπόν, 400.000δρχ. (Για αυτό άλλωστε στο Στάδιο 1 χρειάστηκε να 
συγκεντρώσει 400.000δρχ). 
 

Χρηµατικό ποσό που είναι αναγκαίο 
στην αρχή κάθε ηµέρας 

= 400.000δρχ 

Μίσθωση (ή αγορά) παραγωγικών 
«εµπορευµάτων» για την διάρκεια 
της ηµέρας, π.χ. ωρών εργασίας, 

κεφαλαίου, πρώτων υλών  

Την ηµέρα αυτή παράγονται 10.000 µπαλόνια από 
τα παραγωγικά «εµπορεύµατα» τα οποία 

µισθώθηκαν ή αγοράστηκαν στο προηγούµενο 
στάδιο 

1. Αρχικό  

ποσό  

2. Αγορά ή 

µίσθωση 

παραγωγικών 
µέσων 

3. Παραγωγή 

Πώληση των 10.000 µπαλονιών στον 
Έµπορο πρός 45δρχ το ένα 

4. Χονδρική 

πώληση 

Συνολικό 
ηµερήσιο 
κόστος = 
400.000δρχ 

Ηµερήσια 
παραγωγή = 
10.000 
µονάδες 

Ηµερήσιο πλεόνασµα βιοµήχανου  
Έσοδα - Κόστος = 450.000-
400.000 = 50.000δρχ 

Τόκος = 
5000δρχ 

Ενοίκιο = 
10.000δρχ 

 

 

5. Λιανική 
πώληση 

Πώληση των µπαλονιών 
από τον Έµπορο προς 
50δρχ το ένα στην αγορά 
Πλεόνασµα εµπόρου = 
500.000 - 450.000 - 
κόστος καταστήµατος (= 
20.000δρχ) = 30.000δρχ 

Κέρδος 
βιοµήχανου= 
35.000δρχ 

Τόκος = 
5300δρχ 

Ενοίκιο = 
6700δρχ 

Κέρδος 
εµπόρου = 
18.000δρχ 

400.000δρχ 

50.000δρχ 
πλεόνασµα 

35.000δρχ 

 

Συνολικό έσοδο = 
450000δρχ 
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Στο τρίτο στάδιο τα µέσα παραγωγής και η εργασία που µίσθωσε (ή αγόρασε) συνδυάζονται για 
να παράγουν 10.000 µπαλόνια τα οποία, στο τέταρτο στάδιο, πωλούνται στην χονδική σε 
κάποιον έµπορο µπαλονιών προς 45δρχ το ένα. Γιατί πωλούνται σε έµπορο και όχι κατ’ ευθείαν 
στην αγορά; Συνήθως µια βιοµηχανική επιχείρηση (η οποία παράγει το προϊόν) δεν ασχολείται 
και µε την διακίνηση του προϊόντος µέχρι τον τελικό χρήστη του, γιατί κάτι τέτοιο απαιτεί 
ειδικές γνώσεις, εγκαταστάσεις και δραστηριότητες. Π.χ. χρειάζονται διανοµείς, καταστήµατα σε 
κεντρικά σηµεία των πόλεων, πωλητές που να µπορούν να «πείθουν» τους αγοραστές κοκ.  
 
Ετσι αν η βιοµηχανική επιχείρηση προτιµήσει να µη προσπαθήσει να πουλήσει η ίδια το προϊόν 
στον τελικό καταναλωτή αλλά σε ένα εµπορικό κατάστηµα, τότε θα αναγκασθεί να το πουλήσει 
σε µια τιµή χαµηλότερη απο αυτήν που διαµορφώνεται στην αγορά. Στο παράδειγµά µας 
υποθέτουµε ότι ενώ η τιµή του κάθε µπαλονιού στην αγορά είναι 50δρχ, ο έµπορος το αγοράζει 
προς 45δρχ (δηλαδή 10% φθηνώτερα). 
 
Ακολουθώντας το µπλε αριστερό βέλος µετά από το Στάδιο 4, βλέπουµε ότι ο εργοστασιάρχης 
εισπράτει ηµερησίως 45δρχ για κάθε ένα από τα 10.000 µπαλόνια που πουλάει στον Έµπορο. 
Συνολικά τα έσοδα του είναι 450.000δρχ, δηλαδή 50.000δρχ περισσότερα από αυτά µε τα οποία 
ξεκίνησε την ηµέρα (βλέπε Σταδιο 1). Η διαφορά αυτή είναι το πλεόνασµα του βιοµήχανου από 
το οποίο πληρώνει: (α) το ενοίκιο για το κτίριο (έστω 10.000δρχ ηµερησίως), και (β)τον τόκο 

που του χρεώνει η Τράπεζα ηµερησίως για το ποσό που δανείστηκε αρχικά (έστω 5000δρχ 
ηµερησίως). Τί του µένει στο τέλος της ηµέρας; Του αποµένουν 35.000δρχ οι οποίες 
αντιπροσωπεύουν το κέρδος του βιοµήχανου. 
 
Αν µετά το Στάδιο 4 ακολουθήσουµε το πράσινο βέλος προς τα δεξιά, θα καταλήξουµε στην 
κατάσταση που αντιµετωπίζει ο Έµπορος. Ξέρουµε ότι αγοράζει 10.000 µπαλόνια ηµερησίως 
από τον εργοστασιάρχη προς 45δρχ το ένα (συνολικό έξοδο για τον Έµπορο = 450.000δρχ) και 
τα πουλάει προς 50δρχ το ένα (συνολικό έσοδο = 500.000δρχ). Η διαφορά αυτή (που ισούται µε 
50.000δρχ) όµως δεν αποτελεί πλεόνασµα για τον Έµπορο µιας και δεν συµπεριλαµβάνει τα 
έξοδά της εµπορικής δραστηριότητας -  το κόστος του καταστήµατος.  Για να µπορεί να 
πλησιάσει τον τελικό αγοραστή πιο αποδοτικά µε λιγότερα έξοδα απο ότι η βιοµηχανική 
επιχείρηση που παράγει το προϊόν, ο Έµπορος µισθώνει και αυτός εργαζόµενους π.χ. 
επαγγελµατίες πωλητές, συσκευαστές, διαφηµιστές κλπ.  
 
Έστω ότι το συνολικό έξοδο του εµπόρου για τη διοχέτευση στην αγορά των 10.000 µπαλονιών 
ηµερησίως, τόσο σε αθρώπινο δυναµικό, αναγκαίες πρώτες ύλες (π.χ. το ηλεκτρικό ρεύµα που 
ξοδεύει το κατάστηµα) όσο και σε κεφάλαιο (π.χ. υπολογιστές), ισούται µε 20.000δρχ 
ηµερησίως. Σε αυτή την περίπτωση το πλεόνασµα του Εµπόρου ισούται µε 30.000δρχ 
[500.000δρχ τα έσοδα - 450.000 το κόστος αγοράς των µπαλονιών από το εργοστάσιο - 20.000 
το κόστος διακίνησης των µπαλονιών = 30.000δρχ]. 
 
Όπως ο εργοστασιάρχης, έτσι και ο καταστηµατάρχης (ή Έµπορος) είναι υποχρεωµένος να 
χρησιµοποιεί µέρος του πλεονάσµατός του για να πληρώνει το ενοίκιο του καταστήµατος και 
τους τόκους που του χρεώνει η Τράπεζα. Έστω ότι ηµερησίως πληρώνει: (α) ενοίκιο για το 
τµήµα του καταστήµατος από το οποίο πουλάει τα µπαλόνια 6700δρχ, και (β) 5300δρχ τόκους 
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στην Τράπεζα από την οποία δανείστηκε τις 450.000δρχ για να αγοράσει τα µπαλόνια από το 
εργοστάσιο. Τί του αποµένει; Αν αφαιρέσουµε από το πλεόνασµά των 30.000δρχ το ενοίκιο 
(6700δρχ) και τους τόκους (5300δρχ), στον Έµπορο µένουν ως κέρδος 18.000δρχ ηµερησίως. 
 
Ο επόµενος πίνακας προσφέρει µια περίληψη των µορφών ηµερησίου εισοδήµατος που 
προέρχονται από το πλεόνασµα το οποίο προκύπτει από την καθηµερινή παραγωγή και πώληση 
των 10.000 αυτών µπαλονιών. [Έλεγξε ότι τα ποσά αυτά είναι συµβατά µε την ανάλυση των 
σταδίων της παραγωγής και διακίνησης των µπαλονιών του προηγουµένου διαγράµµατος]: 
 

 Βιοµηχανία 
µπαλονιών 

Έµπορος 
µπαλονιών 

Άθροισµα 

Πλεόνασµα 50.000δρχ 30.000δρχ 80.000δρχ 

Κέρδος 35.000δρχ 18.000δρχ 53.000δρχ 

Τόκος που καταβάλει στις 
Τράπεζες 

5000δρχ 5300δρχ 10.300δρχ 

Ενοίκιο (ή γαιοπρόσοδος) 
που καταβάλει στους 
ιδιοκτήτες των ακινήτων 

10.000δρχ 6700δρχ 16.700δρχ 

 
Στο προηγούµενο παράδειγµα υποθέσαµε ότι ούτε ο εργοστασιάρχης ούτε ο έµπορος 
χρησιµοποίησαν δικά τους χρήµατα για να ξεκινήσουν τις δραστηριότητες της ηµέρας τους. Ο 
πρώτος δανείστηκε 400.000δρχ και ο δεύτερος 450.000δρχ για να τις δώσει στον πρώτο (και να 
του αγοράσει τα µπαλόνια). Για αυτό το λόγο άλλωστε πληρώνουν ηµερησίως στην Τράπεζα 
τόκους της τάξης των 5000δρχ και 5300δρχ αντίστοιχα.  
 
Τί θα συνέβαινε εάν χρησιµοποιούσαν τις δικές τους αποταµιεύσεις αντί να τρέξουν στις 
τράπεζες για έντοκο δανεισµό; Προφανώς στο τέλος της ηµέρας δεν θα πλήρωναν τους τόκους 
που τώρα είναι αναγκασµένοι να πληρώνουν. ∆ηλαδή, τα κέρδη τους θα ήταν µεγαλύτερα κατά 
5000δρχ για τον εργοστασιάρχη και 5300δρχ για τον έµπορο. Όµως εδώ πρέπει να σου 
θυµίσουµε τη διαφορά µεταξύ λογιστικού κόστους και κόστους ευκαιρίας καθώς και τη διαφορά 
µεταξύ λογιστικού και οικονοµικού κέρδους – έννοιες που εισάγαµε στο τέλος του Κεφαλαίου 4. 
Χωρίς να επαναλαµβάνουµε αυτά τα οποία εξηγήσαµε στο Κεφαλαίο 4 (σε αυτό το σηµείο σου 
συνιστούµε να ξαναδιαβάσεις τα σχετικά πλαίσια στο τέλοςµτου Κεφαλαίου 4), ας 
αναλογιστούµε κατά πόσο τα κέρδη τους θα ήταν πράγµατι µεγαλύτερα εάν έκαναν χρήση των 
δικών τους χρηµάτων. 
 
Εάν ο εργοστασιάρχης είχε στο λογαριασµό του 400.000δρχ θα µπορούσε βέβαια να µη 
δανειστεί από την Τράπεζα το ποσό που απαιτείται στο Στάδιο 1. Το ίδιο και ο έµπορος µε τις 
450.000δρχ που απαιτείται να διαθέτει στο ξεκίνηµα. Όµως εάν τα είχαν αυτά τα χρήµατα και τα 

χρησιµοποιούσαν, παρατήρησε ότι ναι µεν δεν θα πλήρωναν τόκο στην Τράπεζα, όµως κάτι θα 
έχαναν. Τί; Θα έχαναν τους τόκους που θα εισέπρατταν οι ίδιοι εάν τα δάνειζαν σε κάποιους 
άλλους! (Πιθανώς σε κάποιους άλλους παραγωγούς ή εµπόρους οι οποίοι δεν έχουν τα 
απαραίτητα αρχικά ποσά του Σταδίου 1).  
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Αν υποθέσουµε ότι τους τόκους που «γλυτώνουν» χρησιµοποιώντας τα δικά τους χρήµατα θα 
µπορούσαν, χωρίς να παράγουν ή να πουλάνε µπαλόνια οι ίδιοι, να τους εισπράξουν από άλλους 
(στους οποίους θα δάνειζαν τα χρήµατά τους), βλέπουµε ότι το να χρησιµοποιήσουν τα δικά τους 
χρήµατα δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Ναι µεν δεν χρειάζεται να πληρώνουν τόκους από το 

πλεόνασµά τους, όµως χάνουν αντίστοιχους τόκους που δεν εισπράττουν από εκείνους στους 
οποίους θα τα είχαν δανείσει.  
 
Για αυτό το λόγο οι οικονοµολόγοι υπολογίζουν ως κόστος της επιχείρησης τους τόκους που θα 
εισέπρατε η επιχείρηση από τη χρήση δικών της χρηµάτων: κάτι τέτοιο φαίνεται λογικό όταν 
συνειδητοποιούµε ότι η χρήση των ιδίων αυτών πόρων σηµαίνει την απώλεια τόκων που θα 
κέρδιζε η επιχείρηση εάν, αντί να τα χρησιµοποιεί η ίδια, τα δάνειζε σε άλλους. Ακριβώς το ίδιο 
ισχύει και µε τα ενοίκια (και τις γαοπροσόδους) που πληρώνουν οι επιχειρήσεις. ∆ηλαδή, αν τα 
κτίρια (ή η γη) στα οποία στεγάζονται και λειτουργούν οι επιχειρήσεις τους ανήκουν, ναι µεν δεν 
πληρώνουν ενοίκιο όµως, από την άλλη µεριά, χάνουν το ενοίκιο που θα τους πλήρωναν άλλοι.  
 
Συµπερασµατικά τα κέρδη των δύο επιχειρήσεων του παραδείγµατός µας (δηλαδή του 
εργοστασίου µπαλονιών και του καταστήµατος που τα πουλάει στους καταναλωτές) είναι 
35.000δρχ και 18.000δρχ ηµερησίως ανεξάρτητα από το εάν χρησιµοποιούν δικά τους περουσιακά 

στοιχεία (χρήµατα και κτίρια) ή τα δανείζονται/µισθώνουν από άλλους.  Η µόνη διαφορά όταν 
χρησιµοποιούν τα δικά τους περουσιακά στοιχεία είναι ότι, σε αυτή την περίπτωση, καρπούνται 
οι ίδιοι τα ενοίκια και τους τόκους που διαφορετικά θα πλήρωναν σε άλλους. 
 

7.4 Η διανοµή του εισοδήµατος στην Ελλάδα 
 
Τα παραπάνω αφορούσαν µια µόνο επιχείρηση. Αν αθροίσουµε τα αποτελέσµατα της 
λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων, όλων των οικονοµικών µονάδων, για µια ορισµένη χρονική 
περίοδο θα πάρουµε το συνολικό προϊόν (ανταλλακτική αξία) που έχει παραχθεί στην οικονοµία 
και τα συνολικά εισοδήµατα όπως καταλήγουν στους ιδιοκτήτες των συντελεστών παραγωγής. 
 
Αυτού του είδους η διανοµή του συνολικού εισοδήµατος ονοµάζεται και λειτουργική ή ταξική 
διανοµή εισοδήµατος µιας και, όπως αναφέραµε στο Κεφάλαιο 3, οι κοινωνικές τάξεις ορίζονται 
σε σχέση µε την ιδιοκτησία και κατοχή των µέσων παραγωγής, και άρα και σε σχέση µε τη 
µορφή εισοδήµατος που αποκοµίζουν απο την οικονοµική ζωή. Μπορούµε να πάρουµε µια ιδέα 
για το πως έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια η λειτουργική διανοµή του εισοδήµατος στην 
ελληνική οικονοµία από τον επόµενο πίνακα. Εκεί παρουσιάζονται (α) το συνολικό εισόδηµα 
από µισθωτή εργασία, και (β) το συνολικό εισόδηµα απο τα περιουσιακά στοιχεία (των ιδιωτών, 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και των δηµοσίων επιχειρήσεων - δηλαδή το σύνολο των 
κερδών, των τόκων, των ενοικίων και της γαιοπροσόδου).  
 
Να σηµειωθεί επίσης ότι το συνολικό εισόδηµα που αναφέρεται στον πίνακα αφορά το µη 

αγροτικό εισόδηµα. Ο λόγος που το αγροτικό εισόδηµα δεν περιλαµβάνεται είναι ότι είναι πολύ 
δύσκολο να χωρισθεί σε (α) εισόδηµα απο µισθούς και (β) εισόδηµα απο περιουσία. Γιατί; 
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Επειδή η αγροτική παραγωγή στην ελληνική οικονοµία διεξάγεται κυρίως απο οικογενειακές 
επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται τα µέλη της οικογένειας συνεταιριστικά και δίχως να 
πληρώνει ο ένας τον άλλο µισθούς ή αποζηµιώσεις για τα εργαλεία που αγόρασε ο καθένας. 
Απλά στο τέλος, αφού πουληθεί η σοδειά, µοιράζονται το πλεόνασµα µεταξύ τους βασισµένοι σε 
εξω-οικονοµικά κριτήρια (π.χ. ανάλογα µε την ηλικία του κάθε µέλους, τις ανάγκες του κτλ). 
 

Η λειτουργική διανοµή εισοδήµατος 1970, 1980, 1990 1996 σε εκατοµµύρια 
δραχµές 

Εισοδήµατα 1970 1980 1985 1994 

Μισθοί και 

ηµεροµίσθια 

95913 47.6% 671244 56.8% 4404643 63.2% 6997989 57% 

Κέρδη 

ιδιωτικών 

επιχειρήσεων 

99697 49.5% 470075 39.8% 2365983 34% 4638321 37.8% 

Κέρδη 

δηµοσίων 

επιχειρήσεων  

5678 2.9% 39620 3.4% 195464 2.8% 635931 5.2% 

Συνολικό 

εισόδηµα 

201288 100% 1180939 100% 6966090 100% 12272241 100% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

 
Σηµειωτέον ότι η αύξηση του µερίδιου των µισθών στο συνολικό εισόδηµα, τουλάχιστον για την 
περίοδο 1970 – 1985, αντανακλά όχι µόνο αυξήσεις στην αµοιβή της εργασίας αλλά και την 
αύξηση του αριθµού των µισθωτών εργαζοµένων στην ελληνική οικονοµία, π.χ. µε τη µετάβαση 
πολλών γυναικών από την άµισθη οικιακή εργασία στην έµµισθη εργασία (βλέπε και το επόµενο 
κεφάλαιο για την µισθωτή εργασία). 
 
Όλες οι παραπάνω κατηγορίες (µισθοί, κέρδη, γαιοπρόσοδος, κλπ) αναφέρονται στα λεγόµενα 
ακαθάριστα εισοδήµατα. Τα ονοµάζουµε ακαθάριστα σε αντίθεση µε τα καθαρά εισοδήµατα γιατί 
ένα µέρος τους δεν καταλήγει στην τσέπη των µισθωτών, επιχειρηµατιών, γαιοκτηµόνων, κλπ. Ο 
βασικός λόγος είναι ότι (όπως θα δούµε σε επόµενο κεφάλαιο για τον οικονοµικό ρόλο του 
κράτους) τα εισοδήµατα που δηµιουργούνται απο τη συµµετοχή στην οικονοµική δραστηριότητα 
υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος και σε υποχρεωτικές κρατήσεις για εισφορά σε κάποιο ταµείο 
κοινωνικής ασφάλισης.  
 
Αυτή είναι µια µόνο περίπτωση ανάµεσα στις διάφορες κατηγορίες φόρων και εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης που είναι υποχρεωµένα να πληρώνουν τα άτοµα και οι επιχειρήσεις. Ο 
τελικός προορισµός των φόρων αυτών, και των κρατικών εσόδων γενικότερα, είναι κυρίως η 
χρηµατοδότηση της εν γένει λειτουργίας του κράτους. Ενα µέρος τους όµως παίρνει µια εκ των 
εξής τριών µορφών: (α) τη µορφή επιδοτήσεων προς διάφορες επιχειρήσεις µε σκοπό την 
ενίσχυσή τους (π.χ. η επιδότηση των ναυπηγίων στην Ελλάδα ή των ανθρακορυχείων στη 
Γερµανία), (β) τη µορφή άµεσων µεταβιβάσεων σε άτοµα των οποίων το εισοδηµα είναι πολύ 

χαµηλό, και (γ) τη µορφή επιδότησης της τιµής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας από το κράτος (π.χ. 
όταν το κράτος πληρώνει τους αγρότες 10δρχ για κάθε κιλό ντοµάτας που παράγουν και που 
πουλάνε στην αγορά). Ένα ενδιαφέρον παράδειγµα της µορφής (γ) µας έρχεται από την Αρχαία 
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Αθήνα: Ίσως θυµάσαι από το µάθηµα της ιστορίας ότι η Πόλη επιδοτούσε τους άπορους πολίτες 
της ώστε να δύνανται να πληρώνουν εισιτήριο και να παρακολουθούν τους θεατρικούς αγώνες! 
 
Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι µεταβιβάσεις είναι και η µόνη πηγή εισοδήµατος για τους 
αποδέκτες τους και άρα η αναπαραγωγή και το βιοτικό τους επίπεδο εξαρτάται καίρια απο το 
ύψος αυτών των µεταβιβαστικών πληρωµών, π.χ. οι άνεργοι ή τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες που 
δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία από τα οποία να εισπράτουν εισόδηµα, οι συνταξιούχοι κλπ.  

 

Πράγµατι οι κοινωνίες ανέκαθεν χαρακτηρίζονταν, άλλες λιγότερο και άλλες περισσότερο, από 
άνισα εισοδήµατα. Είδαµε στο Κεφάλαιο 3 πως η γένεση της κοινωνίας της αγοράς ταυτίστηκε 

µε τις κοινωνικές και οικονοµικές ανισότητες. Πως µπορούµε να ξέρουµε το µέγεθος των 

εισοδηµατικών ανισοτήτων µιας κοινωνίας; Ένας τρόπος είναι να εξετάσουµε το πως 
κατανέµεται το συνολικό εισόδηµα µιας κοινωνίας ανάµεσα στα πλούσια, λιγότερο πλούσια, 
µεσαία και φτωχά νοικοκυριά.  
 
Καθένα απο αυτά τα νυκοκοιριά έχει στην κατοχή του έναν ή περισσότερους συντελεστές 
παραγωγής και άρα το συνολικό του εισόδηµα αποτελείται απο µια ή περισσότερες κατηγορίες 
εισοδηµάτων. Επίσης κάθε νυκοκοιριό µπορεί να παίρνει µια ή περισσότερες µεταβιβάσεις απο 
το κράτος για κάποιο χρονικό διάστηµα στη διάρκεια του έτους. Για παράδειγµα το ετήσιο 
εισόδηµα ενός ατόµου ή µιας οικογένειας µπορεί να αποτελείται απο τους µισθούς οκτώ µηνών, 
τα επιδόµατα ανεργίας τεσσάρων µηνών, και τα ενοίκια ενός ιδιόκτητου αγρού τον οποίο τον 
µισθώνει για να βόσκει τα πρόβατά του ένας γείτονας κτηνοτρόφος. 
 
Για την κατασκευή της κατανοµής του προσωπικού εισοδήµατος το σύνολο των νοικοκυριών 
µιας χώρας ταξινοµείται σε (συνήθως πέντε ή δέκα) ισοµεγέθη κλιµάκια και υπολογίζεται το 
συνολικό εισόδηµα των νυκοκοιριών κάθε κλιµακίου το οποίο και εκφράζεται σαν ποσοστό του 
συνολικού εισοδήµατος. Αν δηλαδή το σύνολο των νυκοκοιριών µιας χώρας είναι τρία 
εκατοµύρια, τότε κάθε κλιµάκιο (δεκατηµόριο) θα αποτελείται απο 300.000 νυκοκοιριά.  
 
Η ταξινόµηση γίνεται ξεκινώντας απο τα πλουσιότερα νυκοκοιριά (αυτά µε το µεγαλύτερο 
ετήσιο εισόδηµα που δεν είναι αναγκαστικά και αυτά µε τον µεγαλύτερο πλούτο) µέχρι και τα 
φτωχότερα νυκοκοιριά του πληθυσµού που κατατάσσονται στο τελευταίο κλιµάκιο. Είναι 
προφανές ότι στην υποθετική περίπτωση της πλήρους ισότητας στην διανοµή του εισοδήµατος, 
κάθε δεκατηµόριο (10%) του πληθυσµού ή των νυκοκοιριών θα έπαιρνε ακριβώς το 10% του 
συνολικού εισοδήµατος.  
 
Μπορούµε να δούµε µια αντιπροσωπευτική άποψη της προσωπικής διανοµής του εισοδήµατος 
στην ελληνική οικονοµία για το έτος 1994 απο τον επόµενο πίνακα. Σε αυτόν παρατηρούµε µια 
σειρά απο ενδιαφέροντα στοιχεία για το ποιός παίρνει τι και πόσο απο την «πίτα» του συνολικού 
(ή εθνικού) εισοδήµατος. Βλέπουµε, για παράδειγµα, ότι το φτωχότερο δεκατηµόριο του 
πληθυσµού λαµβάνει µόλις το 0.9% του συνολικού εισοδήµατος – δηλαδή ούτε το 10% αυτού 
που θα έπαιρνε σε µια κοινωνία όπου επικρατεί εισοδηµατική ισότητα.  
 
Η πέµπτη σειρά του πίνακα (τρίτη στήλη) µας πληροφορεί ότι αθροιστικά το φτωχότερο ήµισυ 
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(50%) του πληθυσµού απολαµβάνει το 21% περίπου του συνολικού εισοδήµατος. Αντίθετα εάν 
κοιτάξουµε το εισόδηµα του πιο πλούσιου δεκατηµόριου (τελευταία σειρά, δεύτερη στήλη) θα 
δούµε ότι κερδίζει περίπου το 31% όλου του εισοδήµατος της χώρας. Με άλλα λόγια το 
πλουσιότερο 10% της χώρας κερδίζει εισόδηµα κατά πολύ µεγαλύτερο από αυτό του 
φτωχότερου 50%. 
 

Προσωπική διανοµή εισοδήµατος, 1994 
Κλιµάκια νυκοκοιριών Ποσοστό 

Εισοδήµατος 
Αθροιστικό Ποσοστό 
Εισοδήµατος 

Φτωχότερο δεκατηµόριο (1ο) 0.9% 0.9% 

2ο 3.0% 3.9% 

3ο 4.6% 8.5% 

4ο 5.7% 14.2% 

5ο 7.1% 21.3% 

6ο 8.5% 29.8% 

7ο 10.4% 40.2% 

8ο 12.6% 52.8% 

9ο 16.5% 69.3% 

πλουσιότερο δεκατηµόριο (10ο) 30.8% 100.0% 

 100%  

Πηγή: ΚΕΠΕ, Επεξεργασία στοιχείων της Ερευνας Εισοδήµατος της ΕΣΥΕ. 
 

Στο Κεφάλαιο 12 θα επανέλθουµε στο θέµα της προσωπικής διανοµής του εισοδήµατος στα 

πλαίσια της συζήτησης για τα σύγχρονα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, στα οποία 

βέβαια συµπεριλαµβάνονται οι εισοδηµατικές ανισότητες και η φτώχεια. 

 

Περίληψη Ερωτήσεις 
7.1 Το εισόδηµα και οι µορφές του – Το 

εισόδηµα και ηνσχέση του µε την 

πρόσβαση του ατόµου στην παραγωγή – 

Εισοδήµατα από εργασία και από 

περουσιακά στοιχεία – Μεταβιβάσεις 

εισοδήµατος – Η διαφορά εισοδήµατος 
και πλούτου. 

1. Ποιά από τα ακόλουθα αποτελούν 

εισοδήµατα και ποιά πλούτο; Ένα 

οικόπεδο, ένα διαµέρισµα, το ενοίκιο που 

πληρώνει το Υπουργείο Παιδείας σε 

ιδιώτη για ένα κτίριο, το ένα 

εκατοµµύριο δραχµές που έχει στην 
Τράπεζα ένας γείτονας, ο τόκος που 

αποδίδει αυτό το ποσό στον γείτονα, ένα 

περίπτερο, οι ηµερήσιες εισπράξεις του 

περίπτερου µείον το ηµερήσιο κόστος, 

ένα τρακτέρ. 

7.2 Τα στάδια της παραγωγής και της 
διανοµής των εµπορευµάτων – Το 

πλεόνασµα του παραγωγού και η 

κατανοµή του σε ενοίκια, τόκους και 

κέρδος – ∆ύο απόψεις για την προέλευση 

2. Εξηγείστε την έννοια και σηµασία του 
πλεονάσµατος του παραγωγού. Ποιές οι 

δύο βασικές απόψεις για την «καταγωγή» 

του; 
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του πλεονάσµατος (και, συνεπώς, του 

κέρδους) του επιχειρηµατία  

7.3 Αριθµητικό παράδειγµα της 

διαδικασίας παραγωγής βιοµηχανικού και 

εµπορικού πλεονάσµατος – Η διαφορά 

οικονοµικού και λογιστικού κέρδους η 
οποία οφείλεται στο ότι οι οικονοµολόγοι 

υπολογίζουν  ως κόστος παραγωγής τους 

τόκους και τα ενοίκια που θα λάµβανε 

µια επιχείρηση που χρησιµοποιεί δικά της 

περιουσιακά στοιχεία, εάν (αντί να 

παράγει) τα µίσθωνε/δάνειζε σε άλλους 

παραγωγούς. 

3. Γιατί λέµε ότι το κέρδος του 

εργοστασιάρχη του παραδείγµατός µας 

είναι 35.000δρχ ηµερησίως ανεξάρτητα 

από τον εάν του ανήκει το εργοστάσιο ή 

όχι; ∆εν θα αυξανόταν το κέρδος του 

κατά 10.000δρχ καθηµαρινά εάν δεν 

χρειαζόταν να πληρώνει 10.000δρχ 

ενοίκιο  στον ιδιοκτήτη του κτιρίου; 

7.4 Η λειτουργική διανοµή του συνολικού 

(ή εθνικού) εισοδήµατος στα µέλη 

διαφορετικών κοινωνικών τάξεων 

(ανάλογα µε το εάν το εισόδηµα τους 

προέρχεται από κέρδη, µισθούς, 

µεταβιβάσεις κλπ) – Η λειτουργική 
διανοµή του συνολικού εισοδήµατος της 

Ελλάδας για την περίοδο 1970 µε 1994 – 

Η διανοµή εισοδήµατος στην Ελλάδα το 

1994 µεταξύ φτωχότερων και 

πλουσιότερων Ελλήνων. 

4. Για ποιούς λόγους πιστεύετε ότι το 

ποσοστό του συνολικού εισοδήµατος των 

Ελλήνων που αναλογεί σε µισθούς και 

ηµεροµίσθια αυξήθηκε από 47.6% το 

1970 σε 63.2% το 1985; 
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Κεφάλαιο 8 - Μισθωτή εργασία και εργασιακές 
σχέσεις 

 

8.1 Μισθωτή εργασία και «αόρατη» εργασία σε µια κοινωνία της αγοράς 
 
Στο κεφάλαιο αυτό δεν θα αναφερθούµε γενικά στην εργασία. Όπως δηλώνει και ο τίτλος του, θα 
αναφερθούµε αποκλειστικά στην µισθωτή εργασία. Ποιά η διαφορά µεταξύ εργασίας και 
µισθωτής εργασίας; Έχουµε ήδη απαντήσει στο ερώτηµα τούτο στο Κεφάλαιο 3 όπου τονίστηκε 
ότι η εργασία ως εµπόρευµα προς µίσθωση είναι σχετικά πρόσφατο φαινόµενο. Επί δουλίας (ή 
φεουδαρχίας) οι εργαζόµενοι δούλοι (ή δουλοπάροικοι/κολίγοι) µπορεί µεν να εργάζονταν 
σκληρά αλλά δεν το έκαναν µε αντάλλαγµα ένα µισθό ανά ώρα ή ανά εβδοµάδα εργασίας. 
Μάλιστα επιχειρηµατολογήσαµε (βλέπε Κεφάλαιο 3) ότι η επικράτηση της µισθωτής εργασίας 
συµπίπτει ιστορικά µε την ανατολή των κοινωνιών της αγοράς – κοινωνιών που χαρακτηρίζονται 
από την εµπορευµατοποίηση των συντελεστών παραγωγής (συµπεριλαµβανοµένης βέβαια και 
της εργασίας). 
 
Στις µέρες µας η «εµπορευµατοποίηση» της εργασίας είναι πλέον ιδιαίτερα εκτεταµένη. 
Θυµήσου από το προηγούµενο κεφάλαιο ότι η πιο διαδεδοµένη µορφή εισοδήµατος σε µια 
σύγχρονη οικονοµία είναι ο µισθός/ηµεροµίσθιο, κάτι που σηµαίνει πως η πιο διαδεδοµένη 
µορφή συµµετοχής στην οικονοµική δραστηριότητα είναι αυτή της µισθωτής εργασίας. Όµως 
ακόµα και σήµερα παραµένουν «θήλακοι εργασίας» που, πεισµατικά, µένουν εκτός της αγοράς. 
Όταν για παράδειγµα η γιαγιά σου ζυµώνει ψωµί για να το φάτε την Κυριακή, εργάζεται χωρίς 
όµως η εργασία της αυτή να είναι εµπόρευµα (δεδοµένου ότι δεν την µισθώνει σε κανέναν).  
 
Γενικότερα η τεράστια ποσότητα εργασίας που χρειάζεται ένα νυκοκυριό για να αναπαραχθεί δεν 
αποτελεί µισθωτή εργασία, δηλαδή βρίσκεται έξω από την οικονοµία της αγοράς – δεν αποτελεί 
εµπόρευµα. Το ίδιο ισχύει και για την εθελοντική εργασία. Μια γιατρός που προσφέρει δωρεάν 
τις υπηρεσίες της στην οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζεται όσο σκληρά (ίσως 
σκληρότερα) απ’ ότι θα εργαζόταν στο ιατρείο της ή στην κλινική. Όµως την εργασία της αυτή 
δεν την πουλάει σε κάποιον και άρα δεν την εµπορεύεται. Συνεπώς η εργασία της αυτή δεν 
θεωρείται µισθωτή εργασία.  
 
Τί σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι έχει λιγότερη αξία η εργασία της επειδή δεν είναι µισθωτή; Όχι 
βέβαια. Όµως εδώ υπεισέρχεται η σηµαντική διαφορά µεταξύ χρηστικής και ανταλλακτικής 
αξίας που µελετήσαµε στο Κεφάλαιο 2. Είναι πολύ πιθανόν η γιατρός µας να σώζει περισσότερες 
ζωές δουλεύοντας για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στην Αφρική παρά για µια ιδιωτική κλινική 
στην Ελλάδα. Η χρηστική αξία της εργασίας της είναι λοιπόν αναµφισβήτητη. Το πρόβληµα µε 
την χρηστική αξία, όµως, είναι ότι δεν έχει τιµή, αφού η τιµή είναι αποτέλεσµα της 
ανταλλακτικής αξίας (όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 2).  
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Συνεπώς το γεγονός ότι προσφέρει τις υπηρεσίες της δωρεάν σηµαίνει ότι η εργασία της δεν 
µπορεί να αποτιµηθεί και για αυτό το λόγο είναι δύσκολη η µέτρηση της προσφοράς της σε µια 
κοινωνία (της αγοράς) όπου, όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 3, οι ανταλλακτικές αξίες έχουν 
επιβληθεί στις χρηστικές. Το πρόβληµα µε τη γιατρό µας είναι ότι παράγει µεγάλη χρηστική αξία 
(για τους ασθενείς της) χωρίς να εισέρχεται στην αγορά εργασίας στην οποία καθορίζεται η 
ανταλλακτική αξία της εργασίας. 
 
Το ίδιο ισχύει και µε την οικιακή εργασία. Είναι σαφές ότι τα άτοµα που ασχολούνται µε τις 
διάφορες πλευρές της οικιακής εργασίας (όπως είναι η παρασκευή φαγητού, ο καθαρισµός, η 
φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών) επιτελούν εργασία και µάλιστα πολύ σπουδαία. Η 
ανθρώπινη αναπαραγωγή δεν απαιτεί µόνο την κατανάλωση κάποιων προϊόντων σε αναγκαίες 
ποσότητες αλλά και την ανθρώπινη εργασία που µετασχηµατίζει αυτά τα προϊόντα σε µορφή 
κατάλληλη για κατανάλωση. Οι πατάτες, οι µελιτζάνες, ο κιµάς και το γάλα που αγοράζουµε µε 
το εισόδηµά µας στην αγορά πολύ απέχουν απο το µουσακά που απολαµβάνουµε στο 
µεσηµεριανό τραπέζι. Το πουκάµισο που αγοράζουµε µια φορά µε χρήµατα θα χρειαστεί παρά 
πολλές φορές πλύσιµο και καθάρισµα για να µπορέσουµε να το καταναλώσουµε/φορέσουµε 
όπως επιθυµούµε. Η φροντίδα και η ανατροφή των παιδιών είναι απο τις πιο απαιτητικές και 
περίπλοκες δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα οι απόψεις για τη σωστή εκτέλεση της να αλλάζουν 
συχνά και να αποτελούν αντικείµενο έρευνας και µελέτης για πολλούς επιστήµονες.  
 
Και όµως. Όλη αυτή η επίπονη εργασία που παραδοσιακά, τουλάχιστον στη χώρα µας, βάραινε 
τους ώµους των γυναικών, δεν εισέρχεται στην αγορά. Άρα δεν αποτιµάται από την αγορά και δεν 
αποκτά ανταλλακτική αξία – όπως ακριβώς και την εργασία της γιατρού που δουλεύει 
εθελοντικά για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα. Το αποτέλεσµα είναι ότι τέτοια εργασία υποτιµάται 
από την κοινωνία της αγοράς η οποία, από τη φύση της, τείνει να είναι «αόρατη» και συνεπώς 
ταυτίζει την αξία του κάθε τι µε την ανταλλακτική του αξία (και όχι τη χρηστική).  
 
Το πόσο σηµαντική είναι η εργασία αυτή (δηλαδή τη χρηστική της αξία) την καταλαβαίνουµε 
όταν λείψει το άτοµο που την προσφέρει. Ξάφνου τα πιάτα και τα ρούχα παραµένουν άπλυτα, το 
ψυγείο αδειάζει, το σπίτι µυρίζει άσχηµα. Τότε τα άτοµα του νυκοκοιριού αναγκάζονται να 
καταφύγουν στην αγορά και να πληρώσουν για αυτά τα αγαθά (τα οποία εισάγονται στο σπίτι ως 
εµπορεύµατα) και την εργασία που τα παράγει, δηλαδή για έτοιµο φαγητό στο εστιατόριο, για 
πλύσιµο και σιδέρωµα στο καθαριστήριο, για την (µερική) φροντίδα και φύλαξη των παιδιών 
στον παιδικό σταθµό, για επαγγλµατίες καθαριστές/στριες κλπ. 
 
Παρ’όλα αυτά όσο βρίσκεται  στο σπίτι κάποιος (η µάλλον κάποια) που προσφέρει την εργασία 
αυτή δωρεάν, η εργασία αυτή δεν αποτελεί εµπόρευµα και άρα δεν έχει ανταλλακτική αξία. 
Απόδειξη αυτού είναι ότι στις στατιστικές µελέτες, σύµφωνα µε τη µέχρι τώρα καθιερωµένη 
πρακτική, τα άτοµα αυτά (π.χ. νυκοκυρές, εθελοντές) δεν περιλαµβάνονται ως µισθωτοί 
εργαζόµενοι/ες. Για την ακρίβεια δεν παρουσιάζονται καθόλου παρά µόνο συγκαταλέγονται στο 
ποσοστό του λεγόµενου οικονοµικά ανενεργού πληθυσµού. Ιδού η µεγάλη ειρωνεία! Η εργασία 
που λαµβάνει χώρα µέσα στον «οίκο», από όπου τουλάχιστον ετυµολογικά προέρχεται η οικο-
νοµική επιστήµη, δεν αναγωρίζεται από τους οικονοµολόγους ως οικονοµική δραστηριότητα 
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(επειδή δεν παράγει εµπορεύµατα/ανταλλακτική αξία). 
 

Τί πρέπει να γίνει; 
 
Πολλοί είναι εκείνοι (αρκετοί εκ των οποίων οικονοµολόγοι) που διαµαρτύρονται για αυτή την 
κατάσταση: για το ότι η άµισθη εργασία δεν µετριέται ως εργασία και δεν συνυπολογίζεται µε 
την µισθωτή εργασία. Μάλιστα υπάρχει η άποψη ότι πρέπει να βρούµε ένα τρόπο να µετρήσουµε 
τις ώρες της µη-αµοιβόµενης εργασίας ανά έτος σε ολόκληρη την κοινωνία, να τις 
πολλαπλασιάσουµε µε τον µισθό τον οποίο θα πληρωνόταν κάποιος επαγγελµατίας (π.χ. 
καθαριστής/στρια ή µέγειρος/ισσα) για να τις προσφέρει, και το συνολικο ποσό που προκύψει να 
θεωρηθεί η αξία της µη-αµοιβόµενης εργασίας. Όµως υπάρχει και η αντίθετη άποψη: Ότι µια 
τέτοια µετατροπή χρηστικών σε ανταλλακτικές αξίες είναι αυθαίρετη και εσφαλµένη µιας και η 
οικονοµία µας δεν θα µπορούσε να πληρώσει για αυτές τις µη-αµοιβόµενες εργασίες χωρίς να 

αλλάξει ριζικά. Άρα η αξία της µη-αµοιβόµενης εργασίας που θα υπολογίσουµε θα είναι καθαρά 
πλασµατική και δεν θα έχει καµία αναλυτική ή πρακτική χρησιµότητα. Με άλλα λόγια, µια 
κοινωνία της αγοράς (που εξ ορισµού «αποτιµά» τις ανταλλακτικές αξίες και αγνοεί τις 
χρηστικές) δεν µπορεί να αλλάξει µε ένα στατιστικό τέχνασµα. 

 

8.2 Το εργατικό δυναµικό µιας κοινωνίας 
 
Στο τµήµα αυτό θα ξεκινήσουµε τη µελέτη αυτού που ονοµάζεται από τους οικονοµολόγους 
εργατικό δυναµικό. Όπως είδαµε στο προηγούµενο τµήµα, στις κοινωνίες της αγοράς η εργασία, 
καλώς ή κακώς, «υπολογίζεται» µόνο εφόσον έχει ανταλλακτική αξία, δηλαδή µόνο όταν 

προσφέρεται προς µίσθωση. Αυτό φαίνεται από τον τρόπο που υπολογίζεται ή µετριέται το 
λεγόµενο εργατικό δυναµικό µιας κοινωνίας. Για παράδειγµα στις επίσηµες στατιστικές (π.χ. 
αυτές που παρουσιάζει ο ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ∆ιεθνής Τράπεζα, η Στατιστική 
Υπηρεσία της Ελλάδας), το εργατικό δυναµικό που αναφέρουν για κάθε χώρα απαρτίζεται από τις 
ακόλουθες κατηγορίες: 
 

(α) Τους µισθωτούς εργαζόµενους οι οποίοι εκτελούν εξαρτηµένη εργασία έναντι αµοιβής για 

κάποιο άλλο άτοµο ή επιχείρηση. Έστω ότι ο αριθµός τους = Ε 

(β) Τους διευθυντές-εργοδότες οι οποίοι απασχολούν µισθωτούς εργαζόµενους αλλά είναι και 

αυτοί µε κάποιο τρόπο αναµεµιγµένοι στην εργασιακή διαδικασία. Π.χ. ο ιδιοκτήτης µιας 

βιοτεχνίας που απασχολεί 5 - 10 µισθωτούς αλλά συµµετέχει ο ίδιος στην καθηµερινή 

λειτουργία της επιχείρησης. Έστω ότι ο αριθµός τους = ∆  
[Αντίθετα ένας/µια µέτοχος ανώνυµης εταιρίας ο/η οποίος/α δεν συµµετέχει στην παραγωγή δεν 
αποτελεί µέρος του εργατικού δυναµικού.] 

(γ) Τους εργαζόµενους που δουλεύουν ως αυτο-απασχολούµενοι, οι οποίοι µπορεί να είναι 
ελεύθεροι επαγγελµατίες (π.χ. γιατροί, υδραυλικοί, αρχιτέκτονες) ή να διατηρούν προσωπική 

επιχείρηση (π.χ. περίπτερο). Έστω ότι ο αριθµός τους = Υ 

(δ) Τα µέλη της οικογένειας τα οποία βοηθούν στην λειτουργία της οικογενειακής επιχείρησης 

αλλά δεν αµείβονται (π.χ. τα µέλη µιας αγροτικής οικογένειας). Έστω ότι ο αριθµός τους = Ο 

(ε) Οι άνεργοι εργάτες οι οποίοι αν και θα ήθελαν να εργάζονται για έναν µισθό σαν αυτό που 
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απολαµβάνουν οι εργαζόµενοι της κατηγορίας (α) δεν βρίσκουν εργασία (ή, για την ακρίβεια, 

δεν βρίσκουν αγοραστή της µισθωτής εργασίας που προσφέρουν). Έστω ότι ο αριθµός τους = 
Α 
 

Εργατικό δυναµικό: Εάν Ν είναι το σύνολο των ατόµων που απαρτίζουν το εργατικό δυναµικό 
µιας χώρας, τότε Ν = Ε+∆+Υ+Ο+Α 
 
Περιφραστικά, το εργατικό δυναµικό ισοδυναµεί µε τον αριθµό των ατόµων που προσφέρουν την 
εργασία τους (ανεξάρτητα από το εάν βρίσκουν αγοραστές-εργοδότες) µε σκοπό τη συµµετοχή 
αυτής της εργασίας στην παραγωγή εµπορευµάτων.  
 

Οικονοµικά µη-ενεργός (ή ανενεργός) πληθυσµός: Το µέγεθος του πληθυσµού ηλικιών 16 
µλεχρι 65 µείον το εργατικό δυναµικό (Ν) 
 

 

Ποσοστό ανεργίας 
α = Α/Ν 

Το ποσοστό ανεργίας µιας κοινωνίας ισούται µε το ποσοστό των ανθρώπων που συνθέτουν το 
εργατικό δυναµικό της κοινωνίας οι οποίοι, παρόλο που θέλουν να µισθώσουν την εργασία τους 
προς ένα µισθό αντίστοιχο µε αυτόν που πληρώνονται οι εργαζόµενοι, δεν βρίσκουν 
ανταπόκριση από κάποιον εργοδότη-αγοραστή 

 
Ενα βασικό χαρακτηριστικό των σύγχρονων οικονοµιών είναι ότι, µε εξαίερση σύντοµες 
περιόδους (π.χ. την δεκαετία του 1960), δεν καθίσταται δυνατόν για όλα τα άτοµα που 
προσφέρουν την µισθωτή τους εργασία να βρουν αγοραστές. Έτσι παραµένουν άνεργοι για µικρά 
ή µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η ανεργία, δηλαδή, είναι ένα σχεδόν µόνιµο χαρακτηριστικό 
στοιχείο, και ταυτόχρονα κοινωνικό πρόβληµα, των σύγχρονων οικονοµιών (βλέπε το Κεφάλαιο 
12).  
 
