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Εισαγωγή 

Στην παρούσα διατριβή προσπαθούμε να διαπιστώσουμε ορισμένους βασικούς 

νόμους κίνησης του καπιταλιστικού συστήματος, υπό το πρίσμα της μαρξικής θεωρίας. Στο 

κέντρο της ανάλυσής μας βρίσκεται η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας καθώς, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την 

εκτίμηση των θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών που καθορίζουν τις οικονομικές 

διακυμάνσεις. Ωστόσο, οι μαρξικές κατηγορίες δε μπορούν να εκτιμηθούν χωρίς να έχουν 

μετασχηματιστεί οι Εθνικοί Λογαριασμοί (ΕΛ από εδώ και στο εξής) σε ένα διαφορετικό 

πλαίσιο που να αντανακλά τη μαρξική θεωρία παραγωγής, η οποία είναι διαφορετική σε 

σχέση με εκείνη της κλασικής κι ακόμα περισσότερο της νεοκλασικής σχολής. Ταυτόχρονα 

προσεγγίζουμε κριτικά αντίστοιχες μελέτες επισημαίνοντας ορισμένα θεωρητικά και 

μεθοδολογικά προβλήματα που εντοπίσαμε, αναφέρουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν 

κατά τη διαδικασία μετασχηματισμού των ΕΛ, ενώ προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε ακόμα 

περισσότερο τις τεχνικές εκτίμησης των μαρξικών κατηγοριών. Έτσι, η διατριβή μας 

χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι κατά κύριο λόγο θεωρητικό και 

πραγματεύεται τη θεωρητική διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας 

και πώς αυτή επέδρασε στην ιστορική εξέλιξη των ΕΛ. Επιπλέον καθορίζουμε το 

μεθοδολογικό πλαίσιο υπό το οποίο μετασχηματίζονται οι ΕΛ σε μαρξικούς, τις αποκλίσεις 

που υπάρχουν στις αντίστοιχες κατηγορίες καθώς και την εκτίμηση των μαρξικών 

κατηγοριών σε εργασιακές αξίες. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζουμε τις εμπειρικές μας 

εκτιμήσεις για τις οικονομίες των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Ελλάδας, όπου προχωράμε σε 

επισημάνσεις τόσο για τους νόμους κίνησης του καπιταλιστικού συστήματος όσο και για 

τεχνικά ζητήματα που αφορούν την εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών.  

 Στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε στο περιεχόμενο που έλαβε η διάκριση μεταξύ 

παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας στις διάφορες σχολές οικονομικής σκέψης 
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ξεκινώντας από τους μερκαντιλιστές για να καταλήξουμε στη νεοκλασική και κεϋνσιανή 

σχολή. Στη συνέχεια, αναλύουμε τη διάκριση αυτή μέσα από τη θεωρία του Karl Marx 

προσπαθώντας παράλληλα να την προβάλλουμε στη λειτουργία των σύγχρονων 

καπιταλιστικών οικονομιών. Επιπλέον, αναδεικνύουμε τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που 

έχουν οι παραγωγικές δραστηριότητες με τις μη παραγωγικές, στα πλαίσια της διατήρησης 

και αναπαραγωγής του κυρίαρχου οικονομικού συστήματος, καθώς και τον μηχανισμό που 

διασφαλίζει τη λειτουργία των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων.   

 Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την ιστορική εξέλιξη των ΕΛ από τον 16ο 

αιώνα όπου εμφανίζονται οι πρώτες εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, μέχρι και τις 

μέρες μας. Ειδικότερα, διερευνούμε τις ιστορικές, οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες υπό 

τις οποίες διαμορφώθηκαν οι ΕΛ και ποια ακριβώς ήταν η επίδραση της διάκρισης 

παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας, στην εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος σε 

συνδυασμό με το περιεχόμενο που λάμβανε στις επιμέρους σχολές οικονομικής σκέψης. 

Ταυτόχρονα, παρουσιάζουμε την εξέλιξη των ΕΛ μετά τη κρίση του 1930 όπου πλέον το 

ενδιαφέρον για την εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος περνάει στο κράτος με την ίδρυση 

στατιστικών υπηρεσιών και άλλων αντίστοιχων οργανισμών. Ωστόσο, η σημασία των ΕΛ 

αναβαθμίζεται ουσιαστικά, μετά την κεϋνσιανή “επανάσταση“ καθώς μετατρέπονται σε 

ένα χρήσιμο εργαλείο οικονομικής πολιτικής για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση των 

κρατών. Εξελίξεις όμως υπάρχουν και σε υπερεθνικό επίπεδο καθώς το 1947 οι εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες συμφωνούν σε ένα κοινό πρότυπο στη βάση του οποίου 

εναρμονίζονται οι ΕΛ, που το 1953 θα λάβει την ονομασία Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών 

(System of National Accounts) με την κωδική ονομασία SNA. Το SNA σύντομα θα υιοθετηθεί 

από όλες τις εθνικές οικονομίες εκτός από τις σοσιαλιστικές που προσέδιδαν διαφορετικό 

περιεχόμενο στην παραγωγή, το λεγόμενο Υλικό Σύστημα Παραγωγής (Material Product 

System) με τη κωδική ονομασία MPS, το οποίο αναγνωρίστηκε το 1971 από τα Ηνωμένα 

Έθνη ως ισότιμο σύστημα με το SNA.      
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 Παρ’ όλη όμως τη ραγδαία ανάπτυξη των ΕΛ, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξαν 

αρκετές ενστάσεις για τον “οικονομίστικο” προσανατολισμό τους ο οποίος απέκλειε από τις 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, μία σειρά από μη - οικονομικούς παράγοντες που 

συνέβαλλαν στη κοινωνική ευημερία. Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι απόψεις εκείνες 

που πρέσβευαν πως το SNA δε λάμβανε υπόψη τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα που 

εμφανίστηκαν στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες. 

Έτσι, δημοσιεύτηκαν μία σειρά από μελέτες οι οποίες υπερέβαιναν τα όρια του SNA προς 

τη κατεύθυνση που μόλις περιγράψαμε. Τελειώνοντας, παρ’ όλο που η νεοκλασική 

θεώρηση της παραγωγής κυριαρχούσε στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, υπήρξαν 

αρκετοί οικονομολόγοι οι οποίοι αν και δεν προέρχονταν από τη μαρξική ή κλασική 

παράδοση θεωρούσαν πως ένα μέρος της οικονομικής δραστηριότητας όπως, ορισμένες 

υπηρεσίες ή μη αγοραίες δραστηριότητες, δε συμβάλλουν στο εθνικό εισόδημα. Κάποιοι 

άλλοι οικονομολόγοι προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας την επιβράδυνση της 

παραγωγικότητας με την αύξηση των εν λόγω μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. 

 Έχοντας πλέον καθορίσει σε θεωρητικό επίπεδο τις παραγωγικές δραστηριότητες 

που εντοπίζονται σε μία οικονομία, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε τον μετασχηματισμό 

των ΕΛ σε μαρξικούς και τις αντίστοιχες κατηγορίες. Ταυτόχρονα και με τη βοήθεια 

αριθμητικών στοιχείων δείχνουμε πως οι κατηγορίες των ΕΛ, όχι μόνο δεν αποτελούν καλή 

προσέγγιση για τις αντίστοιχες μαρξικές, αλλά οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο κατηγοριών 

είναι ευθέως ανάλογες με την αύξηση των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Στη συνέχεια, 

με τη χρήση αλγεβρικού υποδείγματος μετασχηματίζουμε αρχικά τις τιμές αγοράς σε 

εργασιακές αξίες, και στη συνέχεια εκτιμούμε τις μαρξικές κατηγορίες εκφρασμένες σε 

εργασιακές αξίες. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα αριθμητικό παράδειγμα, όπου 

αποτυπώνουμε τη σχέση που έχουν μαρξικές κατηγορίες σε εργασιακές αξίες με τις 

αντίστοιχες σε τιμές αγοράς καθώς και υπό ποιες συνθήκες αποκλίνουν μεταξύ τους.   

 Το δεύτερο μέρος της διατριβής ξεκινάει με το κεφάλαιο 4 όπου εκτιμάμε τις 
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μαρξικές κατηγορίες των ΗΠΑ σε τιμές αγοράς, για την περίοδο 1964 - 2007, 

χρησιμοποιώντας το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο. Αρχικά αναλύουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν στη χάραξη μίας σαφής 

διαχωριστικής γραμμής μεταξύ παραγωγικών και μη παραγωγικών δραστηριοτήτων λόγω, 

των διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης που υιοθετούν οι επιμέρους εθνικές 

στατιστικές υπηρεσίες, των συχνών αναθεωρήσεων και του επιπέδου κλαδικής ανάλυσης 

που διαθέτουν οι ΕΛ. Στη συνέχεια, με ορισμένες διαφοροποιήσεις, βασιζόμαστε στους 

Shaikh και Tonak (1994) ώστε να διακρίνουμε τους οικονομικούς κλάδους των ΗΠΑ σε 

παραγωγικούς και μη παραγωγικούς καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την εκτίμηση της 

παραγωγικής εργασίας και του μεταβλητού κεφαλαίου. Ωστόσο, η αλλαγή του συστήματος 

ταξινόμησης από SIC σε NAICS προκάλεσε σημαντικές δυσκολίες στην εκτίμηση των 

μαρξικών κατηγοριών για τα έτη 2001 έως και 2007, κι έτσι κατασκευάζουμε μία φόρμουλα 

βάση της οποίας κατασκευάζουμε ενιαίες χρονοσειρές. Έχοντας ορίσει το μεταβλητό 

κεφάλαιο και την μαρξική προστιθέμενη αξία εκτιμάμε θεμελιώδες μαρξικές κατηγορίες 

όπως, το ποσοστό υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό κέρδους 

και σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις των Shaikh και Tonak για την περίοδο 1948 - 1989 

προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τα γενεσιουργά αίτια της αλλαγής φάσης της οικονομίας 

των ΗΠΑ κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Το κεφάλαιο τελειώνει διερευνώντας τον 

μηχανισμό εκείνο που συνδέει την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους με την εμφάνιση 

της οικονομικής κρίσης.         

 Στο κεφάλαιο 5 μελετάμε την περίπτωση της Ιαπωνίας, η οποία παρ’ όλη την 

αναβάθμισή της στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, σύντομα βρέθηκε αντιμέτωπη με μία 

νέα βαθιά κρίση που την οδήγησε στην ύφεση της δεκαετίας του 1990. Χρησιμοποιώντας 

και εδώ το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 3, εκτιμάμε τις 

μαρξικές κατηγορίες σε τιμές αγοράς για την περίοδο 1973 - 2006 και στη συνέχεια 

προσπαθούμε στη βάση αυτών να ερμηνεύσουμε τους παράγοντες εκείνους που την 
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οδήγησαν στη κρίση. Στο τέλος εκτιμάμε το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες και 

προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τη σχέση που έχει με το αντίστοιχο ποσοστό σε τιμές 

αγοράς, στα πλαίσια της εργασιακής θεωρίας της αξίας.     

 Στο κεφάλαιο 6 δείχνουμε πως το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες που 

εκτιμάμε στην περίπτωση της Ιαπωνίας, δεν είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό του βαθμού 

εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργαζομένων καθώς, ένα μέρος των καταναλωτικών 

αγαθών που συνιστούν το μεταβλητό κεφάλαιο όπως και των ενδιάμεσων εισροών που 

χρησιμοποιεί ο παραγωγικός τομέας, προέρχεται από εισαγωγές. Αυτό σημαίνει πως η 

ποσότητα αφηρημένης εργασίας που περιέχουν είναι διαφορετική από αυτή των 

αντίστοιχων αγαθών που παράγονται στην ημεδαπή. Λαμβάνοντας τα παραπάνω υπόψη, 

εκτιμούμε για τα έτη 1995, 1999, 2000 και 2005, το τροποποιημένο ποσοστό υπεραξίας της 

ελληνικής οικονομίας αφού προηγουμένως έχουμε διαχωρίσει, μέσω αλγεβρικού 

υποδείγματος, την εργασιακή αξία που περιέχουν τα εισαγόμενα αγαθά από εκείνη των 

αντίστοιχων εγχώριων αγαθών. Η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με το 7ο κεφάλαιο 

όπου ανακεφαλαιώνουμε τις βασικές πτυχές της έρευνάς μας, συνοψίζουμε τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν και αναφέρουμε τις προοπτικές για μελλοντική έρευνα.

 Τελειώνοντας την εισαγωγή θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους ανθρώπους με τον 

έναν ή με τον άλλο τρόπο συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής. Θα 

ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας κατ’ αρχήν δύο εκλεκτούς φίλους και συναδέλφους από 

το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, την Θωμαή Φιλιππέλη και τον Χρήστο Μορίδη καθώς η 

παρουσία τους στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης πολλές φορές μου πρόσφερε κουράγιο. 

Τον επίσης φίλο και συνάδελφο από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΕΚΠΑ Κώστα 

Πασσά για την πολύτιμη βοήθεια που μου παρείχε με τα στοιχεία απασχόλησης της 

ελληνικής οικονομίας. Τον συγκάτοικο, φίλο και συνάδελφο στο τμήμα Οικονομικής 

Επιστήμης του ΑΠΘ, Στέργιο Σερέτη, για τις συζητήσεις που κάναμε στο σαλόνι του σπιτιού 

μας, οι οποίες με βοήθησαν να αποσαφηνίσω μία σειρά από ζητήματα. Τον επιστήθιο φίλο 
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μου και συνάδελφο στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΑΠΘ, Στέλιο Ραϊνάκη, καθώς οι 

αναμνήσεις μου από την πόλη της Θεσσαλονίκης καθορίζονται από την παρουσία του. Τις 

θερμές μου ευχαριστίες θα ήθελα να αποδώσω επίσης στην Ευρυδίκη Αθανασοπούλου, για 

τις φιλολογικές επισημάνσεις που έκανε στο 2ο κεφάλαιο της διατριβής, όπως και για το 

κουράγιο που μου προσέφερε τους τελευταίους δύσκολους μήνες. Την αδερφή μου Ζέτα, 

για την πίστη που έδειξε στο πρόσωπό μου και βεβαίως τη μητέρα μου Αικατερίνη, η οποία 

έθεσε τις προσωπικές της δυσκολίες σε δεύτερη μοίρα παρέχοντάς ολόπλευρη στήριξη στα 

“οράματά” μου.         

 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τους καθηγητές 

Δεδουσόπουλο Απόστολο (Πάντειο Πανεπιστήμιο), Ιωαννίδη Δημήτρη (Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας), και Φουσέκη Παναγιώτη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) για την τιμή να 

αποτελούν μέλη της επταμελούς μου επιτροπής. Τον αναπληρωτή καθηγητή Θεόδωρο 

Μαριόλη (Πάντειο Πανεπιστήμιο) ο οποίος εκτός από μέλος της επταμελούς επιτροπής, 

ήταν εκείνος που ερέθισε το ενδιαφέρον μου για την οικονομική επιστήμη, την εποχή που 

ήμουν φοιτητής του. Επίσης τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, αναπληρωτές καθηγητές του 

τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την προσοχή και την 

επιμέλεια που έδειξαν στη διδακτορική μου διατριβή. Τον Ηλία Κατσίκα τον οποίο είχα την 

τιμή να έχω καθηγητή και στις μεταπτυχιακές μου σπουδές. Τον Σταύρο Μαυρουδέα ο 

οποίος έδειξε ιδιαίτερη προσοχή και ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια εκπόνησης της 

διδακτορικής μου διατριβής. Τελειώνοντας, από τα βάθη της καρδιάς μου ένα τεράστιο 

ευχαριστώ στον επιβλέποντα καθηγητή μου, Λευτέρη Τσουλφίδη, του οποίου η 

επιστημονική του εμβρίθεια και το σπάνιο ακαδημαϊκό του ήθος υπήρξαν καταλυτικά για 

την ολοκλήρωση της διδακτορικής μου διατριβής και για τους νέους ορίζοντες που 

ξανοίγονται. 
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1. Η Θεωρητική Διάκριση μεταξύ Παραγωγικής και μη Παραγωγικής Εργασίας 

 
1.1. Εισαγωγή 

 
Η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και μη παραγωγική αποτελεί ίσως από τις 

πιο αντιφατικές έννοιες1 τόσο στο έργο των κλασικών και του Karl Marx, όσο και στην 

ιστορία της οικονομικής σκέψης γενικότερα. Η αντιφατικότητα αυτή εκφράζεται ακόμα και 

μέσα στους κόλπους των μαρξιστών οικονομολόγων όπου εντοπίζονται διαφωνίες, τόσο 

προς τον αυστηρό καθορισμό των χαρακτηριστικών που συνιστούν ένα είδος εργασίας ως 

παραγωγική ή μη, όσο και στη σημασία που έχει τελικά η εν λόγω διάκριση στην εμπειρική 

μαρξιστική ανάλυση. Στα πλαίσια αυτά, ορισμένοι μαρξιστές οικονομολόγοι τη θεωρούν 

μείζονος σημασίας (Mohun 1996, 2002, Moseley 1985, 1997, Shaikh και Tonak 1994), άλλοι 

τη θεωρούν περιττή και αποπροσανατολιστική (Houston 1997, Laibman 1999) ενώ 

υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν μεν ορθή τη διάκριση αλλά ιδιαίτερα περιοριστική 

(Cockshott και Zachariah 2006). Ωστόσο, όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια της 

διατριβής, η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας δεν αποτελεί 

απλά ένα ζήτημα θεωρητικής συνέπειας με το έργο του Marx, αλλά οδηγεί σε διαφορετικά 

εμπειρικά αποτελέσματα σε σχέση με τους νόμους κίνησης του καπιταλιστικού 

συστήματος.          

 Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της παραγωγικής εργασίας δεν ήταν κοινά στις 

επιμέρους σχολές οικονομικής σκέψης και συνήθως καθορίζονταν από τις εκάστοτε 

οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν. Έτσι, στο κεφάλαιο 1.2 

παρουσιάζουμε μία σύντομη ιστορική ανασκόπηση αναφορικά με την εξέλιξη της 

παραγωγικής εργασίας στον χρόνο, ξεκινώντας από τους μερκαντιλιστές για να 

καταλήξουμε στη νεοκλασική και κεϋνσιανή σχολή. Στο κεφάλαιο 1.3 αναλύουμε τη 

                                                           
1
 Όπως αναφέρει κι ο Eltis (1984, σ. 85), ήδη από τον 19

ο
 αιώνα υπήρχε μια αυξανόμενη αναγνώριση 

σχετικά με τις δυσκολίες χάραξης μία σαφής διαχωριστικής γραμμής μεταξύ παραγωγικής και μη   

παραγωγικής εργασίας. 
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μαρξική διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας η οποία, σε αντίθεση 

με την ανιστορική θεώρηση της κλασικής σχολής, αποκτά περιεχόμενο αποκλειστικά στα 

πλαίσια των κυρίαρχων (καπιταλιστικών) σχέσεων παραγωγής, τις οποίες παραθέτουμε πιο 

συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 1.3.1. Ένα πρώτο κριτήριο που θέτει ο Marx για τον καθορισμό 

της παραγωγικής εργασίας είναι κατά πόσον αποτελεί μισθωτή εργασία που παράγει αξία 

(και υπεραξία), σε αντιδιαστολή με εκείνη που τη καταναλώνει. Ο διαχωρισμός αυτός όπως 

θα δούμε στο κεφάλαιο 1.3.2, διευκολύνει την ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας 

σε τέσσερις βασικές σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής όπου μόνο στη σφαίρα της 

παραγωγής εντοπίζεται παραγωγική εργασία. Για να συντηρηθούν οι υπόλοιπες τρεις 

σφαίρες μεταφέρεται αξία από τη σφαίρα της παραγωγής προς αυτές, η οποία λαμβάνει 

χώρα κατά τη διαδικασία κύκλησης κεφαλαίου που περιγράφουμε στο κεφάλαιο 1.4. 

Τελειώνοντας θα πρέπει να διευκρινίσουμε πως ανάμεσα στις τέσσερις σφαίρες 

αναπτύσσονται σχέσεις αλληλεξάρτησης οι οποίες προκύπτουν από την ίδια τη φύση του 

καπιταλισμού όπου κυριαρχούν οι εμπορευματικές συναλλαγές, ο ανταγωνισμός μεταξύ 

των επιχειρήσεων καθώς και η σύγκρουση μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Συνεπώς, δεν 

είναι δυνατόν η μία σφαίρα να υφίσταται χωρίς την ύπαρξη των υπόλοιπων τριών. Ωστόσο 

σε κάθε περίπτωση τα όρια των σχέσεών τους δοκιμάζονται, όπως θα δούμε και σε 

επόμενα κεφάλαια, από τους όρους παραγωγικότητας που επικρατούν στη σφαίρα της 

παραγωγής. 

1.2. Η Εξέλιξη της Διάκρισης Παραγωγικής - Μη Παραγωγικής Εργασίας στην 

Ιστορία των Οικονομικών Θεωριών  

 

 Η σχολή των μερκαντιλιστών που έλαβε το όνομά της από τον Adam Smith2  

θεωρούσε ότι το οικονομικό πλεόνασμα δε δημιουργείται στη παραγωγή, αλλά στην 

                                                           
2
 Οι μερκαντιλιστές, κατά κανόνα διατυπώνουν την άποψή τους ορμώμενοι από το σύνολο των 

ιδεών τους όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει το εμπόριο και οι οικονομικές πολιτικές που συμβάλλουν 
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κυκλοφορία και πιο συγκεκριμένα στη διαφορά ανάμεσα στην τιμή που αγοράζει και στην 

τιμή που πουλά ο έμπορος. Τη διαφορά αυτή την ονομάζαν κέρδος από την απαλλοτρίωση 

(profit upon alienation). Ειδικότερα, οι μερκαντιλιστές θεωρούσαν πως το πλεόνασμα 

δημιουργείται κατά τη διαδικασία ανταλλαγής στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Ως εκ 

τούτου παραγωγική θεωρούνταν η εργασία εκείνη που απασχολείται στην ανταλλαγή 

εμπορευμάτων, δηλαδή στη ναυτιλία και στο εμπόριο. Συνεπώς, η όποια αύξηση στις 

δραστηριότητες που σχετίζονταν με τη ναυτιλία και το εμπόριο, συνέβαλλε με τη σειρά της 

στην αύξηση του πλεονάσματος και του κοινωνικού πλούτου.    

 Στη συνέχεια, οι φυσιοκράτες απέρριψαν τη μερκαντιλιστική αρχή καθώς πίστευαν 

πως η ανταλλαγή εμπορευμάτων στην ουσία αποτελεί ανταλλαγή ισοδύναμων αξιών υπό 

την προϋπόθεση όμως πως το εμπόριο διεξάγεται ελεύθερα. Στην αντίθετη περίπτωση 

όπου η διεξαγωγή του εμπορίου παρεμποδίζεται από περιορισμούς και μονοπώλια, τότε το 

κέρδος του ενός συναλλασσόμενου θα ισούται με την απώλεια του άλλου, αφήνοντας 

τελικά αμετάβλητη τη συνολική αξία του προϊόντος. Επομένως, σε καθεστώς ελεύθερου 

ανταγωνισμού το κέρδος μέσω απαλλοτρίωσης, μόνο τυχαία και περιστασιακά θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί.       

 Οι φυσιοκράτες αντιθέτως πρέσβευαν πως το πλεόνασμα δημιουργείται 

αποκλειστικά στη σφαίρα της παραγωγής3. Ωστόσο απέδωσαν στενό περιεχόμενο4 στον 

ορισμό της παραγωγικής εργασίας, καθώς θεωρούσαν πως το πλεόνασμα δημιουργείται 

αποκλειστικά στην αγροτική παραγωγή, ως το φυσικό αποτέλεσμα της ικανότητας που 

κατέχει η γη, να δημιουργεί εκροή μεγαλύτερη από αυτή των χρησιμοποιούμενων εισροών. 

                                                                                                                                                                      
στην ανάπτυξή του. Ωστόσο, δε θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς πως όλοι πρέσβευαν κάποια 

μερκαντιλιστική θεωρία δηλαδή κάποια ενοποιημένη θεωρία που να μοιράζεται ορισμένες κοινές 

γενικές αρχές (Rubin 1993, σ. 50, Tsoulfidis 2010, σ. 8). Θα λέγαμε πως η κατάταξη ενός μεγάλου 

αριθμού συγγραφέων από τον 16
ο
 αιώνα έως τον 18

ο
 στη συγκεκριμένη σχολή από τον Smith, 

εξυπηρετεί περισσότερο πρακτικούς σκοπούς. 

3
 Για τις σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής, δες το υποκεφάλαιο 1.3.2. 

4
 Δες επίσης υποκεφάλαιο 2.3.2 
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Την ίδια στιγμή ενώ οι φυσιοκράτες μεταθέτουν για πρώτη φορά τη δημιουργία 

πλεονάσματος από τη σφαίρα της ανταλλαγής, στη σφαίρα της παραγωγής, αδυνατούν να 

ταυτίσουν το πλεόνασμα αυτό με την υπεραξία, δηλαδή την απλήρωτη εργασία που 

αποτελεί την πηγή του καπιταλιστικού κέρδους. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Rubin, οι 

φυσιοκράτες κατέληξαν σε μία φυσική - νατουραλιστική λύση του προβλήματος της 

υπεραξίας: η θεωρία της φύσης ως πηγής αξίας και η θεωρία της κατ’ αποκλειστικότητα 

παραγωγικότητας της γεωργίας (1993, σ. 191). Έτσι, οι φυσιοκράτες βρέθηκαν να 

πρεσβεύουν μία χυδαία, υλιστική αντίληψη της παραγωγής, η οποία μάλιστα περιορίζεται 

στο πιο καθυστερημένο της κομμάτι που δεν είναι άλλο από εκείνο της αγροτικής 

παραγωγής5. Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, οι 

φυσιοκράτες θεωρούσαν πως απλώς μετασχημάτιζαν τις αξίες που παράγονταν στον 

αγροτικό τομέα, χωρίς να συνεισφέρουν το παραμικρό στο πλεόνασμα. Συνεπώς, στη 

βιομηχανία το μόνο που υφίσταται είναι κάποια μεταβολή στη μορφή των αγροτικών 

προϊόντων, ενώ όπως αναφέρουμε και παραπάνω, στο εμπόριο δε πραγματοποιείται 

τίποτε άλλο παρά ανταλλαγή εμπορευμάτων ίσης αξίας.      

 Ο Adam Smith συμφωνούσε απόλυτα με τη βασική κριτική των φυσιοκρατών κατά 

των μερκαντιλιστών, θεωρώντας πως οι ιδέες τους αποτελούν τη πλησιέστερη προσέγγιση 

της πραγματικότητας που μέχρι τώρα έχει γίνει γνωστή στη Πολιτική Οικονομία όπως 

αναφέρει στον Πλούτο των Εθνών. Ωστόσο, ο Adam Smith βαθειά επηρεασμένος από τη 

βιομηχανική ανάπτυξη της Αγγλίας, δε θα μπορούσε να αποδεχτεί τη φυσιοκρατική άποψη 

                                                           
5
 Η μεροληψία αυτή αποδίδεται στο γεγονός πως οι φυσιοκράτες έθεταν ως πρώτη προτεραιότητα 

μία σειρά μεταρρυθμίσεων που αφορούσαν τον αγροτικό τομέα, στα πρότυπα της Αγγλίας όπου είχε 

αρχίσει ήδη να δημιουργείται μία αγροτική αστική τάξη η οποία διέθετε καλλιέργειες μεγάλης 

κλίμακας και ιδιόκτητα μέσα παραγωγής. Στα πλαίσια αυτά οι φυσιοκράτες διακατέχονταν από 

πολιτικό συντηρητισμό, καθώς πίστευαν πως η υλοποίηση των αγροτικών μεταρρυθμίσεων θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο από μία “πεφωτισμένη” μοναρχία. Η θέση αυτή τους οδήγησε 

σε ρήξη με τους υπερασπιστές της αστικής τάξης των πόλεων που αποτελούνταν από έμπορους και 

βιοτέχνες. 
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ότι μόνο η γη είναι προικισμένη με την ικανότητα να δημιουργεί πλεόνασμα (Μανιάτης et 

al. 1999, σ. 101).         

 Ο Adam Smith τελικά ανέπτυξε έναν πληρέστερο ορισμό της παραγωγικής εργασίας, 

λόγω και της ευρύτερης αντίληψης που είχε για τη δημιουργία πλεονάσματος. Στον Πλούτο 

των Εθνών, υποστήριξε πως η μισθωτή εργασία που απασχολείται είτε στον αγροτικό τομέα 

είτε στη βιομηχανία, είναι παραγωγική εφόσον είναι μισθωμένη από το κεφάλαιο του 

επιχειρηματία και δημιουργεί κέρδη γι’ αυτόν. Αντιθέτως, η μισθωτή εργασία της οποίας η 

αμοιβή προέρχεται από εισοδήματα οποιασδήποτε άλλης μορφής όπως π.χ. κέρδη ή 

ενοίκια, θεωρείται μη παραγωγική. Σε ένα από τα πιο γνωστά και ταυτόχρονα 

αμφιλεγόμενα χωρία, ο Smith εκθέτει την άποψή του: 

«Υπάρχει ένα είδος εργασίας που προσθέτει αξία πάνω στην αξία του 
αντικειμένου στο οποίο συσσωρεύεται. Υπάρχει και ένα άλλο είδος, που δεν 
έχει αυτό το αποτέλεσμα. Η πρώτη, εφόσον δημιουργεί αξία, μπορεί να 
ονομαστεί παραγωγική, ενώ η δεύτερη θα πρέπει να ονομαστεί μη 
παραγωγική. Έτσι, η δουλειά ενός βιομηχανικού εργάτη προσθέτει γενικά στην 
αξία των υλικών πάνω στα οποία εργάζεται αξία ίση προς εκείνη που χρειάζεται 
για τη δική του συντήρηση και για να καλυφθεί το κέρδος του εργοδότη του. Η 
εργασία ενός οικιακού υπηρέτη, αντίθετα, δεν προσθέτει αξία σε τίποτα. Αν και 
ο βιομηχανικός εργάτης πληρώνεται την αμοιβή του από τον εργοδότη του, 
στην πραγματικότητα δεν του στοιχίζει καθόλου, αφού συνήθως, η αξία του 
μισθού του μαζί με το κέρδος επανεισπράττεται μέσω της αυξημένης αξίας του 
αντικειμένου πάνω στο οποίο ο εργάτης συσσώρευσε την εργασία του. Αλλά η 
δαπάνη για τη συντήρηση ενός οικιακού υπηρέτη δεν αποκαθίσταται ποτέ. Ο 
βιομήχανος αυξάνει τον πλούτο του, όταν απασχολεί πολλούς εργάτες. Αλλά 
γίνεται φτωχότερος, όταν απασχολεί πολλούς οικιακούς υπηρέτες. 

Η εργασία που αφορά μερικά από τα πιο ευυπόληπτα επαγγέλματα στην 
κοινωνία μας είναι το ίδιο μη παραγωγική, όπως και η εργασία των υπηρετών. 
Η εργασία που δεν ενσωματώνεται ούτε υλοποιείται πάνω σε ένα ορισμένο 
αντικείμενο ή σε οποιοδήποτε εμπορεύσιμο αγαθό που να μπορεί να 
διατηρηθεί πέρα από το χρόνο περάτωσης της εργασίας και που θα μπορούσε, 
εν συνεχεία, να ανταλλαγεί με ίση ποσότητα εργασίας. Ο κρατικός μηχανισμός, 
για παράδειγμα, με όλους τους αξιωματούχους, τόσο της δικαιοσύνης όσο και 
των ενόπλων δυνάμεων που τον υπηρετούν, ολόκληρος ο στρατός και το 
πολεμικό ναυτικό, αποτελούνται από μη παραγωγικούς εργαζόμενους. Αυτοί 
είναι υπηρέτες του κοινού και συντηρούνται από ένα μέρος της ετήσιας 
παραγωγής της εργασίας άλλων ατόμων. Η υπηρεσία τους, όσο ευυπόληπτη, 
όσο χρήσιμη και όσο αναγκαία και αν είναι, δεν παράγει τίποτα που να μπορεί 
να εξαγοράσει κατόπιν ίση ποσότητα εργασίας. Η προστασία, η ασφάλεια και η 
άμυνα της πολιτείας, που έρχεται ως συνέπεια της εργασίας τους φέτος, δεν 
πρόκειται να εξασφαλίσει προστασία, ασφάλεια και άμυνα για τον επόμενο 
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χρόνο. Στην ίδια κατηγορία θα πρέπει να καταταγούν μερικά από τα βαρύτερα 
και από τα πιο σπουδαία, καθώς και ορισμένα από τα πιο ελαφρά 
επαγγέλματα: Οι ιερωμένοι, οι δικηγόροι, οι γιατροί, οι άνθρωποι των 
γραμμάτων, οι ηθοποιοί, οι παλιάτσοι, οι τραγουδιστές της όπερας κ.λ.π. 
ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Η εργασία και του χειρότερου από αυτούς 
έχει μιαν ορισμένη αξία, που καθορίζεται από τις ίδιες ακριβώς αρχές που 
διέπουν την αξία κάθε άλλου είδους εργασίας. Αλλά και η εργασία του 
ευγενέστερου και χρησιμότερου επαγγελματία δεν παράγει τίποτα που να 
μπορεί κατόπιν να εξαγοράσει ή να προμηθεύσει ίση ποσότητα εργασίας. Όπως 
η απαγγελία του ηθοποιού, η δημιουργία του ρήτορα ή η αρμονία του 
μουσικού, η εργασία όλων αυτών χάνεται την ίδια ακριβώς στιγμή που 
παράγεται.» (Smith 1976, σσ. 351 - 352, η μετάφραση παρατίθεται στους 
Μανιάτης et. al. 1999, σσ. 101 - 102).      

 

Ο Adam Smith στην πρώτη παράγραφο του παραπάνω αποσπάσματος θέτει ορθά τη 

διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, σε αρχές που βασιζονται στις 

κυρίαρχες κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή στις καπιταλιστικές. Στη δεύτερη παράγραφο όμως, 

ως παραγωγική θεωρεί αποκλειστικά την εργασία εκείνη που δημιουργεί υλικά αγαθά, 

δηλαδή τα αγαθά εκείνα που έχουν απτά αποτελέσματα και μπορούν να καταναλωθούν 

πέρα από τη χρονική στιγμή παραγωγής τους. Με λίγα λόγια, ο Smith δε θεωρούσε 

παραγωγική την εργασία εκείνη που προσφέρει υπηρεσίες6. Έτσι, ενώ στην πρώτη 

παράγραφο τίθενται οι βάσεις για έναν ορθολογικό καθορισμό της παραγωγικής εργασίας 

στα πλαίσια των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων, στη συνέχεια, όπως και οι φυσιοκράτες 

εγκλωβίζεται στη μορφή της εργασίας συσκοτίζοντας τελικά το περιεχόμενο που βασίζεται 

στις κοινωνικές (εκμεταλλευτικές) σχέσεις παραγωγής. Πιθανόν ο Smith7 να μη θεώρησε ως 

παραγωγική εργασία τις υπηρεσίες επειδή ήταν περιορισμένες εκείνη την εποχή. Όμως 

αυτή η θεώρηση του Smith είναι λανθασμένη καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες και υλικό 

αποτέλεσμα έχουν και μπορούν να μετατραπούν σε εμπορεύματα, αποφέροντας κέρδος 

                                                           
6
 Ο Smith στα παραδείγματά του περί παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας ήταν ιδιαίτερα 

προσεκτικός ώστε να μη θίξει κατηγορίες επαγγελμάτων που κατέχουν ισχυρές θέσεις στην πολιτική 

και γενικότερα στη κοινωνική διαστρωμάτωση. 

7
 Ο Coontz αναφέρει πως η σημασία που αποδίδει ο Smith στην παραγωγή και συσσώρευση διαρκών 

αγαθών αποτελεί ανάκλαση της μερκαντιλιστικής θεωρίας, με την διαφορά πως οι μερκαντιλιστές 

έδιναν έμφαση στη συσσώρευση πολύτιμων μετάλλων (1966, σ. 36).    
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στο κεφάλαιο που οργανώνει την παραγωγή τους, μέσω της μίσθωσης (παραγωγικής) 

εργασίας. Το αποτέλεσμα είναι ο Smith να θέτει δύο διαφορετικούς ορισμούς της 

παραγωγικής εργασίας οι οποίοι δε συμπίπτουν απαραίτητα μεταξύ τους.   

 Στη συνέχεια ο Smith έχοντας ορίσει ως παραγωγική αποκλειστικά την εργασία 

εκείνη που ενσωματώνεται σε υλικά αγαθά, θεωρεί8 πως το σταθερό κεφάλαιο που 

χρησιμοποιείται στον αγροτικό τομέα απασχολεί περισσότερη παραγωγική εργασία, από 

μία ισόποση ποσότητα σταθερού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην μεταποίηση. Ακόμα 

λιγότερη παραγωγική εργασία χρησιμοποιεί η ίδια ποσότητα σταθερού κεφαλαίου που 

δραστηριοποιείται στο εγχώριο εμπόριο και τελευταίο ακολουθεί το διεθνές εμπόριο 

(Smith 1976, σ. 387, σ. 394). Ο David Ricardo με τη σειρά του αποδέχτηκε τη σμιθιανή 

διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας διαφωνώντας όμως με τον 

ισχυρισμό του Smith πως μία ποσότητα σταθερού κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στο 

εγχώριο εμπόριο μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερη ποσότητα παραγωγικής εργασίας 

σε σχέση με εκείνο που χρησιμοποιείται στο διεθνές εμπόριο. Αναφέρει για το ζήτημα: 

«Μολονότι παραδέχομαι πως λόγω της φύσης της γαιοπροσόδου, μία ορισμένη 
ποσότητα κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στη γεωργία σε οποιοδήποτε 
έδαφος, εκτός από εκείνο που καλλιεργείται τελευταίο στη σειρά, απασχολεί 
μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας απ’ ότι μία ίση ποσότητα κεφαλαίου που 
δραστηριοποιείται στη μεταποίηση και στο εμπόριο, ωστόσο δεν μπορώ να 
παραδεχτώ πως υπάρχει η οποιαδήποτε διαφορά στην ποσότητα εργασίας που 
απασχολείται από ένα κεφάλαιο το οποίο δραστηριοποιείται στο εγχώριο 
εμπόριο και ενός ίσου κεφαλαίου που δραστηριοποιείται στο διεθνές 
εμπόριο.» (Ricardo 2001, σσ. 253 - 254).  

         

 Ο Marx με τη σειρά του επικρότησε τη διεισδυτική σκέψη του Smith για την πρώτη 

συστηματική διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας καθώς και της 

σημασίας της για τη μεγέθυνση του πλούτου της καπιταλιστικής κοινωνίας. Ωστόσο, δεν 

                                                           
8
 Στον Smith δεν υπάρχει υποκατάσταση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Ειδικότερα θεωρούσε πως 

οι όποιες τεχνολογικές μεταβολές μπορεί να συμβάλλουν μεν στην εξοικονόμηση (παραγωγικής) 

εργασίας αλλά σε καμία περίπτωση δεν την υποκαθιστούν καθώς υπάρχει θετική σχέση μεταξύ 

(παραγωγικής) εργασίας και κερδών. Περισσότερα για το ζήτημα δες Tsoulfidis και Paitaridis (2012).  
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παρέλειψε να ασκήσει έντονη κριτική στον Smith για τη χυδαία όπως την ονόμασε έννοια 

της αξίας χρήσης η οποία αν και σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με εκείνη των φυσιοκρατών, 

περιορίστηκε στην υλική ή χειροπιαστή χρήση των αντικειμένων θεωρώντας ταυτόχρονα 

πως αυτό που περιέγραψε για τον καπιταλισμό, ισχύει για όλες τις κοινωνίες. Αντιθέτως, ο 

Marx θεωρούσε πως η διάκριση παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας είναι ιστορικά 

καθορισμένη και κατ’ επέκταση διαφορετική στον καπιταλισμό σε σχέση με οποιοδήποτε 

άλλο κοινωνικοοικονομικό σύστημα. Στην ουσία, ο Smith όπως και όλοι οι κλασικοί δεν 

απέδωσαν ένα ορθό περιεχόμενο που να θεμελιώνεται στον καπιταλιστικό τρόπο 

παραγωγής, ο οποίος περιέχει την παραγωγή αξίας (και υπεραξίας). Ο Marx θεωρούσε πως 

η αποτυχία των κλασσικών οικονομολόγων στο να διακρίνουν την παραγωγική από τη μη 

παραγωγική εργασία στα πλαίσια του καπιταλισμού από τη παραγωγική - μη παραγωγική 

εργασία εν γένει, αποδίδεται στον αστικό τρόπο σκέψης τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά9 

για το ζήτημα: 

«Χρειάζεται όλη η αστική στενοκεφαλιά, που θεωρεί την καπιταλιστική μορφή 
της παραγωγής ως την απόλυτη μορφή της, άρα ως τη μοναδική φυσική μορφή 
της παραγωγής ώστε να μπερδέψει την ερώτηση, τι είναι παραγωγική εργασία 
και παραγωγικός εργάτης από την άποψη του κεφαλαίου, με την ερώτηση τι 
είναι παραγωγική εργασία γενικά και, επομένως, να ικανοποιηθεί με την 
ταυτολογική απάντηση ότι κάθε εργασία είναι παραγωγική, όταν γενικά 
παράγει, όταν απολήγει σε ένα προϊόν ή σε κάποια αξία χρήσης, γενικά σε ένα 
αποτέλεσμα.» (Marx 1976, σ. 1039, η μετάφραση παρατίθεται στους Μανιάτης 
et. al. 1999, σ. 104). 

 

Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας σταδιακά 

εγκαταλείπεται με την εμφάνιση και κυριαρχία της νεοκλασικής σχολής στο τελευταίο 

τέταρτο του δέκατου ένατου αιώνα. Ο Alfred Marshall είναι ο πρώτος νεοκλασικός 

οικονομολόγος που αποπειράθηκε να υποτιμήσει με συστηματικό τρόπο τη διάκριση αυτή, 

                                                           
9
 Το ίδιο χωρίο επαναλαμβάνεται στο παράρτημα του πρώτου τόμου των Θεωριών Υπεραξίας (Marx 

1969, σ. 393). 
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η οποία κυριαρχούσε στην οικονομική σκέψη, τους δύο προηγούμενους αιώνες10. Κατά τη 

νεοκλασική θεωρία κάθε μορφή εργασίας της οποίας το προϊόν ή το αποτέλεσμα μπορεί να 

εξασφαλίσει μια αμοιβή στην αγορά εργασίας θεωρείται ότι δημιουργεί νέα αξία και 

αυξάνει έτσι ανάλογα το μέτρο του συνολικού  προϊόντος που  θεωρείται  ότι  έχει παραχθεί  

από την οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή το ετήσιο καθαρό προϊόν και το καθαρό 

εισόδημα που αναφέρονται στους Εθνικούς Λογαριασμούς (Μανιάτης et al. 1999). Έτσι από 

τις αρχές του εικοστού αιώνα, η διαχωριστική γραμμή που χαράζει η ορθόδοξη οικονομική 

θεωρία ανάμεσα στα δύο είδη εργασίας συνίσταται στο αν και κατά πόσο τα αγαθά που 

παράγονται είναι αγοραία ή όχι. Όμως στη συνέχεια ούτε και η ηγεμόνευση των 

κεϋνσιανών οικονομικών σε συνδυασμό με τη συστηματική χρήση των Εθνικών 

Λογαριασμών11, παρέκλινε ουσιαστικά από το νεοκλασικό δόγμα.  

 Όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο 3, οι επίσημοι Εθνικοί Λογαριασμοί χρειάζονται να 

εισέλθουν σε μια διαδικασία μετασχηματισμού κι επεξεργασίας στη βάση της μαρξιστικής 

διάκρισης πάνω στην παραγωγική και μη παραγωγική εργασία, ώστε να κατασκευαστούν 

και να μετρηθούν οι κατάλληλες μαρξικές κατηγορίες σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες 

ορθόδοξες κατηγορίες των ΕΛ, μία διαδικασία θεμελιώδους σημασίας για την εμπειρική 

μαρξιστική έρευνα. 

1.3. Η Διάκριση Παραγωγικής - Μη Παραγωγικής Εργασίας στον Karl Marx  

1.3.1. Καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής 

Ο Marx ως παραγωγική εργασία θεωρεί την εργασία εκείνη που παράγει υπεραξία 

για το κεφάλαιο, δηλαδή η εργασία που παράγει κεφάλαιο (Marx 1969, σ. 152). Συνεπώς, η 

θεωρητική διάκριση που κάνει μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας έχει 

καθαρά ιστορικό χαρακτήρα κι εξαρτάται από τις επικρατούσες κοινωνικές σχέσεις 

                                                           
10

 Δες υποκεφάλαιο 2.3.4. 

11
 Δες κεφάλαιο 2 για την ιστορική εξέλιξη των Εθνικών Λογαριασμών.  
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παραγωγής (κεφαλαιοκρατικές). Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, ο Marx 

άσκησε έντονη κριτική στον Smith και στους κλασικούς για το γεγονός πως δε διέκριναν την 

παραγωγική από τη μη παραγωγική εργασία ως ιστορικά καθορισμένη και σε συνάρτηση με 

το σύνολο των κυρίαρχων (καπιταλιστικών) σχέσεων παραγωγής.    

 Η ανάλυση του Marx αναφέρεται σε κοινωνίες όπου υπάρχει καπιταλιστική 

παραγωγή. Ως προϋπόθεση της καπιταλιστικής παραγωγής τίθεται ο κοινωνικός 

χαρακτήρας της, όπου κατά την παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται καταμερισμός 

της εργασίας και ταυτόχρονα συνδυασμός των επιμέρους εργασιών. Δηλαδή υπάρχει 

κοινωνικός καταμερισμός και κοινωνικός συντονισμός της εργασίας. Κοινωνικός 

καταμερισμός υφίσταται από τη στιγμή που κάθε παραγωγός δε παράγει όλα ή μόνο όσα 

αγαθά χρειάζεται (είτε καταναλωτικά αγαθά είτε μέσα παραγωγής). Κοινωνικός 

συντονισμός της εργασίας υφίσταται από τη στιγμή που σε κάθε μεμονωμένη διαδικασία 

παραγωγής δεν εισέρχεται μόνο η προσωπική εργασία του κάθε παραγωγού, αλλά έμμεσα 

υπό τη μορφή μέσων παραγωγής και μέσων κατανάλωσης εισέρχεται και η εργασία των 

άλλων παραγωγών. Έτσι συνάγεται πως ο κοινωνικός καταμερισμός και συντονισμός της 

εργασίας, καθιστά τη συνεργασία όλων των παραγωγών ως απαραίτητη προϋπόθεση της 

παραγωγικής διαδικασίας στο σύνολό της ώστε πλέον η εργασία να κοινωνικοποιείται. 

 Το ζήτημα είναι πώς διεκπεραιώνεται η κοινωνικοποίηση της εργασίας και της 

παραγωγής σε μία καπιταλιστική κοινωνία. Ας υποθέσουμε ένα απλό σχήμα μιας κλειστής 

οικονομίας χωρίς κράτος, όπου οι οικονομικές μονάδες είναι οι καπιταλιστές και οι 

εργαζόμενοι. Οι καπιταλιστές διαθέτοντας τα μέσα παραγωγής για να ξεκινήσουν την 

παραγωγική διαδικασία χρειάζονται εργατικά χέρια. Έτσι, για να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη εργασιακή δύναμη, την αγοράζουν καταβάλλοντας ως αντίτιμο τον μισθό 

εκείνον που είναι απαραίτητος για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης. Συνεπώς, η 

εργασιακή δύναμη μετατρέπεται κι αυτή σε εμπόρευμα με τον ίδιο τρόπο που 

μετατρέπονται σε εμπόρευμα, οι πρώτες ύλες και το πάγιο κεφάλαιο που υπεισέρχονται 
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στην παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, για να μετατραπεί η εργασία σε εμπόρευμα, ο Marx 

θέτει δύο βασικές συνθήκες (1976, σσ. 270 - 273): 

i) Είναι ελεύθερα άτομα που δεν υπόκεινται σε καμία σχέση προσωπικής υποτέλειας ή 

εξάρτησης (δουλεία κλπ.) οπότε μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα (πουλήσουν) την 

εργασιακή τους δύναμη για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν. 

ii) Είναι “ελεύθεροι” δηλαδή απαλλαγμένοι από την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής12, 

καθώς στην αντίθετη περίπτωση θα χρησιμοποιούσαν την εργασιακή τους δύναμη (σε 

συνδυασμό με τα μέσα παραγωγής) ώστε να παράξουν προϊόντα για λογαριασμό τους. 

Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι δεν κατέχουν τα μέσα παραγωγής που χρειάζονται 

ώστε να εξασφαλίσουν τα μέσα επιβίωσης, τους αναγκάζει να πουλήσουν το μόνο πράγμα 

που κατέχουν, την εργασιακή τους δύναμη, στους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής 

δηλαδή στους καπιταλιστές. Έτσι οδηγούμαστε στη καπιταλιστική παραγωγή όπου ο 

καπιταλιστής διαθέτει τα μέσα παραγωγής και παράγει χρησιμοποιώντας ξένη εργατική 

δύναμη, την οποία αγοράζει όπως και τα μέσα παραγωγής, δηλαδή καταβάλλοντας κάποιο 

χρηματικό ποσό που από υλικής άποψης αντιπροσωπεύει την αξία των καταναλωτικών 

αγαθών που χρειάζονται οι εργάτες για την αναπαραγωγή τους (Marx 1976, σσ. 274 - 275). 