Η έκταση του προβλήµατος αυτού εκφράζεται και απο το ποσοστό ανεργίας που ορίζεται ως ο 
λόγος του αριθµού των ανέργων προς το συνολικό εργατικό δυναµικό (βλέπε το προηγούµενο 
πλαίσιο). Ποιοι είναι οι άνεργοι; Σε θεωρητικό επίπεδο για να θεωρηθεί η Βασιλική άνεργη 
πρέπει: (α) να θέλει να εργαστεί για ένα µισθό Μ αντίστοιχο µε εκείνο που απολαµβάνει κάποιος 

εργαζόµενος οµοίων ικανοτήτων και ειδικότητας µε τη Βασιλική, και (β) η Βασιλική να µη 
βρίσκει καµία θέση εργασίας ούτε εάν διατίθεται να εργαστεί για ένα µισθό Μ. Στην πράξη, οι 
στατιστικές υπηρεσίες υπολογίζουν τη Βασιλική ως άνεργη εφόσον ψάχνει µε ενεργό τρόπο για 
εργασία (είτε απαντώντας αγγελίες ζήτησης εργασίας στις εφηµερίδες είτε µέσω του Οργανισµού 
Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού). 
 
Τα άτοµα που προσπάθησαν για κάποιο χρονικό διάστηµα να βρούν εργασία αλλά απέτυχαν και 
εγκατέλειψαν την προσπάθεια δεν καταγράφονται πλέον στο εργατικό δυναµικό αλλά στον 
λεγόµενο οικονοµικά µη ενεργό πληθυσµό. Βέβαια, όπως αναφέραµε στο προηγούµενο τµήµα, ο 
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όρος αυτός είναι παραπλανητικός από τη στιγµή που άτοµα τα οποία εργάζονται ιδιαίτερα 
σκληρά (και προσφέρουν σηµαντικές υπηρεσίες) συγκαταλέγονται στον οικονοµικά µη ενεργό 

πληθυσµό, π.χ. οι γυναίκες που παιδεύονται στο σπίτι µέρα-νύχτα (και µάλιστα µε ελάχιστη 
κοινωνική αναγνώριση) για την αναπαραγωγή των ελάχιστων συνθηκών διαβίωσης της 
οικογένειας, ή οι εθελοντές γιατροί της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα κοκ. 
 
Στον παρακάτω πίνακα βλέπουµε την εξέλιξη της δοµής του εργατικού δυναµικού στην ελληνική 
οικονοµία στη διάρκεια δύο ετών: του 1971 και του 1991 
 
 

Σύνθεση του Εργατικού ∆υναµικού, 1971, 1991 

 1971 1991 

Εργοδότες 132.136 4.1% 262.940 6.8% 

Αυτοαπασχολούµενοι 1.115.760 34.5% 1.095.204 28.2% 

Μισθωτοί 1.369.844 42.3% 2.012.477 51.8% 

Συµβοηθούντα και 
µη αµοιβόµενα µέλη 

593.852 18.3% 231.274 5.9% 

Νέοι άνεργοι και µη 
δηλώσαντες 

23.404 0.07% 284.262 7.3% 

Σύνολο 3.234.996 100% 3.886.157 100% 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσµού, Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού. 
 

Ενα χαρακτηριστικό στοιχείο της σύνθεσης του εργατικού δυναµικού της ελληνικής οικονοµίας 

είναι το µεγάλο ποσοστό των αυτο-απασχολουµένων και το σχετικά χαµηλό ποσοστό των 

µισθωτών, σε σύγκριση πάντα µε το τι συµβαίνει σε άλλες κοινωνίες της αγοράς (στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ 
στον οποίο ανήκουν όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες τις αγοράς). Σε χώρες όπως η Γερµανία, η 

Γαλλία, οι ΗΠΑ κοκ το ποσοστό των µισθωτών κυµαίνεται σε ποσοστά µεγαλύτερα του 80% 

στο συνολικό εργατικό δυναµικό.  

 

Βέβαια και στην Ελλάδα το ποσοστό των µισθωτών αυξάνεται συνεχώς µε τη πάροδο του 

χρόνου αλλά µόνο τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια έχουν γίνει η απόλυτη πλειοψηφία (πάνω 
απο το 50%) του εργατικού δυναµικού. Ο βασικός λόγος είναι ότι η Ελλάδα µετατράπηκε από 

ηµι-φεουδαρχική κοινωνία σε κοινωνία της αγοράς µε καθυστέρηση τουλάχιστον ενός αιώνα σε 

σχέση µε την Βόρεια Ευρώπη και την Βόρεια Αµερική. Ακόµα, η εκβιοµηχάνιση της Ελλάδας 

δεν πήρε τις διαστάσεις που είχε (και έχει) στις αναπτυγµένες χώρες του Βορρά.  

 

Αποτέλεσµα ήταν η οικονοµία µας να αποτελείται, µέχρι και σήµερα, από πολλές µικρές 

αγροτικές επιχειρήσεις  (των οποίων οι ιδιοκτήτες δεν µπορούν να θεωρηθούν µισθωτοί), και 
µικρές εµπορικές ή µικρο-κατασκευαστικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν απασχολούν 

εργαζόµενους πέρα των ιδιοκτητών τους (π.χ. ψιλικατζίδικα, ραφεία). Αν και παραµένει ακόµη 

σε ψηλά επίπεδα, σιγά-σιγά το ποσοστό αυτών των αυτο-απασχολουµένων εργαζοµένων 

µειώνεται σταθερά καθώς τα νέα τεράστια super-market και οι µεγαλύτερες εταιρίες ωθούν τα 
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µικρο-µάγαζα στην πτώχευση και τους τέως ιδιοκτήτες τους στις τάξεις, στην καλύτερη 
περίπτωση, των µισθωτών και, στην χειρότερη, των ανέργων. 
 

8.3 Εργασιακές σχέσεις µεταξύ µισθωτών και εργοδοτών 
 
Επειδή στις σύγχρονες οικονοµίες της αγοράς η µεγάλη πλειοψηφία των αγαθών και υπηρεσιών 
παράγονται απο επιχειρήσεις, είναι σηµαντικό να εξετάσουµε τη φύση των σχέσεων που 
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία µιας τυπικής επιχείρησης και κυρίως θέµατα που αφορούν τη 
σχέση εργοδοτών και µισθωτών εργαζοµένων. 
 
Η οργάνωση της σύγχρονης επιχείρησης είναι σαφώς ιεραρχική. Η επιχείρηση είναι µια µικρο-
κοινωνία που µπορεί να αποτελείται απο µερικούς ή και από χιλιάδες ανθρώπους. Ο κάθε ένας 
από αυτούς έχουν διακριτούς ρόλους οι οποίοι τους αποφέρουν διαφορετικές υποχρεώσεις, 
καθήκοντα, δικαιώµατα και εξουσία. Κάποιοι στην κορυφή της πυραµίδας αποφασίζουν και 
κάποιοι άλλοι στη βάση, οι οποίοι είναι εκ των πραγµάτων περισσότεροι αριθµητικά, εκτελούν 
τις εντολές των ιεραρχικά ανωτέρων τους.  
 
Οσον αφορά την εξουσία να αποφασίζουν τα βασικά σηµεία της οργάνωσης και της κατεύθυνσης 
της επιχειρησιακής δραστηριότητας, αυτή ανήκει στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης, δηλαδή 
στους ίδιους τους εργοδότες ή τους αντιπροσώπους που επιλέγουν, τη διεύθυνση της 
επιχείρησης. Από τη µεριά τους οι εργοδότες διευθύνουν την επιχείρηση και έχουν τον πρώτο 
λόγο στις βραχυπρόθεσµες επιλογές και τη µακροχρόνια στρατηγική της. Από την άλλη, οι 
εργαζόµενοι προσπαθούν όσο είναι δυνατό να αποκτήσουν κάποιο λόγο στις αποφάσεις που 
διαµορφώνουν τη λειτουργία της επιχείρησης και ιδίως εκείνες τις όψεις της που τους αφορούν 
άµεσα και σε καθηµερινή βάση. Αυτή η κατάσταση δηµιουργεί ένα σύνθετο πλαίσιο µέσα στο 
οποίο οι σχέσεις των δύο πλευρών χαρακτηρίζονται πότε απο συνεργασία και πότε απο 
σύγκρουση. Αυτό το πλαίσιο σχέσεων το ονοµάζουµε εργασιακές σχέσεις. 

Πιο συγκεκριµένα, και τα δύο µέρη εξαρτώνται άµεσα το ένα απο το άλλο. Οι εργοδότες έχουν 
ανάγκη απο ένα εργατικό δυναµικό που να εργάζεται όσο γίνεται πιο εντατικά και πιο 
αποτελεσµατικά και παράλληλα µε το µικρότερο δυνατό κόστος γι’ αυτούς. Απο την άλλη 
πλευρά, οι µισθωτοί αισθάνονται πάντα επιτακτικά την ανάγκη εξεύρεσης απασχόλησης απο 
κάποιον εργοδότη. Αυτός είναι και ο µόνος δυνατός τρόπος για να αποκοµίσουν κάποιο 
εισόδηµα µε το οποίο θα εξασφαλίσουν τα προς το ζην. Αυτή η αλληλεξάρτηση κάνει 
αναπόφευκτη τη συνύπαρξη των δύο µερών και δηµιουργεί προϋποθέσεις (αλλά σε καµία 
περίπτωση εγγυήσεις) για συνεργασία. 
 
Ταυτόχρονα όµως υπάρχουν µια σειρά απο θέµατα στα οποία µπορεί να προκύψει είτε 
θεµελιώδης είτε συγκυριακή σύγκρουση συµφερόντων και επιδιώξεων ανάµεσα σε εργοδοσία 
και εργαζόµενους.  Στα προηγούµενα κεφάλαια έχουµε δει πως πρωταρχικός στόχος και κίνητρο 
για τη δραστηριοποίηση της ιδιωτικής επιχείρησης είναι η επίτευξη κέρδους. Η επιχείρηση (στην 
πραγµατικότητα δηλαδή η ιδιοκτησία και η διεύθυνση της) δεν αποφασίζει την παραγωγή 
προϊόντων/εµπορευµάτων µόνο και µόνο για να δηµιουργήσει κάποιες χρηστικές αξίες για 
κατανάλωση, όσο χρήσιµες ή αισθητικά άρτιες κι αν είναι αυτές. Η παραγωγή οποιουδήποτε 
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προϊόντος δικαιολογείται σύµφωνα µε τα επιχειρηµατικά κριτήρια µόνο εφόσον οδηγήσει σε 
πλεόνασµα του παραγωγού και συνεπώς σε κέρδος (βλέπε το προηγούµενο κεφάλαιο). 
 
Όµως όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, όσο µεγαλύτερος είναι ο µισθός των 
εργαζόµενων τόσο µικρότερο το πλεόνασµα της επιχείρησης (και συνεπώς τα κέρδη του 
ιδιοκτήτη). Και το αντίθετο. Αυτή η «διελκυστίνδα» µεταξύ πλεονάσµατος και µισθού είναι ο 
λόγος που στις κοινωνίες της αγοράς οι απεργίες αποτελούν σύνηθες φαινόµενο. Έτσι λοιπόν 
έχουµε δύο βασικά κίνητρα τα οποία χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις. Από τη µια το 
κίνητρο για συνεργασία µεταξύ εργοδοτών και µισθωτών (διότι δίχως τη συνεργασία δεν θα 
υπάρξει ούτε παραγωγή, ούτε πλεόνασµα/κέρδη, ούτε µισθοί) και από την άλλη το κίνητρο για 
σύγκρουση [από τη στιγµή που η µείωση (αύξηση) των απαιτήσεων των µισθωτών οδηγεί στην 
αύξηση (µείωση) του πλεονάσµατος της επιχείρησης]. Η συµβίωση αυτών των δύο κινήτρων 
στην καρδιά των εργασιακών σχέσεων εξηγείται καλύτερα (και, ελπίζουµε, πιο διασκεδαστικά) 
µέσω του ακόλουθου πειράµατος: 
 

Ένα απλό «διαπραγµατευτικό» πείραµα 
 
Φαντάσου ότι η Φωτεινή και ο Κυριάκος δεν γνωρίζονται. Ο Κυριάκος βρίσκεται σε µια αίθουσα 
του σχολείου σου και η Φωτεινή σε µια άλλη. ∆εν έχουν ειδωθεί ποτέ και ούτε θα ειδωθούν 
(έστω ότι προέρχονται από διαφορετικές πόλεις). Αυτό το ξέρουν γιατί τους έχουµε πει ότι αφού 
τελειώσει το «πείραµα» θα οδηγηθούν από διαφορετικές εξόδους εκτός κτιρίου και µε δύο 
διαφορετικά αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στις πόλεις τους. Ακόµα τους έχουµε διαβεβαιώσει ότι 
τα ονόµατά τους θα κρατηθούν µυστικά (δηλαδή ότι δεν θα µάθει ο Κυριάκος το όνοµα της 
Φωτεινής και το αντίθετο). 
 
Το «πείραµα» είναι απλό. Προσφέρουµε στη Φωτεινή και στον Κυριάκο 100.000δρχ συνολικά. 
Το µόνο που τους ζητάµε είναι να γράψει ο καθένας σε µια κόλλα χαρτί (ανεξάρτητα η µια από 
τον άλλο – κάτι που είναι δεδοµένο από τη στιγµή που βρίσκονται σε διαφορετικές αίθουσες) 
έναν αριθµό µεταξύ του µηδενός και του 100.000. Ο αριθµός που θα επιλέξει η Φωτεινή θα είναι 
αποτελεί το ποσό που απαιτεί ως το µερίδιο της των προσφερόµενων 100.000δρχ. Το ίδιο και µε 
τον αριθµό που θα επιλέξει ο Κυριάκος: θα είναι το µερίδιο που εκείνος απαιτεί.  
 
Οι κανόνες του παιχνιδιού είναι απλοί. Μόλις επιλέξουν τις «απαιτήσεις» τους, µαζεύουµε τις 
κόλλες και προσθέτουµε τα ποσά που ζήτησαν. Εφόσον το άθροισµα της απαίτησης του 
Κυριάκου και της απαίτησης της Φωτεινής δεν ξεπερνά τις 100.000δρχ. τότε ο καθένας παίρνει 
(σε µετρητά) αυτά που «απαίτησε» και επιστρέφουν στα σπίτια τους. Εάν όµως το άθροισµα της 
απαίτησης του Κυριάκου και της απαίτησης της Φωτεινής ξεπερνάει τις 100.000δρχ. τότε δεν 
παίρνουν δεκάρα και επιστρέφουν στα σπίτια τους µε άδεια χέρια. 

 
Το πείραµα αυτό «συλλαµβάνει» τα δύο βασικά χαρακτηριστικά των εργασιακών σχέσεων που 
αναφέραµε προηγουµένως: Όπως ο εργοδότης και οι µισθωτοί έχουν συµφέρον να συνεργαστούν 
και να αποφύγουν τη σύγκρουση µεταξύ τους (γιατί διαφορετικά θα πτωχεύσει η επιχείρηση και 
θα χάσουν και οι δύο µεριές), έτσι και η Φωτεινή µε τον Κυριάκο έχουν κάθε λόγο να 
περιορίσουν τις «απαιτήσεις» τους (γιατί εάν δεν το κάνουν, το σύνολο αυτών που απαιτούν θα 
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υπερβεί τις 100.000δρχ και δεν θα πάρουν τίποτα). Ταυτόχρονα όµως ο κάθε ένας τους έχει 
συµφέρον να απαιτήσει περισσότερο για τον εαυτό του.  
 
Στην περίπτωση του πειράµατος αυτού (όποτε έχει χρησιµοποιηθεί από οικονοµολόγους κάτω 
από εργαστηριακές συνθήκες) παρατηρείται ότι συνήθως τα άτοµα απαιτούν το 50% του 
προσφερόµενου ποσού. Ο λόγος φαίνεται ότι είναι η πλήρης ανωνυµία και το γεγονός ότι τους 
δίνεται µια και µοναδική ευκαιρία να δηλώσουν τι είναι αυτό που απαιτούν. Η ανωνυµία τους 
ωθεί στην «δίκαιη» διανοµή (µισά-µισά) και το γεγονός ότι έχουν µια µόνο ευκαιρία τους 
υποχρεώνει να µην διακινδυνεύουν. Όµως, όπως έχει αποδεικτεί πειραµατικά (σε εργαστήρια 
πειραµατικών οικονοµικών ερευνών) τα πράγµατα είναι διαφορετικά στην περίπτωση που άτοµα 
όπως ο Κυριάκος και η Φωτεινή είχαν την ευκαιρία να διαπραγµατευτούν πρόσωπο µε πρόσωπο 
για, π.χ., µισή ώρα (προτού κληθούν να δηλώσουν τις απιτήσεις τους).  
 

Πολλές φορές, οι πρόσωπο-µε-πρόσωπο διαπραγµατεύσεις απέτυχαν να καταλήξουν σε 

συµφωνία κάτι που διαπιστώνεται από το γεγονός ότι το άθροισµα των αιτηµάτων τους 

ξεπέρασε το προσφερόµενο ποσό, µε αποτέλεσµα να αποχωρήσουν µε άδεια χέρια. Άλλες φορές 

πάλι η συµφωνία ήταν ασύµµετρη µε το ένα άτοµο να υποχωρεί και να «απαιτεί» λιγότερα από 
το άλλο. Έτσι και στις πραγµατικές διαπραγµατεύσεις µεταξύ εργοδοτών και µισθωτών υπάρχει 

το κίνητρο για να αυξήσει η κάθε µεριά το όφελος της σε βάρος της άλλης. Συχνό αποτέλεσµα 

αυτού του κινήτρου είναι να παραµερίζεται το κίνητρο της συνεργασίας και να προκύπτει 

σύγκρουση (π.χ. απεργία). Ακόµη, όπως και στο πείραµα που περιγράφτηκε στην προηγούµενη 

παράγραφο, η κατανοµή των οφελών από την παραγωγή συνήθως είναι ασυµµετρική. 
 
Το ζητούµενο στις εργασιακές σχέσεις δεν είναι βέβαια µόνο ο µισθός των εργαζόµενων. Ένα 
άλλο σηµαντικό σηµείο τριβής είναι το θέµα των ωρών εργασίας καθώς και των συνθηκών ή της 
έντασης της εργασίας. Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, τα κέρδη εξαρτώνται από τη 
ποσότητα του προϊόντος που παράγεται και η τελευταία εξαρτάται από το πόσο εντατικά και 
αποτελεσµατικά δουλεύουν οι εργάτες. Η επιχείρηση στην αγορά εργασίας αγοράζει το δικαίωµα 
να χρησιµοποιήσει την ικανότητα για εργασία των µισθωτών για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα 
(πχ. οκτάωρο). Το πόση πραγµατική εργασία (δηλαδή συνειδητή ανθρώπινη πνευµατική και 
µυϊκή προσπάθεια µε σκοπό τη δηµιουργία ή τον µετασχηµατισµό κάποιου προϊόντος) θα 
καταφέρει να εξαγάγει απο τους µισθωτούς κατά τη διάρκεια του οκτάωρου είναι ένα άλλο θέµα.  
 
Ένας εργοδότης που µισθώνει την εργασία του Κώστα για 40 ώρες τη βδοµάδα αγωνιά για το τι 
θα κάνει ο Κώστας αυτές τις 40 ώρες. Θα εργάζεται; Θα τεµπελιάζει; Πόσο σκληρά, δηµιουργικά 
και παραγωγικά θα δουλεύει; Ακριβώς επειδή η παραγωγή στη σύγχρονη επιχείρηση διεξάγεται 
απο παραγωγούς στους οποίους δεν ανήκει το τελικό προϊόν, δεν είναι δεδοµένο απο τα πριν ότι 
οι µισθωτοί θα αφιερώσουν το µέγιστο των δυνατοτήτων τους στην δηµιουργία της µεγαλύτερης 
δυνατής ποσότητας προϊόντος.  
 
Με απλά λόγια, όταν δεν υπάρχει κάποιος πρόσθετος, εµφανής εξωτερικός καταναγκασµός, όταν 
δουλεύουµε για άλλους, η πιθανότητα να µην δουλεύουµε τόσο σκληρά, µε την ίδια 
εντατικότητα, την ίδια δηµιουργικότητα και φαντασία όσο όταν δουλεύουµε για τον εαυτό µας, ή 
«για το κέφι µας». Ένα λοιπόν από τα βασικά προβλήµατα της σύγχρονης επιχείρησης είναι το 
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πως θα µετουσιώσει τη διαθεσιµότητα των υπαλλήλων της, τη φυσική τους παρουσία στο χώρο 
της παραγωγής, σε πραγµατικά παραγωγική προσπάθεια.  
 
Αυτή η πραγµατικότητα δηµιουργεί άλλο ένα στρώµα στην σύγχρονη επιχείρηση πέρα απο τους 
ιδιοκτήτες/εργοδότες, τους διευθύνοντες και τους εργαζόµενους/παραγωγούς. Αυτό είναι το 
στρώµα των επιστατών παραγωγής οι οποίοι χωρίς να παράγουν οι ίδιοι κάτι, εποπτεύουν την 
προσπάθεια των εργαζοµένων στην παραγωγική διαδικασία, προσπαθώντας να την επιταχύνουν 
όσο είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν ο ρυθµός, η εντατικότητα της παραγωγικής διαδικασίας, που απο 
αυτόν εξαρτάται η ποσότητα προϊόντος που θα παραχθεί, είναι ένα πρώτο θέµα στο οποίο τα 
συµφέροντα και οι επιδιώξεις εργοδοτών και εργαζοµένων µπορούν να έλθουν σε σύγκρουση.  
 
Ακόµα δηλαδή και να συµφωνήσουν οι δύο πλευρές (εργοδοία και µισθωτοί) στο θέµα του 
µισθολογίου, πιο εντατική παραγωγική διαδικασία σηµαίνει περισσότερη ποσότητα παραγωγής, 
µεγαλύτερο πλεόνασµα για την επιχείρηση, περισσότερα κέρδη για τους ιδιοκτήτες. Όµως για 
τους µισθωτούς σηµαίνει περισσότερη κούραση (τους καρπούς της οποίας δεν γεύονται οι ίδιοι) 
και µειωµένη δυνατότητα να απολαύσουν τις ώρες της σχόλης τους καθώς χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο ανάπαυσης για να συνέλθουν απο την εργασιακή προσπάθεια. 
 

8.4 ∆ιαπραγµατευτική ισχύς εργοδοτών και µισθωτών 
 
Στο πείραµα του προηγουµένου τµήµατος η ανωνυµία συνήθως οδηγεί τους «παίκτες» στο να 
απαιτήσουν ίσα µερίδια (50% ο/η κάθε παίκτης). Κάτι τέτοιο µπορεί να ερµηνευτεί ως ένδειξη 
ίσης διαπραγµατευτικής ισχύος που καθιστά δυνατή η ανωνυµία. Ας δούµε τι θα συµβεί εάν 
εισάγουµε ασυµµετρίες, αφού έχουµε αναιρέσει την ανωνυµία. Έστω ότι ο Κυριάκος χρωστάει 
20.000δρχ σε έναν «ζόρικο» φίλο, τις οποίες δεν έχει αλλά που πρέπει να τις επιστρέψει αµέσως! 
Αντίθετα η Φωτεινή δεν χρωστάει σε κανένα και δεν έχει πιεστικές ανάγκες. Έστω ακόµα ότι η 
Φωτεινή γνωρίζει την κατάσταση που αντιµετωπίζει ο Κυριάκος (π.χ. της το είπαµε εµείς που 
διευθύνουµε το πείραµα αυτό). Ακόµα ο Κυριάκος γνωρίζει ότι η Φωτεινή ξέρει για το χρέος του 
(π.χ. του είπαµε ότι της το είπαµε!).  
 
Εάν τους δώσουµε την ευκαιρία να διαπραγµατευτούν προτού δηλώσουν τις απαιτήσεις τους, 
είναι πιθανόν ο Κυριάκος να απαιτήσει λιγότερα από τα µισά: Βλέπεις «καίγεται» τόσο πολυ για 
τις 20.000δρχ που δεν τον ενδιαφέρει τόσο να πάρει 50.000δρχ (δηλαδή το µισό του 
προσφερόµενου ποσού). Του φτάνουν οι, π.χ., 40.000δρχ ή και λιγότερες. Μάλιστα φοβούµενος 
περισσότερο απ’ ότι η Φωτεινή την περίπτωση να φύγουν και οι δύο µε άδεια χέρια (εάν το 
άθροισµα των απαιτήσεων τους είναι µεγαλύτερο των 100.000δρχ), είναι διατεθειµένος να 
απαιτήσει λιγότερα. Σε αυτή την περίπτωση λέµε ότι η διαπραγµατευτική ισχύς του Κυριάκου 
είναι µικρότερη από εκείνη της Φωτεινής. 
 
Ένα άλλο, ακόµα πιο απλό, παράδειγµα διαπραγµατευτικής ισχύος είναι το εξής: Βρίσκεσαι σε 
µια βάρκα στο πέλαγος. Έχει χαλάσει ο κινητήρας της βάρκας σου και σε έχει παρασύρει ο 
αέρας. Περιµένεις βοήθεια. ∆ιψάς απελπιστικά. Ξάφνου βλέπεις ένα ιστιοπλοϊκό να πλησιάζει. 
Βγαίνει ο κυβενήτης του και σου προσφέρει ένα µπουκάλι νερό προς 100.000δρχ (δέχεται και 
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πιστωτικές κάρτες!). Τυχαίνει να έχεις τα χρήµατα στο πορτοφόλι σου. Τον πληρώνεις. Να µια 
απλή περίπτωση άνισης διαπραγµατευτικής ισχύος. 
 

∆ιαπραγµατευτική ισχύς: Η ισχύς ενός διαπραγµατευόµενου µέρους εξαρτάται από την ανάγκη 
που έχει να έρθει σε συµφωνία µε τα άλλα µέρη. Με άλλα λόγια εξαρτάται από την κατάσταση 

στην οποία θα βρεθεί (ή τις εναλλακτικές λύσεις που έχει) εάν δεν θελήσει τελικά να έρθει σε 
συµφωνία µε τα άλλα µέρη. Όσο πιο δυσµενής αυτή η κατάσταση (ή όσο πιο λίγες/απωθητικές οι 
εναλλακτικές λύσεις στη διάθεσή του), τόσο µικρότερη η διαπραγµατευτική ισχύς. 

 
Επιστρέφοντας στις εργασιακές σχέσεις, ο µισθός, η ένταση της παραγωγής, οι ώρες εργασίας 
κτλ καθορίζονται συνήθως απο την διαπραγµατευτική δύναµη των δύο πλευρών. Όπως 
διαφαίνεται και από τον ορισµό του παραπάνω πλαισίου, η διαπραγµατευτική ισχύς των 
εργοδοτών ή των εργαζόµενων έχει να κάνει µε την κατάσταση στη αγορά εργασίας. Σε 
περιόδους υψηλού ποσοστού ανεργίας είναι φυσιολογικό οι εναλλακτικές «λύσεις», και συνεπώς 
η διαπραγµατευτική ισχύς, των εργοδοτών σε σχέση µε αυτές των υπαλλήλων τους να αυξάνονται. 
Σε εποχές πάλι οικονοµικής άνθησης, χαµηλού ποσοστού ανεργίας και συνεπώς µιας σχετικής 
έλλειψης «εργατικών χεριών», η διαπραγµατευτική ισχύς των εργαζόµενων είναι εκείνη που 
αυξάνεται. 
 
Πέρα από αυτές τις πρόσκαιρες αυξοµειώσεις της διαπραγµατευτικής ισχύος των δύο µερών (οι 
οποίες εξαρτώνται από τις αυξοµειώσεις της οικονοµικής δραστηριότητας), υπάρχουν και 
ορισµένα χαρακτηριστικά της διαπραγµατευτικής ισχύος των µισθωτών που µπορούν να 
θεωρηθούν διαχρονικά. Η ιδιοµορφία του εµπορεύµατος «µισθωτή εργασία» έγκειται στο ότι, 
αντίθετα µε ένα τρακτέρ ή ένα παγωτό, δεν έχει παραχθεί. Αντίθετα έχει δηµιουργηθεί σταδιακά 
µε τη βοήθεια των γονιών µας, αυτών που µας µεγάλωσαν (οι οποίοι συνήθως πρόσφεραν τις 
«υπηρεσίες τους έξω από την αγορά), αυτών που µας µόρφωσαν. Έτσι κάποια στιγµή φτάνουµε 
να θεωρούµαστε ανθρώπινα όντα ικανά για εργασία.  
 
Μια άλλη διαφορά του εµπορεύµατος «µισθωτή εργασία» από άλλα εµπορεύµατα είναι ότι το 
εµπόρευµα αυτό δεν αναλώνεται οριστικά µε τη χρησιµοποίηση του στην παραγωγική διαδικασία 
(όπως συµβαίνει, για παράδειγµα, µε τα καύσιµα και τις πρώτες ύλες). Αντίθετα ανανεώνεται 
(κατά τη διάρκεια της σχόλης) για να «µισθωθεί» και να χρησιµοποιηθεί εκ νέου. Η «ανανέωση» 
αυτή πολύ συχνά χρειάζεται την αρωγή, την άµισθη εργασία ακόµα, των συγγενων ή φίλων του 
εργαζόµενου (π.χ. το φαγητό που θα ετοιµάσει η/ο σύζυγος και που θα περιµένει τον/ην 
εργαζόµενο/η όταν θα επιστρέψει στο σπίτι). Στις περισσότερες κοινωνίες της αγοράς µάλιστα οι 
γυναίκες ήταν εκείνες που αµισθί σήκωναν (και σηκώνουν) το βάρος της «αναπαραγωγής» του 
εµπορεύµατος «µισθωτή εργασία». 
 
Βλέπουµε λοιπόν ότι ένα σηµαντικό κοµµάτι του λεγόµενου οικονοµικά ανενεργού πληθυσµού 
παίζει καθηµερινά έναν µη-αναγνωρισµένο ρόλο στην παραγωγή (ή αναπαραγωγή) της µισθωτής 
εργασίας ως εµπόρευµα. Και όταν οι οικονοµικές συνθήκες το επιτρέπουν (ή το επιβάλουν), 
πολλά από αυτά τα µέλη του οικονοµικά ανενεργού πληθυσµού εισέρχονται στην αγορά εργασίας 
προσφέροντας τη δική τους εργασία ως εµπόρευµα. Κάτι τέτοιο συνέβη στην δεκαετία του 1970 
σχεδόν σε όλο τον ∆υτικό κόσµο (συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας) καθώς η οικονοµική 
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κρίση επέτρεψε (ή, κατά άλλους, ανάγκασε) χιλιάδες γυναίκες να εισέλθουν στην αγορά 
εργασίας.  
 
Σε αντίθεση λοιπόν µε όλες τις άλλες επιµέρους αγορές, η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από 
σχεδόν µόνιµη υπερπροσφορά εργασίας καθώς ο λεγόµενος οικονοµικά ανενεργός πληθυσµός 
βρίσκεται στα πρόθυρα της αγοράς εργασίας. Με άλλα λόγια, σχεδόν πάντοτε υπάρχουν άτοµα 
που προσφέρονται να εργασθούν (ή που είναι έτοιµοι να το κάνουν) αλλά δεν το καταφέρνουν 
γιατί δεν υπάρχει αρκετή ζήτηση για εργασία. Η κατάσταση αυτή δηµιουργεί συνεχείς πτωτικές 
τάσεις της διαπραγµατευτικής ισχύος των εργαζόµενων µε εξαίρεση τις περιόδους ή τις 
ειδικότητες όπου παρατηρείται έλλειµα προσφερόµενης εργασίας. 
 
Αφήσαµε για το τέλος αυτού του τµήµατος την αναφορά στη βασικότερη ασυµµετρία µεταξύ 
εργοδοτών και µισθωτών η οποία θέτει σηµαντικούς περιορισµούς στην διαπραγµατευτική ισχύ 
των τελευταίων: Το γεγονός ότι, αντίθετα µε τον εργοδότη ο οποίος µόνος του µπορεί να 
απολύσει έναν µισθωτό, ο µισθωτός από µόνος του δεν µπορεί να κάνει τίποτα για να απειλήσει 
τα συµφέροντα του εργοδότη. Η µόνη περίπτωση να αποκτήσει την παραµικρή 
διαπραγµατευτική ισχύ είναι να «συµµαχήσει» µε τους συναδέλφους του σε µια προσπάθεια να 
διαπραγµατευτούν όλοι µαζί, συλλογικά, µε τον εργοδότη. Έτσι ακριβώς τέθηκαν, στη διάρκεια 
του 19ου αιώνα, οι βάσεις για την ανάπτυξη των εργατικών συνδικάτων τα οποία ανάγκασαν 
τους εργοδότες στις λεγόµενες συλλογικές διαπραγµατεύσεις. Θα αναφερθούµε σε αυτά τα 
θέµατα στο τέλος του επόµενου τµήµατος.  
 

8.5 ∆ιαπραγµατευτική ισχύς, τεχνολογική µεταβολή και τα συνδικάτα 
 
Οι σχέσεις εργοδοτών-εργαζοµένων διαδραµατίζονται πάνω σε ένα διαρκώς µεταβαλλόµενο 
αντικειµενικό πλαίσιο καθώς η τεχνολογική µεταβολή είναι ένα αναπόσπαστο και µονίµως παρόν 
στοιχείο των σύγχρονων οικονοµιών. Η τεχνολογία, οι διαθέσιµες τεχνολογικές δυνατότητες, σε 
κάθε στιγµή υπαγορεύουν τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.  
 
∆εν θα πρέπει λοιπόν να µας εκπλήσσει το ότι η τεχνολογική µεταβολή έρχεται να υπηρετήσει το 
στόχο της µεγιστοποίησης του πλεονάσµατος των επιχειρήσεων και την αύξηση των κερδών των 
ιδιοκτητών. Η συνεισφορά της τεχνολογίας (από την εφεύρεση του δρεπανιού και της 
ατµοµηχανής µέχρι τα βιοµηχανικά ροµπότ της εποχής µας) είναι η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας, και η µείωση του κόστους παραγωγής (βλέπε Κεφάλαιο 5). 
Όµως στις κοινωνίες της αγοράς, η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει και µία άλλη σηµαντική 
υπηρεσία στους εργοδότες: τους δίνει τη δυνατότητα να µειώνουν την ανάγκη να 
διαπραγµατεύονται µε τους εργαζοµένους, µειώνοντας µέσω της αυτοµατοποίησης της 
παραγωγής την εξάρτηση της οµαλής ροής της παραγωγικής διαδικασίας απο τον ανθρώπινο 
παράγοντα. Όσο πιο αυτοµατοποιηµένη η παραγωγή, τόσο µικρότερη η εξάρτιση του εργοδότη 
από την µισθωτή εργασία. 
 
Ο σηµαντικός Σκοτσέζος οικονοµολόγος Adam Smith του 18ο αιώνα (τον οποίο αναφέραµε στο 
Κεφάλαιο 3) είχε ήδη εξυµνήσει τα ευεργετικά αποτελέσµατα που είχε πάνω στην αύξηση της 
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παραγωγικότητας της εργασίας ο όλο και πιό λεπτοµερής καταµερισµός της εργασίας στο 
εσωτερικό του εργοστασίου. Ο χωρισµός της όλης εργασιακής προσπάθειας σε απλές, 
επαναλαµβανόµενες κινήσεις και η ανάθεση της κάθε µιας σε έναν εργαζόµενο, ο οποίος αντί να 
ασχολείται τώρα µε την παραγωγή ολόκληρου του προϊόντος (πχ. ενός ζευγαριού παπούτσια) 
αφιερώνεται αποκλειστικά και µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα σε ένα πολύ µικρό µέρος της 
συνολικής διαδικασίας παραγωγής (πχ. τη σόλα του παπουτσιού), είναι η κεντρική ιδέα πάνω 
στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη του καταµερισµού εργασίας.  
 
Ακόµα ο Smith είχε αναφερθεί στην άλλη, τη δυσσάρεστη πλευρά αυτής της διαδικασίας 
εξειδίκευσης: περιορίζοντας τον εργάτη-τεχνίτη σε ένα συνεχώς επαναλαµβανόµενο, 
µονόπλευρο και µονότονο καθήκον επιδρά αρνητικά στην διανοητική του ανάπτυξη και την 
ανθρώπινη υπόσταση γενικά. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η κατάτµηση της εργασιακής διαδικασίας 
κάνει ευκολώτερη την εξέλιξη προς την κατεύθυνση της εισαγωγής µηχανών που «µιµούνται» 
(επαναλαµβάνουν «µηχανικά») τις λειτουργίες που απαιτούνται για τη παραγωγή του προϊόντος.  
 
Ετσι από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης και έπειτα (βλέπε, και πάλι, το Κεφάλαιο 3), 
η τεχνολογική εξέλιξη είναι τέτοιας µορφής ώστε οι κινήσεις που συγκροτούν την διαδικασία 
παραγωγής «µηχανοποιούνται», γίνονται µέρος της λειτουργίας µιας µηχανής ή ενός συστήµατος 
µηχανών που αντικαθιστούν σε µεγάλο βαθµό στο χώρο της παραγωγής τα ανθρώπινα χέρια που 
εκτελούσαν τις κινήσεις αυτές.  
 
Οι εργαζόµενοι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν τώρα σαν κύριο καθήκον την τροφοδοσία ή 
την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οµαλής λειτουργίας της µηχανής. Οι ανακαλύψεις της 
επιστήµης µπαίνουν στην υπηρεσία της παραγωγής και αλλάζουν ριζικά τα δεδοµένα της. Μια 
αναπόφευκτη συνέπεια όλων αυτών των εξελίξεων για τους εργαζόµενους είναι η σταδιακή 
απώλεια των δεξιοτήτων που κατείχαν και εφάρµοζαν στα πλαίσια της εργασιακής διαδικασίας 
πριν απο την λεπτοµερή κατάτµησή της.  
 
Από την άλλη πλευρά όµως η συνεχής εφαρµογή των ανακαλύψεων της επιστήµης στο χώρο της 
παραγωγής, και η αύξηση του βαθµού της πολυπλοκότητας της παραγωγικής διαδικασίας, 
δηµιουργούν νέες απαιτήσεις από τον µέσο εργαζόµενο. Για παράδειγµα η ικανοποιητική γνώση 
ή έστω η εξοικείωση µε τη λειτουργία και τις χρήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών είναι 
σήµερα, και γίνεται όλο και περισσότερο, από τις ελάχιστες απαιτήσεις για τις περισσότερες 
θέσεις εργασίας.  
 
Εκ των πραγµάτων, λίγες δεκαετίες πριν κανένας εργαζόµενος ή διευθυντικό στέλεχος δεν είχε 
αυτές τις γνώσεις. Θα έλεγε κανείς ότι σε σχέση µε το παρελθόν απαιτούνται απο τον µέσο 
εργαζόµενο περισσότερες γνώσεις για να εκτελεσθεί ένα πολύ µικρότερο µέρος της συνολικής 
παραγωγικής διαδικασίας. Γενικά λοιπόν η τεχνολογική µεταβολή έχει τη τάση να καταστρέφει, 
να καθιστά περιττές τις υπάρχουσες δεξιότητες αλλά ταυτόχρονα συντελεί στη δηµιουργία άλλων 
και πολλές φορές αυτό συµβαίνει µε ραγδαίους ρυθµούς στη διάρκεια µικρών χρονικών 
περιόδων. 
 
Πάντως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι επειδή η τεχνολογική µεταβολή χαρακτηρίζεται από 
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την τάση για µηχανοποίηση και αυτοµατοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, έχει σαν 
αποτέλεσµα το να καθιστά περιττούς κάποιους απο τους εργαζόµενους στην επιχείρηση ή τον 
κλάδο της οικονοµίας όπου συµβαίνει η τεχνολογική µεταβολή. Οι εργαζόµενοι αυτοί είναι 
υποχρεωµένοι να αναζητήσουν εργασία είτε σε άλλους ήδη υφιστάµενους είτε σε 
νεοαναπτυσσόµενους κλάδους.  
 
Αυτός είναι και ένας απο τους βασικούς λόγους για τους οποίους η προσφορά εργασίας τείνει 
συνήθως να υποσκελίζει τη ζήτηση εργασίας και το ποσοστό ανεργίας να µην εκµηδενίζεται 
παρά µόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις. Τα τελευταία χρόνια η συνειδητοποίηση της µονιµότητας 
του προβλήµατος αυτού, ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρώπης έχει φέρει στο προσκήνιο και το 
θέµα της µείωσης του εργάσιµου χρόνου ανά εβδοµάδα σε 35 ώρες σε µια προσπάθεια να 
εξασφαλισθούν νέες θέσεις εργασίας.  
 
Είναι φανερό ότι µείωση του συνολικού εργάσιµου χρόνου µε διατήρηση του ίδιου µισθού και 
την ίδια εντατικότητα της εργασίας θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στα κέρδη των επιχειρήσεων. 
Από την άλλη πλευρά η διατήρηση υψηλών ποσοστών ανεργίας για µεγάλα χρονικά διαστήµατα 
δηµιουργεί κοινωνικές τριβές και εντάσεις, απαξιώνει τις ικανότητες των µακροχρόνια άνεργων 
και δηµιουργεί πρόσθετες επιβαρύνσεις στα οικονοµικά του κράτους που πρέπει να βοηθήσει 
τους άνεργους µε επιδόµατα ανεργίας. Ετσι δηµιουργείται ένα άλλο θέµα στο οποίο εργαζόµενοι 
και εργοδότες βρίσκονται σε διαρκή αντιδικία και σύγκρουση. Όσο για τους οικονοµολόγους, 
εκείνοι διαφωνούν µεταξύ τους (όπως άλλωστε συνηθίζεται!) για το εάν η µείωση των ωρών 
εργασίας θα µείωνε την ανεργία (π.χ. επιβάλλοντας στους εργοδότες την ανάγκη να προσλάβουν 
επί πλέον εργαζόµενους) ή θα την αύξανε (π.χ. δίνοντας ένα παραπάνω κίνητρο στους εργοδότες 
να αντικαταστήσουν τους «ακριβότερους» εργαζόµενους µε «µηχανές» ή απλώς να µειώσουν την 
παραγωγή).  
 
Στην πραγµατικότητα βέβαια αυτό το θέµα είναι τόσο παλιό όσο και ο χωρισµός της κοινωνίας 
σε εργοδότες και µισθωτούς εργαζόµενους. Για τους πρώτους µισθωτούς, τους τέως 
δουλοπάροικους, ο εργάσιµος χρόνος της εβδοµάδας ξεπερνούσε τις 80 ώρες και µόνο όταν 
γινόταν εµφανές ότι υπήρχε κίνδυνος µη οµαλής αναπαραγωγής ή και εξαφάνισης του εργατικού 
δυναµικού απο την υπερχρησιµοποίησή του (π.χ. από το θάνατο λόγω υπερκόπωσης), 
παρενέβαινε το κράτος για να επιβάλλει κάποια όρια στον εργάσιµο χρόνο.  
 
Πως έγινε και µειώθηκαν οι ώρες εργασίας τόσο σηµαντικά; Η απάντηση δεν µπορεί παρά να 
κάνει εκτενή αναφορά στο ρόλο των εργατικών συνδικάτων (βλέπε το τέλος του προηγουµένου 
τµήµατος) τα οποία, ως επί το πλείστον, αναδείχθηκαν (τουλάχιστον στην Ευρώπη και τη Βόρεια 
Αµερική) µέσα από τις συγκρούσεις εργοδοτών-εργαζόµενων µε θέµα ακριβώς αυτο: την µείωση 
των ωρών εργασίας. 
 
Αποτέλεσµα ήταν οι συνθήκες δουλειάς των µισθωτών να βελτιωθούν σηµαντικά τα τελευταία 
100 χρόνια δεδοµένου ότι από την εβδοµάδα των 84 ωρών η συζήτηση σήµερα γίνεται για την 
εβδοµάδα των 35 ωρών. Βέβαια δεν είναι µόνο το θέµα των ωρών εργασίας και οι µισθοί που 
αποτέλεσαν (και αποτελούν) το ζητούµενο των διαπραγµατεύσεων συνδικάτων και εργοδοτών. 
Ετσι µια σειρά απο ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε τη λειτουργία της επιχείρησης, και τη θέση 
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των εργαζοµένων, αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης (της διεύθυνσης) της επιχείρησης 
και των εκπροσώπων των εργαζοµένων.  
 
Άλλα από αυτά τα θέµατα, όπως οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας του χώρου εργασίας, ο 
ρυθµός και η εντατικότητα της διαδικασίας παραγωγής και πολλές φορές το ύψος του µισθού, 
καθορίζονται µέσα στην επιχείρηση. Επειδή όµως και οι ίδιοι οι εργοδότες απο τη µεριά τους 
αναγκάζονται να συνεργασθούν και σχηµατίζουν ενώσεις (συνήθως κατά κλάδο) ώστε να 
αντιµετωπίσουν τα αιτήµατα των εργαζοµένων από θέση µεγαλύτερης διαπραγµατευτικής 
ισχύος, µια σειρά απο γενικότερα θέµατα που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο της οικονοµίας 
(καθορισµός του κατώτατου µισθού και του ποσοστού αύξησης των µισθών στο κλάδο όριο 
απολύσεων) ρυθµίζονται µέσα από συλλογικές διαπραγµατεύσεις εργοδοτών και εργαζοµένων 
(κλαδικές συµβάσεις εργασίας). Παρατηρούµε λοιπόν ενώσεις, ή συνοµοσπονδίες, εργατικών 
συνδικάτων να διαπραγµατεύονται συνολικά µε ενώσεις ή συνδέσµους των εργοδοτών κατά 
κλάδο (π.χ. µεταλλουργικό, εξορυκτικό, ναυπηγικό). Ακόµα, θέµατα που καλύπτουν όλους τους 
κλάδους συζητιούνται στο πλαίσιο συννενοήσεων και διαπραγµατεύσεων στο επίπεδο της 
συνολικής οικονοµίας (εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας) όπως π.χ. αυτές που 
διεξάγονται µεταξύ της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και του Συνδέσµου 
Ελλήνων Βιοµηχάνων (ΣΕΒ). 
 

Περίληψη Ερωτήσεις 
8.1 Μισθωτή και άµισθη (ή «αόρατη») 
εργασία – Η ταύτιση της αξίας της 
εργασίας µε την ανταλλακτική της αξία 
(και όχι µε τη χρηστική της αξία) – Η 
«έκλειψη» της εργσίας που λαµβάνει 
χώρα στον οίκο από την οικονοµική 
ανάλυση – Η δυσκολία µέτρησης της 
αξίας της άµισθης εργασίας 

1. Ποιές είναι οι δύο βασικές απόψεις για 
το τι πρέπει να γίνει σχετικά µε τη 
«µέτρηση» και πραγµατική αξιολόγηση 
της άµισθης εργασίας; 

8.2 Ποιοί απαρτίζουν το εργατικό 
δυναµικό µιας κοινωνίας; - Ποιοί τον 
οικονοµικά ανενεργό πληθυσµό; - Ποιοί 
θεωρούνται άνεργοι; - Το σχετικά χαµηλό 
ποσοστό µισθωτών στην Ελλάδα 

2. Γιατί το ποσοστό µισθωτών στην 
Ελλάδα είναι χαµηλώτερο απ’ ότι στη 
Βρετανία; 

8.3 Η ιεραρχική οργάνωση των 
επιχειρήσεων και της παραγωγής – Η 
αµοιβαία ανάγκη µεταξύ των 
επιχειρήσεων και των µισθωτών – Η 
διαφορά µεταξύ (α) ωρών µισθωµένης 
εργασίας και (β) παραγώµενου έργου από 
τους µισθωτούς 

3. Εξηγείστε διεξοδικά τα αντικρουόµενα 
κίνητρα για συνεργασία και συγκρούσεις 
που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργοδοτών 
– µισθωτών. 

8.4 ∆ιαπραγµατευτική ισχύς – Η 
ανωνυµία ως εξισορροπητικός 
παράγοντας – Η σχετική 
διαπραγµατευτική ισχύς ως αποτέλεσµα 

4. Γιατί λέγεται ότι οι πιλότοι µιας 
αεροπορικής εταιρίας έχουν µεγαλύτερη 
διαπραγµατευτική ισχύ (απέναντι στους 
εργοδότες τους) απ’ ότι οι οικιακοί/ες 
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των «εναλλακτικών» λύσεων του κάθε 
διαπραγµατευόµενου µέρους (ή της 
δυνατότητάς του να αρνηθεί τη 
συνεργασία/συµφωνία) - Ο ρόλος της 
ανεργίας ως αρνητικός παράγοντας στη 
διαµόρφωση της διαπραγµατευτικής 
ισχύος των εργαζόµενων – Η ταύτιση της 
διαπραγµατευτικής ισχύος των 
εργαζόµενων µε τη δυνατότητα να 
ιδρύουν συνδικαλιστικούς φορείς 

βοηθοί; 

8.5 Ο αντίκτυπος της εξελισσόµενης 
τεχνολογίας στις εργασιακές σχέσεις – Ο 
καταµερισµός εργασίας, η 
αυτοµατοποίηση και η απασχόληση – Η 
σταδιακή µείωση των ωρών εργασίας – 
Συνοµοσπονδίες εργατικών συνδικάτων 
και σύνδεσµοι εργοδοτών – Συλλογικές 
συµβάσεις 

5. Εξηγείστε πως η εφεύρεση (α) της 
ατµοµηχανής, και (β) του υπολογιστή 
άλλαξε τη δοµή της παραγωγής και 
επιρρέασε τις εργασικές σχέσεις (και τη 
διαπραγµατευτική ισχύ των µισθωτών) 
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Κεφάλαιο 9 – Ο οικονοµικός ρόλος του κράτους 
 

9.1 Το κράτος στην κοινωνία της αγοράς 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε στις διάφορες όψεις της παρέµβασης του κράτους στις 
κοινωνίες της αγοράς. Συνήθως τα εισαγωγικά βιβλία οικονοµικών αρχών 
(συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος) ξεκινούν την αφήγηση του πως προέκυψαν και πως 
λειτουργούν οι κοινωνίες της αγοράς λες και αυτές είναι δυνατόν να υπάρξουν ανεξάρτητα από 
το κράτος. Π.χ. µέχρι τώρα, παρόλο που έχουµε ήδη εντρυφήσει σε πολλά από τα 
χαρακτηριστικά των κοινωνιών της αγοράς, δεν έχουµε αναφερθεί καθόλου στο κράτος (µε 
µοναδική εξαίρεση την αναφορά στο ρόλο των Κεντρικών Τραπεζών – βλέπε το τέλος του 
Κεφαλαίου 6). Είναι σαν οι κοινωνίες της αγοράς να υφίστανται ως αµιγώς «οικονοµίες» όπου 
δρουν µόνο άτοµα και επιχειρήσεις.  
 
Έτσι µέχρι τώρα αναφερθήκαµε στην «οικονοµία» όπου απρόσωπες δυνάµεις της αγοράς 
καθορίζουν τα όποια αποτελέσµατα, δηλαδή τις τιµές και τις ποσότητες των εµπορευµάτων, τη 
διανοµή του εισοδήµατος κλπ. χωρίς την παρέµβαση και την επίδραση «εξωοικονοµικών 
θεσµών», π.χ. την πολιτική εξουσία. Στην πραγµατικότητα βέβαια τέτοιες «αµιγείς» οικονοµίες, 
δίχως κρατικές παρεµβάσεις, δεν υπάρχουν, ούτε υπήρξαν ποτέ. Το κράτος ήταν και είναι 
πάντοτε παρόν στη συγκρότηση της οικονοµικής ζωής επιρρεάζοντας καίρια τους όρους της 
συµµετοχής στο «παιχνίδι της οικονοµίας» καθώς και τη συµπεριφορά όλων των οικονοµικών 
παραγόντων.  
 
Για παράδειγµα, στο Κεφάλαιο 3 αναφερθήκαµε εκτενώς στη δηµιουργία µιας νέας κοινωνικής 
τάξης, της εργατικής. Αν θυµάσαι, αυτή αποτελείτο από ακτήµονες, τέως δουλοπάροικους, οι 
οποίοι µετά την έξωσή τους από την προγονική γη έπαψαν να έχουν πρόσβαση στα µέσα 
παραγωγής και, για αυτό το λόγο, κατέληξαν να πουλάνε (ή να µισθώνουν) την εργασία τους. 
Αυτό δεν θα µπορούσε να έχει συντελεσθεί τόσο αποτελεσµατικά, και σε τέτοια έκταση, χωρίς 
την (βίαιη πολλές φορές) παρέµβαση του κράτους. Όως µπορείς να φανταστείς, οι 
δουλοπάροικοι δεν εγκατέλειψαν τη γη των γιαγιάδων και παππούδων τους αγόγγυστα! Πολλές 
φορές χρειάστηκε να εκδιωχθούν µε τη βία. Τότε το κράτος, συντασσόµενο µε τους 
γαιοκτήµονες, και υπερασπιζόµενο το δικαίωµά τους να διαθέτουν τη γη τους όπως αυτοί 
ήθελαν, χρησιµοποίησε ακόµη και το στρατό για να εκδιώξει τους κολίγους. 
 
Ερχόµενοι στις ηµέρες µας, η παρέµβαση του κράτους στο θέµα της ρύθµισης του εργάσιµου 
χρόνου (βλέπε το περασµένο κεφάλαιο) είναι ένα άλλο παράδειγµα που δείχνει τον ρόλο του 
κράτους στη διαµόρφωση των κανόνων που διέπουν την οικονοµική δραστηριότητα. Γιατί 
ασχολείται το κράτος µε τέτοια θέµατα; Είτε αναφερόµαστε σε δηµοκρατικές κοινωνίες (όπως η 
Ελλάδα σήµερα), είτε ακόµη και στις κοινωνίες του 19ου αιώνα [όπου οι κυβερνήσεις 
περισσότερο ορίζονταν (π.χ. από το παλάτι) από ότι εκλέγονταν], ο κύριος στόχος του 

κράτους,είναι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.  Πάντως ο ακριβής ορισµός και η διερεύνηση 
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της φύσης του κράτους είναι περισσότερο αντικείµενο της πολιτικής επιστήµης παρά της 
οικονοµικής. Για αυτό το λόγο, εµείς (ως οικονολόγοι) δεν θα επεκταθούµε στην ανάλυση του τι 
εστί κράτος γενικά. Απλώς θα περιγράψουµε τις κρατικές λειτουργίες που επιρρεάζουν κατά άµεσο 

τρόπο την οικονοµία. 
 
Στην ιστορική διαδροµή των κοινωνιών της αγοράς, ο ρόλος του κράτους έχει αλλάξει και 
αλλάζει συνεχώς. Μια σειρά απο λειτουργίες που σε κάποια ιστορική περίοδο επιτελούνταν είτε 
από την αγορά είτε απο την οικογένεια ή την κοινότητα, στη συνέχεια αναλαµβάνονται από το 
κράτος. Στο θέµα της κοινωνικής πρόνοιας, για παράδειγµα, τα Ευρωπαϊκά κράτη, µε πρώτη τη 
Βρετανία από το 1945 και έπειτα, δραστηριοποιήθηκαν έντονα. Όπως παντού έτσι και στη 
Βρετανία η φροντίδα των ηλικιωµένων παραδοσιακά επαφίετο στα παιδιά και την οικογένεια 
τους. Μετά τον πόλεµο όµως, το Βρετανικό κράτος ανέλαβε ένα µεγάλο µέρος αυτής της 
φροντίδας. Κάθε ηλικιωµένος, για παράδειγµα, απέκτησε το δικαίωµα να του/της φέρνουν, 
καθηµερινά, φαγητό στο σπίτι υπάλληλοι των δήµων. Όµως αυτή η επέκταση των κρατικών 
λειτουργιών δεν µπορεί να θεωρηθεί µόνιµη. Π.χ. µετά το 1979 πολλές από αυτές τις κρατικές 
«παροχές» στη Βρετανία (συµπεραλαµβανοµένου και του παραδείγµατος µε τη κατ’ οίκο 
παράδοση φαγητού στους ηλικιωµένους) µειώθηκαν ή ακυρώθηκαν. 
 
Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η κυρίαρχη άποψη στην οικονοµική θεωρία και την οικονοµική 
πολιτική ήταν ότι το κράτος θα πρέπει να παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή όσο το δυνατόν 

λιγότερο µιας και η οικονοµία της αγοράς ήταν αυτορυθµιζόµενη και η απρόσκοπτη λειτουργία 
της έτεινε αυτόµατα προς το καλύτερο δυνατό παραγωγικό αποτέλεσµα. Μέρος αυτής της 
πεποίθησης ήταν ότι, από τη στιγµή που η αγορά λειτουργεί σωστά, και εφόσον κανείς εξω-
οικονοµικός παράγοντας δεν επεµβαίνει στη λειτουργία της, δεν θα υπάρχει ανεργία. (Βλέπε το 
ακόλουθο πλαίσιο.) 
 

Η µέχρι τη δεκαετία του 1930 κυρίαρχη άποψη για την ανεργία  
Εάν η εργασία είναι σαν τις ντοµάτες (δηλαδή ένα εµπόρευµα σαν όλα τα άλλα), τότε δεν 
υπάρχει πιθανότητα να µείνει κανείς άνεργος παρά µόνο εάν το επιζητεί. Ο λόγος είναι ότι όταν 
οι ντοµάτες του µανάβη «ξεµένουν», ο µανάβης µπορεί να τις ξεφορτωθεί ρίχνοντας πολύ την 
τιµή. Από τη στιγµή που κάποιοι θέλουν ντοµάτες, πάντα θα µπορεί να τις πουλήσει εφόσον 
είναι έτοιµος/η να ρίξει την τιµή αρκετά χαµηλά. Συνεπώς εάν του/της µείνουν απούλητες 
ντοµάτες, δεν φταίνει κανένας άλλος παρά το ότι η τιµή δεν µειώθηκε αρκετά. Το ίδιο πίστευαν 
οι οικονοµολόγοι και για την ανεργία. Η ανεργία είναι µια µορφή απούλητης εργασίας -  κάτι 
δηλαδή σαν τις απούλητες ντοµάτες. Εάν κανείς δεν την αγοράζει, τότε φταίει το ότι η τιµή της 
(δηλαδή οι µισθοί) είναι πολύ υψηλή. Άρα εφόσον οι άνεργοι είναι διατεθειµένοι να µειώσουν 
τις απαιτήσεις τους όσον αφορά τον µισθό, θα βρουν εργασία. 

 
Η µεγάλη οικονοµική κρίση (Μεγάλη Υφεση) της δεκαετίας του 1930 ανέτρεψε αυτές τις 
πεποιθήσεις. Για δέκα περίπου χρόνια η ανεργία άγγιξε και αρκετές φορές ξεπέρασε το 30% του 
εργατικού δυναµικού όλως των αναπτυγµένων κρατών (Βρετανία, ΗΠΑ, κεντρική Ευρώπη, 
Καναδά, Αυστραλία κλπ). Και όχι µόνο αυτό, αλλά παρόλο που οι µισθοί κατρακυλούσαν 
(καθώς πεινασµένοι εργάτες παρακαλούσαν να δουλέψουν για πενταροδεκάρες), οι εργοδότες 
συνέχιζαν να απολύουν και η ανεργία έµενε σταθερά υψηλή. 
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Έτσι για µεγάλο χρονικό διάστηµα όλες οι ανεπτυγµένες οικονοµίες του κόσµου λειτουργούσαν 
πολύ κάτω από τις δυνατότητες τους µε πολύ µεγάλα ποσοστά ανεργίας και τα εργοστάσια, τα 
αγροκτήµατα, τα τρακτέρ, τα γραφεία έµεναν ανενεργά ή να υποαπασχολούνταν. 
 
Το οικονοµικό τέλµα του µεσοπολέµου διαταράχτηκε από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και την 
αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα που έφερε η ανάγκη για εξοπλισµούς (π.χ. η κατασκευή 
όπλων, αρµάτων µάχης, µαχητικών αεροπλάνων). Έτσι στη διάρκεια του Β' Παγκόσµιου 
Πολέµου, ο ρόλος του κράτους στις αναπτυγµένες οικονοµίες (π.χ. ΗΠΑ, Βρετανία, Γερµανία, 
Ιαπωνία), καθώς και του µεριδίου που επιρρέαζε ή ήλεγχε στο συνολικό προϊόν της οικονοµίας, 
αυξήθηκε σηµαντικά. Όταν λοιπόν τερµατίστηκε ο πόλεµος το 1945, και δεδοµένης της µνήµης 
της οικονοµικής κρίσης που είχε ταυτιστεί στις συνειδήσεις (τόσο των πολιτών όσο και των 
πολιτικών) µε το µικρό και µη-παρεµβατικό κράτος, οι κυβερνήσεις φάνηκαν αποφασισµένες να 
διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την κρατική παρεµβατιτκότητα και συµµετοχή στην οικονοµία. 
Βασικός τους στόχος ήταν η αποφυγή υφέσεων (κρίσεων) όπως εκείνη του µεσοπολέµου, την 
οποία πολλοί ιστορικοί θεώρησαν ως τη βασική αιτία του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. 
 
Αυτές οι τάσεις υπέρ των κρατικών παρεµβάσεων είχαν και τη θεωρητική τους βάση. Ένα βιβλίο 
το οποίο εκδόθηκε το 1936 στο Λονδίνο µπορεί να θεωρηθεί «σταθµός» στη µεταστροφή αυτή 
της στάσης των οικονοµολόγων όσον αφορά το ρόλο που πρέπει να παίζει το κράτος στην 
καταπολέµιση των υφέσεων και της ανεργίας: Τίτλος του Η Γενική Θεωρία της Απασχόλησης, 

του Επιτοκίου και του Χρήµατος (The General Theory of Employment, Interest and Money). 
Συγγραφέας του ήταν ο Καθηγητής Οικονοµικών στο Πανεπιστήµιο του Cambridge, o John 
Maynard Keynes (1883-1946).  
 
Βασικό επιχείρηµα του Keynes ήταν ότι η οικονοµία της αγοράς είναι από τη φύση της ασταθής 
και υπάρχει πάντοτε σοβαρό ενδεχόµενο να περιπέσει σε κατάσταση σοβαρής οικονοµικής 
κρίσης (όπως η Μεγάλη Υφεση). Ο κύριος λόγος, για τον Keynes, είναι ότι ακόµα και µια µόνο 
στιγµή απαισιοδοξίας ανάµεσα στους κύκλους των οικονοµικά «ισχυρών» είναι ικανή να 
πυροδοτήσει µια κατραστροφική πτώση στις επενδύσεις. Πως; Επειδή ο ένας επιχειρηµατίας, ας 
τον ονοµάσουµε κ. Ωνασόπουλο, θα φοβάται ότι οι άλλοι προβλέπουν οικονοµική ύφεση (π.χ. 
πτώση των πωλήσεων τους), σταµατά ο κ. Ωνασόπουλος να χρησιµοποιεί τα κέρδη του για να 
µισθώσει µηχανήµατα, εργασία κλπ. Ποιός άλλωστε θέλει να παράγει περισσότερα εµπορεύµατα 
όταν προβλέπει ότι δεν θα µπορεί να τα πουλήσει; Για την ακρίβεια αν είναι πράγµατι 
απαισιόδοξος ο κ. Ωνασόπουλος, θα απολύσει εργαζοµένους και θα ακυρώσει παραγγελίες 
πρώτων υλών και µηχανηµάτων. 
 
Αν ο κ. Ωνασόπουλος είναι σηµαντικός βιοµήχανος και άλλοι επιχειρηµατίες παρακολουθούν τις 
κινήσεις του, είναι πολύ πιθανόν και εκείνοι να τον µιµηθούν. (Βλέπεις πολλές φορές 
µιµούµαστε τους επιτυχηµένους πιστεύοντας ότι κάτι θα ξέρουν!) Είναι λοιπόν εµφανές πως η 
απαισιοδοξία του κ. Ωνασόπουλου µπορεί να οδηγήσει στην οικονοµική κρίση: Αν αρκετοί 
επιχειρηµατίες τον µιµηθούν και µειώσουν τις οικονοµικές τους δραστηριότητες, τότε πολλοί 
εργαζόµενοι θα χάσουν τις δουλειές τους, το εισόδηµά τους θα µειωθεί, θα µειώσουν τις αγορές 
τους, τα καταστήµατα της περιοχής θα υποφέρουν, η ζήτηση προϊόντων θα πέσει σε ολόκληρη 
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την κοινωνία, άλλες επιχειρήσεις θα πτωχεύσουν, και άλλοι εργαζόµενοι θα µείνουν χωρίς 
δουλειά κλπ κλπ κλπ.  
 
Εν συντοµία, η απαισιοδοξία του κ. Ωνασόπουλου είναι ικανή να πυροδοτήσει µια αλυσιδωτή 
αντίδραση που θα οδηγήσει στηνοικονοµική ύφεση και στο φούντωµα της ανεργίας. Ουσιαστικά 
ο Keynes εξήγησε την τάση προς ύφεση που χαρακτηρίζει παραδοσιακά τις κοινωνίες της αγοράς 
χρησιµοποιώντας ένα επιχείρηµα που θυµίζει πολύ την ιστορία του Οιδίποδα (βλέπε Τµήµα 1.5 
του Κεφαλαίου 1): Μας λεει ότι στις κοινωνίες της αγοράς οι αρνητικές προφητείες τείνουν να 

επαληθεύονται µόνο και µόνο επειδή κάποιοι τις πίστεψαν. Τί πρέπει τότε να γίνει; Να µειωθούν 
και άλλο οι µισθοί;  
 
Όχι λεει ο Keynes. Περαιτέρω µείωση των µισθών δεν είναι ικανή να κάνει τους επιχειρηµατίες 
πιο αισιόδοξους – να αποµακρύνει το πέπλο της απαισιόδοξης προφητείας. Μια είναι η λύση: Η 

κρατική παρέµβαση. ∆ηλαδή το κράτος να αρχίσει να ξοδεύει χρήµατα (π.χ. κτίζοντας δρόµους, 
σχολεία κτλ.) και έτσι να «διοχετεύσει» χρήµα στην αγορά. Ποιός ο λόγος; Ο σκοπός των 
κρατικών  δαπανών, κατά τον Keynes, είναι να αντιστρέψει την καταστοφική αλυσιδωτή 
αντίδραση που περιγράψαµε πριν δύο παραγράφους. Και πως θα το καταφέρει το κράτος αυτό 
ξοδεύοντας χρήµατα σε δηµόσια έργα;  
 
«Είναι απλό» απαντά ο Keynes. Χτίζοντας δρόµους, το κράτος µεταφέρει χαρτονοµίσµατα στις 
τσέπες πολλών ατόµων (π.χ. των εργολάβων, των εργαζοµένων) τα οποία δεν θα κατέληγαν εκεί 
διαφορετικά. Αυτά τα άτοµα χρησιµοποιούν τα χαρτονοµίσµατα που πήραν από το κράτος για να 
αγοράσουν εµπορεύµατα τα οποία, διαφορετικά, δεν θα αγόραζαν. Οι καταστηµατάρχες µε τη 
σειρά τους τα ξοδεύουν για αγορά άλλων αγαθών κοκ. Ξάφνου η ζήτηση προϊόντων αυξάνεται 
συνολικά. 
 
Εφόσον το κράτος ξοδέψει αρκετά χρήµατα µε αυτό τον τρόπο, είναι δυνατόν να αρχίσει να 
αυξάνεται η συνολική ζήτηση εµπορευµάτων και έτσι να σταµατήσει η «κατρακύλα» της 
οικονοµίας. Μάλιστα, κάποια στιγµή, αυτή η αντεστραµένη αλυσιδωτή αντίδραση θα κάνει 
άτοµα σαν τον κ. Ωνασόπουλο να αποβάλουν την απαισιοδοξία τους και να αρχίσουν τις µαζικές 
προσλήψεις καθώς και τις επεκτάσεις των επιχειρήσεών τους. Κάπως έτσι προέβλεπε ο Keynes 
το τέλος της ύφεσης ως αποτέλεσµα της κρατικής παρέµβασης. 
 

Η επαναστατική ιδέα του Keynes 
 
Εάν οι επιχειρήσεις φοβούνται ότι δεν θα βρουν αγοραστές για τα εµπορεύµατά τους, δεν θα 
θέλουν να µισθώσουν εργατικά χέρια όσο και φτηνά και να τους προσφέρονται. Άρα η µισθωτή 
εργασία δεν είναι σαν τις ντοµάτες (οι οποίες – βλέπε το προηγούµενο πλαίσιο – θα πουληθούν 
οπωσδήποτε εφόσον η τιµή είναι αρκετά χαµηλή)! Αυτό που λείπει είναι η ζήτηση εργασίας από 
τους εργοδότες οι οποίοι φοβούνται ότι δεν θα υπάρξει ζήτηση για τα εµπορεύµατα τα οποία θα 
παράγουν οι εργαζόµενοι (εφόσον προσληφθούν). Τί χρειάζεται λοιπόν για να «σπάσει» αυτός ο 
φαύλος κύκλος; Ο Keynes απαντα: Χρειάζεται το κράτος να δηµιουργήσει περισσότερη ζήτηση 
για εµπορεύµατα ξοδεύοντας χρήµατα στην αγορά! 
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Πράγµατι, το κράτος µπορεί να επιρρεάσει τον ρυθµό της οικονοµικής δραστηριότητας 
αυξοµειώνοντας τις δαπάνες και τα έσοδα του. Αύξηση των κρατικών δαπανών σηµαίνει αύξηση 
της συνολικής ζήτησης για προϊόντα και βέβαια αύξηση της ζήτησης για εργασία και κεφάλαιο 
που θα τα παράγουν. Το ίδιο αποτέλεσµα θα είχε µια µείωση των φόρων η οποία αυξάνει το 
διαθέσιµο εισόδηµα ατόµων και επιχειρήσεων που έχουν έτσι µεγαλύτερα περιθώρια να 
αγοράσουν προϊόντα.  
 
Σύµφωνα µε την ίδια λογική µία µείωση των κρατικών δαπανών και µία αύξηση των φόρων θα 
έφερνε τα αντίθετα αποτελέσµατα, δηλαδή µείωση της συνολικής ζήτησης για προϊόντα και 
µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Το κράτος λοιπόν θεωρήθηκε ικανό να ρυθµίσει την 
οικονοµική δραστηριότητα, να αποτρέπει τις οικονοµικές διακυµάνσεις και σαν αποτέλεσµα 
θεωρήθηκε επίσης κατ’ εξοχήν υπεύθυνο για την καλή ή κακή οικονοµική επίδοση.  
 
Όµως η επικυριαρχία της οικονοµικής σκέψης του Keynes πληγώθηκε θανάσιµα από τις κακές 
οικονοµικές επιδόσεις στα µέσα και τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Παρά τις κρατικές 
προσπάθειες, από το 1972 και έπειτα οι συνταγές του Keynes άρχισαν να χάνουν υποστηρικτές. 
Μάλιστα η ταυτόχρονη αύξηση του πληθωρισµού και της ανεργίας (ο λεγόµενος στασιµο-

πληθωρισµός) που έπληξε τις κοινωνίες της αγοράς στη δεκαετία του 1970 ήταν ένα φαινόµενο 
πρωτόγνωρο στην οικονοµική ιστορία το οποίο δεν είχε προβλέψει, ούτε αναλύσει ο Keynes.  
Κάπως έτσι ήρθε το τέλος της κυριαρχίας των απόψεών του υπέρ του κρατικού παρεµβατισµού.  
 
Οι όλο και αυξανόµενοι αντίπαλοι του Keynes, κατά τα µέσα της δεκαετίας του 1970, εξηγούσαν 
την νέα «καταστροφή», τον στασιµο-πληθωρισµό, ως αποτέλεσµα της λανθασµένης, για αυτούς, 
πολιτικής που είχε καταστήσει τόσο δηµοφιλή ο Keynes. Εν συντοµία, κατηγορούσαν τις 
παρεµβάσεις του κράτους για τον στασιµο-πληθωρισµό και επίρηπταν ευθύνες στον Keynes και 
τους επιγόνους του. Έτσι περί τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η νέα κυρίαρχη οικονοµική 
άποψη ήταν η ίδια µε την παλιά – µε εκείνη που κυριαρχούσε πριν τη δεκαετία του 1930 και την 
οποία είχε επισκιάσει (µετά το 1936) η σκέψη του Keynes. Τί έλεγε; Υποστήριζε ότι όσο πιο 
µικρό και λιγότερο παρεµβατικό ένα κράτος, τόσο το καλύτερο. Τελικά η οικονοµική επιστήµη 
θυµίζει λίγο τη µόδα: Εάν περιµένεις αρκετά, απόψεις που σήµερα θεωρούνται ξεπερασµένες, 
κάποια στιγµή θα ξαναγίνουν της µόδας! 
 
Πάντως παρά το ότι η σύγχρονη περίοδος (τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια) µπορεί να 
χαρακτηρισθεί ως περίοδος αναδίπλωσης του κράτους και συγκράτησης του ρόλου του στην 
οικονοµία, το κράτος ακόµη ελέγχει µε άµεσο τρόπο ένα σηµαντικότατο µέρος του συνολικού 
ετήσιου προϊόντος στις ανεπτυγµένεςκοινωνίες της αγοράς. Ενας τρόπος για να αποτιµήσει 
κανείς το µέγεθος του ρόλου του κράτους είναι να εξετάσει τον λόγο των συνολικών κρατικών 
δαπανών (βλέπε παρακάτω για τη σύνθεσή τους) προς το συνολικό προϊόν της οικονοµίας 
(Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, ΑΕΠ). Ο πίνακας δείχνει την εξέλιξη αυτού του λόγου για µια 
σειρά από χώρες όπου, παρά τις επιµέρους διαφορές, είναι εµφανής η σπουδαιότητα του 
κρατικού τοµέα σε σχέση µε το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Συνολικές Κρατικές ∆απάνες ως Ποσοστό του ΑΕΠ 

 1960 1970 1980 1990 1994 

ΗΠΑ 27.2 32.3 33.7 36.6 37.3 

Ιαπωνία 17.5 20.9 32.6 32.3 34.9 

Γερµανία 32.4 38.7 48.3 45.7 48.6 

Γαλλία 34.6 38.9 46.1 49.9 54.9 

Σουηδία 31.0 43.7 61.6 60.8 70.2 

Μ. Βρετανία 32.2 39.3 44.7 42.3 45.0 

Ελλάδα 17.4 22.4 30.5 49.6 52.7 

ΟΟΣΑ 28.1 32.8 38.4 41.0 43.3 

  Πηγή: OECD, Historical Statistics, Paris, 1996.  

 

9.2 Οικονοµικές λειτουργίες του κράτους 

 
Συζητώντας από θεωρητική άποψη τον οικονοµικό ρόλο του κράτους θα πρέπει να λάβουµε υπ’ 
όψη τις αιτίες που κάνουν το κράτος να παρεµβαίνει στην οικονοµική ζωή. Παράλληλα είναι 
αναγκαίο να εξηγήσουµε γιατί αυτή η παρέµβαση τείνει να αυξάνεται σε απόλυτους και 
σχετικούς όρους καθώς επίσης και γιατί η εξελικτική πορεία για µεγαλύτερο κράτος είναι 
δύσκολο να αντιστραφεί ριζικά παρά τις διακηρυγµένες προθέσεις και προσπάθειες πολλών 
κυβερνήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο περιγράφουµε παρακάτω τις κυριότερες οικονοµικές 
λειτουργίες του κράτους που είναι οι εξής: 
 
(α) Ρύθµιση: Κατ' αρχήν το κράτος στις σύγχρονες οικονοµίες είναι επιφορτισµένο µε την 
κατασκευή του νοµικού πλαισίου, τις ρυθµίσεις και τους κανόνες που διέπουν την οικονοµική 
δραστηριότητα. Π.χ η επιβολή ενός κατώτατου µισθού, η θέσπιση κανόνων συντήρησης, 
συσκευασίας και διαφήµισης των εµπορευµάτων, η ίδια η έγκριση της παραγωγής και 
κυκλοφορίας ενός προϊόντος (όπως συµβαίνει µε τα φάρµακα από τον Εθνικό Οργανισµό 
Φαρµάκων), η επιβολή κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας, και πολλές φορές η 
ρύθµιση του ανταγωνισµού σε κάποιο κλάδο στην προσπάθεια να αποφευχθούν ή να 
καταργηθούν µονοπωλιακές καταστάσεις (π.χ. η θέσπιση των κανόνων ανταγωνισµού στον 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών). 
 
(β) ∆ηµόσια αγαθά: Ενας άλλος λόγος που κάνει αναγκαία την οικονοµική δράση του κράτους 
είναι η παροχή σε κατάλληλες ποσότητες αυτών που στο Τµήµα 5.3 του Κεφαλαίου 5 
ονοµάσαµε δηµόσια αγαθά. (Σε αυτό το σηµείο σου συνιστούµε να ξαναδιαβάσεις το Τµήµα 
αυτό.) Όπως είδαµε, τα δηµόσια αγαθά σπάνια προσφέρονται στους πολίτες από την αγορά. 
Αλλά και όταν ακοµα προσφέρονται δεν προσφέρονται σε βαθµό ανάλογο µε το πως τα 
αξιολογούν οι πολίτες.  
 
Το παράδειγµα δηµόσιων αγαθών µε το οποίο κλείσαµε το Τµήµα 5.3 ήταν η παιδεία και ο 
πολιτισµός. Άλλα κλασικά παραδείγµατα δηµοσίων αγαθών είναι η διαφύλαξη του 
περιβάλλοντος, η εθνική άµυνα, η αστυνόµευση µιας κοινότητας, η δηµόσια υγεία και υγιεινή 
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(π.χ. η διατήρηση κανόνων υγιεινής σε όλους τους δηµόσιους χώρους,  ο γενικός εµβολιασµός, η 
αποφυγή και καταπολέµηση επιδηµιών, κλπ). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το αγαθό θεωρείται 
δηµόσιο γιατί ωφελεί πολλά άτοµα ταυτόχρονα τα οποία όµως δεν µπορούν να κληθούν να 
πληρώσουν για αυτά υπό συνθήκες που να θυµίζουν µια αγορά.  
 
Από τη φύση τους λοιπόν τα αγαθά αυτά είναι σχεδόν αδύνατο να παραχθούν από ιδιωτικές 
επιχειρήσεις µε σκοπό τη πώλησή τους σε ικανές ποσότητες δίχως την επέµβαση του κράτους. 
Επειδή λοιπόν η προµήθειά τους κρίνεται απαραίτητη για την κοινωνία, και ο ιδιωτικός τοµέας 
δεν έχει συµφέρον να τα παράγει, το κράτος επιφορτίζεται µε την παραγωγή τους (ή πληρώνει 
ιδιώτες για να τα παράγουν). 
 

(γ) Σταθεροποίηση-Ανάπτυξη: Όπως αναφέραµε παραπάνω, σχετικά µε τη θεωρητική συµβολή 
του Keynes, η αυξηµένη οικονοµική αστάθεια (δηλαδή οι έντονες διακυµάνσεις στο επίπεδο της 
οικονοµικής δραστηριότητας) επίσης καλούν για αυξηµένη κρατική παρέµβαση. Για κάποιους ο 
στόχος αυτής της κρατικής µέριµνας πρέπει να  είναι µόνο η νοµισµατική σταθερότητα (βλέπε 
Κεφάλαιο 6). Για άλλους οι στόχοι της κυβέρνησης πρέπει να συµπεριλαµβάνουν και τη µείωση 
της ανεργίας κάτω από ένα συγκεκριµένο στόχο (π.χ. για όσους παραµένουν πιστοί στη σκέψη 
του Keynes). 
 

(δ) Αναδιανοµή του εισοδήµατος: Από την ιστορική εµπειρία ξέρουµε ότι η λειτουργία της 
οικονοµίας της αγοράς οδηγεί στην άνιση κατανοµή του συνολικού εισοδήµατος (βλέπε 
Κεφάλαιο 7). Μάλιστα υπάρχουν µεγάλες οµάδες του πληθυσµού (ηλικιωµένοι, ανίκανοι γιά 
εργασία, φοιτητές, σπουδαστές, άνεργοι, κοινωνικά αποκλεισµένοι, φτωχοί) που περιστασιακά ή 
µόνιµα βρίσκονται χωρίς καθόλου εισόδηµα από την αγορά, από την οικονοµική δραστηριότητα. 
Γι' αυτό το λόγο το κράτος έχει δηµιουργήσει ένα σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας 
ώστε τουλάχιστον να αµβλύνονται σε κάποιο βαθµό οι αρνητικές επιδράσεις της λειτουργίας της 
αγοράς στο εισόδηµα και στο βιοτικό επίπεδο αυτών των οµάδων.  
 
Ετσι ένα µέρος των φόρων που συλλέγονται από το κράτος κάθε περίοδο κατευθύνονται µε τη 
µορφή συντάξεων, επιδοµάτων ανεργίας, πρόνοιας, αναπηρίας κλπ προς τις κοινωνικές αυτές τις 
οµάδες. ∆ραστηριότητες σαν αυτές έχουν δηµιουργήσει και τον όρο «κράτος πρόνοιας» γι' αυτήν 
την όψη της κρατικής λειτουργίας. Πολλές φορές βέβαια τα άτοµα που ωφελούνται από τις 
κρατικές µεταβιβάσεις (π.χ. συνταξιούχοι) οι οποίες προέρχονται από φόρους που πληρώνουν οι 
τωρινοί εργαζόµενοι, έχουν συνεισφέρει στο παρελθόν γιά τις συντάξεις που έλαβαν οι 
συνταξιούχοι της εποχής τους. Πρόκειται δηλαδή για µεταβιβάσεις από µία γενιά σε µία άλλη 
που απλώς συµβαίνει µε τη µεσολάβηση του κράτους. 
 
 

9.3 Τα ∆ηµόσια Εσοδα και οι ∆ηµόσιες ∆απάνες 
 
Η λειτουργία του κράτους (κεντρική κυβέρνηση, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισµοί 
κοινωνικής ασφάλισης) απαιτεί την εξασφάλιση κάποιων εσόδων για τη χρηµατοδότησή της. Τα 
κυριότερα από τα κρατικά έσοδα είναι οι κάθε είδους φόροι τους οποίους µπορούµε να 
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θεωρήσουµε ότι πληρώνουµε σε αντάλλαγµα για το σύνολο (ή κάποιο µέρος) των υπηρεσιών 
που µας προσφέρει το κράτος.  
 
Θα πρέπει να τονισθεί πάντως ο αναγκαστικός χαρακτήρας των φόρων. ∆ηλαδή αν κάποιο άτοµο 
δεν συµφωνεί µε τη θέσπιση ή το ύψος κάποιου φόρου (π.χ. φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας) 
ή µε την παροχή από το κράτος κάποιας υπηρεσίας (π.χ. µεγαλύτερη αστυνόµευση) δεν έχει τη 
δυνατότητα να µη πληρώσει το φόρο ή να µη «καταναλώσει» την υπηρεσία (όπως θα µπορούσε 
να κάνει αν δεν τον ικανοποιούσε η τιµή ενός προϊόντος στην αγορά).  
 
Πως ανεχόµαστε εµείς, ως πολίτες, αυτή την κρατική «καταπίεση»; Ένας απλός λόγος είναι ότι 
ενώ όλοι θέλουµε δρόµους και νοσοκοµεία, κανείς δεν ενθουσιάζεται µε την ιδέα να βάλει το 
«χέρι στην τσέπη» και να συνεισφέρει οικονοµικά για την κατασκευή τους. Γι’ αυτό 
εξουσιοδοτούµε το κράτος, µέσω των εκλεγµένων αντιπροσώπων µας, να µας «υποχρεώνει» να 
συνεισφέρουµε στα δηµόσια έργα! Είναι κάτι σαν αυτό που είχε πει ο Jean-Jacque Rousseau 
(1712-1778): Το (καλό κ’ αγαθό) κράτος µας υποχρεώνει να είµαστε ελεύθεροι. 
 
Τα δηµόσια έσοδα λοιπόν αποτελούνται από τα έσοδα του δηµοσίου από επιχειρηµατική δράση 
και κυρίως από τους κάθε λογής φόρους οι κύριες κατηγορίες των οποίων είναι οι εξής: 
 

• Φόροι Εισοδήµατος Φυσικών Προσώπων: Είναι οι φόροι που αναλογούν στο συνολικό 
εισόδηµα των µισθωτών, συνταξιούχων, αγροτών, εµπόρων, βιοµηχάνων, εισοδηµατιών και 
ελεύθερων επαγγελµατιών. 

• Φόροι εισοδήµατος νοµικών προσώπων που αποτελούνται βασικά από τους φόρους στα 
κέρδη των ανωνύµων εταιριών. 

• Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση τις οποίες πληρώνουν και οι εργαζόµενοι και οι 
εργοδότες τους στα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης για να χρηµατοδοτήσουν τα επιδόµατα 
ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη και τις συντάξεις των εργαζοµένων. Το ίδιο συµβαίνει µε 
τους αυτοαπασχολούµενους. Από τα κυριότερα ταµεία κοινωνικής ασφάλισης είναι το ΙΚΑ 
για τους µισθωτούς, το ΤΕΒΕ για τους επαγγελµατοβιοτέχνες, το Ταµείο Νοµικών, το Ταµείο 
Εµπόρων,  και ο ΟΓΑ για τους αγρότες. 

• Φόροι περιουσίας που αποτελούνται από φόρους σε κινητή και ακίνητη περιουσία κάθε 
είδους, οι οποίοι πληρώνονται είτε σε ετήσια βάση ή κατά τη µεταβίβαση της ιδιοκτησίας 
(πώληση, δωρεά, κληρονοµιά) ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων. 

• Έµµεσοι φόροι, που είναι ποσοτικά η µεγαλύτερη κατηγορία φόρων στην Ελλάδα µε 
σπουδαιότερους τους φόρους στην αγορά και κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών γενικά 
(π.χ. ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας που πληρώνουµε όταν αγοράζουµε σχεδόν κάθε 
εµπόρευµα), τον φόρο χαρτοσήµου, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης (δηλαδή σε ειδικά 
προϊόντα όπως στη ζάχαρη, τη βενζίνη, τα ποτά, τα προϊόντα καπνού, κλπ), τους φόρους 
ψυχαγωγίας και πολυτελείας, και τους δασµούς σε εισαγόµενα προϊόντα.  

 
Τι κάνει το κράτος µε όλα αυτά τα χρήµατα που µαζεύει; Σε ποιούς τοµείς δραστηριοποιείται; 
Πώς ξοδεύει τους φόρους και τα έσοδα του; Μπορούµε να δώσουµε µια πρώτη απάντηση 
εξετάζοντας τη σύνθεση των συνολικών κρατικών δαπανών. Οι τελευταίες χωρίζονται στις 



 
 120 

ακόλουθες γενικές κατηγορίες: 
 

• ∆ηµόσια κατανάλωση: Εδώ περιλαµβάνονται τα έξοδα για τους µισθούς των δηµοσίων και 
στρατιωτικών υπαλλήλων και τις αγορές των εµπορευµάτων εκείνων που είναι αναγκαία για 
να λειτουργήσουν οι κάθε λογής δηµόσιες υπηρεσίες. Οι δαπάνες δηµόσιας κατανάλωσης 
λοιπόν αφιερώνονται στη µίσθωση εργαζοµένων και την αγορά υλικών για να παραχθούν οι 
υπηρεσίες που παρέχει το κράτος στους πολίτες χωρίς οι τελευταίοι να καταβάλλουν άµεσα 
κάποιο αντίτιµο γι’ αυτές. Μπορούµε να διακρίνουµε τις δαπάνες δηµόσιας κατανάλωσης 
στις ακόλουθες λειτουργικές κατηγορίες: 

Γενική ∆ιοίκηση, ∆ικαιοσύνη (δαπάνες για τη λειτουργία των δικαστηρίων των φυλακών, των 
σωφρονιστικών ιδρυµάτων, της αστυνοµίας), Εθνική Αµυνα (στρατιωτικές δαπάνες κάθε είδους), 
Υγεία (λειτουργία νοσοκοµείων, µισθοί ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού), Εκπαίδευση 
(λειτουργία εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, µισθοί δασκάλων και καθηγητών), Πρόνοια (ιδρύµατα 
πρόνοιας και µισθοί των υπαλλήλων τους), Λοιπή ∆ράση. 
 

Λειτουργικές κατηγορίες δηµόσιας κατανάλωσης ως ποσοστό του ΑΕΠ 

 1970 1980 1992 

  %ΑΕΠ  %ΑΕΠ  %ΑΕΠ 

∆ιοίκηση 12175 4.0 87305 4.9 1125359 7.6 

Άµυνα 13836 4.5 100000 5.6 751837 5.1 

∆ικαιοσύνη 1815  10797  113636  

Υγεία 3030  28398 1.6 345203 2.3 

Πρόνοια 495  3811  36936  

Εκπαίδευση 5648 1.9 37224 2.1 440062 3.0 

Λοιπή ∆ράση 743  12515  112217  

Σύνολο 37742 12.4 280050 15.8 2925250 19.8 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί. 

 

• ∆ηµόσιες Επενδύσεις: ∆απάνες για κατασκευές κάθε είδους όπως κατοικίες, κτίρια για τη 
στέγαση υπηρεσιών του δηµοσίου, άλλα εργα και εξοπλισµός κάθε είδους όπως µεταφορικά 
µέσα και µηχανήµατα. 

• Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις του εισοδήµατος των επιχειρήσεων. 

• Μεταβιβάσεις σε ιδιώτες: Ολες οι µεταβιβάσεις και εισοδηµατικές ενισχύσεις που έχουν να 
κάνουν µε την κοινωνική ασφάλιση και την κοινωνική πρόνοια. Οι σπουδαιότερες είναι οι 
συντάξεις κάθε είδους, τα επιδόµατα ανεργίας, τα επιδόµατα υγείας και ιατρικής περίθαλψης, 
οι εκπαιδευτικές υποτροφίες και ενισχύσεις σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, και τα 
επιδόµατα της κοινωνικής πρόνοιας για άτοµα και οικογένειες µε χαµηλό εισόδηµα και 
ειδικές ανάγκες. Ενώ οι δαπάνες για κατανάλωση και επένδυση απορροφούν πόρους για 
λογαριασµό του κράτους και της λειτουργίας του, οι επιδοτήσεις και µεταβιβάσεις σε ιδιώτες 
απλώς αναδιανέµουν κάποιο κοµάτι του συνολικού εισοδήµατος από κάποιους φορείς και 
άτοµα του ιδιωτικού τοµέα σε κάποιες άλλες επιχειρήσεις και άτοµα που διαθέτουν αυτό το 
εισόδηµα κατά τη βούλησή τους. 

• Τόκοι ∆ηµοσίου Χρέους: Οι τόκοι που πληρώνονται κάθε χρόνο στους δανειστές του 
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δηµοσίου (βλέπε και παρακάτω το τµήµα για τον δηµόσιο δανεισµό). 
 

9.4 ∆ηµόσιο Έλλειµα και ∆ανεισµός  
 
Όταν οι δηµόσιες δαπάνες είναι µικρότερες από τα δηµόσια έσοδα τότε το κράτος, όπως 
συµβαίνει µε κάθε οικονοµικό φορέα, θα πρέπει να δανείζεται κατά τη διάρκεια του έτους για να 
χρηµατοδοτήσει αυτήν τη διαφορά. Έτσι συνήθως κάθε µήνα το Κράτος µέσω του Υπουργείου 
Οικονοµικών ανακοινώνει ότι θα προσπαθήσει να πουλήσει οµόλογα συγκεκριµένης αξίας (ενός, 
τριών, πέντε εκατοµυρίων) και χρονικής διάρκειας (ετήσια, τριετή, πενταετή, κλπ) στους 
ενδιαφερόµενους. 
 
Τι είναι ένα οµόλογο και γιατί θα το αγόραζε ποτέ κάποιος; Ένα οµόλογο είναι ένα υποσχετικό 
χαρτί (σαν αυτά που εξέδιδε ο φίλος µας ο Georg ο κοσµηµατοπώλης στο Τµήµα 6.4 του 
Κεφαλαίου 6). Εάν αγοράσεις ένα οµόλογο του ενός εκατοµυρίου το οποίο «λήγει» σε 12 µήνες, 
τί αγόρασες; Αγόρασες µια υπόσχεση ότι το κράτος σου χρωστάει 1 εκατοµύριο και το οποίο θα 
το στο δώσει σε 12 µήνες. Γιατί να δώσεις τα χρήµατά σου αυτά στο κράτος; Υπάρχουν δύο 
περιπτώσεις.  
 
Περίπτωση 1: Σταθερό επιτόκιο οριζόµενο από το κράτος 

 
Η µια περίπτωση είναι να αγοράσεις εσύ το οµόλογο για ένα εκατοµύριο από το κράτος και το 
κράτος να σου υποσχεθεί ότι θα στο επαναγοράσει σε 12 µήνες για, π.χ., 1.100.000δρχ. Με άλλα 
λόγια είναι σαν να δανείζεις εσύ στο κράτος ένα εκατοµύριο για ένα χρόνο µε σταθερό επιτόκιο 
10%. 
 
Περίπτωση 2: Επιτόκιο το οποίο δοαµορφώνεται στην αγορά οµολόγων 

 
Μια άλλη περίπτωση είναι να δηµοπρατήσει το κράτος οµόλογα και να αφήσει την αγορά να 

διαµορφώσει µόνη της το επιτόκιο. Πως γίνεται αυτό; Έστω ότι το κράτος ανακοινώνει ότι θα 
«πουλήσει» σε πλειστηριασµό ένα οµόλογο διάρκειας ενός έτους και ονοµαστικής αξίας ενός 
εκατοµυρίου. Με άλλα λόγια όποιος αποκτήσει αυτό το χαρτί (το οµόλογο) θα εισπράξει από το 
κράτος ένα εκατοµύριο σε ένα χρόνο. Το ερώτηµα τότε τίθεται: Πόσα χρήµατα είναι 
διατεθειµένος κάποιος να πληρώσει για αυτή την κρατική «υπόσχεση» (δηλαδή, το οµόλογο); 
Σίγουρα λιγότερο από ένα εκατοµύριο από τη στιγµή που εάν, αντί να δώσει κανείς ένα 
εκατοµύριο στο κράτος, να τα βάλει στην τράπεζα θα εισπράξει σε ένα χρόνο τους τόκους 
δώδεκα µηνών. 
 
Έστω ότι στον πλειστηριασµό η Κατερίνα προσφέρει 800.000δρχ για αυτό το οµόλογο. Είναι 
σαν να λέι ότι προτείνει να δανείσει στο δηµόσιο 800.000δρχ µε επιτόκιο 25%. Γιατί; Μα 
προτείνει να πληρώσει σήµερα 800.000δρχ για να εισπράξει του χρόνου τέτοιο καιρό ένα 
εκατοµύριο – δηλαδή το αρχικό ποσό που δάνεισε στο κράτος συν τόκους ύψους 200.000δρχ (το 
οποίο αντιστοιχεί σε επιτόκιο 25% επί του αρχικού ποσού των 800.000δρχ που θα δώσει στο 
κράτος).  
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Ας υποθέσουµε όµως ότι ο ∆ηµήτρης, που και αυτός συµµετέχει στον πλειστηριασµό, προσφέρει 
850.000δρχ για το προσφερόµενο οµόλογο. Τί προτείνει; Προτείνει να δανείσει στο δηµόσιο 
850.000δρχ µε επιτόκιο λιγότερο του 20%. Φυσικά το δηµόσιο θα διαλέξει να πουλήσει το 
οµόλογο στον ∆ηµήτηρε παρά στην Κατερίνα. Ας υπολογίσουµε το επιτόκιο που προτείνει ο 
∆ηµήτρης στο κράτος: Το αρχικό ποσό που διατίθεται να δανείσει στο κράτος είναι 850.000δρχ 
ενώ το κράτος πάλι θα πληρώσει σε ένα χρόνο ένα εκατοµύριο – δηλαδή τόκους ίσους µε 
150.000δρχ, ή επιτόκιο της τάξης του 17,65% (από τη στιγµή που οι τόκοι των 150.000δρχ 
αντιστοιχούν στο 17,65% του δανειζόµενου ποσού των 850.000δρχ). 
 