Το σύνολο των μισθών που προκαταβάλει ο καπιταλιστής στους εργάτες καλείται 

μεταβλητό κεφάλαιο13 και μαζί με το σταθερό κεφάλαιο (μηχανές, πρώτες ύλες κτλ.) 

αποτελούν το συνολικό κεφάλαιο που διαθέτει ο καπιταλιστής.    

 Την κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται πλέον μεταξύ μισθωτού εργάτη και 

καπιταλιστή, ο Marx την ονομάζει κεφαλαιακή σχέση ή σχέση μισθωτής εργασίας, η οποία 

μεταμορφώνει τον κάτοχο των μέσων παραγωγής σε καπιταλιστή και τον κάτοχο της 

                                                           
12 Η ιστορική διαδικασία του διαχωρισμού των άμεσων παραγωγών από τα μέσα παραγωγής τους, 

ονομάζεται από τον Marx, πρωταρχική συσσώρευση. 

13
 Τα αγαθά που καταναλώνουν οι εργαζόμενοι δε παίρνουν πάντα τη μορφή του κεφαλαίου παρά 

μόνο όταν οι εργαζόμενοι έχουν γίνει μισθωτοί εργάτες. 
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εργατικής δύναμης σε μισθωτό εργάτη. Αυτές εν συντομία αποτελούν τις ιστορικές 

συνθήκες παραγωγής (που ισχύουν και σήμερα) πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Marx και 

θεμελίωσε τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας.  

1.3.2. Βασικές δραστηριότητες κοινωνικής αναπαραγωγής 

Έχοντας καθορίσει τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής, μπορούμε στη συνέχεια να 

εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και μη, 

σχετίζεται με τη κοινωνική συνοχή και αναπαραγωγή του συστήματος στα πλαίσια μιας 

πραγματικής καπιταλιστικής οικονομίας. Για την ανάλυση του συγκεκριμένου ζητήματος 

μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις σφαίρες δραστηριοτήτων οι οποίες αποτυπώνονται στο 

Σχήμα 1.1 (Shaikh και Tonak 1994, σσ. 29 - 30, Μανιάτης et al. 1999, σσ. 111 - 112): 

i) Παραγωγή: είναι η διαδικασία εκείνη όπου διάφορα αντικείμενα κοινωνικής 

χρησιμότητας (αξίες χρήσης) εισέρχονται σ’ αυτή (διαδικασία), και μέσω της εργασίας 

δημιουργούνται καινούργιες αξίες χρήσης ή μετασχηματίζονται οι ήδη υπάρχουσες. Ο Marx 

ως αξία χρήσης θεωρούσε κάθε αντικείμενο, επίδραση ή αποτέλεσμα, τα οποία με τις 

ιδιότητές τους ικανοποιούν πραγματικές ή πλασματικές ανθρώπινες ανάγκες (Marx 1976, 

σσ. 125 - 126).  

ii) Κυκλοφορία (ή διανομή): είναι η διαδικασία εκείνη όπου διάφορες αξίες χρήσης 

χρησιμοποιούνται μαζί με εργασία ώστε μια σειρά από αξίες χρήσης και γενικά κοινωνικά 

χρήσιμα αντικείμενα που ήδη έχουν παραχθεί στη σφαίρα της παραγωγής, να αλλάξουν 

ιδιοκτησία. 

iii) Συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης: είναι η διαδικασία εκείνη όπου 

χρησιμοποιούνται αξίες χρήσης και εργασία, για τη διατήρηση και διαφύλαξη της 

κοινωνικής τάξης. Οι θεσμοί που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης 
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είναι η δημόσια διοίκηση, το νομικό σύστημα, οι φυλακές, ο στρατός, η ιδιωτική και 

δημόσια αστυνομία κλπ. 

iv) Προσωπική κατανάλωση: είναι μια διαδικασία στην οποία χρησιμοποιούνται 

(καταναλώνονται) αξίες χρήσης με σκοπό την προσωπική αναπαραγωγή των καταναλωτών. 

Σχήμα 1.1: Σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής και παραγωγική εργασία 

     ΠΑΡΑΓΩΓΗ                                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 

    Παραγωγή             Διανομή                                                         Κατανάλωση 

                                                                            

                                                                 

 

 

      

 

           ΕΡΓΑΣΙΑ                          ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
 

Είναι φανερό από το Σχήμα 1.1, πως στις τρεις πρώτες σφαίρες κοινωνικής 

δραστηριότητας χρησιμοποιείται εργασία, ενώ μόνο στη πρώτη σφαίρα παράγονται νέες 

αξίες χρήσης. Συνεπώς, η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και μη παραγωγική 

εξαρτάται από το που και με ποιον τρόπο χρησιμοποιείται η εργασία. Αυτό μπορούμε να το 

δούμε καλύτερα αν εξετάσουμε την κάθε σφαίρα ξεχωριστά και στη συνέχεια τον τρόπο με 

τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους: 

α) Σφαίρα της παραγωγής 

Κατ’ αρχήν η παραγωγική εργασία είναι εργασία που ασκείται αποκλειστικά στη 

σφαίρα της παραγωγής, παράγοντας ή μετασχηματίζοντας (τις ήδη παραγμένες) αξίες 

χρήσης. Όμως αυτό που καλείται παραγωγή είναι μία ευρεία έννοια σε σχέση με τον 

Συντήρηση και 

Αναπαραγωγή της 

Κοινωνικής Τάξης 
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ορισμό της παραγωγικής εργασίας. Κάποιος που εργάζεται στη σφαίρα της παραγωγής δε 

θεωρείται απαραίτητα παραγωγικός εργαζόμενος καθώς μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 

τύπους παραγωγής στον καπιταλισμό όπως μπορούμε να διακρίνουμε και στο Σχήμα 1.1: 

i)  Παραγωγή αξιών χρήσης για ίδια χρήση του προϊόντος (περιοχή Α). 

ii) Παραγωγή αξιών χρήσης για πώληση από τον παραγωγό στην αγορά, δηλαδή παραγωγή 

εμπορευμάτων χωρίς τη χρήση μισθωτής εργασίας (περιοχή Β). 

iii) Παραγωγή εμπορευμάτων από το κεφάλαιο με τη χρησιμοποίηση μισθωτής εργασίας 

για την απόσπαση υπεραξίας και την πώληση των εμπορευμάτων στην αγορά για την 

πραγματοποίηση κέρδους. Σ’ αυτήν και μόνο σ’ αυτήν τη περίπτωση, η εργασία γίνεται 

παραγωγική και οι μισθοί παραγωγικό κεφάλαιο (περιοχή Γ, Σχήμα 1.1).   

 Πολλές φορές η διάκριση παραγωγική - μη παραγωγική εργασία παραπέμπει στο 

δίπολο αγαθά - υπηρεσίες. Όμως, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 1.1, ο Marx άσκησε 

κριτική στον Smith επειδή ο τελευταίος θεωρούσε πως η εργασία η οποία απασχολείται 

στον τομέα των υπηρεσιών δεν είναι παραγωγική. Έτσι, σύμφωνα με τον Marx η 

καπιταλιστικά μισθωμένη εργασία που παράγει υπηρεσίες, οι οποίες πωλούνται πάνω από 

το κόστος παραγωγής τους κι εξασφαλίζουν κέρδη στους καπιταλιστές, θεωρείται 

παραγωγική εργασία. Στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου παραθέτει ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα:  

«Παραγωγικός εργαζόμενος είναι μόνο εκείνος που παράγει υπεραξία για τον 
καπιταλιστή, ή με άλλα λόγια εκείνος που συμβάλλει στην αυτό - επέκταση του 
κεφαλαίου. Αν μπορούμε να πάρουμε ένα παράδειγμα έξω από τη σφαίρα της 
υλικής παραγωγής, ένας διευθυντής σχολείου θεωρείται παραγωγικός 
εργαζόμενος όταν παράλληλα με την κακομεταχείριση στα μυαλά των μαθητών 
εργάζεται πέραν του δέοντος ώστε να πλουτίσει τον ιδιοκτήτη του σχολείου. Το 
γεγονός ότι ο τελευταίος έχει επενδύσει το κεφάλαιό του σε ένα εργοστάσιο 
διδασκαλίας αντί σε ένα εργοστάσιο λουκάνικων δεν διαφοροποιεί τη 
(κοινωνική) σχέση.» (Marx 1976, σ. 644) 
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Συνεπώς, για τον Μαρξ η υπόσταση της παραγόμενης αξίας χρήσης, δηλαδή κατά 

πόσο είναι υλική ή μη, δεν έχει απολύτως καμία σημασία στη διάκριση μεταξύ 

παραγωγικής και μη παραγωγικής. Στο έργο του Θεωρίες Υπεραξίας Ι, αναφέρει14 

χαρακτηριστικά:  

«Η κατάταξη της εργασίας ως παραγωγικής εργασίας δεν έχει απολύτως καμία 
σχέση με το καθοριστικό περιεχόμενο της εργασίας, την ειδική της χρησιμότητα 
ή την ειδική συγκεκριμένη αξία χρήσης στην οποία εκδηλώνεται. Η ίδιου είδους 
εργασία θα μπορούσε να είναι παραγωγική ή μη παραγωγική... Η 
τραγουδίστρια που πωλεί το τραγούδι της για λογαριασμό της είναι μία μη 
παραγωγική εργάτρια. Αλλά η ίδια τραγουδίστρια, όταν προσλαμβάνεται από 
έναν επιχειρηματία για να τραγουδήσει με σκοπό να κερδίσει χρήματα (ο 
επιχειρηματίας), είναι μία παραγωγική εργάτρια, γιατί παράγει κεφάλαιο.» 
(Marx 1969, σ. 401, η μετάφραση παρατίθεται στους Μανιάτης et. al. 1999, σ. 
108). 

 

Παρ’ όλο που ο Marx θεωρεί πως σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται η υλική 

υπόσταση της αξίας χρήσης με το αν κάποιο είδος εργασίας θεωρείται παραγωγική, όταν 

αναφέρεται σε αυτήν φαίνεται πως λαμβάνει περισσότερο υπόψη την εργασία εκείνη που 

παράγει υλικά αγαθά, παρά υπηρεσίες. Αναφέρει σε ένα σημείο για ορισμένες 

παραγωγικές υπηρεσίες: 

«Όλες αυτές οι εμφανίσεις της καπιταλιστικής παραγωγής σε αυτή τη σφαίρα 
είναι τόσο ασήμαντες συγκρινόμενες με το σύνολο της παραγωγής που 
μπορούν να μη ληφθούν υπόψη.» (Marx 1969, σ. 411) 

 

Το μεμονωμένο αυτό χωρίο έδωσε λαβή σε κάποιους οικονομολόγους ώστε να 

ταυτίσουν τη μαρξική διάκριση με τη σμιθιανή. Ο Studenski αναφέρει πως η συγκεκριμένη 

μεροληψία οφείλεται στο ότι για τον Marx, υπήρξε πιο εύκολο να περιγράψει τον τρόπο με 

τον οποίο η υπεραξία υλοποιείται σε κεφάλαιο, στην περίπτωση εκείνη όπου παράγονται 

υλικά αγαθά παρά υπηρεσίες (1958, σ.22). Ο Coontz (1966, σ. 70) συμφωνεί με την άποψη 

                                                           
14

 Ανάλογα παραδείγματα μπορούμε να εντοπίσουμε και σε άλλα σημεία των Θεωριών Υπεραξίας Ι 

όπως π.χ. στη σελίδα 157.  
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ότι ο Marx έδινε μεγαλύτερη έμφαση στην υλιστική εμπορευματική παραγωγή ως ιδιαίτερο 

γνώρισμα του καπιταλιστικού συστήματος. Ωστόσο, θεωρεί πως αυτό συνδέεται 

περισσότερο με την αρχιτεκτονική του Κεφαλαίου παρά με κάποια ταύτιση με τους 

κλασικούς, καθώς στον πρώτο τόμο αναλύει τη διαδικασία παραγωγής όπου δημιουργείται 

η υπεραξία, ενώ στον δεύτερο τόμο ασχολείται με την κυκλοφορία των εμπορευμάτων όπου 

και πραγματοποιείται η ήδη παραγμένη υπεραξία, με τη μεσολάβηση της μη παραγωγικής 

εργασίας. Τέλος, στον τρίτο τόμο ο Marx αναλύει την καπιταλιστική παραγωγή στο σύνολό 

της. Κατά τη δική μας άποψη μας, το επίμαχο χωρίο του Marx σχετίζεται περισσότερο με το 

γεγονός πως οι υπηρεσίες την εποχή εκείνη ήταν πράγματι περιορισμένες ώστε τελικά να 

μην κατέχουν ιδιαίτερο ειδικό βάρος στην ανάλυσή του. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει στις 

σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες όπου οι υπηρεσίες αποτελούν ένα σημαντικό ποσοστό 

στο παραγόμενο προϊόν, όπως θα δούμε και σε επόμενα κεφάλαια.   

 Ως παραγωγική εργασία θα ήταν επίσης λάθος να θεωρήσουμε την εργασία εκείνη 

που χρησιμοποιείται αυστηρά στα γεωγραφικά όρια του χώρου παραγωγής. Π.χ. ο εργάτης 

που παράγει ένα αυτοκίνητο είναι παραγωγικός διότι πράγματι παράγει μία αξία χρήσης. 

Για τον καταναλωτή όμως η αξία χρήσης που καλείται αυτοκίνητο με τις όποιες ιδιότητές 

του, δεν έχει καμία αξία εάν παραμένει στο χώρο παραγωγής. Θα έχει αξία για τον 

καταναλωτή εφόσον έχει πρόσβαση σ’ αυτό, δηλαδή όταν θα είναι σε θέση να το 

καταναλώσει. Έτσι, η αξία χρήσης αποκτά την τελική της μορφή από τη στιγμή που θα 

φτάσει στο σημείο πώλησης. Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται κάποιος να το μεταφέρει. 

Οπότε ο εργάτης που το μεταφέρει στο σημείο πώλησης είναι παραγωγικός και η μεταφορά 

του αυτοκινήτου καθαυτή αποτελεί μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Στον δεύτερο τόμο 

του Κεφαλαίου όπου ο Marx περιγράφει τη διαδικασία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, 

αναφέρει συγκεκριμένα15: 

                                                           
15

 Ο Marx επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό του και στις Θεωρίες Υπεραξίας Ι (1969, σ. 412). 
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«Οι μάζες των προϊόντων δεν αυξάνουν επειδή μεταφέρονται. Ακόμη και αν η 
μεταφορά τους προκαλεί κάποια αλλαγή στις φυσικές τους ιδιότητες, η αλλαγή 
αυτή, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις, δεν αποτελεί ένα από τα πριν 
επιδιωκόμενο ωφέλιμο αποτέλεσμα, αλλά ένα αναπόφευκτο κακό. Η αξία 
χρήσης των πραγμάτων, ωστόσο, πραγματοποιείται μόνο στην κατανάλωσή 
τους, και η κατανάλωσή τους μπορεί να κάνει αναγκαία τη μετατόπισή τους, 
δηλαδή την πρόσθετη διαδικασία παραγωγής της βιομηχανίας μεταφορών. 
Έτσι, το παραγωγικό κεφάλαιο που είναι τοποθετημένο σε αυτήν προσθέτει 
αξία στα μεταφερόμενα προϊόντα, εν μέρει μεταβιβάζοντας σε αυτά αξία μέσω 
της εργασίας μεταφοράς. Αυτή η τελευταία πρόσθεση αξίας αναλύεται όπως σε 
κάθε κεφαλαιοκρατική παραγωγή, σε αναπλήρωση του μισθού εργασίας και σε 
υπεραξία.» (Marx 1978, σσ. 226 - 227, η μετάφραση παρατίθεται στους 
Μανιάτης et. al. 1999, σ. 118). 

 

β) Σφαίρα της κυκλοφορίας 

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας όπως και στη σφαίρα της παραγωγής χρησιμοποιούνται 

τόσο εργασία όσο και αξίες χρήσης. Εδώ όμως δεν έχουμε τη δημιουργία επιπρόσθετης 

αξίας και κατ’ επέκταση υπεραξίας παρά μόνο αλλαγή ιδιοκτησίας16 των αξιών χρήσεως, 

δηλαδή μετακίνησή τους από τους άμεσους κατόχους σε αυτούς που σκοπεύουν να τις 

χρησιμοποιήσουν. Ο Marx είναι σαφής πάνω στο ζήτημα:  

«Το εμπορικό κεφάλαιο δεν είναι τίποτα περισσότερο από κεφάλαιο που 
λειτουργεί μέσα στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Η διαδικασία κυκλοφορίας 
αποτελεί μία φάση στο σύνολο της διαδικασία αναπαραγωγής. Αλλά στη 
διαδικασία κυκλοφορίας, καμιά αξία δε παράγεται όπως και καμία υπεραξία. Η 
ίδια αξία απλά υποβάλλεται σε μεταβολές της μορφής. Τίποτε απολύτως δε 
συμβαίνει πέρα από τη μεταμόρφωση των εμπορευμάτων, τα οποία από τη 
φύση τους καθαυτή δε σχετίζονται με τη δημιουργία ή μεταβολή αξίας. Εάν 
κάποια υπεραξία πραγματοποιείται κατά την πώληση του παραγόμενου 
εμπορεύματος, αυτό συμβαίνει επειδή υφίσταται ήδη στο εμπόρευμα.» (Marx 
1981, σ. 392) 

 

Όσο αφορά το χρηματιστικό κεφάλαιο (finance capital) και αυτό με τη σειρά του 

κινείται στα ίδια πλαίσια με το εμπορικό κεφάλαιο (commercial capital), με την διαφορά 

                                                           
16

 Π.χ. η πώληση ενός αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία στο καταναλωτή, δεν αποτελεί 

παραγωγική δραστηριότητα όπως θα συνηγορούσαν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, καθώς δεν 

υφίσταται κάποια αλλαγή στην αξία χρήσης καθεαυτή, παρά μόνο αλλαγή στην ιδιοκτησία της. 
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πως το πρώτο δραστηριοποιείται στην κυκλοφορία (χρηματικών) κεφαλαίων, ενώ το 

δεύτερο στην κυκλοφορία εμπορευμάτων:  

«Η κυκλοφορία χρήματος στο σύνολό της αποτελεί καθαρό αποτέλεσμα της 
κυκλοφορίας εμπορευμάτων, ως προς τα μεγέθη του, τις μορφές και τις 
κινήσεις του, και από την σκοπιά των καπιταλιστών η εμπορευματική 
κυκλοφορία καθεαυτή αντιπροσωπεύει απλά τη διαδικασία κυκλοφορίας του 
κεφαλαίου.» (Marx 1981, σ. 437). 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως κάποια δραστηριότητα που ανήκει στη 

σφαίρα της παραγωγής, υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να ανήκει στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας. Ας πάρουμε ως παράδειγμα τον τομέα των μεταφορών. Αναφέραμε για ποιο 

λόγο η μεταφορά του αυτοκινήτου από το εργοστάσιο στην αντιπροσωπεία, αποτελεί 

παραγωγική εργασία δηλαδή εργασία που συμβάλλει στην αξία του εμπορεύματος. 

Αντιθέτως αν το ίδιο αυτοκίνητο μεταφερόταν από την αντιπροσωπεία σε κάποια αποθήκη 

ή σε μια άλλη αντιπροσωπεία τότε θα επρόκειτο για μη παραγωγική εργασία που λαμβάνει 

χώρα στη σφαίρα της κυκλοφορίας, ακόμα κι αν την εκτελεί ο ίδιος εργάτης που μετέφερε 

το αυτοκίνητο από το εργοστάσιο στην αντιπροσωπεία. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει 

προσαύξηση πάνω στην υφιστάμενη αξία χρήσης παρά κάποια ορθολογική διαχείριση των 

αξιών χρήσης που κατέχει η μη παραγωγική επιχείρηση -δηλαδή η επιχείρηση λιανικής 

πώλησης αυτοκινήτων- αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση του κόστους διαχείρισης και 

συντήρησης των αποθεμάτων. Αναφέρει ειδικότερα ο Marx:  

«Οι δαπάνες αυτές σχηματίζουν πάντοτε ένα μέρος του κοινωνικού χαρακτήρα 
της εργασίας, είτε στην ενσωματωμένη, είτε στη ζωντανή μορφή της –οπότε 
στην καπιταλιστική τους μορφή αποτελούν δαπάνες του κεφαλαίου- οι οποίες 
δε προορίζονται για τον σχηματισμό του προϊόντος, και συνεπώς εκπίπτουν 
από αυτό. Είναι αναγκαίες δαπάνες του κοινωνικού πλούτου, καθώς αποτελούν 
το κόστος συντήρησης του κοινωνικού προϊόντος, εφόσον η ύπαρξή τους ως 
στοιχείο του αποθέματος των εμπορευμάτων προκύπτει απλά από τη κοινωνική 
μορφή της παραγωγής…» (Marx 1978, σ. 222). 

 

και προσθέτει στη συνέχεια: 
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«Οι δαπάνες παραμένουν οι ίδιες, αλλά καθώς προκύπτουν καθαρά από τη 
μορφή, για παράδειγμα από την αναγκαιότητα μετασχηματισμού των 
εμπορευμάτων σε χρήμα, κι από τη δυσκολία της μεταμόρφωσης αυτής, δεν 
εισέρχονται στην αξία των εμπορευμάτων, αλλά συνιστούν εκπτώσεις, απώλεια 
της αξίας κατά την πραγματοποίησή της.» (Marx 1978, σ. 225). 

 

Συνεπώς από τη στιγμή που τα προϊόντα περνάνε από τη σφαίρα της παραγωγής σε 

εκείνη της κυκλοφορίας, οι δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση τους είναι μη 

παραγωγικές ενώ όσο περισσότερο χρόνο παραμένουν στη σφαίρα της κυκλοφορίας τόσο 

περισσότερο αυξάνονται (οι δαπάνες). Για τον Marx, τα συνολικά αυτά κόστη 

χρηματοδοτούνται από την μάζα της υπεραξίας που έχει παραχθεί στη σφαίρα της 

παραγωγής: 

«Ο γενικός κανόνας είναι πως όλα τα έξοδα κυκλοφορίας που απορρέουν μόνο 
από τη μεταμόρφωση του εμπορεύματος, δεν προσθέτουν καμία αξία στο 
εμπόρευμα. Είναι απλώς έξοδα για την πραγματοποίηση της αξίας ή για την 
μετατροπή της από τη μία μορφή στην άλλη. Το κεφάλαιο που έχει δαπανηθεί 
γι’ αυτά τα έξοδα (μαζί και η εργασία που απασχολείται από αυτό) ανήκει στα 
faux frais [μη παραγωγικά αλλά αναγκαία έξοδα] της κεφαλαιοκρατικής 
παραγωγής. Η αναπλήρωσή τους πρέπει να γίνει από το υπερπροϊόν και 
αποτελεί, όταν εξετάζουμε την τάξη των κεφαλαιοκρατών στο σύνολό της, 
αφαίρεση από την υπεραξία ή το υπερπροϊόν, ακριβώς όπως για τον εργάτη, ο 
χρόνος που χρειάζεται για να αγοράσει τα τρόφιμά του είναι χαμένος χρόνος.» 
(Marx 1978, σσ. 225 - 226, η μετάφραση παρατίθεται στους Μανιάτης et. al. 
1999, σ. 115) 

 

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας (διανομής) μπορούμε να εντοπίσουμε και μη 

παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν σχέση με δραστηριότητες που συμβάλουν στην 

αλλαγή ιδιοκτησίας αξιών χρήσης όπως οι εμπορικές ή οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. 

Τέτοιου είδους επιχειρήσεις π.χ. είναι οι διαφημιστικές οι οποίες αφενός δε μεταβάλλουν 

τις υπάρχουσες αξίες χρήσης ή δε δημιουργούν νέες, αφετέρου δε συμβάλλουν στην 

κυκλοφορία τους. Αυτό που κάνουν είναι να μεταβάλλουν τις προτιμήσεις των 

καταναλωτών σε σχέση με την χρησιμότητα των αξιών χρήσης. Όμως επειδή χρησιμοποιούν 

αξίες χρήσεις κι εργασία δίχως να δημιουργούν κοινωνικά χρήσιμα αντικείμενα, τις 

εντάσσουμε στη σφαίρα της κυκλοφορίας.     
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 Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η επιβίωση των παραγωγικών επιχειρήσεων17 

εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία μη παραγωγικών επιχειρήσεων και αντιστρόφως. Θα 

χρησιμοποιήσουμε πάλι το παράδειγμα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη 

διαφήμιση προϊόντων. Για να προβληθεί μια διαφήμιση στο ευρύ καταναλωτικό κοινό 

χρειάζονται τα Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.ά.) των οποίων η δραστηριότητά τους 

θεωρείται παραγωγική. Από την άλλη πλευρά, η κύρια πηγή εσόδων για τα Μ.Μ.Ε. 

προέρχεται από τη προβολή των διαφημίσεων. Παρόμοια περίπτωση είναι κι εκείνη όπου 

μια επιχείρηση αναπτύσσει δραστηριότητες τόσο στη σφαίρα της παραγωγής όσο και στη 

σφαίρα της κυκλοφορίας. Έτσι μία τηλεοπτική επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται στη 

δημιουργία καθώς και στην προβολή διαφημιστικών σποτ. Ομοίως, μια βιοτεχνία που 

παράγει είδη ένδυσης μπορεί να διαθέτει ταυτόχρονα πρατήριο λιανικής πώλησης. 

 Κατά την ανάλυση της σφαίρας παραγωγής αναφέραμε τρεις διαφορετικές μορφές 

εργασίας με σκοπό να δώσουμε έναν πιο σαφή ορισμό της παραγωγικής εργασίας. Όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1.1 μπορούμε να εντοπίσουμε μια παρόμοια διάκριση και στη σφαίρα 

της κυκλοφορίας, όπου η περιοχή Α αναφέρεται σε δραστηριότητες διανομής ήδη 

παραγμένων αξιών χρήσης για άμεση χρήση των καταναλωτών (π.χ. οι δραστηριότητες ενός 

φιλανθρωπικού ιδρύματος). Η περιοχή Β με τη σειρά της αναφέρεται στη κυκλοφορία 

εμπορευμάτων με σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος όπως συμβαίνει στη περίπτωση ενός 

μικρέμπορου, μικροπωλητή κτλ. Τέλος, η περιοχή Γ περιλαμβάνει την κυκλοφορία και 

πώληση εμπορευμάτων από το εμπορικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιεί μισθωτή 

εργασία με σκοπό την αποκόμιση καπιταλιστικού κέρδους, όπως τα εμπορικά 

πολυκαταστήματα, οι μεγάλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κ.ά.  

 Στην περιοχή Γ, τόσο της σφαίρας παραγωγής όσο και της σφαίρας κυκλοφορίας, 

                                                           
17

 Ως παραγωγικές επιχειρήσεις εννοούμε εκείνες που δραστηριοποιούνται στη σφαίρα της 

παραγωγής. Ως μη παραγωγικές επιχειρήσεις εννοούμε εκείνες που δραστηριοποιούνται στη σφαίρα 

της κυκλοφορίας όπως και στη σφαίρα της συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης. 
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υφίσταται κατανάλωση αξιών χρήσης και κυρίως ανταλλαγή μισθωτής εργασίας με 

κεφάλαιο. Όμως, όπως αναφέρουμε παραπάνω, μόνο στη σφαίρα της παραγωγής έχουμε 

παραγωγή αξιών χρήσης και υπεραξίας. Στη σφαίρα της κυκλοφορίας δεν έχουμε τίποτε 

άλλο παρά αλλαγή ιδιοκτησίας.        

 Για τις δύο άλλες σφαίρες δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτε άλλο πέρα από αυτά 

που αναφέρουμε στην αρχή της παραγράφου 2.2 καθώς κι ότι τα κέρδη στη σφαίρα της 

συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης έχουν κοινή προέλευση με εκείνα που 

πραγματοποιούνται στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Επιπλέον, να αναφέρουμε πως υπάρχει 

ένα είδος μη παραγωγικής εργασίας το οποίο εντοπίζεται και στις τρεις σφαίρες κοινωνικής 

αναπαραγωγής όπου διαμεσολαβεί ανθρώπινη εργασία. Είναι η εποπτική και διοικητική 

εργασία (διοικητικά στελέχη, γραμματείς, λογιστές κ.ά.) για την οποία αναφέρουμε 

περισσότερα στο κεφάλαιο 3.2.        

 Συνοψίζοντας, ως παραγωγική εργασία ο Marx εννοεί τη μισθωτή εργασία που 

απασχολείται στη σφαίρα της παραγωγής η οποία είναι οργανωμένη σύμφωνα με 

καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και δημιουργεί υπεραξία. Ο Rubin με σαφήνεια 

συνοψίζει τη μαρξική θέση:  

«Κάθε τύπος εργασίας που οργανώνεται σε μορφές της καπιταλιστικής 
διαδικασίας της παραγωγής ή –διατυπωμένο με μεγαλύτερη ακρίβεια- εργασία 
που προσλαμβάνεται από το παραγωγικό κεφάλαιο, δηλαδή το κεφάλαιο στη 
φάση της παραγωγής καλείται, παραγωγική εργασία.» (Παρατίθεται στους 
Μανιάτης et. al. 1999, σ. 108). 

 

Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας θεωρείται 

θεμελιώδης για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εργασία που απασχολείται στη 

φάση της παραγωγής δημιουργεί υπεραξία. Από τη μάζα της υπεραξίας (η οποία όπως θα 

δούμε στο κεφάλαιο 3, είναι σαφώς μεγαλύτερη από τα κέρδη στους ορθόδοξους εθνικούς 

λογαριασμούς) συντηρούνται οι μη παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη 

κυκλοφορία των εμπορευμάτων και τη συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης. 
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Η μη παραγωγική εργασία είναι οργανικά συνδεδεμένη με τη διαιώνιση του καπιταλιστικού 

συστήματος στο σύνολό του και σε καμία περίπτωση δε καθορίζεται από ηθικά ή 

ιδεολογικά κριτήρια18. Όμως, ο ρυθμός με τον οποίο αυξάνονται οι μη παραγωγικές 

δραστηριότητες, μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο από εκείνο στο οποίο αποσκοπούν, 

ήτοι να οδηγήσει στη κατάρρευση του συστήματος. Αυτό θα συμβεί εφόσον οι μη 

παραγωγικές δραστηριότητες αυξάνονται με ρυθμό μεγαλύτερο από αυτόν των 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι, η διαθέσιμη υπεραξία θα μειώνεται σε σχετικούς 

όρους και η συνολική οικονομική αναπαραγωγή θα γίνεται όλο και πιο δαπανηρή λόγω της 

αύξησης του ειδικού βάρους της μη παραγωγικής εργασίας που οδηγεί σε υποσυσσώρευση 

κεφαλαίου, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στη πιθανή κατάρρευση του συστήματος. 

1.4. Κέρδη και Σφαίρες Κοινωνικής Αναπαραγωγής 

Ιδιαίτερα σημαντική για την ανάλυση τόσο των μαρξικών όσο και των ορθόδοξων 

κατηγοριών είναι η προέλευση των κερδών στις δύο πρώτες σφαίρες κοινωνικής 

αναπαραγωγής, επικεντρώνοντας τη προσοχή μας αποκλειστικά στη περιοχή Γ όπου η 

εργασία είναι μισθωμένη από το κεφάλαιο.      

 Ο τρόπος με τον οποίο η σφαίρα της παραγωγής δημιουργεί υπεραξία και κέρδη 

μπορεί να αποτυπωθεί στον τύπο κύκλησης του βιομηχανικού κεφαλαίου (circuit of 

industrial capital): 

                               ΕΔ 

     Χ – Ε          ...  Π ... Ε΄ – Χ΄            
                          
          ΜΠ 

Όπου Χ το αρχικό κεφάλαιο των καπιταλιστών με το οποίο αγοράζουν Εμπορεύματα (Ε) 

ισοδύναμης αξίας τα οποία συνιστούν μέσα παραγωγής (ΜΠ) και εργασιακή δύναμη (ΕΔ). 

                                                           
18

 Για μία κριτική πάνω σε αυτές τις θέσεις, δες: Gough (1972, σσ. 58 - 72), Sungur and Tonak (1999, 

σσ. 28 - 32), Μανιάτης et. al. (1999, σσ. 106 - 109). 
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Τα εμπορεύματα εισέρχονται στη παραγωγική διαδικασία (Π) και μετασχηματίζονται σε νέα 

εμπορεύματα μεγαλύτερης αξίας (Ε΄), τα οποία με τη σειρά τους πωλούνται 

πραγματοποιώντας τελικά μια ισοδύναμη ποσότητα χρηματικού κεφαλαίου (Χ΄). Η διαφορά 

μεταξύ Χ΄- Χ = ΔΧ = S δεν είναι άλλη από την υπεραξία, δηλαδή το κέρδος του καπιταλιστή 

στη σφαίρα της παραγωγής19 αποτελώντας κίνητρο γι’ αυτόν ώστε να παράξει νέα αγαθά 

(αξίες χρήσης).           

 Στη σφαίρα της κυκλοφορίας συναντάμε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την 

αγορά και πώληση των ήδη παραγμένων εμπορευμάτων. Ομοίως με τον τύπο κύκλησης 

βιομηχανικού κεφαλαίου, έστω ο τύπος κύκλησης του εμπορικού κεφαλαίου (circuit of 

commercial capital):  

      ΕΔ 

      Χ – Ε           ... Ε΄ – Χ΄             
                          
                       ΜΠ 

Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται εργασιακή δύναμη μισθωμένη από το 

κεφάλαιο καθώς και μέσα παραγωγής. Έτσι, κατά την τελική φάση της διαδικασίας (Ε΄ – Χ΄) 

πραγματοποιείται χρηματικό κεφάλαιο μεγαλύτερης αξίας από αυτήν του αρχικά 

προκαταβεβλημένου κεφαλαίου (Χ΄>Χ). Σε αντίθεση όμως με τη κύκληση του βιομηχανικού 

κεφαλαίου, τώρα ισχύει πως ΔΧ = Χ΄- Χ ≠ S, που σημαίνει πως δεν προκύπτει δημιουργία 

υπεραξίας η οποία να προέρχεται από την παραγωγή ή τον μετασχηματισμό αξιών χρήσης. 

Στην περίπτωση αυτή, τα κέρδη προκύπτουν από την αλλαγή ιδιοκτησίας των αξιών χρήσης. 

Ο Marx τα ονομάζει20 κέρδη από απαλλοτριώση (profit on alienation) που αντιθέτως με τα 

κέρδη στη σφαίρα της παραγωγής τα οποία είναι αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, 

                                                           
19

 Η υπεραξία ταυτίζεται με το αντίστοιχο ορθόδοξο μέτρο των κερδών μόνο στη μη ρεαλιστική 

περίπτωση όπου δεν υπάρχουν μη παραγωγικές δραστηριότητες. Περισσότερα για το ζήτημα 

αναφέρουμε στο κεφάλαιο 3. 

20
 Ο όρος κέρδη από απαλλοτριώση διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τους μερκαντιλιστές (δες 

σελίδα 15). 
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εδώ βασίζονται κατά κάποιο τρόπο στην άνιση ανταλλαγή. Έστω ένας έμπορος που 

αγοράζει ένα εμπόρευμα από τη σφαίρα της παραγωγής το οποίο κοστίζει 100 

νομισματικές μονάδες και το εξάγει σε μια χώρα στη τιμή των 200 ν.μ., δηλαδή 

πραγματοποιεί ακαθάριστο κέρδος αξίας 100 ν.μ.. Στον αντίποδα θα μπορούσαμε να 

ισχυριστούμε πως η χώρα που το εισάγει έχει ζημιά 100 ν.μ.. Όμως η χώρα χρειάζεται το 

συγκεκριμένο αγαθό (είτε ως μέσο  παραγωγής, είτε ως  καταναλωτικό αγαθό), οπότε για 

τη χώρα που αποτιμά το αγαθό στις 200 ν.μ., δεν  υπάρχει  ζημιά21. Σε όρους νεοκλασικής 

θεωρίας θα λέγαμε ότι τόσο ο έμπορος όσο και η χώρα που εισάγει το αγαθό 

μεγιστοποιούν την ωφέλειά τους. Έτσι από τη μία έχουμε όφελος σε χρηματικούς όρους και 

από την άλλη όφελος σε όρους κοινωνικής χρησιμότητας, ώστε τελικά το καθαρό χρηματικό 

όφελος να είναι θετικό. Το ζητούμενο όμως είναι από που αντλούνται οι 100 ν.μ. που 

κερδίζει το εμπορικό κεφάλαιο, καθώς το να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι μάννα εξ ουρανού 

σίγουρα δε θα μπορούσε να θεωρηθεί ικανοποιητική απάντηση.   

 Όπως αναφέραμε προηγουμένως, το αυξημένο χρηματικό κεφάλαιο που προκύπτει 

στη σφαίρα της κυκλοφορίας δεν είναι αποτέλεσμα δημιουργίας ή μετασχηματισμού νέων 

εμπορευμάτων. Η ποσότητα εμπορευμάτων που δημιουργήθηκε στη σφαίρα της 

παραγωγής πωλείται ώστε τελικά να πραγματοποιείται η αξία που έχει ενσωματωθεί στα 

εμπορεύματα κατά την παραγωγή τους. Στη σφαίρα της κυκλοφορίας η μόνη πραγματική 

μεταβολή που συμβαίνει στα εμπορεύματα είναι η μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας, 

δηλαδή του δικαιώματος χρήσης. Έτσι, οι κάτοχοι του εμπορικού κεφαλαίου, 

μεσολαβώντας στην αλλαγή των τίτλων ιδιοκτησίας, καταφέρνουν να αποσπάσουν ένα 

μέρος της υπεραξίας που έχει δημιουργηθεί από το κεφάλαιο στη σφαίρα της παραγωγής 

με τη μορφή εμπορικού κέρδους (Χ΄- Χ = ΔΧ < S). Από αυτό το κομμάτι της υπεραξίας ένα 

                                                           
21

 Υποθέτοντας πάντοτε πως η χώρα δεν έχει τη τεχνογνωσία ή τα μέσα παραγωγής ή και τα δύο για 

να τα παράξει, αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως τελικά έχει 

ζημιά καθώς δεν εκμεταλλεύεται κάποιου είδους συγκριτικό πλεονέκτημα για την παραγωγή του 

αγαθού. 
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ποσοστό διατίθεται σε μισθούς και πρώτες ύλες ενώ το υπόλοιπο κρατείται ως κέρδος. 

Παράλληλα, τα έξοδα του εμπορικού κεφαλαίου για μισθούς και πρώτες ύλες μπορεί να 

αυξηθούν όσο τα εμπορεύματα παραμένουν στη σφαίρα της κυκλοφορίας22, καθώς η 

συνεχής παραμονή τους συνεπάγεται νέα κόστη από τη πλευρά του συνολικού κοινωνικού 

κεφαλαίου για τους μισθούς των εργατών στη σφαίρα της κυκλοφορίας, καθώς και για τα 

υλικά που απαιτούνται και αναλώνονται στη διαδικασία κυκλοφορίας των εμπορευμάτων. 

Ασφαλώς όλα αυτά τα κόστη θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τη μάζα της υπεραξίας 

που έχει δημιουργηθεί από τους εργαζόμενους στη σφαίρα της παραγωγής.  

 Ομοίως με τη κύκληση του εμπορικού κεφαλαίου και το χρηματιστικό (πιστωτικό) 

κεφάλαιο (financial capital) χρησιμοποιεί μισθωτή εργασία και πρώτες ύλες. Εδώ όμως δεν 

υπάρχει ούτε παραγωγή, ούτε κυκλοφορία εμπορευμάτων, παρά κυκλοφορία του χρήματος 

ως εμπόρευμα. Οι κάτοχοι του χρηματικού (πιστωτικού) κεφαλαίου χρησιμοποιώντας 

μισθωτή εργασία και άλλες εισροές, δανείζουν χρηματικό κεφάλαιο με σκοπό να 

αποσπάσουν μέρος της συνολικής υπεραξίας με τη μορφή του τόκου. Ο τύπος κύκλησης 

χρηματικού κεφαλαίου (circuit of financial capital) παρουσιάζεται ως εξής:  

      ΕΔ 

      Χ – Ε           ... Χ΄             
                          
                       ΜΠ 

 

Καθώς η κύρια πηγή εσόδων23 για το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι οι καπιταλιστικές 

επιχειρήσεις στο χώρο της παραγωγής και του εμπορίου, είναι σαφές ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό του εισοδήματος που εμφανίζεται με τη μορφή του τόκου (i), έχει ως αρχική 

προέλευση την υπεραξία που παράγεται στο χώρο της παραγωγής, ήτοι ΔΧ = Χ΄- Χ  = i < S. 

Ούτε στην κύκληση του χρηματικού κεφαλαίου υπάρχει παραγωγή νέων αξιών χρήσης και 

                                                           
22

 Για το ζήτημα δες επίσης σσ. 30 - 31. 

23
 Τις υπόλοιπες πηγές εσόδων αποτελούν οι ιδιώτες και το κράτος. 
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ομοίως με τη διαδικασία κύκλησης του εμπορικού κεφαλαίου, το κόστος σε πρώτες ύλες 

και μισθούς αποτελεί άλλη μία επιβάρυνση για τη συνολική μάζα της υπεραξίας, 

μειώνοντας κατά συνέπεια τη μέγιστη ποσότητα υπεραξίας που δυνητικά είναι διαθέσιμη 

για συσσώρευση την επόμενη περίοδο.             

 Τέλος, όσο αφορά τη σφαίρα της συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής 

τάξης, η οποία συμπεριλαμβάνει λειτουργίες τόσο του ιδιωτικού (π.χ. ιδιωτική αστυνομία) 

όσο και του δημόσιου τομέα της οικονομίας24 και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται 

εργασία και άλλες εισροές, αποσκοπώντας στην απρόσκοπτη αναπαραγωγή της 

υπάρχουσας οικονομικής και κοινωνικής τάξης. Τα κέρδη δημιουργούνται όπως στη σφαίρα 

της κυκλοφορίας, δίχως να μεσολαβεί παραγωγή νέων αξιών χρήσης. Οι δραστηριότητες 

αυτές ναι μεν είναι απαραίτητες για τη περαιτέρω λειτουργία του κοινωνικού συστήματος 

όμως αποτελούν μορφή κοινωνικής κατανάλωσης που συντηρούνται από την υπεραξία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

  Ο δημόσιος τομέας δεν είναι ανάγκη να παρουσιάζει κέρδη με την οικονομική έννοια, καθώς ο 

ρόλος του είναι εκείνος του εγγυητή της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος. 
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2. Η Εξέλιξη του Συστήματος Εθνικών Λογαριασμών  

2.1 Εισαγωγή 

 Από τα μισά του 17ου αιώνα έως και τα τέλη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οι 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος βασίζονταν περισσότερο σε ατομικές πρωτοβουλίες, 

παρά στη συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια των κρατικών αρχών, οι οποίες 

μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις προέβαλλαν διάφορα εμπόδια. Οπότε, στα δύο πρώτα 

κεφάλαια δίνουμε έμφαση στις ατομικότητες εκείνες που συνέβαλλαν στην εξέλιξη των 

εθνικών λογαριασμών, οι οποίες ενδιαφερόντουσαν περισσότερο να εξάγουν προσωπικά 

συμπεράσματα παρά γενικές θεωρητικές αρχές. Ως εκ τούτου δε παρουσιάζουμε μόνο τα 

αποτελέσματα των εκτιμήσεών τους, αλλά ταυτόχρονα αναφερόμαστε στην προσωπική 

τους ζωή καθώς και στις ευρύτερες οικονομικές, κοινωνικές κι εν τέλει ιστορικές συνθήκες 

που επικρατούσαν τότε. Θεωρούμε πως οι αναφορές αυτές συμβάλλουν στη καλύτερη 

κατανόηση του γενικότερου πλαισίου στο οποίο προέκυψαν τέτοιες μεμονωμένες 

πρωτοβουλίες.           

 Στα κεφάλαια 2.2 και 2.3 παρουσιάζουμε τις πιο σημαντικές συμβολές στην ιστορική 

εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών χωρίς όμως να είναι οι μοναδικές. Το κριτήριο επιλογής 

διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση καθώς μπορεί να είναι η σχετική ακρίβεια των 

εκτιμήσεων, η καινοτόμα μεθοδολογία που εφαρμόζεται ή απλά κάποιες εκτιμήσεις να 

καλύπτουν ένα κενό στη χρονική αλληλουχία της εξέλιξης των εθνικών λογαριασμών. 

Παράλληλα στο κεφάλαιο 2.3 εξετάζουμε τη διαχρονική επίδραση της διάκρισης 

παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, όπως διατυπώθηκε αρχικά από τους 

φυσιοκράτες και στη συνέχεια από τον Adam Smith, στην κατασκευή των εθνικών 

λογαριασμών. Η επίδραση αυτή ωστόσο δεν υπήρξε καθολική καθώς υπήρχαν κάποιοι 

ερευνητές  που, είτε διαφοροποιήθηκαν είτε θεώρησαν πως δεν ενέχει κάποια θεωρητική 

κι εμπειρική σημασία στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος. Η επικράτηση της 

νεοκλασικής σχολής επέφερε το τέλος στις όποιες θεωρητικές διαμάχες συνεχίζοντας τη 
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παράδοση του Petty που ορίζει πως το αποτέλεσμα κάθε εργασιακής δραστηριότητας 

συμβάλλει στο εθνικό εισόδημα. Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως το 

κεφάλαιο 2.2 βασίζεται κατά κύριο λόγο στο μνημειώδες έργο των Studenski (1958) και 

Maddison (2007) το οποίο όμως εμπλουτίζουμε και με άλλες πηγές. Το ίδιο ισχύει και για το 

κεφάλαιο 2.3 αλλά σε σαφώς μικρότερο βαθμό.     

 Στο κεφάλαιο 2.4 περιγράφουμε την εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών όπου πλέον η 

πρωτοβουλία για τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος περνάει στο κράτος. Ειδικότερα, 

οι καταστροφικές συνέπειες του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οδήγησαν σταδιακά τις κρατικές 

αρχές στη συγκρότηση στατιστικών υπηρεσιών, οι οποίες θα αναλάμβαναν τις εκτιμήσεις 

του εθνικού εισοδήματος. Οι προσπάθειες αυτές επιταχύνθηκαν με το ξέσπασμα της κρίσης 

του 1929, καθώς υπήρξε η ανάγκη κατασκευής περισσότερων και καλύτερων δεδομένων, 

για τη σχεδίαση κι εφαρμογή αντικυκλικών πολιτικών. Διάφοροι σημαντικοί οικονομολόγοι 

συνέβαλλαν στην εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών, όμως, σε αντίθεση με το παρελθόν, οι 

όποιες πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν υπό την επίβλεψη των κρατικών αρχών, 

παρέχοντας υλικοτεχνική υποστήριξη και ανθρώπινο δυναμικό. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, η χρήση των εθνικών λογαριασμών γενικεύτηκε ώστε να κρίνεται περισσότερο 

επιτακτική, η ανάγκη εναρμόνισης των εθνικών λογαριασμών σε ένα κοινό πρότυπο. 

Ταυτόχρονα προέκυψαν νέα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα που σχετίζονταν 

με την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων οικονομιών, τη φτώχια του τρίτου κόσμου, το 

ψυχρό πόλεμο, την περιβαλλοντική μόλυνση, την οικονομική κρίση του 1973 και τις 

κοινωνικές ανισότητες στις ανεπτυγμένες χώρες. Το αποτέλεσμα ήταν να υπάρχει συχνή 

αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών, προσανατολισμένο στις νέες 

συνθήκες όπως και στις νέες εξελίξεις που προέκυπταν στην οικονομική θεωρία και στην 

εθνική λογιστική.         

 Επιπλέον, εμφανίστηκαν απόψεις οι οποίες θεωρούσαν πως οι εκτιμήσεις του 

εθνικού εισοδήματος θα πρέπει να συνδεθούν περισσότερο στενά με την οικονομική και 
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κοινωνική ευημερία και να περιλαμβάνει, ανάμεσα στα άλλα, και το ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Τέλος, παρ’ όλο που επικράτησε η νεοκλασική θεώρηση της παραγωγής υπήρξαν απόψεις 

από μία μερίδα οικονομολόγων που αν και δεν προέρχονταν από τη κλασική και μαρξιστική 

παράδοση, υποστήριξαν πως δε συμβάλλει όλη η εργασιακή δραστηριότητα στο εθνικό 

εισόδημα. Μάλιστα όπως θα δούμε και προς το τέλος του κεφαλαίου αρκετοί από αυτούς 

συνέδεσαν τον χαμηλό ρυθμό μεγέθυνσης που ακολούθησε τη κρίση του 1973, με την 

αύξηση της μη παραγωγικής εργασίας.  

2.2 Η Περίοδος του Μερκαντιλισμού: Οι πρώτοι εθνικοί λογαριασμοί 

2.2.1 Οι πρώτες εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος στην Αγγλία 

Η πρώτη εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος, τόσο στην Αγγλία όσο και στην ιστορία 

των εθνικών λογαριασμών, πραγματοποιείται από τον Sir William Petty (1623 - 1687), έναν 

επιφανή εκπρόσωπο της σχολής των μερκαντιλιστών. Οι πραγματείες που εξέδωσε ο Petty 

με τον τίτλο Verbum Sapienti το 1665 και Political Arithmetic το 1676 σηματοδοτούν 

ουσιαστικά την απαρχή του συστήματος των εθνικών λογαριασμών, το οποίο μέχρι τις 

μέρες μας μεταβάλλεται συνεχώς τόσο ως προς το περιεχόμενο του εθνικού εισοδήματος 

όσο κι ως προς τις τεχνικές εκτίμησής του.      

 Σημαντικό όμως στοιχειό, για την κατανόηση του συστήματος των εθνικών 

λογαριασμών είναι η εξέταση του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτό αναδύεται. Την 

εποχή αυτή βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη σταδιακή συγκρότηση των εθνών - κρατών που 

οδηγεί με τη σειρά της στην έξαψη του εθνικισμού. Αποτέλεσμα της νέας 

κοινωνικοπολιτικής και ιδεολογικής πραγματικότητας είναι η επιθυμία σύγκρισης της 

οικονομικής επίδοσης ενός έθνους σε σχέση με ένα άλλο, στα πλαίσια των αυξανόμενων 

ανταγωνισμών. Παράλληλα προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας βάσεων δεδομένων για την 

εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην οικονομική ισχυροποίηση 

του έθνους - κράτους. Έτσι, κατά τον 17ο αιώνα έρχονται στο φως οι πρώτες εκτιμήσεις του 
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συνολικού πλούτου μιας οικονομίας, των επιμέρους συστατικών του στοιχείων και της 

διανομής του στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Κύριος στόχος της συλλογής αυτών των 

οικονομικών στοιχείων όπως θα δούμε και στη συνέχεια είναι η δυνατότητα εκτίμησης της 

φοροδοτικής ικανότητας ενός έθνους και κατά συνέπεια η έκταση της φορολογικής 

επιβάρυνσής του από τους κυβερνώντες.      

 Ο Petty, εκτός από ένα ανήσυχο και διεισδυτικό πνεύμα υπήρξε κι ένα πραγματικός 

κοσμοπολίτης. Κατά το διάστημα της διαμονής του στο Παρίσι εισήλθε στους πνευματικούς 

κύκλους της εποχής εκείνης, που συμπεριλάμβαναν φωτεινές προσωπικότητες όπως ο 

Gassendi, o Fermat, o Descartes, o Pascal και ο Hobbes. Τη μεγαλύτερη όμως επίδραση 

μπορούμε να ισχυριστούμε πως του άσκησε o Francis Bacon (1561 - 1626), o οποίος 

θεμελίωσε τις αρχές του εμπειρισμού που αποτέλεσαν το θεωρητικό υπόβαθρο στο έργο 

του Petty. Ο εμφύλιος πόλεμος στην Αγγλία και η επικράτηση του Oliver Cromwell (1599 - 

1658) οδήγησαν σε μία σειρά μεταρρυθμίσεων στη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και τη 

θρησκεία, περιορίζοντας έτσι τις μεταφυσικές επιδράσεις του καθολικισμού στην ερμηνεία 

των κοινωνικών φαινομένων. Σταδιακά, ο εμπειρισμός αναδεικνύεται ως καλύτερος τρόπος 

προσέγγισης κι επίλυσης των κοινωνικών προβλημάτων της εποχής εκείνης. Το βασικότερο 

όμως έρεισμα στο να ασχοληθεί ο Petty συστηματικά με ζητήματα οικονομίας και 

στατιστικής ήταν η ανάθεση σε αυτόν, της επιθεώρησης των εκτάσεων ιρλανδικής γης που 

παραχωρούνταν στους Άγγλους στρατιώτες από τον Cromwell. Το γεγονός αυτό συνέβαλλε 

στην εξοικείωση του Petty με οικονομικά μεγέθη όπως η γαιοπρόσοδος και οι φόροι, ενώ η 

εμπειρία που αποκόμισε από την ιρλανδική πραγματικότητα τον οδήγησε το 1672 στη 

δημοσίευση του δοκιμίου Political Anatomy of Ireland.    

 Ενταγμένος στο πνεύμα της εποχής προσπάθησε να εφαρμόσει στις κοινωνικές 

επιστήμες, ορισμένες τεχνικές που χρησιμοποιούνταν κυρίως στις φυσικές επιστήμες. Το 

αποτέλεσμα ήταν να αναπτύξει ορισμένες πραγματικά καινοτόμες μεθόδους συλλογής κι 

ανάλυσης οικονομικών στατιστικών στοιχείων. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Maddison:  
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«Η αυθεντικότητα και η φιλοδοξία αυτών των λογαριασμών προκάλεσαν ένα 
στιγμιαίο ταρακούνημα. Επινόησε (ο Petty) μία μέθοδο ώστε να καθιστά εφικτό 
το άθροισμα ανθρώπινου και φυσικού κεφαλαίου, προμηνύοντας τεχνικές 
μέτρησης της μεγέθυνσης οι οποίες δεν αναπτύχθηκαν πλήρως μέχρι να 
πραγματοποιηθούν από τον Edward Denison κατά τον 20ο αιώνα» (Maddison 
2007, σ. 253)  

 

Ο Petty θεωρούσε πως το σύνολο των στοιχείων θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως 

μέσο για τη συναγωγή αρχών γενικής εγκυρότητας, δηλαδή θεωρητικών προτάσεων για την 

αιτιατή σχέση μεταξύ των οικονομικών μεταβλητών και την εμπειρική θεμελίωσή τους. Σ’ 

αυτή τη βάση, η ποσοτική οικονομική ανάλυση καθίσταται ένα χρήσιμο εργαλείο για τη 

διόρθωση ή τη βελτίωση τις οικονομικής κατάστασης μιας χώρας μέσω της άσκησης 

κατάλληλων πολιτικών (Μανιάτης et. al. 1999, σ. 122).      

 Ο Petty δικαίως θεωρείται από τις ιστορικούς ως ο πρώτος που δίνει μία σαφή 

εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος. Στο Political Arithmetic ορίζει το Εισόδημα των 

Ανθρώπων ως το σύνολο της αξίας που δημιουργείται ετησίως από την ανθρώπινη εργασία 

καθώς κι από τις ετήσιες συνολικές εισπράξεις που απορρέουν από το απόθεμα ή τον 

πλούτο ενός έθνους. Οι εισπράξεις αυτές αποτελούνται από τα ενοίκια, τους τόκους και τα 

κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση των διαφόρων περιουσιακών στοιχείων (Studenski 

1958, σ. 13). Ουσιαστικά, η παραπάνω διάκριση του Petty αποτελεί πρόδρομο της 

νεοκλασικής διάκρισης, μεταξύ της αμοιβής της εργασίας και του κεφαλαίου, η οποία 

εκφράζεται αλγεβρικά από το οριακό προϊόν μιας τυπικής συνάρτησης Cobb - Douglas. 

Παράλληλα, στη μέτρηση του εθνικού εισοδήματος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες του 

κράτους, του στρατού καθώς και τις υπηρεσίες άλλων επαγγελματικών κατηγοριών25. Ο 

                                                           
25

 Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, η περιεκτική θεώρηση του Petty σχετικά με το περιεχόμενο της 

εργασίας που συμβάλει στο ετήσιο προϊόν διακόπτεται αρχικά από του Φυσιοκράτες, οι οποίοι είχαν 

μία ιδιαίτερα στενή αντίληψη ως προς την παραγωγή την οποία περιόριζαν αποκλειστικά στο προϊόν 

του αγροτικού τομέα, αλλά κυρίως από την υλιστική προσέγγιση του Smith, η οποία υιοθετήθηκε 

από τους Ricardo και J.S. Mill και κυριάρχησε μέχρι τα τέλη του 19
ου

 αιώνα, όταν πλέον 

επαναπροσδιορίζεται από τους νεοκλασικούς οικονομολόγους με προεξέχοντα τον Alfred Marshal. 
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Petty εκτιμάει την Ετήσια Δαπάνη των Ανθρώπων υιοθετώντας ουσιαστικά τη διπλή 

προσέγγιση του εθνικού εισοδήματος τόσο από την πλευρά των εισοδημάτων όσο κι από 

την πλευρά των δαπανών. Ειδικότερα, ο Petty θεωρεί πως το ετήσιο εισόδημα ισούται με το 

άθροισμα των ατομικών και συλλογικών καταναλωτικών δαπανών, καθώς και με το σχετικά 

μικρό πλεόνασμα που απομένει κυρίως σε ειρηνικές περιόδους. Έτσι, σύμφωνα με τον 

Petty, το εθνικό εισόδημα πρακτικά ταυτίζεται με τις συνολικές δαπάνες χωρίς όμως να 

συμπεριλαμβάνει το πλεόνασμα που απομένει. Παράλληλα, στις καταναλωτικές δαπάνες 

που πραγματοποιούνται μέσω της αγοράς, ο Petty προσθέτει και την κατανάλωση αγαθών 

που προέρχονται από την παραγωγή των ίδιων των νοικοκυριών, εκτιμώντας τη σχετική 

τεκμαρτή τους αξία (Kendrick 1970, σ. 286). Η συγκεκριμένη πρακτική υιοθετείται πλέον και 

στο σύγχρονο σύστημα εθνικών λογαριασμών, όπου οι στατιστικές υπηρεσίες 

περιλαμβάνουν στο ΑΕΠ τις τεκμαρτές εκτιμήσεις της ιδιοκατανάλωσης26, η οποία συνιστά 

το τμήμα των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνεται από τους παραγωγούς του. 

Επιπλέον, ο Petty πέρα από τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος περιλαμβάνει κι 

εκείνες του πληθυσμού, των δαπανών, του αποθέματος γης και άλλων φυσικών 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και του ανθρώπινου κεφαλαίου.    

 Ταυτόχρονα προσπαθεί να ανασκευάσει τη γενική εκτίμηση πως η οικονομία της 

Αγγλίας βρίσκεται σε παρακμή λόγω της επανάστασης που διεξήχθη υπό την ηγεσία του 

Cromwell σε συνδυασμό με τους πολέμους που είχε στο άμεσο παρελθόν με άλλα έθνη, 

παρουσιάζοντας ορισμένα ποιοτικά στοιχεία όπως οι εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, η 

                                                                                                                                                                      
Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Studenski, η εισαγωγή από τον Smith της αρχής πως η παραγωγή 

περιορίζεται στα υλικά αγαθά, υπό το φως της επίδρασης που άσκησε κατά τον επόμενο αιώνα, θα 

μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος πως αποτέλεσε μία σημαντική διακοπή στη λογική ανάπτυξη της 

οικονομικής ανάλυσης που ξεκίνησε από τον William Petty επιβραδύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

ανάπτυξη της θεωρίας και πρακτικής του εθνικού εισοδήματος (1958, σ.19). 

26
 Η ιδιοκατανάλωση εντοπίζεται κυρίως στα νοικοκυριά που απασχολούνται στη γεωργία, στη 

κτηνοτροφία και στην αλιεία, όπου παρακρατείται ένα μέρος της παραγωγής για την κάλυψη μέρους 

των διατροφικών αναγκών τους. 
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δημόσια υγεία, τα επιτόκια κ.α. Στο ίδιο δοκίμιο επιχειρεί μία συγκριτική ανάλυση των 

οικονομικών επιδόσεων της Αγγλίας, της Ολλανδίας και της Γαλλίας καταδεικνύοντας πως η 

οικονομική ευρωστία δεν συνδέεται άμεσα με το πληθυσμό και την έκταση μιας χώρας27 

(Studenski 1958, σ. 29, Maddison 2007, σ.255).        

 Ο Petty όμως εκτός από τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος και του αποθέματος 

κεφαλαίου της Αγγλίας είχε αξιοσημείωτη συνεισφορά και σε άλλους τομείς των δημοσίων 

οικονομικών της εποχής του. Τόσο στο Verbum Sapienti, όσο και σ’ ένα άλλο δοκίμιό του 

που εξέδωσε το 1662, με τίτλο Treatise of Taxes and Contributions παρουσιάζει μία 

εκτεταμένη έκθεση σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της Αγγλίας, προχωρώντας στη 

διατύπωση προτάσεων ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα, η δικαιοσύνη και η 

ικανότητα να αυξηθεί η φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους. Ειδικότερα, ο Petty μέσω 

μαθηματικών μεθόδων προσπαθεί να αποδείξει πως ένας ενιαίος φορολογικός 

συντελεστής θα είναι αποδοτικότερος28 από έναν φορολογικό συντελεστή που 

διαφοροποιείται ανάλογα με την επαγγελματική κατηγορία. Η πραγματοποίηση μίας 

τέτοιας φορολογικής πολιτικής είναι εφικτή με την επιβολή φόρου στην κατανάλωση εκτός 

από εκείνη που επιβάλλεται σε μισθούς και κέρδη από μισθώματα ή κατά κεφαλήν. 

Υποθέτοντας πως το επίπεδο της ατομικής κατανάλωσης σχετίζεται άμεσα με το επίπεδο 

του ατομικού εισοδήματος, εξασφαλίζεται η αναλογικότητα του φόρου, ενώ δίνει 

                                                           
27

 Στο Political Arithmetic ο Petty δε κρύβει τον θαυμασμό του για την οικονομική ανάπτυξη της 

Ολλανδίας, όπως και για τις αντίστοιχες πολιτικές που εφαρμόζονται. Στον αντίποδα εμφανίζεται 

μεροληπτικά επιτιμητικός ως προς τις οικονομικές επιδόσεις της Γαλλίας, αναγκάζοντας τον Βασιλιά 

Κάρολο ΙΙ να μην επιτρέψει την έκδοσή του ανησυχώντας μάλλον για το ενδεχόμενο διπλωματικού 

επεισοδίου. Το συγκεκριμένο δοκίμιο εκδίδεται τελικά το 1690, δηλαδή δεκατέσσερα χρόνια μετά τη 

συγγραφή του και τρία χρόνια μετά τον θάνατο του Petty (Studenski 1958, σ. 29, Maddison 2007, 

σ.255). 

28
 Προφανώς, ο Petty ήταν επηρεασμένος από τη φορολογική πολιτική που ακολουθούσε η 

Ολλανδία. Ειδικότερα, οι φόροι ήταν μεν υψηλοί επιβάλλονταν ωστόσο στις καταναλωτικές 

δαπάνες. Το τελευταίο ενθάρρυνε τις αποταμιεύσεις (άρα και τον πλούτο που συσσωρευόταν), τη 

λιτότητα και τη σκληρή εργασία (Maddison 2007, σ.255). 
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ξεχωριστές εκτιμήσεις σχετικά με την απόδοση που έχει η κάθε πολιτική φορολόγησης 

(Maddison 2007, σ.255).          

 Ο Petty ενδιαφέρεται να μελετήσει τα κοινωνικά φαινόμενα με όρους Ψηφίων, 

Σταθμών ή Μονάδων Μέτρησης. Ωστόσο, τα δεδομένα που χρησιμοποίησε θεωρούνται 

ανεπαρκή καθώς βασίζονται κυρίως σε εκθέσεις εφορειών, σε στοιχεία θνησιμότητας και 

τέλεσης γάμων καθώς και σε απογραφές γεννήσεων (Rima 2009, σσ. 49 - 50). Ταυτόχρονα, 

τα θεωρητικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγει σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβάδιζαν 

με τα στατιστικά του δεδομένα. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Rubin, ο Petty δεν είχε 

πλήρη συνείδηση των δυσκολιών που συνεπαγόταν η κίνηση από τα στατιστικά δεδομένα 

στις ευρείες θεωρητικές γενικεύσεις, και ότι η τόλμη του τον οδήγησε σε βεβιασμένες 

γενικεύσεις και παράγωγες κατασκευές που συχνά ήταν λαθεμένες (1993, σ. 93). Όμως, τα 

κίνητρα του Petty δε μπορούμε να ισχυριστούμε πως ήταν αμιγώς επιστημονικά (όπως και 

γενικότερα των μερκαντιλιστών οι οποίοι είχαν έναν πρακτικό προσανατολισμό), καθώς σε 

μεγάλο βαθμό απέρρεαν από τη κερδοσκοπική του δραστηριότητα με την απόκτηση 

μεγάλων εκτάσεων γης στην Ιρλανδία. Παρ’ όλα αυτά, κατά γενική ομολογία, η 

σημαντικότερη συνεισφορά του Petty στην ιστορία των εθνικών λογαριασμών είναι πως 

θέτει τις βάσεις για μία πιο συστηματική και τεχνικά αρτιότερη διερεύνηση της 

κοινωνικοοικονομικής κατάστασης ενός έθνους.      

 Παράλληλα, προχωράει και σε δημογραφικές εκτιμήσεις οι οποίες καταγράφονται σε 

διάφορα έργα του και κυρίως στο δοκίμιό του Another Essay in Political Arithmetic που 

εκδόθηκε το 1683. Σε καμία περίπτωση όμως δε θα μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνες 

του στενού του φίλου John Graunt (1620 - 74), οι οποίες περιλαμβάνονται στο δοκίμιο που 

εξέδωσε το 1662 με τον τίτλο Natural and Political Observations on the Bills of Mortality . Το 

συγκεκριμένο δοκίμιο θεωρείται αριστουργηματικό τόσο ως προς τον όγκο των δεδομένων 

που χρησιμοποιήθηκαν στις εκτιμήσεις του, όσο κι ως προς την εμβάθυνση του στις 

στατιστικές τεχνικές. Δικαίως λοιπόν ο Graunt θεωρείται από τους ιστορικούς ως ο 
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θεμελιωτής της σύγχρονης ιστορικής δημογραφίας κι ένας από τους πρωτοπόρους της 

στατιστικής ανάλυσης (Maddison 2007, σ. 258).      

 Ο Graunt με ιδιαίτερη επιμονή και μεθοδικότητα συνέλλεξε από τις ενορίες του 

Λονδίνου εκατοντάδες χιλιάδες στοιχεία που σχετίζονταν με τους θανάτους και τις 

βαπτίσεις, ώστε να εκτιμήσει την πληθυσμιακή εξέλιξη της αγγλικής πρωτεύουσας. 

Ταυτόχρονα κατέγραψε τις κύριες αιτίες θανάτου εκείνης της εποχής, πραγματοποιώντας 

μάλιστα ο ίδιος νεκροψίες για τους σκοπούς της έρευνάς του (αξιοποιώντας και τις ιατρικές 

γνώσεις του φίλου του Petty, ο οποίος ασκούσε το επάγγελμα του καθηγητή ανατομίας σε 

διάφορα κολλέγια του Λονδίνου προτού γίνει επιθεωρητής του Cromwell στην ιρλανδική 

επικράτεια). Έτσι, ο Graunt με τη λεπτομερή εξέταση, ταξινόμηση κι επεξεργασία των 

δεδομένων του κατόρθωσε να αποτυπώσει μία συνεκτική εικόνα της πληθυσμιακής 

διάρθρωσης του Λονδίνου (Maddison 2007, σσ. 256 - 258).      

 Οι καινοτόμες εργασίες του Petty στους εθνικούς λογαριασμούς θα βρουν τον 

συνεχιστή τους στο πρόσωπο του Gregory King (1648 - 1712), ο οποίος το 1696, έξι μόλις 

χρόνια μετά την έκδοση του Political Arithmetic, κυκλοφορεί το χειρόγραφο δοκίμιο με 

τίτλο Natural and Political Observations and Conclusions upon the State and Condition of 

England. Το έργο αυτό βασίζεται, όπως θα δούμε, στο θεωρητικό πλαίσιο του Petty, χωρίς 

ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε σαφή αναφορά στον τελευταίο. Παρ’ όλα αυτά, ο King 

μεθοδολογικά προσεγγίζει περισσότερο τον Graunt, καθώς ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός 

στην επιλογή και διαχείριση των δεδομένων του, ενώ -σε αντίθεση με τον Petty- δεν 

υπεισερχόταν σε γενικεύσεις οι οποίες βασίζονταν αρκετές φορές σε αυθαίρετες υποθέσεις 

(Studenski 1958, σ. 30, Maddison 2007, σσ. 258 - 259). Ο King αποσκοπούσε μέσω των 

ποσοτικών του εκτιμήσεων να συμβάλλει στην ορθή άσκηση οικονομικής πολιτικής από την 

πολιτική ελίτ της εποχής του, στην οποία βρισκόταν αρκετά κοντά δίνοντάς του και τα 

σχετικά ερεθίσματα29. Οι εκτιμήσεις του υπήρξαν περιεκτικές, ακριβόλογες και συνεκτικές 

                                                           
29

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία του King, βλ. 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 48 - 
 

συνδέοντας περίτεχνα μεταξύ τους τη δημογραφία, τον πλούτο του έθνους, το εθνικό 

εισόδημα και τις δαπάνες. Παρ’ όλη τη σπουδαιότητα του δοκιμίου του, αυτό θα γίνει 

γνωστό στο ευρύ κοινό το 1802, οπότε και εκδίδεται. Δηλαδή, 106 χρόνια μετά την 

ολοκλήρωση της συγγραφής του και 90 χρόνια μετά τον θάνατο του King.   

 Ειδικότερα, ο King εκτιμάει το Ετήσιο Εισόδημα και τη Δαπάνη του Έθνους για το 

1688 μέσω του εισοδήματος που λαμβάνουν οι παραγωγικοί συντελεστές, εργασία και 

κεφάλαιο. Στον πίνακα 2.2.1 παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις του King σε αντιπαραβολή με 

εκείνες του Petty όπου μπορούμε να διαπιστώσουμε τις ομοιότητες που υπάρχουν ως προς 

την ταξινόμηση των εισοδηματικών πηγών30. Επιπλέον, ο King εκτιμάει τις ετήσιες δαπάνες, 

ενώ η διαφορά μεταξύ εισοδημάτων και δαπάνης περιλαμβάνεται στο απόθεμα του 

πλούτου ως ετήσια αύξηση διορθώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον Petty31.   

 Ο King για να εκτιμήσει το ετήσιο εθνικό εισόδημα καθώς και τις ετήσιες εθνικές 

δαπάνες υπολόγισε αρχικά το κατά κεφαλήν εισόδημα, τις κατά κεφαλήν δαπάνες καθώς 

και τις αποταμιεύσεις και στη συνέχεια ανήγαγε τα μεγέθη αυτά στο σύνολο του 

πληθυσμού. Έτσι, ο King μας δίνει μία εικόνα της κατανομής του πλούτου σε 26 

επαγγελματικές κατηγορίες της εποχής του32 και γίνεται με αυτόν τον τρόπο, ο πρώτος που 

διερευνά τη δομή της προ - βιομηχανικής κοινωνίας (Boss 1990, σ. 22). Όπως αναφέρει ο 

Studenski (1958, σ. 14), οι υπολογισμοί του King αποτελούσαν στην ουσία έναν εθνικό 

ισολογισμό που προανήγγελλε τους κοινωνικούς λογαριασμούς του σήμερα. Για την 

                                                                                                                                                                      
Maddison (2007, σσ. 259 - 261). 

30
 Ο King στο δοκίμιό του με τίτλο Naval Trade of England (1697) προσθέτει άλλο ένα εκατομμύριο 

στερλίνες στο εισόδημα από προσωπική ιδιοκτησία αυξάνοντας έτσι τη συνολική περιουσία από 

ιδιοκτησία στις 14,0 εκατομμύρια στερλίνες, ενώ μειώνει τη κεφαλαιοποιημένη αξία των φυσικών 

στοιχείων στις 252.000.000 στερλίνες. Με τις αναθεωρήσεις αυτές, οι εκτιμήσεις του προσεγγίζουν 

περισσότερο εκείνες του Petty, αν και δεν προσαρμόζει το συνολικό εισόδημα στις 44,5 εκατομμύρια 

στερλίνες όπως θα όφειλε (Maddison 2007, σ. 269).  

31
 Δες σελίδα 44. 

32
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσοτικές εκτιμήσεις του King, δες Maddison (2007, 

Πίνακας 5.9a, σ. 276). 
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Πηγή: Maddison 2007, σ. 254 

 

εκτίμηση των επιμέρους εισοδημάτων, ο King χρησιμοποίησε κυρίως στοιχεία που 

αφορούσαν την κατά κεφαλήν φορολόγηση και τα οποία ήταν διαθέσιμα λόγω του 

οργανωμένου φορολογικού μηχανισμού που διέθετε η Αγγλία σε σχέση με άλλες χώρες.   

Πίνακας 2.2.1: Συγκεντρωτικές Εκτιμήσεις των Petty και King για το Εισόδημα και τον 

Πλούτο της Αγγλίας και της Ουαλίας, σε τρέχουσες αξίες (εκατομμύρια στερλίνες)  

 Petty (1665) King (1688) 

 

Κυριότητα 

Κεφαλαιοποιημένη 

Αξία των Φυσικών 

Στοιχείων 

Κυριότητα 

Κεφαλαιοποιημένη 

Αξία των Φυσικών 

Στοιχείων 

Γη 8,0 144,0 10,0 180,0 

Στέγαση 2,5 30,0 2,0 36,0 

Άλλο33 4,5 76,0 1,0 86,0 

Συνολική 

Περιουσία 
15,0 250,0 13,0 320,0 

 
Εισόδημα των 

Εργαζομένων 

Κεφαλαιοποιημένη 

Αξία της Εργασιακής 

Δύναμης 

Μεικτό 

Εισόδημα 

Κεφαλαιοποιημένη 

Αξία του Πληθυσμού 

Συνολική 

Εργασία 
25,0 417,0 30,5 330,0 

Σύνολο 40,0 667,0 43,5 650,0 

 

 

Όσο αφορά την εκτίμηση των δαπανών, ο King εκτός από δημοσιονομικά στοιχεία 

χρησιμοποίησε στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης αγαθών, όπως η ποσότητα των 

παραγόμενων αγροτικών προϊόντων, η κατανάλωση μπύρας κ.ά. Έτσι, ο King συνολικά μέσα 

                                                           
33

 Στον Petty η κατηγορία “Άλλο” περιλαμβάνει το κεφάλαιο που σχετίζεται με τη ναυτιλία, τα ζώα 

φάρμας, τα αποθέματα πολύτιμων μετάλλων, τα διαρκή αγαθά που κατέχουν τα νοικοκυριά καθώς 

και τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων. Ο King με τη σειρά του περιγράφει (sic) τη 

συγκεκριμένη κατηγορία ως μία ετερογενής “κληρονομιά” (Maddison 2007, σ.269). 
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από το έργο του, παρέχει πληροφόρηση34 σχετικά με τις δαπάνες που πραγματοποιούνται 

σε οκτώ βασικές κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν: 1) φαγητό, 

2) ποτό και καπνό, 3) ένδυση, 4) οικοκυρικές δαπάνες, 5) εκπαίδευση και υγεία 6) 

προσωπικές και επαγγελματικές υπηρεσίες 7) μεταφορές επιβατών 8) κυβέρνηση, 

θρησκεία και άμυνα. Οι οκτώ αυτές κατηγορίες διακρίνονται με τη σειρά τους σε 

υποκατηγορίες (Maddison 2007, σ. 272). Ο King δεν περιλαμβάνει στις εκτιμήσεις τον 

ακαθάριστο σχηματισμό παγίου κεφαλαίου, αν και το τελευταίο μπορεί να εξαχθεί από την 

ετήσια αύξηση του πλούτου που δεν είναι άλλη από τη διαφορά μεταξύ εισοδήματος - 

δαπανών.          

 Ο King εκτός από τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, συνέταξε επίσης 

σημαντικές δημογραφικές αναλύσεις για τον πληθυσμό της Αγγλίας και της Ουαλίας, οι 

οποίες βελτίωσαν ποιοτικά εκείνες του Graunt εκμεταλλευόμενος τα πλουσιότερα 

στατιστικά στοιχεία που ήταν πλέον διαθέσιμα. Πιο συγκεκριμένα, ο King παρουσίασε την 

κατανομή του πληθυσμού ανά φύλο, ηλικία, απασχόληση, γεωγραφική περιφέρεια καθώς 

και τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης του. Τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του 

παρουσιάζουν τον πληθυσμό της Αγγλίας και της Ουαλίας, αριθμητικά μικρότερο σε σχέση 

με εκείνες των Petty και Graunt35 (Studenski 1958 σ.32, Maddison 2007, σσ. 264 - 265).  

 Τέλος, για να αναδείξει τις οικονομικές αντοχές της Αγγλίας σε έναν ενδεχόμενο 

πόλεμο με τη Γαλλία, υπολόγισε για τα έτη 1688 και 1695, το εθνικό εισόδημα της Γαλλίας 

(οι εκτιμήσεις του ήταν πιο μετριοπαθείς σε σχέση με εκείνες του Petty) και της Ολλανδίας 

που αποτελούσαν μαζί με την Αγγλία τις ισχυρότερες οικονομίες. Για να είναι συγκρίσιμα 

τα μεγέθη ανήγαγε το εθνικό εισόδημα των δύο εθνών σε στερλίνες χρησιμοποιώντας τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες της εποχής εκείνης. Επιπλέον, ξεκινώντας από το έτος 1688 

                                                           
34

 Η πληροφόρηση προέρχεται από το δοκίμιο “Natural and Political Observations and Conclusions” 

καθώς κι από τις “Σημειώσεις” που το συνόδευαν. 

35
 Για το έτος 1695 ο King εκτιμάει τον πληθυσμό στους 5.500.000 κατοίκους, ο Petty για το έτος 1682 

στους 7.369.000 κατοίκους, ενώ ο Graunt για το έτος 1660 στους 6.440.000 κατοίκους. 
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προέκτεινε36 τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος της Αγγλίας κατά δέκα έτη, ώστε να 

εξακριβώσει ποιες θα ήταν οι κεφαλαιακές ανάγκες σε περίπτωση μακρόχρονου πολέμου 

με την Γαλλία. Το συμπέρασμα από τη συγκεκριμένη μελέτη ήταν πως ο λαός της Γαλλίας 

θα υπέφερε περισσότερο από έναν ενδεχόμενο πόλεμο ώστε να οδηγηθεί τελικά πρώτη σε 

συνθηκολόγηση (Studenski 1958, σσ. 33 - 35).      

 Το σπουδαίο έργο του King δε θα μπορούσε να γίνει γνωστό, μέχρι την έκδοσή του, 

χωρίς τη συμβολή του Charles Davenant (1656 - 1714), μίας εξέχουσας συγγραφικής και 

πολιτικής προσωπικότητας της εποχής, ο οποίος συμπεριέλαβε τις εκτιμήσεις του King στις 

δικές του. Ο Davenant θαύμαζε το έργο τόσο του Petty όσο και του King (Kendrick 1970, σ. 

290) και εργάστηκε πάνω στις εκτιμήσεις τους εμπλουτίζοντας ακόμα περισσότερο τη 

μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών θέτοντας έναν πιο σαφή προσανατολισμό στη 

χρήση τους ως εργαλείο άσκησης οικονομικής κι εξωτερικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, 

θεωρούσε επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης των ποσοτικών εκτιμήσεων καθώς και την 

ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές από τον κάθε ενδιαφερόμενο, επικαλούμενος τις δικές του 

δυσχέρειες στη συλλογή των στατιστικών στοιχείων. Τέλος, ο Davenant έδωσε τις δικές του 

εκτιμήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Γαλλίας και της Ολλανδίας 

συμπληρώνοντας εκείνες του King (Kendrick 1970, σ. 291). 

2.2.2 Οι πρώτες εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος στη Γαλλία 

Το 1695 κυκλοφορεί στη Γαλλία το δοκίμιο ενός βοηθού κυβερνήτη στην πόλη της 

Ρουέν, του Pierre Boisguillbert (1646 - 1714) με τον τίτλο La France ruinée sous la règne de 

Louis XIV, ενώ δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί μία άλλη εκδοχή του με τον τίτλο Le détail 

de la France. Στα δύο αυτά δοκίμια, που κυκλοφορούν ανώνυμα, σκιαγραφείται με μελανά 

χρώματα η οικονομική κατάσταση της Γαλλίας καθώς και η μιζέρια που επικρατούσε στα 

                                                           
36

 Μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο King ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τη τεχνική της πρόβλεψης 

στους εθνικούς λογαριασμούς. 
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κατώτερα κοινωνικά στρώματα. Σκοπός της συγγραφής των δοκιμίων αυτών ήταν να 

προτείνουν μία πιο αποτελεσματική και δίκαιη δημοσιονομική πολιτική, που θα 

αντικαθιστούσε τους υπάρχοντες φορολογικούς συντελεστές με έναν ενιαίο, τη λεγόμενη 

βασιλική δεκάτη και θα επιβαλλόταν σε όλες ανεξαιρέτως τις επαγγελματικές ομάδες. 

Ταυτόχρονα επιθυμούσε να διατηρηθεί ο κεφαλικός φόρος ο οποίος θα επιβάλλονταν σε 

όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες σε ένα χαμηλό ενιαίο ποσοστό. Ο ίδιος πίστευε πως το 

φορολογικό σύστημα που πρότεινε δεν ήταν μόνο κοινωνικά δίκαιο αλλά ταυτόχρονα θα 

συνέβαλλε στην αύξηση των κρατικών εσόδων και στην ώθηση της αγροτικής και 

μεταποιητικής παραγωγής. Δυστυχώς, όμως, οι αιτιάσεις του δε βρήκαν καμία ανταπόκριση 

από τις κρατικές αρχές συμπεριλαμβανομένου και του βασιλιά Λουδοβίκου του 14ου 

(Studenski 1958, σ. 53, Maddison 2007, σ. 284).       

 Ο Boisguillbert στην προσπάθειά του να προτείνει διεξόδους στα οικονομικά 

προβλήματα που αντιμετώπιζε η Γαλλία, παρουσιάζει στο Le détail de la France καθώς και 

σε ένα τρίτο δοκίμιο που εκδόθηκε το 1707 με τίτλο Factum de France, τις πρώτες 

εκτιμήσεις για το εθνικό εισόδημα της Γαλλίας. Η βασική ιδέα πίσω από τις εκτιμήσεις του 

Boisguillbert είναι πως το εθνικό εισόδημα ταυτίζεται με την κατανάλωση καθώς θεωρούσε 

πως όλα τα πλούτη του κόσμου -ανεξάρτητα από το ποια τάξη τα κατέχει- προορίζονται 

αποκλειστικά για κατανάλωση. Έτσι, ο ρυθμός μεγέθυνσης του εθνικού εισοδήματος 

ταυτίζεται ουσιαστικά με τον αντίστοιχο της κατανάλωσης. Επιπλέον, ο ίδιος θεωρούσε πως 

όσο το εισόδημα αυξάνεται, τόσο περισσότερο βαθαίνει η διάκριση της εργασίας και η 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των εργατών κατά τη παραγωγική διαδικασία37, ενώ ταυτόχρονα 

μεγεθύνεται ο τομέας των υπηρεσιών (Studenski 1958, σ. 14).   

 Σύμφωνα με τον Studenski (1958, σ. 14), ο Boisguillbert εκτίμησε το εισόδημα όχι 

                                                           
37 Μία θεώρηση που μπορούμε να ισχυριστούμε πως αποτελεί πρόδρομο του περίφημου 

“εργοστασίου καρφιτσών”, όπου ο Adam Smith περιέγραφε τη διαδικασία εξειδίκευσης της 

εργασίας και το πώς σχετίζεται με την αύξηση της παραγωγικότητας. 
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μόνο από τη σκοπιά της ροής αγαθών και υπηρεσιών αλλά και από εκείνη της ροής 

εισοδημάτων. Ειδικότερα, διέκρινε το εθνικό εισόδημα σε δύο μέρη, α) στο εισόδημα από 

ιδιοκτησία (π.χ. γη, σπίτια, μύλοι κτλ.) όπως κι από το χρηματικό κεφάλαιο, λαμβάνοντας 

ως απόδοση τόκους, ενοίκια, κέρδη κτλ. και β) στο εισόδημα από τον “κλάδο 

δραστηριότητας”, εννοώντας τα εισοδήματα που απορρέουν από την εργασία των 

αγροτών, των τεχνητών, των εργαζομένων στις βιοτεχνίες, των μικρεμπόρων και των άλλων 

επαγγελματιών. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η συγκεκριμένη διάρθρωση του 

εθνικού εισοδήματος παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με εκείνη του Petty, χωρίς να γίνεται 

αναφορά στον τελευταίο. Είναι πιθανόν όμως ο  Boisguillbert να είχε έρθει σε επαφή με το 

έργο του. 

Στο Le détail de la France, ο Boisguillbert υπολόγισε ότι το εθνικό εισόδημα της 

Γαλλίας για το 1661 κυμαινόταν στις 1.400.000.000 λίβρες, ενώ για το 1690 το υπολόγισε 

στις 900.000.000 λίβρες, μειωμένο δηλαδή κατά 500.000.000 λίβρες. Όμως κάτι τέτοιο δε 

θα μπορούσε να ισχύει καθώς αν λάβουμε υπόψη ότι μόνο η εκκλησιαστική δεκάτη 

ξεπερνούσε τις 100.000.000 λίβρες τον χρόνο, δηλαδή το ένα ένατο περίπου του ετησίου 

εισοδήματος που εκτιμάει ο Boisguillbert για το 1690 (αντί του ένα δέκατου), μπορούμε 

εύκολα να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα πως οι τελικοί του υπολογισμοί υπήρξαν αρκετά 

υποεκτιμημένοι. Ο ίδιος δεν καθορίζει με σαφήνεια τις τεχνικές που χρησιμοποιεί, ενώ 

περιορίζεται στον ισχυρισμό πως το γεγονός ότι η αξία των τίτλων ιδιοκτησίας μειώθηκε 

περίπου στο μισό τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, αποτελεί ισχυρή ένδειξη για μία ανάλογη 

μείωση του εθνικού εισοδήματος. Δέκα χρόνια αργότερα στο Factum de France, ο 

Boisguillbert ανασκευάζει τις αρχικές του εκτιμήσεις για το εθνικό εισόδημα της Γαλλίας, 

όπου για το 1661 προσδιορίζεται στις 3.000.000.000 λίβρες, ενώ τα επόμενα 40 χρόνια 

μειώνεται στο μισό. Ωστόσο, ούτε και σε αυτό το δοκίμιο καθορίζει με σαφήνεια τις 

τεχνικές του (Studenski 1958, σ. 54).       

 Ο Boisguillbert υπήρξε εξέχων θεωρητικός, όμως δεν έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην 
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μεθοδολογία της έρευνας και στην σημασία παραμέτρων όπως η δημιουργία 

πλεονάσματος, η οποία οδηγεί στο σχηματισμό κεφαλαίου και κατά συνέπεια στην 

οικονομική μεγέθυνση. Έτσι, ο Boisguillbert πίστευε πως η οικονομική μεγέθυνση 

εξαρτιέται από τη μεγέθυνση της κατανάλωσης. Η σημαντική αυτή παράλειψη οφείλεται 

στην επιθυμία του να επικεντρωθεί στην κατανάλωση των κατώτερων οικονομικών 

στρωμάτων, τα οποία βρισκόντουσαν σε κατάσταση ανέχειας κυρίως λόγω της υψηλής 

φορολόγησης τους38. Επιπλέον, θα μπορούσαμε να επισημάνουμε κάποιες ατέλειες στις 

στατιστικές του προσεγγίσεις, καθώς δεν κατόρθωσε να ορίσει με σαφήνεια τις πηγές και 

τις μεθόδους του, ενώ τα οικονομικά μεγέθη που παρουσιάζει για το έτος 1697 είναι 

σαφώς υποτιμημένα. Μερικώς όμως δικαιολογείται λόγω της ανεπάρκειας βασικών 

δεδομένων (Kendrick 1970, σ. 292).       

 Εκείνος που εισήγαγε ουσιαστικά τη στατιστική ανάλυση ώστε να θεωρείται ο 

πρώτος στατιστικολόγος της Γαλλίας είναι ο Sebastien le Prestre de Vauban (1633 - 1707), 

ένας διακεκριμένος μηχανικός του στρατού στον οποίο είχε ανατεθεί η κατασκευή όλων 

των οχυρωματικών έργων της Γαλλίας. Όπως και ο Boisguillbert έτσι κι ο Vauban με την 

έκδοση του δοκιμίου του Dîme Royale (1707), αποσκοπούσε στο να προτείνει ένα πιο 

δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα μέσω ενός ενιαίου συντελεστή 

φορολόγησης. Ειδικότερα, ο Vauban πρότεινε (όπως και ο Boisguillbert) την κατάργηση 

όλων των υφιστάμενων φορολογικών συντελεστών και την αντικατάστασή τους με τη 

                                                           
38 

Την εποχή εκείνη, ο άμεσος φόρος που επιβαλλόταν στη Γαλλία περιλάμβανε σημαντικές 

απαλλαγές για την αριστοκρατία και για τους ανώτερους δημόσιους υπάλληλους. Ταυτόχρονα, ο 

φόρος δεν ήταν ενιαίος αλλά διέφερε από περιφέρεια σε περιφέρεια, καθώς σε σημαντικό βαθμό 

καθοριζόταν από τις τοπικές αρχές. Επίσης, η δασμολογική πολιτική που εφαρμόζονταν στο 

εσωτερικό εμπόριο κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων από περιφέρεια σε περιφέρεια εμπόδιζε 

την ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς. Αν λάβουμε υπόψη και τον αναποτελεσματικό φορολογικό 

μηχανισμό, τον νεποτισμό και τη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση μπορούμε να σχηματίσουμε μία 

ασφαλή εικόνα για τα αίτια που οδηγούσαν στη χαμηλή είσπραξη φόρων, η οποία προερχόταν 

κυρίως από τα κατώτερα στρώματα.
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Βασιλική Δεκάτη. Ένας φόρος ο οποίος θα ήταν μεν καθολικός αλλά το μέγεθός του θα 

μπορούσε να διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές συγκυρίες. Η 

φορολογική βάση που πρότεινε ο Vauban για την εφαρμογή της δεκάτης ήταν η αγροτική 

παραγωγή και το χρηματικό εισόδημα. Ταυτόχρονα, πρότεινε να παραμείνει ο έμμεσος 

φόρος στο αλάτι αλλά να γίνει ενιαίος, καθώς η διαφοροποίησή του ανάλογα με τη 

γεωγραφική περιφέρεια οδηγούσε στο λαθρεμπόριο και κατά συνέπεια στην απώλεια 

εσόδων για το κράτος. Επιπλέον, για να αμβλυνθούν οι ανισότητες στην απόδοση φόρων 

πρότεινε την επιβολή έμμεσου φόρου σε αγαθά πολυτελείας όπως ο καφές, το τσάι, η 

σοκολάτα, το μπράντι κ.ά., καθώς και στο λικέρ που καταναλώνονταν στα μπαρ (Studenski 

1958, σσ. 55 - 56, Maddison 2007, σσ. 285 - 286).     

 Για να προσδιορίσει τις εισπράξεις που θα εισέρεαν στα κρατικά ταμεία από την 

επιβολή της δεκάτης, ο Vauban εκτίμησε την έκταση της καλλιεργήσιμης γης, την αγροτική 

παραγωγή, τον πληθυσμό καθώς και τα εισοδήματα που λάμβαναν οι εργαζόμενοι και οι 

διάφοροι επιτηδευματίες της εποχής. Όσο αφορά την εκτίμηση της αγροτικής παραγωγής, 

ο Vauban εργάστηκε με τη μέθοδο της δειγματοληψίας, μετρώντας την παραγωγή ανά 

τετραγωνική λεύγα σε ορισμένες περιοχές της Νορμανδίας, συμπεριλαμβάνοντας τόσο τα 

πιο άγονα αγροτεμάχια όσο και τα πιο γόνιμα39. Στη συνέχεια, υπολόγισε τη μέση σοδειά 

ανά τετραγωνική λεύγα και την πολλαπλασίασε με τη συνολική καλλιεργήσιμη γη που είχε 

ήδη εκτιμήσει. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, οι εισπράξεις από την επιβολή της 

δεκάτης στη σοδειά θα ανέρχονταν για τη περιοχή της Νορμανδίας στις 12.000.000 λίβρες, 

ενώ για το σύνολο της γαλλικής επικράτειας στις 120.000.000 λίβρες, οι οποίες 

                                                           
39

 Η δειγματοληψία στη περιοχή της Νορμανδίας είναι αντιπροσωπευτική στο βαθμό που η 

καλλιεργήσιμη γη της είναι μέσης αποδοτικότητας σε σχέση με την καλλιεργήσιμη γη σε άλλες 

περιφέρειες της Γαλλίας. Όμως, έναν αιώνα αργότερα, ένας άλλος θεωρητικός, ο Charles Ganilh 

(1758 - 1836) άσκησε κριτική στα αποτελέσματα του Vauben καθώς η περιφέρεια της Νορμανδίας 

συγκαταλέγονταν στις πιο γόνιμες της Γαλλικής επικράτειας, υπερεκτιμώντας με αυτόν τον τρόπο 

τόσο το ύψος της σοδειάς, όσο και το ποσοστό που αναλογούσε στη δεκάτη (Studenski 1958, σ. 56).   
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αντιστοιχούσαν σε συνολική παραγωγή αξίας 1.200.000.000 λιβρών. Τα αποτελέσματά 

αυτά, ωστόσο, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό ανεπαρκή. Κατ’ αρχήν, δεν αφαιρούσε από τη 

συνολική αγροτική παραγωγή τις εισροές που απαιτούνταν όπως, σπόροι, εργαλεία, 

υποδομές κ.ά., ταυτίζοντας ουσιαστικά την ακαθάριστη αξία παραγωγής με την καθαρή της 

αξία. Επιπλέον, όσον αφορά τις αγροτικές περιοχές της Γαλλίας, συμπεριέλαβε στις 

εκτιμήσεις του αποκλειστικά τις αποδόσεις που προέρχονταν από τη καλλιέργεια της γης 

αποκλείοντας άλλες δραστηριότητες.       

 Εκτός από την αξία των φόρων που προέρχονταν από την αγροτική παραγωγή, ο 

Vauban εκτίμησε και τους φόρους που θα προέκυπταν από άλλες δραστηριότητες (μισθοί, 

τόκοι, κέρδη κ.ά.). Αρχικά εκτίμησε40 τον πληθυσμό της Γαλλίας σε 19.100.000 κατοίκους (ο 

King τους είχε υπολογίσει στους 14.000.000 κατοίκους) διακρίνοντας εκείνους που 

λάμβαναν χρηματικά εισοδήματα. Στη συνέχεια, από αυτούς που λάμβαναν χρηματικά 

εισοδήματα υπολόγισε τις απολαβές ανά απασχόληση. Παράλληλα, ο Vauban υπήρξε 

προσεκτικός ώστε να μην συμπεριλάβει στις εκτιμήσεις του, τις εισπράξεις από την 

αγροτική παραγωγή (όπως η γαιοπρόσοδος με την οποία πληρωνόντουσαν οι ιδιοκτήτες 

γης για τη παραχώρησή της), για να αποφύγει τις όποιες διπλομετρήσεις από τη στιγμή που 

ήδη περιλαμβάνονταν στην αγροτική δεκάτη. Η φορολογική βάση για την επιβολή της 

δεκάτης στα χρηματικά εισοδήματα περιλάμβανε ενοίκια, τόκους από κρατικά ομόλογα, το 

μεικτό εισόδημα από δραστηριότητες όπως το εμπόριο41, χρήμα και πίστη, δικηγορία, 

                                                           
40

 Ο Vauban πέρα από τις εκτιμήσεις του, πρότεινε στο κράτος να αναλάβει την απογραφή του 

πληθυσμού όπως και τη συλλογή μίας σειράς δεδομένων όπως, ο αριθμός των κατοικιών, των 

αγροτικών ζώων, της ποσότητας ξυλείας κ.ά., λόγω της απουσίας των απαραίτητων στοιχείων από τις 

ενορίες. Ο Vauban θεωρούσε πως μία τέτοια απογραφή δε θα βοηθούσε μόνο την 

αποτελεσματικότερη φορολογική πολιτική αλλά γενικότερα μία οικονομική πολιτική που θα 

εξασφάλιζε την κοινωνική ευημερία (Studenski 1958, σ. 57). 

41
 Αν και ο Vauban υποστήριζε έναν ενιαίο φόρο στα εισοδήματα, εξαιρούσε εκείνα τα εισοδήματα 

που προερχόντουσαν από την εμπορική δραστηριότητα. Ειδικότερα, ο Vauban πρότεινε ένα είδος 

προστατευτισμού σε εκείνες τις εμπορικές δραστηριότητες που είχαν νευραλγική σημασία για την 
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αλιεία, ναυτιλία, άλεσμα, καθώς και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και του 

υπηρετικού προσωπικού. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Vauban το φορολογητέο, μη 

αγροτικό εισόδημα ανερχόταν στις 352.000.000 λίβρες42 (Studenski 1958, σσ. 57 - 58, 

Maddison 2007, σ. 286).        

 Οι εκτιμήσεις του Vauban, αν και πιο ακριβείς από εκείνες του Boisguillbert, 

θεωρούνται ανεπαρκείς σε σχέση τουλάχιστον με εκείνες των Άγγλων ερευνητών που 

αναφέρουμε παραπάνω. Αυτό σε ένα σημαντικό βαθμό δικαιολογείται από την 

οπισθοδρομική οργάνωση της δημόσιας διοίκησης της Γαλλίας και την έλλειψη βασικών 

στοιχείων. Ωστόσο, ο Vauban θέτει τα θεμέλια της διερεύνησης του εθνικού εισοδήματος 

της χώρας του με επιστημονικό τρόπο, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει, όπως και οι Άγγλοι 

ερευνητές, τη σημασία που έχει η εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος και των συστατικών 

του για την άσκηση οικονομικής πολιτικής με γνώμονα τη κοινωνική ευημερία και την 

ισχυροποίηση του έθνους.        