Γενικά, εάν η µεγαλύτερη τιµή που προσφερθεί για αυτό το οµόλογο µε ονοµαστική αξία 
Α=1.000.000 στον πλειστηριασµό είναι Χδρχ (όπου Χ<Α=1.000.000), τότε το επιτόκιο ε (π.χ 
ε=20%) το οποίο θα έχει διαµορφωθεί από την αγορά θα πρέπει να πληροί την συνθήκη: 
[(100+ε)/100]Χ = 1.000.000. Λύνοντας προς ε βρίσκουµε ότι:  
 

ε = [100(Α/Χ) – 100]% 
 

π.χ. έλεγξε ότι όταν Α=1.000.000δρχ και Χ=800.000δρχ το επιτόκιο ισούται µε 25% και όταν 
Χ=850.000δρχ τότε το επιτόκιο πέφτει στο 17,65%. 
 

Οµόλογα: Τα οµόλογα είναι µια µορφή δανεισµού όπου το κράτος (δηλαδή ο 
προσφέρων/δανειζόµενος) υπόσχεται ότι θα πληρώσει στη λήξη του οµολόγου την ονοµαστική 
αξία του οµολόγου στον αγοραστή/δανειστή του. Φυσικά ο αγοραστής/δανειστής θα χρειαστεί να 
κερδίσει κάποιο τόκο για να αγοράσει το οµόλογο και να δανείσει το κράτος.  

 
Είναι εύκολο πλέον να καταλάβουµε γιατί η τιµή αγοράς των οµολόγων αυξάνεται όσο 
µεγαλύτερη είναι η ζήτηση για τα οµόλογα. Αν για παράδειγµα τα επιτόκια που προσφέρουν οι 
τράπεζες για καταθέσεις είναι σχετικά χαµηλά σε σχέση µε αυτά των οµολόγων (πχ. οι τράπεζες 
προσφέρουν 5% ενώ τα επιτόκια των οµολόγων κυµαίνονται στο 10%) οι 
αποταµιευτές/δανειστές θα αποσύρουν τις καταθέσεις τους από τις τράπεζες και θα στραφούν 
προς την αγορά των οµολόγων του δηµοσίου. Ξάφνου ο ανταγωνισµός για το ποιός θα πάρει τα 
οµόλογα θα αυξηθεί και έτσι θα ανέβουν οι τιµές των οµολόγων – το οποίο όπως είδαµε 
σηµαίνει ότι θα µειωθούν τα επιτόκια τους.  
 
Παράλληλα, αυτή η µετακίνηση χρηµατικών κεφαλαίων µακρυά από τις τράπεζες θα  
τις αναγκάσει να ανεβάσουν λίγο το επιτόκιο καταθέσεων που προσφέρουν ώστε να 
ανταγωνισθούν το κράτος και να συγκρατήσουν την «έξοδο» αποταµιεύσεων από τα ταµεία τους. 
Βλέπουµε έτσι ότι η προσπάθεια δανεισµού από το κράτος σηµαίνει (Σε γενικές γραµµές) την 
άνοδο των επιτοκίων των τραπεζών. Γενικά το κράτος, όταν προσπαθεί να χρηµατοδοτήσει τα 
ελλείµατα του εκδίδοντας οµόλογα, αυξάνει τη ζήτηση για αποταµιεύσεις/δανεικά κεφάλαια 
στην αγορά χρήµατος και συνεπώς δηµιουργεί µια τάση για αύξηση των επιτοκίων.  
 
Τα υψηλότερα επιτόκια, µε τη σειρά τους, επιρρεάζουν αρνητικά την υπόλοιπη οικονοµική 
δραστηριότητα (π.χ. κάνοντας τους επιχειρηµατίες να το ξανασκεφτούν προτού επενδύσουν τα 
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χρήµατά τους σε ένα καινούργιο µηχάνηµα ή σε µια καινούργια παραγωγική µονάδα). Να ένας 
λόγος που πολλοί οικονοµολόγοι αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό την άποψη του Keynes (βλέπε 
Τµήµα 9.1) ότι το κράτος πρέπει να αυξάνει κατά καιρούς τις δαπάνες του ώστε να καταπολεµά 
τις υφέσεις.  
 

9.5 Η επιχειρηµατική δραστηριότητα του κράτους 
 
Τώρα που είδαµε τους τρόπους µε τους οποίους συγκεντρώνει το κράτος τα απαραίτητα 
κονδύλια, ας ρίξουµε και µια µατιά και στις καθαρά επιχειρηµατικές του δραστηριότητες. Σε 
πολλές περιπτώσεις το κράτος αναλαµβάνει το ίδιο την παραγωγή ορισµένων αγαθών και 
εµπορευµάτων µέσω επιχειρήσεων των οποίων είτε κατέχει ολοκληρωτικά (π.χ. η ∆ΕΗ) είτε 
απλώς ελέγχει την ιδιοκτησία (π.χ. η Εθνική Τράπεζα). Σε αντίθεση µε τις δηµόσιες υπηρεσίες, οι 
δηµόσιες επιχειρήσεις πωλούν το προϊόν που παράγουν και πολλές φορές αποκοµίζουν 
σηµαντικά κέρδη από την δραστηριότητά τους.  
 
Συνήθως οι δηµόσιες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σηµαντικών, 
«στρατηγικών» αγαθών όπως είναι ο ηλεκτρισµός, οι επικοινωνίες κάθε είδους, οι 
τηλεπικοινωνίες, η ύδρευση, τα ταχυδροµεία, οι συγκοινωνίες σε περιοχές που ιδιωτικοί φορείς 
δεν θα εύρισκαν κερδοφόρες κλπ. Είναι αυτονόητο ότι τα αγαθά αυτά είναι απαραίτητα για την 
οµαλή και αποτελεσµατική λειτουργία και αναπαραγωγή των επιχειρήσεων και των 
νυκοκοιριών. Η σπουδαιότητα τους είναι τέτοια που η επαρκής, έγκαιρη και αξιόπιστη παραγωγή 
και προσφορά τους σε όλους τους ενδιαφερόµενους (σε όλη την επικράτεια της χώρας) δεν 
µπορεί να αφεθεί στο πιθανό ενδεχόµενο της παραγωγής τους από ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
 
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις πολλές φορές δεν ενδιαφέρονται να καλύψουν µια σηµαντική ανάγκη 
(π.χ. για συγκοινωνία στην άγονη γραµµή, ή για ενέργεια, ή για ενηµέρωση κάποιων 
αποµακρυσµένων περιοχών µε µικρούς πληθυσµούς και άρα χαµηλή ζήτηση) εφόσον η 
λειτουργία τους δεν είναι αρκούντως κερδοφόρα. Αυτό συµβαίνει ιδιαίτερα σε κλάδους όπου για 
να παραχθεί έστω και µια ελάχιστη ποσότητα προϊόντος απαιτούνται µεγάλα µεγέθη κεφαλαίων 
και τεχνικού εξοπλισµού. Π.χ. ο ΟΤΕ για τον οποίο το κόστος σύνδεσης µε το τηλεφωνικό 
δίκτυο ενός ακόµα νυκοκοιριού είναι πολύ χαµηλό αφού έχει εγκαταστήσει το δίκτυο στην 

περιοχή αλλά είναι απαγορευτικό πριν από την εγκατάσταση του δικτύου.  
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις το κράτος είτε αναγκάζεται να εξαγοράσει, να «εθνικοποιήσει» τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που δρούν σε αυτόν τον τοµέα, είτε να τις ιδρύσει από µόνο του (όπως 
συνέβη µε τον ΟΤΕ), είτε τέλος να επιδοτήσει υπάρχουσες ιδιωτικές εταιρίες ώστε να 
προσφερθεί το «αγαθό» στην συγκεκριµένη αγορά (π.χ. το κράτος επιδοτεί κάποιες εφοπλιστικές 
εταιρίες στη διάρκεια του χειµώνα έτσι ώστε αυτές να µην σταµατήσουν εντελώς τα δροµολόγια 
στα ακριτικά νησιά).  
 
Τα τελευταία χρόνια η τάση για περιορισµό του ρόλου του κράτους στην οικονοµία έχει 
επιδράσει και στις εξελίξεις στο χώρο των δηµόσιων επιχειρήσεων. Πολλές δηµόσιες 
επιχειρήσεις ιδιωτικοποιούνται ή καταργείται ο µονοπωλιακός χαρακτήρας του κλάδου καθώς 
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τεχνολογικές µεταβολές και άλλοι συγκυριακοί παράγοντες (όπως είναι για παράδειγµα η 
επικράτηση της αντίληψης για την «αντιπαραγωγική» φύση του κράτους) αλλάζουν τα δεδοµένα 
στους παραδοσιακούς κλάδους της δραστηριότητάς τους.  
 
Οι τηλεπικοινωνίες και ο κλάδος της ηλεκτρικής ενέργειας είναι από τα πλέον γνωστά και 
αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα αυτής της τάσης, διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Ετσι 
αντιστρέφεται η προηγούµενη πορεία που είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν (π.χ. στη δεκαετία 
του 1950) όταν το κράτος έπαιρνε υπό τον έλεγχο του τις επιχειρήσεις αυτές επειδή η ιδιωτική 
πρωτοβουλία δεν εθεωρείτο επαρκής για την ικανοποιητική προµήθεια των αγαθών αυτών σε 
νυκοκοιριά και επιχειρήσεις. Αποµένει βέβαια να φανεί στην πράξη αν η οικονοµική 
δραστηριότητα και λειτουργία θα γίνει περισότερο ή λιγότερο αποτελεσµατική µε τις νέες 
εξελίξεις. 
 

Περίληψη Ερωτήσεις 
9.1 Το κράτος πανταχού παρόν από 
καταβολής των κοινωνίων της αγοράς – 
Η κοινωνική συνοχή ως ο βασικός ρόλος 
του σύγχρονου κράτους – Το πεδίο του 
κρατικού παρεµβατισµού – Το κράτος 
πρόνοιας – Η κλασική άποψη για τα αίτια 
της ανεργίας – Η Μεγάλη Ύφεση του 
µεσοπολέµου και η άποψη περί ανεργίας 
και κράτους του Keynes – Ο στασιµο-
πληθωρισµός της δεκαετίας του 1970 και 
η «επιστροφή» της κλασικής άποψης 

1α. ∆ώστε ένα παράδειγµα (από το 
µάθηµα της ιστορίας) όπου το 
κράτος/πόλη των αρχαίων Αθηνών 
επενέβη άµεσα στην οικονοµία της 
εποχής. 
1β. Τί σηµαίνει ο όρος «κράτος 
πρόνοιας» και πότε άρχισε να 
εµφανίζεται στην Ευρώπη; 
1γ. Ποιά η άποψη για τα αίτια της 
ανεργίας που επικρατούσε προτού ο 
Keynes παρουσιάσει τη δική του άποψη; 
1δ. Ποιά ήταν η άποψη που παρουσίασε ο 
Keynes για το ίδιο θέµα; Τί προτεινε ως 
λύση του; 

9.2 Οι τέσσερεις βασικές λειτουργίες του 
κράτους: (α) Ρύθµιση, (β) Παροχή 
δηµοσίων αγαθών, (γ) Σταθεροποίηση, 
(δ) Αναδιανοµή του εισοδήµατος 

2. Τί εννούµε όταν λέµε ότι ένας από 
τους ρόλους του κράτους είναι η 
αναδιανοµή του εισοδήµατος; 

9.3 Απαρίθµηση των δηµοσίων δαπανών 
και των δηµοσίων εσόδων 

3. Ποιά είναι η πηγή των περισσότερων 
κρατικών φόρων στην Ελλάδα; 

9.4 Το δηµόσιο έλλειµα και η 
χρηµατοδότησή του – Τα οµόλογα – Η 
ελεύθερη διαµόρφωση των επιτοκίων και 
των τιµών των οµολόγων – Ο αντίκτυπος 
του δανεισµού του κράτους (και συνεπώς 
των δηµοσίων ελλειµάτων) στα επιτόκια 
των εµπορικών τραπεζών 

4. Έστω ότι αγοράζεις ένα κρατικό 
οµόλογο µε ονοµαστική αξία 
1.000.000δρχ και διάρκεια δύο ετών για 
800.000δρχ. Ποιό είναι το ετήσιο 
επιτόκιο που θα έχεις εξασφαλίσει; 

9.5 Το κράτος ως «επιχειρηµατίας» που 
παρέχει αγαθά τα οποία αποτυγχάνει να 
προσφέρει ικανοποιητικά ο ιδιωτικός 

5. Γιατί πιστεύετε ότι στις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης το δίκτυο παραγωγή 
και διανοµής του ηλεκτρικού ρεύµατος 
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τοµέας (καθώς και το τηλεφωνικό δίκτυο) 
κατασκεύαστηκαν από κρατικές 
υπηρεσίες (όπως π.χ. η ∆ΕΗ ή ο ΟΤΕ); 
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Κεφάλαιο 10  - Οι εθνικοί λογαριασµοί 
 

10.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
 
Στο κεφάλαιο αυτό αναφερόµαστε στην οικονοµική ορολογία που αφορά τον τρόπο µέτρησης 

ορισµένων από τα πιο βασικά οικονοµικά µεγέθη όπως αυτά παρουσιάζονται στους λεγόµενους 

Εθνικούς Λογαριασµούς. Οι Εθνικοί Λογαριασµοί Εισοδήµατος και Προϊόντος κάθε χώρας 

παρακολουθούν, σε ετήσια ή τριµηνιαία βάση, την εξέλιξη της συνολικής οικονοµικής 

δραστηριότητας, αλλά και τα συµβαίνοντα στους επιµέρους κλάδους της οικονοµίας (π.χ. 

γεωργία, βιοµηχανία, κατασκευές, εµπόριο) όπως επίσης και τις εξελίξεις που αφορούν το 

εισόδηµα και τα άλλα στοιχεία που αφορούν τα νυκοκοιριά (προσωπικό τοµέα), τον τοµέα των 
επιχειρήσεων, τον κρατικό τοµέα και τον τοµέα των εξωτερικών συναλλαγών. 

 

Το σπουδαιότερο και πιό συχνά χρησιµοποιούµενο µέτρο της οικονοµικής επίδοσης µίας χώρας 

είναι το ετήσιο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το ΑΕΠ. Ο λόγος που αξίζει να ασχοληθούµε µε 

το ΑΕΠ µιας χώρας είναι ότι σχετίζεται αρκετά στενά µε τις εξελίξεις στην ευηµερία των 

κατοίκων της. (Στο Τµήµα 10.4 θα δούµε γιατί χαρακτηρίζεται ακαθάριστο.) 
 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) εκφράζει το επίπεδο της συνολικής οικονοµικής 

δραστηριότητας και είναι το άθροισµα της χρηµατικής αξίας όλων των τελικών αγαθών που 

έχουν παραχθεί στη χώρα κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

Έχουµε δει στο Κεφάλαιο 7 ότι η καθαρή ανταλλακτική αξία που περιέχεται σε κάθε προϊόν 

διανέµεται σαν εισόδηµα στους ιδιοκτήτες των συντελεστών παραγωγής που χρησιµοποιήθηκαν 

για να παράξουν το προϊόν. Εποµένως (τουλάχιστον σε µία πρώτη προσέγγιση) εξ ορισµού η 

αξία του συνολικού προϊόντος θα πρέπει να ισούται µε το συνολικό εισόδηµα της οικονοµίας, 
δηλαδή: 

 

Αξία συνολικής παραγωγής προϊόντων ≡≡≡≡ Αξία συνολικού εισοδήµατος  
ή, χρησιµοποιώντας την «επίσηµη» ορολογία, 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ≡≡≡≡ Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδηµα 

 

Ενώ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαµβάνει µόνο τα αγαθά που έχουν παραχθεί µέσα στα 
σύνορα της χώρας, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (και το αντίστοιχό του Ακαθάριστο Εθνικό 

Εισόδηµα) είναι η χρηµατική αξία των τελικών αγαθών που έχουν παραχθεί είτε στο εσωτερικό 

της χώρας είτε στο εξωτερικό αλλά µόνο από συντελεστές παραγωγής που ανήκουν στους πολίτες 

της χώρας.  

 

Εποµένως στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περιλαµβάνονται τα κέρδη των ξένων 
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επιχειρήσεων που δρουν στη χώρα ή οι µισθοί των µεταναστών εργατών που εργάζονται στη 
χώρα (χρήµατα τα οποία συνήθως εξάγονται από την Ελλάδα). Αντίθετα δεν περιλαµβάνονται τα 

κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων που δρουν στο εξωτερικό και οι µισθοί των ελλήνων 

µεταναστών. Αρα το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν είναι ίσο µε το εισόδηµα που δηµιουργείται 

από την εγχώρια παραγωγή ανεξάρτητα από την εθνικότητα της ιδιοκτησίας των συντελεστών 

παραγωγής. Αντίθετα το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν είναι ίσο µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

συν το καθαρό εισόδηµα των συντελεστών παραγωγής από την αλλοδαπή (δηλαδή το εισόδηµα 

που κερδίζουν επιχειρήσεις και άτοµα στο εξωτερικό µείον το εισόδηµα που κερδίζουν ξένες 

επιχειρήσεις και άτοµα στη χώρα). 

 

10.2 Ονοµαστικό και πραγµατικό ΑΕΠ 

 
Όταν προσπαθούµε να εκτιµήσουµε την επίδοση της οικονοµίας µε τη µέτρηση του ΑΕΠ, αυτό 
για το οποίο πραγµατικά ενδιαφερόµαστε είναι η πραγµατική ποσότητα των αγαθών που έχουν 

παραχθεί και είναι διαθέσιµα στους κατοίκους της χώρας. Επειδή βέβαια δεν µπορούµε να 

εκφράσουµε τη συνολική οικονοµική δραστηριότητα απαριθµώντας σε φυσικούς όρους τη 

παραγωγή κάθε προϊόντος (π.χ. το έτος 1989 το ΑΕΠ ήταν 10 κιλά σιτάρι, 3 κιλά ζάχαρη, 2 

µηχανές, 4 σακάκια, κλπ ενώ το έτος 1990 το ΑΕΠ ήταν 12 κιλά σιτάρι, 4 κιλά ζάχαρη, 1 

µηχανή, 3 σακάκια κλπ) χρησιµοποιούµε την τιµή κάθε προϊόντος για να βρούµε τη χρηµατική 

έκφραση τηςν ανταλλακτικής αξίας της συνολικής ποσότητας που έχει παραχθεί και έπειτα 
αθροίζουµε όλα αυτά τα µεγέθη για να καταλήξουµε έτσι σε έναν µοναδικό αριθµό, το ΑΕΠ.  

 

Συγκρίνοντας το ΑΕΠ του έτους π.χ. 1990 µε το ΑΕΠ του έτους 1989 µπορούµε να δούµε τη 

µεταβολή στην οικονοµική δραστηριότητα. Όµως οι τιµές του έτους 1990 για κάθε προϊόν είναι 

συνήθως διαφορετικές από αυτές του έτους 1989 και έτσι η ίδια ποσότητα προϊόντος (1 κιλό 

σιτάρι) αποτιµάται διαφορετικά από χρόνο σε χρόνο οδηγώντας σε λάθος συµπεράσµατα όσον 

αφορά τις εξελίξεις στην πραγµατική παραγωγική επίδοση της οικονοµίας. Για να λάβουµε υπ’ 
όψη αυτές τις µεταβολές στις τιµές, και να επικεντρωθούµε στις πραγµατικές (και όχι στις 

νοµισµατικές) µεταβολές της οικονοµικής δραστηριότητας, ακολουθούµε τη διαδικασία που 

απεικονίζεται στον Πίνακα 1.  

 

Το παράδειγµα του Πίνακα 1 είναι ένα απλοποιηµένο υποθετικό υπόδειγµα µιας (ανύπαρκτης 

στην πραγµατικότηα) οικονοµίας όπου είτε υποθέτουµε ότι υπάρχει µόνο ένα αγαθό (και µια 

τιµή) είτε ότι οι στήλες 1 και 2 εκφράζουν τη συνολική ποσότητα και το συνολικό επίπεδο τιµών 

αντίστοιχα. Η στήλη 3 περιέχει το ονοµαστικό ΑΕΠ υπολογισµένο στις τρέχουσες τιµές κάθε 

χρόνου οι οποίες, όπως βλέπουµε στη στήλη 2, αυξάνονται από χρόνο σε χρόνο - ένα φαινόµενο 

το οποίο στο Κεφάλαιο 6 το ονοµάσαµε «πληθωρισµό». Το πρόβληµα που δηµιουργεί ο 

πληθωρισµός όσο αφορά τη µέτρηση του ονοµαστικού ΑΕΠ είναι ότι, όπως αναφέραµε στην 

προηγούµενη  παράγραφο, υπερεκτιµά την πραγµατική παραγωγή κάθε χρόνου.  

 

Για παράδειγµα, στον Πίνακα 1 ενώ ξέρουµε ότι η παραγωγή από το 2031 µέχρι το 2035 
διπλασιάστηκε (βλέπε τη στήλη 1), εάν πιστεύαµε το ονοµαστικό ΑΕΠ (στήλη 3) θα 

συµπεραίναµε (εσφαλµένα) ότι οκταπλασιάστηκε! Ακόµα χειρότερα, εάν πιστεύαµε το 
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ονοµαστικό ΑΕΠ θα νοµίζαµε ότι το 2035 η παραγωγή σε σχέση µε το 2034 αυξήθηκε (βλέπε 
στήλη 3) όταν στην πραγµατικότητα έπεσε (βλέπε στήλη 1)! Τί πρέπει να κάνουµε για να 

αποφύγουµε αυτό το πρόβληµα;  

 

Πρέπει να βρούµε ένα τρόπο µέτρησης του ΑΕΠ  ο οποίος να µην «φουσκώνει» το µέγεθός του 

όταν αυξάνουν οι τιµές (δηλαδή όταν έχουµε πληθωρισµό) αλλά, αντίθετα, να αυξάνεται (ή να 

µειώνεται) ανάλογα µε την αύξηση (ή την µείωση) της πραγµατικής ποσότητας του προϊόντος. Για 
να χρησιµοποιήσουµε τον «επιστηµονικό» όρο αυτού του εγχειρήµατος, χρειάζεται να προβούµε 

στον απο-πληθωρισµό του ΑΕΠ. 

 

Το πρώτο στάδιο για τον απο-πληθωρισµό, για να εξαλείψουµε δηλαδή την επίδραση των 

µεταβολών των τιµών στη µέτρηση του ΑΕΠ, είναι η κατασκευή ενός δείκτη τιµών. Τί 

καταδεικνύει αυτός ο δείκτης; Εκφράζει το επίπεδο τιµών κάθε έτους ως ποσοστό του επιπέδου 

τιµών ενός τυχαίου έτους το οποίο ονοµάζεται έτος βάσης.  
 

Στο παράδειγµα του Πίνακα 1 επιλέξαµε το έτος 2032 ως βάση. Γιατί; Χωρίς κανένα απολύτως 

λόγο! Οποιαδήποτε άλλη χρονιά θα ήταν εκ ίσου καλή επιλογή. Λέµε λοιπόν: «Έστω ότι το 

επίπεδο τιµών το 2032 ήταν ίσο µε το 100.» Γιατί 100; Και πάλι δίχως λόγο. Απλώς το 100 είναι 

ένα όµορφο, στρογγυλό νούµερο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα ως µέτρο 

σύγκρισης. Παρατήρησε το 100 που φιγουράρει πιο έντονα στη στήλη 2 του Πίνακα 1 για το 

έτος 2032. Κάλλιστα βέβαια θα µπορούσαµε να έχουµε υποθέσει ότι το επίπεδο τιµών στη 
διάρκεια του 2032 ήταν ίσο µε το 10 ή το 1000 ή, γιατί όχι, το 50. ∆ιαλέξαµε το 100 και µε αυτό 

θα δουλέψουµε. 

 

Τί σηµαίνει το νούµερο 50 που αντιστοιχεί στο επίπεδο τιµών (στήλη 2) για το έτος 2031; Αν το 

συγκρίνουµε µε το 100 του 2032, θα συµπεράνουµε ότι το επίπεδο τιµών σε αυτή την υποθετική 

οικονοµία διπλασιάστηκε µέσα σε ένα χρόνο! (Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από την 

παρατήρηση ότι οι τιµές το 2031 είχαν το µισό ύψος αυτών του 2032.) Πληθωρισµός 100%! Με 
τον ίδιο τρόπο µπορούµε να αποφανθούµε για το τί συνέβη στις τιµές στα υπόλοιπα χρόνια. Π.χ 

το 2033 το επίπεδο τιµών ισούται µε 125. Αυτό σηµαίνει ότι, εφόσον δεχθήκαµε ότι το επίπεδο 

τιµών το 2032 ισούται µε 100, από το 2032 µέχρι το 2033 το γενικό επίπεδο τιµών της 

οικονοµίας ανέβηκε κατά 25% (από 100 σε 125).  

 

Εάν διαιρέσουµε το επίπεδο τιµών του 2033 (125) µε εκείνο το 2032 (100) θα βρούµε το δείκτη 

τιµών για το 2033 σε σχέση µε το έτος-βάση (το 2032) ο οποίος µας λεει ότι οι τιµές το 2032 
ήταν µιάµισυ φορά υψηλότερες από το έτος βάσης. Η στήλη 4 του Πίνακα 1 υπολογίζει αυτό το 

δείκτη τιµών για όλα τα έτητου παραδείγµατός µας. Η στήλη αυτή προκύπτει εάν διαιρέσουµε το 

επίπεδο τιµών κάθε έτους µε το 100 (δηλαδή το επίπεδο τιµών του έτους-βάσης). Π.χ το επίπεδο 

τιµών το 2035 είναι 200 (βλέπε στήλη 2). Εάν το διαιρέσουµε µε το επίπεδο τιµών του έτους-

βάσης (το 100), ο δείκτης τιµών για το 2035 ισούται µε 2 – δηλαδή, το επίπεδο τιµών το 2035 

είναι το διπλάσιο εκείνων του 2032. 

 
Το δεύτερο (και τελευταίο) στάδιο του απο-πληθωρισµού του ΑΕΠ είναι πολύ απλό: Απλώς 
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διαιρούµε το ονοµαστικό ΑΕΠ κάθε χρόνου µε το δείκτη τιµών για το αντίστοιχο έτος και 
παίρνουµε έτσι το πραγµατικό ΑΕΠ (βλέπε στήλη 5 του Πίνακα 1). Παρατήρησε πως πετύχαµε 

το επιθυµητό αποτέλεσµα: Μετά από αυτή τη διαίρεση, το ΑΕΠ της στήλης 5 αυξοµειώνεται σε 

πλήρη αρµονία µε τις αυξοµοιώσεις της παραγωγής. Με άλλα λόγια όταν η µεταβλητή της 

στήλης 1 αυξάνεται (ή µειώνεται) κατά α% βλέπουµε ότι και το πραγµατικό ΑΕΠ της στήλης 5 

αυξάνεται (ή µειώνεται) κατά α%. Είναι προφανές ότι οι διαχρονικές συγκρίσεις του ΑΕΠ µιας 

χώρας έχουν νόηµα µόνο όταν αναφερόµαστε στο πραγµατικό ΑΕΠ.  
 

Πίνακας 1: Ονοµαστικό και Πραγµατικό ΑΕΠ - Η διαδικασία 
αποπληθωρισµού χρησιµοποιώντας το έτος 2032 ως βάση 

Ετος Ποσότητα 

Π 

 

(1) 

Επίπεδο 

Τιµών 

Τ 

(2) 

Ονοµαστικό 

ΑΕΠ 

ΤxΠ 

(3)=(1)x(2) 

∆είκτης Τιµών 

 

 

        (4) 

Πραγµατικό ΑΕΠ 

 

 

   (5)=(3)/(4) 

2031 10 50 500  50/100 = 0.5 500/0.5 = 1000 

2032 16 100 1600 100/100 = 1 1600/1 = 1600 

2033 18 125 2250 125/100 = 1.25 2250/1.25 = 1800 

2034 24 150 3600 150/100  = 1.5 3600/1.5 = 2400 

2035 20 200 4000 200/100 = 2 4000/2 = 2000 

2036 26 250 6500 250/100 = 2.5 6500/2.5 = 2600 

 

10.3 ∆ύο τρόποι υπολογισµού του ΑΕΠ 
 

Η µέτρηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος µπορεί να γίνει µε δύο ισοδύναµους τρόπους 

σύµφωνα µε όσα έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα (και στο παρόν κεφάλαιο αλλά και στο Κεφάλαιο 

7). Στην παραγωγή κάθε προϊόντος δηµιουργείται νέα αξία η οποία µετατρέπεται σε εισοδήµατα 
όταν τα προϊόντα πωληθούν στην αγορά. Άρα, τουλάχιστον θεωρητικά, για να βρούµε το ΑΕΠ 

µπορούµε είτε (α) να αθροίσουµε όλα τα εισοδήµατα που δηµιουργούνται από την παραγωγή 

των αγαθών, είτε (β) να αθροίσουµε τις χρηµατικές αξίες όλων των τελικών αγαθών, δηλαδή τις 

δαπάνες που έχουν κάνει για αγορές οι διάφοροι τοµείς της οικονοµίας (νυκοικοιριά, 

επιχειρήσεις, κλπ).  

 

Ας πάρουµε το παράδειγµα ενός πουκάµισου. Το πουκάµισο είναι ένα τελικό αγαθό γιατί δεν 
χρησιµοποιείται περαιτέρω για την παραγωγή κάποιου άλλου αγαθού. Αντίθετα τα κουµπιά, οι 

κλωστές, το ύφασµα έχουν χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή του, έχουν ενσωµατωθεί στο τελικό 

προϊόν. Στην γλώσσα της οικονοµικής, είναι ενδιάµεσα αγαθά. Ας υποθέσουµε ότι η 

ανταλλακτική αξία (ή η τιµή) του πουκάµισου ήταν 15.000. Αυτό το µέγεθος θα συµπεριληφθεί 

στη µέτρηση του ΑΕΠ. Βέβαια στο σύνολο των αγορών που έχουν συµβεί κατά τη διάρκεια του 

έτους, έχουν καταγραφεί και οι αγορές των κουµπιών, των κλωστών και του υφάσµατος από την 

επιχείρηση που παράγει το πουκάµισο. Αυτές όµως, από τη στιγµή που συµπεριελήφθηκε το 
πουκάµισο στο ΑΕΠ (ως αντίστοιχο αξίας 15.000δρχ), οι αξίες των ενδιάµεσων προϊόντων που 

χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του δεν πρέπει να συνυπολογιστούν γιατί τότε θα 
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συνέβαινε διπλή καταµέτρηση της αξίας των αγαθών αυτών. Να γιατί µετριούνται οι αξίες µόνο 
των τελικών, και όχι των ενδιάµεσων, αγαθών! 

 

Από την πλευρά των εισοδηµάτων τώρα, έστω ότι τα εισοδήµατα των εργαζοµένων που 

συντέλεσαν στην παραγωγή του πουκάµισου και των εργοδοτών (δηλαδή το πλεόνασµα της 

επιχείρησης = κέρδη+τόκοι+ενοίκιο) ήταν ίσα µε 10.000. Ας υποθέσουµε ότι οι 5.000δρχ που 

µένουν όταν από την τιµή του (15.000δρχ) αφαιρέσουµε αυτές τις 10.000δρχ, ήταν η αξία των 
ενδιάµεσων αγαθών (κλωστές, κουµπιά, ύφασµα = 4.000) συν οι αποσβέσεις ( = 1.000) που τις 

έχουµε ορίσει σαν την υπολογιζόµενη φθορά που υφίστανται τα µηχανήµατα, τα κτίρια και 

γενικά το κεφάλαιο της επιχείρησης για την παραγωγή αυτού του συγκεκριµένου πουκάµισου.  

Συνοπτικά έχουµε: 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3 – Η παραγωγή του τελικού προϊόντος (δηλαδή του πουκάµισου) 

Ανταλλακτική αξία πουκάµισου =  15.000δρχ 
Εισοδήµατα = Μισθοί+πλεόνασµα =  
Μισθοί+κέρδη+τόκοι+ενοίκια =   10.000δρχ 

Ενδιάµεσα αγαθά (κουµπιά και ύφασµα) = 4000δρχ 

Απόσβεση µηχανηµάτων =    1000δρχ 

 

Η ακαθάριστη αξία των ενδιάµεσων αγαθών ( = 4000) που χρησιµοποιήθηκαν στην παραγωγή 

του πουκάµισου συνίσταται και αυτή, όπως και το πουκάµισο,  από το άθροισµα µισθών, 

κερδών, και τόκων που προέκυψαν στην παραγωγή τους (έστω ότι το άθροισµα αυτό ισούτει µε 
3000) συν την αξία κάποιων άλλων αγαθών (έστω 1.000) που απαιτήθηκαν για την παραγωγή 

τους (νήµα, βαµβάκι, κλπ).  

 

Συνοπτικά έχουµε: 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2 – Η παραγωγή των ενδιάµεσων αγαθών (π.χ. κουµπιών και υφάσµατος) 

Ανταλλακτική αξία  
κουµπιών και υφάσµατος =   4000δρχ 
Εισοδήµατα = Μισθοί+πλεόνασµα =  

Μισθοί+κέρδη+τόκοι+ενοίκια =   3000δρχ 

Ενδιάµεσα αγαθά (νάυλον,  

νήµατα και βαµβάκι) =   1000δρχ 

 

Όµως η αξία και αυτών των αγαθών  (νάυλον, νήµατα και βαµβάκι) απαρτίζεται από εισοδήµατα 

(έστω 900) και άλλα ενδιάµεσα αγαθά τα οποία χρειάζονται για την παραγωγή τους (έστω 100). 
 

Συνοπτικά έχουµε: 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1 – Η παραγωγή των πρώτων υλών (π.χ. νάυλον, νηµάτων και βαµβακιού) 

Ανταλλακτική αξία νάυλον,  
νήµατων και βαµβακιού =   1000δρχ 
Εισοδήµατα = Μισθοί+πλεόνασµα =  

Μισθοί+κέρδη+τόκοι+ενοίκια =   900δρχ 
Ενδιάµεσα αγαθά (πετρέλαιο, σπόροι  
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Βαµβακιού κλπ) =    100δρχ 
 

Και ούτω καθ' εξής µέχρι το τελευταίο στάδιο το οποίο συνετέλεσε σε κάποιο από τα συστατικά 

του πουκάµισου. Ετσι, στο τέλος, όλα τα εισοδήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στα προηγούµενα 

στάδια παραγωγής συν τις αποσβέσεις αθροίζονται.  Το τελικό άθροισµα µας δίνει το ονοµαστικό 

ΑΕΠ. (Για να το µεταφράσουµε στο πραγµατικό ΑΕΠ θα πρέπει βέβαια να ακολουθήσουµε τη 

διαδικασία απο-πληθωρισµού που περιγράφτηκε στο προηγούµενο Τµήµα). 

 

Στο συγκεκριµένο παράδειγµα η συνεισφορά του πουκάµισου στο ΑΕΠ µπορεί να υπολογιστεί 

ανά στάδιο ως εξής: Κόστος πρώτων υλών στο Στάδιο 1 (όπου παρήχθησαν οι απαραίτητες 

ποσοτήτες νάυλον, νήµατων και βαµβακιού) + Εισοδήµατα που προέκυψαν στο Στάδιο 1 (από 

την παραγωγή των απαραίτητων ποσοτήτων νάυλον, νήµατων και βαµβακιού) + Εισοδήµατα 
που προέκυψαν από το Στάδιο 2 (από την παραγωγή των απαραίτητων ποσοτήτων κουµπιών 

και υφάσµατος) + Εισοδήµατα που προέκυψαν από το Στάδιο 3 (από την παραγωγή του 

πουκάµισου) + απόσβεση µηχανηµάτων (η οποία στο παράδειγµά µας υπεισέρχεται µόνο στο 

Στάδιο 1) = 100+900+3000+10000+1000 = 15.000δρχ – ένα ποσό που ισούται µε την τιµλη ή 
την ανταλλακτικη αξία του πουκάµισου. 

 
Ας αναφερθούµε τώρα στην προέλευση του επιθέτου ακαθάριστο (το «Α» του ΑΕΠ!). Γιατί το 

ονοµάζουµε ακαθάριστο; Ο λόγος είναι ότι η µέτρησή του ΑΕΠ για το, π.χ. 2034, περιλαµβάνει 

και πλρωµές για κάποια «πράγµατα» τα οποία δεν παρήχθησαν το 2035 αλλά σε προηγούµενες 

χρονιές. Σαν τί «πράγµατα» είναι αυτά; Ας πάρουµε το µηχάνηµα το οποίο χρησιµοποιήθηκε στο 

Στάδιο 3 για να κόψει το ύφασµα πριν τη ραφή του πουκάµισου. Αυτό το µηχάνηµα 

κατασκευάστηκε δύο-τρία χρόνια πριν από το πουκάµισο (και, προφανώς, υπολογίστηκε στο 

ΑΕΠ εκείνης της χρονιάς). Την ώρα όµως που χρησιµοποιήθηκε φέτος για την παρασκευή του 
πουκάµισου µας, υπέστη κάποιες φθορές. Αναφερθήκαµε στο κόστος αυτών των φθορών πιο 

πάνω όταν στο Στάδιο 3 συµπεριλάβαµε ως έξοδο το εξής: «Απόσβεση µηχανηµάτων = 1000».  

 

Με άλλα λόγια, η αξία του καινούργιου πουκάµισου (15.000δρχ) δεν περιλαµβάνει αποκλειστικά 

καθαρό, νεοδηµιουργηµένο προϊόν και εισόδηµα, αλλά και αυτές τις 1000δρχ που αντιστοιχούν 

στη συντήρηση και στην αντικατάσταση ηχανηµάτων και κτιρίων που προϋπήρχαν (που είχαν 

δηλαδή παραχθεί σε προηγούµενα έτη). Για αυτό ακριβώς το λόγο λέµε ότι η συνεισφορά της 
τάξης των 15.000δρχ του πουκάµισου στο ΑΕΠ της συγκεκριµένης χρονιάς (στη διάρκεια της 

οποίας κατασκευάστηκε το πουκάµισο) είναι ακαθάριστη (δηλαδή περιέχει και κάποια 

κατάλοιπα από προηγούµενες χρονιές). 

 

10.4 Το ΑΕΠ όπως υπολογίζεται για την Ελληνική οικονοµία 
 
Το πουκάµισο βέβαια είναι ένα µόνο από τα χιλιάδες τελικά αγαθά που έχουν παραχθεί κατά τη 

διάρκεια του έτους και για να καταλήξουµε στο συνολικό ΑΕΠ είτε (α) πρέπει να προσθέσουµε 

την τελική τιµή όλων των τελικών αγαθών (αγνοώντας τα ενδιάµεσα αγαθά), είτε (β)  να 

υπολογίσουµε την προστιθέµενη αξία, συµπεριλαµβανοµένων και των αποσβέσεων, σε κάθε 



 
 132 

στάδιο της παραγωγής όλων των τελικών αγαθών.  

 

Αναλογίσου για µια στιγµή πόσο δύσκολη είναι η δουλειά των στατιστικολόγων που καλούνται 

να υπολογίσουν ανά τρίµηνο το ΑΕΠ όλης της Ελλάδας. Ευτυχώς για αυτούς µια ταυτότητα 

(βλέπε παρακάτω) κάνει τη ζωή τους λίγο πιο εύκολη. Ας ξαναπάρουµε το πουκάµισο ως 

παράδειγµα. Όταν λέµε ότι η ανταλλακτική του αξία (δηλαδή η τιµή του) είναι 15.000δρχ, τί 

εννοούµε; Εννοούµε ότι όταν πουληθεί στην αγορά ο αγοραστής πληρώνει 15.000δρχ. 
Ταυτόχρονα εννούµε ότι το εισόδηµα του πωλητή είναι 15.000δρχ αλλά και ότι το έξοδο (ή η 

δαπάνη) του καταναλωτή είναι 15.000δρχ. Συνεπώς για το πουκάµισο του παραδείγµατός µας, 

Ανταλλακτική αξία ≡ Εισόδηµα Πωλητή ≡ ∆απάνη Αγοραστή.  

 

Αν αυτό ισχύει για το πουκάµισο, ισχύει και για όλα τα τελικά αγαθά µαζί: 

 
  

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ≡ Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδηµα ≡ Ακαθάριστη Εγχώρια 
∆απάνη 

 

Έτσι η µέτρηση του ΑΕΠ µπορεί να γίνει είτε µετρώντας τη δαπάνη είτε τα έξοδα. Αυτή η 

επιλογή µας δίνει τη δυνατότητα να επαληθεύουµε τις µετρήσεις µας, π.χ. εάν το ΑΕΠ που 

βρίσκουµε αθροίζοντας τις δαπάνες είναι πολύ διαφορετικό από το ΑΕΠ που βρίσκουµε 

αθροίζοντας τα έξοδα, τότε κάποιο λάθος θα έχουµε κάνει. 
 

Να σηµειωθεί ότι στο ΑΕΠ περιλαµβάνονται ως εισόδηµα, προϊόν και δαπάνη τα αποτελέσµατα 

κάποιων δραστηριοτήτων που δεν εµφανίζονται στην αγορά ως αντικείµενο αγοράς και 

πώλησης. Π.χ. η αυτο-κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από τις οικογένειες που τα παράγουν. 

Επίσης στο ΑΕΠ περιλαµβάνονται τα τεκµαρτά ενοίκια από ιδιοκατοίκηση, δηλαδή τα 

υποθετικά ενοίκια που θα πλήρωναν τα νυκοκοιριά που διαµένουν σε δική τους κατοικία αν δεν 

συνέβαινε αυτό! Θεωρούνται δηλαδή τα τεκµαρτά ενοίκια σαν η αξία της υπηρεσίας στέγασης 
που «παρέχει» η κατοικία στον ιδιοκτήτη της, ή διαφορετικά το «κόστος ευκαιρίας» της 

ιδιοκατοίκησης (βλέπε το τέλος του Κεφαλαίου 4 για τον ορισµό του κόστους ευκαιρίας). 

 

Από την άλλη µεριά µια σειρά από τις συναλλαγές που συµβαίνουν στην αγορά δεν 

αντιπροσωπεύουν νεοπαραχθείσα αξία και εισόδηµα και έτσι δεν περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ. 

Τέτοιες είναι για παράδειγµα οι πωλήσεις µεταχειρισµένων αγαθών (αυτοκινήτων, κατοικιών, 

κλπ) που, προφανώς, έχουν παραχθεί σε προηγούµενα έτη και είχαν συµπεριληφθεί στο ΑΕΠ 
εκείνων των ετών. Καθηµερινά ακούµε για τον όγκο των συναλλαγών στο χρηµατιστήριο που 

φτάνει κάποιες δεκάδες δισεκατοµύρια δραχµές. Αποτελούν αυτές οι συναλλαγές µια καθαρή 

συνεισφορά στο ΑΕΠ; Η απάντηση βέβαια είναι αρνητική καθώς το µόνο που συµβαίνει, όπως 

και στη περίπτωση των µεταχειρισµένων αγαθών, είναι η µεταβίβαση της κυριότητας κάποιων 

περιουσιακών στοιχείων από ένα άτοµο ή φορέα σε άλλον. Το ίδιο ισχύει και για τις κρατικές 

µεταβιβάσεις, όπως για παράδειγµα τις συντάξεις η πληρωµή των οποίων δεν συνεπάγεται την 
παραγωγή κάποιου προϊόντος στη τρέχουσα περίοδο από τους συνταξιούχους. 
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Σαν επόµενο βήµα θα εξετάσουµε τα συστατικά στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
από την πλευρά της δαπάνης ώστε να καταλήξουµε στον Πίνακα 2 όπου θα δούµε τη σύσταση 

του ΑΕΠ της Ελλάδας για δύο χρονιές (1974 και 1992).  

 

Εξετάζοντας λοιπόν το ΑΕΠ από τη σκοπιά της δαπάνης για τελικά αγαθά µπορούµε να 

χωρίσουµε το σύνολο της οικονοµίας στους παρακάτω τέσσερις τοµείς : 

 

• Ο τοµέας των νυκοκοιριών του οποίου οι αγορές/δαπάνες ονοµάζονται δαπάνες ιδιωτικής 

κατανάλωσης ή απλώς κατανάλωση. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται όλα τα συνήθη 

είδη που αγοράζονται από νυκοκοιριά (δηλαδή τρόφιµα, έπιπλα, αυτοκίνητα, ρούχα, 

ψυχαγωγία, κλπ). Στον Πίνακα 2 παρατηρούµε ότι η ιδιωτική κατανάλωση αποτελεί το 

σηµαντικότερο τµήµα της συνολικής ετήσιας δαπάνης στην ελληνική οικονοµία, κάτι που 

συµβαίνει εξ’ άλλου σε όλες τις χώρες. 

• Ο επιχειρηµατικός τοµέας ο οποίος δαπανά για ακαθάριστες εγχώριες επενδύσεις ή απλώς 

επένδυση. Στην οικονοµική ορολογία (όπως τονίζουµε συχνά σε αυτό το βιβλίο, π.χ. βλέπε 

Τµήµα 1.4 Κεφαλαίου 1) ο όρος επένδυση σηµαίνει τα έξοδα από τις επιχειρήσεις ή και το 

κράτος για την αγορά κεφαλαίου, δηλαδή κεφαλαιουχικών αγαθών (κτίρια, γραφεία, 

εργοστάσια, εργαλεία, µηχανές, µηχανήµατα).  Εκτός από τις επενδύσεις σε κεφάλαιο, στην 

επένδυση περιλαµβάνονται και οι αυξοµειώσεις στη διάρκεια του χρόνου των αποθεµάτων 
υλικών και πρώτων υλών καθώς και των απούλητων παραγµένων αγαθών. Επίσης σύµφωνα 

µε την πρακτική µέτρησης της επένδυσης και του ΑΕΠ, οι δαπάνες για νέες κατοικίες από τα 

νυκοκοιριά περιλαµβάνονται στις επενδύσεις.  

 

Είναι οι επενδύσεις ο µόνος λόγος που µεταβάλεται η ποσότητα κεφαλαίου µιας οικονοµίας από 

χρόνο σε χρόνο; Η απάντηση είναι «όχι» γιατί, όπως έχουµε δεί κατά τη διάρκεια της 

παραγωγικής δραστηριότητας, στη διάρκεια ενός έτους, ένα µέρος από το υπάρχον κεφάλαιο 
φθείρεται (τα κτίρια παλιώνουν, τα µηχανήµατα γίνονται λιγότερο αποδοτικά όσο περισότερο 

χρησιµοποιούνται), δηλαδή «καταναλώνεται». Αυτήν την κατανάλωση του κεφάλαιου, όπως 

έχουµε ήδη δει στην περίπτωση της παραγωγής του πουκάµισου στο προηγούµενο τµήµα (αλλά 

και των µπαλονιών στο Κεφάλαιο 7), την ονοµάζουµε απόσβεση. Αρα η καθαρή πρόσθεση στο 

κεφάλαιο (ή το κεφαλαιουχικό δυναµικό) της οικονοµίας, είναι:  

 

Καθαρές Επενδύσεις = Επενδύσεις - Αποσβέσεις  
 

Αυτή η καθαρή πρόσθεση στο κεφάλαιο της χώρας είναι ακόµα γνωστή ως η συσσώρευση 

κεφαλαίου, ή η καθαρή επένδυση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι κανείς δεν εγγυάται ότι αυτή η καθαρή 

επένδυση (ή η συσσώρευση κεφαλαίου) θα είναι πάντα θετική. Για κάποια περίοδο όπου η 

(ακαθάριστη) επένδυση είναι τόσο χαµηλή ώστε να µη φθάνει να αντικαταστήσει τις φθορές και 

τις απώλειες των µηχανηµάτων, κτιρίων και γενικά του κεφαλαίου (δηλαδή είναι µικρότερη από 

την απόσβεση), η καθαρή επένδυση θα είναι αρνητική. 