 Δυστυχώς, στις εκτιμήσεις και στα συμπεράσματα του Vauban πέρα από το 

επιστημονικό διακύβευμα υπήρχε και το πολιτικό. Ειδικότερα, η φορολογική πολιτική που 

πρότεινε τον έφερνε σε σύγκρουση τόσο με τη δημόσια διοίκηση που ήταν αρκετά 

διεφθαρμένη, όσο και με την αριστοκρατία που έβλεπε τις φοροαπαλλαγές της να 

                                                                                                                                                                      
οικονομία επιβάλλοντας έναν ελάχιστο φόρο σε αυτές, ενώ παράλληλα αξίωνε έναν υψηλότερο 

φόρο σε εκείνες τις εμπορικές δραστηριότητες που δε δημιουργούσαν πολλαπλά οικονομικά οφέλη. 

Μία τέτοια φορολογική πολιτική θα ενθάρρυνε τις “χρήσιμες” εμπορικές δραστηριότητες εις βάρος 

των “μη χρήσιμων” (Studenski 1958, σ. 58). 

42
 Η σύνθεση του φορολογητέου μη αγροτικού εισοδήματος έχει ως εξής: Οι 32.000.000 λίβρες 

προέρχονται από ενοίκια (τεκμαρτά και μη) καθαρά από έξοδα διατήρησης, 20.000.000 από τόκους 

δημοσίων ομολόγων, 58.000.000 από το μεικτό εισόδημα που προκύπτει από εμπορικές, τραπεζικές, 

αλιευτικές, ναυτιλιακές δραστηριότητες καθώς και εκείνες από το άλεσμα. Εκτίμησε επίσης 

40.000.000 λίβρες από τις αμοιβές και τις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων και 10.000.000 από 

τις αμοιβές των δικηγόρων. Τέλος 30.000.000 λίβρες αποτελούσαν τις αμοιβές του οικιακού 

προσωπικού και 162.000.000 οι αμοιβές και τα κέρδη των εργαζομένων εκτός αγροτικού τομέα και 

των τεχνιτών. 
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υπονομεύονται από την επιβολή της δεκάτης. Ο ίδιος μάλιστα είχε λάβει υπόψη του τις 

ενδεχόμενες αντιδράσεις και πρότεινε στον βασιλιά, την επιβολή του στρατού σε όσες 

κοινωνικές ομάδες αντιδρούσαν (Maddison 2007, σ. 286). Αυτό τον οδήγησε σε δυσμένεια 

από τις γαλλικές αρχές, ώστε τον Φεβρουάριο του 1707, ένα μήνα πριν τον θάνατο του 

Vauban, διετάχθη η απαγόρευση και η καταστροφή του βιβλίου του.   

 Η αναγνώριση του σημαντικού τους έργου δεν άργησε να έρθει καθώς οι 

μεταρρυθμίσεις που προτάθηκαν από τους Boisguillbert και Vauban προκάλεσαν την 

επιτίμηση παρά την επιδοκιμασία. Τα γραπτά τους καταστάλθηκαν καθώς η απόλυτη 

μοναρχία του αναχρονιστικού καθεστώτος δεν ανεχόταν μεγάλη κριτική. Πάραυτα, οι ιδέες 

τους επιβίωσαν και αρκετές από αυτές περιλήφθησαν στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες 

που προέκυψαν στη συνέχεια από τους φυσιοκράτες (Rima 2009, σ. 72).  

2.3 Από τον Μερκαντιλισμό στον Alfred Marshal: Η Εμφάνιση της Διάκρισης 

Παραγωγικής και Μη Παραγωγικής Εργασίας στους Εθνικούς Λογαριασμούς  

2.3.1 Οι εθνικοί λογαριασμοί στην Αγγλία στα τέλη του 18ου αιώνα 

 Μετά την εμφάνιση των πρώτων εθνικολογιστικών εκτιμήσεων δεν παρουσιάζεται 

ιδιαίτερη πρόοδος στην Αγγλία τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι το 1770 όταν και εκδίδεται το 

δοκίμιο του Arthur Young (1741 - 1820) με τίτλο Six Months Tour Through the North of 

England. Ο Young υπήρξε γόνος εύπορων γαιοκτημόνων που του εξασφάλισαν μία άνετη 

ζωή μέχρι όμως την ηλικία των είκοσι, καθώς τότε η οικογένειά του πτώχευσε λόγω 

κακοδιαχείρισης της κτηματικής της περιουσίας. Αναγκαστικά για βιοποριστικούς λόγους 

στράφηκε σε σπουδές γεωπονίας, καθιστώντας τον στη συνέχεια αυθεντία σε ζητήματα 

αγροτικής παραγωγής. Τα ενδιαφέροντά του όμως ήταν πιο διευρυμένα κι ανάμεσα σε 

άλλα περιλάμβαναν ζητήματα οικονομίας και πολιτικής. Ειδικότερα, τον απασχολούσε η 

άσκηση αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της αναμόρφωσης του 

φορολογικού μηχανισμού. Ο Young πρότεινε έναν ενιαίο φόρο εισοδήματος και την 
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ταυτόχρονη κατάργηση της εκκλησιαστικής δεκάτης.     

 Ο Young προκειμένου να αποδείξει πως η εφαρμογή των προτάσεών του θα αύξανε 

τα δημόσια έσοδα από την είσπραξη των φόρων, προχώρησε στην εκτίμησή του εθνικού 

εισοδήματος εισάγοντας καινοτόμες τεχνικές. Ειδικότερα, σε αντίθεση με τους Petty, King 

και Davenant δε βασίστηκε σε δημοσιονομικά δεδομένα αλλά σε δεδομένα παραγωγής43 τα 

οποία συνέλεξε από τις περιοδείες του σε διάφορα αγροκτήματα ανά την επικράτεια. Τα  

στοιχεία αυτά ήταν όμως ακατέργαστα καθιστώντας τις εκτιμήσεις του ελεγχόμενες ως 

προς  την ακρίβεια των μεγεθών που παρουσίαζαν. Ταυτόχρονα, ο Young αντιλήφθηκε τη 

μεταβολή στην παραγωγική δομή της χώρας του με την ανάδυση της μεταποίησης και 

εισήγαγε νέους κλάδους στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, το οποίο κι υπολόγιζε 

για το έτος 1770 να ανέρχεται στις 122.000.000 £ (Studenski 1958, σ. 42). Ο Young όμως δεν 

περιορίστηκε στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος της Αγγλίας, καθώς από τα ταξίδια 

που πραγματοποίησε στη Γαλλία υπολόγισε το καθαρό και ακαθάριστο εισόδημα του 

αγροτικού της τομέα, χωρίς όμως να κάνει ανάλογες εκτιμήσεις και για το συνολικό εθνικό 

της εισόδημα.            

 Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής μέσω της θέσπισης ενός 

ενιαίου φορολογικού συντελεστή φαίνεται πως βρισκόταν στο επίκεντρο των ερευνών της 

εποχής εκείνης. Έτσι, ο Benjamin Bell (1749 - 1806), ένας σκωτσέζος χειρούργος και φίλος 

του Adam Smith πρότεινε κι αυτός με τη σειρά του την κατάργηση όλων των υφιστάμενων 

φόρων και την αντικατάστασή τους με έναν ενιαίο φόρο εισοδήματος (Bell 1799, σ. 7). 

Ωστόσο, θεωρούσε πως ένας προοδευτικός φορολογικός συντελεστής θα ήταν 

                                                           
43

 Θα λέγαμε πως η μέθοδος εκτίμησης του εθνικού εισοδήματος παρουσιάζει περισσότερες 

ομοιότητες με εκείνη του Boisguillbert, αν και δε γνωρίζουμε κατά πόσο είχε λάβει υπόψη το έργο 

του τελευταίου. 
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αποδοτικότερος σε σύγκριση με τον αναλογικό που πρότεινε ο William Pitt44 (1759 - 1806). 

Παράλληλα, θα άμβλυνε τις κοινωνικές ανισότητες που έπλητταν κυρίως τους αγρότες, 

καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, ο φόρος που κατέβαλαν ήταν δυσανάλογα μεγάλος 

σε σχέση με το ποσοστό του αγροτικού προϊόντος στο εθνικό εισόδημα. Επιπλέον, θα 

αποτελούσε ένα ακόμη κίνητρο για την αύξηση της αγροτικής παραγωγής, καθώς την 

περίοδο εκείνη παρατηρούταν συρρίκνωση των καλλιεργειών, όπως περιέγραφε το 1802 

στο δοκίμιο Essays in Agriculture (Studenski 1958, σσ. 47 - 48).    

 Επίσης, ο Bell στο έργο του Three Essays on the Income Tax, το οποίο εξέδωσε 

ανώνυμα το 1799, θέτει μία φορολογική κλίμακα βάσει της οποίας τα ετήσια εισοδήματα 

κάτω των 15 £ θα πρέπει να εκπίπτουν της φορολόγησης, ενώ για ετήσια εισοδήματα άνω 

των 15 £, ο φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να ξεκινάει από 1% ή 2% και αυξανόμενος 

κλιμακωτά να προσεγγίζει το 10% για εισοδήματα μεταξύ των 200-1.500 £ και τελικά το 

33% για ετήσια εισοδήματα άνω των 45.000 £. Ο Bell υπολογίζει πως τα έσοδα από τη 

φορολογική πολιτική που προτείνει αναλογούν στο 10 % του εθνικού εισοδήματος (Bell 

1799, σσ. 56 - 58). Όπως ο Vauban45 στις αναλύσεις του για τη γαλλική οικονομία, έτσι κι ο 

Bell υπήρξε υπέρμαχος ενός ευέλικτου φορολογικού συστήματος, το οποίο θα 

προσαρμοζόταν στις εκάστοτε ανάγκες.       

 Για να αποδείξει ο Bell πως η φορολογική πολιτική που προτείνει είναι πιο 

αποτελεσματική από εκείνη του Pitt, προχώρησε σε εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, οι 

οποίες είναι ποσοτικά υψηλότερες σε σχέση με εκείνες των Pitt και Beeke (βλ. πίνακα 

3.2.1), καθώς περιλαμβάνουν το εισόδημα από ομόλογα κι άλλα περιουσιακά στοιχεία 

όπως και τα εισοδήματα από εργασία άνω των 15 £ το χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, 

                                                           
44

 Ο William Pitt υπήρξε πολιτικός της Αγγλίας και εκλέχθηκε δυο φορές πρωθυπουργός (την πρώτη 

φορά σε ηλικία μόλις 24 ετών). Ο Pitt στη προσπάθεια του να μειώσει το δημόσιο χρέος, εκτίμησε 

πως το 1798, το εθνικό εισόδημα της χώρας ανέρχονταν στις 125.000.000 £ (Beeke 1800, σ. 5). 

45
 Δες σσ.54 -  55. 
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υπολογίζει το εθνικό εισόδημα της Αγγλίας και της Ουαλίας στις 236.000.000 £46, ενώ οι 

συνολικές εισπράξεις από την επιβολή ενός κλιμακωτού φορολογικού συντελεστή 

εκτιμώνται ότι θα ανέρχονταν στις 23.600.000 £, τριπλάσιες δηλαδή σε σχέση με τις 

7.500.000 £ που θα εισπράττονταν με την φορολογική πολιτική του Pitt (Bell 1799, σ. 74). 

Όσο αφορά τον πληθυσμό υπολογίζει να ανέρχεται περίπου στους 10.000.000 κατοίκους 

(Bell 1799, σ. 69).         

 Ανάλογες εκτιμήσεις για το 1799 έκανε και ο Henry Beeke (1751 - 1837) ο οποίος 

επηρεασμένος από την πρόταση του Pitt για την επιβολή ενός ενιαίου φόρου στο 

εισόδημα, προσπάθησε στο δοκίμιό του Observations on the Produce of the Produce of the 

Income Tax and on Its Proportion to the Whole Income of Great Britain (1800) να βελτιώσει 

τις εκτιμήσεις του Pitt για το έτος 1799, όπου τελικά καταλήγει σε ένα εθνικό εισόδημα της 

τάξεως των 217.500.000 £, εκ των οποίων οι 7.025.000 £ αναλογούν στις φορολογικές 

εισπράξεις47. Επίσης, ο Beeke εκτίμησε τον πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας στους 

10.500.000 - 11.000.000 κατοίκους (Beeke 1800, σ. 117), ενώ στη συνέχεια εξέτασε τη 

κατανομή του εισοδήματος στις διάφορες κοινωνικές τάξεις. Σύμφωνα με τον Beeke, η 

κατανομή του εισοδήματος της Μεγάλης Βρετανίας ήταν πιο δίκαιη απ’ ότι πίστευε η κοινή 

γνώμη, ενώ θεωρούσε πως οι ανισότητες είναι αυθύπαρκτες καθώς εδράζουν σε φυσικές 

και ηθικές νόρμες (Beeke 1800, σσ. 139 - 143).      

 Την περίοδο της δημοσίευσης των εκτιμήσεων των Beeke και Bell είχε ήδη εκδοθεί ο 

Πλούτος των Εθνών του Adam Smith κάνοντας αίσθηση στους πνευματικούς κύκλους της 

εποχής. Παρ’ όλα αυτά, αμφότεροι συμπεριέλαβαν στις εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος το προϊόν όλων των εργαζομένων και όχι μόνο εκείνων που ο Smith θεωρούσε 

παραγωγικούς.  

                                                           
46

 Τρία χρόνια αργότερα ο Bell στο Essays in Agriculture αναθεωρεί τις αρχικές του εκτιμήσεις, 

υπολογίζοντας το εθνικό εισόδημα να ανέρχεται στις 243.000.000 £ (Studenski 1958, σ. 49). 

47
 Από τη φορολόγηση εξαιρούνταν τα εισοδήματα κάτω των 60 £ τον χρόνο (Beeke 1800, σσ. 136 - 

137). 
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Πίνακας 2.3.1. Εκτιμήσεις του Εθνικού Εισοδήματος της Αγγλίας και της Ουαλίας από τους 

Young, Pitt, Beeke και Bell48 

Εκτιμητής Έτος Αναφοράς Εισόδημα Πληθυσμός 

Young 1770 122.000.000 £ - 

Pitt 1798 125.000.000 £ - 

Bell 1799 236.000.000 £ 10.000.000 

Beeke 1799 217.000.000 £ 11.000.000 

 

2.3.2 Η σχολή των Φυσιοκρατών: Οι πρώτες επιδράσεις της διάκρισης παραγωγικής και 

μη παραγωγικής εργασίας στους εθνικούς λογαριασμούς 

 

Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα στη Γαλλία και αφού μεσολάβησαν, όπως και στην 

Αγγλία, μερικές δεκαετίες χωρίς την ύπαρξη ουσιαστικής προόδου στην εξέλιξη των 

εθνικών λογαριασμών, μετά από τις εκτιμήσεις των Boisguillbert και Vauban, κάνει την 

εμφάνισή της η σχολή των φυσιοκρατών. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 1.2, οι 

φυσιοκράτες θέτουν στενά όρια στο περιεχόμενο του εθνικού εισοδήματος καθώς 

περιλαμβάνουν σε αυτό αποκλειστικά την παραγωγή του αγροτικού τομέα. Ταυτόχρονα, η 

φυσιοκρατική σχολή είναι η πρώτη που διακρίνει την παραγωγική εργασία ως εκείνη που 

δημιουργεί πλεόνασμα κατά την παραγωγική διαδικασία. Η συγκεκριμένη διάκριση 

αποτελεί την απαρχή μίας θεωρητικής διαμάχης που αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις του 

εθνικού εισοδήματος εκείνης της εποχής, καθώς σχετίζεται με το κατά πόσο περιλαμβάνει 

το προϊόν μόνο της παραγωγικής εργασίας ή του συνόλου των εργαζομένων. Μία διαμάχη 

που όπως θα δούμε και στη συνέχεια θα λάβει τέλος με την ηγεμόνευση της νεοκλασικής 

σχολής.          

 Εξέχουσα μορφή της σχολής των φυσιοκρατών αποτέλεσε ο François Quesnay (1694 - 

1774). Ο Quesnay υπήρξε μία πολυσχιδής προσωπικότητα της εποχής του και τα ερευνητικά 

                                                           
48

 Οι εκτιμήσεις των Young και Pitt δε περιλαμβάνουν τη Σκωτία. 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 63 - 
 

του ενδιαφέροντα εστίαζαν σε μία ευρεία γκάμα επιστημών όπως η ιατρική, η φυσική, τα 

μαθηματικά, οι πολιτικές επιστήμες και βεβαίως τα οικονομικά. Επιπλέον, κατείχε θέσεις 

στη βασιλική αυλή αρχικά ως προσωπικός ιατρός της Madame de Pompadour και στη 

συνέχεια ως αρχίατρος του βασιλιά Λουδοβίκου του 15ου. Τα αξιώματα που διατηρούσε 

στη βασιλική αυλή, του δημιούργησαν και τα ανάλογα ερεθίσματα. Πίστευε πως ο μόνος 

δρόμος για την ευτυχία ενός λαού είναι η εύρυθμη πολιτική, κοινωνική και οικονομική 

λειτουργία. Κάτι τέτοιο όμως προϋπέθετε ένα αποτελεσματικό δημοσιονομικό σύστημα, το 

οποίο θα επικεντρωνόταν στη κατάργηση όλων των υφιστάμενων φόρων και την 

αντικατάστασή τους από έναν ενιαίο. Σε αντίθεση με τους Boisguillbert και Vauban, οι 

οποίοι θεωρούσαν πως ο φόρος θα πρέπει να εισπράττεται ανεξαιρέτως από όλα τα 

κοινωνικά στρώματα, ο Quesnay πρέσβευε πως ο φόρος θα έπρεπε να εισπράττεται 

αποκλειστικά από τη γαιοπρόσοδο που κατέβαλλαν οι καλλιεργητές προς τους 

γαιοκτήμονες. Η θέση αυτή δεν προερχόταν τόσο από κάποιο αίσθημα κοινωνικής 

δικαιοσύνης που όριζε πως η πληρωμή φόρων θα έπρεπε να βαραίνει κυρίως την άρχουσα 

τάξη, αλλά από την ανάγκη ύπαρξης μιας αποτελεσματικής φορολογικής πολιτικής που θα 

γέμιζε τα δημόσια ταμεία, ενώ ταυτόχρονα δε θα εμπόδιζε την αναπαραγωγή του 

οικονομικού συστήματος στην ίδια κλίμακα49.      

 Ο Quesnay προκειμένου να αναδείξει τη σημασία που έχει ο αγροτικός τομέας, 

ολοκληρώνει το 1758 τον περίφημο Tableau Economique, τον οποίο εκδίδει δύο χρόνια 

αργότερα με τον ακριβή τίτλο Analysis of the Arithmetical Formula of the Economic Table of 

the Distribution of the Annual Expenditure of an Agricultural Nation. Ο Οικονομικός Πίνακας 

του Quesnay αποτελεί μία σημαντική τομή στην εξέλιξη της οικονομικής επιστήμης, καθώς 

για πρώτη φορά περιγράφεται η οικονομία από μία μακροοικονομική σκοπιά, ως ένα 

ενιαίο σύστημα όπου οι επιμέρους τομείς σχετίζονται αμφίδρομα μεταξύ τους. Επιπλέον, 

                                                           
49

 Περισσότερες λεπτομέρειες για το φορολογικό σύστημα που πρότειναν οι φυσιοκράτες, δες 

Tsoulfidis (1989). 
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το εθνικό εισόδημα δε παρουσιάζεται σε στατικά πλαίσια, αλλά ως ροές εισοδημάτων και 

προϊόντων μεταξύ των επιμέρους τομέων. Η επίδραση του Tableau Economique υπήρξε 

διαχρονική. O Οικονομικός Πίνακας ήταν εκείνος που ενέπνευσε τον Marx στο να συλλάβει 

τα Σχήματα Αναπαραγωγής στον δεύτερο τόμο του Κεφαλαίου. Μάλιστα, η επίδραση αυτή 

φανερώνεται ακόμα περισσότερο σε ένα γράμμα που έστειλε στον Engels στις 06/07/1863, 

όπου ο Marx εκθέτοντας τις πρώιμες σκέψεις του για το ζήτημα, αντιπαραθέτει 

διαγραμματικά ένα σχήμα απλής αναπαραγωγής με τον οικονομικό πίνακα του Quesnay 

(Marx and Engels 1975, σ. 483). Επιπλέον, όπως ο ίδιος ο Leontief έχει παραδεχτεί, ο 

Tableau Economique αποτέλεσε τον πρόδρομο των σύγχρονων πινάκων εισροών - εκροών 

(Leontief 1936, σ. 105).         

 Ο Οικονομικός Πίνακας αποτελεί ένα κλειστό κύκλωμα όπου υπάρχουν τρεις κύριες 

τάξεις, οι αγρότες, οι βιομήχανοι και οι γαιοκτήμονες οι οποίοι συναλλάσσονται μεταξύ 

τους, αλλά μόνο η εργασία των αγροτών παράγει πλεόνασμα ικανό ώστε να οδηγήσει στην 

αναπαραγωγή του συστήματος. Ο Quesnay ξεκινάει από την υπόθεση πως το σύστημα 

βρίσκεται σε κατάσταση ισορροπίας, χωρίς όμως αυτή να θεωρείται δεδομένη, καθώς 

μπορεί να διαταραχθεί από ορισμένους εξωγενείς παράγοντες, όπως μία αναδιάρθρωση 

των δαπανών που κατευθύνονται προς τον αγροτικό τομέα ή μία μεταβολή του 

φορολογικού συστήματος. Συνεπώς, μία αποτελεσματική οικονομική πολιτική θα μπορούσε 

να συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική μεγέθυνση.     

 Όσον αφορά τη θέση του χρήματος στο οικονομικό κύκλωμα που περιγράφει ο 

Quesnay, η κυκλοφορία των αγαθών είναι αυτή που θέτει το χρήμα σε κίνηση, ενώ 

χρησιμοποιείται ως μέσο ανταλλαγής και αποτίμησης της αξίας των αγαθών (Tsoulfidis 

2010, σ. 13). Συνεπώς, οι φυσιοκράτες θεωρούσαν πως η αποθησαύριση έχει αρνητικές 

επιπτώσεις στην τιμή των αγροτικών προϊόντων καθώς η μείωση της ποσότητας χρήματος 

που κυκλοφορεί δυσκολεύει την κυκλοφορία των εμπορευμάτων. Μία άποψη η οποία θα 

αναδιατυπωθεί από τον Keynes τη δεκαετία του 1930 υποδεικνύοντας την αρνητική σχέση 
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που υπάρχει μεταξύ της αποθησαύρισης και της ενεργούς ζήτησης (Rima 2009, σ. 80).  

 Αν και η σχολή των φυσιοκρατών άσκησε ιδιαίτερη επίδραση στους πνευματικούς 

και πολιτικούς κύκλους της Γαλλίας, η βασική τους ιδέα πως το εθνικό εισόδημα παράγεται 

αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα δε συνάντησε καθολική αποδοχή. Ειδικότερα, ο François 

Forbonnais (1722 - 1800), στο δοκίμιό που εξέδωσε το 1767, με τον τίτλο Principes 

Economiques θεωρεί μεν πως το προϊόν που παράγεται στον αγροτικό τομέα είναι 

πρωταρχικής σημασίας για την οικονομία καθώς θέτει τις βάσεις της παραγωγής, ωστόσο 

πιστεύει ότι δεν συνιστά από μόνο του το εθνικό εισόδημα. Αντιθέτως, το εθνικό εισόδημα 

εκτός από το προϊόν του αγροτικού τομέα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χρήσιμα αντικείμενα 

που παράγονται κι αποτυπώνονται στα καθαρά εισοδήματα που λαμβάνουν οι 

απασχολούμενοι. Κινούμενος στο ίδιο μήκος κύματος, ο Etienne Bonnet de Condillac (1715 

- 1780) στο δοκίμιό του Le Commerce et Le Gouvernement που δημοσιεύτηκε το 1776 

θεωρεί πως ο συνολικός πλούτος προέρχεται από τη συνολική εργασία, 

συμπεριλαμβανομένης και εκείνης στον  τομέα των υπηρεσιών. Συνεπώς, σύμφωνα με τον 

Condillac δεν έχει νόημα η ανάπτυξη ενός τομέα εις βάρος ενός άλλου καθώς ο 

παραγόμενος πλούτος σχετίζεται θετικά με την ποικιλία στο εργασιακό αντικείμενο. Παρ’ 

όλη όμως τη θεωρητική τους συμβολή, οι Forbonnais και Condillac δεν προχώρησαν σε 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος (Studenski 1958, σσ. 65 - 66).     

 Αν και η συνεισφορά των φυσιοκρατών υπήρξε ανεκτίμητη, δε συνοδεύτηκε από 

εμπειρικές εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος της Γαλλίας. Αντιθέτως, μετά τον Vauban,  

εκείνος που συνέβαλλε προς αυτή την κατεύθυνση ήταν ο Antoine Laurent Lavoisier (1743 - 

1794). Ο Lavoisier αν και υπήρξε περισσότερο γνωστός για τη σπουδαία συμβολή του στο 

πεδίο των φυσικών επιστημών, και κυρίως στη χημεία, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

την οικονομική θεωρία. Ο Lavoisier προκειμένου να χρηματοδοτήσει το δαπανηρό 

εργαστήριο που διατηρούσε, ασχολήθηκε με τις κτηματικές επιχειρήσεις αγοράζοντας ένα 

παράρτημα της Farm General. Η εταιρία αυτή ήταν επιφορτισμένη με τη συλλογή φόρων 
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από τους καλλιεργητές και την απόδοσή τους στο κράτος έναντι αμοιβής. Η αμοιβή αυτή 

πολλές φορές ήταν ιδιαίτερα υψηλή καθώς περιλάμβανε κι ένα μέρος του φόρου που 

απέκρυπταν από τις αρχές και που συνήθως, επιβάρυνε τους φτωχούς καλλιεργητές 

σωρεύοντας με αυτόν τον τρόπο το μίσος τους απέναντι στους φοροσυλλέκτες.   

 Η επαγγελματική του ενασχόλησή με τις κτηματικές επιχειρήσεις τον βοήθησε να 

συλλέξει έναν σημαντικό αριθμό δεδομένων που αφορούσαν τον πληθυσμό, την 

παραγωγή, την κατανάλωση καθώς και τη φορολογία. Από την άλλη μεριά, η 

δραστηριότητά του αυτή θα αποτελέσει την αφορμή ώστε οι Ιακωβίνοι να τον 

καρατομήσουν παρ’ όλο που ο ίδιος - σε αντίθεση με άλλους φοροσυλλέκτες - ακολούθησε 

μία ήπια φορολογική πολιτική ενώ είχε αποσυρθεί από τις κτηματικές επιχειρήσεις αρκετά 

χρόνια πριν την καταδίκη του. Οι εκτιμήσεις του Lavoisier αποτέλεσαν σημαντική πρόοδο 

στην εξέλιξη του συστήματος των εθνικών λογαριασμών στη Γαλλία καθώς χρησιμοποίησε 

πιο λεπτομερή δεδομένα ενώ βελτίωσε τις τεχνικές εκτίμησης του εθνικού εισοδήματος. Ο 

ίδιος, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε να αποφύγει τις διπλοεκτιμήσεις, 

θεωρώντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν οι εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος γίνονταν από την πλευρά της παραγωγής, παρά της κατανάλωσης (Studenski 

1958, σ. 69).            

 Ο Lavoisier αποκαλούσε τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος ως La Richesse 

Territoriale de France, όμως με τον όρο Richesse, δηλαδή πλούτος, δεν εννοούσε το 

απόθεμα -όπως συνήθιζαν να κάνουν οι Άγγλοι οικονομολόγοι- αλλά τη ροή του πλούτου. 

Επιπλέον, αν και έκανε εκτιμήσεις για το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας, είχε 

επηρεαστεί από το δόγμα των φυσιοκρατών, θεωρώντας πως μόνο ο αγροτικός τομέας 

συμβάλλει στο καθαρό εθνικό εισόδημα. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις της ακαθάριστης 

αγροτικής παραγωγής περιορίζονταν στα δημητριακά, στο κόκκινο κρέας και στο κρασί, 

χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η αξία άλλων αγροτικών προϊόντων όπως τα λαχανικά, τα 

ψάρια και τα πουλερικά (Studenski 1958, σ. 69). Το αποτέλεσμα είναι να υποεκτιμά 
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ιδιαιτέρως την αξία της αγροτικής παραγωγής και κατ’ επέκταση του καθαρού 

εισοδήματος. Ο Lavoisier διέκρινε τις μετρήσεις του εθνικού εισοδήματος σε τρείς ενότητες: 

α) Στη συνολική παραγωγή (αγροτική και μη), όπου περιλαμβάνονται και οι 

διπλομετρήσεις, β) στο πραγματικό εθνικό εισόδημα εκφρασμένο σε χρηματικές αξίες, 

απαλλαγμένο από τις διπλομετρήσεις και γ) στο καθαρό εθνικό εισόδημα το οποίο 

αποτελεί ταυτόχρονα το φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή το αγροτικό πλεόνασμα που 

αποδίδεται από τους καλλιεργητές προς τον γαιοκτήμονα, την εκκλησία και το κράτος 

(Studenski 1958, σσ. 71 - 72).         

 Έτσι, ο Lavoisier υπολόγισε τη συνολική ακαθάριστη αγροτική παραγωγή και στη 

συνέχεια χρησιμοποιώντας στοιχεία πληθυσμιακής διάρθρωσης -που ο ίδιος είχε 

υπολογίσει στους 25.000.000 κατοίκους για την Γαλλία- εκτίμησε την ατομική κατανάλωση 

για το σύνολο της επικράτειας και ταυτόχρονα ανά κοινωνική τάξη, καθώς και τα κέρδη 

όλων των επιτηδευματιών (Studenski 1958, σσ. 72 - 73). Στη συνέχεια, αφού αφαίρεσε τις 

συνολικές δαπάνες των καλλιεργητών από την ακαθάριστη αγροτική παραγωγή, υπολόγισε 

τη συνολική καθαρή αγροτική παραγωγή για το 1789, η οποία ανερχόταν στις 

1.200.000.000 λίβρες, εκ των οποίων οι μισές λάμβαναν τη μορφή φόρων, ενώ οι 

υπόλοιπες μισές καταβάλλονταν στους γαιοκτήμονες με τη μορφή ενοικίων (Studenski 

1958, σ. 74).         

 Παρ’ όλο που ο Lavoisier περιόριζε το εθνικό εισόδημα στην αγροτική παραγωγή, οι 

εκτιμήσεις του συνέβαλλαν στη βελτίωση των τεχνικών που χρησιμοποιούνταν έως τότε για 

την εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος. Ο ίδιος επηρεασμένος από τον θετικισμό των 

φυσικών επιστημών πρέσβευε πως η θεωρία χωρίς να συνοδεύεται από εμπειρική έρευνα 

αποκτά μεταφυσικά χαρακτηριστικά. Απευθυνόμενος στη γαλλική εθνοσυνέλευση ανέδειξε 

την αναγκαιότητα σύστασης μίας κρατικής υπηρεσίας, η οποία θα ασχολείται με τη 

συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη κατασκευή και δημοσίευση αξιόπιστων 

ετήσιων εκτιμήσεων του εθνικού εισοδήματος.  Το έργο που άφησε ο Lavoisier συνεχίστηκε 
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από τον στενό του φίλο και σπουδαίο μαθηματικό Joseph Louis Lagrange (1736 - 1813). Ο 

Lagrange έκανε ορισμένες προσθήκες στις εκτιμήσεις του Lavoisier, περιορίστηκε όμως 

στην ατομική κατανάλωση χωρίς να υπολογίζει το εθνικό εισόδημα (Studenski 1958, σ. 75). 

 Η επίδραση του φυσιοκρατισμού στις εμπειρικές εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος διακόπτεται50 με την εργασία του François D’ Ivernois (1757 - 1842), ο οποίος 

στη μέτρηση του εθνικού εισοδήματος για το 1789 περιλαμβάνει εκτός από το προϊόν του 

αγροτικού τομέα, τα εισοδήματα των δημοσίων υπαλλήλων, των στρατιωτικών, τα κέρδη 

των βιοτεχνών, καθώς και τους τόκους από τα δημόσια ομόλογα. Ο D’ Ivernois υπολογίζει 

πως το εθνικό εισόδημα της Γαλλίας ανέρχεται για το 1789 στις 3.000.000.000 λίβρες, χωρίς 

ωστόσο να περιλαμβάνει τους μισθούς των τεχνιτών, λόγω δυσκολιών στην εκτίμησή τους 

όπως αναφέρει ο ίδιος (Studenski 1958, σ. 77).  

2.3.3. Η επίδραση του Adam Smith και της κλασικής σχολής στους εθνικούς 

λογαριασμούς  

 

Οι Adam Smith και David Ricardo έχοντας ευρύτερη αντίληψη του κοινωνικού 

πλούτου σε σχέση με τους μερκαντιλιστές και τους φυσιοκράτες, διεύρυναν το 

φυσιοκρατικό λογιστικό σύστημα θεωρώντας πως ο πλούτος ενός έθνους είναι το 

αποτέλεσμα της ροής εισοδημάτων που προέρχονται από μισθούς, κέρδη, γαιοπρόσοδο και 

τόκο, κι όχι μόνο από τη ροή του καθαρού προϊόντος που δημιουργείται αποκλειστικά στον 

αγροτικό τομέα (φυσιοκράτες) ή από το απόθεμα των πολύτιμων μετάλλων 

(μερκαντιλιστές). Αν και το περιεχόμενό της παραγωγικής εργασίας διευρύνεται από τον 

Adam Smith και τη κλασική σχολή, το εθνικό εισόδημα εξακολουθεί να δημιουργείται 

αποκλειστικά από τους παραγωγικούς εργαζομένους επιδρώντας και στις σχετικές 

                                                           
50

 Παρ’ όλα αυτά φαίνεται πως η φυσιοκρατική θεωρία είχε βαθιές ρίζες στη θεωρητική σκέψη των 

Γάλλων ερευνητών καθώς τον 19
ο
 αιώνα εκδόθηκαν κάποιες εκτιμήσεις όπως εκείνη του J.M Dutens 

(1765 - 1848) το 1842 και του Dr. L. Vacher το 1878 (δες σ. 79) οι οποίες εξέφραζαν τη φυσιοκρατική 

θεώρηση της παραγωγής. 
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εμπειρικές εκτιμήσεις. Όμως, παρ’ όλη τη βαθιά επίδραση της κλασικής σχολής στην 

οικονομική σκέψη της εποχής εκείνης, η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας δε συνάντησε, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, καθολική αποδοχή στις 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος.        

 Σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις των προηγουμένων δεκαετιών, οι οποίες ξεκινούν από 

τον Petty και φτάνουν μέχρι τον Bell, όπου πρακτικά το προϊόν όλης της εργασίας 

συμπεριλαμβανόταν στο εθνικό εισόδημα, πλέον υπό την επίδραση της σμιθιανής 

διάκρισης, εμφανίζονται εκτιμήσεις όπου το εθνικό εισόδημα περιλαμβάνει μόνο το προϊόν 

της παραγωγικής εργασίας. Η πρώτη εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη της τη συγκεκριμένη 

διάκριση εμφανίζεται το 1800 από τον Γερμανό Friedrich Gentz (1764 - 1832), θαυμαστή 

του Adam Smith. Ο Gentz αν και συμφωνούσε με τις εκτιμήσεις του Beeke, θεωρούσε 

ωστόσο πως τα εισοδήματα των μη παραγωγικών εργαζομένων αποτελούν δαπάνες του 

εθνικού εισοδήματος παρά μέρος του. Επομένως, αφαίρεσε από τις εκτιμήσεις του Beeke 

το ένα τρίτο του εισοδήματος, το οποίο προερχόταν από μη παραγωγική εργασία, 

μειώνοντας έτσι το συνολικό εθνικό εισόδημα της Μεγάλης Βρετανίας για το 1799 στις 

195.000.000 £. Τέλος, εκτίμησε ότι ο πληθυσμός της Μεγάλης Βρετανίας ξεπερνούσε τους 

10.000.000 κατοίκους (Studenski 1958, σσ. 50 - 51).    

 Ιδιαίτερα σημαντική στην ιστορία των εθνικών λογαριασμών θεωρείται η 

συνεισφορά του Patrick Colquhoun (1745 - 1820), ενός επιτυχημένου επιχειρηματία από τη 

Σκωτία και στη συνέχεια πολιτικού και κοινωνικού μεταρρυθμιστή, ο οποίος έλαβε τελικά 

τη θέση του ειρηνοδίκη στο Λονδίνο. Ο Colquhoun συνέγραψε μία σειρά από δοκίμια τα 

οποία πραγματεύονταν ζητήματα δικονομίας, πολιτικής και οικονομίας. Αυτό όμως που 

δημιούργησε αίσθηση στη Μεγάλη Βρετανία, ώστε να τυπωθεί σε δύο εκδόσεις, το 1814 

και 1815 αντίστοιχα, ήταν το δοκίμιο του Treatise on the Wealth, Power and Resources of 

the British Empire.         

 Οι εκτιμήσεις του Colquhoun αφορούσαν τόσο τη Μεγάλη Βρετανία όσο και την 
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Ιρλανδία και βασίστηκαν στις δύο πρώτες απογραφές που πραγματοποιήθηκαν στη 

Μεγάλη Βρετανία το 1800 και 1811, ενώ για την Ιρλανδία βασίστηκε σε άλλες πηγές, καθώς 

η πρώτη απογραφή του πληθυσμού της πραγματοποιήθηκε 1821. Έτσι, σε αντίθεση με 

άλλους ερευνητές ο Colquhoun χρησιμοποίησε δεδομένα που σχετίζονταν με την 

παραγωγή, το εμπόριο και τον πληθυσμό παρά δεδομένα που σχετίζονταν με τα δημόσια 

οικονομικά. Ο Colquhoun (Colquhoun 1814, σ. 65) εκτίμησε ότι το 1812, το εθνικό εισόδημα 

της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας κυμαινόταν στις 430.521.372 £, υπολογίζοντας το 

άθροισμα της προστιθέμενη αξίας51 που παράχθηκε στον αγροτικό τομέα, στη βιομηχανία, 

στη ναυτιλία, στο εμπόριο, στο τραπεζικό τομέα καθώς και των εμβασμάτων που εισρέουν 

από τις αποικίες. Αντιθέτως, υπό από την επίδραση του σμιθιανού δόγματος, δεν 

περιλαμβάνονταν στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, ο δημόσιος τομέας, τα ενοίκια, 

οι επαγγελματικές και οικιακές υπηρεσίες, καθώς και οι τόκοι του δημοσίου χρέους. Στη 

συνέχεια, έχοντας εκτιμήσει τον πληθυσμό των δύο χωρών στους 17.096.803 κατοίκους, 

προσπάθησε να υπολογίσει τη κατανομή του εισοδήματος στις διάφορες κοινωνικές 

τάξεις,52 βασιζόμενος έως ένα βαθμό σε παρατηρήσεις παρά σε μία αξιόπιστη συλλογή κι 

επεξεργασία δεδομένων (Kendrick 1970, σ. 298).     

 Οι εκτιμήσεις του Colquhoun θεωρούνται έως ένα βαθμό ακατέργαστες, ωστόσο 

προσφέρουν μία αξιόπιστη εικόνα των μεταβολών που είχαν συμβεί στη βρετανική 

                                                           
51

 Ο Colquhoun προσπαθεί να διακρίνει την καθαρή από την ακαθάριστη αξία της παραγωγής 

αφαιρώντας από τη τελευταία τις ενδιάμεσες εισροές αλλά όχι τις αποσβέσεις. Έτσι, το εθνικό 

εισόδημα που εκτιμάει αποτελεί το σύνολο της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.  

52
 Οι εκτιμήσεις του Colquhoun αποτύπωναν εύγλωττα τις τρομακτικές ανισότητες της βρετανικής 

κοινωνίας. Ειδικότερα, ενώ μία μέση εργατική οικογένεια λάμβανε 48 £ (κάτι παραπάνω από 10 £ 

τον χρόνο), μία μέση αριστοκρατική οικογένεια λάμβανε περίπου 10.000 £ τον χρόνο (Colquhoun 

1814, σσ. 124 - 125). Επιπλέον, οι μη παραγωγικοί εργαζόμενοι παρ’ όλο που αποτελούσαν το ένα 

πέμπτο του εργατικού δυναμικού απολάμβαναν το ένα τρίτο του εθνικού εισοδήματος (Colquhoun 

1814, σ. 109). Ο Colquhoun αν και πρέσβευε συντηρητικές απόψεις, προσέφερε με τις εκτιμήσεις του 

ένα χρήσιμο πολιτικό εργαλείο στους σοσιαλιστές ρικαρδιανούς της εποχής του για να αναδείξουν 

τον εκμεταλλευτικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού συστήματος (Coontz 1965, σσ. 60 - 62). 
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οικονομία από την εποχή του King. Ειδικότερα, ο Colquhoun δίνει πληροφορίες για την 

παραγωγή αγαθών, όπως το βαμβάκι και τα παράγωγά του, τις πατάτες κ.ά., τα οποία 

αποκτούσαν ειδικό βάρος στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας. Επιπλέον, οι 

εκδοτικές δραστηριότητες και οι διεθνείς συναλλαγές είχαν αυξηθεί, ενώ η ατμομηχανή 

χρησιμοποιούταν όλο και περισσότερο στην παραγωγική διαδικασία (Maddison 2007, σ. 

283). Ο Colquhoun, όπως ο Lavoisier και λιγότερο ο Davenant, αναγνώριζε τη σημασία της 

συγκέντρωσης και κατασκευής αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων, για την άσκηση 

οικονομικής πολιτικής με γνώμονα τη κοινωνική ευημερία. Για τον λόγο αυτό είχε κάνει και 

σχετική έκκληση προς τη κυβέρνηση (Colquhoun 1814, σσ. 63 - 64).    

 Οι εκτιμήσεις του Colquhoun συνεχιστήκαν από τον Joseph Lowe, έναν αρχικά άσημο 

συγγραφέα της εποχής, ο οποίος αργότερα έκανε αίσθηση με την έκδοση του δοκιμίου The 

Present State of England in Regard to Agriculture, Trade and Finance; with a Comparison of 

Prospects of England and France (1822). Στο συγκεκριμένο δοκίμιο, ο Lowe επεκτείνει τις 

εκτιμήσεις του Colquhoun έως το 1822, χρησιμοποιώντας την δεκαετή απογραφή του 1821 

καθώς και την Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τον αγροτικό τομέα, η οποία 

δημοσιεύτηκε το ίδιο έτος. Ο Lowe εκτιμάει τον πληθυσμό της Μεγάλης Βρετανίας και της 

Ιρλανδίας για το 1822 στους 21.500.000 κατοίκους και το αντίστοιχο εθνικό εισόδημα στις 

350.000.000 £ (Lowe 1822, Παράρτημα, σ. 70 και σ. 77). Επιπλέον, υπολογίζει το 

φορολογικό βάρος ως τον λόγο των φορολογικών εισπράξεων προς το εθνικό εισόδημα, 

έχοντας αφαιρέσει το συνολικό εισόδημα επιβίωσης καθώς θεωρούσε πως δεν επιδέχεται 

φορολόγησης. Οι εκτιμήσεις του αφορούν τα έτη 1792, 1806, 1814 και 1822 τόσο σε 

τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές, με έτος βάσης το 1792 (Lowe 1822, σ. 259). Έτσι, ο 

Lowe γίνεται ο πρώτος οικονομολόγος που κατασκευάζει χρονολογικές σειρές του εθνικού 

εισοδήματος εκφρασμένο σε σταθερές τιμές.       

 Ο Lowe βρήκε ενδιαφέρουσες τις απόψεις του Thomas Malthus, ο οποίος πρέσβευε 

πως η αύξηση του πληθυσμού δε συνοδεύεται από μία ανάλογη αύξηση των πόρων με 
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αποτέλεσμα να επιδεινώνονται αναπόφευκτα οι συνθήκες διαβίωσης. Προσπάθησε, 

λοιπόν, να ερευνήσει κατά πόσο επαληθεύονται εμπειρικά οι πεσιμιστικές απόψεις του 

Malthus. Τελικά, οδηγήθηκε στο συμπέρασμα πως από το 1792 η αύξηση του πληθυσμού 

συνοδεύτηκε από μία τουλάχιστον αναλογική αύξηση της παραγωγής.   

 Τον Lowe απασχολούσε, επίσης, η επίδραση που είχε η μεταβολή των τιμών στα 

διάφορα μακροοικονομικά μεγέθη. Έτσι, πρότεινε στην κυβέρνηση να καθιερώσει κάποιο 

δείκτη τιμών με τον οποίο οι πληρωμές (ανάμεσά τους και οι τόκοι του δημοσίου χρέους) 

θα προσαρμόζονταν στις μεταβολές της αγοραστικής δύναμης του χρήματος. Ο δείκτης 

αυτός θα βασίζονταν στη μεταβολή των τιμών των βασικών εμπορευμάτων που 

καταναλώνουν τα νοικοκυριά (Lowe 1822, σσ. 277 - 28, Παράρτημα, σσ. 94 - 100). Όμως, 

σύμφωνα με  τον Jevons αν και το Σχήμα που προτείνει ο Lowe είναι απόλυτα έγκυρο, δεν 

προχώρησε σε λεπτομέρειες που αφορούσαν πρακτικά ζητήματα κι ως εκ τούτου η ιδέα 

του περιλάμβανε περιττές δυσκολίες (Jevons 1900, σσ. 321 - 322). Επιπλέον, ο Lowe 

βασιζόμενος στις εκτιμήσεις του Colquhoun υπολόγισε την κατανάλωση ανά κύρια 

κατηγορία, ενώ πρόσθεσε στο εθνικό εισόδημα τις επενδύσεις ή τις αποταμιεύσεις ως 

προσθήκες στο εθνικό κεφάλαιο, οι οποίες αποτελούσαν το ένα έκτο του εθνικού 

εισοδήματος (Lowe 1822, Παράρτημα, σσ. 75 - 76). Τέλος, προέκτεινε μέχρι το 1823 τις 

εκτιμήσεις του εθνικού πλούτου που είχε κάνει ο Colquhoun, αν και θεωρούσε πως ήταν 

μικρότερης σημασίας σε σχέση με τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος.  

 Το 1833, δέκα χρόνια μετά τη δημοσίευση του δοκιμίου του Lowe, ο Pablo Pebrer53 

εκδίδει το δοκίμιο Taxation, Revenue, Expenditure, Power, Statistics, and Debt of the British 

Empire and a Practical Plan for Applying Them to the Liquidation of the National Debt, όπου 

επεκτείνει τις εκτιμήσεις του Colquhoun (τον οποίο εξήρε ανάμεσα σε άλλους συγγραφείς 

της εποχής του για την πληρότητα των εκτιμήσεών του) πάνω στο εθνικό εισόδημα 

χρησιμοποιώντας την απογραφή του 1831 καθώς και άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές πηγές. 

                                                           
53

 Δε βρέθηκαν πληροφορίες σχετικές με τη χρονολογία γέννησης και θανάτου του Pebrer. 
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Έτσι, για το 1830 υπολογίζει το εθνικό εισόδημα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας 

να ανέρχεται στις 514.823.059 £ (Pebrer 1833, σ. 350). Στο τελευταίο κεφάλαιο του 

δοκιμίου του ο Pebrer, όπως και οι προγενέστεροι συγγραφείς, επέδειξε ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον του 

επικεντρωνόταν κυρίως στο να αναδείξει τις ατέλειες του υπάρχοντος φορολογικού 

συστήματος, το οποίο ήταν όχι μόνο κοινωνικά άδικο αλλά ταυτόχρονα λειτουργούσε 

ανασταλτικά στην περαιτέρω αύξηση του εθνικού προϊόντος (Pebrer 1833, σσ. 479 - 481).  

Ως εκ τούτου, ο Pebrer υποστήριζε54 μία φορολογική ελάφρυνση των εισοδημάτων τα 

οποία επιβαρύνονταν, κυρίως μέσω της έμμεσης φορολογίας. Παράλληλα, για να καλυφθεί 

η μείωση των δημοσίων εσόδων που θα προέκυπτε από την αναθεώρηση του φορολογικού 

συστήματος, ο ίδιος πρότεινε την επιβολή φόρου της τάξεως του 9,25% στην προσωπική 

περιουσία και στο κεφάλαιο, μοιρασμένη σε οκτώ μη ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις. Μία 

τέτοια πολιτική πίστευε ο Pebrer ότι θα οδηγούσε σε εισπράξεις που θα ανέρχονταν στις 

500.000.000 £ σε δύο χρόνια, μειώνοντας έτσι το δημόσιο χρέος στο ένα δεύτερο χωρίς 

στην πραγματικότητα να επιβαρυνθεί καμία κοινωνική τάξη.     

 Το 1842, η κατάργηση του νόμου των σιτηρών55 από τον Robert Peel56 (1788 - 1850), 

αναγκάζει την κυβέρνηση να επιβάλει φόρο εισοδήματος για την αναπλήρωση των εσόδων 

που μειώθηκαν από τη κατάργηση των δασμών. Η καταγραφή των φόρων εισοδήματος από 

τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες εμπλουτίζει τη βάση δεδομένων με στοιχεία πιο αξιόπιστα 

                                                           
54

 Ο Pebrer θέτει 22 κανόνες σχετικά με τη φορολογική πολιτική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η 

κυβέρνηση (Pebrer 1833, σσ. 506 - 510).  

55
 Ο νόμος των σιτηρών θεσπίστηκε στην προσπάθεια να ευνοηθούν οι παραγωγοί αγροτικών 

προϊόντων, σε περιόδους όπου το επίπεδο τιμών (των προϊόντων τους) ήταν χαμηλό. Ειδικότερα, ο 

νόμος αυτό αποσκοπούσε στην αύξηση της τιμής του εγγλέζικου καλαμποκιού (αλλά και του σίτου, 

του κριθαριού, της σίκαλης καθώς και της βρώμης) και ταυτόχρονα στη διατήρηση της 

μονοπωλιακής ισχύς των άγγλων αγροτών μέσω της απαγόρευσης εισαγωγής ξένου καλαμποκιού, 

μέχρι η εγχώρια τιμή του να προσεγγίσει ένα ορισμένο επίπεδο (Tsoulfidis 2000).  

56
 Ο Robert Peel διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, τις περιόδους 1834 - 

1835 και 1841 - 1846.  
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για την εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος σε σχέση με τα στοιχεία παραγωγής κι εμπορίου 

που χρησιμοποίησε ο Colquhoun και οι συνεχιστές του. Ο πρώτος που αξιοποίησε τα 

βελτιωμένα δεδομένα που συνέλλεγε η κεντρική κυβέρνηση, ήταν ο William Ray Smee 

(1816 - 1877), συνδυάζοντας τα με την δεκαετή απογραφή του 1841. Οι εκτιμήσεις του 

Smee περιλαμβάνονται σε μία από τις τρεις μπροσούρες που εξέδωσε ο ίδιος το 1846 κι 

αποσκοπούσε στο να αποδείξει πως ο φόρος εισοδήματος που πρότεινε θα αύξανε ακόμα 

περισσότερο τα δημόσια έσοδα από ότι εκείνος του Peel, παρ’ όλο που η φορολογική 

πολιτική του τελευταίου παρουσίασε αξιόλογα δημοσιονομικά αποτελέσματα.  

 Ο Smee ταξινόμησε τους διάφορους επαγγελματικούς κλάδους57 της εποχής του και 

στη συνέχεια κατηγοριοποίησε τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε κάθε τομέα 

ανάλογα με τα εισοδήματα που λάμβαναν σε, κατώτερα, μεσαία και ανώτερα. Για την 

κατηγοριοποίησή τους, ο Smee χρησιμοποίησε συγκεκριμένες εισοδηματικές κλίμακες κάτι 

που αποτελούσε καινοτομία στην ιστορία των εθνικών λογαριασμών (Studenski 1958, σσ. 

112 - 113). Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, ο πληθυσμός της Μεγάλης Βρετανίας και 

της Ιρλανδίας για το έτος 1846 κυμαινόταν στους 20.000.000 κατοίκους, εκ των οποίων 

μόνο οι 8.135.900 ήταν εκείνοι που επιβαρύνονταν με φόρους. Επιπλέον, υπολόγισε ότι το 

εθνικό εισόδημα ανερχόταν στις 488.400.000 £ και με την επιβολή ενός καθολικού κι 

ενιαίου φόρου εισοδήματος, της τάξεως58 του 2,93 %, τα συνολικά δημόσια έσοδα θα 

                                                           
57

 Οι τομείς περιλαμβάνουν τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση, το εμπόριο, τις κρατικές υπηρεσίες, 

τις επαγγελματικές υπηρεσίες καθώς και τις οικιακές υπηρεσίες (Deane 1956, σ. 351). Ο Smee σε 

αντίθεση με άλλους ερευνητές του πρώτου μισού του 19
ου

 αιώνα, όπως ο Gentz, ο Colquhoun, ο 

Lowe, ο Pebrer κ.ά. δεν ήταν επηρεασμένος από το σμιθιανό δόγμα. Ο ίδιος θεωρούσε πως όλες οι 

κοινωνικές τάξεις ανεξαιρέτως θα έπρεπε να συνεισφέρουν στο δημόσιο ταμείο (Studenski 1958, σ. 

114), κι ως εκ τούτου δε διέκρινε τα εισοδήματα σε εκείνα των παραγωγικών εργαζομένων και μη 

στην εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος. 

58
 Ο Peel εφάρμοζε κι αυτός τον ίδιο φορολογικό συντελεστή αλλά για εισοδήματα άνω των 150 £ 

τον χρόνο, ενώ ταυτόχρονα επέβαλλε διάφορους έμμεσους φόρους. Ο Smee ήταν υπέρμαχος της 

κατάργησης όλων των φόρων και της αντικατάστασής τους με έναν ενιαίο και καθολικό φόρο 

εισοδήματος. 
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έφταναν στις 14.300.000 £, σχεδόν διπλάσια από εκείνα που εισέρεαν στα κρατικά ταμεία 

με τη φορολογική πολιτική που ήδη εφαρμόζονταν. Ο υπολογισμός του εθνικού 

εισοδήματος χρησιμοποιώντας τον φόρο εισοδήματος δεν ήταν ιδέα του Smee καθώς είχε 

ήδη αναπτυχθεί από τους Pitt, Beeke και Bell. Η διαφορά, όμως, είναι πως ο Smee 

χρησιμοποίησε πραγματικά δεδομένα παρά προβλέψεις.    

 Στη συνέχεια, ο Robert Dudley Baxter (1827 - 1875), ένας διακεκριμένος στατιστικός 

και οικονομολόγος της εποχής κάνει ανοιχτή κριτική στη σμιθιανή διάκριση χωρίς όμως να 

την απορρίπτει τελικά πλήρως. Σε μία εργασία του που παρουσίασε το 1868 στη Στατιστική 

Εταιρία με τον τίτλο National Income of the United kingdom, θεωρεί πως η διάκριση του 

Adam Smith σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία είναι στη πραγματικότητα 

επιφανειακή και ανακριβής επειδή κάθε τάξη συμβάλλει κάτι στην παραγωγή (Baxter 1868, 

σ. 69). Ο Baxter θεωρούσε πως ανάμεσα στην παραγωγική και μη παραγωγική εργασία 

μεσολαβεί η βοηθητική εργασία59. Η παραγωγική εργασία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που θεωρεί ο Smith παραγωγικές, εκτός από το λιανικό εμπόριο που 

περιλαμβάνεται στη βοηθητική εργασία μαζί με τις μεταφορές και τις κτηματομεσιτικές 

υπηρεσίες. Τέλος, στη μη παραγωγική εργασία κατατάσσει τις δημόσιες όπως και τις 

ιδιωτικές υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των οικιακών, καθώς και την κατοχή κρατικών 

ομολόγων (Baxter 1868, σ. 72). Για τον υπολογισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος 

ο Baxter περιλαμβάνει το εισόδημα και των τριών κατηγοριών, ενώ για την εκτίμηση του 

                                                           
59

 Σύμφωνα με τον Baxter μία συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα μπορεί ανάλογα με τη 

χρήση της να είναι είτε παραγωγική είτε μη παραγωγική. Ειδικότερα αναφέρει πως η επαγγελματική 

δραστηριότητα έχει ταξινομηθεί από τους οικονομολόγους σε δύο κατηγορίες, τη παραγωγική όπως 

η γεωργία ή η μεταποίηση και στη μη - παραγωγική όπως ο στρατός ή οι οικιακές υπηρεσίες. Αλλά 

αρκετές δραστηριότητες συμμετέχουν και στις δύο κατηγορίες και δεν είναι δυνατόν χωρίς βία [sic] 

να διαχωριστούν εντελώς (1868, σ.67). Ως παράδειγμα αναφέρει τις μεταφορές οι οποίες όταν 

διακινούν τα προϊόντα από τον τόπο παραγωγής στην αγορά συμβάλλουν έμμεσα στην παραγωγική 

διαδικασία. Αντιθέτως όταν οι μεταφορές χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ανθρώπων από ένα 

σημείο σε ένα άλλο αποσκοπώντας στην διασκέδασή τους, η δραστηριότητα αυτή θεωρείται μη 

παραγωγική.  
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καθαρού εθνικού εισοδήματος περιλαμβάνει αποκλειστικά το εισόδημα των παραγωγικών 

εργαζομένων καθώς και ένα ποσοστό του εισοδήματος που λαμβάνουν οι βοηθητικοί 

εργαζόμενοι60 (Baxter 1868, σσ. 73 - 74).      

 Ο Baxter για να εκτιμήσει τον πληθυσμό χρησιμοποίησε την δεκαετή απογραφή του 

1861 και προέκτεινε τις εκτιμήσεις του μέχρι το 1867, χρησιμοποιώντας τους ετήσιους 

ρυθμούς μεγέθυνσης πριν το 1861. Έτσι, υπολόγισε πως το 1867 ο πληθυσμός του 

Ηνωμένου Βασιλείου ανέρχονταν στους 29.709.000 κατοίκους (Baxter 1868, σ. 16). 

Παράλληλα αξιοποιώντας μία πληθώρα στοιχείων όπως φόροι εισοδήματος, επιθεωρήσεις 

μισθών, ενοίκια κατοικίας κ.ά. εκτίμησε το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα στις 814.000.000 

£, ενώ το καθαρό εθνικό εισόδημα υπολόγισε ότι κυμαινόταν μεταξύ 550.000.000 - 

600.000.000 £ (Baxter 1868, σσ. 73 - 74). Στον Πίνακα 2.3.2 παρουσιάζουμε τις εκτιμήσεις 

εθνικού εισοδήματος και πληθυσμού του Baxter σε σχέση με τις προγενέστερες των Gentz, 

Colquhoun, Pebrer και Smee.           

 Στη Γαλλία και κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, οι εμπειρικές εκτιμήσεις των 

Lavoisier και Lagrange, συνεχίζονται από τον Charles Ganilh (1758 - 1836). Ο ίδιος ήταν 

δικηγόρος ενώ ασχολήθηκε και με την πολιτική την περίοδο μετά την επανάσταση, όπως 

και στα χρόνια του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Η ενασχόλησή του με τα κοινά ερέθισε το 

ενδιαφέρον του για την οικονομία και τη στατιστική με αποτέλεσμα να συγγράψει τρία 

δοκίμια.            

 Το έργο του Adam Smith είχε γίνει ήδη γνωστό στη χώρα και δε θα μπορούσε να μην 

                                                           
60

 Ο Baxter χρησιμοποιεί τους όρους αρχικά κέρδη (original earnings) και έμμεσα κέρδη (second - 

hand earnings) ώστε να διακρίνει τα εισοδήματα που προκύπτουν από την παραγωγή νέων αξιών 

χρήσης και προσμετρούνται για πρώτη φορά στο εθνικό εισόδημα, σε αντιπαραβολή με τα 

εισοδήματα εκείνα που προσμετρούνται για δεύτερη φορά καθώς η προέλευσή τους εντοπίζεται στα 

αρχικά κέρδη. Στη βάση της διάκρισης αυτής, όλα τα εισοδήματα των παραγωγικών εργαζομένων 

καθώς κι ένα μέρος των βοηθητικών αντιστοιχούν στα αρχικά κέρδη ενώ τα εισοδήματα των 

υπόλοιπων βοηθητικών εργαζομένων, όπως κι όλα τα εισοδήματα των μη παραγωγικών 

εργαζομένων αντιστοιχούν στα έμμεσα κέρδη. 
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κεντρίσει το ενδιαφέρον του Ganilh. Ο ίδιος μάλιστα αφιέρωσε στον Adam Smith ένα 

ολόκληρο κεφάλαιο στο δεύτερο δοκίμιο του, το Systèmes de l’ Economie (1809), στο οποίο 

όμως δεν δείχνει να συμμερίζεται τη σμιθιανή άποψη πως το εθνικό εισόδημα αποτελείται 

από το προϊόν των παραγωγικών εργαζομένων. Αντιθέτως, ενστερνίστηκε τη θεωρητική 

παράδοση των Petty, King και Beeke στην Αγγλία και των Boisguillebert και Vauban στη 

Γαλλία η οποία είχαν μία περιεκτική (comprehensive) θεώρηση της παραγωγής. Παρ’ όλες 

τις αντιθέσεις προς τη σμιθιανή διάκριση, οι εκτιμήσεις του αποκλείουν το προϊόν των 

υπηρεσιών από το εθνικό εισόδημα. Αυτή η αντίφαση πιθανότατα να οφείλεται στην 

έλλειψη των σχετικών στοιχείων.    

Πίνακας 2.3.2: Εκτιμήσεις του Εθνικού Εισοδήματος της Αγγλίας και Ουαλίας από τους 

Gentz, Colquhoun, Pebrer, Smee και Baxter61 

 

Οι εμπειρικές μελέτες του Ganilh δημοσιεύονται το 1815 στο τελευταίο και πιο 

σημαντικό δοκίμιο με τον τίτλο La Théorie de l’ Economie Politique όπου στον πρώτο τόμο 

προσπαθεί να διορθώσει τις εκτιμήσεις του Lavoisier για το εθνικό εισόδημα του 1789. 

Αρχικά ο Ganilh διακρίνει την οικονομική δραστηριότητα σε τέσσερις βασικούς τομείς που 

περιλαμβάνουν τον αγροτικό τομέα, τα ορυχεία, τη μεταποίηση και το εμπόριο. Στη 

συνέχεια υπολογίζει για τον κάθε τομέα ξεχωριστά την αξία του παγίου κεφαλαίου και των 

                                                           
61

 Στις εκτιμήσεις του Gentz δε περιλαμβάνεται η Ιρλανδία. Όσο αφορά τις εκτιμήσεις του 

πληθυσμού που υπάρχουν στο δοκίμιο του Pebrer, προέρχονται από την δεκαετή απογραφή 

πληθυσμού και αναφέρονται στο έτος 1931 (Pebrer 1833, σσ. 332 - 333). 

Εκτιμητής Έτος Αναφοράς Εισόδημα Πληθυσμός 

Gentz 1799 195.000.000 £ 10.000.000 + 

Colquhoun 1812 430.521.372 £ 17.096.803 

Pebrer 1830 514.823.059 £ 24.271.758  

Smee 1846 488.400.000 £ 20.000.000 

Baxter 1867 814.000.000 £ 29.709.000 
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ενδιάμεσων εισροών που χρησιμοποιούνται, τον αριθμό και το κόστος των εργαζομένων 

καθώς και την ακαθάριστη και καθαρή αξία της παραγωγής.     

 Όσο αφορά την ακαθάριστη αξία της παραγωγής του αγροτικού τομέα, ο Ganilh 

περιλαμβάνει τα προϊόντα εκείνα που ο Lavoisier είχε παραλείψει όπως, τα λαχανικά, τα 

φρούτα, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τις πρώτες ύλες που κατευθύνονται στον τομέα της 

μεταποίησης, τα άλογα και τα μουλάρια που διέθετε στους υπόλοιπους τομείς 

(συμπεριλαμβανομένου και της κυβέρνησης). Έχοντας διορθώσει αρκετές από τις ατέλειες 

που περιείχαν οι εκτιμήσεις του Lavoisier, o Ganilh υπολογίζει τελικά το συνολικό 

ακαθάριστο εισόδημα της Γαλλίας να κυμαίνεται στις 5.800.000.000 λίβρες και το 

αντίστοιχο καθαρό εισόδημα στις 2.100.000.000 λίβρες. Στην ίδια εργασία εκτός από τις 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, ο Ganilh μας προσφέρει και μία εικόνα των 

τρομακτικών ανισοτήτων που επικρατούσαν στη γαλλική κοινωνία λίγο πριν το ξέσπασμα 

της Γαλλικής Επανάστασης, όπου οι εργαζόμενοι οι οποίοι αντιπροσώπευαν τα 23/26 του 

συνολικού πληθυσμού λάμβαναν μόλις τα 2/3 του συνολικού ακαθάριστου προϊόντος 

(Studenski 1958, σσ. 121 - 122). Τελειώνοντας να επισημάνουμε πως οι εκτιμήσεις του 

Ganilh αν και βελτιωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του Lavoisier, εξακολουθούσαν να 

περιέχουν ατέλειες και μεθοδολογικά λάθη (αυτό σε ένα βαθμό αποδίδεται στις μη 

αξιόπιστες βάσεις δεδομένων που υπήρχαν στη Γαλλία). Ωστόσο θεωρούνται οι 

πληρέστερες που είχαν δημοσιευτεί έως τότε στη χώρα.     

 Στις αρχές τις δεκαετίας του 1830, ιδρύεται στη Γαλλία το Γραφείο Στατιστικής. Το 

1836 δημοσιεύεται η πρώτη απογραφή πληθυσμού της Γαλλίας, δηλαδή 35 χρόνια μετά την 

αντίστοιχη απογραφή για την Αγγλία η οποία όμως ήταν πληρέστερη, καθώς δεν 

περιορίζονταν στη καταμέτρηση του πληθυσμού όπως η  γαλλική. Το 1839 δημοσιεύεται η 

απογραφή της γεωργίας, ενώ το 1856 δημοσιεύεται μετ’ εμποδίων η απογραφή της 

βιομηχανίας. Υπεύθυνος για την έκδοση των συγκεκριμένων απογραφών ήταν ο διοικητής 

του Γραφείου Στατιστικής και λαμπρός συγγραφέας και στατιστικός, ο Alexandre Moreau de 
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Jonnès (1778 - 1870). O ίδιος το 1856 εκδίδει ένα μικρό δοκίμιο όπου ενοποιεί τις τρεις 

προηγούμενες απογραφές και εκτιμάει την ακαθάριστη αξία και τα εισοδήματα των 

εργατών για τον αγροτικό τομέα, τη μεταποίηση και τη χειροτεχνία. Η εκτίμηση του εθνικού 

εισοδήματος από τον Moreau de Jonnès ήταν ιδιαίτερα περιοριστική κι αυτό δεν οφείλεται 

τόσο στην αποδοχή του σμιθιανού δόγματος (το οποίο προσέδιδε έτσι κι αλλιώς ευρύτερο 

περιεχόμενο στην παραγωγή από ότι οι εκτιμήσεις του Moreau de Jonnès), αλλά όπως είχε 

παραδεχτεί ο ίδιος, στα μη κατάλληλα στατιστικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή του 

(Studenski 1958, σ. 125).       

 Έναν αιώνα περίπου μετά τη δημοσίευση του Tableau Economique και τις εκτιμήσεις 

του Lavoisier, η φυσιοκρατική αντίληψη της παραγωγής εξακολουθούσε να επιδρά στις 

εμπειρικές εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος της Γαλλίας. Το 1878, ο Dr. L. Vacher62 

εκτίμησε το εθνικό εισόδημα της Γαλλίας ακολουθώντας τη προσέγγιση του Lavoisier και τη 

φυσιοκρατική διάκριση μεταξύ καθαρού κι ακαθάριστου εισοδήματος (Studenski 1958, σ. 

127). Η οριστική ρήξη με τη φυσιοκρατικό και σμιθιανό περιεχόμενο της παραγωγής  

προκύπτει με τις εκτιμήσεις του Paul Leroy - Beaulieu (1843 - 1916) για το 1881 και του 

Alfred de Foville (1842 - 1913) για το 1887. Αμφότεροι εκτιμούν το εθνικό εισόδημα ως το 

σύνολο των εισοδημάτων που κερδίζουν οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως ειδικότητας 

(Studenski 1958, σ. 127).        

 Στα μισά περίπου του 19ου αιώνα εμφανίζονται οι πρώτες εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η οικονομική κρίση του 1837 

παρακινεί τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Martin Van Buren (1782 - 1862) να εισηγηθεί στο 

αμερικανικό Κογκρέσο τη διεύρυνση της απογραφής του 1840 (είχαν προηγηθεί πέντε 

απογραφές από το 1790) ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα στο μέλλον 

ανάλογες κρίσεις. Ο George Tucker (1775 - 1861), καθηγητής της Ηθικής Φιλοσοφίας στο 

πανεπιστήμιο της Virginia και πρώην μέλος του Κογκρέσου, βασιζόμενος στις έξι 

                                                           
62

 Δε βρέθηκαν πληροφορίες σχετικές με τη χρονολογία γέννησης και θανάτου του Vacher. 
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απογραφές που είχαν δημοσιευτεί και κυρίως σε εκείνη του 1840, παρουσιάζει στο δοκίμιο 

Progress of the United States in Population and Wealth in Fifty Years (1843) την πρώτη 

εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος των ΗΠΑ για το έτος 1940. Στη συνέχεια, το 1855 

επεκτείνει τις εκτιμήσεις του, αξιοποιώντας την απογραφή του 1850.    

 Ο Tucker στο δοκίμιό του επισημαίνει τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την 

εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος των ΗΠΑ, με κυριότερη εκείνη της διαφοροποίησης των 

τιμών του ίδιου προϊόντος από πολιτεία σε πολιτεία, λόγω των κλιματικών και 

πληθυσμιακών διαφορών όπως και εκείνων στο δίκτυο διανομής. Έτσι, προτείνει να 

ληφθούν υπόψη οι ποσότητες που παράγονται στις διάφορες περιοχές και η χρηματική 

τους αξία να εκτιμηθεί χρησιμοποιώντας μία μέση τιμή (Tucker 1855, σ.169). Ο Tucker 

χρησιμοποιώντας δεδομένα παραγωγής εκτιμάει το εθνικό εισόδημα ως τη συνολική 

καθαρή προστιθέμενη αξία του αγροτικού τομέα, της μεταποίησης, του εμπορίου, της 

εξόρυξης, της δασοκομίας και της αλιείας. Ταυτόχρονα, υπολογίζει το μοναδιαίο εισόδημα 

ανά περιφέρεια και για το σύνολο της χώρας. Οι εκτιμήσεις του δείχνουν πως το εθνικό 

εισόδημα αυξάνεται κατά 74%, από 1.063.000.000 $ το 1840 σε 1.986.000.000 $ το 1850. 

Για την ίδια περίοδο το μοναδιαίο εισόδημα αυξάνεται από τα 62 $ στα 87 $.    

 Οι εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος από τον Tucker για της ΗΠΑ, όπως και εκείνες 

των Colquhoun, Lowe και Pebrer για την Αγγλία, αποτυπώνουν τη σμιθιανή διάκριση καθώς 

δεν περιλαμβάνουν τις υπηρεσίες και το δημόσιο τομέα στην εκτίμηση του εθνικού 

εισοδήματος. Ταυτόχρονα, οι εκτιμήσεις του Tucker ήταν πιο ακριβείς από εκείνες των 

Άγγλων ερευνητών επειδή είχε πρόσβαση σε καλύτερης ποιότητας στατιστικά στοιχεία ενώ 

ο ίδιος είχε μεγαλύτερες δυνατότητες καθώς θεωρούνταν πολύ καλός γνώστης της 

στατιστικής όπως και της οικονομικής θεωρίας.  
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2.3.4. Η νεοκλασική σχολή και η οριστική ρήξη με τη σμιθιανή διάκριση 

 

Η σμιθιανή διάκριση επέδρασε στις εμπειρικές εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος 

μέχρι το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, όπου στην οικονομική σκέψη αρχίζει πλέον να 

θεμελιώνεται η νεοκλασική σχολή. Ο Alfred Marshall μαζί με τη σύζυγό του Mary Paley 

Marshall (1850 - 1944) εκδίδουν το 1879, το δοκίμιο The Economics of Industry 

συνεχίζοντας, μετά από δεκαετίες, την παράδοση των Petty, King, Davenant, Beeke καθώς 

και των γάλλων θεωρητικών Boisguillbert και Vauban, οι οποίοι θεωρούσαν πως κάθε 

είδους εργασίας συνεισφέρει στο εθνικό εισόδημα. Γράφουν χαρακτηριστικά: 

«Υπάρχουν, ξανά, μερικές πολύπλοκες ερωτήσεις που συνδέονται με τη 
διατύπωση του όρου “το καθαρό εισόδημα μιας χώρας”. Σχετίζονται ελάχιστα με 
τη βασική συζήτηση του βιβλίου, όμως δε μπορούν να αγνοηθούν εντελώς… Αλλά 
πρέπει να έχουμε υπόψη πως αυτή η συνολική παραγωγή περιλαμβάνει όλα τα 
αποτελέσματα της ανθρώπινης εργασίας, τα οποία έχουν αγοραία αξία, είτε 
παράγουν υλικό πλούτο είτε όχι. Περιλαμβάνει το όφελος που λαμβάνεται από τη 
συμβουλή ενός γιατρού, την ευχαρίστηση από το άκουσμα ενός επαγγελματία 
τραγουδιστή, και την απόλαυση όλων εκείνων των υπηρεσιών για τις οποίες 
προσλαμβάνεται κάποιος να εκπληρώσει, για κάποιον άλλον. Περιλαμβάνει τις 
υπηρεσίες που παρέχονται όχι μόνο από τον οδηγό λεωφορείου, αλλά επίσης κι 
από τον αμαξά που οδηγεί μία ιδιωτική άμαξα. Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες μίας 
οικιακής υπηρέτριας που φτιάχνει ή επιδιορθώνει ή καθαρίζει ένα χαλί ή ένα 
φόρεμα, όπως επίσης και τα αποτελέσματα της εργασίας του ταπετσιέρη, του 
πιλοπώλη, και του βαφέα.» (Marshall και Marshall 1879, σ. 98). 

  

 Η απόρριψη της σμιθιανής διάκρισης από τον Marshall και η ηγεμόνευση της 

νεοκλασικής σχολής θα επιδράσει στις εμπειρικές εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος. 

Όμως, ο Marshall θεωρούσε πως η εξάλειψη της σμιθιανής διάκρισης, έπρεπε να γίνει 

σταδιακά διότι είχε καθιερωθεί τόσο στους οικονομολόγους, όσο και στη πρακτική των 

επιχειρηματιών που στο δικό τους λογιστικό πλαίσιο διέκριναν καθαρά μεταξύ της 

παραγωγικής και της μη παραγωγικής εργασίας63. Γράφει ο Marshal για το ζήτημα: 

                                                           
63

 Αυτό είχε ως συνέπεια οι εθνικοί λογαριασμοί να αναπτυχθούν στη βάση των στοιχείων που 

ανακοινώνονταν κατευθείαν από τις επιχειρήσεις χωρίς να προηγηθεί καμία συστηματική 
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«Κι αν χρειαζόταν να κάνουμε μία νέα αρχή θα ήταν καλύτερο να θεωρήσουμε 
όλη την εργασία ως παραγωγική εκτός από εκείνη που απέτυχε το σκοπό για 
τον οποίο προορίζονταν και συνεπώς δε παρήγαγε καμία ωφέλεια». (Marshall 
1890, σ. 54) 

 

Στα τέλη του 19ου αιώνα, η  σμιθιανή  διάκριση έχει πλέον απαξιωθεί στην Αγγλία, 

ενώ οι εμπειρικές εκτιμήσεις αντανακλούν την περιεκτική θεώρηση της παραγωγής όπως 

διατυπώθηκε από των Marshall και τη νεοκλασική σχολή γενικότερα. Την ίδια περίοδο ο Sir 

Arthur Lyon Bowley (1869 - 1957), καθηγητής στατιστικής και οικονομικής θεωρίας, 

ξεκίνησε να ετοιμάζει εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος τις οποίες δημοσίευσε κι 

επέκτεινε το 1904, 1907 και 1913. Στο δοκίμιό του Statistical Studies Relating to National 

Progress in Wealth and Trade Since 1882 (1904) έδειξε πως το εθνικό εισόδημα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από 1.400.000.000 £ το 1882 στις 1.600.000.000 £ το 1891 και 

στις 2.000.000.000 £ το 1903, που σημαίνει πως αυξήθηκε κατά 32%. Παράλληλα, για την 

ίδια περίοδο ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 15% (Bowley 1904, σσ. 16-17). Έτσι, ο Bowley 

κατέληξε στο συμπέρασμα πως το εισόδημα αυξανόταν ταχύτερα από το πληθυσμό και 

μάλιστα προς όφελος της εργατικής τάξης64. Στο ίδιο δοκίμιο, όπως και ο Colquhoun, 

ανέδειξε την αναγκαιότητα ίδρυσης μιας στατιστικής υπηρεσίας, η οποία όχι μόνο θα 

συνέλλεγε τα στατιστικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση του εθνικού 

εισοδήματος αλλά θα μεριμνούσε η ίδια για το τελευταίο (Bowley 1904, σσ. 19 - 20). Η 

έκκληση του Bowley θα γίνει πραγματικότητα μερικές δεκαετίες αργότερα.   

 Από τη δημοσίευση του Tucker κι έπειτα, τα στατιστικά στοιχεία των ΗΠΑ 

παρουσίαζαν μία συνεχή ποιοτική βελτίωση. Ο στρατηγός Francis Walker (1840 - 1897), 

ένας διαπρεπής στατιστικός, σε μία ομιλία που έκανε το 1893 στο Διεθνές Στατιστικό 

                                                                                                                                                                      
προσπάθεια ένταξης των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων σε ένα διαφορετικό λογιστικό 

σύστημα (Μανιάτης et. al. 1999, σ.124). 

64
 Ο Bowley εκτιμάει πως από το 1882 έως το 1902 το ποσοστό των μισθών στο εθνικό εισόδημα, 

αυξάνεται κατά 50%, ενώ ο μισθός ανά εργαζόμενο αυξάνεται κατά 30% (Bowley 1904, σ.16). 
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Ινστιτούτο ανέδειξε την αυξανόμενη σημασία που έχουν τα στατιστικά στοιχεία για τους 

ανθρώπους των ΗΠΑ καθώς και για την ίδια τη κυβέρνηση, επενδύοντας χρήματα κι 

ανθρώπινο δυναμικό, περισσότερο από κάθε άλλο έθνος της εποχής εκείνης (John Koren 

1918, σσ. 573-574).  Όμως, παρ’ όλη τη βελτίωση των στατιστικών στοιχείων θα περάσουν 

μερικές δεκαετίες μέχρι να δημοσιευτούν νέες εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος. Κατά 

τη γνώμη μας, την απάντηση τη δίνει ο ίδιος ο Walker τρία χρόνια αργότερα σε μία ομιλία 

στην Αμερικάνικη Στατιστική Εταιρία, ο οποίος απέδωσε τη βελτίωση των στατιστικών 

στοιχείων περισσότερο στις ευνοϊκές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ, παρά στην 

πρόοδο των απαραίτητων τεχνικών μεθόδων. Ο ίδιος ο Walker χαρακτηριστικά αναφέρει 

πως δε γνώριζε ούτε έναν άνθρωπο ο οποίος να διατηρεί ή να διατηρούσε στη χώρα τη 

θέση του επικεφαλής ενός στατιστικού γραφείου ή μίας στατιστικής υπηρεσίας που να έχει 

τη στοιχειώδη εκπαίδευση για αυτή τη δουλειά… μόνο το ενδιαφέρον τους για το 

αντικείμενο αποτελεί εχέγγυο της επάρκειάς τους (Koren 1918, σ. 574).   

 Τελικά στα τέλη της δεκαετίας του 1890, τέσσερις δεκαετίες περίπου μετά τη 

δημοσίευση των εκτιμήσεων του Tucker, ο Dr. Charles B. Spahr (1860 - 1904), αρθρογράφος 

σε οικονομικά θέματα και συν - εκδότης του φιλελεύθερου περιοδικού Outlook, 

δημοσίευσε το δοκίμιο An Essay on the Present Distribution of Wealth in the United States 

(1896). Ο Spahr στο δοκίμιο αυτό παρουσίασε εκτιμήσεις σχετικά με το μέγεθος και την 

κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος στη χώρα για το έτος 1890.  

 Ο Spahr εκτιμάει το εθνικό εισόδημα ως την καθαρή προστιθέμενη αξία όλων των 

κλάδων συμπεριλαμβάνοντας και τις μη παραγωγικές δραστηριότητες απορρίπτοντας κι 

αυτός με τη σειρά του τη σμιθιανή διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας. Ειδικότερα, ο Spahr υπολογίζει τη συνολική καθαρή προστιθέμενη αξία που 

παράγεται στον αγροτικό τομέα, στη μεταποίηση, στους σιδηρόδρομους [sic], στο εμπόριο, 

στην αγορά ακινήτων (εκτός από εργοστάσια κι αποθήκες), στις υπηρεσίες65 καθώς και στις 

                                                           
65

 Ο Spahr διακρίνει τις υπηρεσίες σε εκείνες που παρέχουν οι δάσκαλοι, οι ιεροκήρυκες, οι γιατροί 
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δραστηριότητες εκείνες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν (Spahr 1896, σσ. 104 - 105). Έτσι 

εκτιμάει το εθνικό εισόδημα στα 10.800.000.000 $, ενώ τη συνολική απασχόληση στους 

22.735.000 εργαζόμενους.       

 Εκτός από τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος ο Spahr εξετάζει και τη κατανομή 

του στις διάφορες εισοδηματικές τάξεις διακρίνοντας το οικογενειακό εισόδημα σε 

διάφορα κλιμάκια. Ο Spahr μας δίνει μία ικανοποιητική εικόνα των ανισοτήτων της 

ανερχόμενης οικονομικά Αμερικής66, όπου το ένα όγδοο των οικογενειών στην Αμερική 

λαμβάνουν περισσότερα από το ένα δεύτερο του συνολικού εισοδήματος, και το 

πλουσιότερο ένα τοις εκατό (των οικογενειών, σημείωση δική μου) λαμβάνει μεγαλύτερο 

εισόδημα απ’ ότι το φτωχότερο πενήντα τοις εκατό (Spahr 1896, σ. 129). Στη συνέχεια όμως 

θα ανασκευάσει τις αρχικές του διατυπώσεις ως υπερβολικές (Brady 1957, σ. 79). 

 Ο Spahr θεωρούσε πως οι ανισότητες εδράζουν στο άδικο φορολογικό σύστημα της 

εποχής. Έτσι, ο ίδιος προτείνει απαλλαγή φόρου σε ετήσια εισοδήματα κάτω των 350 $ και 

παράλληλα την επιβολή ενός προοδευτικού φορολογικού συντελεστή, ο οποίος θα 

διαφοροποιείται όταν εφαρμόζεται στα περιουσιακά στοιχεία σε σχέση με το εισόδημα 

(Spahr 1896, σ. 135). Τέλος, πρότεινε την αναθεώρηση των έμμεσων φόρων κι έλεγχο των 

μονοπωλίων. Το δοκίμιο του Spahr αποτελεί σταθμό στην ιστορία των εθνικών 

λογαριασμών των ΗΠΑ καθώς όχι μόνο βελτίωσε τις τεχνικές του Tucker, αλλά ταυτόχρονα 

έδωσε μία συμπαγή εικόνα της κατανομής του εισοδήματος στην αμερικανική κοινωνία.

 Συνεχιστής του έργου του Spahr θεωρείται ο Willford King (1880 - 1962) όπου στο 

δοκίμιο που εξέδωσε το 1915 με τον τίτλο The Wealth and Income of the People of the 

United States αποτυπώνει τη κατανομή του πλούτου και του εισοδήματος στις ΗΠΑ. Ο King 

χρησιμοποιώντας τη δεκαετή απογραφή του 1910 εκτιμάει ότι το εθνικό εισόδημα των ΗΠΑ 

                                                                                                                                                                      
και δικηγόροι, οι οικιακοί βοηθοί καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες.  

66
 Αν και η ανισότητα στην Αμερική ήταν σημαντική, ο Spahr θεωρούσε πως η γενική κατανομή του 

εισοδήματος είναι ευρύτερη και καλύτερη απ’ ότι στις περισσότερες χώρες της δυτικής Ευρώπης 

(Spahr 1896, σ. 129). 
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αυξάνεται από 2.214.000.000 $ το 1850, σε 30.530.000.000 $ το 1910, ενώ το ετήσιο εθνικό 

εισόδημα ανά κάτοικο αυξάνεται από 95 $ σε 332 $. Επίσης, υπολογίζει67 ότι το ετήσιο 

εισόδημα μιας μέσης οικογένειας αυξάνεται από 535 $ το 1850 σε 1.494 $ το 1910. Η 

αύξηση αυτή δεν οφείλεται μόνο στην αύξηση του ονομαστικού εθνικού εισοδήματος αλλά 

και στη μείωση του μεγέθους της μέσης οικογένειας από 5,6 άτομα σε 4,5 (King 1915, σ. 

129).             

 Ο King σε αντίθεση με τον Spahr θεωρούσε πως ο μέσος εργαζόμενος ήταν εκείνος 

που έβγαινε πραγματικά κερδισμένος από την αύξηση του εθνικού εισοδήματος. 

Ειδικότερα υπολογίζει ότι το μερίδιο των μισθών στο εθνικό εισόδημα αυξάνεται 

ποσοστιαία από 35,8% το 1850 σε 46,8 % το 1910, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των κερδών 

μειώνεται από 44% σε 27,5% (King 1915, σ. 160). Ο King ήταν βαθιά συντηρητικός στις 

απόψεις του, αποκήρυσσε μετά βδελυγμίας την πάλη των τάξεων και πίστευε πως οι όποιες 

κοινωνικές ανισότητες οφείλονταν στην υπερπληθώρα ανειδίκευτων εργατικών χεριών σε 

σχέση με τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, ανακινώντας στην ουσία τη μαλθουσιανή 

θεωρία. Έτσι, ως λύση πρότεινε τον έλεγχο των γεννήσεων μέσω της εγκράτειας και την 

απαγόρευση της μετανάστευσης (King 1915, σσ. 249 - 255). Όμως, όπως επισημαίνει ο 

Studenski, οι απόψεις αυτές του King απορρέουν περισσότερο από τις συντηρητικές του 

απόψεις παρά από τις εμπειρικές εκτιμήσεις καθαυτές (Studenski 1958, σ. 143).  

 Η διάκριση που έκανε ο Smith και η κλασική σχολή μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας άσκησε σημαντική επίδραση στις εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος, χωρίς όμως να είναι καθολική καθώς υπήρξαν ερευνητές που σε μικρότερο ή 

σε μεγαλύτερο βαθμό δεν αποδέχτηκαν την εμπειρική σημασία της συγκεκριμένης 

διάκρισης. Η επικράτηση της νεοκλασικής σχολής με τον Alfred Marshall υποβίβασε τη 

                                                           
67

 Ο King κάνει τις αντίστοιχες εκτιμήσεις και σε σταθερές τιμές όπου βρίσκει τις ποσοστιαίες 

μεταβολές να είναι ελαφρώς χαμηλότερες. Ειδικότερα υπολογίζει ότι το ετήσιο εθνικό εισόδημα ανά 

κάτοικο αυξάνεται από 69 $ το 1850 σε 262 $ το 1910, ενώ για τη μέση οικογένεια αυξάνεται από 

384 $ σε 1.181 $ (King 1915, σ. 129).  
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βαρύτητα που είχε η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας στην 

εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος, συνεχίζοντας ουσιαστικά μετά από έναν αιώνα, τη 

θεωρητική παράδοση των Άγγλων, Petty, King και Davenant καθώς και των Γάλλων 

Boisguillbert και Vauban, οι οποίοι πρέσβευαν πως το αποτέλεσμα κάθε εργασιακής 

δραστηριότητας συμβάλλει στο εθνικό εισόδημα. Η περιεκτική θεώρηση της παραγωγής 

συνεχίστηκε και με τη συστηματικοποίηση των εθνικών λογαριασμών ως απαραίτητο 

εργαλείο άσκησης κεϋνσιανών πολιτικών. Μόνη εξαίρεση αποτέλεσαν οι εθνικοί 

λογαριασμοί της Σοβιετικής Ένωσης68 που διατήρησαν την υλιστική προσέγγιση του Smith 

σχετίζοντας το εθνικό εισόδημα με την παραγωγή υλικών αγαθών. Όμως η διάκριση αυτή, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια, διατηρείται ακόμα από κάποιες εθνικές στατιστικές 

υπηρεσίες και υπερεθνικούς οργανισμούς, ενώ οι απόψεις που έχουν διατυπώσει αρκετοί 

ορθόδοξοι οικονομολόγοι έχουν τις θεωρητικές του ρίζες στη διάκριση μεταξύ 

παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας. 

2.4. Το Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών στον 20ο Αιώνα  
 
 
2.4.1. Το οικονομικό κραχ του 1929: Καταλύτης για τη ραγδαία εξέλιξη των εθνικών 

λογαριασμών  

 

Πριν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, λίγες σχετικά χώρες διέθεταν έστω και στοιχειωδώς 

συστηματικές εκτιμήσεις εθνικού εισοδήματος69 καθώς από τη μία η κρατούσα οικονομική 

θεωρία εστίαζε την προσοχή της σε μεμονωμένα αγαθά και κλάδους και όχι στο σύνολο της 

                                                           
68

 Η προ - σοβιετική Ρωσία υπήρξε η τρίτη χώρα μετά την Αγγλία και τη Γαλλία όπου 

παρουσιάστηκαν εκτιμήσεις για το εθνικό εισόδημα. Η πρώτη ήταν από τον Γερμανό B.F.J. Herman 

για το 1790, η δεύτερη του A. N. Radischev για το 1792 και η τρίτη ενός ανώνυμου συγγραφέα για το 

1795. (Kendrick 1970, σσ. 294 - 296 και σ. 301). Η επόμενη εκτίμηση εμφανίζεται 102 χρόνια μετά 

από τον V.I. Pokrovsky, που σημαίνει πως η σμιθιανή διάκριση δεν επέδρασε στη θεωρητική εξέλιξη 

των εθνικών λογαριασμών στη Ρωσία. Για τον λόγο αυτό προτιμήσαμε να μην αναφέρουμε 

περισσότερα για τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος της Ρωσίας.  

69
 Δες το παράρτημα του 3

ου
 κεφαλαίου, στο τέλος της διατριβής. 
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οικονομίας (μικροοικονομική ανάλυση) και από την άλλη ήταν αντίθετη στη κρατική 

παρέμβαση. Οι πρώτες κυβερνήσεις που άρχισαν συστηματικά να συλλέγουν οικονομικά 

στοιχεία ήταν της ΕΣΣΔ και του Καναδά το 1925. Στα 1939 (δηλαδή έπειτα από την 

οικονομική κρίση) εννέα χώρες διέθεταν επίσημες κυβερνητικές στατιστικές εθνικού 

εισοδήματος70, ενώ η Κοινωνία των Εθνών διέθετε εκτιμήσεις για είκοσι έξι συνολικά 

χώρες. Αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν διαθέσιμες εκτιμήσεις για τριάντα 

εννέα χώρες, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 50 -όπου πλέον η κεϋνσιανή οικονομική 

θεωρία μεσουρανούσε- για ενενήντα τρεις (Hobsbawm 2003, σ. 144).    

 Οι καταστροφικές συνέπειες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και κυρίως η 

οικονομική κρίση του 1930 προέβαλλε την ανάγκη εναλλακτικής κυβερνητικής πολιτικής 

έχοντας ως κύριο άξονα τη μακροοικονομική πλοήγηση και διεύθυνση της οικονομίας, 

βασιζόμενη στους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος έπειτα κι από το γεγονός ότι το 

laissez faire που πρέσβευαν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, δηλαδή ότι ο καπιταλισμός είναι 

ένα υγιές, αυτορυθμιζόμενο σύστημα χωρίς σημαντικές και μακροχρόνιες αποκλίσεις από 

το σημείο ισορροπίας, αδυνατούσε να δώσει λύσεις στην οικονομική κρίση.    

Κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης παρ’ όλη την πρόοδο που είχε 

πραγματοποιηθεί από τις αρχές του 20ου αιώνα, λίγες μόνο χώρες είχαν κάποια συλλογή 

στοιχείων που η συστηματικότητά τους θα μπορούσε έστω στοιχειωδώς, να συγκριθεί μ’ 

αυτήν των σημερινών εθνικών λογαριασμών. Ένας από τους σημαντικότερους θεωρητικούς 

στην ιστορία των σύγχρονων εθνικών λογαριασμών, ο Colin Clark, στην εργασία του The 

National Income, 1924 - 1931 που εκδόθηκε το 1932 εκφράζει έντονα τη δυσαρέσκειά του 

για τη κατάσταση των βρετανικών επίσημων στατιστικών (Bos 1992, σ. 9). Ήταν επόμενο 

                                                           
70

 Οι χώρες αυτές είναι ο Καναδάς (1925), η Σοβιετική Ένωση (1925), η Γερμανία (1929), η Ολλανδία 

(1931), η Νέα Ζηλανδία (1931), οι ΗΠΑ (1934), η Τουρκία (1935), η Γιουγκοσλαβία (1937) και η 

Ελβετία (1939). Ο Studenski στις εννιά αυτές χώρες προσθέτει και την Αυστραλία η οποία το 1886 

γίνεται η πρώτη χώρα που διαθέτει επίσημη κυβερνητική στατιστική υπηρεσία (Studenski 1958, σ. 

151). 
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λοιπόν η οικονομική κρίση του 1930, να επιταχύνει τις διεργασίες που αφορούσαν τις 

εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, σε μία πιο συστηματική βάση. Πράγματι, το 1934 ο 

Simon Kuznets αναλαμβάνει σε συνεργασία με το υπουργείο εμπορίου των ΗΠΑ, να 

υπολογίσει το εθνικό εισόδημα για τη περίοδο 1929 - 1932. Οι εκτιμήσεις του Kuznets 

επεκτείνονται μέχρι και τις μέρες μας από το Bureau of Economic Analysis (BEA). 

 Ο Kuznets εκτιμάει το εθνικό εισόδημα τόσο από την πλευρά των εισοδημάτων όσο 

κι από την πλευρά της παραγωγής, ταξινομώντας την οικονομική δραστηριότητα σε δώδεκα 

κύριους κλάδους. Ταυτόχρονα υπολογίζει το εισόδημα ανά κάτοικο καθώς και την 

απασχόληση ανά κλάδο (Kuznets 1934, σσ. 3, 8, 10). Επιπλέον, παρ’ όλο που κέρδιζε 

έδαφος στους εθνικούς λογαριασμούς, η αναγκαιότητα να περιληφθούν ορισμένες μη 

αγοραίες δραστηριότητες (όπως η ιδιοκατοίκηση) στο εθνικό εισόδημα, ο Kuznets υπήρξε 

αντίθετος71 σε αυτή την προσέγγιση. Έτσι, στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος 

αποκλείει το τεκμαρτό ενοίκιο κι αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Αλλά υπάρχει κάποια αμφιβολία κατά πόσο είναι ορθό να περιληφθεί αυτό το 
αντικείμενο (καθαρή αξία του τεκμαρτού ενοικίου, σημείωση δική μου) από τη 
στιγμή που η ιδιοκτησία ενός σπιτιού δε συνιστά από μόνη της συμμετοχή του 
ιδιοκτήτη στην οικονομική δραστηριότητα του έθνους, με τον ίδιο ομολογουμένως 
τρόπο που συμβάλλει η εργασία του για μισθούς, κέρδος ή αμοιβή ή το να 
επενδύσει to κεφάλαιό του στη βιομηχανία.» (Kuznets 1934, σ. 4)  

 

Το 1936, ο Wassily Leontief εκδίδει ένα άρθρο με τον τίτλο Quantitative Input and 

Output Relations in the Economic Systems of the United States το οποίο έθεσε τις βάσεις72 

                                                           
71

 Ανάλογες ενστάσεις παρουσιάστηκαν τη δεκαετία του 1930 κι από τους Πολωνούς  M. Kalecki και 

L. Landau καθώς κι από τους Ούγγρους M. Matolcsy και S. Varga, οι οποίοι θεωρούσαν πως στο 

εισόδημα δε θα έπρεπε να περιλαμβάνονται οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός των 

πλαισίων της αγοράς (Kendrick 1970, σ. 305). Όμως, οι απόψεις τους (όπως κι εκείνη του Kuznets) δε 

βρήκαν ιδιαίτερη απήχηση κι έτσι από το 1930 έως και τις μέρες μας η πρακτική αυτή επεκτείνεται 

σε όλο και περισσότερες δραστηριότητες. 

72
 Ωστόσο η απαρχή της ανάλυσης εισροών - εκροών εντοπίζεται στη Σοβιετική Ένωση της δεκαετίας 

του 1920 με τις εργασίες των Leontief (πριν εγκαταλείψει τη Σοβιετική Ένωση), P. Popov και L. 
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στην ανάλυση εισροών - εκροών73 ανοίγοντας τον δρόμο για το Νόμπελ Οικονομίας. Στην 

εργασία αυτή ο Leontief παρουσιάζει ένα πίνακα εισροών εκροών διαστάσεων 41 x 41 για 

το έτος 1919. Οι πίνακες αυτοί έχουν ως θεωρητικό πρόδρομο74 τον Tableau Economique 

που είχε συλλάβει ο Quesnay και τα Σχήματα Αναπαραγωγής του Marx. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Chilcote (1997, σσ. 58 - 59) οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι για ιδεολογικούς 

λόγους προσπάθησαν να αποκρύψουν τις θεωρητικές ρίζες των πινάκων εισροών - εκροών 

που πατούσαν στην κλασική παράδοση και στα Σχήματα Αναπαραγωγής. Έτσι, στους 

πίνακες αυτούς οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι είδαν μία απλοποιημένη εκδοχή του 

βαλρασιανού μοντέλου γενικής ισορροπίας που διευκόλυνε την εμπειρική εφαρμογή της 

θεωρίας γενικής ισορροπίας. Από την πλευρά του, ο Richard Stone θεωρούσε πως η 

σημαντική καινοτομία που εισάγει με το άρθρο του ο Leontief είναι ότι για πρώτη φορά 

κατασκευάζεται ένα υπόδειγμα που συνδέει άμεσα κι έμμεσα τις εισροές καθιστώντας 

εφικτή πλέον την ανάλυση που εξαρτάται από τη δυνατότητα αυτή (Bos 1992, σ. 10).  