 

• Ο κρατικός τοµέας ο οποίος (βλέπε Κεφάλαιο 9) µεταξύ άλλων δαπανά για να µισθώσει 

υπαλλήλους και να αγοράσει υλικά ώστε να παραχθούν οι τυπικές δηµόσιες υπηρεσίες όπως 
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εκπαίδευση, υγεία, διοίκηση κλπ. Οι δαπάνες αυτές ονοµάζονται δηµόσια κατανάλωση 
(ουσιαστικά το κράτος απορροφά εργασία και άλλα υλικά ώστε να παραχθούν αγαθά που 

στις περισσότερες περιπτώσεις καταναλώνονται από τους πολίτες). Να σηµειώσουµε ότι 

µόνο οι καταναλωτικές δαπάνες του κράτους περιλαµβάνονται εδώ και όχι οι κρατικές 

µεταβιβάσεις που δεν αντιπροσωπεύουν παραγωγή αγαθών στην τρέχουσα περίοδο. 

• Ο τοµέας των εξωτερικών συναλλαγών. Έχουµε αναφέρει µέχρι τώρα ότι στο ΑΕΠ 
περιλαµβάνονται οι συνολικές ετήσιες δαπάνες για αγορές καταναλωτικών αγαθών από τα 

νυκοκοιριά, οι δαπάνες για αγορά αγαθών από το κράτος, και οι δαπάνες για κεφάλαι από 

επιχειρήσεις και το κράτος. Οµως κάποια από αυτά τα αγαθά δεν αντιπροσωπεύουν εγχώρια 

παραγωγή, είναι για παράδειγµα έπιπλα, ψυγεία αυτοκίνητα, µηχανήµατα, όπλα τα οποία 

παρήχθησαν σε άλλες χώρες και αποτελούν τις εισαγωγές της οικονοµίας. Από την άλλη 

πλευρά υπάρχουν αγαθά που έχουν παραχθεί στη χώρα αλλά δεν εµφανίζονται στις αγορές 

των τριών τοµέων γιατί έχουν αγορασθεί από νυκοκοιριά, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις 
άλλων χωρών, είναι δηλαδή οι εξαγωγές της οικονοµίας. Αρα για να φθάσουµε στο ΑΕΠ της 

χώρας θα πρέπει στις αγορές των τριών τοµέων να προσθέσουµε τις εξαγωγές και να 

αφαιρέσουµε τις εισαγωγές, δηλαδή να προσθέσουµε τις καθαρές εξαγωγές (οι οποίες 

κάλλιστα µπορεί να είναι αρνητικές εφόσον οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές). 

 

Καθαρές εξαγωγές = Εξαγωγές - Εισαγωγές 
 

Στον Πίνακα 2 παρακάτω βλέπουµε ότι για την ελληνική οικονοµία οι καθαρές εξαγωγές είναι 

πράγµατι παραδοσιακά αρνητικές  - δηλαδή οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις εξαγωγές ή µε άλλα 

λόγια το εµπορικό ισοζύγιο είναι ελλειµατικό. Επίσης παρατηρούµε ότι η σπουδαιότητα του 

εξωτερικού εµπορίου έχει αυξηθεί σηµαντικά τις τελευταίες δεκαετίες καθώς το άθροισµα 

εισαγωγών και εξαγωγών υπερβαίνει το 50% του συνολικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. 
 

Τέλος στον Πίνακα 2 περιλαµβάνεται και το καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό το οποίο,  όπως 

είδαµε στο Τµήµα 10.1, διαφοροποιεί το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (και ∆απάνη) από το 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (και ∆απάνη).  

 

Πίνακας 2: Ακαθάριστη Εθνική ∆απάνη 

 1970 1994 

  %ΑΕΠ  %ΑΕΠ 

Ιδιωτική κατανάλωση 206.813 67.9 13.662.218 72.0 

∆ηµόσια κατανάλωση 37.742 12.4 3.494.061 18.4 

Ακαθάριστες επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου 

70.663 23.2 3.180.906 16.8 

Μεταβολή αποθεµάτων 8.707 2.9 265.669 1.4 

Εξαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 

29.988 9.8 4.364.337 23.0 

Εισαγωγές αγαθών και 

υπηρεσιών 

54.996 18.1 6.102.782 32.2 

Καθαρές εξαγωγές -25.008 -8.2 -1.738.445 -9.2 
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Εισρέοντα εισοδήµατα από 

την αλλοδαπή 

7.777 2.6 679.275 3.6 

Εκρέοντα εισοδήµατα στην 

αλλοδαπή 

2.274 0.7 570.853 3.0 

Καθαρό εισόδηµα από την 

αλλοδαπή 

5.503 1.9 108.422 0.6 

Ακαθάριστη Εθνική 

∆απάνη 

304.420 100.0 18.972.831 100.0 

Πηγή: ΕΣΥΕ, Εθνικοί Λογαριασµοί 

 

Το επόµενο βήµα µας θα είναι η µελέτη του ΑΕΠ της Ελλάδας από τη σκοπιά του εισοδήµατος 

(σου θυµίζουµε ότι ο Πίνακας 2 προέκυψε από τη µελέτη των δαπανών). Στο Κεφάλαιο 7 

ασχοληθήκαµε µε τον σχηµατισµό των διαφόρων µορφών εισοδηµάτων µέσα στα διάφορα 
στάδια της οικονοµικής δραστηριότητας. Εκεί αναφέραµε ότι η δαπάνη για κάθε προϊόν ισούται 

µε την προστιθέµενη αξία και τα εισοδήµατα που δηµιουργούνται σε όλα τα στάδια της 

παραγωγής του προϊόντος. Πριν µερικές σελίδες επαναλάβαµε περίπου το ίδιο σχόλιο όταν 

λέγαµε ότι τα εισοδήµατα των παραγωγών είναι ίσα µε τις δαπάνες των αγοραστών. Σε αυτό το 

σηµείο θα πρέπει να κάνουµε µία µικρή διόρθωση ή έστω περαιτέρω διευκρίνιση: 

 

Το σύνολο των εισοδηµάτων που δηµιουργούνται από την παραγωγή ενός προϊόντος δεν ισούται 
στην πράξη ακριβώς µε την δαπάνη για το προϊόν αυτό. Ουσιαστικά η δαπάνη είναι 

συστηµατικά υψηλότερη από τα εισοδήµατα! Ο λόγος είναι ότι η τελική τιµή κάθε προϊόντος 

(και συνεπώς το ΑΕΠ που προκύπτει προσθέτοντας τις δαπάνες) περιλαµβάνει και δύο µη 

εισοδηµατικές κατηγορίες. Περιλαµβάνει τις αποσβέσεις (τις οποίες έχουµε ήδη αναφέρει) οι 

οποίες είναι πληρωµές για φθορές κεφαλαίου που παρήχθη στο παρελθόν, αλλά και τους 

έµµεσους φόρους (ο σπουδαιότερος από τους οποίους είναι ο φόρος προστιθέµενης αξίας, ο 

γνωστός ΦΠΑ) οι οποίοι πληρώνονται στην αγορά κάθε αγαθού από τον αγοραστή, συλλέγονται 
από τον πωλητή του αγαθού και κατόπιν αποδίδονται στο κράτος.  

 

Έτσι αν στα είδη εισοδήµατος που έχουµε εξετάσει [δηλαδή τους µισθούς και ηµεροµίσθια - 

συµπεριλαµβανοµένων των εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση, τα κέρδη των επιχειρήσεων, τη 

γαιοπρόσοδο, τα ενοίκια και τους τόκους] προσθέσουµε τις αποσβέσεις και τους έµµεσους 

φόρους που πληρώνονται µε τις αγορές των αγαθών, θα καταλήξουµε στο ίδιο ποσό 

Ακαθάριστου Εθνικόυ Προϊόντος µε αυτό του Πίνακα 2. Παρατήρησε ότι, πράγµατι, οι Πίνακες 
2 και 3 καταλήγουν στο ίδιο ποσό ΑΕΠ αν και ο τρόπος µε τον οποίον τον υπολογίζουν είναι 

διαφορετικός. Βέβαια εάν δεν είχαµε συµπεριλάβει τους έµµεσους φόρους και τις αποσβέσεις, 

το ΑΕΠ που θα παρουσίαζε ο Πίνακας 3 θα ήταν µικρότερο αυτού του Πίνακα 2.  

 

Περιληπτικά ο Πίνακας 3 παρουσιάζει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν από την πλευρά του 

εισοδήµατος µε το συνολικό εισόδηµα από αγροτική παραγωγή να εµφανίζεται ξεχωριστά και τα 
υπόλοιπα ιδιωτικά εισοδήµατα (εκτός των µισθών) να εµφανίζονται, λόγω έλλειψης αναλυτικών 

στοιχείων, από κοινού.  
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Πίνακας 3: Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 
 1970 1994 

  %ΑΕΠ  %ΑΕΠ 

Αγροτικό εισόδηµα 45.355 14,9 2.213.118 11,7 

+ Μισθοί και ηµεροµίσθια 95.913 31,5 6.997.989 36,9 

+Ιδιωτικά κέρδη, ενοίκια, 

τόκοι, γαιοπρόσοδος 

99.697 32,7 4.638.321 24,4 

+Κέρδη δηµοσίων 
επιχειρήσεων 

5.678 1,9 635.931 3,3 

= Εθνικό Εισόδηµα 246.643  14.485.359  

+Αποσβέσεις 16.860 5,5 1.602.134 8,4 

+Εµµεσοι φόροι 40.917 13,4 2.885.338 15,2 

=Ακαθάριστο Εθνικό 

Προϊόν 

304.420 100.0 18.972.831 100.0 

Πηγή: ΕΣΥΕ Εθνικοί Λογαριασµοί 

 
Θα κλείσουµε το κεφάλαιο αυτό αναφέροντας κάποια σηµαντικά υποσύνολα του ΑΕΠ. Το πιο 

σηµαντικό είναι το λεγόµενο ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα, ένα κοµµάτι του ΑΕΠ το οποίο 

είναι διαθέσιµο για τους πολίτες ή τα νυκοκοιριά της οικονοµίας. Με άλλα λόγια, καταδεικνύει 

το ποσό εκείνο που έχουν στη διάθεση τους τα νυκοκυριά και συνεπώς µπορούν να το ξοδέψουν 

ή να το αποταµιεύσουν. Ο λόγος που το ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα έχει µεγάλη σηµασία 

είναι ότι η συνολική ζήτηση εµπορευµάτων για την οικονοµία ολόκληρη, καθω΄ς και το επίπεδο 

των αποταµιεύσεων, εξαρτώνται από αυτό και όχι από το ΑΕΠ. Πως προκύπτει το ∆ιαθέσιµο 

Προσωπικό Εισόδηµα; 

 

Έχουµε ήδη δει ότι στο ΑΕΠ συνυπολογίζονται οι αποσβέσεις  οι οποίες δεν είναι εισόδηµα 

αλλά πληρωµή για φθορές κεφαλαίου το οποίο παρήχθη στο παρελθόν. Εάν αφαιρέσουµε µόνο 

τις αποσβέσεις από το ΑΕΠ µας µένει το λεγόµενο Καθαρό Εγχώριο Προϊόν. Εάν τώρα 

αφαιρεθούν από Καθαρό Εγχώριο Προϊόν οι έµµεσοι φόροι (που καταλήγουν στο κράτος και όχι 

σε νυκοκοιριά ή επιχειρήσεις) και προστεθεί το καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό, βρίσκουµε 
το Εθνικό Εισόδηµα. 

 

Όµως το Εθνικό Εισόδηµα διαφέρει από το εισόδηµα που τελικά καταλήγει στη στις τσέπες (ή 

στους τραπεζικούς λογαριασµούς) των πολιτών ή των νυκοκοιριών. Πώς; Από τα κέρδη των 

ανωνύµων εταιριών ένα µέρος καταβάλλεται ως φόρος κερδών στο κράτος, ένα άλλο 

παρακρατείται από τις επιχειρήσεις για να χρησιµοποιηθεί για αγορά κεφαλαίου για το µέλλον, 
και µόνο το υπόλοιπο καταλήγει στους µετόχους των ανώνυµων αυτών επιχειρήσεων ως 

προσωπικό εισόδηµα. Επίσης από τους συνολικούς µισθούς και ηµεροµίσθια, οι εισφορές στην 

κοινωνική ασφάλιση δεν καταλήγουν στα νυκοκοιριά ως προσωπικό εισόδηµα. Αντίθετα οι 

κρατικές µεταβιβάσεις προς τα νυκοκοιριά (συντάξεις, επιδόµατα, κλπ) ενισχύουν το προσωπικό 

εισόδηµα.  
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Συνεπώς για να καταλήξουµε στο Προσωπικό Εισόδηµα θα πρέπει (βλέπε την προηγούµενη 
παράγραφο) να αφαιρέσουµε από το Εθνικό Εισόδηµα τους φόρους επί των κερδών των 

ανωνύµων εταιριών, το µέρος των κερδών των ανωνύµων εταιριών που επενδύονται σε 

κεφάλαιο, και τις εισφορές στη κοινωνική ασφάλιση των µισθωτών και των εργοδοτών. Κατόπιν 

πρέπει στο ποσό που βρήκαµε να προσθέσουµε τις κρατικές µεταβιβαστικές πληρωµές (π.χ. 

συντάξεις, επιδόµατα). Το ποσό στο οποίο θα καταλήξουµε είναι το Προσωπικό Εισόδηµα για 

εκείνη τη χρονιά. 
 

Έχοντας µε αυτό τον τρόπο καταλήξει στον υπολογισµό του Προσωπικό Εισόδηµατος της 

χώρας, µας µένει ένα βήµα ακόµα πριν βρούµε το εισόδηµα που έχουν στη διάθεσή τους τα 

άτοµα ή τα λεγόµενα νυκοκοιριά. Για να υπολογίσουµε αυτό το ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα 

απλούστατα θα πρέπει να αφαιρέσουµε τους φόρους εισοδηµάτων που πληρώνουν τα 

νυκοκοιριά απ’ ευθείας στο κράτος. Άρα ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα = Προσωπικό 

Εισόδηµα – άµεσοι φόροι (ή φόροι εισοδήµατος). 
 

Τί κάνουν τα νυκοκοιριά µε το ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα; Ένα µέρος του το ξοδεύουν 

(αγοράζοντας αγαθά προς κατανάλωση) και το υπόλοιπο το αποταµιεύουν (π.χ. το καταθέτουν 

σε τραπεζικούς λογαριασµούς, αγοράζουν οµόλογα). Το επόµενο πλαίσιο περιέχει µία περίληψη 

της ακολουθίας υπολογισµών που µας οδήγησε από το ΑΕΠ µιας χώρας στο ∆ιαθέσιµο 

Προσωπικό Εισόδηµα. 

 

Από το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο ∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα 
 

• Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - Αποσβέσεις = Καθαρό Εγχώριο Προϊόν 

• Καθαρό Εγχώριο Προϊόν - Εµµεσοι Φόροι + καθαρό εισόδηµα από το εξωτερικό = Εθνικό 

Εισόδηµα = µισθοί + κέρδη + τόκοι + ενοίκια + γαιοπρόσοδος 

• Εθνικό Εισόδηµα - Φόροι κερδών ανωνύµων εταιριών - Παρακρατηθέντα κέρδη ανωνύµων 

εταιριών - εισφορές στη κοινωνική ασφάλιση + κρατικές µεταβιβαστικές πληρωµές = 

Προσωπικό Εισόδηµα 

• Προσωπικό Εισόδηµα - Φόροι εισοδήµατος φυσικών προσώπων = ∆ιαθέσιµο Προσωπικό 

Εισόδηµα  

∆ιαθέσιµο Προσωπικό Εισόδηµα  = Κατανάλωση + Αποταµίευση 
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Περίληψη Ερωτήσεις 
10.1 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν – 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν  

1. Ποιά η διαφορά Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος και Ακαθάριστου 

Εθνικού Προϊόντος; 

10.2 Ο δείκτης τιµών – Ο 

αποπληθωρισµός του ΑΕΠ – Η διαφορά 

ονοµαστικού και πραγµατικού ΑΕΠ 

2. Επανα-υπολογείστε τις στήλες 3,4&5 

του Πίνακα 1 (που βρίσκεται στο τέλος 

του Τµήµατος 10.2) χρησιµοποιώντας το 

έτος 2031 ως έτος-βάση για το επίπεδο 

τιµών. Αποδείξτε ότι οι τιµές της στήλης 

5 (δηλαδή το πραγµατικό ΑΕΠ) δεν 

επιρρεάζεται από το ποιό έτος θα 
επιλεχθεί ως έτος-βάση. 

10.3 Το ΑΕΠ ως άθροισµα των 

εισοδηµάτων – Το ΑΕΠ ως το άθροισµα 

των ανταλλακτικών αξιών των τελικών 

αγαθών – Ο υπολογισµός της 

προστιθέµενης (ανά στάδιο) αξίας ενός 
τελικού προϊόντος (π.χ. ενός πουκάµισου) 

– Το ΑΕΠ και τα έξοδα «απόσβεσης» του 

κεφάλαιου  

3. Τί αντίκτυπο έχει στη µέτρηση του 

συνολικού εισοδήµατος µιας χώρας το 

κόστος αντικατάστασης και φθοράς του 

κεφάλαιου; 

10.4 Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν - 
Ακαθάριστο Εγχώριο Εισόδηµα –

Ακαθάριστη Εγχώρια ∆απάνη – Οι 

τέσσερις τοµείς δαπανών µιας 

οικονοµίας: (α) νυκοκοιριά 

(κατανάλωση), (β) επιχειρήσεις 

(επένδυση), (γ) κράτος (δηµόσια 

κατανάλωση), (δ) Εξωτερικός τοµέας 
(καθαρές εξαγωγές) – Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν και Ακαθάριστο 

Εγχώριο Εισόδηµα για την Ελλάδα 1974 

και 1992 – Ο υπολογισµός του 

∆ιαθέσιµου Προσωπικού Εισοδήµατος 

 

4. Που και πως υπεισέρχονται οι έµµεσοι 

και άµεσοι φόροι στον υπολογισµό του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και 
του ∆ιαθέσιµου Προσωπικού 

Εισοδήµατος; 
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Κεφάλαιο 11 – Οικονοµική ανάπτυξη 
   

11.1 Μεταβολές στην οικονοµική ζωή 

 
Συνηθισµένοι στις τεράστιες ποσότητες εµπορευµάτων που διακινούνται καθηµερινά, είναι 
δύσκολο να χωρέσει ο νούς µας πόσο διαφορετικά ήταν τα πράγµατα σε προηγούµενες εποχές. 
Την εποχή της παντοδυναµίας της Βενετίας και του ναυτικού της, το µεγαλύτερο ποσοστό του 
διεθνούς εµπορίου µεταφερόταν από Ενετικά πλοία. Μπορείς να το φανταστείς ότι όλα τα 
εµπορευµάτα που µετέφερε ο Ενετικός στόλος στη διάρκεια ενός ολόκληρου χρόνου, θα 
χωρούσαν σήµερα σε ένα σύγχρονο φορτηγό πλοίο; Όσο για το «στεριανό» εµπόριο, οι ιστορικοί 
αναφέρουν ότι η συνολική ποσότητα των προϊόντων που εισήχθησαν στην Γαλλία από τα νοτιο-
ανατολικά της σύνορα στη διάρκεια του έτους 1305µ.Χ., σήµερα θα χωρούσε άνετα σε ένα 

σύγχρονο φορτηγό τραίνο.  
 
Μέσα σε επτά αιώνες η παραγωγή εµπορευµάτων έχει λάβει γιγάντιες διαστάσεις. Παρόλο ότι η 
φτώχεια εξακολουθεί να τυρρανά την πλειοψηφία των ανθρώπων, στη διάρκεια αυτών των επτά 
αιώνων η αύξηση της ποσότητας των αγαθών ήταν κατά πολύ µεγαλύτερη από την αύξηση του 
πληθυσµού της γης. Η βασική αιτία βέβαια ήταν η βιοµηχανική επανάσταση η οποία άλλαξε 
ριζικά την τεχνολογική βάση καθώς και την κοινωνική οργάνωση της παραγωγής (βλέπε 
Κεφάλαιο 3). Όπως συζητήσαµε στα Κεφάλαια 1 και 3, το φαινόµενο της εκβιοµηχάνησης 
συνοψίζεται στην ποσοτική και ποιοτική αύξηση των αγαθών που ονοµάσαµε κεφάλαιο – δηλαδή 
τα αγαθά εκείνα τα οποία παράγονται για να βοηθήσουν στην παραγωγή άλλων προϊόντων. 
 
Σε γενικές γραµµές λέµε ότι η οικονοµία αναπτύσσεται ή µεγεθύνεται όταν αυξάνονται οι 
παραγωγικοί της πόροι, οι συντελεστές παραγωγής που διαθέτει. Όµως στην ουσία η οικονοµία 
(εθνική, τοπική ή και παγκόσµια) αναπτύσσεται µε γοργά βήµατα όταν αυξάνεται ή βελτιώνεται 
το κεφάλαιο το οποίο χρησιµοποιείται στην παραγωγή. Μια µατιά γύρω µας θα µας πείσει. Οι 
αγρότες του τρίτου κόσµου δουλεύουν πολύ σκληρά. Και όµως είναι, στην µεγάλη τους 
πλειοψηφία, βουτηγµένοι στη φτώχεια. Τί τους λείπει; Καλό θα ήταν να είχαν πιο εύφορη γη, να 
µην τυρρανιώνται από πληµµύρες ή ξηρασία. Όµως το βασικό στοιχείο που τους λείπει είναι οι 
επενδύσεις σε κεφάλαιο (µην ξεχνάµε ότι και χώρες όπως οι ΗΠΑ ή η Αυστραλία πλήττωνται 
από τυφώνες και ξηρασία, φυσικές καταστροφές τις οποίες τις ξεπερνούν λόγω του κεφάλαιου 
που διαθέτουν). 
 
Όσο µεγεθύνονται και βελτιώνονται οι συντελεστές παραγωγής (µε πρώτο το κεφάλαιο) τόσο 
αυξάνεται η µέγιστη ποσότητα προϊόντων που µπορεί να παραχθεί. Χρησιµοποιώντας την 
ορολογία που αναπτύξαµε στο Κεφάλαιο 10, µε την ανάπτυξη των παραγωγικών συντελεστών 
µιας οικονοµίας αυξάνεται το µέγιστο δυνατό ΑΕΠ που µπορεί να παραχθεί και να τεθεί στη 
διάθεση των κατοίκων της χώρας. Να ένας τρόπος που µετριέται η ανάπτυξη µιας χώρας: 
ανάλογα µε τον µέσο όρο του ΑΕΠ, δηλαδή το λόγο ΑΕΠ προς τον αριθµό των κατοίκων της 
χώρας (ή το κατά κεφαλή ΑΕΠ) - βλέπε τον σχετικό πίνακα στο Τµήµα 1.4 του Κεφαλαίου 1 ο 
οποίος περιέχει το κατά κεφαλή ΑΕΠ για την Ελλάδα, Κύπρο, ΗΠΑ, ∆. Γερµανία, Ινδονησία και 
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Μπαγκλαντές για τις χρονιές 1962-1992. 
 

Η διαδικασία της οικονοµικής ανάπτυξης δεν αφορά βέβαια µόνο αριθµητικά δεδοµένα αλλά και 

έντονες ποιοτικές αλλαγές στην καθηµερινή οικονοµική και κοινωνική πραγµατικότητα, στη ζωή 

των ανθρώπων. Εχουµε δει ότι από τις απαρχές της, η γένεση των κοινωνιών της αγοράς (οι 

οποίες είναι γνωστές και ως  κεφαλαιοκρατικές ή καπιταλιστικές κοινωνίες) επέφερε δραµατικές 

µεταβολές σε όλους τους τοµείς της ζωής. Ακόµα και στην ποσότητα της ανθρώπινης γνώσης.  
 
Μέχρι τα µέσα του 19ου αιώνα, ήταν δυνατόν (χωρίς να είναι βέβαια εύκολο) ένας επιµελής και 
έξυπνος άνθρωπος να γίνει πανεπιστήµονας, να αποκτήσει δηλαδή πραγµατικά εγκυκλοπαιδικές 
γνώσεις, να ξέρει σχεδόν τα πάντα (από τις τελευταίες ανακαλύψεις και θεωρίες της 
φυσικοχηµείας, των µαθηµατικών, των αστρονόµων, των βιολόγων µέχρι και αυτές των 
πολιτικών φιλοσόφων, των θεολόγων, των ιστορικών και των φιλολόγων). Σήµερα κάτι τέτοιο 
είναι εντελώς αδύνατο. Ένας φυσικός δεν µπορεί καν να διανοηθεί ότι θα µπορέσει ποτέ να 
κατανοήσει σε βάθος όλους του τοµείς της φυσικής. Ένας οικονοµολόγος δεν µπορεί σε καµία 
περίπτωση να παρακολουθήσει τις εξελίξεις σε όλους τους κλάδους της οικονοµικής. Ένας 
βιολόγος είναι αναγκασµένος να αφιερωθεί σε ένα µόνο, σχετικά µικρό, µέρος της βιολογίας. Ο 
καταµερισµός εργασίας που ξεκίνησε στα εργοστάσια και πολλαπλασίασε την παραγωγή 
προϊόντων εφαρµόστηκε και στις επιστήµες µε αποτέλεσµα τον πολλαπλασιασµό της ποσότητας 
γνώσης. Τόσο η ποσότητα όσο και η πολυπλοκότητα της γνώσης έχουν γιγαντωθεί σε πλήρη 
αναλογία µε εκείνες των εµπορευµάτων και των µηχανηµάτων τα οποία βοηθούν στην παραγωγή 
τους.  
 
Στον τοµέα του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο ζούµε, είδαµε στο Κεφάλαιο 3 
πως η αρχή έγινε µε την έξωση των κολίγων και τη δηµιουργία µιας καινούργιας άκληρης τάξης 
η οποία αναγκάστηκε να ζήσει υπό τραγικές συνθήκες εξαθλίωσης στις παρυφές των 
κωµοπόλεων της εποχής – κωµοπόλεις οι οποίες, µε αυτό τον τρόπο, µεταµορφώθηκαν σε 
µεγαλουπόλεις. Αυτή τη διαδικασία την βλέπουµε και σήµερα καθώς πόλεις του τρίτου κόσµου 
µετατρέπονται, λόγω της εγκατάλειψης της υπαίθρου, σε µεγαθήρια των δέκα και δεκαπέντε 
εκατοµυρίων κατοίκων (π.χ. η πόλη του Μεξικού, το Καϊρο, το Ριο ντε Τζανέϊρο). 
 
Στη χώρα µας αυτή η διαδικασία της αστικοποίησης του πληθυσµού συντελέστηκε σχετικά 
πρόσφατα (µετά τη δεκαετία του 1950) και σε κάποιο βαθµό συνεχίζεται ακόµη καθώς οι 
µεγάλες πόλεις συνεχίζουν να συγκεντρώνουν όλο και περισσοτερο πληθυσµό. Η συγκέντρωση 
της µεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσµού στις πόλεις, η αποκοπή από την αγροτική παραγωγή 
για ίδια κατανάλωση και η πλήρης εξάρτηση από την εξασφάλιση αµοιβόµενης εργασίας άλλαξε 
ριζικά τις κοινωνίες και τον τρόπο µε τον οποίο αυτές ανα-παράγονται. 
 
Για να ξαναγυρίσουµε στην καθ’ εαυτή οικονοµική δραστηριότητα, η οργάνωση της  
παραγωγικής διαδικασίας στις «νεοφερµένες» κοινωνίες της αγοράς οδήγησε, για πρώτη φορά 
στην ιστορία της ανθρωπότητας, στη µαζική παραγωγή προϊόντων. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν 
δυνατό χωρίς τον καταµερισµό εργασίας και την εφαρµογή των αποτελεσµάτων της 
επιστηµονικής έρευνας και των τεχνολογικών ανακαλύψεων στην παραγωγική διαδικασία (π.χ. η 
ατµοµηχανή παλιότερα και οι υπολογιστές σήµερα). Σηµαντικότατο υποπαράγωγο αυτής της 
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διαδικασίας  ήταν ο πολλαπλασιασµός της παραγωγικότητα της εργασίας.  
Έτσι τα προϊοντα που αντιστοιχούσαν σε κάθε εργαζόµενο αυξήθηκαν εντυπωσιακά. Αν και οι 
εργαζόµενοι δεν ήταν οι ιδιοκτήτες των προϊόντων που παρήγαν (και πολλές φορές έµεναν 
άνεργοι) το βιοτικό επίπεδο της εργατικής τάξης βελτιώθηκε σταθερά. Παράλληλα η αύξηση του 
ελεύθερου (εκτός εργασίας) χρόνου ενίσχυσε τη δυνατότητα µαζικής κανάλωσης των αγαθών. Οι 
πρόοδοι στην ιατρική οδήγησαν στην εξάλειψη των επιδηµιών (που όµως συνεχίζουν να 
µαστίζουν χώρες και ηπείρους όπου η ανάπτυξη αποτελεί ακόµα όνειρο) και στη µείωση της 
θνησιµότητας, την αύξηση του µέσου χρόνου ζωής.  
 
Παρόλες αυτές τις σταδιακές βελτιώσεις στις συνθήκες διαβίωσης της εργατικής και µικρο-
µεσαίας τάξης (της τάξης των τέως κολίγων και µικρο-ιδιοκτητών), η ποιότητα ζωής υπόκειτο σε 
συνεχείς πιέσεις λόγω της «συµπίεσης» τόσων ανθρώπων σε σχετικά µικρό χώρο. Η 
συγκέντρωση του πληθυσµού στις πόλεις και οι πρώτες επιδηµίες που ακολούθησαν ανάγκασαν 
το κράτος να αναλάβει την ευθύνη για την δηµιουργία και συντήρηση κάποιας υλικής υποδοµής 
για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας (π.χ. υπονόµους), για την οµαλή λειτουργία της 
οικονοµίας (δρόµοι, συγκοινωνίες, επικοινωνίες και µεταφορές, πάρκα, δηµόσιοι χώροι), και 
ταυτόχρονα έδωσε τη δυνατότητα για µαζικοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την 
παροχή της εκπαίδευσης από το κράτος. 
 
Η «δηµιουργία» ανθρώπινων µαζών οι οποίες εξαρτώνταν ολοκληρωτικά από την αγορά (και τις 
διακυµάνσεις της) για την επιβίωσή τους επέβαλε, για λόγους κοινωνικής συνοχής και ειρήνης, 
την ίδρυση θεσµών κοινωνικής προστασίας και ασφάλισης από το κράτος. Έτσι δηµιουργήθηκαν 
θεσµοί οι οποίοι συνολικά αποκαλούνται «κράτος πρόνοιας» (βλέπε Κεφάλαιο 9) και που, σε 
µεγάλο βαθµό, παρήχαν πρόνοια που προηγουµένως παρέχονταν αυθόρµητα στο πλαίσιο των 
συµβάσεων της κοινωνίας του χωριού και της γειτονιάς (οι οποίες χάθηκαν όταν η βιοµηχανική 
επανάσταση οδήγησε στην ερήµωση του χωριού, στην τσιµεντοποίηση της γειτονιάς και την 
αποθέωση της αστυφιλίας). 
 
Έτσι οι επελαύνουσες κοινωνίες της αγοράς πέρασαν διαδοχικά από (α) τα αρχικά στάδια (όπου 
ήταν ακόµη κυρίαρχη η αγροτική παραγωγή), στην (β) περίοδο της ραγδαίας ανάπτυξης της 
βιοµηχανίας (βιοµηχανική επανάσταση), στην (γ) περίοδο της συσσώρευσης κεφαλαίου που 
µετασχηµάτισε ριζικά την καθηµερινή πραγµατικότητα, και (δ) στην τωρινή περίοδο µε τα 
χαρακτηριστικά της βιοµηχανικής µαζικής παραγωγής να συνδυάζονται µε την ανάπτυξη του 
τοµέα των υπηρεσιών και την έντονη παρουσία του «κράτους πρόνοιας».  
 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, πολλές αναπτυγµένες βιοµηχανικά περιοχές παρήκµασαν (π.χ η 
Βόρεια Αγγλία στη Βρετανία, η βιοµηχανική περιοχή του Cleveland ΗΠΑ ή η τέως βιοµηχανική 
περιοχή του Λαυρίου στην Ελλάδα), έχασαν τη βιοµηχανική τους υποδοµή και έµειναν στο έλεος 
του «κράτους πρόνοιας», το οποίο όµως πλέον καλείται να ανταποκριθεί στο έργο του µε 
λιγότερους πόρους για το κάθε άτοµο το οποίο έχει την ανάγκη του (καθώς µειώθηκαν οι κατά 
κεφαλή εισφορές στο ΙΚΑ, στην τοπική Εργατική Εστία και σε άλλους θεσµούς του «κράτους 
πρόνοιας»). Ταυτόχρονα κάποιες περιοχές του Τρίτου Κόσµου αναπτύχθηκαν έλκωντας 
κεφάλαιο το οποίο εγκατέλειπε τις παρηκµασµένες περιοχές της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Είναι 
σαν τµήµατα του Τρίτου Κόσµου να µεταφέρθηκαν στο βιοµηχανικό Βορρά. (Θα επανέλθουµε 
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σε αυτό το ζήτηµα στο Τµήµα 11.4) 
 
Περιληπτικά, η εξέλιξη των κοινωνιών της αγοράς είναι συνεχής. Ενώ οι παραγωγικές δυνάµεις 
της παγκόσµιας οικονοµίας αυξάνονται σταθερά (και πολλές φορές γοργά), η κατανοµή του 
κεφαλαίου, του εισοδήµατος και της ευηµερίας γίνεται όλο και πιο άνιση και όλο πιο 
απρόβλεπτη. Ο Αυστριακός οικονοµολόγος Joseph Schumpeter προσπάθησε να χαρακτηρίσει 
αυτή την διαδικασία µε τον όρο δηµιουργική καταστροφή. 
    

11.2 Οικονοµική ανάπτυξη (ή µεγέθυνση) 

 
Στο Τµήµα αυτό θα µελετήσουµε µε τη βοήθεια του σχεδιαγράµµατος που ακολουθεί τη 
διαδικασία ανάπτυξης από έτος σε έτος µιας κοινωνίας της αγοράς. Έστω ότι στην αρχή του 
παρόντος έτους η οικονοµία χρειάζεται ένα χρηµατικό ποσό Χ το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για 
να «µπει εµπρός» η παραγωγική διαδικασία. Όπως έχουµε δει επανηλειµµένως, το ποσό Χ 
χρειάζεται για να µισθωθούν (ή να αγοραστούν) οι απαραίτητοι συνετελεστές παραγωγής. Για 
την ακρίβεια, ΧΚ ξοδεύονται για είδη κεφάλαιου (µηχανήµατα κλπ), ΧΕ για µίσθωση εργασίας 
και ΧΓ για την µίσθωση της απαραίτητης γης. Περιληπτικά, 
 
Χ = ΧΚ + ΧΕ + ΧΓ ---------------------------- (1) 
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Περίληψη συµβόλων διαγράµµατος 
Χ = το χρηµατικό ποσό που ξοδεύεται φέτος σε συντελεστές παραγωγής 
[ΧΚ ποσό για µίσθωση αγαθών-κεφάλαιου, ΧΕ εργασίας (δηλαδή µισθούς), και ΧΓ γης (δηλαδή 
γαιοπρόσοδος] 
Ε = τα συνολικά έσοδα από την πώληση όλων των αγαθών (περιλαµβάνει και τα έσοδα ΧΚ από 
µίσθωση αγαθών-κεφάλαιου, π.χ. µηχανηµάτων και πρώτων υλών) 
Τ = οι τόκοι που καταβάλονται από τις επιχειρήσεις στο τέλος της χρονιάς ως αντίτιµο για το 
δανεισµό του ποσού Χ στην αρχή της χρονιάς 
Σ = η απόσβεση που είναι αναγκαία για την αποκατάσταση των φθορών που έχουν υποστεί τα 
µηχανήµατα τα οποία µισθώθηκαν από τις επιχειρήσεις  
Κ = κέρδη, Μ=µισθοί (=ΧΕ), Γ= γαιοπρόσοδος (=ΧΓ) 
Κπ = τα παρακρατηµένα κέρδη, δηλαδή το ποσό από τα κέρδη των ανώνυµων εταιριών που 
παρακρατούνται από τις επιχειρήσεις για να επενδυθούν στην παραγωγή της επόµενης χρονιάς  
Κα,Μα,Γα = οι ποσότητες των κερδών, µισθών και γαιοπροσόδου (αντίστοιχα) που 
αποταµιεύονται 
Κλ,Μλ,Γλ = οι ποσότητες των κερδών, µισθών και γαιοπροσόδου (αντίστοιχα) που 
καταναλώνονται 

Κόστος 
παραγωγής 

εφέτος = Χ 

Κεφάλαιο 

Εργασία 

Γη 
Χ 

Μ=Χ 

Χ Κ 

Ε 

Γ 

Παρα-
γωγική 
∆ιαδι-
κασία 

Προϊόντα 
Έσοδα  

=  Ε 

Κέρδη 
 = Κ Μισθοί 

 

Ενοίκιο/ 
Γαιοπρόσοδος 

Ε 
Χ 

Γ 

Κατανάλωση 
= Λ = Κλ+Μλ+Γλ 

Αποταµίευση 
= Α = Κα+Μα+Γα 

Η διαδικασία οικονοµικής ανάπτυξης και συσσώρευσης κεφάλαιου: 
Αρχικό ποσό που «επενδύεται» στην παραγωγή φέτος = Χ 
Ποσό που είναι διαθέσιµο για την παραγωγή τον επόµενο χρόνο = Χ+Π  

Γ=Χ Κπ 

Κα 

Κλ 

Μλ 

Μα 
Γα 

Γλ 

Χ+Σ+Τ 

Κ 
Χ 

Αποπληρωµές= 
Αρχικό Ποσό (Χ)+ 
Τόκοι (Τ)+ 
Απόσβεση (Σ) 
 

αxπ 

Κ 

 

Καθαρές 
Επενδύσεις 

= Π = 
 Κπ+αxπ 

Ποσό για την 
παραγωγή του χρόνου 
= Χ+Π 
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Α = το συνολικό ποσό που αποταµιεύεται φέτος  
Λ = το συνολικό ποσό που καταναλώνεται ή ξοδεύεται (φέτος) 
α = το ποσοστό (0<α<1) των αποταµιεύσεων Α που επενδύονται στην παραγωγή της επόµενης 
χρονιάς  
Π = το σύνολο των καθαρών επενδύσεων στην παραγωγή της επόµενης χρονιάς  

 
Οι συντελεστές οι οποίοι µισθώνονται/αγοράζονται µε το ποσό Χ εισέρχονται στην παραγωγική 
διαδικασία και το αποτέλεσµα είναι η παραγωγή προϊόντων τα οποία, κατόπιν, πωλούνται στην 
αγορά για ένα συνολικό ποσό ίσο µε Ε - πρόσεξε πως στο ποσό Ε συµπεριλαµβάνονται τα έσοδα 
Χ

Κ από την αγορά αγαθών-κεφάλαιου (π.χ. µηχανηµάτων) από τους επιχειρηµατίες. Το ποσό Ε 
λοιπόν µπορούµε να το θεωρήσουµε ίσο µε τα συνολικά έσοδα από την πώληση όλων των 
αγαθών τη χρονιά αυτή. (Παρατήρησε πως στο διάγραµµά µας τα ποσά ΧΕ και ΧΓ καταλήγουν 
κατευθείαν από το αρχικό ποσό Χ σε µισθούς και γαιοπρόσοδο αντίστοιχα.) 
  
Πού καταλήγουν λοιπόν αυτά τα έσοδα; Όπως έχουµε δει αρκετές φορές έως τώρα, οι παραγωγοί 
χρωστούν: (α) το αρχικό ποσό Χ µε το οποίο αρχικά αγοράσαν/µίσθωσαν τους συντελεστές 
παραγωγής εργασία, κεφάλαιο και γη, (β) τους τόκους Τ πάνω σε αυτό το ποσό, και (γ) ένα ποσό 
Σ που αντιστοιχεί στις φθορές του κεφάλαιου που χρησιµοποιήθηκε στην παραγωγή και των 
οποίων το κόστος αποκαλείται «απόσβεση». Ας ονοµάσουµε το άθροισµα αυτών των «χρεών» 
των επιχειρήσεων αποπληρωµές. Με άλλα λόγια οι αποπληρωµές ισούνται µε το ποσό Χ+Τ+Σ.  
 
Απαραίτητη συνθήκη για να µπορεί αυτή η οικονοµία να αναπαραχθεί τον επόµενο χρόνο 
(δηλαδή να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση όπως και φέτος) είναι να µπορέσει να καλύψει τα 
βασικά της έξοδα. Αν θέλει να αναπτυχθεί θα πρέπει βέβαια να υπερ-καλύψει τα έξοδά της. Ποιά 
είναι αυτα; Είναι το ποσό Χ, οι τόκοι Τ πάνω στο Χ και η απόσβεση Σ. Εάν δεν καλυφθεί λοιπόν 
αυτό το ποσό Χ+Τ+Σ των αποπληρωµών, δεν θα µπορεί η οικονοµία αυτή να έχει στη διάθεσή 
της για την παραγωγική διαδικασία του επόµενο χρόνου ούτε το ποσό Χ που είχε φέτος.  
 
Παραδείγµατος χάριν, εάν οι παραγωγοί δεν ξεπληρώσουν το ποσό Χ που δανείστηκαν, 
συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων Τ, δεν θα µπορέσουν να δανειστούν το ίδιο ποσό Χ του 
χρόνου. Αν πάλι επιστρέψουν το ποσό Χ+Τ αλλά δεν µπορέσουν να καλύψουν την απόσβεση Σ 
από τα φετινά έσοδα Ε, αυτό σηµαίνει ότι, και να επανα-δανειστούν Χ του χρόνου, ένα µέρος 
του Χ θα πρέπει να το χρησιµοποιήσουν για να καλύψουν τις φθορές που υπέστη το κεφάλαιο 
φέτος. Ένα παράδειγµα είναι η ανικανότητα να αντικαταστήσουν οι επιχειρήσεις τις πρώτες ύλες 
που δαπάνησαν στην φετινή παραγωγή. Ένα άλλο είναι να µην καταφέρουν να αποκαταστήσουν 
τις φθορές που υπέστησαν τα µηχανήµατα. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει του χρόνου να 
πληρώσουν αυτό το ποσό της απόσβεσης το οποίο έπρεπε να το είχαν βρει φέτος. Αποτέλεσµα 
θα είναι να µείνουν µε λιγότερα χρήµατα για την παραγωγή προϊόντων του χρόνου. 
 
Για αυτό το λόγο, στο σχεδιάγραµµά µας ένα µέρος από τα έσοδα Ε ίσο µε Χ+Τ+Σ προορίζεται 
για αποπληρωµές. Εάν αφαιρέσουµε λοιπόν το ποσό αυτό (Χ+Τ+Σ) από τα έσοδα Ε, τί µένει; 
Μένουν τα κέρδη Κ των επιχειρήσεων. (Παρατήρησε πως από τα έσοδα Ε το ποσό που δεν 
χρησιµοποιηθεί ως αποπληρωµή, περνάει στις επιχειρήσεις ως κέρδη Κ. ∆ηλαδή Ε-Χ-Τ-Σ=Κ.) 
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Ας εξετάσουµε τώρα τα τρία βασικά εισοδήµατα: (1) Κέρδη Κ, (2) Μισθοί Μ (= ΧΕ) και (3) 
Γαιοπρόσοδος/ενοίκια Γ (= ΧΓ). Πού καταλήγουν αυτά τα εισοδήµατα; Ξεκινώντας από τα κέρδη 
των επιχειρήσεων, ένα µέρος τους δεν φτάνει ποτέ στους µετόχους/ιδιοκτήτες. Είναι τα κέρδη 
που παρακρατούνται από τη διοίκηση των ανωνύµων εταιριών µε σκοπό να επενδυθούν. Στο 
διάγραµµα αυτά τα παρακρατηµένα κέρδη τα ονοµάσαµε Κπ (παρατήρησε πως τα Κπ 
διοχετεύονται κατ’ ευθείαν στις λεγόµενες καθαρές επενδύσεις). Τα εναποµείναντα κέρδη 
(δηλαδή η διαφορά Κ-Κπ) είτε ξοδεύονται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών (δηαλαδή 
καταναλώνονται) είτε αποταµιεύονται. Στο διάγραµµα ονοµάσαµε το µέρος των κερδών που 
καταλήγουν στην κατανάλωση Κλ και εκείνο που αποταµιεύεται Κα. Το ίδιο κάναµε και µε τους 
µισθούς και την γαιοπρόσοδο. Το µέρος των µισθών που χρησιµοποιείται για την αγορά 
καταναλωτικών αγαθών (και υπηρεσιών) τα ονοµάσαµε Μλ και το αντίστοιχο µέρος της 
γαιοπροσόδου που ξοδεύεται Γλ. Αντίθετα το µέρος των µισθών που αποταµιεύεται το 
ονοµάσαµε Μα και το αντίστοιχο µέρος της γαιοπροσόδου Γα. 
 
Συνολικά λοιπόν, η κατανάλωση Λ της χρονιάς αυτής απορροφά ένα ποσό που ισούται µε 
Λ=Κλ+Μλ+Γλ ενώ η ετήσια αποταµίευση Α ανέρχεται στο ύψος του αθροίσµατος 
Α=Κα+Μα+Γα. Έτσι φτάνουµε στο καίριο ερώτηµα:  
 

Ποιές είναι οι καθαρές επενδύσεις Π που θα οδηγήσουν στην αύξηση (ή την συσσώρευση) του 

κεφάλαιου της οικονοµίας το επόµενο έτος;  

 
[Στο σηµείο αυτό σου υπενθυµίζουµε δύο πράγµατα που έχουµε τονίσει επανηλειµµένα: (α) οι 
επενδύσεις θεωρούνται καθαρές εφόσον έχει ήδη αποπληρωθεί το ποσό Σ της απόσβεσης 
κεφάλαιου, και (β) η οικονοµική ανάπτυξη βασίζεται στις καθαρές επενδύσεις, δηλαδή στην 
συσσώρευση ή αύξηση του κεφάλαιου.] 
 
Ήδη έχουµε δει ότι ένα µέρος των κερδών των ανωνύµων εταιριών (Κπ) επενδύονται άµεσα. 
Ένα άλλο µέρος των καθαρών επενδύσεων προέρχονται από τις αποταµιεύσεις, π.χ. µια εταιρία 
δανείζεται από την τράπεζα ένα ποσό για να αγοράσει ένα καινούργιο βιοµηχανικό ροµπότ. Η 
τράπεζα τότε της παρέχει τις αποταµιεύσεις των πελατών της µε αντάλλαγµα τη υπόσχεση 
µελλοντικών τόκων (οι οποίοι ξεπερνούν εκείνους που καταβάλει στους αποταµιευτές – βλέπε 
Κεφάλαιο 6). Έστω ότι α (όπου 0<α<1) είναι το ποσοστό των αποταµιευµένων χρηµάτων της 
οικονοµίας Α που δανείζονται οι επιχειρήσεις µε σκοπό τις επενδύσεις (δηλαδή τη συσσώρευση 
κεφάλαιου). Τότε οι ετήσιες καθαρές επενδύσεις της οικονοµίας αυτής είναι ίσες µε το ποσό αxA 
συν τα παρακρατηθέντα κέρδη Κπ των ανωνύµων εταιριών: Π = αxΑ + Κπ. 
 
Περιληπτικά, τα ετήσια έσοδα της οικονοµίας αυτής δίδονται από την εξίσωση (2), η 
κατανάλωση από την (3), η αποταµίευση από την (4), και οι καθαρές επενδύσεις από την (5). 
 