 Σε επόμενη εργασία του ο Leontief θα κατασκευάσει έναν αντίστοιχο πίνακα για το 

1929, ενώ το 1951 σε συνεργασία με το Bureau of Labor Statistics (BLS) θα κατασκευάσει 

πίνακες εισροών - εκροών για τα έτη 1919, 1929 και 1939, διαστάσεων 96 x 96. Την ίδια 

χρονιά το BLS, σε συνεργασία με άλλες κρατικές υπηρεσίες, το πανεπιστήμιο του Harvard 

(στο οποίο δίδασκε ο Leontief) και με τη χρηματοδότηση της αμερικανικής κυβέρνησης75 

                                                                                                                                                                      
Litoshenko κάτι που απέκρυπταν για προφανής λόγους οι οικονομολόγοι των δυτικών οικονομιών 

(Chilcote 1997 σσ. 54 - 57). 

73
 Για μία ιστορική αναδρομή της ανάλυσης εισροών - εκροών του Leontief, δες Blair και Miller (2009, 

Παράρτημα C). 

74
 Δες σσ. 63 - 64. 

75
 Παρ’ όλο που η κατασκευή των πινάκων εισροών - εκροών υπήρξε μία σημαντική καινοτομία στην 

εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών, αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια κατά τη δεκαετία του 1950. 

Ειδικότερα υπήρξαν ισχυρισμοί πως οι πίνακες εισροών - εκροών έβαζαν από τη πίσω πόρτα τον 

κεντρικό σχεδιασμό. Το αποτέλεσμα ήταν το 1953 να διακοπεί η χρηματοδότηση του σχετικού 

προγράμματος. Για να αποφύγουν οι θεωρητικοί των εισροών - εκροών τη περαιτέρω πολεμική 
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προχώρησε στη κατασκευή πίνακα εισροών - εκροών για το έτος 1947, διαστάσεων 450 x 

450. Ο συγκεκριμένος Πίνακας συνοδεύτηκε κι από δύο απλοποιημένες εκδοχές, 

διαστάσεων 50 x 50 και 200 x 200 αντίστοιχα. Το BΕΑ έκτοτε δημοσιεύει πίνακες εισροών - 

εκροών ανά πενταετία (benchmark tables) ενώ από το 1997 δημοσιεύει πίνακες ανά έτος. 

 Οι επόμενες χώρες που κατασκεύασαν πίνακες εισροών - εκροών ήταν η Μεγάλη 

Βρετανία και η Ιταλία στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σημαντική πρόοδο σε αυτή τη 

κατεύθυνση πραγματοποιήθηκε και στη Σοβιετική Ένωση, όπου οι πίνακες εισροών - 

εκροών αποτέλεσαν ένα χρήσιμο εργαλείο για τον κεντρικό σχεδιασμό. Όπως αναφέρει και 

ο Pasinetti (1977 σ. 46), η κλαδική ανάλυση είχε προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό που 

φημολογείται πως οι σοβιετικές αρχές είχαν κατασκευάσει πίνακες εισροών - εκροών, 

διαστάσεων 1500 x 1500. Το 1968 τα Ηνωμένα Έθνη συμπεριέλαβαν στην αναθεώρηση του 

συστήματος εθνικών λογαριασμών, οδηγίες προς τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες σχετικά 

με τη κατασκευή πινάκων  εισροών -εκροών (δες κεφάλαιο 2.4.2). Στις μέρες μας όλες πλέον 

οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των ανεπτυγμένων οικονομιών δημοσιεύουν τέτοιους 

πίνακες ενώ ανάλογες δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται και από διάφορους υπερεθνικούς 

οργανισμούς (OECD, Eurostat, κ.ά.) για μια σειρά από χώρες.      

 Αν και στα χρόνια που ακολούθησαν μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης του 

1930, οι εθνικοί λογαριασμοί παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, η έκδοση το 1936 του 

βιβλίου του John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, 

συνέβαλλε ακόμα περισσότερο στην διάδοση κι εξέλιξή τους. Ο Keynes υπήρξε εκείνος που 

συνέλαβε το θεωρητικό υπόβαθρο της νέας οικονομικής πολιτικής μετά την βαθιά 

οικονομική κρίση του 1930 καθώς εστίασε τη προσοχή του σε συνολικά μεγέθη όπως η 

συνολική απασχόληση, το παραγόμενο προϊόν και το γενικό επίπεδο τιμών. Η εστίαση του 

Κέυνς στις μακροοικονομικές μεταβλητές και ο έλεγχος αυτών των μεταβλητών μέσω της 

                                                                                                                                                                      
αποιδεολογικοποίησαν την ανάλυση εισροών - εκροών, ανάγοντας την σε ένα απλό εργαλείο με 

εμπειρικές εφαρμογές (Chilcote 1997, σσ. 57 - 58). 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 91 - 
 

κρατικής παρέμβασης συνέβαλλαν αποφασιστικά στη δημιουργία του συστήματος των 

εθνικών  λογαριασμών.         

 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών μέτρων 

που πρότεινε ο Keynes είναι η συλλογή συνεπών, αξιόπιστων και αντικειμενικών στοιχείων 

αναφορικά με τους φόρους, τις κυβερνητικές δαπάνες, τους μισθούς και τα άλλα 

εισοδήματα, όπως επίσης για τη κατανομή τους σε κατανάλωση και αποταμιεύσεις. 

Συνεπώς, η ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται το σύστημα βασίζεται στα στοιχεία που 

διαθέτει για τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα δαπανάται σε καταναλωτικά αγαθά, 

αποταμιεύεται και στη συνέχεια, δαπανάται σε επενδυτικά αγαθά. Όσο αφορά δε τις 

επενδύσεις, το κράτος ενδιαφέρεται να γνωρίζει τα (πολλαπλασιαστικά) αποτελέσματά τους 

στο εισόδημα και στην απασχόληση κι αυτό πραγματοποιείται μόνο μέσω ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος εθνικών λογαριασμών, όπου με ακρίβεια καταγράφονται οι 

ροές των επενδύσεων.           

 Η μόνη διάκριση που κάνει έμμεσα ο Keynes μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας αφορά τις κρατικές δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται σε 

αυτές που αποσκοπούν σε επενδύσεις (δημόσια έργα), άρα θα συμπεριλαμβάνονται στο 

λογαριασμό κεφαλαίου (capital account) και σε εκείνες που προορίζονται για κατανάλωση 

(μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, αγορά αγαθών κ.λ.π.), και που θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται στο λογαριασμό εισοδήματος (income account). Ο Keynes κάνει τη 

διάκριση αυτή, θεωρώντας πως αν η κυβέρνηση διατηρεί ισοζυγισμένο το λογαριασμό 

εισοδήματος και ελλειμματικό το λογαριασμό κεφαλαίου, τότε μπορεί π.χ. να επεκταθεί και 

να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες μιας ύφεσης. Κατά τα άλλα η θεωρία του Κέυνς σχετικά 

με τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας δεν παρουσίαζε 

απόκλιση από εκείνη των νεοκλασικών οικονομολόγων.     

 Το 1939, τρία χρόνια μετά την έκδοση της Γενικής Θεωρίας, ο υπουργός οικονομικών 

της Μεγάλης Βρετανίας, εξουσιοδοτεί τους James Meade και Richard Stone (αμφότεροι θα 
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λάβουν το νόμπελ οικονομικών για τη συνεισφορά τους) να κατασκευάσουν, υπό την 

επίβλεψη του Keynes, εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος. Η εργασία τους δημοσιεύεται το 

1941 όπου παρουσιάζουν τη μεθοδολογία εκτίμησης76 του εθνικού εισοδήματος από την 

πλευρά των εισοδημάτων, της παραγωγής και των δαπανών. Οι Meade και Stone εκτός από 

το τομέα των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και τον εξωτερικό τομέα περιλαμβάνουν και 

τον τομέα της κυβέρνησης ώστε να αναδείξουν τη σημασία που έχει η παρέμβασή της, 

κυρίως μέσω του μηχανισμού δαπανών, στη σταθεροποίηση της οικονομίας. Επιπλέον 

παρουσιάζουν για το σύνολο της οικονομίας, ένα σύστημα διπλής εισόδου όπου οι δαπάνες 

ισούνται με τα εισοδήματα (Meade και Stone 1941, σσ. 231 - 233). Έτσι καταλήγουν σε ένα 

σύστημα εθνικών λογαριασμών όπου αποτυπώνεται η θεμελιώδης μακροοικονομική 

ταυτότητα: 

Καθαρό Εθνικό Εισόδημα = Μισθοί + Κέρδη + Τόκοι + Ενοίκια = Καθαρές Εθνικές Δαπάνες = 

Κατανάλωση + Καθαρές Επενδύσεις + Δημόσιες Δαπάνες + Καθαρές Εξαγωγές  

Αν και μετά την οικονομική κρίση του 1930, οι χώρες που πρωτοστάτησαν στην 

εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών ήταν οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία, καινοτόμες 

εργασίες δημοσιεύτηκαν και σε άλλες χώρες. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 και μετά, 

ο Νορβηγός Ragnar Frisch γράφει για τη σημασία που έχει η σαφής διατύπωση των 

μακροοικονομικών εννοιών, ως προϋπόθεση για την κατασκευή των κατάλληλων 

υποδειγμάτων που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν τους οικονομικούς κύκλους. 

Ταυτόχρονα, θεωρούσε πως οι εθνικοί λογαριασμοί αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο 

στην άσκηση μακροοικονομικής πολιτικής όπου το κράτος έχει σημαντικό ρόλο στη 

συγκράτηση του συστήματος της ελεύθερης αγοράς που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση. 

                                                           
76

 Ο πρώτος που έδωσε έμφαση στη σημασία της τριπλής προσέγγισης του εθνικού εισοδήματος 

υπήρξε ο Joseph Schumpeter με ένα άρθρο που εξέδωσε στη Γερμανία το 1917 (Studenski 1958, σ. 

169).  
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Επιπλέον ο Frisch παρουσίασε εκτιμήσεις για το εθνικό εισόδημα της Νορβηγίας κατά τη 

δεκαετία του 1930 ενώ θεωρείται μαζί με τους Stone και Meade, θεμελιωτής του 

λογιστικού συστήματος διπλής εισόδου για την καταγραφή του εθνικού εισοδήματος (Bos 

2003, σσ. 14 - 15).          

 Το 1936 ο Ολλανδός Jan Tinbergen κατασκευάζει το πρώτο οικονομετρικό υπόδειγμα 

πάνω στους οικονομικούς κύκλους. Ο Tinbergen θεωρούσε σημαντική προϋπόθεση για την 

εμπειρική θεμελίωση του οικονομετρικού του υποδείγματος, την ύπαρξη μεγαλύτερων και 

περισσότερο ποιοτικών χρονοσειρών. Έτσι πραγματοποίησε δικές του εκτιμήσεις εθνικού 

εισοδήματος που ξεκινούσαν από το 1900, οι οποίες δημοσιεύτηκαν στις μηνιαίες 

επιθεωρήσεις που εξέδιδε το Κεντρικό Γραφείο Στατιστικής της Ολλανδίας (Bos 2003, σ.14, 

Studenski 1958, σ. 325). Τόσο ο Tinbergen, όσο κι ο Frisch βραβεύτηκαν με το νόμπελ 

οικονομίας για την συνεισφορά τους στην επιστήμη.     

 Το 1944 κι ενώ ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, στην 

Ουάσιγκτον συναντιούνται αντιπροσωπείες της Μεγάλης Βρετανίας, των ΗΠΑ και του 

Καναδά ώστε να συζητήσουν για ζητήματα μεθοδολογίας και να κάνουν τις εκτιμήσεις των 

στατιστικών τους υπηρεσιών, συμβατές και συγκρίσιμες σε διεθνές επίπεδο. Ανάλογες 

προσπάθειες σε διεθνές επίπεδο είχαν πραγματοποιηθεί λίγο πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, 

όταν το 1939 η Κοινωνία των Εθνών εξέδωσε την Παγκόσμια Οικονομική Επιθεώρηση 

(World Economic Survey) που περιλάμβανε εκτιμήσεις εθνικού εισοδήματος για είκοσι έξι 

χώρες, καλύπτοντας τη περίοδο 1929 - 1938. Τότε, για πρώτη φορά προέκυψε το ζήτημα 

της διεθνούς συγκρισιμότητας των επιμέρους εθνικών εκτιμήσεων αλλά ο πόλεμος 

επιβράδυνε τις σχετικές διεργασίες (Kendrick 1970, σ. 307).     

2.4.2. Το SNA ως κοινό πρότυπο εναρμόνισης των εθνικών λογαριασμών  

 

 Τον Δεκέμβριο του 1945, μερικούς μήνες μετά τον τερματισμό του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η προσπάθεια εναρμόνισης των εθνικών λογαριασμών σε ένα κοινό πρότυπο 
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συνεχίστηκε από τα νεοσυσταθέντα Ηνωμένα Έθνη. Οι προσπάθειες αυτές θα επιφέρουν 

καρπούς το 1947, με μία έκθεση όπου τίθενται οι βάσεις του νέου διεθνούς πρότυπου το 

οποίο το 1953 θα λάβει τελικά την ονομασία System of National Accounts (SNA). 

Αρχιτέκτονας του εγχειρήματος είναι ο Richard Stone βασιζόμενος στη προγενέστερη 

εργασία του που είχε κάνει με τον Meade, φιλοδοξώντας πως πλέον η σύγκριση των 

εθνικών λογαριασμών σε διεθνές επίπεδο θα είναι περισσότερο εφικτή από ποτέ: 

«Στο βαθμό που υιοθετείται από διαφορετικές χώρες ένα κοινό μέτρο 
παρουσίασης στα πλαίσια που προτείνονται στην παράγραφο 8, τότε ένα ευρύ 
μέτρο θα είναι διαθέσιμο για διεθνής συγκρίσεις μακράν πιο ικανοποιητικές από 
οτιδήποτε έχει επιτευχθεί στο παρελθόν». (UN 1947, σ. 18)  

 

 Στη συνέχεια, ο Stone περιλαμβάνει ένα παράρτημα όπου περιγράφει αναλυτικά 

την εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος από τη πλευρά του εισοδήματος, της 

παραγωγής και των δαπανών. Έτσι, η έκθεση του Stone θέτει πλέον γερές βάσεις για τη 

σύγκριση των εθνικών λογαριασμών σε διεθνές επίπεδο.     

 Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας (Organization for European 

Economic Co-operation, για συντομία OEEC) στα πλαίσια της προώθησης του σχεδίου 

Marshall προέβαλλε την ανάγκη χάραξης νέων κατευθυντήριων γραμμών στη 

συγκρότηση των εθνικών λογαριασμών. Πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια υπήρξε 

ξανά ο Stone ενώ επικεφαλής της στατιστικής υπηρεσίας του OEEC τέθηκε ο 

αμερικανός Milton Gilbert. Πράγματι, το 1951 εκδίδεται μία έκθεση όπου περιγράφεται 

το Απλοποιημένο Σύστημα των Εθνικών Λογαριασμών (Simplified System of National 

Accounts), μία απλουστευμένη εκδοχή της έκθεσης που είχαν συντάξει το 1947 τα 

Ηνωμένα Έθνη. Μία τέτοια εκδοχή κρίνονταν απαραίτητη καθώς αρκετές χώρες της 

Ευρώπης που είχαν ενταχθεί στο σχέδιο Marshall, δε διέθεταν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία ώστε να συγκροτήσουν εθνικούς λογαριασμούς στα πλαίσια των 

κατευθυντήριων γραμμών που είχε χαράξει ο Stone, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 95 - 
 

δυσχέρειες στην εφαρμογή του σχεδίου (Bos 1992, σ. 15). Ως εκ τούτου, το 

απλοποιημένο σύστημα περιλαμβάνει μόλις τρεις τομείς (κυβέρνηση, επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά) και δύο ισοζύγια (κεφαλαίων και τρεχουσών συναλλαγών). Ένα χρόνο μετά 

το απλοποιημένο σύστημα των εθνικών λογαριασμών θα αντικατασταθεί από το 

Τυποποιημένο Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (Standardized System of National 

Accounts) λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την εφαρμογή του απλοποιημένου 

συστήματος.         

 Το 1953, υπό την επίβλεψη ξανά του Stone, αναθεωρείται η έκθεση που είχαν 

συντάξει τα Ηνωμένα Έθνη το 1947. Η αναθεωρημένη έκθεση ονομάζεται A System of 

National Accounts and Supporting Tables, πιο γνωστή με τη κωδική ονομασία SNA. Το 

SNA1953 παρουσιάζει ομοιότητες με το τυποποιημένο σύστημα εθνικών λογαριασμών, 

με την διαφορά ότι φιλοδοξεί να θέσει κατευθυντήριες γραμμές στη δημιουργία 

εθνικών λογαριασμών κι από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτόχρονα, το SNA1953 

λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα στις υποανάπτυκτες χώρες όπου ένα 

σημαντικό μέρος της παραγωγής διακινείται εκτός αγοράς, θεωρεί αναγκαία την 

περίληψη του προϊόντος των μη αγοραίων δραστηριοτήτων στις εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος. Αναφέρει σχετικά η έκθεση: 

«Η διάκριση μεταξύ επιχειρήσεων και νοικοκυριών δεν είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις επαρκής ώστε να σχεδιαστεί ένα ικανοποιητικό όριο στη παραγωγή. 
Στην πιο απλή περίπτωση τα νοικοκυριά μπορούν να αγοράσουν άμεσα υπηρεσίες, 
όπως οι οικιακές υπηρεσίες, από άλλα νοικοκυριά και φαίνεται λογικό να 
θεωρήσουμε πως αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν μέρος της παραγωγής. Αυτό 
μπορεί να γίνει αναγνωρίζοντας πως υπάρχει μία περιορισμένη ποσότητα 
παραγωγής μέσα στα νοικοκυριά… Αυτή η παραγωγική αξία, όπως κάθε άλλη, 
βρίσκεται στα όρια της παραγωγής κι ό,τι άλλο ρέει έξω από αυτά αποτελούν 
μέρος του τελικού προϊόντος.» (UN 1953, σ. 5) 

 

 Η αναγκαιότητα να περιληφθεί το μη - αγοραίο προϊόν στο εθνικό εισόδημα είχε τεθεί 

όπως είδαμε προηγουμένως, πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και παρ’ όλες τις ενστάσεις που 

είχαν προκύψει (δες κεφάλαιο 2.4.1). Το SNA1953 όμως προχωράει ένα βήμα παρακάτω 
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εξειδικεύοντας τις μη αγοραίες δραστηριότητες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο εθνικό 

εισόδημα όπως ολόκληρη την παραγωγή του πρωτογενή τομέα (ασχέτως αν τελικά πωλείται 

στην αγορά), τα τεκμαρτά ενοίκια καθώς κι ένα μέρος των δημόσιων υπηρεσιών. Αντιθέτως 

δεν περιλαμβάνει στο εθνικό εισόδημα, όλο σχεδόν το προϊόν που είναι αποτέλεσμα 

παράνομων δραστηριοτήτων (UN 1953, σσ. 5-6).     

 Ένα σημαντικό βήμα στη διεθνή συγκρισιμότητα του εθνικού εισοδήματος, αποτέλεσε 

η πρωτοβουλία του OEEC για την κατασκευή δεικτών Ισοτιμίας Αγοραστικής Δύναμης, 

περισσότερο γνωστοί ως δείκτες PPP (Purchasing Power Parities). Οι δείκτες PPP 

αποσκοπούν στη σύγκριση του προϊόντος μιας χώρας σε σχέση με το προϊόν μιας άλλης 

που: α) έχουν διαφορετικά εθνικά νομίσματα και β) διαφορετικό επίπεδο τιμών ώστε τελικά 

οι μεταβολές στο παραγόμενο προϊόν να εκφράζουν πραγματικά μεγέθη. Η πρώτη εργασία 

πάνω στους δείκτες ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης δημοσιεύεται το 1954 από τους Milton 

Gilbert και Irving Kravis κι ακολουθεί άλλη μία ομαδική εργασία το 1958 όπου συμμετέχει 

και πάλι ο Gilbert. Ειδικότερα εκτιμούν δείκτες PPP για το 1950 και 1955 ώστε να συγκριθεί 

το πραγματικό επίπεδο δαπανών μεταξύ επτά δυτικοευρωπαϊκών κρατών και των ΗΠΑ 

(Maddison 2007, σ. 297).          

 Η πρώτη αναθεώρηση του SNA1953 πραγματοποιείται το 1960 όπου δεν 

παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση. Το αναθεωρημένο SNA περιλαμβάνει σχόλια και 

πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία που σωρεύτηκε από την εφαρμογή του SNA1953. 

Επιπλέον προσθέτει άλλες δύο εγγραφές στους λογαριασμούς των νοικοκυριών και τις 

γενικής κυβέρνησης κι αφορούν τις μεταβιβάσεις μεταξύ νοικοκυριών και αλλοδαπής (π.χ. 

εμβάσματα) καθώς και τις μεταβιβάσεις μεταξύ κυβέρνησης και αλλοδαπής (π.χ. χορηγίες) 

αντίστοιχα (UN 1960, σσ. 18 - 19, σ. 36). Το 1964 ακολουθεί η δεύτερη αναθεώρηση του 

SNA1953 χωρίς να παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές πέρα από κάποιες αποσαφηνίσεις σε 

μεθοδολογικά ζητήματα.         

 Στις ΗΠΑ, το 1952 δημοσιεύεται η εργασία του Morris Copeland σχετικά με τους 
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λογαριασμούς ροής κεφαλαίων. Οι λογαριασμοί αυτοί αναπτύχθηκαν από τον Copeland 

στην προσπάθειά του να εξακριβώσει τον όγκο των συναλλαγών, Τ, στα πλαίσια της 

ποσοτικής θεωρίας του χρήματος όπως αποτυπώνεται στην ταυτότητα του Fisher, MV = PT. 

Η σημασία της συμβολής του Copeland αναγνωρίστηκε γρήγορα από το National Bureau for 

Economic Research (NBER) ιδρύοντας ένα ξεχωριστό τμήμα υπεύθυνο για τη συλλογή και 

δημοσίευση εκτιμήσεων που σχετίζονται με τη ροή κεφαλαίων (Ruggles & Ruggles 1999, σσ. 

58, 78). Την ίδια περίπου περίοδο, ο Raymond Goldsmith εκδίδει την εργασία του πάνω στον 

εθνικό πλούτο και στους εθνικούς ισολογισμούς συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στην 

εξέλιξη των σύγχρονων εθνικών λογαριασμών. Για την κατασκευή των εθνικών ισολογισμών 

ο Goldsmith ανέπτυξε τη μέθοδο της διαρκούς απογραφής (perpetual inventory method), 

ώστε να υπολογίσει τη μακροχρόνια μεταβολή των πάγιων στοιχείων σε συνδυασμό με τους 

λογαριασμούς ροής κεφαλαίων για να συμπεριλάβει και τα άυλα στοιχεία (Ruggles & 

Ruggles 1999, σσ. 58, 78). Οι εργασίες των Copeland και Goldsmith, μαζί με εκείνη του 

Leontief πάνω στην ανάλυση εισροών - εκροών καθιστούν τις ΗΠΑ πρωτοπόρες στην εξέλιξη 

των εθνικών λογαριασμών ενώ ταυτόχρονα θέτουν τις βάσεις για τη κατασκευή των NIPA77 

στη σημερινή τους μορφή.         

 Οι πρωτοπόρες εργασίες των Leontief, Copeland και Goldsmith ενσωματώθηκαν στη 

νέα έκδοση του SNA που δημοσιεύτηκε το 1968, για άλλη μια φορά υπό την επίβλεψη του 

Richard Stone. Έτσι, το SNA1968 αποτελεί την πρώτη διευρυμένη αναθεώρηση του SNA 

εμπλουτίζοντας σημαντικά το περιεχόμενό του καθώς θέτει ένα περιεκτικό και λεπτομερές 

πλαίσιο καταγραφής των αποθεμάτων καθώς και των ροών χρήματος κι εμπορευμάτων που 

λαμβάνουν χώρα σε μία οικονομία. Ειδικότερα, το SNA1968 περιγράφει τη μεθοδολογία 

κατασκευής πινάκων εισροών - εκροών μεταξύ κλάδων και εμπορευμάτων ενώ ταυτόχρονα 

                                                           
77

 Οι NIPA (National Income Product Accounts) δημοσιεύονται από το Bureau of Economic Analysis 

(BEA) κάθε χρόνο και αποτυπώνουν την αξία και τη σύνθεση του εθνικού προϊόντος καθώς και τη 

κατανομή των εισοδημάτων που δημιουργούνται κατά τη παραγωγική διαδικασία. Περισσότερα για 

τους NIPA, δες στο κεφάλαιο 4.   



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 98 - 
 

καταγράφονται στους αντίστοιχους ισολογισμούς τα συνολικά εισοδήματα και δαπάνες 

ενός έθνους, για τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Επιπλέον, η ταξινόμηση της οικονομικής 

δραστηριότητας είναι πιο αναλυτική σε σχέση με το SNA1953 και δίνεται μεγαλύτερη 

έμφαση στην επίδραση που ασκεί το κράτος στην οικονομία μέσω των κοινωνικών του 

υπηρεσιών και της αναδιανομής του εισοδήματος. Επίσης, το SNA1968 επισημαίνει τη 

σημασία που έχει η αναγωγή σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών σε σταθερές τιμές 

για να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής. Όπως το SNA1953 

έτσι και το SNA1968, αποσκοπεί στο να χαράξει γενικές κατευθυντήριες γραμμές στην 

κατασκευή εθνικών λογαριασμών, από τις επιμέρους εθνικές στατιστικές υπηρεσίες 

ενσωματώνοντας ταυτόχρονα τόσο την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων όσο και τις 

νέες τεχνικές εκτίμησης του εθνικού εισοδήματος και των συστατικών του στοιχείων. 

Ταυτόχρονα αναγνωρίζει πως αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες δε διαθέτουν την απαραίτητη 

τεχνογνωσία έτσι ώστε στα δύο τελευταία κεφάλαια να περιλαμβάνονται μία σειρά από 

προτάσεις και τεχνικές, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εναρμόνιση των 

εθνικών τους λογαριασμών με το SNA1968, όπως η διάκριση μεταξύ αστικών κι αγροτικών 

περιοχών ή μεταξύ σύγχρονων και παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής (UN 1968, σσ. 210 - 

213).             

 Δύο χρόνια αργότερα, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) 

δημοσιεύεται το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (European System of Accounts) πιο 

γνωστό με τη κωδική ονομασία ESA. Οι κατευθυντήριες οδηγίες που θέτει είναι ανάλογες με 

εκείνες του SNA1968, προσαρμοσμένες όμως περισσότερο στις ιδιαιτερότητες των χωρών - 

μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) ενώ παράλληλα επεκτείνεται και σε 

ζητήματα απασχόλησης (Bos 2003, σ. 18). Το ESA1970 θα τροποποιηθεί ελαφρώς το 1979.

 Το 1993 δημοσιεύεται η νέα έκδοση του SNA, αυτή τη φορά χωρίς τον Stone και με 

πρωτεργάτες τους André Vanoli και Peter Hill. Για την έκδοση του SNA1993, τα Ηνωμένα 

Έθνη συνεργάζονται και με άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς όπως ο Οργανισμός 
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Οικονομικής Σταθερότητας κι Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η 

Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η νέα έκδοση του SNA περιλαμβάνει 

τις συμβολές που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο των εθνικών λογαριασμών από την έκδοση 

του SNA1968 κι έπειτα, καθώς και τις ραγδαίες εξελίξεις στην οικονομία μετά τη κρίση του 

1973, που δρομολόγησαν τη σταδιακή εγκατάλειψη του κεϋνσιανισμού, με τη μετάβαση 

στον μονεταρισμό και στη συνέχεια στο νεοφιλελευθερισμό. Επιπλέον, η εφαρμογή του 

SNA1993 ως κοινό εθνικολογιστικό πρότυπο διευρύνεται με τη στροφή των σοσιαλιστικών 

χωρών στις οικονομίες της αγοράς. Λαμβάνοντας συνεπώς υπόψη τα νέα δεδομένα, το 

SNA1993 εμπλουτίζεται σημαντικά ενώ η χρήση του επεκτείνεται σε ζητήματα οικονομικής 

θεωρίας και πολιτικής που μπορεί να μη σχετίζονται κατ’ ανάγκη μεταξύ τους. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά η έκθεση: 

«Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το SNA αποτελεί ένα σύστημα πολλαπλών 
επιδιώξεων, σχεδιασμένο για οικονομική ανάλυση, λήψη αποφάσεων και άσκησης 
πολιτικής, όποια κι αν είναι η παραγωγική διάρθρωση ή το επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης ανά χώρα. Οι βασικές έννοιες και ορισμοί του Συστήματος εξαρτώνται 
από οικονομικά αίτια και αρχές που θα έπρεπε να έχουν καθολική ισχύ χωρίς να 
παραλλάσσονται αναλόγως με τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες στις οποίες 
εφαρμόζονται». (UN 1993, σ.8) 

 

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρει παρακάτω:  

«Αποτελεί ένα σύστημα πολλαπλών επιδιώξεων σχεδιασμένο ώστε να 
ικανοποιήσει τις απαιτήσεις διαφορετικών χρηστών: κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, 
ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια, ΜΜΕ και το κοινό γενικότερα…. Το Σύστημα 
αποτελεί αναπόφευκτα έναν συγκερασμό που αποσκοπεί στο να επιφέρει τη 
μέγιστη χρησιμότητα σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών κι επομένως μπορεί να 
μην είναι κατάλληλο για καθεμία επιδίωξη ξεχωριστά». (UN 1993, σ.19) 

 

Το SNA1993 διατηρεί το βασικό θεωρητικό πλαίσιο του SNA1968 ωστόσο περιέχει 

πληρέστερες επεξηγήσεις και αιτιολογήσεις πάνω σε βασικές έννοιες. Παράλληλα, 

εναρμονίζεται με άλλα στατιστικά συστήματα όπως η τρίτη αναθεώρηση του Διεθνούς 

Προτύπου Κλαδικής Ταξινόμησης (ISIC, rev. 3) και το Εγχειρίδιο Αγροτικών Λογαριασμών 
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(Handbook on Agricultural Accounts) που δημοσιεύονται από τα Ηνωμένα Έθνη καθώς και 

με συστήματα που δημοσιεύονται από άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (IMF) κι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (ILO) (UN 1993, σ.11).

 Επίσης ενοποιεί σε πληρέστερο βαθμό, τους λογαριασμούς παραγωγής, εισοδήματος, 

κεφαλαίου καθώς και τους χρηματιστικούς λογαριασμούς, με τους ισολογισμούς που 

αντιστοιχούν στους επιμέρους τομείς της οικονομίας (επιχειρήσεις, νοικοκυριά, κυβέρνηση, 

εξωτερικός τομέας κτλ.). Αναφορικά με το περιεχόμενο της παραγωγής, αυτό διευρύνεται 

καθώς εκτός από τα τεκμαρτά ενοίκια που ήδη προσμετρούνταν στο SNA1968, 

περιλαμβάνει τα αγαθά που παράγονται από τα νοικοκυριά ασχέτως αν προορίζονται προς 

πώληση ή ιδιοκατανάλωση, κάτι που όμως δεν ισχύει με τις υπηρεσίες (εξαιρούνται εκείνες 

που παρέχονται από έμμισθο οικιακό προσωπικό). Επιπλέον περιλαμβάνει τεκμαρτές 

χρεώσεις που συνοδεύουν διάφορες χρηματιστικές συναλλαγές, ενώ επισημαίνει πως το 

προϊόν παράνομων δραστηριοτήτων πρέπει να συνυπολογίζεται στο εθνικό εισόδημα, με 

προσοχή όμως ώστε να μη δημιουργούνται ανισοροπίες στους επιμέρους λογαριασμούς 

(UN 1993, σσ. 653- 655). Παράλληλα, η απελευθέρωση των αγορών κατά τη δεκαετία του 

1980 που οδήγησε στη ραγδαία διόγκωση του χρηματιστικού κεφαλαίου ανέδειξε την 

αναγκαιότητα αποσαφήνισης και πληρέστερης αποτύπωσης του χρηματιστικού τομέα 

καθώς και της ταξινόμησης των χρηματιστικών προϊόντων που διακινούνται από αυτόν. 

Ορισμένες ακόμα καινοτομίες που εισάγει το SNA1993 είναι η περιγραφή δεδομένων που 

σχετίζονται με την απασχόληση και τον πληθυσμό καθώς και με τη κατασκευή δεικτών PPP. 

Ακόμη λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα δομικά χαρακτηριστικά των “οικονομιών σε 

μετάβαση” εξειδικεύει σε ορισμένες περιπτώσεις την εφαρμογή του SNA, στην κατασκευή 

των εθνικών τους λογαριασμών. Τέλος, το SNA1968 είχε δεχτεί κριτική από διάφορους 

θεωρητικούς καθώς περιοριζόταν στη καταγραφή της οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς 

να περιλαμβάνει δείκτες που να σχετίζονται με τη κοινωνική ευημερία. Έτσι, το SNA1993, 

στην προσπάθειά του να ενσωματώσει τους κοινωνικούς λογαριασμούς με τους εθνικούς 
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περιέχει ξεχωριστά κεφάλαια όπου δίνεται πληροφόρηση σχετικά με την κατασκευή 

Μητρών Κοινωνικής Λογιστικής (Social Accounting Matrices) και Δορυφορικών Λογαριασμών 

(Satellite Accounts) για τα οποία αναφερόμαστε πιο αναλυτικά στο επόμενο κεφάλαιο.  

 Δύο χρόνια αργότερα δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αναθεωρημένο 

ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών το οποίο αντικαθιστά το ESA1970. Το ESA199578 

εναρμονίζεται με το SNA1993 διατηρώντας ωστόσο ορισμένες διαφοροποιήσεις, κάποιες 

από αυτές τεχνικής φύσεως ενώ άλλες εξειδικεύονται στις ιδιαίτερες συνθήκες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 1995, κεφ. 1.24).      

 Το 2003, η στατιστική επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών αποφασίζει την αναθεώρηση 

του SNA1993 η οποία θα δημοσιευτεί πέντε χρόνια αργότερα ξανά με τη συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το SNA2008 

αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση του συστήματος των εθνικών λογαριασμών το οποίο 

διατηρεί τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του SNA1993 ενσωματώνοντας79 όμως τις 

εξελίξεις στο οικονομικό περιβάλλον, την πρόοδο που συντελέστηκε στη μεθοδολογία των 

εθνικών λογαριασμών καθώς και τις νέες απαιτήσεις των ερευνητών. 

 2.4.3. Η εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών πέρα από το SNA 

 

Το SNA1968 υπήρξε από τεχνικής άποψης, το πιο ολοκληρωμένο σύστημα εθνικών 

λογαριασμών που είχε εκδοθεί έως τότε. Ταυτόχρονα συνέβαλλε ουσιαστικά στην 

εναρμόνιση των εκτιμήσεων από τις επιμέρους εθνικές υπηρεσίες, σε ένα κοινό πρότυπο 

που διευκόλυνε τη διεθνή συγκρισιμότητα ενώ αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο άσκησης 

οικονομικής πολιτικής. Τεκμήριο της αρτιότητάς του αποτελεί το γεγονός πως χρειαστήκαν 

εικοσιπέντε χρόνια ώστε να αναθεωρηθεί. Ωστόσο, το SNA1968 αποτελούσε ένα σύστημα 

                                                           
78

 Πληροφορίες για το ESA1995, είναι διαθέσιμες σε ηλεκρονική μορφή, στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://circa.europa.eu/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/esa95en.htm 

79
 Για μία σύντομη επισκόπηση των διαφορών μεταξύ SNA1993 και SNA2008 δες OECD (Annex B, 

2009). 
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εθνικών λογαριασμών το οποίο είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες της εποχής εκείνης που 

ήταν κυρίως η ανασυγκρότηση των εθνικών οικονομιών (με έμφαση στις λιγότερο 

προηγμένες χώρες) καθώς και η οικονομική ανάπτυξη με την εφαρμογή κεϋνσιανών 

πολιτικών. Από την άλλη, η ραγδαία μεταπολεμική ανάπτυξη των δυτικών οικονομιών 

οδήγησε στην εμφάνιση νέων πρωτοφανών προβλημάτων τα οποία δε περιοριζόντουσαν 

στην οικονομική μεγέθυνση κι αφορούσαν περισσότερο ποιοτικούς δείκτες, όπως οι 

κοινωνικές ανισότητες, η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι συνέπειες της αστυφιλίας κ.ά. 

Παράλληλα, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 άρχισαν να κυοφορούνται οι συνθήκες 

εκείνες που θα οδηγούσαν μερικά χρόνια αργότερα στην πρώτη μεταπολεμική κρίση80, 

εκείνη του 1973, που θα ονομαστεί και Σιωπηρή Ύφεση. Το SNA1968 υπήρξε ένα σύστημα 

το οποίο ήταν προσαρμοσμένο στις κεϋνσιανές πολιτικές, ώστε στη συνέχεια να δεχθεί 

κριτική από τους μονεταριστές για τη μονομέρειά του (Ruggles & Ruggles 1999, σ. 80).  

 Στις επόμενες δεκαετίες, ο προσανατολισμός στην εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών 

λαμβάνει υπόψη ποιοτικούς δείκτες που σχετίζονται περισσότερο με την οικονομική και 

κοινωνική ευημερία. Μία από τις πιο σημαντικές και ταυτόχρονα καινοτόμες συμβολές 

προς αυτή τη κατεύθυνση υπήρξε η εργασία των William Nordhaus και James Tobin που 

δημοσίευσαν το 1972 στο NBER. Οι Nordhaus και Tobin αμφισβητούν πως το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν αποτελεί από μόνο του κριτήριο της οικονομικής ευημερίας κι αντί αυτού 

προτείνουν έναν πειραματικό δείκτη με την ονομασία Μέτρο της Οικονομικής Ευημερίας 

(Measure of Economic Welfare, εν συντομία MEW) που συνιστά μία προσαρμογή του ΑΕΠ. 

Ειδικότερα, ο δείκτης αυτός αποκλείει από το ΑΕΠ οργανικές δαπάνες81 οι οποίες κατά τη 

γνώμη τους δεν επιφέρουν άμεση χρησιμότητα, αλλά αποτελούν απαραίτητες εισροές σε 

δραστηριότητες που δυνητικά θα μπορούσαν να είναι ωφέλιμες. Από την άλλη, οι 

                                                           
80

 Για το ζήτημα δες Glyn et al., 1990. 

81
 Ορισμένες τέτοιες δαπάνες είναι το κόστος που πληρώνει κάποιος για να πάει στην εργασία του, 

οι δαπάνες που κάνει το κράτος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, τη δημόσια υγιεινή, την 

αστυνόμευση, την εθνική ασφάλεια κ.ά. 
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Nordhaus και Tobin προσθέτουν την αξία των υπηρεσιών κεφαλαίου που απορρέουν από 

διαρκή καταναλωτικά αγαθά και δημόσιο κεφάλαιο (π.χ. υγεία και εκπαίδευση), την αξία 

της σχόλης καθώς και της μη αγοραίας εργασίας όπως οι οικιακές υπηρεσίες82. Τέλος 

αφαιρούν την αξία των αρνητικών εξωτερικοτήτων που δημιουργούνται στα μεγάλα αστικά 

κέντρα. Οι Nordhaus και Tobin καταλήγουν τελικά σε εκτιμήσεις του MEW για τα έτη 1929, 

1939, 1945, 1947, 1954, 1958 και 1965 ενώ στη συνέχεια παρουσιάζουν αναλυτικά τη 

μέθοδο εκτίμησης των παραπάνω τεκμαρτών μεγεθών. Ο Nordhaus (2006) σε μία 

πρόσφατη εργασία του που αποτελεί συνέχεια εκείνης που δημοσίευσε με τον Tobin, ορίζει 

τις κατευθυντήριες γραμμές για τη κατασκευή των επαυξημένων λογαριασμών (augmented 

accounts). Για την κατασκευή τους, ο Nordhaus θέτει τρεις βασικούς άξονες: α) οι 

υφιστάμενοι εθνικοί λογαριασμοί να μετασχηματιστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εκφράζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την οικονομική ευημερία, β) να πραγματοποιηθούν 

όλες εκείνες οι προσαρμογές και προσθαφαιρέσεις που χρειάζονται ώστε να περιληφθούν 

οι μη αγοραίες δραστηριότητες και γ) να καθοριστεί με σαφήνεια το όριο μεταξύ των μη 

αγοραίων δραστηριοτήτων και των υπόλοιπων.      

 Η τάση να περιληφθούν όλο και περισσότερες μη αγοραίες δραστηριότητες στο 

εθνικό εισόδημα αποκτά διαχρονικά μεγαλύτερη βαρύτητα. Έτσι, ο John Kendrick εκτός από 

τον υπολογισμό της τεκμαρτής αξίας που προέρχεται από την απλήρωτη οικιακή εργασία 

καθώς κι από το οικιστικό και δημόσιο κεφάλαιο εκτιμάει κι εκείνη της εθελοντικής 

εργασίας, τη σχολικής εργασίας, της ανεργίας τριβής καθώς και ορισμένες αγοραίες 

δραστηριότητες όπως οι δαπάνες που κάνουν οι επιχειρήσεις σε επενδυτικά και 

καταναλωτικά αγαθά, οι οποίες καταγράφονται ως ενδιάμεσες αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών. Σε μία άλλη εργασία, ο Kendrick διαχειρίζεται το κόστος ανατροφής των 

                                                           
82

 Οι Nordhaus και Tobin αναφερόμενοι στις οικιακές υπηρεσίες εννοούν εκείνες που 

πραγματοποιούνται από τα μέλη των νοικοκυριών όπως το μαγείρεμα, η ανατροφή των παιδιών, οι 

κηπουρικές δραστηριότητες κ.ά. (Nordhaus & Tobin 1972, σσ. 42 - 43). 
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παιδιών καθώς και τις δαπάνες σε εκπαίδευση και υγεία, ως μέρος της επένδυσης σε 

ανθρώπινο κεφάλαιο (Ruggles & Ruggles 1999, σσ. 82 - 83).  

 Η εκτίμηση των δαπανών σε ανθρώπινο κεφάλαιο αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία με την εμφάνιση των υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης κατά τη δεκαετία του 

1980, καθώς στα συγκεκριμένα υποδείγματα οι δαπάνες αυτές θεωρούνται κλειδί για την 

οικονομική μεγέθυνση. Όπως αναφέρει ο Crafts (1996, σ. 30) στα πλαίσια των 

υποδειγμάτων ενδογενούς μεγέθυνσης, ο όρος επένδυση αποκτά ευρύτερο περιεχόμενο 

καθώς δεν περιλαμβάνει μόνο τη συσσώρευση φυσικού κεφαλαίου, αλλά και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο όπως και τις δαπάνες σε έρευνα κι ανάπτυξη (R&D). Ταυτόχρονα, το απόθεμα 

ανθρώπινου κεφαλαίου ανάγεται σε καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής σύγκλισης 

μεταξύ διαφορετικών κρατών (Snowdon και Vane 2005, σσ. 616 - 617).  

 Έτσι, η ανάδειξη των συγκεκριμένων υποδειγμάτων συνοδεύτηκε κι από εκτιμήσεις 

του ανθρωπίνου κεφαλαίου καθώς ήταν απαραίτητες για την εμπειρική τους επαλήθευση. 

Οι Jorgenson και Fraumeni (1989) αναφέρουν πως αν και οι NIPA είναι ιδιαίτερα 

λεπτομερής όσο αφορά την πληροφόρηση που παρέχουν για τις επενδύσεις, σε φυσικό ή 

μη ανθρώπινο κεφάλαιο, ωστόσο περιορίζονται αυστηρά στις αγοραίες δραστηριότητες 

χωρίς να επεκτείνονται μέσω τεκμαρτών εκτιμήσεων στις μη αγοραίες. Συνεπώς για τους 

Jorgenson και Fraumeni η κατανάλωση περιλαμβάνει αγαθά και υπηρεσίες που 

προέρχονται τόσο από αγοραίες δραστηριότητες, όσο και μη αγοραίες ενώ οι επενδύσεις 

περιλαμβάνουν και το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στη συνέχεια παρουσιάζουν εκτιμήσεις για την 

περίοδο 1948 - 1984, σε τρέχουσες και σταθερές τιμές, όπου δείχνουν πως μεγέθη, όπως η 

κατανάλωση, οι επενδύσεις, οι αποταμιεύσεις και ο εθνικός πλούτος, στην πραγματικότητα 

είναι πολύ μεγαλύτερα από εκείνα που αποτυπώνονται στους NIPA. Τις επόμενες 

δεκαετίες, οι τεκμαρτές εκτιμήσεις καταλαμβάνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό στο 

ΑΕΠ των ΗΠΑ φτάνοντας το 2009 στο 16,3 %. Παρ’ όλα αυτά ο Jorgenson (2010) θεωρεί πως 

οι εθνικοί λογαριασμοί των ΗΠΑ εξακολουθούν να θέτουν περιορισμένα όρια στην 
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εκτίμηση των μη αγοραίων δραστηριοτήτων. Παράλληλα επισημαίνει ξανά τη σημασία που 

έχουν στις Θεωρίες Κεφαλαίου, οι εκτιμήσεις των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο τις 

οποίες διακρίνει με τη σειρά τους σε επενδύσεις για την ανατροφή των παιδιών, στην 

επίσημη εκπαίδευση και στη κατάρτιση.   

 Απόρροια της προσπάθειας των εθνικών λογαριασμών να ενσωματώσουν 

πληροφόρηση που σχετίζεται με κοινωνικούς και δημογραφικούς δείκτες υπήρξε η 

κατασκευή των Μητρών Κοινωνικής Λογιστικής (Social Accounting Matrices), στα πλαίσια 

του Προγράμματος για τη Μεγέθυνση (Program for Growth) του Πανεπιστημίου του 

Cambridge, με υπεύθυνο τον Richard Stone. Οι SAM βασίζονται στις γενικές αρχές που 

διέπουν τη κατασκευή των πινάκων εισροών - εκροών όπως ορίζει το SNA1968 και 

συνδυάζουν τους πίνακες83 χρήσης (use) και προσφοράς (supply ή make) με τους 

λογαριασμούς των επιμέρους τομέων της οικονομίας. Οι SAM συνήθως επικεντρώνονται 

στον ρόλο που έχουν τα άτομα σε μία οικονομία, παρέχοντας πληροφόρηση σχετικά με το 

επίπεδο και τη σύνθεση της απασχόλησης, το κόστος της εργασίας, την κατανομή της 

κατανάλωσης μεταξύ νοικοκυριών κι επιχειρήσεων κ.ά. Ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα 

επέκτασης και σε μη νομισματικούς παράγοντες όπως η χρήση ενεργειακών πόρων, η 

περιβαλλοντική μόλυνση κτλ. προσθέτοντας τις αντίστοιχες γραμμές και στήλες. Έτσι, στα 

πλαίσια του υπάρχοντος συστήματος εθνικών λογαριασμών, οι SAM μπορούν να παρέχουν 

σημαντική πληροφόρηση πάνω σε δημογραφικά και κοινωνικά ζητήματα και να αποτελέσει 

ένα χρήσιμο εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής.  

 Στα μέσα της δεκαετίας του 1970, η στατιστική υπηρεσία της Γαλλίας ανέπτυξε τους 

                                                           
83

 Στους πίνακες εισροών εκροών προκύπτει το ζήτημα της σύνθετης παραγωγής (joint production) 

όπου ο κάθε κλάδος μπορεί να παράγει παραπάνω από ένα προϊόν. Π.χ. μπορεί η πρωταρχική 

παραγωγή του κλάδου i να αποτελείται από το εμπόρευμα i αλλά ταυτόχρονα να παράγει και το 

εμπόρευμα j (ή και περισσότερα) που αποτελεί τη πρωταρχική παραγωγή του κλάδου j. Έτσι ένας 

Πίνακας εισροών εκροών έχει δύο συστατικά μέρη, τον πίνακα χρήσης όπου κάθε στοιχείο, uij, 

δηλώνει τη ποσότητα του εμπορεύματος i που αγοράζει ο κλάδος j και τoν πίνακα προσφοράς όπου 

κάθε στοιχείο, vij, δηλώνει τη ποσότητα του εμπορεύματος j που παράγεται στον κλάδο i. 
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δορυφορικούς λογαριασμούς (satellite accounts) ως συμπλήρωμα των συμβατικών εθνικών 

λογαριασμών. Οι δορυφορικοί λογαριασμοί παρέχουν επιπλέον πληροφόρηση τόσο για 

οικονομικές δραστηριότητες, όπως η γεωργία, η έρευνα, οι μεταφορές κ.ά. όσο και για 

κοινωνικά ζητήματα που αφορούν την υγεία, την εκπαίδευση, τον αλκοολισμό και το 

περιβάλλον. Το SNA που δημοσιεύτηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη, περιλαμβάνει 

ξεχωριστά κεφάλαια που σχετίζονται με την κατασκευή δορυφορικών λογαριασμών όπως 

και με τις μήτρες κοινωνικής λογιστικής. Τα κεφάλαια αυτά θα περιληφθούν εκ νέου στη 

τελευταία αναθεώρηση του συστήματος που δημοσιεύτηκε το 2008.   

 Τέλος, η εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών δε θα μπορούσε να μη λάβει υπόψη τις 

δραματικές επιπτώσεις που έχει στο βιοτικό επίπεδο αλλά και στην οικονομία, η μόλυνση 

του περιβάλλοντος. Έτσι, από τη δεκαετία του 1980 κρίνεται αναγκαία η επέκταση του 

SNA1968 σε μετρήσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το 1993 τα 

Ηνωμένα Έθνη δημοσιεύουν την Agenda 21 όπου στο κεφάλαιο 8 τίθεται η αναγκαιότητα 

ενοποίησης των περιβαλλοντικών και οικονομικών λογαριασμών, ως θεμελιώδες εργαλείο 

άσκησης πολιτικής με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη. Μάλιστα, την ίδια χρονιά τα 

Ηνωμένα Έθνη δημοσιεύουν μία προσωρινή έκδοση όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές 

που διέπουν την ενοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών λογαριασμών, με τον 

τίτλο Handbook on Integrated Environmental and Economic Accounting, πιο γνωστό ως 

SEEA. Η τελική έκδοση του SEEA δημοσιεύτηκε το 2003 για την οποία συνεργάστηκαν οι 

Eurostat, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη. Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, το 1994 δημοσιεύονται οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου καθορίζεται το 

ευρωπαϊκό πλαίσιο ενοποίησης των οικονομικών και περιβαλλοντικών λογαριασμών και η 

πράσινη εθνική λογιστική δίνοντας έμφαση στη κατασκευή δορυφορικών λογαριασμών. 

Επιπλέον, τόσο το SNA1993 όσο και το SNA2008 αναφέρονται στην κατασκευή 

περιβαλλοντικών δορυφορικών λογαριασμών.  

 Ο βασικός προσανατολισμός στις παραπάνω πρωτοβουλίες είναι το πρασίνισμα των 
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εθνικών λογαριασμών, όπου εκτός από τις συμβατικές εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος 

θα περιλαμβάνεται πληροφόρηση σχετικά με την επιβάρυνση στο περιβάλλον. Μία 

πρόταση είναι να συνυπολογίζονται στις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος, οι αρνητικές 

επιπτώσεις που επιφέρει η οικονομική δραστηριότητα στο περιβάλλον. Παράλληλα 

προτείνεται από τις καθαρές επενδύσεις να αφαιρείται η αξία των φυσικών πόρων που 

εξαντλούνται κατά την παραγωγική διαδικασία. Ωστόσο, η ενσωμάτωση των πράσινων 

λογαριασμών στο εθνικό εισόδημα έχει δεχθεί κριτική από τις επίσημες στατιστικές αρχές, 

για το γεγονός ότι έχει περιορισμένη εφαρμογή στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής 

ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες. Συνεπώς, μία εναλλακτική πρόταση 

είναι η κατασκευή δορυφορικών λογαριασμών με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

όπως οι λογαριασμοί καταγραφής ρύπων, φυσικών πόρων κ.ά. καθώς θεωρείται πως έχουν 

πιο άμεση εφαρμογή στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής (Markandya et al. 2001, σ. 

105).  

2.4.4. Το Σύστημα Υλικής Παραγωγής και οι εθνικοί λογαριασμοί στις πρώην 

σοσιαλιστικές Χώρες 

 

Το 1906, ένας εξέχων Ρώσος στατιστικός και οικονομολόγος της εποχής εκείνης, ο 

Sergey Nikolaevich Prokopovitch (1871-1955) εκτιμάει το εθνικό εισόδήμα της χώρας του, 

για το έτος 1900 ενώ κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δίνει εκτιμήσεις 

για το 1913, το οποίο και προεκτείνει για τα έτη 1914 - 1917. Ο Prokopovitch, ο οποίος 

πολιτικά κινούνταν στους κόλπους του αναθεωρητισμού84 (revisionism), υιοθέτησε στις 

εκτιμήσεις του τη σμιθιανή αντίληψη της παραγωγής (και όχι τη μαρξική όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια). Ειδικότερα, ο Prokopovitch θεωρούσε πως το εθνικό εισόδημα μιας 

                                                           
84

 Ο αναθεωρητισμός που διατυπώθηκε για πρώτη φορά από τον Edward Bernstain αμφισβητεί την 

αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης και της ολικής ρήξης με το κεφαλαιοκρατικό σύστημα. 

Ως εκ τούτου ο αναθεωρητισμός πρεσβεύει πως η οργάνωση του εργατικού αγώνα θα πρέπει να 

διεξάγεται μέσα από τους θεσμούς του αστικού κράτους. 
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χώρας αποτελούνταν από το προϊόν της γεωργίας, της αλιείας, της δασοκομίας, της 

βιομηχανίας, των μεταφορών, των κατασκευών και του εμπορίου (Kendrick 1970, σ. 302, 

Boss 1990, σ. 144). Ο Prokopovitch συμμετείχε στη βραχύβια κυβέρνηση του Kerensky, 

αλλά μετά την επικράτηση των μπολσεβίκων εγκαταστάθηκε στη δυτική Ευρώπη όπου 

δημοσίευσε μία σειρά εκτιμήσεων για το εθνικό εισόδημα της Ρωσίας, ενώ παράλληλα 

ήταν ο πρώτος που εκτίμησε το εθνικό εισόδημα της Τσεχοσλοβακίας για το έτος 1926 (δες 

το παράρτημα του κεφαλαίου).        

 Οι σοβιετικές αρχές στα πλαίσια της κεντρικά σχεδιαζόμενης οικονομίας, κατανόησαν 

γρήγορα τη σημασία που είχαν οι εθνικοί λογαριασμοί ως εργαλείο άσκησης οικονομικής 

πολιτικής. Ωστόσο, όπως και ο Prokopovitch, υιοθέτησαν την υλιστική προσέγγιση στην 

εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος μέχρι το 1988, με κάποιες ελάχιστες τροποποιήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν κυρίως στα μέσα της δεκαετίας του 1960 κατά τη μεταρρύθμιση 

Kosygin. Η προσέγγιση αυτή υιοθετήθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και 

από τις υπόλοιπες σοσιαλιστικές οικονομίες που συγκροτούσαν τη COMECON85 (Council for 

Mutual Economic Assistance) ώστε τελικά τα Ηνωμένα Έθνη να αναγνωρίσουν το 1971, το 

Υλικό Σύστημα Παραγωγής (Material Product System) με τη κωδική ονομασία MPS, ως 

ισότιμο σύστημα με το SNA. Είχε προηγηθεί δύο χρόνια πριν, η αποστολή σχετικών 

εγγράφων από τις σοβιετικές στατιστικές αρχές προς τα Ηνωμένα Έθνη όπου επεξηγούσαν 

τη δομή και τους σκοπούς του MPS. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, η Παγκόσμια Κοινωνική 

                                                           
85

 Στις 25/01/ 1949 ιδρύεται στην Μόσχα το Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας, πιο γνωστό 

και με το ακρωνύμιο COMECON, μεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης, της Βουλγαρίας, της 

Τσεχοσλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Η COMECON ήταν η απάντηση 

των παραπάνω σοσιαλιστικών οικονομιών στην ίδρυση του Οργανισμού για την Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Συνεργασία (Organisation for European Economic Co-operation ή OEEC) που 

πραγματοποιήθηκε το 1948 από τις χώρες της δυτικής Ευρώπης, και μέσω του οποίου προωθούνταν 

το σχέδιο Marshall. Ειδικότερα, η COMECON αποτελούσε ένα αμφίπλευρο εμπορικό σύστημα όπου 

η Σοβιετική Ένωση προμήθευε με πρώτες ύλες τα υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου λαμβάνοντας 

τελικά αγαθά ως ανταπόδοση. Η COMECON θα διαλυθεί τελικά στις 28/6/1991 ακολουθώντας τη 

μεταστροφή των σοσιαλιστικών οικονομιών σε εκείνες της αγοράς. 
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Παραγωγή (Global Social Production) αποτελεί το σύνολο των υλικών αγαθών που 

παράγεται από τους κλάδους υλικής παραγωγής στη διάρκεια μίας περιόδου. Ειδικότερα, 

για τις επιδιώξεις του MPS αναφέρονται τα εξής: 

«Η ισορροπία της παραγωγής, της κατανάλωσης και τη συσσώρευσης του 
παγκόσμιου προϊόντος (υλική ισορροπία)… αντανακλά τη διαδικασία και τα 
αποτελέσματα της παραγωγής του παγκόσμιου προϊόντος στην υλική του μορφή. 
Αυτή η ισορροπία μας επιτρέπει να θεμελιώσουμε την απτή φυσική και κοινωνική 
δομή της παραγωγής του παγκόσμιου προϊόντος και τη χρησιμοποίησή του για την 
ενδιάμεση υλική κατανάλωση, την τελική κατανάλωση, τον καθαρό σχηματισμό 
κεφαλαίου, για την αντικατάσταση των αποσβέσεων και για εξαγωγές». 
(παρατίθεται στην Boss 1990, σ. 239) 

 

Έτσι το MPS αποκλείει από τις εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος των χωρών της 

Comecon ένα σημαντικό αριθμό υπηρεσιών όπως εκείνες που σχετίζονται με την 

εκπαίδευση, την υγεία, τη ψυχαγωγία, την ιδιοκατοίκηση, την εθνική άμυνα κ.ά. (δες 

πίνακες 2.2.1 και 2.4.2). Από την άλλη, το MPS περιλαμβάνει ισολογισμούς που είναι 

περισσότερο εκτεταμένοι σε σχέση με τους αντίστοιχους του SNA όπως εκείνοι του εθνικού 

πλούτου και των κεφαλαιουχικών στοιχείων, της απασχόλησης ανά δραστηριότητα και 

τομέα καθώς και τους δείκτες του πραγματικού εισοδήματος ανά κύρια 

κοινωνικοοικονομική ομάδα (Bos 1992, σ. 22).      

 Οι όποιες προσπάθειες σύγκλισης του SNA και του MPS, δεν υπήρξαν ιδιαίτερα 

επιτυχής λόγω του ψυχρού πολέμου που επιδρούσε στις σχέσεις των στατιστικών 

υπηρεσιών και στις δύο πλευρές. Παρ’ όλα αυτά τις δεκαετίες του 1970 και 1980 

προέκυψαν  ορισμένες εργασίες προς αυτή τη κατεύθυνση. Μία από αυτές δημοσιεύτηκε το 

1982 από τους Kravis, Heston και Summers οι οποίοι στα πλαίσια του International 

Comparison Project (ICP) δημοσίευσαν ορισμένες εκτιμήσεις για τριάντα τέσσερις χώρες εκ 

των οποίων οι τέσσερις αποτελούσαν κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες όπως η Ουγγαρία, 

η Πολωνία, η Ρουμανία και η Γιουγκοσλαβία. Οι εκτιμήσεις αυτές συνέκριναν για το έτος 
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1975, μεγέθη όπως το πραγματικό εισόδημα, τη κατανάλωση, τις επενδύσεις καθώς και την 

αγοραστική δύναμη των επιμέρους οικονομιών με τη κατασκευή δεικτών PPP.   

Πίνακας 2.4.1: Μη υλικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος από το MPS, σύμφωνα με το ISIC rev.2 (στη παρένθεση οι αντίστοιχοι κωδικοί)  

 

 

(632) Ξενοδοχεία, πανσιόν, κατασκηνώσεις 

και λοιπά καταλύματα. 
(934) Ινστιτούτα κοινωνικής πρόνοιας 

(81) Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 
(935) Επιχειρηματικοί, επαγγελματικοί και 

εργατικοί συνεταιρισμοί 

(82) Ασφάλιση 
(939) Άλλες κοινωνικές και σχετικές 

κοινωτικές υπηρεσίες 

(831) Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες 

(941) Κινηματογραφικές ταινίες και άλλες 

ψυχαγωγικές υπηρεσίες {εξαιρείται (9411), 

παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών ως 

υλική παραγωγή] 

(832) Επιχειρηματικές δραστηριότητες εκτός 

από ενοικίαση και χρονομίσθωση 

μηχανημάτων κι εξοπλισμού [εξαιρείται 

(8324), μηχανολογικές, αρχιτεκτονικές και 

τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες αποτελούν 

υλικές υπηρεσίες καθώς συνδέονται με τις 

κατασκευές]. 

(942) Βιβλιοθήκες, μουσεία, βοτανικοί και 

ζωολογικοί κήποι και άλλες πολιτιστικές 

υπηρεσίες, μη αλλού ταξινομημένες 

(91) Δημόσια διοίκηση και άμυνα 
(949) Υπηρεσίες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας, μη αλλού ταξινομημένες 

(92) Υγειονομικές υπηρεσίες 
(952) Πλυντήρια, υπηρεσίες πλύσεως και 

καθαρισμού (μερικώς) 

(931) Εκπαιδευτικές υπηρεσίες (953) Οικιακές υπηρεσίες 

(932) Ερευνητικές κι επιστημονικές 

υπηρεσίες 
(959) Διάφορες προσωπικές υπηρεσίες 

(9331) Ιατρικές, οδοντιατρικές και λοιπές 

υπηρεσίες υγείας 
(96) Διεθνής οργανισμοί 

Πηγή: Boss 1990, σσ. 239 - 240 
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Οι εκτεταμένες οικονομικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της 

Perestroika δε συνοδεύτηκαν από μεταβολές στο MPS. Πάραυτα, όπως αναφέρει η Boss 

(1990, σ. 242) οι στατιστικές αρχές της Σοβιετικής Ένωσης είχαν γίνει πιο εξωστρεφής προς 

τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε μία προσπάθεια ώστε οι εκτιμήσεις του εθνικού 

εισοδήματος της χώρας τους να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τα διεθνή πρότυπα. Οι 

προσπάθειες αυτές διεκόπησαν με τα κοσμοϊστορικά γεγονότα της περιόδου 1990 - 1991, 

που σηματοδότησαν τη στροφή των σοσιαλιστικών οικονομιών σε εκείνες της ελεύθερης 

αγοράς. Έτσι, οι εκτιμήσεις του εθνικού εισοδήματος κατά τη δεκαετία του 1990 βασίστηκαν 

στο SNA1993 το οποίο συμπεριλάμβανε ειδικές αναφορές για τις οικονομίες υπό μετάβαση 

(δες κεφάλαιο 3.3.2).          

Πίνακας 3.3.2: Μη υλικές υπηρεσίες που πιθανόν να μη περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις 

του εθνικού εισοδήματος από το MPS, σύμφωνα με το ISIC rev.2 (στη παρένθεση οι 

αντίστοιχοι κωδικοί) 

 

 

Τελειώνοντας θα θέλαμε να αναφερθούμε σε μία συχνή κριτική που αφορά το MPS. 

Αρκετοί οικονομολόγοι όπως οι Studenski, Kendrick, Ruggles & Ruggles, Boss κ.ά. θεωρούν 

πως οι χώρες της Comecon περιλάμβαναν στις μετρήσεις του εθνικού εισοδήματος, 

αποκλειστικά την παραγωγή εκείνη που είχε απτά, υλικά αποτελέσματα υπό το πρίσμα της 

μαρξικής διάκρισης μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασία, που επιδρούσε στη 

Διανομή υγραερίου και ύδατος  [μέρος του 

(4102) και (42)] 

Ορισμένες κατηγορίες μηχανολογικών, 

αρχιτεκτονικών και τεχνικών υπηρεσιών, 

ειδικότερα εκείνες που δε συνδέονται με 

τις κατασκευές [μέρος του (8324)] 

Ορισμένες δευτερεύουσες υπηρεσίες των 

μεταφορών όπως τα τουριστικά πρακτορεία, 

οι υπηρεσίες τουριστικής ανάπτυξης κ.ά. 

[μέρος του (7192)] 

Ορισμένες κτηνιατρικές υπηρεσίες, δηλαδή 

εκείνες που δε σχετίζονται με τη γεωργία 

[μέρος του (9332)] 

Αποθήκευση οικοκυρικών αγαθών [μέρος 

του (7192)] 
 

Πηγή: Boss, 1990, σ. 240 
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θεωρητική σκέψη των σοβιετικών οικονομολόγων. Όμως, όπως είδαμε στο υποκεφάλαιο 

1.3.2, το κριτήριο που θέτει ο Marx αναφορικά με τη συγκεκριμένη διάκριση σε καμία 

περίπτωση δε σχετίζεται με την υπόσταση του παραγόμενου προϊόντος, δηλαδή κατά πόσο 

αυτή είναι υλική ή άυλη. Όπως αναφέρουν οι Shaikh & Tonak (1994, σ.4), οι θεωρητικές 

ρίζες του MPS πρέπει να αναζητηθούν περισσότερο στον Smith, που έθεσε την υλική 

παραγωγή ως κριτήριο της διάκρισης, παρά στον Marx.  

2.4.5. Η διάκριση παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας πέρα από τη μαρξιστική 

θεωρία 

 Όπως περιγράψαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, στους εθνικούς λογαριασμούς 

υπάρχει πλέον η ταύτιση μεταξύ εισοδήματος και προϊόντος. Πράγματι, όλη η οικονομική 

δραστηριότητα δημιουργεί εισοδήματα ενώ κάποια από αυτά είναι ταυτόχρονα και 

προϊόντα τα οποία αυξάνουν το κοινωνικό πλούτο. Ωστόσο, ένα ποσοστό του συνολικού 

εισοδήματος προέρχεται από δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στην κυκλοφορία των 

προϊόντων και κάποιο άλλο από δραστηριότητες που συμβάλλουν στη συντήρηση και 

αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης. Με λίγα λόγια ένα μέρος της οικονομικής 

δραστηριότητας αποδίδει εισόδημα χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί προϊόν.   

 Το γεγονός πως στις μέρες μας δραστηριότητες που ανήκουν στις σφαίρες της 

κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης εκλαμβάνονται ως παραγωγικές, 

καθώς και ότι αποτυπώνονται ως τέτοιες στους εθνικούς λογαριασμούς, έχει προκαλέσει το 

σκεπτικισμό ακόμα και σε οικονομολόγους που δεν πρόσκεινται στη μαρξιστική παράδοση. 

Ο Kuznets σε μία σειρά από εργασίες του αναφέρει πως ορισμένες κρατικές υπηρεσίες 

όπως η δημόσια διοίκηση, τα σώματα ασφαλείας, οι δικαστικές λειτουργίες και η εθνική 

άμυνα δε συνεισφέρουν άμεσα στη κατανάλωση και κατ’ επέκταση στο τελικό προϊόν που 

παράγεται (Boss 1990, σσ. 244 - 246). Παρ’ όλα αυτά, ο Kuznets θεωρεί πως οι 

συγκεκριμένες υπηρεσίες είναι χρήσιμες καθώς διασφαλίζουν το εύρυθμο πλαίσιο στο 

οποίο διασφαλίζεται η οικονομική και κοινωνική ευημερία, το faux frais της καπιταλιστικής 
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παραγωγής σύμφωνα με τον Marx. Ο Baumol (1967) αναφερόμενος στην επιβράδυνση του 

ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας για την οικονομία των ΗΠΑ επισημαίνει την 

ανάπτυξη των «μη παραγωγικών» τομέων της οικονομίας (εννοώντας γενικά τις υπηρεσίες) 

σε βάρος της βιομηχανίας. Οι Bacon και Eltis (1976) στη προσπάθειά τους να εξηγήσουν την 

πτώση της παραγωγικότητας της Μ. Βρετανίας διακρίνουν το δημόσιο τομέα που παράγει, 

πωλεί κι αποκομίζει κέρδη, ως τον τομέα της αγοράς (market sector) και το μέρος του 

δημόσιου τομέα που δεν πωλεί το προϊόν του, ως το μη αγοραίο τομέα (non market sector). 

Σύμφωνα με τους ίδιους, η υπερτροφικότητα του μη αγοραίου τομέα που δημιουργήθηκε 

λόγω των κεϋνσιανών πολιτικών της μεταπολεμικής περιόδου, είναι η αιτία της 

στασιμότητας που παρατηρήθηκε στη βρετανική οικονομία. Ως λύση προτείνουν την 

ενίσχυση του αγοραίου σε βάρος του μη αγοραίου τομέα. Ο Thurow από την πλευρά του 

(1980, σ. 88) θεωρεί πως οι φύλακες ασφαλείας που αυξήθηκαν τη περίοδο 1972 - 1980 

κατά 300.000, δεν παράγουν τίποτα παρά προστατεύουν τα ήδη παραγμένα αγαθά. Ο 

Bhagwati (1982) κάνοντας ευθεία αναφορά στους φυσιοκράτες και στον Marx ταξινομεί 

ορισμένες δραστηριότητες στο διεθνές εμπόριο οι οποίες αν και είναι προσοδοφόρες δε 

παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες που να υπεισέρχονται στη συνάρτηση ευημερίας.  

 Οι Murphy et al. (1991) από μία διαφορετική σκοπιά υποστηρίζουν πως η 

επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της αμερικανικής οικονομίας οφείλεται στο γεγονός 

ότι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ικανών ατόμων στρέφονται σε κερδοσκοπικές 

δραστηριότητες καθώς έχουν μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με άλλες παραγωγικές 

δραστηριότητες που συμβάλλουν στην αύξηση του εθνικού πλούτου. Αναφέρουν 

χαρακτηριστικά: 

«Όταν ταλαντούχα άτομα γίνονται επιτηδευματίες βελτιώνουν τη τεχνολογία που 
σχετίζεται με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα κι ως αποτέλεσμα η 
παραγωγικότητα και το εισόδημα αυξάνονται. Αντιθέτως, όταν γίνονται 
κερδοσκόποι, οι περισσότερες από τις ιδιωτικές τους αποδόσεις προέρχονται από 
την ανακατανομή πλούτου προερχόμενη από άλλους και όχι από τη δημιουργία 
πλούτου. Ως αποτέλεσμα, τα ταλαντούχα άτομα δε βελτιώνουν τις τεχνολογικές 
ευκαιρίες και η οικονομία βαλτώνει… Η κατανομή των ταλαντούχων σε 
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κερδοσκοπικές δραστηριότητες είναι επιβλαβής για πολλούς εργαζόμενους κι 
άλλους πόρους ώστε να μειώνεται το εισόδημα… Η ροή μερικών από τους πιο 
ταλαντούχους ανθρώπους των ΗΠΑ σήμερα προς τις νομικές και 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μπορεί να αποτελεί μία από τις αιτίες του χαμηλού 
ρυθμού παραγωγικότητας» (Murphy et al. 1991, σσ. 505 - 506). 

 

Παρ’ όλο που έχει περάσει πάνω από ένας αιώνας, από τότε που η νεοκλασική σχολή 

και στη συνέχεια ο Keynes απαξίωσαν τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας, υπάρχουν ακόμα στατιστικές υπηρεσίες (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ελλάδα 

κ.ά.) ή και υπερεθνικοί οργανισμοί (ILO) που δημοσιεύουν στοιχεία τα οποία αποτυπώνουν 

τη συγκεκριμένη διάκριση. Η επιμονή αυτή σχετίζεται με τα λογιστικά πρότυπα των 

επιχειρήσεων καθώς, όπως πρώτος έχει επισημάνει ο Mage (1963, σ. 60), η μαρξική 

διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας αντιστοιχεί αρκετά, με την 

πρακτική που ακολουθούν οι επιχειρήσεις (κυρίως βιομηχανικές) στη τήρηση των 

λογιστικών τους βιβλίων.        

 Ειδικότερα, ο Mage αναφέρει πως οι μισθοί των παραγωγικών εργαζομένων 

θεωρούνται κόστη και καταγράφονται πάνω από τη γραμμή των ακαθάριστων κερδών, ενώ 

οι πληρωμές προς τους μη παραγωγικούς εργαζομένους θεωρούνται δαπάνες και 

καταγράφονται κάτω από τη γραμμή του ακαθάριστου κέρδους. Η λογιστική πρακτική που 

ακολουθούν οι επιχειρήσεις, φανερώνει πως η πληρωμή των μη παραγωγικών 

εργαζομένων αποτελεί μία (αναγκαία ή μη) σπατάλη, η οποία εκπίπτει από τη μάζα των 

κερδών. Για μία πιο λεπτομερή ανάλυση στην αναφορά του Mage, δες Μανιάτης et al. 

(1999, σσ. 134 - 136). 
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3. Εθνικοί Λογαριασμοί και Μαρξικές Κατηγορίες: Μία Θεωρητική Θεμελίωση 

3.1  Εισαγωγή 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο εξετάσαμε τη θεωρία παραγωγής στον Marx, η οποία 

λαμβάνει διαφορετικό περιεχόμενο από εκείνο που της προσδίδουν οι νεοκλασικοί 

οικονομολόγοι. Όπως είδαμε, ο Marx διακρίνει την οικονομική δραστηριότητα σε δύο 

μεγάλες κατηγορίες, σε εκείνη της παραγωγής καθώς και σε εκείνη της κατανάλωσης 

(κοινωνικής και προσωπικής) θέτοντας μία σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ τους. Οι 

σύγχρονοι Εθνικοί Λογαριασμοί (ΕΛ από εδώ και στο εξής) αποτυπώνουν τη νεοκλασική 

αντίληψη -που υιοθετήθηκε και από τον Κέυνς- η οποία ορίζει πως κάθε οικονομική 

δραστηριότητα που το αποτέλεσμά της δημιουργεί μία αμοιβή στην αγορά θεωρείται 

παραγωγική και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στο εθνικό εισόδημα, συνδέοντας 

ουσιαστικά τη θεωρία παραγωγής με τη νεοκλασική θεωρία χρησιμότητας.   

 Στην περίπτωση εκείνη που υιοθετούνταν η νεοκλασική και κεϋνσιανή αντίληψη, 

τότε δε θα χρειαζόταν κανένας μετασχηματισμός των ΕΛ σε μαρξικές κατηγορίες καθώς θα 

υπήρχε απόλυτη ταύτιση μεταξύ τους. Όταν όμως γίνεται η θεωρητική διάκριση μεταξύ 

παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας τότε θα πρέπει αν εκφραστεί και στους ΕΛ. 

Συνεπώς, ο συγκεκριμένος μετασχηματισμός δεν αποσκοπεί στο να προσθέσουμε ένα 

επιπλέον Σύστημα ΕΛ σε αυτούς που έχουν ήδη προκύψει στη μακροχρόνια ιστορία τους. 

Αντιθέτως, ένα εναλλακτικό Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών βασιζόμενο στη θεωρητική 

προσέγγιση του Marx πάνω στα ζητήματα παραγωγής, μπορεί να φανερώσει μία συνολικά 

διαφορετική εικόνα σχετικά με τους παράγοντες εκείνους που επιδρούν στις διάφορες 

φάσεις του οικονομικού κύκλου (Moseley 1985, 1997). Όπως θα δούμε και στο κεφάλαιο 

3.2, αυτό αποδίδεται στο γεγονός πως μία σειρά από μακροοικονομικά μεγέθη που 

αποτυπώνονται στους ΕΛ, όπως η ακαθάριστη παραγωγή και η προστιθέμενη αξία, 

αποκλίνουν σε σχέση με εκείνα των μαρξικών κατηγοριών και μάλιστα, η απόκλιση αυτή 
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διευρύνεται, όσο επεκτείνεται η μη παραγωγική δραστηριότητα στο σύνολο της 

οικονομίας.           

 Στο κεφάλαιο 3.3 παρουσιάζουμε τη μεθοδολογία μετασχηματισμού των τιμών 

αγοράς σε εργασιακές αξίες και στη συνέχεια τον τρόπο εκτίμησης των μαρξικών 

κατηγοριών σε αξιακούς όρους. Στο τέλος καταλήγουμε σε ένα αριθμητικό παράδειγμα 

όπου δείχνουμε πως από τη στιγμή που οι εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών τόσο σε 

τιμές αγοράς όσο και σε εργασιακές αξίες έχουν εκτιμηθεί στα πλαίσια της μεθοδολογίας 

που παρουσιάζουμε, τότε η όποια απόκλισή στα μεγέθη τους αποδίδεται αποκλειστικά 

στην απόκλιση μεταξύ τιμών και αξιών. 

3.2.  Εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών σε τιμές αγοράς 

Για την εξακρίβωση των συστηματικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ των ΕΛ και 

των μαρξικών κατηγοριών, θα κάνουμε ορισμένες απλουστεύσεις που αποσκοπούν σε μία 

πιο συνεκτική παρουσίαση της μεθοδολογίας που ακολουθείται. Αρχικά, θα υποθέσουμε 

πως όλη η οικονομική δραστηριότητα περιλαμβάνει μόνο τον παραγωγικό τομέα. Στη 

συνέχεια θα προσθέσουμε το εμπόριο και στο τέλος τον τομέα των δικαιωμάτων 

καθιστώντας το υπόδειγμά μας, ακόμα πιο ρεαλιστικό. H ανάλυση που ακολουθεί 

βασίζεται στις εργασίες των Shaikh (1978), Khanjian (1988) καθώς και σε εκείνη των Shaikh 

και Tonak (1994) που αποτελεί εξέλιξη των προγενέστερων εργασιών του Shaikh. 

3.2.1. Οικονομία με παραγωγικό τομέα  

 Έστω πως υπάρχουν τρεις παραγωγικοί τομείς, της Γεωργίας (Agr), της Μεταποίησης 

(Man) και των (Παραγωγικών) Υπηρεσιών (Prs), οι οποίοι συναπαρτίζουν τον Παραγωγικό 

τομέα της οικονομίας (Prd). Στους τομείς αυτούς μαζί με την παραγωγική εργασία που 

απασχολείται στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών συνυπάρχει και μη παραγωγική 

εργασία η οποία είναι επιφορτισμένη με εποπτικά και διοικητικά καθήκοντα καθώς και με 
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την κυκλοφορία των εμπορευμάτων86. Οι αμοιβές των εργαζομένων αυτών δεν αποτελούν 

μέρος του μεταβλητού κεφαλαίου, ήτοι των μισθών που λαμβάνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι, αλλά της παραγόμενης υπεραξίας με τον ίδιο τρόπο που αποτελούν μέρος 

της, τα διάφορα κόστη που προκύπτουν στη σφαίρα της κυκλοφορίας και της συντήρησης 

και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης. Έτσι, στην οικονομία που εξετάζουμε υποθέτουμε 

πως το 100% της εργασίας στον αγροτικό τομέα, το 80% στον τομέα της μεταποίησης και το 

60% στον τομέα των (παραγωγικών) υπηρεσιών θεωρείται παραγωγική εργασία. Επιπλέον 

για χάρη απλούστευσης θεωρούμε πως ο εργάσιμος χρόνος καθώς κι ο μισθός ανά 

εργαζόμενο σε κάθε τομέα είναι ο ίδιος ανεξάρτητα από το αν είναι παραγωγικός ή μη. 

Επίσης, η οικονομία που εξετάζουμε είναι κλειστή, δηλαδή δεν έχει εμπορικές συναλλαγές 

με άλλες χώρες ενώ παράλληλα δεν διαθέτει καθόλου δημόσιο τομέα. Τέλος στην 

τρέχουσα περίοδο δε σωρεύονται αποθέματα που σημαίνει πως σε κάθε χρονική στιγμή, η 

προσφορά εξισώνεται με τη ζήτηση.        

 Όπως αναφέραμε στο υποκεφάλαιο 1.3.2., οι αξίες χρήσης παράγονται αποκλειστικά 

στη σφαίρα της παραγωγής. Αν τώρα αφαιρέσουμε όλα τα ειδικά γνωρίσματα της εργασίας 

που προσδιορίζουν τις αξίες χρήσης, τότε απομένουν οι ανταλλακτικές αξίες οι οποίες 

αποτελούν συμπηγμένες ποσότητες ομοιογενούς εργασίας που περιλαμβάνονται σε όλα τα 

εμπορεύματα, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες τεχνικές συνθήκες παραγωγής τους. Ο Marx 

αποκαλεί την εργασία αυτή απλή, αφηρημένη εργασία κι εκφράζει την εργασιακή δύναμη 

που κατέχει κατά μέσο όρο στον οργανισμό του ο κάθε συνηθισμένος άνθρωπος χωρίς 

ιδιαίτερη κατάρτιση (Marx 1976, σ.135). Έτσι, στην οικονομία που εξετάζουμε υποθέτουμε 

πως η αξία μιας μονάδας προϊόντος87 από τον αγροτικό τομέα αντιστοιχεί σε 2 μονάδες 

                                                           
86

 Ενδεικτικά ως μη παραγωγική εργασία που απασχολείται στους παραγωγικούς τομείς θεωρούνται 

οι επόπτες, τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, λογιστές, γραμματείς, δικηγόροι, πωλητές κά.  

87
 Μας είναι αδιάφορη η φυσικά μονάδα μέτρησης του προϊόντος αρκεί σε κάθε περίπτωση να 

παραμένει σταθερή. Έτσι, η παραγωγή μπορεί να μετράται σε τεμάχια, τόνους, λίτρα κτλ. Το ίδιο 

ισχύει και για τη μονάδα εργασίας που μπορεί να εκφράζει εργατοώρα, απασχολούμενο κτλ. 
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εργασίας (από εδώ και στο εξής όταν αναφερόμαστε σε μονάδες εργασίας εννοούμε 

πάντοτε την αφηρημένη της μορφή), για την μεταποίηση αντιστοιχεί σε μία μονάδα 

εργασίας ενώ για τις παραγωγικές υπηρεσίες, σε 5 μονάδες εργασίας.    

 Οι ανταλλακτικές αξίες αποτελούν τη κοινή ουσία όλων των αξιών χρήσης που 

παράγονται με τη μεσολάβηση μισθωτής εργασίας και βάση αυτής πραγματοποιούνται οι 

ανταλλαγές των εμπορευμάτων. Ωστόσο, οι ανταλλαγές λαμβάνουν χώρα στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας όπου -με τη μεσολάβηση χρήματος- διαμορφώνονται οι αγοραίες τιμές οι 

οποίες, αν και καθορίζονται από τις εργασιακές αξίες, μόνο κατά περίσταση ταυτίζονται 

μεταξύ τους. Ας χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα ενός ψυγείου. Έστω, πως η τιμή αγοράς 

του διαμορφώνεται στις 300 νομισματικές μονάδες (ν.μ. από εδώ και στο εξής), ενώ η 

εργασιακή του αξία αντιστοιχεί σε 15 μονάδες εργασίας. Εάν υποθέσουμε πως η αξία του 

χρήματος είναι 1/20 μονάδες εργασίας ανά ν.μ., σε αυτήν την περίπτωση η εργασιακή αξία 

θα ταυτίζεται με την τιμή αγοράς. Όμως στην πραγματικότητα η τιμή του ψυγείου μπορεί 

να διαμορφωθεί στην αγορά είτε πάνω, είτε κάτω από τις 300 ν.μ. ώστε τελικά να μη 

συμπίπτει η εργασιακή αξία με την τιμή αγοράς. Τα αίτια που οδηγούν σε τέτοιες 

διαφοροποιήσεις σχετίζονται με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά όπως, 

αποκλίσεις μεταξύ προσφερόμενης και ζητούμενης ποσότητας, κρατικές παρεμβάσεις στην 

τιμή και στην ποσότητα, ύπαρξη ασύμμετρης πληροφόρησης κ.ά. Όσο αφορά την οικονομία 

που εξετάζουμε, υποθέτουμε για λόγους διευκόλυνσης πως δεν υπάρχει απόκλιση μεταξύ 

τιμών και αξιών, ώστε η κάθε μονάδα αφηρημένης εργασίας να αντιστοιχεί σε μία μονάδα 

εθνικού νομίσματος.          

 Για την παραγωγή ενός εμπορεύματος, ο παραγωγός του χρησιμοποιεί τα μέσα 

παραγωγής τα οποία διακρίνονται στα αντικείμενα της εργασίας (τα διάφορα υλικά που 

μετασχηματίζονται από τους εργαζόμενους, όπως πρώτες ύλες, ημικατεργασμένα προϊόντα 

κ.τ.λ.), στα μέσα εργασίας (πάγιο κεφάλαιο) καθώς και στην προσωπική του εργασία. Από 
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τη στιγμή που τα μέσα παραγωγής έχουν παραχθεί στο παρελθόν και η αξία τους απλά 

μεταφέρεται στο εμπόρευμα κατά την τρέχουσα παραγωγική διαδικασία, η εργασία που 

έχει χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή τους ονομάζεται νεκρή εργασία. Τα μέσα 

παραγωγής ο Marx τα ονομάζει και σταθερό κεφάλαιο88 (c) καθώς η αξία τους ανακτάται 

ολοκληρωτικά κατά την πώληση των εμπορευμάτων. Από την άλλη, η εργασία που 

χρησιμοποιείται άμεσα κατά την παραγωγική διαδικασία ονομάζεται ζωντανή εργασία89 (ℓ) 

και η διαμεσολάβησή της, μέσω της χρήσης των μέσων παραγωγής αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση ώστε να ενσωματωθεί η αξία των μέσων παραγωγής στη συνολική αξία του 

εμπορεύματος. Η ζωντανή εργασία με τη σειρά της διακρίνεται στην αξία της εργασιακής 

δύναμης (v) δηλαδή στην αξία εκείνη που αντιστοιχεί στην ποσότητα αγαθών και 

υπηρεσιών που χρειάζονται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης των 

παραγωγικών εργαζομένων καθώς και στην υπερεργασία ή απλήρωτη εργασία δηλαδή την 

εργασία που καρπώνεται ο καπιταλιστής πέρα από την αξία της εργασιακής δύναμης των 

παραγωγικών εργαζομένων και στην οποία όπως αναφέραμε συμπεριλαμβάνονται και οι 

μισθοί των μη παραγωγικών εργαζομένων. Η υπερεργασία αυτή πραγματώνεται στη 

λεγόμενη υπεραξία (s) που αποτελεί μέρος της συνολικής αξίας του εμπορεύματος. Έτσι, το 

άθροισμα της ζωντανής και νεκρής εργασίας ισούται με τη συνολική αξία του 

εμπορεύματος i (λi) και μπορεί να γραφτεί ως: 

                                                           
88

  Ένα μέρος του σταθερού κεφαλαίου χρησιμοποιείται από μη παραγωγικούς εργαζόμενους κι έτσι 

θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στην υπεραξία όπως και οι μισθοί των μη παραγωγικών εργαζομένων. 

Όμως κατά την εμπειρική ανάλυση ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι αδύνατος (π.χ. να διαχωριστεί η 

χρήση ενός φωτοτυπικού μηχανήματος σε παραγωγική και μη παραγωγική), οπότε θεωρούμε πως 

όλα τα μέσα παραγωγής χρησιμοποιούνται από παραγωγικούς εργαζόμενους. 

89
 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει σαφές πως όταν αναφερόμαστε σε ζωντανή εργασία 

εννοούμε αποκλειστικά παραγωγική εργασία καθώς μόνο αυτή έχει την ικανότητα να προσθέτει νέα 

αξία. Η μη παραγωγική εργασία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απονεκρωμένη εργασία αλλά 

ούτε ζωντανή από την άποψη πως δε δημιουργεί νέα αξία. Η ύπαρξή της είναι καθαρά επιτελική και 

σχετίζεται με την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης χωρίς ωστόσο να ενσωματώνεται στην 

αξία του εμπορεύματος.  
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  λi = ci + ℓ i  = ci + si + vi                                                            (3.1) 

Ας υποθέσουμε στο σημείο αυτό, πως η ζωντανή εργασία στον αγροτικό τομέα 

αντιστοιχεί σε 125 μονάδες εργασίας εκ των οποίων οι 25 μονάδες προορίζονται για την 

αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης των (παραγωγικών) εργαζομένων ενώ οι υπόλοιπες 

100 μονάδες παρακρατούνται ως υπεραξία από τους ιδιοκτήτες των μέσων παραγωγής, 

δηλαδή από τους καπιταλιστές που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Ταυτόχρονα, 

ο αγροτικός τομέας χρησιμοποιεί ως αντικείμενα εργασίας 10 μονάδες προϊόντος από τον 

αγροτικό τομέα, 40 μονάδες από τον τομέα της μεταποίησης και 2 μονάδες από τον τομέα 

των παραγωγικών υπηρεσιών που αντιστοιχούν αθροιστικά σε 70 μονάδες εργασίας. Η 

αναγωγή των φυσικών μεγεθών σε εργασιακές αξίες πραγματοποιείται με τον ακόλουθο 

τρόπο. Εφόσον η αξία μίας μονάδας προϊόντος από τον αγροτικό τομέα αντιστοιχεί σε 2 

μονάδες εργασίας, τότε οι 10 μονάδες του ιδίου προϊόντος που χρησιμοποιούνται ως 

εισροές θα αντιστοιχούν σε 20 μονάδες εργασίας. Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται 40 

μονάδες προϊόντος από τον τομέα της μεταποίησης με μοναδιαία αξία που αντιστοιχεί σε 

μία μονάδα εργασίας, ώστε η συνολική αξία να ανέρχεται στις 40 μονάδες εργασίας. Τέλος, 

εφόσον για τις δύο μονάδες παραγωγικών υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ως εισροή, η 

αξία της κάθε μίας είναι 5 μονάδες εργασίας, τότε η συνολική αξία θα είναι 10 μονάδες 

εργασίας. Έτσι, το σύνολο των προηγούμενων μας δίνει 70 μονάδες εργασίας90. Αν 

προσθέσουμε σε αυτές και τα μέσα εργασίας που αντιστοιχούν σε 5 μονάδες, η συνολική 

νεκρή εργασία ισούται με 75 μονάδες εργασίας. Προσθέτοντας τη ζωντανή και νεκρή 

εργασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αγροτικού προϊόντος, τότε 

καταλήγουμε στη συνολική αξία που ισούται με 200 μονάδες εργασίας ή 100 μονάδες 

προϊόντος. Οι διατομεακές σχέσεις που μόλις περιγράψαμε για τον αγροτικό τομέα 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2.1.        

                                                           
90

 Με τον ίδιο τρόπο εκτιμάμε την εργασιακή αξία των εισροών και στους υπόλοιπους δύο τομείς της 

οικονομίας μας. 
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Σχήμα 3.2.1. Πίνακας εισροών - εκροών και μαρξικές κατηγορίες: Μόνο παραγωγικός 

τομέας 

 

 

 

 

 

Για τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή της μεταποίησης χρησιμοποιούνται 900 

μονάδες εργασίας εκ των οποίων οι 600 μονάδες αποτελούν ζωντανή (παραγωγική) 

εργασία. Οι 120 μονάδες προορίζονται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης των 

παραγωγικών εργαζομένων ενώ οι υπόλοιπες 480 μονάδες παρακρατούνται ως 

υπερεργασία από τους καπιταλιστές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης. 

Από την παραγόμενη υπεραξία, οι 30 μονάδες προορίζονται τελικά για την αναπαραγωγή 

των μη παραγωγικών εργαζομένων που εργάζονται στον τομέα της μεταποίησης. Έτσι ενώ 

αποτελούν μέρος της υπεραξίας δεν ισχύει το ίδιο με τα κέρδη ώστε, όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια, να προκύπτουν οι πρώτες αποκλίσεις μεταξύ των μαρξικών και των 

αντίστοιχων κατηγοριών που αποτυπώνονται στους πίνακες Εισροών - Εκροών και στους ΕΛ 

(ΕΕ/ΕΛ από εδώ και στο εξής). Ταυτόχρονα, ο τομέας της μεταποίησης χρησιμοποιεί ως 

αντικείμενα εργασίας 15 μονάδες προϊόντος από τον αγροτικό τομέα, 200 μονάδες 

προϊόντος από τη μεταποίηση και 8 μονάδες από τον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών 

που αντιστοιχούν αθροιστικά σε 270 μονάδες εργασίας. Αν προσθέσουμε σε αυτές και τα 

μέσα της εργασίας που αντιστοιχούν σε 30 μονάδες, η συνολική νεκρή εργασία ανέρχεται 

στις 300 μονάδες. Προσθέτοντας τη ζωντανή και νεκρή εργασία που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή του προϊόντος της μεταποίησης τότε καταλήγουμε στη συνολική αξία που 

ισούται με 900 μονάδες αφηρημένης εργασίας ή 900 μονάδες προϊόντος. Οι διατομεακές 

 AGR MAN PRS HHC GCF Gross 

Product 

AGR 20 30 10 30 110 200 

MAN 40 200 55 245 360 900 

PRS 10 40 30 150 170 400 

D 5 30 5    

W 25 150 100    

P 100 450 200    

GVA 130 630 305    

Gross Output 200 900 400   1500 
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σχέσεις που μόλις περιγράψαμε για τον τομέα της μεταποίησης παρουσιάζονται κι αυτές 

με τη σειρά τους στο Σχήμα 3.2.1.       

 Όσο αφορά τη συνολική παραγωγή του τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών, σε 

αυτόν χρησιμοποιούνται 400 μονάδες εργασίας από τις οποίες οι 300 αντιστοιχούν σε 

ζωντανή εργασία. Οι 60 μονάδες προορίζονται για την αναπαραγωγή της εργασιακής 

δύναμης των παραγωγικών εργαζομένων ενώ οι υπόλοιπες 240 μονάδες παρακρατούνται 

ως υπερεργασία από τους καπιταλιστές του τομέα, εκ των οποίων οι 40 μονάδες 

προορίζονται για την αναπαραγωγή της εργασιακής δύναμης των μη παραγωγικών 

εργαζομένων. Ταυτόχρονα, ο τομέας των παραγωγικών υπηρεσιών χρησιμοποιεί ως 

αντικείμενα εργασίας 5 μονάδες προϊόντος από τον αγροτικό τομέα, 55 μονάδες προϊόντος 

από τη μεταποίηση και 6 μονάδες από τις παραγωγικές υπηρεσίες που αντιστοιχούν 

αθροιστικά σε 95 μονάδες εργασίας. Αν προσθέσουμε σε αυτές και τα μέσα εργασίας που 

αντιστοιχούν σε 5 μονάδες, η συνολική νεκρή εργασία ανέρχεται σε 100 μονάδες. Τέλος 

προσθέτοντας τη ζωντανή και νεκρή εργασία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του 

προϊόντος των παραγωγικών υπηρεσιών τότε καταλήγουμε στη συνολική αξία που ισούται 

με 400 μονάδες αφηρημένης εργασίας ή 80 μονάδες προϊόντος.   

 Στα πλαίσια των ορθόδοξων ΕΕ/ΕΛ η νεκρή εργασία μετουσιώνεται σε ενδιάμεσες 

εισροές δηλαδή στις ροές εκείνες που παράγονται και καταναλώνονται εντός της 

παραγωγικής διαδικασίας καθώς και στις αποσβέσεις δηλαδή στη μείωση της αξίας του 

παγίου κεφαλαίου από τη φθορά που υπέστη αυτό, είτε λόγω της παρόδου του χρόνου 

(χρονική φθορά), είτε λόγω της χρήσεως (λειτουργική φθορά), είτε να οφείλεται σε 

επιστημονικές και τεχνικές ανακαλύψεις και εφευρέσεις (τεχνολογική απαξίωση). Το 

άθροισμα των ενδιάμεσων εισροών των τριών παραγωγικών τομέων (ΜAgr + MMan + MPrs) 

και των αντίστοιχων αποσβέσεων (DAgr +  DMan + DPrs) όπως αναφέρουμε και παραπάνω 

ισοδυναμεί με το σταθερό κεφάλαιο. Όσο αφορά τη ζωντανή εργασία ένα μέρος της 

μετουσιώνεται σε μισθούς ενώ το υπόλοιπο σε κέρδη. Το άθροισμα των μισθών και των 
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κερδών ισοδυναμούν με την καθαρή προστιθέμενη αξία ενώ προσθέτοντας και τις 

αποσβέσεις καταλήγουμε στην ακαθάριστη προστιθέμενη αξία.    

 Η παραπάνω ανάλυση αναφέρεται στους πίνακες εισροών - εκροών από την πλευρά 

των εισοδημάτων (income approach) κι αποτελεί έναν από τους τρόπους προσέγγισης και 

μέτρησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, 

η οποία αντανακλά τη νεοκλασική θεωρία παραγωγής, το ΑΕΠ μετριέται ως το άθροισμα 

των εισοδημάτων που εισέπραξαν οι κάτοχοι των συντελεστών παραγωγής που 

διακρίνονται σε εργασία, κεφάλαιο και γη. Μία άλλη προσέγγιση είναι από την πλευρά των 

δαπανών (expenditure approach) όπου το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν εκτιμάται από το 

σύνολο των δαπανών που καταβάλλουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση για 

την αγορά καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών που παράγονται σε μία οικονομία. 

 Ειδικότερα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο Σχήμα 3.2.1 εκτός από το 

ποσοστό της παραγωγής που διατίθεται ενδοτομεακά και διατομεακά, ως ενδιάμεσες 

εισροές κατά την παραγωγική διαδικασία, το υπόλοιπο ποσοστό κατευθύνεται στην τελική 

ζήτηση91 (final demand) είτε προς άμεση κατανάλωση των νοικοκυριών, είτε ως 

κεφαλαιουχικά αγαθά με τη μορφή των ακαθάριστων επενδύσεων δηλαδή των δαπανών 

εκείνων που προορίζονται για την αντικατάσταση των φθαρέντων μέσων παραγωγής 

(αποσβέσεις) καθώς και για την αγορά νέων κεφαλαιουχικών αγαθών. Έτσι υποθέτοντας 

πως το σύνολο των μισθών των εργαζομένων προορίζεται για την αγορά καταναλωτικών 

                                                           
91

 Στην τελική ζήτηση περιλαμβάνουμε αποκλειστικά τη κατανάλωση των νοικοκυριών και τις 

ακαθάριστες επενδύσεις. Στην πραγματικότητα όμως, στις σύγχρονες οικονομίες ένα μέρος της 

τελικής ζήτησης καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα ενώ παράλληλα ένα μέρος της εγχώριας 

παραγωγής εξάγεται ώστε να καλύψει μέρος της τελικής ζήτησης σε άλλες χώρες. Οι συγκεκριμένες 

συναλλαγές αποτυπώνονται στους πίνακες εισροών ενσωματώνοντας τις σχετικές στήλες στη τελική 

ζήτηση. Ταυτόχρονα ένα μέρος της τελικής ζήτησης για καταναλωτικά και κεφαλαιουχικά αγαθά 

προέρχεται από το κράτος. Και σε αυτή τη περίπτωση ενσωματώνονται οι αντίστοιχες στήλες της 

συνολικής κατανάλωσης και ακαθάριστων επενδύσεων του Δημόσιου Τομέα. 
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αγαθών όπως και το ένα πέμπτο των κερδών των καπιταλιστών, oι συνολικές 

καταναλωτικές δαπάνες ανέρχονται στις 425 ν.μ. από τις οποίες, οι 30 ν.μ. για την αγορά 15 

μονάδων αγροτικής παραγωγής, οι 245 ν.μ για την αγορά 245 μονάδων προϊόντος από τη 

μεταποίηση ενώ οι 150 ν.μ για την αγορά 30 μονάδων προϊόντος από τις παραγωγικές 

υπηρεσίες.         