Ε = Χ+Τ+Σ+Κ ----------------------------------------(2)  
Λ = Κλ+Μλ+Γλ---------------------------------------(3) 
Α = Κα+Μα+Γα---------------------------------------(4) 
Π = αxΑ + Κπ------------------------------------------(5) 
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Όπως ήδη έχουµε διαπιστώσει, αναγκαία συνθήκη για να αναπαραχθεί η οικονοµία αυτή το 

επόµενο έτος (δηλαδή, για να µπορεί να ξανα-ξεκινήσει την επόµενη χρονιά πάλι µε το ποσό Χ) 
είναι τα έσοδα Ε να καλύπτουν  το αρχικό ποσό Χ συν τους τόκους Τ και την απόσβεση του 
χρησιµοποιούµενου κεφάλαιου Σ. ∆ηλαδή, πρέπει  
 
Ε = Χ+Τ+Σ----------------------------------------------(6) 
 
Εάν ισχύει η συνθήκη (6), τότε η οικονοµία αυτή βρίσκεται σε στασιµότητα – δηλαδή ούτε 
αναπτύσσεται ούτε συρρικνώνεται. Για να αναπτυχθεί όµως πρέπει η (6) να ισχύει ως ανισότητα. 
∆ηλαδή, πρέπει τα έσοδα Ε να υπερ-καλύπτουν το αρχικό ποσό Χ συν τους τόκους Τ και την 
απόσβεση του χρησιµοποιούµενου κεφάλαιου. Συνεπώς η ανάπτυξη από τον ένα χρόνο στον 
άλλο απαιτεί την συνθήκη (7)  
 
Ε >  Χ+Τ+Σ ή, βλέπε εξίσωση (2),  Κ > 0-------(7) 
 
Η ουσία της ανισότητας (7) είναι απλούστατη 
 

Μία κοινωνία της αγοράς (ή αλλιώς µια καπιταλιστική/κεφαλαιοκρατική κοινωνία) δεν µπορεί 
να αναπτυχθεί οικονοµικά δίχως κέρδη! [Βλέπε ανισότητα (7).] 

 
Πόσο γοργή θα είναι η ανάπτυξη το επόµενο έτος; Στο παράδειγµα του διαγράµµατος µας, η 
παραγωγική διαδικασία ξεκίνησε µε ένα ποσό ίσο µε Χ. Στο τέλος της χρονιάς, αφού επεστράφη 
αυτό το ποσό Χ, καταβλήθηκαν όλα τα εισοδήµατα (π.χ. Μ και Κ), πληρώθηκαν όλα τα χρέη 
(π.χ. Τ και Γ) και αποκαταστάθηκαν όλες οι ζηµιές κτιρίων, µηχανηµάτων και πρώτων υλών (Σ), 
ένα ποσό Π [βλέπε εξίσωση (5)] επενδύθηκε – δηλαδή εισέρευσε στην παραγωγική διαδικασία 
επί πλεόν του αρχικού ποσού Χ. Τί σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι τον επόµενο χρόνο, η παραγωγική 

διαδικασία θα ξεκινήσει όχι µε το ποσό Χ µοναχά αλλά µε το ποσό Χ+Π.  

 
Άρα η οικονοµία θα µπορεί να κινητοποιήσει περισσότερους παραγωγικούς συντελεστές από ότι 
την προηγούµενη χρονιά και, συνεπώς, να παράγει περισσότερα προϊόντα δρέποντας έτσι 
µεγαλύτερο συνολικό εισόδηµα (ΑΕΠ). Βέβαια είναι απαραίτητο να σηµειώσουµε ότι η 
κερδοφορία των επιχειρήσεων Κ, καθώς και η γενικότερη αποταµίευση από όλους τους πολίτες 
(Α) µπορεί να είναι αναγκαία συνθήκη για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. ∆εν είναι όµως 

και ικανή συνθήκη!  Εάν τα κέρδη Κ ή οι αποταµιεύσεις της χώρας Α δεν επενδυθούν (δηλαδή εάν 

δεν µετατραπούν σε καθαρές επενδύσεις Π) τότε η οικονοµία δεν θα αναπτυχθεί. Κλείνουµε λοιπόν 
µε το τελικό µας συµπέρασµα το οποίο, ουσιαστικά, επαληθεύει αυτά που λέγαµε στο Τµήµα 1.4 
του Κεφαλαίου 1. 
 

Ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης (ή µεγέθυνσης) µιας χώρας είναι ανάλογος των καθαρών 

επενδύσεων. (Σε αυτό το σηµείο αξίζει να επιστρέψεις στους πίνακες του Τµήµατος 1.4 οι οποίοι 
συνδέουν την οικονοµική ανάπτυξη µε τις καθαρές επενδύσεις επτά χωρών).  

 

11.3 Η ποιοτική διάσταση της ανάπτυξης 
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Στο προηγούµενο τµήµα µελετήσαµε τη διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου από καθαρά 
ποσοτική όψη. Υπάρχει όµως και µια άλλη πλευρά που χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία. Η 
παραγωγική διαδικασία αλλάζει από περίοδο σε περίοδο όχι µόνο σαν αποτέλεσµα µεταβολών 
της ποσότητας κεφάλαιου αλλά και της ποιότητάς του. Η ανάπτυξη δεν σηµαίνει µόνο 
περισσότερα δρεπάνια στους αγρούς (θυµίσου ότι το δρεπάνι είναι µια πρωτόγονη µορφή 
κεφάλαιου) αλλά και το πέρασµα από τη χειρονακτική εργασία στα τρακτέρ και από εκεί στα 
θηριώση θεριστικά µηχανήµατα. Η ποιότητα του κεφάλαιου εξαρτάται λοιπόν από την 
τεχνολογική πρόοδο. 
 
Αυτό που ονοµάζουµε τεχνολογική µεταβολή ή τεχνολογική πρόοδο ενσωµατώνεται σε 
καινούργιες µηχανές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εργαλεία, που κάνουν την παραγωγική 
διαδικασία πιο αποτελεσµατική µε την έννοια ότι µπορεί να παράγεται περισσότερο και 
καλύτερο προϊόν από ότι πριν µε τις ίδιες εργατοώρες (αύξηση της παραγωγικότητας). Είναι 
λοιπόν δύσκολο (µερικοί υποστηρίζουν αδύνατο) να µετρηθεί η ποσότητα κεφαλαίου µιας 
οικονοµίας  αφού τα πιο καινούργια µηχανήµατα δεν µπορούν να συγκριθούν στην ίδια κλίµακα 
µε τα παλιά (π.χ. πως θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ένα θεριστικό µηχάνηµα και 100 
δρεπάνια;). 
 
Παρόλες τις θεωρητικές αυτές δυσκολίες, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι ο λόγος της ποσότητας 
κεφαλαίου ανά εργάτη αυξάνεται συστηµατικά τα τελευταία τριακόσια χρόνια. Με άλλα λόγια, 
το κεφάλαιο εκτοπίζει εργατικά χέρια από τη διαδικασία παραγωγής. Από την άλλη πλευρά η 
αύξηση της κλίµακας παραγωγής στους υφιστάµενους κλάδους (τώρα που το προϊόν είναι 
φθηνότερο και άρα υπάρχει µεγαλύτερη ζήτηση γι' αυτό), η παραγωγή νέων προϊόντων, η 
δηµιουργία νέων αγορών, αυξάνει τις απαιτήσεις για εργατικά χέρια.  
 
Έτσι το αν θα χρειασθούν για να απασχοληθούν περισσότεροι ή λιγότεροι εργαζόµενοι από µία 
περίοδο σε µία άλλη (ως αποτέλεσµα της τεχνολογικής µεταβολής και της συσσώρευσης 
κεφαλαίου) εξαρτάται κάθε φορά από το καθαρό αποτέλεσµα των δύο αυτών αντιτιθέµενων 
τάσεων. Αυτό το αποτέλεσµα θα καθορίσει το πόση εργασία θα ζητηθεί από τις επιχειρήσεις. Ο 
συνδυασµός της ζήτησης αυτής µε την προσφορά εργασίας (που εξαρτάται από δηµογραφικούς 
και κοινωνικούς παράγοντες) διαµορφώνει τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στο 
ποσοστό ανεργίας. 
 
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι παράλληλα µε την συσσώρευση κεφάλαιου µεταβάλλεται και η 
ποσότητα του άλλου συντελεστή παραγωγής, της εργασίας. Ο πληθυσµός έχει γενικά την τάση 
να αυξάνεται, και ταυτόχρονα τις τελευταίες δεκαετίες όλο και περισσότερα άτοµα ικανά προς 
εργασία αποφασίζουν να αναζητήσουν αµοιβόµενη εργασία (να µπουν δηλαδή στις τάξεις του 
εργατικού δυναµικού). Οι δύο αυτές τάσεις έχουν σαν αποτέλεσµα την αύξηση της προσφοράς 
εργασίας κάτι που σηµαίνει ότι χρειάζονται συνεχείς αυξήσεις στη ζήτηση εργασίας µόνο και 
µόνο για να µην ανέλθει το ποσοστό της ανεργίας! 
  

11.4 Στρεβλή ανάπτυξη  
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Κλείνουµε αυτό το κεφάλαιο σηµειώνοντας ότι η συσσώρευση κεφάλαιου (βλέπε Τµήµα 11.2) 
δεν παρατηρείται σε όλες τις οικονοµίες µε τον ίδιο ρυθµό. Μάλιστα δεν παρατηρείται µια 
αναπτυξιακή οµοιογένεια ούτε καν στο εσωτερικό της ίδιας οικονοµίας. Περιοχές όπως η Νότια 
Ιταλία είναι διεθνώς γνωστές για την ανικανότητά τους να παρακολουθήσουν τους ρυθµούς 
ανάπτυξης άλλων περιφερειών της ίδιας χώρας. Ίσως ακόµα πιο προβληµατικό είναι το 
φαινόµενο της επιλεκτικής «αποβιοµηχάνισης» συγκεκριµένων περιφερειών – ένα φαινόµενο το 
οποίο, τα τελευταία είκοσι χρόνια, πλήττει όχι µόνο χώρες όπως η Βρετανία (όπου ξεκίνησε η 
εκβιοµηχάνιση πριν από αιώνες) αλλά και την Ελλάδα (όπου η εκβιοµηχάνιση είναι πολύ πιο 
πρόσφατη). 
 
Παραδείγµατος χάριν, αρκετά εργοστάσια διακόπτουν τη λειτουργία τους σε περιοχές όπου 
αποτελούσαν παραδοσιακά την κύρια πηγή απασχόλησης του πληθυσµού. Αυτό είναι 
αποτέλεσµα της µεταστροφής της συσσώρευσης κεφαλαίου. Σε περιοχές όπου στο παρελθόν η 
βιοµηχανία είχε υποκαταστήσει την αγροτική παραγωγή, τώρα η βιοµηχανία φθίνει (είτε γιατί οι 
βιοµηχανίες αυτές εξαφανίζονται παγκόσµια, είτε γιατί µεταφέρονται σε άλλες γωνιές της γης). 
Στις περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις δυστυχώς δεν «αναδύεται» άλλη µορφή επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας η οποία να καλύψει το κενό που αφήνουν πίσω τους τα σκουριασµένα και 
κλειδαµπαρωµένα εργοστάσια. Το αποτέλεσµα είναι η εγκατάλειψη και η φτώχεια καθώς είναι 
αδύνατον οι τοπικές κοινωνίες να επιστρέψουν στην αγροτική οικονοµία η οποία έδωσε (πριν 
δεκαετίες ή και αιώνες ακόµα) τη θέση της στη βιοµηχανία.  
 
Συνήθως, παράλληλα µε την αποβιοµηχάνιση κάποιων περιοχών, σε άλλες περιοχές 
αναπτύσσεται ο λεγόµενος τοµέα των «υπηρεσιών» (τουρισµός, χρηµατοπιστωτικός τοµέας, 
ασφάλειες, τηλεπικοινωνίες, κ.α.). Αυτή είναι µία αναµενόµενη και αναγκαία εξέλιξη που 
επαληθεύει τη δυναµική των κοινωνιών της αγοράς, καθώς κρίνεται αναγκαίο η παραγωγική 
δοµή να εξελίσσεται ανάλογα µε τις αλλαγές στην τεχνολογία και στις προτιµήσεις των 
καταναλωτών.  
 
Όµως, όπως και η βιοµηχανική επανάσταση στη Βρετανία θεµελιώθηκε στην αβάστακτη 
δυστυχία γενεών ολόκληρων (τέως) κολίγων (βλέπε Κεφάλαιο 3), έτσι και σήµερα παρατηρούµε 
ότι οι δοµικές αλλαγές, αν και απαραίτητες για την συνολική ανάπτυξη, οδηγούν στο µαρασµό 
πολλών ανθρώπων, πόλεων και περιφερειών. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι γοργά 
αναπτυσσόµενοι κλάδοι των υπηρεσιών είναι γεωγραφικά συγκεντρωµένοι σε διαφορετικά µέρη 
από τις φθίνουσες βιοµηχανίες, και έτσι δεν ανακουφίζουν άµεσα τις πληγµένες από την 
αποβιοµηχάνιση περιοχές. Περαιτέρω, ένας πενηντάχρονος εργάτης χαλυβουργίας δεν είναι 
δυνατόν να µετατραπεί από τη µια στιγµή στην άλλη, µε το κλείσιµο της χαλυβουργίας, σε 
χρηµατιστή ή διαφηµιστή. Αποτέλεσµα είναι ολόκληρες γενιές και περιοχές να καταδικάζονται 
στο κοινωνικό περιθώριο. 
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Η εγγενής αδικία της στρεβλής ανάπτυξης 
Στο τέλος του Τµήµατος 11.1 αναφερθήκαµε στην άνιση (ή στρεβλή) ανάπτυξη, η οποία 
ταυτόχρονα δηµιουργεί νέες παραγωγικές διαδικασίες και καταστρέφει παλαιές, δανειζόµενοι 
τον όρο του Joseph Schumpeter δηµιουργική καταστροφή. Η κοινωνική άποψη του προβλήµατος 
είναι ότι αυτοί οι οποίοι επωφελούνται από τη δηµιουργική διάσταση της δηµιουργικής 
καταστροφής δεν είναι τα ίδια πρόσωπα µε εκείνα που υποφέρουν από την καταστροφική 
διάσταση της δηµιουργικής καταστροφής. 

 

Έτσι και µέσα στην Ελληνική οικονοµία υπάρχουν περιοχές που παραδοσιακά υστερούν σε 
οικονοµικές επιδόσεις και κατά κεφαλή προϊόν και εισόδηµα από τον µέσο όρο της οικονοµίας 
µας. Εάν µάλιστα θεωρήσουµε την Ευρωπαϊκή Ένωση ως µία µεγάλη οικονοµία τότε θα 
παρατηρήσουµε µεγάλες διαφορές µεταξύ του βιοτικού επιπέδου χωρών όπως η Ελλάδα και η 
Πορτογαλία και εκείνου των πιο προηγµένων οικονοµιών (π.χ Λουξεµβούργο, Γερµανία).  
 
Ακόµη περισσότερο παρατηρείται φαντασµαγορικά άνιση ανάπτυξη µεταξύ αναπτυγµένων 
χωρών και χωρών του λεγόµενου Τρίτου Κόσµου. Μια πρόσφατη έρευνα του ΟΗΕ έδειξε ότι τα 
πέντε πιο πλούσια άτοµα του κόσµου έχουν ετήσιο εισόδηµα το οποίο υπερβαίνει το άθροισµα 

των Ακαθάριστων Εγχώριων Προϊόντων των 25 πιο φτωχών χωρών του κόσµου! Γιατί τέτοια 
ανισότητα; Το ερώτηµα αυτό µπορεί να απαντηθεί µε ένα σωρό τρόπους. Ένα όµως είναι 
σίγουρο: Παρόλο ότι εργάζονται πιο σκληρά από ότι ίσως µπορούµε πολλοί από εµάς να 
φανταστούµε,  οι εργαζόµενοι του Τρίτου Κόσµου δεν έχουν στη διάθεση τους αρκετό κεφάλαιο 
για να µπορούν να παράγουν, µέσω της εργασίας τους, πλεονάσµατα από τα οποία να 
προκύπτουν σηµαντικές επενδύσεις έτσι ώστε να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα των χωρών 
τους. Το ερώτηµα βέβαια δεν απαντήθηκε. Απλώς πήρε πιο συγκεκριµένη µορφή: Γιατί δεν 
µπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο απαραίτητο κεφάλαιο; Εσύ τι νοµίζεις; 
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Περίληψη Ερωτήσεις 
11.1 Οι οικονοµικές και κοινωνικές 
επιπτώσεις της ανάπτυξης – Ανάπτυξη ή 
µεγέθυνση των συντελεστών παραγωγής 
(µε βάση το κεφάλαιο) – Η σχέση 
ποσότητας/πολυπλοκότητας της 
ανθρώπινης γνώσης µε εκείνη των 
εµπορευµάτων και του κεφάλαιου – Η 
αστυφιλία – Οι λειτουργίες του κράτους 
στις αναπτυσσόµενες οικονοµίες – Ο 
πολλαπλασιασµός της παραγωγικότητας 
της εργασίας και ο καταναλωτισµός – Το 
κράτος πρόνοιας – Η παράλληλη 
ανάπτυξη της οικονοµίας και η 
αποβιοµηχάνιση συγκεκριµένων 
περιφερειών - Η δηµιουργική καταστροφή 
στις κοινωνίες της αγοράς 

1. Βρείτε και αναφέρετε παραδείγµατα 
του κοινωνικού αντίκτυπου της 
οικονοµικής ανάπτυξης στην περιοχή 
σας. 

11.2 ∆ιαγραµατική παρουσίαση της 
διαδικασίας αναπαραγωγής και 
ανάπτυξης µιας οικονοµίας – Απόδειξη 
ότι το βασικό συστατικό της ανάπτυξης 
είναι οι καθαρές επενδύσεις 

2. Γιατί η κερδοφορία και η αποταµίευση 
είναι αναγκαίες αλλά όχι ικανές συνθήκες 
για την οικονοµική ανάπτυξη; ∆ώστε 
παραδείγµατα κερδών ή αποταµίευσης 
που δεν θα βοηθούσαν στην ανάπτυξη 
µιας οικονοµίας 

11.3 Η ποιότητα του κεφάλαιου και η 
τεχνολογική πρόοδος – Το πρόβληµα 
µέτρησης του κεφάλαιου – Οι τάσεις στις 
οποίες υπόκειται η ζήτηση και η 
προσφορά εργασίας στο πλαίσιο µιας 
αναπτυσσόµενης οικονοµίας 

3. Η µέτρηση της ποσότητας χάλυβα που 
έχει παράγει µια οικονοµία τα τελευταία 
τριάντα χρόνια είναι εφικτή. Γιατί δεν 
ισχύει το ίδιο και µε τη µέτρηση της 
ποσότητας κεφάλαιου; 

11.4 Η συνύπαρξη αναπτυξιακής 
δυναµικής και τάσεων αποβιοµηχάνισης 
– Η άνιση ανάπτυξη εντός των συνόρων 
µιας χώρας αλλά και µεταξύ των χωρών  

4. Γιατί θεωρείται αναπόφευκτη για την 
αναπτυσσόµενη παγκόσµια κοινωνία της 
αγοράς η περιθωριοποίηση σηµαντικών 
κοινωνικών µαζών; Μπορείτε να 
σκεφτείται κάποιες λύσεις για το 
πρόβληµα αυτό; 
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Κεφάλαιο 12 – Oικονοµικές διαµυµάνσεις, κύκλοι και 
κρίσεις 
 

12.1 Η οικονοµία σε κρίση 
 
Το Νοέµβρη του 1923 ένα καρβέλι ψωµί στοίχιζε στο Βερολίνο 428 δισεκατοµύρια µάρκα. Και 
να τα είχε κάποιος, θα χρειαζόταν ένα καρότσι για να τα κουβαλήσει στον φούρνο της γειτονιάς! 
Πώς συνέβη αυτό; Εάν δούµε τα στατιστικά στοιχεία της εποχής παρατηρούµε ότι η συνολική 
ποσότητα µάρκων στη Γερµανική ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης (η ονοµασία µε την οποία είναι 
γνωστή η Γερµανία από το 1918 µέχρι την άνοδο των Ναζί στην εξουσία) αυξήθηκε από 33 
δισεκατοµύρια το 1918 σε 608 τετράκις εκατοµύρια το 1923. Βέβαια είναι προφανές ότι αυτή η 
κρίση του Γερµανικού νοµισµατικού συστήµατος είχε να κάνει µε το γεγονός ότι το 1918 η 
Γερµανία έχασε τον  Α’ Παγκόσµιο Πόλεµου, παραδόθηκε και υποχρεώθηκε να πληρώνει 
βαρύτατες πολεµικές αποζηµιώσεις. 
 
Όµως είναι εξ ίσου προφανές ότι οι κρίσεις υπερ-πληθωρισµού (σαν αυτή που κατέστρεψε το 
Γερµανικό νοµισµατικό σύστηµα στη δεκαετία του 1920) δεν εξηγούνται από τις πολεµικές 
ήττες. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 ο πληθωρισµός στην Τουρκία ξεπερνούσε κατά µέσο 
όρο το 40% ενώ στο Ισραήλ έφτασε το 116% και στη Βραζιλία το 199%.  Αλλά και στις 
ανεπτυγµένες χώρες ο πληθωρισµός άγγιξε το 20% στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970. Τέτοιες 
βίαιες αλλαγές στο επίπεδο των τιµών υποδηλώνουν πως κάτι δεν πάει καλά µε την οικονοµία. 
Αντικατοπτρίζουν κρίσεις του οικονοµικού συστήµατος. 
 
Γιατί θεωρείται ο πληθωρισµός ένδειξη κρίσης µιας οικονοµίας; Θεωρητικά, από µόνος του ο 
πληθωρισµός δεν αποτελεί πρόβληµα. Αν για παράδειγµα κάθε µήνα όλες οι τιµές, οι µισθοί, τα 
ενοίκια, τα κέρδη, οι αποσβέσεις, οι συντάξεις, τα επιδόµατα κλπ. ανεβαίνουν κατά 1%, τότε ο 
ετήσιος πληθωρισµός θα ισούται µε 12% και δεν θα αλλάζει τίποτα το πραγµατικό  (ή το 
ουσιαστικό) εφόσον η παραγόµενη ποσότητα προϊόντων, η απασχόληση, και οι επενδύσεις (ως 
ποσοστό του ΑΕΠ) παραµένουν στο ίδιο επίπεδο. Το µόνο που θα αλλάζει είναι η ονοµαστική 
(αλλά όχι η πραγµατική/σχετική) αξία του κάθε τι, π.χ. των συντάξεων, των πορτοκαλιών κλπ). 
Το πρόβληµα όµως είναι ότι οι κρίσεις του νοµισµατικού συστήµατος συνήθως σηµαίνουν ότι 
όλα αυτά τα πραγµατικά µεγέθη δεν παραµένουν στο ίδιο επίπεδο αλλά αντίθετα «υποφέρουν» 
και αυτά. 
 
Για παράδειγµα, από το 1929 µέχρι το 1933 το επίπεδο τιµών στις ΗΠΑ έπεσε κατά 25%. Ένα 
φαινόµενο που είναι το αντίθετο ακριβώς του πληθωρισµού. Τί το κακό έχει η πτώση των τιµών; 
Εάν ήταν απλώς να πέφτουν οι τιµές δεν θα υπήρχε κανένα πρόβληµα. Εάν όµως δούµε τι 
συνέβη στην παραγωγή, στο ΑΕΠ, των ΗΠΑ θα ξαφνιαστούµε: Το ΑΕΠ των ΗΠΑ το 1929 
ανερχόταν στα 104.4 δισεκατοµύρια δολάρια. Την επόµενη χρονιά έπεσε στα 95.1 
δισεκατοµύρια. Το 1933 είχε καταβαραθρωθεί στα 74.2 δισεκατοµύρια.  
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Παρατηρούµε λοιπόν ότι, µέσα σε τέσσερα χρόνια, η παραγωγή των ΗΠΑ είχε µειωθεί κατά 
29%! Όλη η ανάπτυξη που χρειάστηκε πάνω από δύο δεκαετίες σκληρής δουλειάς, εξανεµίστηκε 
µέσα σε µερικά χρόνια. Ταυτόχρονα η ανεργία ανήλθε από το 3.1% µόλις του εργατικού 
δυναµικού της χώρας το 1929 στο 24.7% το 1933. Σε προηγούµενα κεφάλαια (βλέπε Κεφάλαιο 
9) αναφερθήκαµε σε αυτή την κρίση ως την Μεγάλη Κρίση του Μεσοπολέµου ή της δεκαετίας 
του 1930. Πράγµατι, η κρίση αυτή ήταν τεράστια και πήρε πολύ γρήγορα παγκόσµιες διαστάσεις.  
 
Στη Βρετανία οι τιµές έπεσαν και εκεί µεταξύ του 1929 και του 1933 κατά 8% περίπου και η 
ανεργία ανέβηκε, την ίδια εποχή, από το 7.2% στο 13.9%. Στην Γερµανία η ανεργία που το 1929 
ανερχόταν στο 5.9%, το 1933 άγγιξε το 15%. Στη ∆ανία από 8% το 1929 πετάχτηκε στο 14.5% 
το 1933. Στον Καναδά και στην Αυστραλία οι αντίστοιχες αυξήσεις οδήγησαν την ανεργία από 
το 2.9% και το 8.2% το 1929 στο 19.3% και στο 17.4% αντίστοιχα το 1933. Ακόµα και στο 
Βέλγιο, που ουσιαστικά δεν αντιµετώπιζε πρόβληµα ανεργίας το 1929 (ποσοστό 0.8%), το 1933 
η ανεργία βρισκόταν στο 10.3% του εργατικού δυναµικού. Πράγµατι επρόκειτο για µια κρίση 
τεραστίου βάθους και έκτασης. 
 
Ποιά είναι τα αίτια των κρίσεων; Αυτό το ερώτηµα δηµιουργεί µεγάλες διαφωνίες στους 
κόλπους της οικονοµικής επιστήµης. Όπως διαπιστώσαµε στο Κεφάλαιο 9 (όπου αναφέραµε την 
αντιδικία του John Maynard Keynes µε τους συναδέλφους του), οι απόψεις για τα αίτια των 
κρίσεων και για το πως πρέπει να αντιµετωπιστούν διίστανται. Και δεν είναι µόνο ο Keynes 
εναντίον της λεγόµενης κλασικής σχολής. Υπάρχει και η σχολή σκέψης που ακολουθεί τις 
θεωρητικές θέσεις του Karl Marx, εκείνη που έχει ταυτιστεί µε τους λεγόµενους νεο-κλασικούς, 
η Αυστριακή σχολή κοκ. Για αυτό στο παρόν κεφάλαιο θα µείνουµε, όσο µπορούµε, στην 
περιγραφή του προβλήµατος.  
 

12.2 Από τις οικονοµικές διακυµάνσεις στην κρίση 
 
Όπως είδαµε στο Κεφάλαιο 3 οι κοινωνίες της αγοράς είναι τέκνα µιας τεράστιας κρίσης: την 
κρίση του φεουδαρχικού συστήµατος η οποία γέννησε τη βιοµηχανική επανάσταση. Μάλιστα η 
επανάσταση αυτή των µέσων και της κοινωνικής οργάνωσης της παραγωγής δεν οδήγησε σχεδόν 
ποτέ στην οικονοµική ηρεµία. Οι πρώτες δεκαετίες της βιοµηχανικής επανάστασης 
χαρακτηρίστηκαν από χάος, πείνα, εξαθλίωση αλλά και ταυτόχρονα από ανάπτυξη, συσσώρευση 
κεφάλαιου, τεχνολογική πρόοδο (η δηµιουργική καταστροφή που αναφέραµε στο προηγούµενο 
κεφάλαιο).  
 
Εκεί που τα πράγµατα έδειχναν ότι, τουλάχιστον την κοιτίδα της βιοµηχανικής επανάστασης 
(στη Βρετανία), όδευαν προς την οµαλοποίηση, οι Γαλλο-Βρετανικοί πόλεµοι οδήγησαν την 
οικονοµία σε κρίση. Ο αποκλεισµός της Βρετανίας από την ηπειρωτική Ευρώπη διέκοψε το 
εµπόριο, έσπρωξε τις τιµές των εισαγόµενων στη Βρετανία προϊόντων στα ύψη, και ανέκοψε την 
ανάπτυξη. Μετά από τις επαναστάσεις του 1848 η Ευρωπαϊκή οικονοµία πέρασε µια περίοδο 
ανάκαµψης η οποία όµως διεκόπη από µια νέα κρίση προς τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι πρώτες 
δεκαετίες του 20ου αιώνα χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερους ρυθµούς ανάπτυξης (τουλάχιστον 
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στις ΗΠΑ) οι οποίοι όµως, όπως είδαµε και στο προηγούµενο Τµήµα, έδωσαν τη θέση τους στην 
Μεγάλη Κρίση που ξέσπασε µετά την πτώση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης τον 
Οκτώβριο του 1929. 
 
Πέρασαν δέκα χρόνια για να ανακάµψει η παγκόσµια οικονοµία, µία ανάκαµψη που συνέπεσε 
(και πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτή η σύµπτωση δεν ήταν τυχαία) µε την έκρηξη του Β’ 
Παγκόσµιου Πολέµου. Μετά τον πόλεµο οι περισσότερες οικονοµίες γεύτηκαν την µακρύτερη 
περίοδο ανάπτυξης στην ιστορία των κοινωνιών της αγοράς – του καπιταλισµού. Από το 1950 
µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 1970, οι οικονοµίες αναπτύσσονταν µε χαµηλά ποσοστά 
ανεργίας και πληθωρισµού. Όµως οι πετρελαϊκές κρίσεις του 1972 και 1979 έδωσαν το έναυσµα 
για τον στασιµο-πληθωρισµό (δηλαδή ταυτόχρονα υψηλό πληθωρισµό και  ανεργία) της 
δεκαετίας του 1970. Το ποσοστό της ανεργίας στις ανεπτυγµένες χώρες έφτασε σε ύψη που 
θύµιζαν τη Μεγάλη Κρίση του Μεσοπολέµου στην περίοδο 1981-83.  
 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 παρατηρήθηκε µια σηµαντική βελτίωση των δεικτών 
(παρόλο που η ανεργία δεν υποχώρησε αρκετά). Οι οικονοµίες αναπτύχθηκαν και πάλι, ο 
πληθωρισµός υποχώρησε και τα Χρηµατιστήρια έζησαν µεγάλες δόξες (καθώς οι τιµές των 
µετοχών σκαρφάλωναν όλο και ψηλότερα). Τον Οκτώβριο του 1987 οι µετοχές κατρακύλησαν 
περίπου όσο γρήγορα και βίαια είχαν κατρακυλήσει εκείνο τον µοιραίο Οκτώβριο του 1929. Αν 
και αυτή τη φορά ο αντίκτυπος στην πραγµατική οικονοµία (δηλαδή στην παραγωγή και την 
απασχόληση) δεν ήταν ούτε τόσο άµεσος ούτε τόσο δραµατικός όσο το 1929, οι περισσότεροι 
οικονοµολόγοι συµφωνούν ότι σήµανε την νέα µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας που 
παρατηρήθηκε την περίοδο 1989 µε 1992 στην παγκόσµια οικονοµία. 
 
Αυτές οι µειώσεις του ρυθµού ανάπτυξης, οι οποίες συνοδεύονται µε αύξηση της ανεργίας, 
ονοµάζονται οικονοµικές υφέσεις. Όταν η οικονοµία συνέρχεται από την ύφεση και αρχίζει να 
αναπτύσσεται και πάλι (π.χ. το ΑΕΠ αυξάνεται µε ρυθµό πάνω από 2% το χρόνο, µε συνέπεια να 
αρχίζει να υποχωρεί η ανεργία η οποία αυξήθηκε στην περίοδο της ύφεσης) λέµε ότι ήρθε η 
ανάκαµψη. Όπως είδαµε και προηγουµένως, τα τελευταία διακόσια και πλεόν χρόνια, η διεθνής 
οικονοµία περνάει από την ύφεση στην ανάκαµψη και κατόπιν και πάλι στην ύφεση. Αυτή η 
ακολουθία ονοµάζεται οικονοµικός κύκλος.  
 
Στο διάγραµµα που ακολουθεί παραθέτουµε ένα υποθετικό παράδειγµα οικονοµικού κύκλου που 
αποτελείται από µια ακολουθία περιόδων ύφεσης και περιόδων ανάκαµψης. Αρχικά βλέπουµε ότι 
αυτή η υποθετική οικονοµία αναπτύσσεται, δηλαδή το ΑΕΠ αυξάνεται µε όλο και υψηλότερους 
ρυθµούς τη στιγµη που η ανεργία µειώνεται. Στο δεύτερο στάδιο η οικονοµία εισέρχεται σε 
περίοδο ύφεσης (µε πτώση του ρυθµού ανόδου του ΑΕΠ και αύξηση της ανεργίας). Μάλιστα η 
ύφεση αυτή φαίνεται ότι δεν ξεπερνιέται εύκολα και η οικονοµία «κολλάει» στο τέλµα µιας 
κρίσης (όπως π.χ. συνέβη το 1929 µε 1935 όταν οι οικονοµίες δεν έδειχναν σηµεία ανάκαµψης 
για τουλάχιστον πέντε χρόνια). Ξάφνου την κρίση διαδέχεται µια τρίτη περίοδος έντονης 
οικονοµικής ανάπτυξης η οποία σχετικά γρήγορα όµως «ξεφουσκώνει» καθώς επανέρχεται η 
ύφεση. Και ούτω καθ’ εξής.  
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Κλείνουµε το Τµήµα αυτό µε ορισµένα ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διεθνή οικονοµία και τον 
οικονοµικό κύκλο που την χαρακτήρισε τα τελευταία εκατό χρόνια. Ο επόµενος Πίνακας 1 
παρουσιάζει τις αυξοµειώσεις του ΑΕΠ για τέσσερις χώρες και για τρείς µακρυές περιόδους. Μας 
πληροφορεί ότι στη Γερµανία πριν από τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο το ΑΕΠ ανέβαινε ή κατέβαινε 
από έτος σε έτος κατά µέσο όρο 3.35%. Στη διάρκεια του µεσοπολέµου, οι αυξοµειώσεις 
ανήλθαν κατά µέσο όρο στο 10.19%. Αυτό συνέβη επειδή από την βαθιά κρίση της περιόδου 
1918 µε 1925 η Γερµανική οικονοµία ανέκαµψε θεαµατικά στις αρχές της δεκαετίας του 1930 
λόγω της τεράστιας παραγωγής όπλων (η οποία βέβαια οδήγησε στον επόµενο παγκόσµιο 
πόλεµο). Σε γενικές γραµµές βλέπουµε ότι οι διακυµάνσεις µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν 
σαφώς µικρότερες από ότι στο παρελθόν και για τις τέσσερεις αυτές οικονοµίες. 
 

Πίνακας 1: Οι µέσες διακυµάνσεις του ΑΕΠ στον αιώνα µας 
Μέτρο διακύµανσης ΑΕΠ  Προ του 1914 Μεσοπόλεµος Μετά το 1945 
Γερµανία 3,35% 10,19% 2,3% 

Ιταλία 2,52% 3,59% 2,05% 

Βρετανία 2,12% 3,47% 1,62% 

ΗΠΑ 4,28% 9,33% 2,26% 

Πηγή: Bachus, D.K. and Kehoe, P.J. (1992), ‘International evidence on the historical properties 

of business cycles’, American economic Review, 82, 864-88 

 
Τέλος, ο Πίνακας 2 αναφέρει τους ρυθµούς ανάπτυξης ανά εικοσαπενταετία για πέντε 
βιοµηχανικές χώρες από το 1870 µέχρι το 1989. Από αυτά τα στοιχεία παρατηρούµε, για 
παράδειγµα, την έντονη ανάπτυξη της Ιαπωνίας µετά το 1950, καθώς και την συνεχή σχετική 
«καθυστέρηση» της πάλαι ποτέ κραταιάς οικονοµίας της Βρετανίας, µια «καθυστέρηση» που 
εξηγεί το τέλος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας µετά το 1945. 

Χρόνος 

Ανεργία 

Ρυθµός 
αύξησης 
του ΑΕΠ 

Ανά- 
πτυξη 

Ύφεση 

Ανάπτυξη 

Ύφεση 

Κρίση 
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Πίνακας 2: Ο ρυθµός αύξησης του ΑΕΠ 1870-1989 

Μέσος ρυθµός 
αύξησης του 
πραγµατικού ΑΕΠ 
ανά έτος 

1870-
1913 

1913-50 1950-73 1973-89 

Γερµανία 2,8% 1,1% 5% 2,3% 

Γαλλία 2,8% 1,3% 5,9% 2,1% 

Ιαπωνία 2,3% 2,2% 9,3% 3,9% 

Βρετανία 1,9% 1,3% 3% 2% 

ΗΠΑ 3,9% 2,8% 3,6% 2,7% 

 Πηγή: Maddison, A. (1991). Dynamic Forces in Capitalist Development, Oxford: Oxford 

University Press 

 

12.3 Ανεργία, πληθωρισµός και στασιµο-πληθωρισµός 
 
Η πλέον εµφανής επίπτωση της ύφεσης και της οικονοµικής κρίσης είναι η µείωση της ζήτησης 
εργασίας η οποία αυξάνει τον αριθµό των ανέργων. Εχουµε τονίσει ήδη ότι, από ιστορικής 
άποψης, η ανεργία αποτελούσε ανέκαθεν ένα δοµικό χαρακτηριστικό των καπιταλιστικών 
οικονοµιών (µε σχετικά σύντοµες περιόδους υποχώρησης, π.χ. 1950-1970 στις ανεπτυγµένες 
χώρες και 1966-1974 στην Ελλάδα). 
 
Ο Πίνακας 3 συγκρίνει τα ποσοστά ανεργίας για τις ΗΠΑ, τη Βρετανία και τη Γερµανία στη 
διάρκεια τριών σηµαδιακών ετών πριν από τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο και τριών µετά το τέλος 
του. Παρατηρούµε ότι όπως το 1933 ήταν το πιο ζοφερό έτος προπολεµικά (τουλάχιστον για 
όσους εξαρτώνταν από την αγορά εργασίας για να ζήσουν), το 1983 έχει την αντίστοιχη θέση 
στην οικονοµική ιστορία µεταπολεµικά. Στη Βρετανία ιδίως η αύξηση της ανεργίας από το 1979 
(5%) στο 1983 (12.4%) ήταν µεγαλύτερη από εκείνη της Μεγάλης Κρίσης όταν η ανεργία από 
7.2% το 1929 ανέβηκε στο 13.9% το 1933. 
 

Πίνακας 3: Ποσοστά ανεργίας 
 1929 1933 1937 1979 1983 1989 
ΗΠΑ 3,1% 24,7% 14,2% 5,8% 9,5% 5,2% 

Βρετανία 7,2% 13,9% 7,7% 5% 12,4% 8,3% 

Γερµανία 5,9% 14,8% 2,7% 3,2% 8% 5,6% 

Πηγή: Maddison, A. (1991). Dynamic Forces in Capitalist Development, Oxford: Oxford 

University Press 
 
Στρέφοντας την προσοχή µας στην Ελληνική πραγµατικότητα, ο Πίνακας 4 συγκρίνει την 
εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας µε εκείνο των ΗΠΑ, των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και των χωρών µελών του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (του 
οποίου τα µέλη καλύπτουν το µεγαλύτερο ποσοστό της παγκόσµιας οικονοµίας). Είναι εµφανές 
ότι µετά την περίοδο της ταχύρυθµης ανάπτυξης που κράτησε µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 
1970, το πρόβληµα της ανεργίας οξύνθηκε και µάλιστα στα πιο πρόσφατα χρόνια (µετά το 1994), 
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ενώ το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ παρουσιάζει πτωτική τάση, στην Ελλάδα και την Ευρώπη 
έχει ξεπεράσει το 10%. 
 

Πίνακας 4: Μέσο Ποσοστό Ανεργίας κατά περιόδους 
 1960-1973 1974-1979 1980-1989 1990-1994 

ΗΠΑ 4.8 6.7 7.2 6.4 

Ευρ. Ενωση 15 2.3 4.6 9.2 9.6 

Ελλάδα 4.6 1.9 6.6 8.5 

ΟΟΣΑ 3.2 5.0 7.2 7.0 

Πηγή: OECD, Historical Statistics, Paris, 1996. 

 
Οι οικονοµολόγοι έχουν κατατάξει το φαινόµενο της ανεργίας σε τρεις βασικές κατηγορίες: (α) 
ανεργία τριβής, (β) δοµική ανεργία και (γ) κυκλική ανεργία.  
 
(α) Η ανεργία τριβής θεωρείται η λιγότερο σοβαρή µορφή καθώς αναφέρεται στους άνεργους που 
βρίσκονται στη διαδικασία µεταπήδησης από µια εργασία σε άλλη ή/και από ένα τόπο διαµονής 
σε άλλον. Η ανεργία αυτού του τύπου θεωρείται εντελώς παροδικού χαρακτήρα και 
αναπόφευκτη ακόµη και σε µία οικονοµία που αναπτύσσεται γρήγορα καθώς προκαλείται από τις 
«τριβές» που παρουσιάζονται κατά την αλλαγή εργασίας και της διαδικασία εξισορρόπησης 
θέσεων εργασίας και ατόµων µε τα κατάλληλα προσόντα και δεξιότητες.  
 

(β) Η δοµική ανεργία προκύπτει όταν ορισµένα τµήµατα του εργατικού δυναµικού δεν κατέχουν 
την κατάρτιση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. Έτσι 
έχουµε το φαινόµενο οι εργοδότες να µη βρίσκουν εργαζόµενους και οι εργαζόµενοι να µη 
βρίσκουν εργοδότες (που να θέλουν να τους προσλάβουν). Το πρόβληµα της δοµικής ανεργίας 
είναι σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα της τεχνολογικής µεταβολής η οποία καταστρέφει ορισµένα 
είδη και θέσεις εργασίας και δηµιουργεί άλλες που όµως συνήθως απαιτούν ριζικά διαφορετικές 
δεξιότητες. (Βλέπε το προηγούµενο κεφάλαιο όπου αναφερθήκαµε στη δυσκολία που 
αντιµετωπίζει ένας εργάτης χαλυβουργίας να µετατραπεί σε χρηµατιστή όταν κλείσει η 
χαλυβουργία και παράλληλα αναπτυχθεί το Χρηµατιστήριο.) Οι άνεργοι αυτής της κατηγορίας 
είναι και τα πιό πιθανά θύµατα της µακροχρόνιας ανεργίας (µακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται τα 
άτοµα που παραµένουν άνεργοι πάνω από 12 ή 24 µήνες ανάλογα µε τα χρησιµοποιούµενα 
κριτήρια). Πολλές φορές µάλιστα αποκαρδιώνονται και σταµατούν την ενεργό αναζήτηση 
εργασίας µε αποτέλεσµα να µην θεωρούνται καν µέλη του εργατικού δυναµικού. 
 

(γ) Η κυκλική ανεργία είναι αποτέλεσµα των υφέσεων, δηλαδή της καθοδικής φάσης του 
οικονοµικού κύκλου (βλέπε το διάγραµµα του Τµήµατος 12.2). Όταν η οικονοµία βρίσκεται σε 
ύφεση, η παραγωγή και ζήτηση προϊόντων πέφτει, οι επιχειρήσεις συνεπώς µειώνουν την 
παραγωγή και προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις ζηµιές µειώνοντας τα έξοδα τους. Από τις 
πρώτες τους κινήσεις είναι η απόλυση των λιγότερο απαραίτητων για την επιχείρηση 
εργαζόµενων. Όταν αργότερα η ύφεση δώσει τη θέση της στην ανάπτυξη, και η ζήτηση 
προϊόντων αυξηθεί και πάλι, οι επιχειρήσεις αρχίζουν τις προσλήψεις και η κυκλική ανεργία 
µειώνεται.  
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Στην αρχή του Κεφαλαίου, όταν πρωτο-αναφερθήκαµε στη Μεγάλη Κρίση του µεσοπόλεµου, 
σηµειώσαµε πως το πρώτο σηµάδι ότι από τον Οκτώβριο του 1929 και µετά κάτι δεν πήγαινε 
καλά µε την οικονοµία των ΗΠΑ ήταν η πτώση των τιµών. Από το 1929 στο 1930 οι τιµές στις 
ΗΠΑ έπεσαν κατά µέσο όρο 4%. Με άλλα λόγια ο πληθωρισµός ήταν –4%! Την επόµενη χρονιά 
(το 1931) έπεσαν πάλι κατά 11.5% (πληθωρισµός = -11.5%). Το 1932 συνεχίστηκε το 
κατρακύλισµα των τιµών κατά 10.4% ενώ το 1933 η πτώση των τιµών επιβραδύνθηκε 
(πληθωρισµός = -2.6%). Όλη αυτή την περίοδο που οι τιµές έπεφταν σαν µετεωρίτες, έπεφτε και 
το ΑΕΠ και ανέβαινε η ανεργία των ΗΠΑ. Από το 1934 και µετά το Αµερικανικό ΑΕΠ 
σταθεροποιήθηκε και άρχισε να ανεβαίνει αργά αλλά σταθερά, η ανεργία να πέφτει και οι τιµές 
και αυτές να ανέρχονται. Ο πληθωρισµός το 1934 ήταν +6.7% (για πρώτη φορά θετικός µετά από 
το 1929). Προφανώς οι οικονοµικές κρίσεις έχουν τον αντίκτυπό τους όχι µόνο στα πραγµατικά 

φαινόµενα (όπως στην απασχόληση, στην παραγωγή, στις επενδύσεις) αλλά και στα ονοµαστικά 

ή νοµισµατικά φαινόµενα (δηλαδή στο επίπεδο των τιµών και στο ρυθµό αυξοµειώσεών του). 
 
Μετά τον πόλεµο το φαινόµενο της πτώσης των τιµών (του αρνητικού πληωρισµού) ουσιαστικά 
εξέλειψε. Όπως θα δούµε αµέσως παρακάτω, ο πληθωρισµός έγινε, ιδίως µετά το 1972, ο 
µεγάλος πονοκέφαλος των κυβερνήσεων. Προτού αναφερθούµε στις εξελίξεις αυτές, αξίζει να 
δούµε τις δύο βασικές µορφές, σύµφωνα µε τους οικονοµολόγους, του  πληθωρισµού: 
 

(α) Πληθωρισµός ζήτησης: Έτσι είναι γνωστές οι πιέσεις στις τιµές που επιδρούν από την πλευρά 
της ζήτησης τωµ προϊόντων. Εάν η ζήτηση είναι συστηµατικά µεγαλύτερη από τη προσφορά, 
δηµιουργεί ανοδική πίεση στις τιµές (π.χ. όταν είναι πιό εύκολη η εξασφάλιση δανείων από τις 
τράπεζες για την αγορά καταναλωτικών αγαθών, ή όταν το κράτος έχει αυξήσει υπέρµετρα τις 
κρατικές δαπάνες, ή επειδή η Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει υπέρ το δέον την προσφορά 
χρήµατος στην οικονοµία και έτσι υπάρχει πολύ περισσότερο χρήµα σε σχέση µε τη διαθέσιµη 
ποσότητα αγαθών). 
 
(β) Πληθωρισµός προσφοράς: Αναφέρεται στις πληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται από τη 
συνεχή αύξηση της τιµής των πρώτων υλών και των υλικών ή και των µισθών (όταν π.χ. τα 
εργατικά συνδικάτα καταφέρνουν να αποσπάσουν µεγάλες µισθολογικές αυξήσεις). Αυτή η 
αύξηση των στοιχείων του κόστους αναγκάζει τις επιχειρήσεις να ανεβάζουν και αυτές µε τη 
σειρά τους συνεχώς τις τιµές τους. Οι παραγωγοί των υλικών, και οι µισθωτοί εργαζόµενοι, 
βλέπουν τότε την αγοραστική τους δύναµη να πέφτει (καθώς οι τιµές των τελικών προϊόντων, 
π.χ. του ρουχισµού ή των τροφίµων, αυξάνονται) και, µε σκοπό να την ανακτήσουν, ανεβάζουν 
παραπέρα τις δικές τους τιµές – αυτές που χρεώνουν για τα υλικά που πουλάνε ή για την εργασία 
τους (π.χ. οι υδραυλικοί χρεώνουν περισσότερα για µια επίσκεψη). ∆ηµιουργείται έτσι ένας 
φάυλος κύκλος που ανεβάζει το γενικό επίπεδο τιµών. 
 
Όπως είδαµε σε προηγούµενες παραγράφους, οι κρίσεις ανεργίας προπολεµικά συνέπεφταν µε 
πτώση των τιµών. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στη µεταπολεµική εποχή, τουλάχιστον µέχρι τη 
δεκαετία του 1970. ∆ύο ήταν (και είναι) οι «εφιάλτες» των υπουργών οικονοµικών: ο 
πληθωρισµός και η ύφεση/κρίση (η οποία γεννά την ανεργία). Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ήταν 
σίγουροι (όπως και οι περισσότεροι οικονοµολόγοι) ότι µπορούσαν να κοιµούνται ήσυχοι ότι 
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αυτοί οι δύο «εφιάλτες» δεν θα συµπέσουν – δηλαδή ότι σε περιόδους υφέσεων/ανεργίας δεν θα 
υπάρχει πρόβληµα πληθωρισµού και σε πληθωριστικές  περιόδους η οικονοµία θα αναπτύσσεται 
και η ανεργία θα πέφτει. Ξάφνου, στα µέσα της δεκαετίας του 1970 οι δύο εφιάλτες συνέπεσαν: 
Και η ανεργία αυξανώταν και ο πληθωρισµός φούντωσε!  
 

Για παράδειγµα, στη Βρετανία από το 1970 µέχρι το 1975 η ανεργία ανέβηκε από το 3.5% στο 

4.5% τη στιγµή που ο πληθωρισµός εκτοξεύτηκε από το 7% στο 27%. Το ίδιο συνέβη και στα 

τέλη της δεκαετίας του 1970: µεταξύ του 1979 και του 1980 η ανεργία ανέβηκε από το 5% στο 
6.5% και ο πληθωρισµός από το 15% στο 20%. Το φαινόµενο αυτό της ταυτόχρονης ανόδου του 

πληθωρισµού και της ανεργίας, η νέα αυτή µορφή κρίσης, ονοµάστηκε στασιµο-πληθωρισµός και 

πανικόβαλε κυριολεκτικά τις κυβερνήσεις οι οποίες δεν ήταν προετοιµασµένες για να το 

αντιµετωπίσουν. Όπως είπαµε και στο Κεφάλαιο 9, ο στασιµο-πληθωρισµός στάθηκε η αιτία που 

οι ιδέες του John Maynard Keynes έχασαν την επιρροή τους , καθώς και την αλλαγή των 

προτεραιοτήτων των κυβερνήσεων για πρώτη φορά µετά το τέλος του πολέµου. 

 

Η πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του 1970 
 

Τί συνέβη στη δεκαετία του 1970 και έδωσε το έναυσµα για τον στασιµο-πληθωρισµό; Το 1972 
και κατόπιν στο 1979 είχαµε τις δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Οι σηµαντικότερες 
πετρελαιοπαραγωγκές χώρες συνεργάστηκαν στα πλαίσια του OPEC (του Οργανισµού Χωρών-
Εξαγωγαίων Πετρελαίου) και µείωσαν την παραγωγή τους µε σκοπό να εκβιάσουν αύξηση της 
τιµής του «µαύρου χρυσού». Με άλλα λόγια λειτούργησαν ως καρτέλ, ως µονοπώλιο (βλέπε 
Τµήµα 4.1 του Κεφαλαίου 4). Πράγµατι το 1972 και το 1979 η τιµή των καυσίµων αυξήθηκε 
κατακόρυφα µε αποτέλεσµα πληθωριστικές τάσεις. Προφανώς αυτές οι τάσεις εµπίπτουν σε αυτό 
που ονοµάσαµε πληθωρισµός προσφοράς δεδοµένου ότι λειτούργησαν αυξάνοντας το κόστος της 
ενέργειας και των µεταφορών. 

 
Μέχρι την εµφάνιση του στασιµο-πληθωρισµού, οι κυβερνήσεις ακολουθούσαν µια σχετικά απλή 
συνταγή: Κάθε φορά που µειωνόταν ο ρυθµός ανόδου του ΑΕΠ κάτω από κάποιο ελάχιστο 
ποσοστό (π.χ. 2%), αύξαναν τα κρατικά έξοδα (π.χ. κάνοντας περισσότερα δηµόσια έργα) ή 
µείωναν τα επιτόκια µε σκοπό να δώσουν µια ώθηση στη συνολική ζήτηση προϊόντων και έτσι 
να αναχαιτήσουν µια ύφεση και άνοδο της ανεργίας. Βλέπεις για πολλά χρόνια µετά τον 
µεσοπόλεµο, οι κυβερνήσεις ζούσαν µε την αγωνία µιας κρίσης αντίστοιχης εκείνης του 1929-
1935. 
 
Όταν όµως αντίκρυσαν το «τέρας» του στασιµο-πληθωρισµού στη δεκαετία του 1970, 
φοβήθηκαν και αποφάσισαν (άλλες γρηγορότερα και άλλες µε καθυστέρηση κάµποσων ετών) ότι 
είναι προτιµότερο να επικεντρώσουν µε επιτυχία την προσοχή τους στην τιθάσευση του 
πληθωρισµού, παρά να προσπαθούν ανεπιτυχώς να δαµάσουν ταυτόχρονα και τον πληθωρισµό 
και την ανεργία. Αυτή η αλλαγή προσανατολισµού υποστηρίχτηκε έντονα από µερίδα 
οικονοµολόγων οι οποίοι, αφού «απέβαλαν» τις θεωρίες του Keynes, επέστρεψαν στις κλασικές 
απόψεις περί του ρόλου του κράτους (βλέπε Κεφάλαιο 9): Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει τη 
σταθερότητα των τιµών και να αφήνει την αγορά µόνη της να ρυθµίζει το ΑΕΠ και την ανεργία. 
(Τις απόψεις δηλαδή που, υπό το φάσµα της Μεγάλης Κρίσης, είχε απορρίψει ο Keynes.) 
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Πρώτη διδάξασα ήταν η Βρετανική κυβέρνηση υπό την Κα Thatcher. Η πολιτική που εφάρµοσε 
είχε έναν και µοναδικό στόχο: την πάταξη του πληθωρισµού. Βασικά µέσα για την επίτευξή του 
ήταν η µείωση των κρατικών κονδυλίων (ή τουλάχιστον η µείωση του ρυθµού ανόδου τους) και 
τα υψηλά επιτόκια (τα οποία απέτρεπαν το δανεισµό). Το αποτέλεσµα ήταν άµεσο. Από περίπου 
20% το 1980 ο πληθωρισµός στη Βρετανία έπεσε στο 3.8% το 1983 και στο 2.6% το 1986. Όµως 
ταυτόχρονα η ανεργία ανέβηκε από το 6% το 1980 στο 12.4% το 1983 και το 13% το 1986. Σε 
κάποιες άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να δαµάσουν τον 
πληθωρισµό χωρίς όµως να είναι διατεθειµένες, όπως η Βρετανική κυβέρνηση, να αφήσουν την 
ανεργία να φτάσει σε επίπεδα που θύµιζαν το 1933. Σύντοµα όµως (µετά το 1983/4) και αυτές 
κατέληξαν να ακολουθούν παρόµοια πολιτική αφού συνειδητοποίησαν ότι ο πληθωρισµός δεν 
«αντιδρούσε» όπως θα ήθελαν στην ήπια «θεραπεία». 
 
Έτσι φτάσαµε στα µέσα της δεκαετίας του 1980 όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις του 
βιοµηχανικού Βορρά εφάρµοσαν έντονες αντιπληθωριστικές πολιτικές.  Όπως και στη Βρετανία 
οι προσπάθειες αυτές στέφθηκαν από επιτυχία: Ο πληθωρισµός έπεσε σε επίπεδα συγκρίσιµα µε 
εκείνα της χρυσής εποχής της αρχής της δεκαετίας του 1960. Σήµερα ο µέσος όρος του 
πληθωρισµού στη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προβλέπεται να ξεπεράσει το 3%. Όµως το κόστος 
ήταν µεγάλο: Η ανεργία, κατά µέσο όρο, παραµένει σταθερά πάνω από το 10% σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Και στη χώρα µας όπου, µετά από την εφαρµογή ανάλογης αντι-πληθωριστικής 
πολιτικής, ο πληθωρισµός υποχώρησε στη δεκαετία του 1990 κατά περίπου 20%, η ανεργία και 
εδώ ξεπέρασε το 10%.  
 
Ο Πίνακας 5 αναφέρεται στο «κόστος» της µείωσης του πληθωρισµού από τις κυβερνητικές 
πολιτικές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Υπολογίζει το κόστος µείωσης του 
πληθωρισµού κατά 1%, εκφρασµένο στην άνοδο της ανεργίας που επέφερε η µείωση αυτή. 
Βλέπουµε λοιπόν ότι για να πέσει ο πληθωρισµός στη Σουηδία κατά 1%, η ανεργία ανέβηκε 
κατά 3.44%  - π.χ. από το Χ% του εργατικού δυναµικού στο [Χ+(3,44/100)Χ]%. Από τις 
Ευρωπαϊκές χώρες, το µεγαλύτερο κόστος της µείωσης του πληθωρισµού κατά 1% εκφρασµένο 

σε θέσεις εργασίας παρατηρήθηκε στο Βέλγιο µε δεύτερη τη Γερµανία. Η πιο ανώδυνη (από 
πλευράς ανεργίας) µείωση του πληθωρισµού επετεύχθη στην Ελβετία και στην Σουηδία. 
 

Πίνακας 5: Μέτρο «θυσίας» ανέργων για την µείωση του πληθωρισµού κατα 1% 
 
 
Χώρα 

Κόστος µείωσης του πληθωρισµού κατά 1%, εκφρασµένο στην 
ποσοστιαία άνοδο του λόγου ανέργων προς εργατικό δυναµικό που 
επέφερε η µείωση αυτή 

Βέλγιο 17,91% 

Γερµανία 15,20% 

Ολλανδία 9,92% 

Γαλλία 6.67% 

Ιταλία 5.07% 

Βρετανία 4.35% 

Σουηδία 3.44% 
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Ελβετία 0.81% 

Ιαπωνία 7% 

ΗΠΑ 4.34% 

Πηγή: Dawson, G. (1992). Inflation and Unemployment: Causes, consequences and cures, 

Aldershot: Edward Elgar 

 
Κλείνοντας αυτό το Τµήµα, τα βασικά συµπεράσµατα από την µελέτη των οικονοµικών κύκλων 
και κρίσεων του 20ου αιώνα είναι τρία: Κατ’ αρχήν προπολεµικά οι τιµές και οι ανεργία έτειναν 
σε αντίθετες κατευθύνσεις (όσο έπεφταν οι τιµές ανερχόταν η ανεργία, και το αντίθετο). ∆εύτερο, 
οι πολιτικές των κυβερνήσεων µεταπολεµικά βοήθησαν να σταθεροποιηθεί ο οικονοµικός 
κύκλος πριν από το 1972 αλλά µετά τη δεκαετία του 1970 (και τον στασιµο-πληθωρισµό που 
ξέσπασε τότε) επικεντρώθηκαν στην καταπολέµιση του πληθωρισµού, πολλές φορές εις βάρος 
της απασχόλησης. Τρίτο, από το 1970 και έπειτα οι οικονοµικές διακυµάνσεις συνεχίζονται όµως 
κάθε ύφεση/κρίση που περνά (ή ξεπερνιέται) αφήνει πίσω της µεγαλύτερη ανεργία από την 
προηγούµενη. Έτσι έχουµε φτάσει στο σηµείο ένα ποσοστό ανεργίας της τάξης του 8% (το οποίο 
πριν είκοσι ή τριάντα χρόνια θεωρείτο απαράδεκτα υψηλό) να θεωρείται σήµερα «αποδεκτό» ή 
«φυσικό». 
 

12.4 Οι κοινωνικές συνέπειες των κρίσεων 
 
Όταν στη Γερµανία το 1923 ένα καρβέλι ψωµί ακρίβαινε από τη µια µέρα στην άλλη κατά 
δισεκατοµύρια µάρκα, κάποιες οικογένειες έµεναν νηστικές και οι αποταµιεύσεις τους 
εξανεµίζονταν. Όταν η ανεργία ανέβηκε στη Βρετανία πάνω από 12% το 1983, σε ορισµένες 
πόλεις (ιδίως του Αγγλικού Βορρά) άγγιζε και το 60%. ∆ικαστικοί κλητήρες δούλευαν 
ασταµάτητα κάνοντας εξώσεις σε οικογένειες που δεν µπορούσαν πλέον να πληρώσουν τα 
στεγαστικά τους δάνεια. Πολλές οικογένειες διαλύθηκαν υπό την πίεση των οικονοµικών 
προβληµάτων που µετέφερε στο σαλόνι τους η ανεργία, ο αλκοολισµός έκανε θραύση, η 
θνησιµότητα ανέβηκε και η άνθηση της εγκληµατικότητας έκανε τους ανθρώπους διστακτικούς 
όταν άκουγαν το κουδούνι της εξώπορτας.  
 
Με άλλα λόγια οι οικονοµικές κρίσεις έχουν άµεσες επιπτώσεις όχι µόνο στους οικονοµικούς 
δείκτες αλλά προπάντων στην κοινωνία. Ο Πίνακας 6 συνοψίζει το κόστος των κρίσεων του 
πληθωρισµού και της ύφεσης για µια κοινωνία. 

 
Πίνακας 6: Το κόστος του πληθωρισµού και της ύφεσης 

Πληθωρισµός Ύφεση/Ανεργία 
1. «Θωλώνει» τα µηνύµατα που στέλνουν 
οι τιµές στους παραγωγούς  

1. Αφήνει παραγωγικές δυνάµεις 
ανενεργές αλλά και, σε κάποιο βαθµό, τις 
καταστρέφει 

2. Αυξάνει την αβεβαιότητα 2. Αυξάνει την αβεβαιότητα 

3. Αναδιανέµει το εισόδηµα όχι 
αναγκαστικά υπέρ των πλουσίων 

3. Παράγει φτώχεια και ενισχύει την 
ανισότητα 
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Ο λόγος που είναι χρήσιµη µια αντιπαραβολή του κοινωνικού κόστους του πληθωρισµού και 
εκείνου της ύφεσης είναι επειδή τα τελευταία είκοσι µε εικοσιπέντε χρόνια οι πολιτικοί (και οι 
οικονοµολόγοι) διαπληκτίζονται για το πιο από τα δύο φαινόµενα είναι περισσότερο επικίνδυνο 
(και, συνεπώς, πιο από τα δύο θα πρέπει να είναι διατεθειµένη να κάνει τα πάντα µια κυβέρνηση 
για να το αντιµετωπίσει).  Αρχίζοντας από τον πληθωρισµό, ο πρώτος (και κεντρικός) λόγος που 
τον αντιπαθούν οι οικονοµολόγοι (τουλάχιστον εκείνοι οι οποίοι είναι ένθερµοι υποστηρικτές 
της ελεύθερης, από το κράτος, οικονοµίας) είναι ότι «θωλώνει τα νερά».  
 
Ας πάρουµε ένα παράδειγµα. Μια εταιρία, ας την ονοµάσουµε ΚΛ∆, η οποία κατασκεύαζει 
τηλεφωνικά καλώδια καταφέρνει να πείσει τον ΟΤΕ (ο οποίος είναι ο βασικός αγοραστής) να 
αυξήσει την τιµή των καλωδίων κατά 10%. Τί σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι θα αυξηθούν τα 
κέρδη της ΚΛ∆ κατά 10% (εφόσον εξακολουθεί να πουλάει στον ΟΤΕ την ίδια ποσότητα 
καλωδίων); Αν ναι τότε η ΚΛ∆ µπορεί να αρχίσει να σχεδιάζει νέες επενδύσεις για του χρόνου 
(π.χ. την επέκτασή της στην αγορά των καλωδίων οπτικών ινών). Όµως εάν ο πληθωρισµός είναι 
άστατος και απρόβλεπτος, δεν θα είναι σε θέση να µπορεί εκ των προτέρων να προβλέψει τα 
κέρδη της. Γιατί; Μα γιατί µπορεί να κληθεί να πληρώσει είτε 10% είτε 5% είτε και 25% 
παραπάνω για τις πρώτες ύλες της (π.χ. για το χαλκό).  
 
Χωρίς αστάθεια στις τιµές, η αύξηση της τιµής των καλωδίων θα έστελνε ένα ξεκάθαρο µήνυµα 
στην ΚΛ∆: «Πάµε καλά! Επένδυσε σε νέα τεχνολογία!» Με ασταθή και απρόβλεπτο 
πληθωρισµό όµως, η ΚΛ∆ δεν ξέρει πως να ερµηνεύσει αυτή την αύξηση της τιµής των 
προϊόντων της. Είναι σαν τα µηνύµατα που στέλνουν οι τιµές να έχουν «θωλώσει» και να µη  
µπορούν οι παραγωγοί να τα «διαβάσουν» - σαν ο πληθωρισµός να εκπέµπει «παράσιτα» τα οποία 

καλύπτουν τα µηνύµατα που στέλνονται από την αγορά στις εταιρίες.  
 
Στο βαθµό που ο µηχανισµός της αγοράς θεωρείται από τους οικονοµολόγους ως ένας 
αποτελεσµατικός τρόπος οι λογής-λογής παραγωγοί να λαµβάνουν µηνύµατα από την κοινωνία 
για το που πρέπει να στρέψουν την «ενέργεια» τους, δηλαδή τις επενδύσεις τους, ο πληθωρισµός 
αποτελεί έναν «σαµποτέρ». Και δεν είναι µόνο καταστροφικός για τα σχέδια των µεγάλων 
εταιριών. ∆υναµιτίζει µε τον ίδιο τρόπο και την παραγωγική διαδικασία των µικροµεσαίων. Για 
παράδειγµα όταν υπό συνθήκες µηδενικού πληθωρισµού ανεβαίνει η τιµή των καρπουζιών, είναι 
σαν η κοινωνία να λέει στον αγρότη: «θέλουµε περισσότερα καρπούζια».  
 
Όµως σε καθεστώς άστατου πληθωρισµού, ο αγρότης δεν µπορεί να γνωρίζει εάν η αύξηση που 
παρατηρεί στις τιµές των καρπουζιών σηµαίνει ότι η παραγωγή καρπουζιών έγινε πιο επικερδής 
(και άρα αν θα πρέπει να την αυξήσει) ή ότι απλώς όλες οι τιµές ανέρχονται το οποίο σηµαίνει ότι 
δεν υπάρχει λόγος να φυτέψει περισσότερα καρπούζια µιας και τα έξοδά του θα αυξηθούν και 
αυτά, π.χ. οι τιµές των λιπασµάτων θα ανέβουν, «ακυρώνοντας» έτσι το όφελος από τις 
ανεβασµένες τιµές των καρπουζιών. Το κακό µε µια τέτοια κατάσταση (σύµφωνα µε τους 
οικονοµολόγους) είναι ότι η αγορά, ως σύστηµα συντονισµού της παραγωγής, αποδιοργανώνεται 
µε αποτέλεσµα να χάνονται πολλές ευκαιρίες καθώς οι παραγωγοί αντιδρούν µε όλο και 
περισσότερο σκεπτικισµό στις αυξοµειώσεις της τιµής των προϊόντων τους. 
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Το δεύτερο κόστος του πληθωρισµού στον Πίνακα 6 είναι επέκταση του πρώτου. Η εταιρία ΚΛ∆ 
για παράδειγµα µπορεί να µην επενδύσει στη νέα τεχνολογία των οπτικών ινών όχι γιατι δεν 
κερδοφορεί, ούτε γιατί φοβάται ότι ο ΟΤΕ δεν θα αγοράσει τα νέα αυτά προϊόντα, αλλά µόνο και 
µόνο επειδή δεν θέλει να ζει µε το άγχος των αυξοµειώσεων των τιµών. Συνεπώς ένα µέρος των 
επενδύσεων, και κατ’ επέκταση του αυριανού κεφάλαιου, χάνεται εξ αιτίας του πληθωρισµού και 
της αβεβαιότητας που αυτός προκαλεί. 
 
Το τρίτο κόστος αφορά τη διανοµή του εισοδήµατος και προκύπτει επειδή, σε περίοδο 
πληθωρισµού, κάποια άτοµα δεν µπορούν να αυξήσουν τα έσοδά τους όσο γρήγορα µπορούν οι 
υπόλοιποι. Π.χ. οι συντάξεις συνήθως αυξάνονται σαφώς πιο αργά από τα λοιπά εισοδήµατα µιας 
κοινωνίας. Αποτέλεσµα είναι οι συνταξιούχοι να βλέπουν το βιωτικό τους επίπεδο να µειώνεται 
συνεχώς. Αυτό ισχύει ακόµα και όταν οι συντάξεις αυξάνονται σύµφωνα µε τον πληθωρισµό 
εφόσον τα υπόλοιπα εισοδήµατα (µισθοί, κέρδη, ενοίκια) αυξάνονται πιο γρήγορα από τον 

πληθωρισµό. 
 
Εάν τώρα ρίξουµε µια µατιά στο τρίτο κόστος της ύφεσης, θα δούµε ότι η ανεργία, όπως και ο 
πληθωρισµός, αναδιανέµει το εισόδηµα. Στην περίπτωση της ανεργίας, τα πράγµατα όµως είναι 
πιο ξεκάθαρα από την περίπτωση του πληθωρισµού: Η ανεργία βαθαίνει τις κοινωνικές 
ανισότητες και αυξάνει τη φτώχεια. Ιδίως σε περιόδους που η οικονοµία αναπτύσσεται (δηλαδή 
το ΑΕΠ αυξάνεται µε περισσότερο από 2% ή 3% ετησίως) την ώρα που η ανεργία παραµένει 

υψηλή (π.χ. πάνε από 10%), το εισοδηµατικό χάσµα  µεταξύ των άνεργων και των εργαζόµενων 
ή των εισοδηµατιών γίνεται όλο και πιο ανυπέρβλητο. 
 
Ο πληθωρισµός όµως από την άλλη µεριά δεν µεγεθύνει τις ανισότητες αναγκαστικά. Μάλιστα 
πολλές φορές τις µικραίνει! Ας πάρουµε για παράδειγµα την Κα Αγγελική η οποία είναι 
αγρότισσα και ζει από τα λαχανικά που πουλάει. Κάποια στιγµή δανείστηκε από έναν 
µεγαλέµπορο ένα εκατοµύριο δραχµές για ένα χρόνο υποσχόµενη να του επιστρέψει σε ένα 
χρόνο 1.100.000δρχ (δηλαδή µε ονοµαστικό επιτόκιο 10% ετησίως). Όταν τα συµφωνήσανε ο 
πληθωρισµός έτρεχε µε ρυθµό 5% ετησίως. (Θυµίσου από το Κεφάλαιο 6 ότι αυτό σηµαίνει ότι 
το πραγµατικό επιτόκιο ήταν 5%). Ξαφνικά όλες οι τιµές αυξάνονται όχι κατά 5% αλλά κατά 
8%. Έλεγξε ότι, όσον αφορά την συναλλαγή αυτή, το εισόδηµα της Κας Αγγελικής αυξήθηκε σε 
σχέση µε του µεγαλέµπορου έπεσε. [Από τη στιγµή που η τιµή των λαχανικών που πουλάει η Κα 
Αγγελική αυξήθηκε, αυξήθηκε και το εισόδηµά της. Όµως οι τόκοι που χρωστάει στον 
µεγαλέµπορο παραµένουν 100.000δρχ. Συνεπώς, στην πραγµατικότητα, ο πληθωρισµός ωφέλησε 
την Κα Αγγελική εις βάρος του µεγαλέµπορου.] 
 
Τι ίδιο θα συνέβαινε εάν η κα Αγγελική πλήρωνε ένα σταθερό ενοίκιο για το σπίτι της ή τον 
αγρό της και ξάφνου ανέβαινε ο πληθωρισµός. Το πραγµατικό της εισόδηµα θα ανέβαινε ενώ 
εκείνο του ιδιοκτήτη θα έπεφτε (καθώς το ενοίκιο θα έµενε σταθερό όταν οι υπόλοιπες τιµές 
έχουν πάρει την ανηφόρα). Σε γενικές γραµµές λοιπόν, ο πληθωρισµός τείνει να µειώνει τις 
ανισότητες, εφόσον οι απώλειες των συνταξιούχων και των άλλων κατηγοριών που ζουν από 
κρατικές µεταβιβάσεις είναι µικρότερες συνολικά από τα οφέλη των εργαζόµενων σε βάρος των 
εισοδηµατιών.  
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Ο Keynes συγκρίνει το κοινωνικό κόστος του πληθωρισµού µε αυτό της ύφεσης 
 
Τις παραπάνω σκέψεις συµµεριζόταν ο, γνωστός σου πλέον, John Maynard Keynes όταν έγραφε: 
«Ο πληθωρισµός είναι άδικος ενώ η  ύφεση είναι άσκοπη. Από τα δύο αυτά φαινόµενα η ύφεση 
είναι χειρότερη. Σε ένα κόσµο που η πλειοψηφία των ανθρώπων είναι φτωχοί, είναι χειρότερο να 
προκαλείς ανεργία παρά να απογοητεύεις τους εισοδηµατίες.» 

 
Συγκρίνοντας το δεύτερο κόστος πληθωρισµού και ύφεσης (βλέπε Πίνακα 6) διαπιστώνουµε ότι 
και τα δύο φαινόµενα δηµιουργούν αβεβαιότητα. Είδαµε πιο πάνω πως το επιτυγχάνει αυτό ο 
πληθωρισµός. Την αβεβαιότητα που προέρχεται από την ύφεση την αναλύσαµε στο Κεφάλαιο 9 
(ιδίως στο Τµήαµα 9.1). Εν συντοµία, πρόκειται για το φόβο των επιχειρηµατιών ότι δεν θα 
µπορούν να πουλήσουν τα προϊόντα τους – ένα φόβο που τους σταµατά από το να επενδύουν, µε 
αποτέλεσµα να µειώνεται το ΑΕΠ και να συντηρείται η κρίση. Βλέποντας µεγάλο ποσοστό του 
εργατικού δυναµικού χωρίς δουλειά, αυτή η αβεβαιότητα µεγαλώνει (και µετατρέπεται σε ακόµη 
µεγαλύτερη απαισιοδοξία) επειδή εκλαµβάνουν το υψηλό ποσοστό ανεργίας ως ένδειξη ότι η 
ζήτηση των προϊόντων τους θα είναι όντως χαµηλή (µην ξεχνάς ότι ένας άνεργος εκτός από 
φτωχός είναι και ανενεργός καταναλωτής). 
 
Κλείνουµε το Τµήµα αυτό µε το πρώτο κόστος της ύφεσης (βλέπε Πίνακα 6): τον παροπλισµό 
και την καταστροφή παραγωγικών δυνάµεων. Τί ήταν αυτό που έκανε τις κοινωνίες της αγοράς 
να αποβάλουν από επάνω τους τη φεουδαρχία και την κακοδαιµονία του µεσαίωνα; Ήταν η 
δυνατότητά τους να ενεργοποιούν και να κινητοποιούν τις παραγωγικές δυνάµεις των κοινωνιών 
έτσι ώστε να παράγονται περισσότερα και νεότερα αγαθά σε όλο και πιο προσιτές τιµές. 
Αναλογίσου τώρα τί εστί ανεργία: Είναι ο υποχρεωτικός παροπλισµός ατόµων που θέλουν να 
δουλέψουν και που δεν ζητούν µισθούς µεγαλύτερους από αυτούς που εισπράττουν όσοι 
εργάζονται ήδη. Είναι σαν µια αγροτική οικογένεια που έχει µεγάλες ανάγκες και χρειάζεται όσο 
γίνεται πιο πολλά εργατικά χέρια, να απαγορεύει σε κάποια µέλη της (τα οποία και θέλουν και 
µπορούν να εργαστούν) να δουλέψουν: Κοινώς είναι παράλογο ή, για να είµαστε πιο ακριβείς, 
ανορθολογικό. 
 
Τη στιγµή που η κοινωνία έχει τόσες ανάγκες (π.χ. τον καθαρισµό του περιβάλλοντος, την 
κατασκευή σχολείων), ένα ποσοστό ανεργίας 10% σηµαίνει ότι για κάθε 9.000 εργαζόµενους 
υπάρχουν 1000 που θέλουν να εργαστούν, να παράγουν, αλλά δεν τους το επιτρέπει η κοινωνική 
οργάνωση της παραγωγής – η κοινωνία. Εκατοµύρια, αν όχι δισεκατοµύρια, εργατοωρών 
πηγαίνουν χαµένες κάθε χρόνο.  
 

 

Ο «ελεύθερος χρόνος» των ανέργων 
 

«Τουλάχιστον οι άνεργοι έχουν ελεύθερο χρόνο», είπε σε µια οµιλία του ένας υπουργός εργασίας 
της Βρετανίας στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980. Ένας άνεργος έστειλε µια συντοµότατη 
επιστολή σε έγκυρη εφηµερίδα του Λονδίνου η οποία και τη δηµοσίευσε. Έγραφε: «Κύριε 
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∆ιευθυντά, Παρακαλώ πληροφορείστε τον Κο υπουργό ότι όποιος δεν εργάζεται δεν έχει 
ελεύθερο χρόνο.» 

 
Και δεν είναι µόνο ότι αυτά τα άτοµα παροπλίζονται για την περίοδο της ύφεσης. Το κοινωνικό 
κόστος είναι πολύ µεγαλύτερο καθώς η ανεργία ωθεί πολλά άτοµα, οικογένειες ολόκληρες, στην 
εξαθλίωση και στο κοινωνικό περιθώριο. Με απλά λόγια χάνουν τη δυνατότητα (ίσως για πάντα) 
να αποκτούν νέες δεξιότητες, να µπορούν να ενταχθούν ξανά στην παραγωγή όταν αυξηθεί και 
πάλι η ζήτηση εργασίας. Το βασικότερο ίσως, χάνουν τη δυνατότητα να λειτουργούν κοινωνικά. 
Έτσι λοιπόν καταστρέφεται η παραγωγική δύναµη µελλοντικών γενεών εργατών οι οποίοι 
αποµακρύνονται από την αγορά εργασίας και την παραγωγή σε τέτοιο βαθµό που, στην επόµενη 
περίοδο ανάπτυξης, η οικονοµία καταλήγει να πάσχει από έλλειψη εργατικών χεριών την ίδια 

στιγµή που πολλά άτοµα είναι άνεργα.  
 
Σε περιόδους παρατεταµένης ύφεσης το κοινωνικό κόστος της ανεργίας µεγεθύνεται ακόµη 
περισσότερο µε την αύξηση της εγκληµατικότητας (η οποία κοστίζει µεγάλα ποσά σε έξοδα επι 
πλέον αστυνόµευσης και δαπάνες για την κατασκεύη κανούργιων φυλακών), την κρίση των 
θεσµών αρωγής (π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕ∆) και µε την γενική υποχώρηση της κοινωνικής συνοχής. Το 
ζητούµενο λοιπόν δεν είναι µόνο πως θα αντιµετωπιστεί και πως θα αποφευχθεί η κρίση ενός 
οικονοµικού συστήµατος, αλλά πως είναι δυνατόν να καταπολεµηθούν όλες οι µορφές κρίσεις τη 

στιγµή που κάποιες κοινωνικές οµάδες φοβούνται τη µια µορφή (π.χ. πληθωρισµό ή ανεργία) 

περισσότερο από την άλλη. 
 

12.5 Κρίσεις και φτώχεια 
 
Ο Αµερικανός νοµπελίστας Paul Samuelson, από τους σηµαντικότερους µεταπολεµικούς 
οικονοµολόγους, γράφει: «Οι αγορές δεν έχουν ιδιαίτερο ταλέντο στο να βρίσκουν την καλύτερη 
λύση στην ερώτηση για ποιόν θα παραχθεί το προϊόν. Η πιό αποτελεσµατική οικονοµία στον 
κόσµο µπορεί να δηµιουργήσει µία διανοµή µισθών και περιουσίας που θα προσέβαλλε ακόµη 
και τον πιο αφοσιωµένο υπερασπιστή των ελεύθερων αγορών». 
 
∆εδοµένου ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί την πρώτη σου «επαφή» µε την οικονοµική επιστήµη, 
πρέπει να σε προειδοποιήσουµε για κάτι: η οικονοµική θεωρία δεν περιέχει κάποια πρόβλεψη για 
το πως θα διαµορφωθεί σε όρους ισότητας ή ανισότητας η κατανοµή του εισοδήµατος που 
προκύπτει από την οικονοµική δραστηριότητα. Μάλιστα, το πρόβληµα της φτώχειας απασχολεί 
(δυστυχώς) ένα πολυ µικρό ποσοστό των οικονοµολόγων. Βέβαια όλοι µας ελπίζουµε ότι 
περίοδοι οικονοµικής ανάπτυξης που αυξάνουν το µέσο εισόδηµα στην οικονοµία και την 
απασχόληση θα τείνουν να µειώσουν τη φτώχεια.  Στην πράξη, παρόλο που τις περισσότερες 
φορές έχει παρατηρηθεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη µειώνει (ελαφρά) τις ανισότητες στην 
κατανοµή του εισοδήµατος, οι αλλαγές αυτές δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρυντικές για όσους 
ελπίζουν ότι οι φτωχοί και οι άστεγοι θα εξαφανιστούν ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης.  
 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 στις ΗΠΑ το εισόδηµα που αντιστοιχούσε στο φτωχότερο 20% 
(πεµπτηµόριο) του πληθυσµού το 1950 ανέβηκε από το 4,5% το 1950 στο 5.4% είκοσι χρόνια 
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αργότερα – µια µικρή αλλά αισθητή βελτίωση η οποία σηµαίνει ότι η σχετική φτώχεια 
υποχώρησε. Όµως τα επόµενα είκοσι χρόνια, και παρόλο που στο µεταξύ η Αµερικανική 
οικονοµία αναπτύχθηκε σηµαντικά, το εισόδηµα του φτωχότερου 20% επέστρεψε στο 4.6% του 
ΑΕΠ. Παράλληλα το πλουσιότερο 20% εξασφάλισε το 1990 µεγαλύτερο ποσοστό της πίτας το 
1990 απ’ ότι το 1950. (Ο Πίνακας 7 παραθέτει και την διανοµή για την Ελλάδα για την οποία δεν 
υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για προηγούµενα έτη.) 
 

Πίνακας 7: Προσωπική διανοµή εισοδήµατος σε ΗΠΑ  και Ελλάδα 

                  ΗΠΑ ΕΛΛΑ∆Α 

 1950 1970 1990 1994 

Φτωχότερο 
πεµπτηµόριο 

4.5 5.4 4.6 3.7 

∆εύτερο 
πεµπτηµόριο 

11.9 12.2 10.8 9.3 

Τρίτο 
πεµπτηµόριο 

17.4 17.8 16.6 15.4 

Τέταρτο 
πεµπτηµόριο 

23.6 23.8 23.8 23.4 

Πλουσιότερο 
πεµπτηµόριο 

42.7 40.9 44.3 48.5 

Πηγή: Υπηρεσία Απογραφής ΗΠΑ, ΚΕΠΕ επεξεργασία στοιχείων της Ερευνας Εισοδήµατος της 

ΕΣΥΕ. 
 
Τα παραπάνω στοιχεία αναφέρονται στη σχετική φτώχεια. Μας δίνουν τη δυνατότητα να 
συµπεράνουµε ότι, π.χ., το 1994 για κάθε 100.000δρχ που κυκλοφορούσαν ως εισόδηµα στην 
Ελλάδα, 48.500 δρχ κατέληξαν στα µέλη του πιο πλούσιου 20% των Ελλήνων, αφήνωντας µόνο 
3700δρχ για τα µέλη του πιο φτωχού 20%. Όµως δεν µας διαφωτίζει για την απόλυτη φτώχεια, 
δηλαδή για το πόσα χρήµατα εισέπρατταν οι φτωχοί κάθε µήνα και για το έαν αυτά τα χρήµατα 
είναι αρκετά για να καλυφθούν βασικές τους ανάγκες. 
 
Για αυτό το λόγο οι στατιστικοί και οι οικονοµολόγοι που µελετούν το φαινόµενο της φτώχειας, 
προσπαθούν να της προσδώσουν έναν όσο γίνεται πιο ακριβή και µετρήσιµο ορισµό. Ετσι η 
γραµµή φτώχειας ορίζεται σαν κάποιο ελάχιστο εισόδηµα το οποίο πρέπει να έχει κάποιος για να 
αγοράζει βασικά αγαθά: π.χ. ικανή ποσότητα ψωµιού, πρωτεϊνούχων τροφών, λαδιού, το 
χαµηλότερο ενοίκιο που µπορεί να βρεί, έξοδα ελάχιστου ρουχισµού, µετακίνησης κτλ. Αφού 
υπολογιστεί αυτό το ελάχιστο εισόδηµα (η γραµµή φτώχειας), µετριέται το ποσοστό του 
πληθυσµού που βρίσκεται κάτω από αυτό. Αυτό το νούµερο θεωρείται το ποσοστό της απόλυτης 
φτώχειας της χώρας για το συγκεκριµένο έτος. 
 
Στην Ελλάδα αν και δυστυχώς δεν υπάρχει επίσηµη και γενικά αποδεκτή εκτίµηση αυτού του 
ποσοστού, εµπειρικές έρευνες που έχουν γίνει γι' αυτό το θέµα φανερώνουν ότι πρέπει να 
κυµαίνεται γύρω στο 20%. Το ποσοστό αυτό, αν και είναι µειωµένο σε σχέση µε παλαιότερες 
µετρήσεις, εξακολουθεί να είναι αρκετά µεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό για τις 
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περισσότερες χώρες της Ευρώπης (βλέπε τον Πίνακα 8) και κατατάσσει τη χώρα µας µαζί µε την 
Ισπανία και την Ιρλανδία. 
 

Πίνακας 8: Η απόλυτη φτώχεια στην Ευρώπη 

Χώρα Μέσο ποσοστό επίσηµης 
απόλυτης φτώχειας 

Περίοδος µέτρησης 

Γερµανία 10% 1978-1983 

Ισπανία 20% 1980-1985 

Γαλλία 15% 1979-1985 

Ιρλανδία 18.5% 1980-1987 

Ιταλία 12.3% 1980-1985 

Ολλανδία 8% 1979-1985 

Βρετανία 15% 1981-1985 

 Πηγή: Eurostat 1990 

 

 

Περίληψη 
12.1 Ο υπερπληθωρισµός στη Γερµανία και η Μεγάλη Κρίση στην περίοδο του 
Μεσοπολέµου 

12.2 Η βιοµηχανική επανάσταση ως προϊόν της κρίσης της φεουδαρχίας – Η 
συµβίωση κρίσης και ανάπτυξης τα τελευταία διακόσια χρόνια – Στοιχεία 
οικονοµικής ιστορίας 19ου και 20ου αιώνα – Οικονοµικοί κύκλοι – Ύφεση ως η 
πτώση του ΑΕΠ – Ανάκαµψη ως η άνοδος του ΑΕΠ – Κρίση ως η παρατεταµένη 
ύφεση 

12.3 Η παγκόσµια εµπειρία της ανεργίας – Οι διακυµάνσεις του ποσοστού των 
ανέργων – Οι τρείς µορφές ανεργίας (τριβής, δοµική, κυκλική) – Ο αρνητικός 
πληθωρισµός του Μεσοπολέµου – Πληθωρισµός ζήτησης και πληθωρισµός 
προσφοράς – Πετρελαϊκή κρίση και στασιµοπληθωρισµός στη δεκαετία του 1970 – Η 
αλλαγή προτεραιοτήτων των περισσότερων κυβερνήσεων και η «αποδοχή» 
υψηλότερης ανεργίας ως το αντίτιµο για την καταπολέµιση του πληθωρισµού – Το 
κόστος (εκφρασµένο σε αυξηµένη ανεργία) της µείωσης του πληθωρισµού κατα τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1980 

12.4 Συγκριτική ανάλυση του κοινωνικού κόστους του πληθωρισµού και της 
ύφεσης/ανεργίας – Οι τιµές ως «µηνύµατα» και ο πληθωρισµός ως «παράσιτα» τα 
οποία εµποδίζουν την αποτελεσµατική λειτουργία του µηχανισµού της αγοράς – Το 
κόστος της αβεβαιότητας λόγω πληθωρισµού και λόγω ύφεσης – Η περίπτωση 
µείωσης των ανισοτήτων λόγω πληθωρισµού – Η απώλεια και καταστροφή 
παραγωγικών συντελεστών από τις υφέσεις και την ανεργία 

12.5 Σχετική και απόλυτη φτώχεια – Η γραµµή φτώχειας – Η φτώχεια στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη 

 

Ερωτήσεις 
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1. Ποιά η διαφορά κρίσης και ύφεσης; 
2. Ορίστε τον πληθωρισµό ζήτησης και τον πληθωρισµό προσφοράς. 
3. Σε ποια µορφή ανεργίας συγκαταλέγονται οι εργαζόµενοι που απολύονται από µια 

βιοµηχανία χρωµάτων και που δεν βρίσκουν θέση εργασίας παρόλο που ένα καινούργιο 
ξενοδοχείο στην πόλη τους ζητάει προσωπικό για το µπαρ και το εστιατόριό του (π.χ 
µάγειρους, σερβιτόρους); 

4. Ποιά η διαφορά του αντίκτυπου του πληθωρισµού από αυτόν της ανεργίας όσον αφορά την 
αναδιανοµή του εισοδήµατος; 

5. Έστω ότι σας παρουσιάζουν τα στοιχεία του ακόλουθου πίνακα που αναφέρονται σε µια 
υποθετική οικονοµία: 

 
(α) Σε ποιά περίοδο παρατηρήθηκε ύφεση; 
(β) Όταν παρατηρήθηκε η ύφεση αυτή, η ανεργία έπεσε ή ανέβηκε; 
(γ) Όταν παρατηρήθηκε η ύφεση αυτή, ο πληθωρισµός έπεσε ή ανέβηκε; 
(δ) Πότε άρχισε η ανάκαµψη; 
(ε) Όταν άρχισε η ανάκαµψη, έπεσε αµέσως η ανεργία; 
(στ) Όταν άρχισε η ανάκαµψη, ο πληθωρισµός αυξήθηκε ή µειώθηκε;  

 
 
 

Έτος ΑΕΠ (σε τρισ. $) Επίπεδο τιµών Ανεργία (%) 
2041 101 104 5 

2042 102 105 5 

2043 103 108 5 

2044 104 110 5 

2045 103 111 6 

2046 102 112 7 

2047 106 115 5 

2048 108 119 4 

Υποθετικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η ερώτηση 5. 
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Κεφάλαιο 13 – Η Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

13.1 Ένα σύντοµο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

Σε µια ήπειρο που έχει υποφέρει ίσως όσο καµία άλλη από τους πολέµους, ήταν φυσικό να 

ριζώσει η ιδέα µιας διακρατικής και υπερεθνικής ένωσης η οποία θα αντικαθιστούσε τις 

αιµατηρές συγκρούσεις µε την οµόνοια και τη συνεργασία. Πράγµατι από πολύ καιρό πριν την 
γένεση των κοινωνιών της αγοράς, φωτισµένοι Ευρωπαίοι οραµατίζονταν µια ενωµένη ήπειρο 

όπου θα επικρατεί η ειρήνη και η αδελφότητα µεταξύ των λαών. Στα τέλη του 14ου αιώνα ο 

Pierre Doubois πρότεινε τη δηµιουργία µιας οµόσπονδης Ευρώπης. Στον 17ο αιώνα ο William 

Penn µίλησε για κοινούς Ευρωπαϊκούς θεσµούς. Στα τέλη του 19ου αιώνα ο Pierre Proudhon 

προέβλεπε µε ενθουσιασµό την ηµέρα που τα σύνορα µεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών θα 

κατέρρεαν. 
 

Η διαδικασία ενοποίησης έχει µακρά ιστορία. Η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία αποτελεί την πιο 

φιλόδοξη (και επιτυχηµένη) προσπάθεια βίαιης επιβολής ενός κράτους σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή επικράτεια. Πιο πρόσφατα, στην περίοδο παντοδυναµίας του Ναπολέοντα στην 

ηπειρωτική Ευρώπη, επιβλήθηκε µια κοινή Ευρωπαϊκή αγορά όπου τα προϊόντα διακινούνταν 

δίχως φραγµούς (π.χ. δασµούς) από περιοχή σε περιοχή. Ταυτόχρονα επιβλήθηκαν και κοινά 

πρότυπα τα οποία έπρεπε να πληρούν τα διακινούµενα αγαθά (π.χ. το µέγιστο ποσοστό νερού 
στο κρασί, ή η σκληρότητα των µετάλλων). Όµως και στις δύο περιπτώσεις (Ρωµαϊκή και 

Ναπολεόντεια αυτοκρατορία) η διαδικασία ενοποίησης, επειδή ακριβώς στηρίχτηκε στη βία, δεν 

είχε διάρκεια. 

 

Η αυθόρµητη (και κατά κάποιο τρόπο εθελοντική) ενοποίηση άρχισε να διαφαίνεται µε τη 

σταδιακή άνθηση των κοινωνιών της αγοράς. (∆εν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση ξεκίνησε ως µια Κοινή Αγορά.) Η ανάπτυξη του διεθνούς εµπορίου δηµιούργησε τις 
πρώτες πολιτικές πιέσεις για τον παραγκωνισµό των συνόρων. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι την 

εποχή εκείνη δεν υπήρχαν τα γνωστά µας κράτη. Στον 18ο αιώνα οι Γερµανοί έµποροι ήταν 

αναγκασµένοι να σταµατούν κάθε δέκα περίπου χιλιόµετρα για να πληρώνουν δασµούς στους 

τοπικούς γαιοκτήµονες οι οποίοι λειτουργούσαν σαν αρχηγοί µικρών κρατών ή πριγκηπάτων. 

Γερµανικό κράτος, µε άλλα λόγια, δεν υπήρχε. Το ίδιο ίσχυε και στην Ιταλία αλλά και στη 

Γαλλία. Η ηπειρωτική Ευρώπη χαρακτηριζόταν από µια πανσπερµία κρατικών ή ηµι-κρατικών 

οντοτήτων.  
 

Όσο µεγάλωνε όµως οι επιρροή των εµπόρων (οι οποίοι είχαν συµφέρον να µειωθεί η 

πολυδιάσπαση των εθνών τους έτσι ώστε να µπορούν πιο εύκολα να διακινούν τα εµπορεύµατα), 

επετεύχθη η συγκρότηση εθνικών κρατών µε πρώτη τη Γαλλία. Αργότερα τα Γερµανικά 

κρατίδια υπέγραψαν τη συµφωνία που είναι γνωστή ως Zollverein (1833) µε την οποία 

ουσιαστικά καταργήθηκαν οι φραγµοί στην διακίνηση προϊόντων µεταξύ των Γερµανικών 

περιοχών. Το Γερµανικό κράτος που εµφανίστηκε αργότερα δεν ήταν παρά η φυσική εξέλιξη 
αυτής της συµφωνίας. Η Ιταλία ακολούθησε αρκετά χρόνια µετά και χρειάστηκε µια 
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επανάσταση για να ενωθεί.  
 