 Αναφορικά με τις ακαθάριστες επενδύσεις που ανέρχονται συνολικά στις 640 ν.μ., οι 

110 ν.μ προορίζονται για την αγορά 55 μονάδων αγροτικού προϊόντος. Ταυτόχρονα ένα 

μέρος του προϊόντος που παράγεται στον τομέα της μεταποίησης συνιστά το πάγιο 

κεφάλαιο που χρησιμοποιούν όλοι οι τομείς της οικονομίας. Συνεπώς υποθέτουμε πως 

δαπάνες αξίας 40 ν.μ. προορίζονται για την αντικατάσταση των φθαρέντων μέσων 

παραγωγής, ενώ 320 ν.μ. προορίζονται για την αγορά νέων κεφαλαιουχικών αγαθών ώστε, 

η συνολική αξία των δαπανών προς τον τομέα της μεταποίησης να ανέρχεται στις 360 ν.μ. 

Τέλος από τον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών 34 μονάδες προϊόντος αξίας 170 ν.μ. 

διατίθενται σε νέα κεφαλαιουχικά αγαθά του τομέα.     

 Στον Πίνακα 3.2.1 παρουσιάζονται οι μαρξικές κατηγορίες σε αντιπαράθεση με 

εκείνες των πινάκων εισροών - εκροών (ΕΕ) και των ΕΛ. Ειδικότερα, η συνολική αξία της 

παραγωγής (TV) ταυτίζεται με το συνολικό ακαθάριστο προϊόν (GO), ενώ το σταθερό 

κεφάλαιο (C) αντιστοιχεί στο άθροισμα των ενδιάμεσων εισροών (ΜPrd) και των 

αποσβέσεων (DPrd) του παραγωγικού τομέα. Η μαρξική προστιθέμενη αξία (MVA) η οποία 

εκφράζει τη συνολική αξία που έχει δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής ισούται με τη 

διαφορά μεταξύ ακαθάριστου προϊόντος και σταθερού κεφαλαίου ή διαφορετικά με το 

άθροισμα της καθαρής προστιθέμενης αξίας (NVAPrd) των τριών παραγωγικών τομέων: 

                                         MVA = NVAAgr + NVAMan + NVAPrs = NVAPrd                                            (3.2) 

 Όσο αφορά το μεταβλητό κεφάλαιο (V), αυτό ισούται με το άθροισμα των μισθών 

(WP)Prd που λαμβάνουν αποκλειστικά οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στους τρεις τομείς. 
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Υποθέτοντας πως δεν υπάρχει διάκριση στους μισθούς μεταξύ παραγωγικών και μη 

παραγωγικών εργαζομένων ανά τομέα, οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα 

λαμβάνουν το σύνολο των μισθών αξίας 25 ν.μ., στην μεταποίηση το 80% των συνολικών 

μισθών αξίας 120 ν.μ. ενώ οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στις παραγωγικές υπηρεσίες 

λαμβάνουν το 60% των συνολικών μισθών του τομέα αξίας 60 ν.μ. Το μεταβλητό κεφάλαιο 

επομένως ανέρχεται στις 205 ν.μ. Η υπεραξία (S) ισούται με τη διαφορά μεταξύ μαρξικής 

προστιθέμενης αξίας και μεταβλητού κεφαλαίου κι αποκλίνει από τα καθαρά κέρδη (P) 

κατά τη διαφορά μεταξύ μεταβλητού κεφαλαίου και συνολικών μισθών. Η απόκλιση αυτή 

οδηγεί με τη σειρά της, στη διαφοροποίηση του ποσοστού υπεραξίας, δηλαδή του λόγου 

της υπεραξίας προς το μεταβλητό κεφάλαιο, σε σχέση με την αντίστοιχη ορθόδοξη 

κατηγορία που είναι ο λόγος των καθαρών κερδών προς τους συνολικούς μισθούς όπως 

μπορούμε να παρατηρήσουμε κι από τον Πίνακα 3.2.1. Τα ίδια ισχύουν και στο εσωτερικό 

του κάθε κλάδου καθώς με δεδομένο τον μοναδιαίο μισθό, ο οποίος αντιστοιχεί στον μισθό 

επιβίωσης των εργαζομένων, το ποσοστό υπεραξίας για τον κάθε παραγωγικό κλάδο είναι 

ίσο μεταξύ τους και ταυτίζεται με το συνολικό ποσοστό υπεραξίας που ανέρχεται στο 400%. 

Δεν ισχύει όμως το ίδιο με τους κλαδικούς λόγους κερδών - μισθών οι οποίοι 

διαφοροποιούνται92 από τα αντίστοιχα ποσοστά υπεραξίας καθώς στα κέρδη (σε αντίθεση 

με την υπεραξία) δεν περιλαμβάνονται οι μισθοί των μη παραγωγικών εργαζομένων του 

κλάδου που προσμετρούνται στους συνολικούς μισθούς.     

 Την ίδια στιγμή υποθέτουμε πως η οικονομία διαθέτει από προηγούμενες 

διαχειριστικές περιόδους ένα καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου (Κ) της τάξεως των 1450 

ν.μ. ανεξαρτήτως από το αν χρησιμοποιείται σε παραγωγικές ή μη παραγωγικές 

δραστηριότητες. Έτσι μπορούμε να προσδιορίσουμε στη συνέχεια την αξιακή σύνθεση 

κεφαλαίου (VCC) δηλαδή τον λόγο του παγίου κεφαλαίου προς το μεταβλητό κεφάλαιο, σε 
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 Εξαίρεση αποτελεί ο αγροτικός τομέας καθώς έχουμε υποθέσει πως δεν απασχολεί μη 

παραγωγικούς εργαζόμενους. 
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αντιπαράθεση με την αντίστοιχη ορθόδοξη κατηγορία του λόγου κεφαλαίου - μισθών 

(RKW). Συνδυάζοντας το ποσοστό υπεραξίας με την αξιακή σύνθεση κεφαλαίου ως τον λόγο 

των δύο αυτών μεταβλητών καταλήγουμε στο γενικό ποσοστό κέρδους93 (R) ενώ 

συνδυάζοντας με τον ίδιο τρόπο τους λόγους κερδών - μισθών και κεφαλαίου - μισθών 

καταλήγουμε στην αντίστοιχη ορθόδοξη κατηγορία του καθαρού ποσοστού κέρδους (r). 

Παρομοίως με την περίπτωση του ποσοστού υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και 

το γενικό ποσοστό κέρδους αποκλίνουν από τις αντίστοιχες ορθόδοξες κατηγορίες. 

Μάλιστα όπως θα δούμε και στα επόμενα κεφάλαια, οι αποκλίσεις αυτές διευρύνονται όσο 

αυξάνονται οι μη παραγωγικές δραστηριότητες κάτι που ενέχει σημαντικές εμπειρικές 

προεκτάσεις.  

Πίνακας 3.2.1. Μαρξικές και ΕΕ/ΕΛ κατηγορίες: Μόνο παραγωγικός τομέας 

 

3.2.2. Οικονομία με παραγωγικό τομέα και εμπόριο 

   Ας υποθέσουμε τώρα μια πιο ρεαλιστική οικονομία όπου μεσολαβεί ο εμπορικός 

τομέας (TRD) στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων είτε προς προσωπική κατανάλωση, είτε 

ως ενδιάμεσα αγαθά στην παραγωγική διαδικασία. Και σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε 

                                                           
93

 Για τους επιμέρους παράγοντες που καθορίζουν σε κάθε περίπτωση τη συμπεριφορά του 

ποσοστού κέρδους καθώς και στη σημασία που έχει για την ερμηνεία των οικονομικών 

διακυμάνσεων, αναφερόμαστε πιο αναλυτικά στο κεφάλαιο 4.  

Μαρξική Ονοματολογία                               I-O / EΛ Ονοματολογία 

Συνολική Αξία (TV)                                         =    Ακαθάριστο Προϊόν (GO)                                 = 1500 

Σταθερό Κεφάλαιο (C)                                   =   Ενδιάμεσες Εισροές (Μ) + Αποσβέσεις (D)   = 475 

Μαρξική Προστιθέμενη Αξία (MVA)           =   Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΝVA)                 = 1025 

Μεταβλητό Κεφάλαιο (V) = 205                  <   Μισθοί (W)                                                          = 275 

Υπεραξία (S) = 820                                         >  Κέρδη (Ρ)                                                               = 750  

Ποσοστό Υπεραξίας (RSV) = 4,00                >  Λόγος Κερδών - Μισθών (RPW)                        = 2,73 

Αξιακή Σύνθεση Κεφαλαίου (VCC) = 7,07  >  Λόγος Κεφαλαίου - Μισθών (RKW)                 = 5,27 

Γενικό Ποσοστό Κέρδους (R) = 0,57            >  Καθαρό Ποσοστό Κέρδους (r)                          = 0,52  

Καθαρό Απόθεμα Παγίου Κεφαλαίου (Κ) =  1450 
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πως δεν σχηματίζονται αποθέματα. Όπως είδαμε και στο υποκεφάλαιο 1.3.2, σε μία 

οικονομία όπου κυριαρχεί η εμπορευματική παραγωγή, η διαμεσολάβηση του εμπορικού 

τομέα είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της αξίας. Για τη διαμεσολάβηση αυτή, οι 

καπιταλιστές που δραστηριοποιούνται στο εμπόριο λαμβάνουν μία αμοιβή που αποτελεί 

μέρος της αξίας που έχει ήδη δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής. Η αμοιβή αυτή 

αποτελεί μία προσαύξηση (mark - up) στην τιμή παραγωγού94 και είναι γνωστή στους ΕΕ/ΕΛ 

ως εμπορικό περιθώριο (trading margin). Ας υποθέσουμε πως ο αγροτικός τομέας δίνει το 

1/5 των κερδών του για τη διάθεση του προϊόντος του τόσο ενδοτομεακά όσο και στους 

υπόλοιπους τομείς, ο τομέας της μεταποίησης δίνει τα 2/5 από τα κέρδη του για τον ίδιο 

σκοπό, ενώ ο τομέας των παραγωγικών υπηρεσιών δίνει και αυτός το 1/5. Συνεπώς, οι τρεις 

τομείς καταβάλλουν προς τον εμπορικό τομέα συνολικά το ποσό των 240 ν.μ.   

 Η αμοιβή που λαμβάνει ο εμπορικός τομέας με τη μορφή του εμπορικού περιθωρίου 

δεν είναι τίποτε άλλο από το ακαθάριστο προϊόν του. Όπως και με την περίπτωση των 

παραγωγικών τομέων έτσι και ο εμπορικός τομέας διαθέτει τον ακαθάριστο προϊόν του σε 

ενδιάμεσες εισροές (ΜTrd), αποσβέσεις (DTrd), μισθούς (WTrd) ενώ ό,τι απομένει το 

παρακρατάει ως κέρδος (PTrd). Η κατανομή αυτή σε σταθερό κεφάλαιο, μισθούς και κέρδη 

αποτυπώνεται παρακάτω στο Σχήμα 3.2.2 όπου πλέον συμπεριλαμβάνεται κι ο εμπορικός 

τομέας.           

 Αν και σε μία πραγματική οικονομία, τα προϊόντα πωλούνται σε τιμές αγοραστού 

(purchaser prices), οι περισσότεροι πίνακες εισροών - εκροών κατασκευάζονται σε τιμές 

παραγωγού (producer prices). Η διαφορά μεταξύ των δύο είδη τιμών είναι πως στην τιμή 

αγοραστού εκτός από την τιμή παραγωγού περιλαμβάνονται τα περιθώρια (ή κόστη) 

μεταφοράς, τα εμπορικά περιθώρια, τα έξοδα ασφάλισης και αποθήκευσης καθώς και οι 

καθαροί έμμεσοι φόροι που αποτελούν τη διαφορά μεταξύ έμμεσων φόρων κι 

                                                           
94

 Στην τιμή παραγωγού περιλαμβάνεται αποκλειστικά το κόστος παραγωγής καθώς και το κέρδος 

που λαμβάνει ο παραγωγός από τη διάθεση του προϊόντος του. 
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επιδοτήσεων. Όταν οι πίνακες εισροών - εκροών κατασκευάζονται σε τιμές παραγωγού, τα 

διάφορα περιθώρια κατανέμονται στους κλάδους εκείνους που η οικονομική τους 

δραστηριότητα σχετίζεται με αυτά (περιθώρια) σχηματίζοντας το ακαθάριστο προϊόν τους. 

Έτσι, τα εμπορικά περιθώρια χονδρικής και λιανικής πώλησης κατανέμονται στις στήλες 

των κλάδων χονδρικού και λιανικού εμπορίου, τα περιθώρια μεταφοράς στη στήλη του 

κλάδου των μεταφορών κ.ο.κ. (Miller και Blair 2009, σσ. 144 - 146). Ταυτόχρονα, τα 

περιθώρια που καταβάλλονται από κάθε κλάδο ξεχωριστά για κάθε εισροή που λαμβάνει 

αθροίζονται και κατατάσσονται στην αντίστοιχη είσοδο του πίνακα εισροών - εκροών. 

Αναφέρουν σχετικά οι Shaikh και Tonak: 

«Οι συμβατικοί πίνακες εισροών - εκροών αντιμετωπίζουν το ζήτημα 
διαχειρίζοντας την αγορά κάθε μεμονωμένου εμπορεύματος σαν να πρόκειται 
για δύο διακριτές αλλά ταυτόχρονες συναλλαγές, όπου η μία προέρχεται από 
τον τομέα που παράγει το εμπόρευμα αξίας ίσης με τη τιμή παραγωγού ενώ η 
άλλη προέρχεται από τον εμπορικό τομέα αξίας ίσης με το εμπορικό περιθώριο 
των συγκεκριμένων εμπορευμάτων. Με αυτόν τον τρόπο η τελική τιμή 
αγοραστού, της κάθε εισροής διακρίνεται στην τιμή παραγωγού και στο 
εμπορικό της περιθώριο και τα δύο συστατικά της μέρη καταγράφονται 
ξεχωριστά ως τα αγαθά που αγοράζονται από τον τομέα που τα παράγει και 
στις εμπορικές υπηρεσίες οι οποίες αγοράζονται από τον τομέα του εμπορίου.» 
(Shaikh και Tonak 1994, σσ. 47 - 48)  

  

 Για να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα ας υποθέσουμε πως μία 

αυτοκινητοβιομηχανία για να παράξει χρειάζεται ως εισροές, σίδηρο, πλαστικό και γυαλί τα 

οποία προμηθεύεται στη χονδρική. Οι εισροές αυτές πέρα από το κόστος παραγωγής και τα 

κέρδη των καπιταλιστών, στην τιμή αγοράς περιλαμβάνουν και το εμπορικό τους περιθώριο 

που για τον σίδηρο είναι 10 ν.μ., για το πλαστικό είναι 6 ν.μ. ενώ για το γυαλί είναι 

αντιστοίχως 4 ν.μ. Συνολικά, το εμπορικό περιθώριο ανέρχεται στις 20 ν.μ. κι αυτό 

κατανέμεται ως εισροή από τον κλάδο του χονδρικού εμπορίου προς τον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας.         

 Στο υπόδειγμά μας θεωρούμε πως η διαφορά μεταξύ τιμών αγοραστού και τιμών 

παραγωγού αποτελείται μόνο από το εμπορικό περιθώριο, δηλαδή το ακαθάριστο προϊόν 
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του εμπορικού τομέα περιλαμβάνοντας τόσο τις χονδρικές όσο και τις λιανικές πωλήσεις. 

Έτσι, ενώ ο αγροτικός τομέας παράγει 100 μονάδες προϊόντος αξίας 200 ν.μ. εισπράττει τις 

180 καθώς οι υπόλοιπες 20 ν.μ. καταβάλλονται στον εμπορικό τομέα ως αμοιβή για τη 

διαμεσολάβησή του. Συνεπώς, η τιμή παραγωγού ανά μονάδα αγροτικού προϊόντος είναι 

ίση με 180/100 = 9/5 ν.μ./μ.π. Ταυτόχρονα η προσαύξηση στην τιμή παραγωγού με τη 

μορφή εμπορικού περιθωρίου για κάθε μονάδα αγροτικού προϊόντος που παράγεται είναι 

20/100 = 1/5 ν.μ./μ.π. Το άθροισμα της τιμής παραγωγής με το εμπορικό της περιθώριο 

ισούται με την τιμή αγοραστού και διαμορφώνεται στις 9/5 + 1/5 = 10/5 = 2 ν.μ./μ.π. 

Πολλαπλασιάζοντας την τιμή αγοραστού με το συνολικό προϊόν του αγροτικού τομέα τότε 

καταλήγουμε στη συνολική αγοραία αξία της παραγωγής που ανέρχεται στις 200 ν.μ.  

 Σχετικά με τον τομέα της μεταποίησης παράγονται 900 μονάδες προϊόντος αξίας 900 

ν.μ. από τις οποίες εισπράττονται οι 720 ενώ οι υπόλοιπες 180 ν.μ. καταβάλλονται στον 

εμπορικό τομέα. Έτσι, η τιμή παραγωγού ανά μονάδα προϊόντος της μεταποίησης 

διαμορφώνεται στα 720/900 = 4/5 ν.μ./μ.π. Παράλληλα, το εμπορικό περιθώριο εκτιμάται 

σε 180/900 = 1/5 ν.μ./μ.π. Από τα προηγούμενα μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή 

αγοραστού που ισούται με 4/5 + 1/5 = 1 ν.μ./μ.π. Πολλαπλασιάζοντας την τιμή αγοραστού 

με το συνολικό προϊόν του τομέα της μεταποίησης καταλήγουμε στη συνολική αξία της 

παραγωγής που ανέρχεται στις 900 ν.μ. Τέλος, όσο αφορά τον τομέα των παραγωγικών 

υπηρεσιών παράγονται 80 μονάδες προϊόντος αξίας 400 ν.μ. από τις οποίες εισπράττει τις 

360 ενώ οι υπόλοιπες 40 ν.μ. καταβάλλονται στον εμπορικό τομέα. Οπότε, η τιμή 

παραγωγού ανά μονάδα προϊόντος του τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών υπολογίζεται 

σε 360/80 = 9/2 ν.μ./μ.π. Παράλληλα, το εμπορικό περιθώριο ισούται με 40/80 = 1/2 

ν.μ./μ.π. Αθροίζοντας την τιμή παραγωγού ανά μονάδα προϊόντος, με το αντίστοιχο 

εμπορικό περιθώριο, υπολογίζουμε την τιμή αγοραστού που ισούται με 9/2 + 1/2 = 5 

ν.μ./μ.π.          

 Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση ο διαχωρισμός μεταξύ τιμής προϊόντος κι 
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εμπορικού περιθωρίου δεν σχετίζεται μόνο με τη συνολική παραγωγή αλλά και με κάθε 

αγαθό που χρησιμοποιείται στην οικονομία τόσο ως εισροή στην παραγωγική διαδικασία 

όσο και προς άμεση κατανάλωση από τα νοικοκυριά. Έτσι, στο Σχήμα 3.2.2 προστίθεται 

άλλη μία σειρά που αντιστοιχεί στον τομέα του εμπορίου, όπου το κάθε κελί περιέχει το 

εμπορικό περιθώριο για το σύνολο των ενδιάμεσων εισροών που χρησιμοποιεί ο κάθε 

τομέας ξεχωριστά. Ειδικότερα, ο αγροτικός τομέας χρησιμοποιεί 10 μονάδες αγροτικού 

προϊόντος εκ των οποίων το 1/5 αντιστοιχεί στο εμπορικό περιθώριο πληρώνοντας έτσι μία 

προσαύξηση της τάξεως των 2 ν.μ. για την απόκτηση της συγκεκριμένης ποσότητας. Εκτός 

όμως από την εισροή αγροτικού προϊόντος, για να παράξει ο αγροτικός τομέας χρειάζεται 

επιπλέον 40 μονάδες από την παραγωγή της μεταποίησης με εμπορικό περιθώριο που 

αντιστοιχεί στο 1/5 της συνολικής ποσότητας, αξίας 8 ν.μ. και 2 μονάδες από την παραγωγή 

του τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών με εμπορικό περιθώριο που αντιστοιχεί στο 1/2 

της συνολικής ποσότητας, αξίας 1 ν.μ. Το άθροισμα των επιμέρους εμπορικών περιθωρίων 

αποτελεί την εισροή του εμπορικού τομέα προς εκείνον του αγροτικού και ισούται με 11 

ν.μ. όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο Σχήμα 3.2.2. Με τον ίδιο τρόπο95 

μπορούμε να υπολογίσουμε τα εμπορικά περιθώρια και των υπόλοιπων εισροών που 

συνολικά για τον τομέα της μεταποίησης ανέρχονται στις 45 ν.μ. ενώ για τον τομέα των 

υπηρεσιών ανέρχονται στις 15 ν.μ.        

 Ο εμπορικός τομέας, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, χρησιμοποιεί με τη σειρά 

                                                           
95

 Αναφορικά με τη μεταποίηση, καταβάλλονται 30 ν.μ. για την αγορά 15 μονάδων αγροτικού 

προϊόντος, 200 ν.μ. για την αγορά 200 μονάδων προϊόντος από τον τομέα της μεταποίησης και 40 

ν.μ. για την αγορά 8 μονάδων προϊόντος από τον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών. Τα εμπορικά 

περιθώρια που καταβάλλονται για την απόκτηση των απαραίτητων εισροών είναι 3 ν.μ., 40 ν.μ. και 4 

ν.μ. αντιστοίχως. Με τη σειρά τους οι παραγωγικές υπηρεσίες καταβάλλουν 10 ν.μ. για την αγορά 5 

μονάδων αγροτικού προϊόντος, 55 ν.μ. για την αγορά 55 μονάδων προϊόντος από τον τομέα της 

μεταποίησης και 30 ν.μ. για την αγορά 6 μονάδων προϊόντος από τον τομέα των παραγωγικών 

υπηρεσιών. Τα εμπορικά περιθώρια που καταβάλλονται για την απόκτηση των απαραίτητων 

εισροών είναι  1 ν.μ., 11 ν.μ. και 3 ν.μ. αντιστοίχως.  
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του τις 240 ν.μ. που λαμβάνει από τον παραγωγικό τομέα αρχικά για την αγορά 

ενδιάμεσων εισροών και παγίου κεφαλαίου ώστε να επιτελέσει τη λειτουργία του, δηλαδή 

την πραγματοποίηση του τελικού προϊόντος. Έτσι αγοράζονται 5 μονάδες προϊόντος από 

τον αγροτικό τομέα αξίας 10 ν.μ., 70 μονάδες από τον τομέα της μεταποίησης αξίας 70 ν.μ. 

και 4 μονάδες από τον τομέα των παραγωγικών εισροών αξίας 20 ν.μ. Από τις 10 ν.μ. 

αγροτικού προϊόντος, η 1 συνιστά το εμπορικό της περιθώριο, από τις 70 ν.μ. του προϊόντος 

της μεταποίησης, οι 14 συνιστούν το εμπορικό της περιθώριο, ενώ από τον τομέα των 

παραγωγικών υπηρεσιών, οι 2 ν.μ. Το συνολικό εμπορικό περιθώριο που καταβάλλει ο 

τομέας του εμπορίου για την απόκτηση των ενδιάμεσων εισροών ανέρχεται στις 17 ν.μ. ενώ 

η συνολική τους αξία στις 100 ν.μ., όπως φαίνεται και στο Σχήμα 3.2.2. Επιπλέον, ο 

εμπορικός τομέας χρησιμοποιεί πάγιο κεφάλαιο αξίας 5 ν.μ. που λαμβάνει τη μορφή 

αποσβέσεων. Όσο αφορά την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, εκτός από τις αποσβέσεις 

παγίου κεφαλαίου, οι 35 ν.μ. προορίζονται για τις πληρωμές των εργαζομένων ενώ οι 100 

ν.μ αποτελούν τα συνολικά κέρδη των καπιταλιστών που δραστηριοποιούνται στον 

εμπορικό τομέα. Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία συνεπώς ανέρχεται στις 140 ν.μ. 

Σχήμα 3.2.2 Πίνακας εισροών - εκροών και μαρξικές κατηγορίες: Παραγωγικός τομέας και 

εμπόριο 

 AGR MAN PRS TRD HHC GCF Gross Product 

AGR 18 27 9 9 36 81 180 
MAN 32 160 44 56 216 212 720 
PRS 9 36 27 18 153 117 360 
TRD 11 47 15 17 75 75 240 

D 5 30 5 5    
W 25 150 100 35    
P 80 270 160 100    

GVA 110 450 265 140    

Gross Output 180 720 360 240   1500 

 

 Όπως και στο υποκεφάλαιο 3.2.1, ολόκληροι οι μισθοί των εργαζομένων 

προορίζονται για τη κατανάλωση με τη διαφορά πως τώρα οι συνολικές καταναλωτικές 

δαπάνες αυξάνονται κατά τους μισθούς των εργαζομένων στον εμπορικό τομέα. 
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Παρομοίως, και το ποσό που καταβάλλουν οι καπιταλιστές για την αγορά καταναλωτικών 

αγαθών και υπηρεσιών παραμένει σταθερό στις 150 ν.μ. ενώ σε αυτό προστίθεται και η 

κατανάλωση των καπιταλιστών του εμπορικού τομέα η οποία αντιστοιχεί στο 1/5 των 

κερδών τους, δηλαδή σε 20 ν.μ. Έτσι, οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες αυξάνονται 

κατά 55 ν.μ. Ειδικότερα, καταναλώνονται 20 μονάδες αγροτικού προϊόντος αξίας 40 ν.μ. εκ 

των οποίων οι 4 ν.μ. αποτελούν το εμπορικό περιθώριο για την απόκτησή τους. Επιπλέον 

καταναλώνονται 270 μονάδες προϊόντος από τον τομέα της μεταποίησης αξίας 270 ν.μ. εκ 

των οποίων οι 54 ν.μ. συνιστούν το εμπορικό περιθώριο. Τέλος καταναλώνονται 34 

μονάδες παραγωγικών υπηρεσιών αξίας 170 ν.μ. εκ των οποίων οι 17 ν.μ. καταβάλλονται 

ως εμπορικό περιθώριο. Όπως μπορούμε να δούμε και στο Σχήμα 3.2.2, η συνολική 

κατανάλωση σε τιμές παραγωγού ανέρχεται στις 405 ν.μ. ενώ αν προσθέσουμε και το 

συνολικό εμπορικό περιθώριο που ισούται με 75 ν.μ. τότε καταλήγουμε στη συνολική 

κατανάλωση η οποία σε τιμές αγοραστού ανέρχεται στις 480 ν.μ.  

 Αναφορικά με το ποσοστό των ακαθάριστων κερδών που απομένει στους 

παραγωγικούς τομείς από τη κατανάλωση δεν επενδύεται πλέον εξ ολοκλήρου, αλλά ένα 

μέρος από τα καθαρά κέρδη αποδίδεται στους καπιταλιστές που δραστηριοποιούνται στο 

εμπόριο ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μεσολαβήσουν στη κυκλοφορία των παραγόμενων 

αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, 45 μονάδες αγροτικού προϊόντος αξίας 90 ν.μ. 

διατίθενται σε νέες επενδύσεις εκ των οποίων οι 9 ν.μ. συνιστούν το εμπορικό περιθώριο. 

Παράλληλα, από τον τομέα της μεταποίησης 45 μονάδες προϊόντος διατίθενται ως 

αποσβέσεις και 220 μονάδες ως νέες επενδύσεις. Η συνολική τους αγοραία αξία ανέρχεται 

στις 265 εκ των οποίων οι 53 ν.μ. συνιστούν το εμπορικό περιθώριο. Τέλος, από τον τομέα 

των παραγωγικών υπηρεσιών 26 μονάδες προϊόντος αξίας 130 ν.μ. μονάδων διατίθενται σε 

νέες επενδύσεις εκ των οποίων οι 13 ν.μ. συνιστούν το εμπορικό περιθώριο. Συνοπτικά, η 

συνολική αξία των ακαθάριστων επενδύσεων σε τιμές παραγωγού ανέρχεται στις 410 ν.μ. 

ενώ το συνολικό εμπορικό περιθώριο ανέρχεται στις 75 ν.μ.. Τέλος, η συνολική αγοραία 
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αξία των ακαθάριστων επενδύσεων ανέρχεται στις 485 ν.μ.    

 Όπως είδαμε στο υποκεφάλαιο 3.2.1, στην οικονομία εκείνη όπου δεν υπάρχει 

καθόλου εμπορικός τομέας, η ποσότητα αγροτικού προϊόντος που λαμβάνει τη μορφή 

καθαρών επενδύσεων ισοδυναμεί με 55 μονάδες. Αντιστοίχως, η παραγωγή της 

μεταποίησης που διατίθενται σε καθαρές επενδύσεις ανέρχεται σε 320 μονάδες προϊόντος 

ενώ των παραγωγικών υπηρεσιών σε 34 μονάδες προϊόντος. Η συνολική τους αξία ισούται 

με 640 ν.μ. Η εισαγωγή όμως του εμπορικού τομέα στην υπό εξέταση οικονομία αλλάζει τα 

δεδομένα καθώς η ποσότητα αγροτικού προϊόντος που διατίθεται με τη μορφή καθαρών 

επενδύσεων μειώνεται πλέον στις 45 μονάδες προϊόντος, το αντίστοιχο προϊόν της 

μεταποίησης στις 220 μονάδες προϊόντος ενώ το προϊόν των παραγωγικών υπηρεσιών 

μειώνεται στις 26 μονάδες. Η συνολική τους αγοραία αξία μειώνεται στις 485 ν.μ. Από τα 

προηγούμενα προκύπτει πως η εμφάνιση του εμπορικού τομέα στην οικονομία μειώνει το 

πλεόνασμα που διατίθεται σε νέες επενδύσεις καθώς η αμοιβή του αποτελεί μέρος της 

αξίας που έχει δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι να 

προκύπτει ένα πρόσκομμα στη διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου το οποίο μεγεθύνεται 

όσο αυξάνονται οι μη παραγωγικές δραστηριότητες.      

 Με την εισαγωγή του εμπορικού τομέα διευρύνονται ακόμα περισσότερο οι 

αποκλίσεις μεταξύ των μαρξικών κατηγοριών κι εκείνων των ΕΛ, όπως μπορούμε να δούμε 

κι από τον Πίνακα 3.2.2. Ειδικότερα, η μαρξική προστιθέμενη αξία (MVA) ισούται με το 

άθροισμα της καθαρής προστιθέμενης αξίας (NVAPrd) του παραγωγικού τομέα και του 

ακαθάριστου προϊόντος του εμπορικού κλάδου (GOTrd), του οποίου η αξία έχει 

δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής: 

MVA = NVAPrd + GOTrd                                                              (3.3)                                         

Το μεταβλητό κεφάλαιο (V) εξακολουθεί να αποτελείται από τους μισθούς που 

καταβάλλονται στους παραγωγικούς εργαζομένους (WP)Prd του παραγωγικού τομέα, η 
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υπεραξία με τη διαφορά μεταξύ μαρξικής προστιθέμενης αξίας και μεταβλητού κεφαλαίου 

ενώ το σταθερό κεφάλαιο ισούται αποκλειστικά με το άθροισμα των ενδιάμεσων εισροών 

και αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται στον παραγωγικό τομέα (MPrd + DPrd). Έτσι, η 

υπεραξία διαφέρει από τα κέρδη κατά το άθροισμα των μισθών, των ενδιάμεσων εισροών 

και των αποσβέσεων στον τομέα του εμπορίου. Ταυτόχρονα, το μεταβλητό κεφάλαιο 

διαφέρει από τους συνολικούς μισθούς όχι μόνο κατά τους μισθούς των μη παραγωγικών 

εργαζομένων του παραγωγικού τομέα αλλά επιπλέον και κατά τους μισθούς των 

εργαζομένων στον εμπορικό τομέα. 

Πίνακας 3.2.2 Μαρξικές και Ι-Ο/ΕΛ Κατηγορίες: Παραγωγικοί Τομείς και Εμπόριο 

Μαρξική Ονοματολογία                                      I-O / EΛ Ονοματολογία 

Συνολική Αξία (TV)                                            =  Ακαθάριστο Προϊόν (GO)                               = 1500 

Σταθερό Κεφάλαιο (C = MPrd + DPrd) = 475    <  Ενδιάμεσες Εισροές (Μ) + Αποσβέσεις (D) = 580 

Μαρξική Προστιθέμενη Αξία (MVA) = 1025  >  Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΝVA)             = 920 

Μεταβλητό Κεφάλαιο (V) = 205                     <  Μισθοί (W)                                                        = 310 

Υπεραξία (S) = 820                                            >  Κέρδη (Ρ)                                                           = 610 

Ποσοστό Υπεραξίας (RSV) = 4,00                   >  Λόγος Κερδών - Μισθών (RPW)                    = 1,97 

Αξιακή Σύνθεση Κεφαλαίου (VCC) = 7,07    >   Λόγος Κεφαλαίου Μισθών (RKW)                = 4,68 

Γενικό Ποσοστό Κέρδους (R) = 0,57              >   Καθαρό Ποσοστό Κέρδους (r)                       = 0,42 

Καθαρό Απόθεμα Παγίου Κεφαλαίου (Κ) =  1450 

 

 Επακόλουθο των παραπάνω συστηματικών αποκλίσεων συνιστούν και οι περαιτέρω 

αποκλίσεις μαρξικών κατηγοριών όπως το ποσοστό υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση 

κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό κέρδους από τις αντίστοιχες των ΕΕ/EΛ σε σχέση με την 

περίπτωση εκείνη όπου δεν υπήρχε ο τομέας του εμπορίου96. Συγκρίνοντας τον Πίνακα 

3.2.2. σε σχέση με τον Πίνακα 3.2.1 παρατηρούμε πως οι αποκλίσεις αυτές δεν οφείλονται 

στις μεταβολές των μαρξικών κατηγοριών, οι οποίες παραμένουν σταθερές, αλλά σε 

εκείνες των ΕΕ/ΕΛ κατηγοριών. Το μόνο στοιχείο που δε μεταβάλλεται είναι η ισότητα 

                                                           
96

 Η εισαγωγή του μη παραγωγικού εμπορικού τομέα σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλει το 

ποσοστό υπεραξίας των παραγωγικών τομέων που παραμένει σταθερό και ίσο μεταξύ τους. 
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μεταξύ συνολικής αξίας και ακαθάριστου προϊόντος που ισοδυναμούν με το άθροισμα του 

ακαθάριστου προϊόντος του παραγωγικού και του εμπορικού τομέα.  

3.2.3. Ο τομέας της ενοικίασης: Μία ιδιαίτερη περίπτωση εμπορικής δραστηριότητας 

Στους ΕΕ/ΕΛ ο τομέας της ενοικίασης διακρίνεται σε δύο κύριους κλάδους τους οποίες και 

αναλύουμε στη συνέχεια: 

3.2.3.1. Ο κλάδος ενοικίασης μηχανημάτων κι εξοπλισμού                

 Η ενοικίαση μηχανημάτων κι εξοπλισμού παρουσιάζει ομοιότητες με το εμπόριο. Η 

κύρια διαφορά είναι πως ενώ στο εμπόριο η πώληση ενός εμπορεύματος γίνεται εφ άπαξ 

στην περίπτωση εκείνη όπου έχουμε ενοικίαση του ίδιου εμπορεύματος, η πώλησή του 

γίνεται τμηματικά. Ας υποθέσουμε πως ένας αγρότης αγοράζει ενός τρακτέρ αγοραίας 

αξίας 20.000 ν.μ. όπου, το 20% της αξίας του το οποίο ισοδυναμεί με 4.000 ν.μ. αντιστοιχεί 

στο εμπορικό περιθώριο. Έστω τώρα πως ο ίδιος αγρότης αποφασίζει αντί να αγοράσει το 

τρακτέρ, να το ενοικιάσει για 5 χρόνια καταβάλλοντας 5 ισόποσες ετήσιες δόσεις αξίας 

4.000 ν.μ., με εμπορικό περιθώριο που κατά αναλογία αντιστοιχεί πάλι στο 20% αξίας 800 

ν.μ. Αθροίζοντας τα επιμέρους εμπορικά περιθώρια για τον συνολικό χρόνο της 

εκμίσθωσης που είναι η πενταετία, τότε καταλήγουμε ξανά στις 2000 ν.μ. Στην εμπειρική 

μας ανάλυση, η προσθήκη του κλάδου ενοικίασης μηχανημάτων και εξοπλισμού δε 

διαφέρει καθόλου από εκείνη του εμπορίου και το ακαθάριστο προϊόν του 

συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στη μαρξική προστιθέμενη αξία.  

3.2.3.2. Ο κλάδος ενοικίασης και πώλησης ακινήτων (Real Estate) 

Εκτός από την πώληση και ενοικίαση μηχανημάτων και εξοπλισμού, στον εμπορικό 

τομέα συγκαταλέγεται η πώληση και ενοικίαση ακινήτων. Σε αντίθεση όμως με την 

ενοικίαση μηχανημάτων κι εξοπλισμού, η περίπτωση των ακινήτων είναι πιο σύνθετη 

καθώς ο κλάδος στους ΕΕ/ΕΛ περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές δραστηριότητες. Η πρώτη 
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αφορά τα τεκμαρτά ενοίκια που στην ουσία αποτελούν ένα πλασματικό μέγεθος καθώς οι 

ιδιοκτήτες κατοικιών θεωρούνται ότι τις νοικιάζουν στον εαυτό τους. Τα τεκμαρτά ενοίκια 

περιλαμβάνονται στους ΕΕ/ΕΛ αυξάνοντας έτσι πλασματικά το μέγεθος του συνολικού 

προϊόντος, παρ’ όλο που ουσιαστικά δεν παράγεται τίποτα. Η λογική του τεκμαρτού 

ενοικίου συνδέεται με τη νεοκλασική θεωρία χρησιμότητας καθώς από τη στιγμή που ο 

ιδιοκτήτης της κατοικίας απολαμβάνει μία υπηρεσία, αυτή πρέπει να καταγραφεί στους 

ΕΕ/ΕΛ ως μέρος του παραγόμενου προϊόντος. Όμως στην πραγματικότητα δεν αποτελεί 

μέρος της παραγωγής οπότε το τεκμαρτό ενοίκιο πρέπει να αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου από τη 

μαρξική προστιθέμενη αξία97. Η δεύτερη αφορά την αγορά και ενοικίαση γης η οποία όμως 

δεν συγκαταλέγεται στον εμπορικό τομέα αλλά στον τομέα των δικαιωμάτων (χρήμα και 

πίστη, ασφάλειες κ.τ.λ.) όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία εμπορευμάτων αλλά προσόδου, 

τίτλων ιδιοκτησίας κ.ά. Η πληρωμή που καταβάλλεται για την αγορά ή ενοικίαση γης δίνει 

το δικαίωμα χρήσης ενός αγαθού το οποίο όμως δεν είναι αποτέλεσμα παραγωγικής 

διαδικασίας. Με λίγα λόγια απλά υφίσταται μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της εν 

λόγω αξίας χρήσης. Συνεπώς, σε αντίθεση με τον το εμπόριο και την ενοικίαση 

μηχανημάτων και εξοπλισμού δε συγκαταλέγεται στον εμπορικό τομέα αλλά στον τομέα 

των δικαιωμάτων για τον οποίο αναφερόμαστε αναλυτικότερα στο επόμενο κεφάλαιο. Η 

τρίτη είναι η πώληση και ενοικίαση κτιρίων όπου στην πρώτη περίπτωση έχουμε εφάπαξ 

πώληση του κτιρίου ενώ στη δεύτερη έχουμε τμηματική πώληση. Συνεπώς συγκαταλέγεται 

στον τομέα του εμπορίου.        

 Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε πως ο κλάδος ενοικίασης και πώλησης ακινήτων 

δε συμπεριλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στον εμπορικό τομέα αλλά προαπαιτεί επεξεργασία 

στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικότερα στα κεφάλαια 4 και 5. Να σημειωθεί πως στην 

                                                           
97

 Για να αντιληφθούμε το μέγεθος του τεκμαρτού ενοικίου, χαρακτηριστικά για την οικονομία των 

ΗΠΑ και για το έτος 1964 αποτελούσε το 10,8% του ΑΕΠ καθώς και το 55,6% του κλάδου ενοικίασης 

και πώλησης ακινήτων. Για το 2007 ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνεται στο 14,7 %, ενώ παραμένει στα 

ίδια επίπεδα ως ποσοστό του κλάδου ενοικίασης και πώλησης ακινήτων που κυμαίνεται στο 55%. 
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ανάλυσή μας υποθέτουμε πως ο τομέας της ενοικίασης περιλαμβάνεται στον τομέα του 

εμπορίου, καθώς οποιαδήποτε ξεχωριστή μεταχείριση θα έκανε πιο σύνθετη την ανάλυσή 

μας χωρίς ωστόσο να γίνεται περισσότερο ουσιαστική. 

3.2.4. Οικονομία με παραγωγικό τομέα, εμπόριο και τομέα δικαιωμάτων  

 Ας εξετάσουμε τώρα την περίπτωση εκείνη όπου η οικονομία εκτός από τον 

παραγωγικό τομέα και τον τομέα του εμπορίου περιλαμβάνει98 και τον τομέα των 

δικαιωμάτων (RYT). Ο τομέας αυτός σχετίζεται με τις πληρωμές που καταβάλουν τόσο οι 

επιχειρήσεις όσο και οι καταναλωτές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε γη, χρήμα, 

ασφάλιση, τεχνογνωσία, νομικές υπηρεσίες κ.ά. Οι πληρωμές αυτές συνήθως λαμβάνουν τη 

μορφή γαιοπρόσοδου, τόκων, ασφάλιστρων, πατέντων, δικηγορικών αμοιβών κ.ά. Η 

πραγματοποίηση της αξίας του προϊόντος ολοκληρώνεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Ο 

τομέας των δικαιωμάτων αντιθέτως δε συμμετέχει στη διαδικασία δημιουργίας και 

πραγματοποίησης της αξίας αλλά στην ανακατανομή της ήδη παραγμένης αξίας. 

Ειδικότερα, οι αποδόσεις των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

δικαιωμάτων δεν είναι τίποτε άλλο από χρηματικές ροές που προέρχονται από τον 

παραγωγικό τομέα καθώς κι από τον τομέα του εμπορίου. Όμως, επειδή αποτελούν μέρος 

των συνολικών συναλλαγών που πραγματοποιούνται σε μία οικονομία, αυτές 

περιλαμβάνονται από τους ΕΕ/ΕΛ στο εθνικό της προϊόν. Ωστόσο, σύμφωνα με τη μαρξική 

θεωρία οι συναλλαγές αυτές δεν αποτελούν νέα αξία και συνεπώς θα πρέπει να μη 

συμπεριληφθούν στις εκτιμήσεις της μαρξικής προστιθέμενης αξίας και κατ’ επέκταση των 

μαρξικών κατηγοριών.         

 Ειδικότερα, οι επιχειρηματίες τόσο του παραγωγικού τομέα όσο και του εμπορικού 

κλάδου καταβάλλουν από τα κέρδη τους ορισμένα χρηματικά ποσά προς τον τομέα των 

                                                           
98

 Ο τομέας του εμπορίου μαζί με τον τομέα των δικαιωμάτων συναπαρτίζουν τον μη παραγωγικό 

τομέα. 
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δικαιωμάτων για τις υπηρεσίες του. Έτσι, οι επιχειρηματίες καταβάλλουν γαιοπρόσοδο για 

την χρήση γης, τόκους για δάνεια που έχουν λάβει, κόμιστρα για την ασφάλιση των 

εμπορευμάτων τους, αμοιβές προς δικηγόρους για νομικές υπηρεσίες κ.ά. Ας υποθέσουμε 

πως στην υπό εξέταση οικονομία οι επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα καταβάλλουν 10 ν.μ. 

από τα κέρδη τους προς τον τομέα των δικαιωμάτων, ενώ οι επιχειρήσεις της μεταποίησης, 

των παραγωγικών υπηρεσιών και του εμπορικού τομέα καταβάλλουν από τα κέρδη τους 60 

ν.μ., 25 ν.μ. και 20 ν.μ. αντιστοίχως. Οι προαναφερθέντες δαπάνες συνολικής αξίας 115 ν.μ. 

αποτελούν για τις επιχειρήσεις του παραγωγικού και του εμπορικού τομέα ένα λειτουργικό 

κόστος που προκύπτει από τη δραστηριότητά τους κι έτσι καταγράφονται ως ενδιάμεσες 

εισροές από τον τομέα των δικαιωμάτων προς αυτές ενώ ταυτόχρονα εκπίπτουν από τη 

μάζα των κερδών. Οι δαπάνες αυτές αποτυπώνονται στο Σχήμα 3.2.3 όπου στον πίνακα 

εισροών - εκροών έχει προστεθεί η αντίστοιχη γραμμή όπως και στήλη του τομέα των 

δικαιωμάτων.          

 Εκτός όμως από τις δαπάνες που καταβάλλουν οι καπιταλιστές προς τον τομέα των 

δικαιωμάτων ως αποτέλεσμα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ανάλογες δαπάνες 

καταβάλλουν και ως καταναλωτές. Το ίδιο ισχύει και με τους εργαζόμενους, οι οποίοι με τη 

σειρά τους αποδίδουν ένα μέρος του μισθού τους σε τόκους, ασφάλιστρα κ.τ.λ. Για να 

παραμείνει όμως σταθερό το μεταβλητό κεφάλαιο (και η υπεραξία συνεπώς) υποθέτουμε 

πως οι μισθοί των εργαζομένων είναι υψηλότεροι σε σχέση με την περίπτωση εκείνη όπου 

δεν υπήρχε ο τομέας των δικαιωμάτων (υποκεφάλαιο 3.2.2) κατά τις δαπάνες που 

καταβάλλονται προς αυτόν και οι οποίες καλύπτονται από τα κέρδη των καπιταλιστών99. 

Ειδικότερα, στις 25 ν.μ. που λαμβάνουν ως μισθούς οι εργαζόμενοι του αγροτικού τομέα 

προστίθενται και 3 ν.μ. τις οποίες όμως δεν παρακρατούν οι εργαζόμενοι αλλά τις 

                                                           
99

 Οι δαπάνες που καταβάλλουν οι καταναλωτές δε συνυπολογίζονται στους μισθούς τους καθώς 

όπως και στη περίπτωση των επιχειρηματιών αποτελούν μεταφορά αξίας που έχει δημιουργηθεί στη 

σφαίρα της παραγωγής κι έχει ήδη προσμετρηθεί στη μαρξική προστιθέμενη αξία. 
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καταβάλλουν άμεσα στον τομέα των δικαιωμάτων ως πληρωμή για τις υπηρεσίες του. 

Αναλόγως στους μισθούς του τομέα της μεταποίησης προστίθενται 30 ν.μ., σε εκείνους των 

παραγωγικών υπηρεσιών προστίθενται 15 ν.μ. ενώ στους μισθούς των εργαζομένων στον 

εμπορικό τομέα προστίθενται 10 ν.μ. Οι δαπάνες του κάθε τομέα ξεχωριστά όπως 

μπορούμε να παρατηρήσουμε και στο Σχήμα 3.2.3 εκπίπτουν από τα αντίστοιχα κέρδη 

μειώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο τα κέρδη του κάθε τομέα σε σχέση με τη περίπτωση 

εκείνη που δεν υπήρχε καθόλου ο τομέας των δικαιωμάτων (δες Σχήμα 3.2.2).   

 Επιπλέον, ένα μέρος των καταναλωτικών δαπανών που ασκούν οι καπιταλιστές 

σχετίζονται με πληρωμές προς τον τομέα των δικαιωμάτων μειώνοντας περαιτέρω τα κέρδη 

τους. Πιο συγκεκριμένα, οι καπιταλιστές του αγροτικού τομέα δαπανούν 2 ν.μ., του τομέα 

της μεταποίησης 15 ν.μ., του τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών 10 ν.μ. και τέλος του 

εμπορικού τομέα δαπανούν 5 ν.μ. Έτσι, οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες των 

καπιταλιστών προς τον τομέα των δικαιωμάτων ανέρχονται στις 32 ν.μ. κι αν σε αυτές 

προσθέσουμε τις αντίστοιχες δαπάνες των εργαζομένων συνολικής αξίας 58 ν.μ., οι 

συνολικές καταναλωτικές δαπάνες προς τον τομέα των δικαιωμάτων ανέρχονται στις 90 

ν.μ. και καταγράφονται στο σχετικό κελί, δηλαδή εκεί όπου συναντιέται ο τομέας των 

δικαιωμάτων με τη κατανάλωση των νοικοκυριών. Προσθέτοντας στις καταναλωτικές 

δαπάνες και τις λειτουργικές τότε οι συνολικές δαπάνες προς τον τομέα των δικαιωμάτων 

ανέρχονται στις 205 