Η βιοµηχανική επανάσταση, µε την ιλλιγγιώδη αύξηση των παραγώµενων προϊόντων, 

πολλαπλασίασε αυτές τις πιέσεις κατά της πολυδιάσπασης και υπέρ της ίδρυσης εθνικών 

κρατών. Η τεχνολογική και κοινωνική πρόοδος που επέφερε, και η οποία θα ήταν αδύνατη χωρίς 

τα εθνικά κράτη, τους έδωσε την υπόσταση που έχουν σήµερα. Συµπερασµατικά (αν και 

ακούγεται κάπως παράδοξο), οι πρώτες σύγχρονες Ευρωπαϊκές ενοποιήσεις ήταν εκείνες που 
δηµιούργησαν τα κράτη τα οποία σήµερα αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Βέβαια από την ίδρυση των εθνικών κρατών και την ευδοκίµησή τους στα τέλη του 19ου αιώνα 

µέχρι την απαρχή της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ενοποίησης µετά το 1944, η Ευρώπη υπέφερε 

τα πάνδεινα καθώς τα κράτη αυτά επιδόθηκαν στη χρήση των νεο-αποκτηθέντων βιοµηχανικών 

τους δυνατοτήτων για να εξοντώσουν το ένα τους πολίτες του άλλου. Οι δύο παγκόσµιοι 

πόλεµοι του 20ου αιώνα απέδειξαν ότι, όπως κάθε εργαλείο µπορεί να έχει τόσο ευεργετικές όσο 
και καταστροφικές συνέπειες (ανάλογα µε το πως το χρησιµοποιούµε), έτσι και η υψηλή 

παραγωγικότητα των βιοµηχανικών κοινωνιών µπορεί να στραφεί µε πανούργα 

αποτελεσµατικότητα εναντίον της ζωής.  

 

Έτσι φτάσαµε στο 1944 να έχει λήξει ο Β’ Παγκόσµιος Πόλεµος και µε τους Ευρωπαίους που 

επέζησαν να κυκλοφορούν ανάµεσα στα συντρίµια του πολιτισµού τους. Στο νου των ανθρώπων 

της εποχής κυριαρχούσαν δύο εφιάλτες: Η οικονοµική κρίση του Μεσοπολέµου και ο πόλεµος. 
Μάλιστα λίγοι αµφέβαλλαν ότι οι δύο εφιάλτες συνδέονταν καθώς η κρίση του 

υπερπληθωρισµού στη Γερµανία (βλέπε το προηγούµενο κεφάλαιο), και η µετέπειτα παγκόσµια 

κρίση, επέτρεψαν στο φασισµό και τον ναζισµό να κυριαρχήσουν στην Γερµανία και τη Ιταλία 

µε τα γνωστά αποτελέσµατα. 

 

Από το τέλος του πολέµου παρατηρούµε µια σειρά από προσπάθειες στην Ευρώπη που στόχο 

είχαν να εξαλήψουν τους εφιάλτες αυτούς. Η θεµελιακή ιδέα ήταν ότι η αποφυγή οικονοµικών 
κρίσεων, σαν αυτές του  Μεσοπολέµου, σε συνδυασµό µε την δηµιουργία υπερ-εθνικών 

Ευρωπαϊκών θεσµών και την οικονοµική αλληλο-εξάρτηση µεταξύ των λαών της Ευρώπης, θα 

αποµάκρυνε µια για πάντα τους εφιάλτες.  

 

Η πρώτη µεταπολεµική κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν η ίδρυση της BENELUX το 

1944. Επρόκειτο για µια Ένωση ∆ασµών µεταξύ του Βελγίου, της Ολλανδίας και του µικρού 

Λουξεµβούργου (το BENELUX προέρχεται από τα αρχικά των κρατών αυτών: Be, Ne και Lux). 
Η συµφωνία αυτή προέβλεπε την πλήρη κατάργηση των µεταξύ τους δασµών (δηλαδή την 

ελεύθερη διακίνηση προϊόντων από τα κοινά τους σύνορα) και την εναρµόνιση των δασµών που 

επέβαλλαν στις εισαγωγές από άλλα κράτη. Έτσι εάν το Βέλγιο επέβαλε 10% δασµό στα 

εισαγώµενα από την Κρήτη πορτοκάλια, το ίδιο θα έκαναν το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία.  

 

Έξι χρόνια αργότερα, τον Απρίλιο του 1951, υπεγράφη στο Παρίσι από της χώρες BENELUX, 

τη Γαλλία, τη Γερµανία και την Ιταλία (οι γνωστοί και ως «Έξι») η συµφωνία ίδρυσης της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα. Μπορούµε κάλλιστα να θεωρήσουµε αυτή την 
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συµφωνία ως την ουσιαστική γέννηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τί προέβλεπε αυτή η συµφωνία. 
Σύµφωνα µε τους Jean Monnet και Robert Schuman οι οποίοι ήταν στο επίκεντρό της, στόχος 

ήταν η δηµιουργία αλληλεξάρτησης µεταξύ των βιοµηχανιών που (α) επλήγησαν περισσότερο 

από την Μεγάλη Κρίση του Μεσοπολεµου, και (β) ήταν κεντρικές στην κατασκευή των όπλων, 

πλοίων και αεροπλάνων των αντιµαχόµενων κρατών. Η σκέψη τους ήταν ότι εάν οι βαριές 

βιοµηχανίες της Κεντρικής Ευρώπης (α) συντόνιζαν τις επενδύσεις και την παραγωγή προϊόντων 

(ώστε να αποφευχθεί µια καινούργια κρίση), και (β) αποκτούσαν κοινά συµφέροντα, τότε οι 
αιτίες ενός νέου πολέµου θα εξαλήφονταν µια για πάντα. Περαιτέρω, για να δηµιουργηθεί (πέρα 

από την οικονοµική) και µια πολιτική προσέγγιση, η συνθήκη προέβλεπε µια Ανώτερη Αρχή η 

οποία θα επέβλεπε την εφαρµογή της συνθήκης. Ήταν ο πρώτος υπερ-εθνικός, διακρατικός 

πολιτικός θεσµός ο οποίος αργότερα εξελίχθηκε στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Από το 1951 και µετά, οι «Έξι» χώρες που αποτελούσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και 

Χάλυβα, σχεδίαζαν την επέκταση της κοινότητας αυτής και στα υπόλοιπα  αγαθά πέρα του 
χάλυβα και του άνθρακα. Η νέα συνθήκη των «Έξι» οριστικοποιήθηκε το 1955 και υπογράφτηκε 

στη Ρώµη το 1957. Έτσι γεννήθηκε και επίσηµα η Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ΕΟΚ). 

Ταυτόχρονα υπογράφηκε και µια άλλη συνθήκη, η λεγόµενη Euratom, η οποία αφορούσε τη 

συνεργασία των εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. ∆έκα χρόνια αργότερα (το 1967) 

οι τρείς αυτές συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, η Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα και η Euratom, ενοποιήθηκαν και ονοµάστηκαν Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

 
Η ουσία της Συνθήκη της Ρώµης (1957) ήταν ότι επέκτεινε µια συµφωνία που αφορούσε µόνο 

τη βαριά βιοµηχανία (την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα) και στους άλλους τοµείς 

της οικονοµικής ζωής. Θεµέλιος λίθος αυτής της επέκτασης ήταν η λεγόµενη Κοινή Αγροτική 

Πολιτική (ΚΑΠ), την οποία θα µελετήσουµε ξεχωριστά στο Τµήµα 13.2. Προς το παρόν θα 

αναφέρουµε µόνο ότι η ΚΑΠ ήταν απαραίτητη για τη δηµιουργία θετικού κλίµατος υπέρ της 

Κοινότητας από τους αγρότες και στόχο είχε να τους πείσει ότι τα οφέλη της οικονοµικής 

ενοποίησης δεν θα τα γεύονταν µόνο οι ασχολούµενοι µε την παραγωγή και το εµπόριο των 
βιοµηχανικών προϊόντων. 

 

Με σκοπό να προωθηθούν οι οικονοµικές πολιτικές της κοινότητας, αλλά και να δηµιουργηθούν 

σιγά-σιγά οι προϋποθέσεις πολιτικής σύγκλισης µεταξύ των «Έξι» αυτών κρατών, η Συνθήκη 

της Ρώµης προέβλεπε τη δηµιουργία υπερ-εθνικών πολιτικών και νοµικών θεσµών. Τέσσερεις 

είναι οι βασικοί αυτοί θεσµοί οι οποίοι και παραµένουν άθικτοι ως σήµερα: 

 
(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αποτελείται από έναν επιτροπο από κάθε «µικρή» χώρα 

(όπως η δική µας ) και από δύο από κάθε «µεγάλη». Κάθε επίτροπος ορίζεται από την 

κυβέρνηση της χώρας του/της και έχει τετραετή θητεία. Οι επίτροποι, αν και ορίζονται από 

τις κυβερνήσεις, υποτίθεται ότι καθοδηγούνται από τα «ιδεώδη» της Κοινότητας και είναι 

υπεράνω των συµφερόντων των επι µέρους χωρών. Σκοπός της Επιτροπής είναι να σχεδιάζει 

και να εφαρµόζει, αλλά όχι να αποφασίζει, την πολιτική της Κοινότητας.  

(2) Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους αρχηγούς των κρατών-µελών (οι 
οποίοι όµως πολλοί συχνά εκπροσωπούνται από αρµόδιους υπουργούς). Το Συµβούλιο είναι 
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υπεύθυνο για τις πολιτικές αποφάεις που θα πρέπει να εφαρµόσει ή να υλοποιήσει η 
Επιτροπή. 

(3) Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, το οποίο αποτελείται από δικαστές που έχουν διορίσει τα κράτη-

µέλη αλλά που, όπως και οι επίτροποι, από τη στιγµή που διορίζονται, είναι λειτουργοί της 

Κοινότητας και όχι των κρατών-µελών από τα οποία προέρχονται. Σκοπός του ∆ικαστηρίου 

είναι η ερµηνεία των Ευρωπαϊκών νόµων. Οι αποφάσεις του δεν µπορούν να αµφισβητηθούν 

από τα κράτη-µέλη. (Με άλλα λόγια το ΕυρωπαΙκό ∆ίκαιο είναι ανώτερο των εθνικών 
∆ικαίων.) 

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο εκλέγεται άµεσα από τους λαούς των κρατών-µελών. 

Οι αρµοδιότητές του (και σε σχέση µε τα υπόλοιπα κοινοτικά όργανα αλλά και σε σχέση µε 

τα εθνικά κοινοβούλια) είναι λίγες, όµως σιγά-σιγά αυξάνονται. Οι Επιτροπή και το 

Συµβούλιο υποχρεούνται να ζητάνε τη γνώµη του Κοινοβουλίου σχετικά µε τις 

εφαρµοζόµενες πολιτικές, χωρίς όµως να υποχρεούνται να ακολουθούν τη γνώµη του. Το 

Κοινοβούλιο ακόµα έχει κάποια δυνατότητα να ελέγχει και να επεµβαίνει στον καταρτισµό 
του κοινοτικού προϋπολογισµού. Πάντως η µέγιστη εξουσία του Κοινοβουλίου είναι η 

δυνατότητα που έχει να απολύει ολόκληρη την Επιτροπή. Όµως δεδοµένου ότι πρόκειται για 

µια υπερ-εξουσία, χρήση της οποία θα οδηγούσε σε πολιτικό πανδαιµόνιο, ουσιαστικά είναι 

διακοσµητική. 

 

Κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες (π.χ. Βρετανία, οι Σκανδιναβικές χώρες) οι οποίες ήθελαν να 

εισέλθουν στη ζώνη ελεύθερου εµπορίου που αντιπροσώπευε η Κοινότητα, δεν το έκαναν επειδή 
δεν ήταν διατεθειµένες να δεχθούν την πολιτική εξουσία των Κοινοτικών θεσµών πάνω στα δικά 

τους Κοινοβούλια και στο δικό τους ∆ίκαιο. Ήθελαν δηλαδή τα οικονοµικά οφέλη της 

ενοποίησης χωρίς να θέλουν να προχωρήσουν στην πολτική ενοποίηση και στην απώλεια της 

πολιτικής τους ανεξαρτησίας. Όµως γρήγορα ένιωσαν τον φόβο του αποκλεισµού από ένα 

µεγάλο µέρος του Ευρωπαϊκού εµπορίου. Για αυτό το λόγο, το 1968 η Βρετανία, η ∆ανία, η 

Σουηδία και η Νορβηγία, αποφάσισαν να ιδρύσουν τη δική τους ένωση: την EFTA (European 

Free Trade Association, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση Ελεύθερου Εµπορίου). Στην ένωση αυτή 
προσχώρησαν και η Αυστρία µε την Ελβετία. (Αυτές οι δύο χώρες αδυνατούσαν να εισέλθουν 

στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, δηλαδή στην ΕΟΚ, η πρώτη γιατί αντιδρούσε η Σοβιετική Ένωση 

και η δεύτερη γιατί το Ελβετικό σύνταγµα απαγορεύει τη συµµετοχή της Ελβετίας σε 

οποιοδήποτε διακρατικό οργανισµό.) 

 

Όµως όταν το 1973 εισήλθε η Βρετανία στην ΕΟΚ, παρέσυρε µαζί της και τις Ιρλανδία, ∆ανία. 

Ο λόγος ήταν ότι οι δύο αυτές χώρες εξήγαν µεγάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων στη 
Βρετανία. Έτσι εάν έµεναν έξω από την ΕΟΚ θα έχαναν, λόγω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(της ΚΑΠ που θα µελετήσουµε στο επόµενο τµήµα), τη µεγαλύτερη αγορά των αγροτικών τους 

προϊόντων.  

 

Η επόµενη σηµαντική εξέλιξη ήρθε το 1979 όταν ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό 

Σύστηµα (ΕΜΣ) το οποίο στόχο είχε τη νοµισµατική σταθερότητα. Θα αναφερθούµε εκτεταµένα 

στο ΕΜΣ στο Τµήµα 13.3. ∆ύο χρόνια αργότερα έγινε δεκτή στην ΕΟΚ η Ελλάδα ενώ το 1986 
εισήλθαν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Μετά από επίπονες διαπραγµατεύσεις που διήρκησαν από 
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το 1981 µέχρι το 1986 (και στις οποίες διαδραµάτισε σηµατνικό ρόλο η Ελλάδα), δύο 
σηµαντικές αλλαγές συµφωνήθηκαν σχετικά µε τη διανοµή πόρων στο εσωτερικό της ΕΟΚ: (α) 

Η Βρετανία κατάφερε να µειώσει τις υψηλές εισφορές της στην ΕΟΚ, και (β) η ΕΟΚ ανέλαβε 

την υποχρέωση να κατευθύνει κονδύλια προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές (όπως η χώρα 

µας) µε στόχο τη σύγκλιση των οικονοµιών του λεγόµενου Νότου («λεγόµενου» επειδή 

συµπεριελάµβανε την Ιρλανδία) και των βιοµηχανικών χωρών του Βορρά. 

 
Από το 1985 η ΕΟΚ αποφάσισε να ωθήσει ακόµα περισσότερο την οικονοµική ενοποίηση. Η 

άποψη που επικράτησε ήταν ότι οι βασικές αρχές της Συνθήκης της Ρώµης (1957) δεν είχαν βρει 

αρκετή ανταπόκριση. Παρόλο που το εµπόριο ήταν ελεύθερο από δασµούς και άλλα επίσηµα 

εµπόδια, έλειπαν τα στοιχεία εκείνα που θα µπορούσαν να µετατρέψουν την επικράτεια της ΕΟΚ 

σε µια πραγαµτικά ενοποιηµένη αγορά. Για παράδειγµα, τα διαφορετικά πρότυπα τα οποία 

έπρεπε να πληρούν τα προϊόντα σε διαφορετικές χώρες εµπόδιζαν την ελεύθερη διακίνησή τους. 

Ακόµα οι γραφειοκρατικές και νοµικές δυσκολίες που επέβαλλαν ορισµένα κράτη στην 
µεταφορά χρηµάτων από τη µια χώρα στην άλλη, ήταν ενάντιες στην ιδέα της ενοποίησης. Για 

να υλοποιηθεί λοιπόν η τετραπλή ελευθερία που είχε διακηρυχτεί στην Ρώµη το 1957 (δηλαδή η 

ελευθερία διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών, ανθρώπων και χρηµάτων), ετέθη ο στόχος της 

δηµιουργίας της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς (Single European Market) το 1992.  

 

Έτσι το 1992 παρατηρήθηκε µια νέα θεσµική ώθηση της ενοποίησης των αγορών στην πράξη. 

Για πρώτη φορά, για παράδειγµα, στη χώρα µας έγινε δυνατή η εξαγωγή συναλλάγµατος στο 
εξωτερικό δίχως περιορισµούς. Ταυτόχρονα, προϊόντα που πληρούσαν τις προδιαγραφές, ή τα 

πρότυπα, της Ιταλίας µπορούσαν (χωρίς να πρέπει να πληρούν τις Γερµανικές προδιαγραφές) να 

πουλιούνται νόµιµα στο Αµβούργο. Την ίδια χρονιά εξαφανίστηκαν όλως διόλου τα συνοριακά 

φυλάκια σχεδόν σε ολόκληρη την ΕΟΚ (µε εξαίρεση την Βρετανία και την Ελλάδα). 

 

Ένα χρόνο αργότερα, το 1993, υπογράφτηκε η Συνθήκη του Maastricht µε την οποία η την 

Ευρωπαϊκή Οικονοµική Κοινότητα (ή οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες) µετονοµάστηκε σε Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ). Η ουσία της αλλαγή αυτής ήταν ότι για πρώτη φορά η Κοινότητα έθεσε ως σαφή 

στόχο (α) την νοµισµατική ενοποίηση (δηλαδή την αντικατάσταση των εθνικών νοµισµάτων από 

ένα κοινό νόσµισµα επονοµαζόµενο Ευρώ), και (β) την δηµιουργία θεσµών που θα ξεπερνούν 

τον οικονοµικό τοµέα (π.χ. τη χάραξη κοινής κοινωνικής, αµυντικής και εξωτερικής πολιτικής). 

∆ύο χώρες (που εξ αρχής είχαν ενδοιασµούς για το πολιτικό σκέλος της ένωσης) υπέγραψαν τη 

Συνθήκη του Maastricht όταν τα υπόλοιπα µέρη της συµφώνησαν να συµπεριληφθεί µνεία στο 

δικαίωµα των χωρών αυτών να µην συµµετάσχουν στα στους θεσµούς που θα δηµιουργηθούν µε 
σκοπό τα σηµεία (α) κα (β). Ήταν η Βρετανία και η ∆ανία. 

 

Το 1995 η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) επεκτάθηκε και πάλι. Αυτή τη φορά εισήλθαν η Αυστρία, η 

Σουηδία και η Φινλανδία. ∆ύο χρόνια αργότερα υπογράφτηκε η Συνθήκη του Amsterdam η 

οποία ανανέωνε αυτή του Maastricht και άνοιγε το δρόµο για τον εγκαινιασµό της νοµισµατικής 

ένωσης η οποία ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου του 1999 µε την επίσηµη εισαγωγή στο παγκόσµιο 

νοµισµατικό σύστηµα του κοινού Ευρωπαϊκού νοµίσµατος – του Ευρώ (το οποίο 
χρησιµοποιείται ως λογιστική µονάδα µέχρι το 2002 οπότε και θα αρχίσει να κυκλοφορεί και µε 
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τη µορφή χαρτονοµισµάτων και κερµάτων). 
 

13.2 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 
 

Όπως αναφέραµε και προηγουµένως, σηµαντικό θεµέλιο της Συνθήκης της Ρώµης ήταν η ΚΑΠ 

η οποία έπαιξε σηµαντικότατο ρόλο στην πολιτική και κοινωνική συνοχή της Κοινότητας. ∆ίχως 

αυτήν, η ισχυρή πολιτικά κοινωνική οµάδα που απαρτίζεται από τους Βορειο-Ευρωπαίους 
(κυρίως Γάλλους) αγρότες και κτηνοτρόφους πιθανόν να στρεφόταν εναντίον της ενοποίησης (ή 

τουλάχιστον να µην την υποστήριζε). Πολλοί αναλυτές µάλιστα θεωρούν την ΚΑΠ ως το 

µερίδιο των Βορειο-Ευρωπαίων αγροτών από τα οικονοµικά οφέλη της κατάργησης των 

συνόρων και της ελεύθερης διακίνησης των προϊόντων της βιοµηχανίας. 

 

Η ΚΑΠ λειτουργεί, σε γενικές γραµµές, ως εξής: Ας πάρουµε για παράδειγµα το βούτηρο και ας 

υποθέσουµε ότι στη διεθνή αγορά πουλιέται για 150c το κιλό. Η ΚΑΠ στηρίζει τους 
Ευρωπαίους παραγωγούς εισάγοντας έναν δασµό στο εισαγώµενο βούτηρο από χώρες εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, π.χ. 30c το κιλό. Αποτέλεσµα είναι το εισαγώµενο βούτηρο να πουλιέται 

για 180c (150c +30c )το κιλό. Ο επόµενος πίνακας µας δίνει περιληπτικά τα τρία στάδια που 

χαρακτηρίζουν την ΚΑΠ από το 1957 έως σήµερα: 

 

Υποθετικό παράδειγµα λειτουργίας της ΚΑΠ 
 ∆ιεθνής 

τιµή  

∆ασµός Συνολική 

τιµή 

Συνολική 

ζήτηση  

Παραγωγή 

εντός ΕΕ 

Εισα-

γωγές 

Κόστος 

ΚΑΠ 

Χωρίς 

την ΚΑΠ 

150c --- 150c 140εκ. τ. 60 εκ. τ. 80 εκ. τ. --- 

ΚΑΠ 1 150c 30c 180c 80 εκ. τ. 70 εκ. τ. 10 εκ. τ. -3εκ 

ΚΑΠ 2 150c 30c 180c 80 εκ. τ. 100εκ. τ. --- +36εκ 

ΚΑΠ 1 = Πρώτο στάδιο εφαρµογής, προτού αυξηθεί η παραγωγικότητα εντός της ΕΕ 

ΚΑΠ 2 = ∆εύτερο στάδιο, µετά την αύξηση της παραγωγικότητας εντός της ΕΕ 

 

Εάν δεν υπήρχε η επέµβαση της ΕΕ (µέσω της ΚΑΠ) στην αγορά, η τιµή του βουτήρου θα 

ανερχόταν στα 150c το κιλό και, σε αυτή την τιµή, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα αγόραζαν 140 
εκατοµύρια τόνους. Από αυτά τα 140 εκατοµύρια, τα 60 θα παράγονταν εντός της ΕΕ και τα 

υπόλοιπα 80 θα εισάγονταν από χώρες εκτός ΕΕ (π.χ. Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία).  

 

Με την εισαγωγή της ΚΑΠ (δηλαδή του δασµού των 30c ανά κιλό), η τιµή του κάθε κιλού 

ανεβαίνει στα 180c. Αποτέλεσµα αυτής της ανόδου της τιµής του βουτήρου είναι να πέσει η 

κατανάλωση σε βούτηρο από 140 σε 80 εκατοµύρια τόνους. Παρατήρησε πόσο δραµατικά 

πέφτουν οι εισαγωγές βουτήρου λόγω του δασµού. Ο δασµός αυξάνει τα έσοδα των Ευρωπαίων 
παραγωγών (οι οποίοι δεν πληρώνουν τους δασµούς) και µειώνει τα έσοδα των εκτός ΕΕ 

παραγωγών. Συνεπώς οι πρώτοι αυξάνουν την παραγωγή βουτήρου (από 60 σε 70 εκ. τόννους) 

ενώ οι δεύτεροι µειώνουν τις εξαγωγές βουτήρου στην ΕΕ (από 80 σε 10 εκ. τόννους). 

Παρατήρησε ακόµα ότι η ΕΕ κερδίζει κάποια χρήµατα από τους δασµούς (30c το κιλό από τα 10 

εκ. τόννων που εισάγονται = 3 εκατοµύρια Ευρώ).   
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Έως εδώ φαίνεται αψέγαστη η ΚΑΠ. Και κερδίζουν οι αγρότες και η ΕΕ βάζει χρήµατα στα 

ταµεία της από τους δασµούς. Ποιοί χάνουν; ∆ύο µεγάλες κατηγορίες ατόµων: Κατ’ αρχήν, 

χάνουν οι ξένοι παραγωγοί οι οποίοι αν και πολλές φορές είναι πιο παραγωγικοί από τους 

Ευρωπαίους συναδέλφους τους, δεν έχουν πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή αγορά λόγω των δασµών 

(να γιατί η ∆ανία και η Ιρλανδία αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν εντός της ΕΟΚ τη Βρετανία 

το 1973 – βλέπε προηγούµενο Τµήµα). Η δεύτερη κατηγορία που ζηµιούται είναι οι ίδιοι οι 
Ευρωπαίοι καταναλωτές οι οποίοι καλούνται να πληρώνουν υψηλότερες τιµές απ’ ότι οι πολίτες 

του υπόλοιπου κόσµου για αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Είναι σαν ένας εργαζόµενος 

της πόλης, ή ακόµα και ένας φτωχός ή ένας άνεργος, να συνεισφέρουν στο εισόδηµα των 

αγροτών (οι οποίοι µπορεί να είναι πολύ πλουσιότεροι από αυτόν). 

 

Όµως για να καταλάβουµε γιατί η ΚΑΠ έχει γίνει θέµα πολλών συζητήσεων και συγκρούσεων 

τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να περάσουµε στο τρίτο στάδιο της ΚΑΠ όπως αυτό συνοψίζεται 
στον προηγούµενο πίνακα (και συµβολίζεται ως ΚΑΠ 2): Λόγω των σταθερά υψηλών τιµών που 

εγγυάται η ΚΑΠ, οι Ευρωπαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι (ιδίως οι Βορειο-Ευρωπαίοι οι οποίοι 

επενδύουν σηµαντικά από τα κέρδη, λόγω ΚΑΠ, σε προηγµένα τεχνολογικά µέσα) αυξάνουν 

συνεχώς την παραγωγή τους. Στο παράδειγµά µας, ενώ η συνολική ζήτηση παραµ’ενει σταθερή 

στους 80 εκ. τόννους, η Ευρωπαϊκή παραγωγή αυξήθηκε στους 100εκ. τόννους! Αµέσως 

βλέπουµε ότι η παραγωγή (προσφορά) ξεπερνάει κατα 20 εκ. τόννους τη ζήτηση.  

 
Τί σηµαίνει αυτό; Σηµαίνει ότι οι εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ σταµατούν και ότι η ΕΕ, για να 

κρατήσει την τιµή σταθερή στα 180c, θα πρέπει να αγοράσει η ίδια τα επί πλέον 20 εκ. τόννους 

προς 180c το κιλό. Το συνολικό κόστος αυτής της επιχείρησης είναι τεράστιο. Όχι µόνο (στο 

παράδειγµά µας) πρέπει η ΕΕ να ξοδεύει 36 εκ. Ευρώ ετησίως για να αγοράζει το 

περισσευούµενο βούτηρο, αλλά και να ξοδεύει τεράστια ποσά για την κατασκευή και συντήρηση 

αχανών ψυγείων όπου θα φυλάει τα εκατοµύρια τόννους βούτηρου, γάλακτος, τυριών, κρασιού 

κλπ που αναγκάζεται να αγοράζει.  
 

Όλα αυτά τα ποσά που καταβάλει η ΕΕ για να στηρίξει την ΚΑΠ προέρχονται από τον 

Ευρωπαίο φορολογούµενο ο οποίος πληρώνει δύο φορές: Μια όταν αγοράζει βούτηρο, γάλα ή 

ψωµί πιο ακριβά από ότι θα κόστιζε δίχως την ΚΑΠ, και µια από τους φόρους που πληρώνει που 

καταλήγουν στο ταµείο της ΚΑΠ. Το κόστος της ΚΑΠ για κάθε Ευρωπαϊκή οικογένεια µόνο το 

1996 υπολογίζεται στις 400.000δρχ! ∆εν είναι λοιπόν περίεργο ότι η ΕΕ, ίδίως µετά την επιτυχή 

νοµισµατική ενοποίηση η οποία έδωσε στην ΕΕ µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, συζητά τρόπους 
απεγκλωβισµού από την ΚΑΠ. Στη δεκαετία του 1980 έγιναν προσπάθειες µείωσης του κόστους 

της ΚΑΠ βασισµένες στην µείωση της αγροτικής παραγωγής (π.χ. πληρωµή ποσών για την 

µετατροπή αγρών σε πάρκα, για ξερίζωµα ελαιόδενδρων). Από το 1999 και µετά αρχίζουν οι 

σταδιακές µειώσεις των εγγυηµένων από την ΕΕ τιµών αγροτικών και κτηνοτροφικών 

προϊόντων. Όπως διαφαίνεται, οι αγροί της Ευρώπης απ’ όπου ξεκίνησε η αναταραχή που 

γέννησε τις κοινωνίες της αγοράς, θα ξαναγίνουν το επίκεντρο σηµαντικών κοινωνικών 

µεταβολών (πολλές εκ των οποίων δεν θα είναι ευχάριστες). 
 



 
 175 

Γιατί δεν πουλάει η ΕΕ τα αποθέµατα βουτήρου σε χαµηλές τιµές στους συνταξιούχους και 
τους φτωχούς; Ο λόγος είναι ότι, εάν το κάνει, θα πέσει και άλλο η ζήτηση βουτήρου (από τη 

στιγµή που οι συνταξιούχοι δεν θα αγοραζούν από την καινούργια παραγωγή) και έτσι η ΕΕ θα 

αναγκαστεί να αγοράζει ακόµα περισσότερο βούτηρο στην ίδια υψηλή τιµή. 

 

Στο επόµενο πλαίσιο συνοψίζουµε τα υπέρ και τα κατά αυτής της ΚΑΠ. 

 

Τα υπέρ της ΚΑΠ: 
 

(1) Προστατεύει τους παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων από τον 

ανταγωνισµό καθώς τους εγγυάται µια σταθερή τιµή κατά πολύ υψηλότερη της διεθνούς 

τιµής των προϊόντων τους  

(2) ∆ηµιουργεί συνθήκες σταθερότητας των τιµών στην αγορά. Για παράδειγµα, εάν η διεθνής 

τιµή αρχίζει να αλλάζει, η ΕΕ µπορεί κάλλιστα να αυξοµειώνει το δασµό έτσι ώστε η τιµή να 
παραµένει σταθερή στα 180c 

(3) ∆ηµιούργησε συνθήκες πλήρους αυτάρκιας στην Ευρώπη όσον αφορά τα αγροτικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα 

 

Τα κατά της ΚΑΠ: 

 

(1) ∆ίνει λάθος κίνητρα σε παγκόσµιο επίπεδο ενθαρρύνοντας τους Ευρωπαίους αγρότες να 
παράγουν περισσότερο (παρόλο ότι το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη είναι υψηλότερο 

από αλλού) και αποθαρρύνει την παραγωγή από µη-Ευρωπαίους των οποίο το κόστος είναι 

χαµηλότερο. 

(2) Αναδιανέµει το εισόδηµα από τους εργαζόµενους των πόλεων και της βιοµηχανίας στους 

αγρότες 

(3) Αναδιανέµει εισόδηµα από Ευρωπαϊκές χώρες µε µικρό ποσοστό αγροτών σε Ευρωπαϊκές 

χώρες µε µεγάλο (π.χ. από την Βρετανία στην Γαλλία) 
(4) Καθιστά δύσκολη τη σύναψη εµπορικών συµφωνιών µε άλλες χώρες (π.χ. λατινική Αµερική, 

Αυστραλία) των οποίων οι παραγωγοί υποφέρουν λόγω της ΚΑΠ 

 

13.3 Η νοµισµατική ενοποίηση 
 
Από το 1944, οπότε υπογράφηκε η Συµφωνία του Bretton Woods στο New Hampshire των 

ΗΠΑ, µέχρι και το 1971 όταν κατέρρευσε αυτή η συµφωνία, το διεθνές νοµισµατικό σύστηµα 

χαρακτηριζόταν από σταθερές ισοτιµίες µεταξύ των νοµισµάτων. Με άξονα το Αµερικανικό 

δολάριο, οι ισοτιµίες δολαρίου/µάρκου, µάρκου/δραχµής, δραχµής/δολαρίου, µάρκου/στερλίνας 

κλπ ήταν σταθερή και δεδοµένη. Για να υποτιµήσει µια χώρα το νόµισµά της (π.χ. σε περίπτωση 

που οι εισαγωγές της ήταν σταθερά υψηλές και οι εξαγωγές της χαµηλές), έπρεπε πρώτα να 
πάρει άδεια από τις υπόλοιπες χώρες που συµµετείχαν στο σύστηµα σταθερών ισοτιµιών. Έτσι 

µέχρι το 1971 η ΕΟΚ (όπως ονοµαζόταν η ΕΕ µέχρι το 1993) δεν αντιµετώπιζε κανένα 

πρόβληµα νοµισµατικής αστάθειας: η ισοτιµία π.χ. Γαλλικού φράγκου µε το Γερµανικό µάρκο 
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ήταν σταθερή και έτσι η Volkswagen όταν σχεδίαζε να πουλήσει ένα αυτοκίνητο στη Γαλλία 
µετά από 6 µήνες για Χ Γαλλικά φράγκα δεν αγωνιούσε για το πόσα µάρκα θα έβγαζε από αυτή 

την πώληση. 

 

Από το 1971 όµως και µετά η Συµφωνία του Bretton Woods πέρασε στην ιστορία καθώς το 

δολάριο έπαψε να εµπνέει την εµπιστοσύνη που ενέπνεε στο παρελθόν (βλέπε Τµήµα 6.5 του 

Κεφαλαίου 6). Έτσι οι ισοτιµίες άρχισαν να ανεβοκατεβαίνουν σε καθηµερινή βάση δίχως 
περιορισµούς. Η διεθνής αξία του κάθε νοµίσµατος καθοριζόταν πλέον όπως όλες οι τιµές των 

εµπορευµάτων: από τη ζήτηση και την προσφορά στις διεθνείς αγορές. (Π.χ. όταν η ζήτηση 

µάρκων σε σχέση µε τη ζήτηση δολαρίων ανέβαινε, έπεφτε το δολάριο και ανέβαινε το µάρκο.) 

Οι υθίνοντες της ΕΟΚ ανησύχησαν: Πώς θα ήταν δυνατό να δηµιουργήσουν µια ενιαία αγορά 

όταν οι έµποροι και οι παραγωγοί δεν µπορούν να προβλέψουν από τη µια µέρα στην άλλη την 

αξία του εµπορεύµατός τους στις υπόλοιπες χώρες; Βάλθηκαν λοιπόν να δηµιουργήσουν ένα 

νοµισµατικό σύστηµα το οποίο θα µείωνε τις αυξοµειώσεις των ισοτιµιών και θα επέστρεφε την 
Ευρώπη στην προ-1971 νοµισµατική γαλήνη. Αποτέλεσµα αυτών των διαβουλεύσεων ήταν το 

λεγόµενο Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα (ΕΝΣ) το οποίο ιδρύθηκε το 1979. Το πιο καίριο 

τµήµα του ΕΝΣ ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Ισοτιµιών (ΕΜΙ). 

 

Τί ήταν ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Ισοτιµιών (ΕΜΙ); Επρόκειτο βασικά για µια συµφωνία ότι 

εάν ένα νόµισµα (π.χ. η Ιταλική λιρέτα) αρχίζει να υποχωρεί σε σχέση να κάποιο άλλο (π.χ. το 

Γερµανικό µάρκο) κατά ποσοστό µεγαλύτερο του 2,25%, τότε θα επενέβαιναν στην αγορά 
συναλλάγµατος και οι δύο πλευρές: Η Ιταλική Κεντρική Τράπεζα θα άρχιζε να πουλάει στην 

διεθνή αγορά όσα µάρκα διαθέτει (αγοράζοντας λιρέτες) συνεπικουρούµενη από τη Γερµανική 

Κεντρική Τράπεζα η οποία και αυτή θα αγόραζε λιρέτες πουλώντας µάρκα (µε σκοπό να 

αυξήσουν και οι δύο µαζί τη ζήτηση λιρετών σε σχέση µε αυτή των µάρκων ώστε να 

συγκρατηθεί η πτώση της λιρέτας σε σχέση µε το µάρκο). Στόχος λοιπόν του ΕΜΙ ήταν να 

ελαχιστοποιηθούν οι αυξοµειώσεις των ισοτιµιών στο ±2,25%. 
 

Από το 1979 µέχρι το 1983 το ΕΝΣ και ο ΕΜΙ λειτούργησε ικανοποιητικά αλλά όχι χωρίς 

προβλήµατα. Επτά φορές ο στόχος του ±2,25% δεν τηρήθηκε και κάποια νοµίσµατα ξέφυγαν 

έξω από αυτά τα όρια. Η περίοδος Φεβρουαρίου του 1987 µέχρι τον Σεπτέµβριο του 1992 ήταν 

η πιο επιτυχηµένη καθώς ούτε µια φορά δεν ξέφυγε κάποιο από τα νοµίσµατα που συµµετείχαν 

στον ΕΜΙ απο τον στόχο του ±2,25%. Όµως το καλοκαίρι του 1992 η µακρά αυτή περιόδος 

σχετικής συναλλαγµατικής σταθερότητας τελείωσε άδοξα. Τρία νοµίσµατα (η Βρετανική 

στερλίνα, η Ιταλική λιρέτα και η Ισπανική πεσέτα) άρχισαν να υποχωρούν. Στις 12 Σεπτεµβρίου 

η λιρέτα έπεσε κατά 7% σε σχέση µε τα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά νοµίσµατα και η στερλίνα κατά 

16%. Αφού οι επεµβάσεις των Κεντρικών Τραπεζών δεν απέδωσαν (καθώς οι χρηµαταγορές 

πουλούσαν αυτά τα τρία νοµίσµατα µαζικά), οι τρείς αυτές χώρες αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν το ΕΝΣ (και βέβαια τον ΕΜΙ). Λίγο αργότερα οι υπεύθυνοι του ΕΝΣ, περίπου ως 

οµολογία της αποτυχίας του συστήµατος, ανακοίνωσαν ότι ο στόχος ±2,25% µετρέπεται σε 

±15% (ένας στόχος ο οποίος ουσιαστικά επέτρέπε σε ένα νόµισµα να ανεβοκατεβαίνει κατά 30% 

χωρίς καµία επέµβαση). 
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Γιατί απέτυχε το ΕΝΣ (και ο ΕΜΙ) το 1992 µετά από µια επιτυχηµένη θητεία εννέα ετών; Η 
επικρατούσα εξήγηση έχει να κάνει µε την ενοποίηση των δύο Γερµανιών (∆υτικής και 

Ανατολικής) µετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου: Το κόστος της ενοποίησης για τη 

Γερµανία ήταν σηµαντικό καθώς η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αυξήσει σηµαντικά τα έξοδά της 

την περίοδο εκείνη. Μην θέλοντας να διακινδυνεύσει την άνοδο των τιµών και την αύξηση του 

πληθωρισµού (βλέπε την αρχή του προηγούµενου κεφαλαίου για µια υπενθύµιση του λόγου που 

ο πληθωρισµός αποτελεί, ακόµα και σήµερα, εφιάλτη για πολλούς Γερµανούς), ανέβασε τα 
επιτόκια (µειώνοντας έτσι την τάση των Γερµανών να δανείζονται και να ξοδεύουν, δηλαδή τη 

ζήτηση). Όµως µε τα Γερµανικά επιτόκια αυξηµένα, πολλοί ξένοι εισοδηµατίες αποφάσισαν να 

καταθέσουν τα χρήµατά τους σε Γερµανικές τράπεζες. Έτσι η ζήτηση µάρκων ανέβηκε 

σηµαντικά σε σχέση µε τα άλλα νοµίσµατα και οι ισοτιµίες του ΕΝΣ δεν άντεξαν την πίεση των 

αγορών. Αποτέλεσµα ήταν να υποχωρήσουν τα νοµίσµατα που οι «παίκτες» των χρηµατοαγορών 

θεώρησαν ευάλωτα (σε σχέση µε το µάρκο). 

 
Η αποτυχία αυτή έδωσε νέα ώθηση στις προσπάθειες της ΕΕ για νοµισµατική ενοποίηση. Κατά 

κάποιο τρόπο το ΕΝΣ που υπογράφηκε το 1979 ήταν το πρώτο στάδιο για τη δηµιουργία ενός 

κοινού νοµίσµατος το οποίο θα καθιστούσε την Κοινότητα µια πραγµατικά κοινή αγορά. Όταν 

το 1992 το ΕΝΣ αχρηστεύτηκε εκ των πραγµάτων, ενταντικοποιήθηκαν ακόµη περισσότερο οι 

προσπάθειες για τη δηµιουργία του κοινού νοµίσµατος µιας και έγινε σαφές ότι ο µόνος τρόπος 

για την εξασφάλιση της νοµισµατικής σταθερότητας είναι η ολοκληρωτική υπέρβαση των 

ισοτιµιών (δηλαδή λενα και µοναδικό νόµισµα για όλη την ΕΕ). Οι Συνθήκες του Maastricht και 
αργότερα του Amsterdam εκφράζουν αυτή την αποφασιστικότητα. Από το 1993 τέθηκαν οι 

κανόνες του παιχνιδιού: δηλαδή αποφασίστηκαν τα κριτήρια που έπρεπε να πληροί µια 

οικονοµία το 1998 για να της επιτραπεί η συµµετοχή στο κοινό νόµισµα την 1η Ιανουαρίου του 

1999. Τέλος ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία, από τη στιγµή που µπήκε σε 

λειτουργία το Ευρώ, είναι υπεύθυνη για τη νοµισµατική πολιτική (π.χ. επιτόκια, ποσότητα 

χρήµατος) των χωρών που ανήκουν στην ΟΝΕ.   

 
Τρία ήταν αυτά τα κριτήρια. Το πρώτο αφορούσε τον πληθωρισµό ο οποίος δεν έπρεπε να 

υπερβαίνει ένα ποσοστό του µέσου όρου του πληθωρισµού ολόκληρης της Ένωσης. Το δεύτερο 

αφορούσε το έλλειµα του κρατικού προϋπολογισµού (π.χ. εάν το κράτος ξόδεψε 10 και 

εισέπραξε 9, το ποσοστό τουν ελλείµατος είναι 1/10 ή 10%) το οποίο δεν έπρεπε να ξεπερνάει 

ένα συγκεκριµένο ποσοστό. Το τρίτο αφορούσε το µέγιστο επιτρεπτό κρατικό χρέος σε ξένους 

και εγχώριους δανειστές ως ποσοστό του ΑΕΠ της χώρας.  

 
Στόχος των κριτηρίων αυτών ήταν αποφευχθεί η δηµιουργία ενός κοινού αλλά ασθενούς 

νοµίσµατος. Πράγµατι εάν το νόµισµα αυτό υποστηριζόταν από βαριά χρεωµένα κράτη, ή χώρες 

µε υψηλό πληθωρισµό, οι διεθνείς χρηµαταγορές δεν θα το έβλεπαν µε καλό µάτι και δεν θα το 

ζητούσαν µε αποτέλεσµα η αξία του να πέφτει. Το τελευταίο πράγµα που ήθελε η ΕΕ είναι το 

νέο της κοινό νόµισµα να ξεκινούσει τη σταδιοδροµία του µε µια βουτιά στις διεθνείς 

χρηµαταγορές! 

 
Από την άλλη µεριά όµως, τα κριτήρια του Maastricht δέχθηκαν κριτική από πολλούς 
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οικονοµολόγους είτε ως πολύ σκληρά (και ικανά από µόνα τους να δηµιουργήσουν συνθήκες 
ύφεσης επειδή ανάγκαζαν τις κυβερνήσεις να µειώνουν τα έξοδά τους και συνεπώς τη συνολική 

ζήτηση προϊόντων) είτε ως πρόσκληση στις κυβερνήσεις να «κλέβουν» χρησιµοποιώντας 

λογιστικές αλχηµείες για να φανεί ότι πληρούν τα κριτήρια (όταν στην πραγµατικότητα δεν τις 

πληρούσαν).  

 

Όταν ήρθε η ώρα της κρίσης των οικονοµιών (το 1998) σε αρκετές περιπτώσεις τα κριτήρια 
εφαρµότηκαν χαλαρά (π.χ στις περιπτώσεις του Βελγίου και της Ιταλίας όπου το κρατικό χρέος 

υπερέβαινε κατά πολύ το επίσηµο µέγιστο ποσοστό). Όλες οι χώρες εκτός της Ελλάδας (για την 

οποία τα κριτήρια φάνταζαν απλησίαστα από τότε που ανακοινώθηκαν, το 1993) έγιναν δεκτές 

στην λεγόµενη  Οικονοµική και Νοµισµατική Ενοποίηση (ΟΝΕ), στο νέο νόµισµα, το Ευρώ. 

Όµως η Βρετανία, η Σουηδία και η ∆ανία (χώρες που από τη δεκαετία του 1960 ήταν 

επιφυλακτικές ως προς την ενοποίηση) αποφάσισαν να µείνουν, προς το παρόν, εκτός Ευρώ. Η 

Ελλάδα (την ώρα που γράφονται αυτές οι γραµµές, δηλαδή τον Μάρτιο του 1999), έχει 
πλησιάσει πολύ τα κριτήρια και µάλλον θα γίνει δεκτή µέσα στους επόµενους µήνες.  

 

Η ενοποίηση της Ευρώπης, παρόλες τις δυσκολίες, τις συγκρούσεις και τον σκεπτικισµό 

πολλών, έγινε πραγµατικότητα µέσα σε τέσσερεις µόλις δεκαετίες. Εάν η ΕΕ συνεχίσει την 

επέκτασή της (όπως προγραµµατίζει) προς την Ανατολή, θα έχει καταφέρει να ενώσει, ειρηνικά, 

το µεγαλύτερο κοµµάτι της Ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένας απαίσιος εφιάλτης, ο εφιάλτης ενός νέου 

Ευρωπαϊκού πολέµου, θα έχει αποδυναµωθεί. Αυτό που µένει είναι να δούµε κατά πόσο η 
νοµισµατική και οικονοµική ενοποίηση θα καταφέρει να δαµάσει τις οικονοµικές κρίσεις οι 

οποίες, όπως και οι κοινωνίες της αγοράς, πήραν τη σύγχρονή τους µορφή σε τούτη εδώ την 

ήπειρο. 

 

Περίληψη Ερωτήµατα 

13.1 Ιστορικές καταβολές της Ευρωπαϊκής 
ενοποίησης – Η ακολουθία των 

συµφωνιών, συνθηκών και επεκτάσεων 

που έφεραν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη 

σηµερινή της µορφή 

1. Τί υποδηλώνει η µετατροπή της ΕΟΚ σε 
ΕΕ το 1993; 

13.2 Η Κοινή Αγροτική Πολιτική – Η 

επιρροή της ΚΑΠ στη διανοµή του 
Ευρωπαϊκού εισοδήµατος – Το κόστος της 

ΚΑΠ – Τα υπέρ και τα κατά της ΚΑΠ 

2. Τί αντίκτυπο πιστεύετε ότι θα είχε η 

κατάργηση (ή η σταδιακή αποδυνάµωση) 
της ΚΑΠ στη χώρα µας;  

13.3 Το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Σύστηµα 

– Ο Μηχανισµός Ισοτιµιών – Η κρίση του 

ΕΝΣ το 1992 – Η Οικονοµική και 

Νοµισµατική Ενοποίηση του 1999 

3. Οι ΗΠΑ είναι µια οµοσπονδία κρατών 

(States) τα οποία όµως έχουν ανοικτά 

σύνορα (µεταξύ τους) καθώς και κοινό 

νόµισµα (το δολάριο). Σε τί διαφέρει η ΕΕ 
από τις ΗΠΑ; 

 

 

 


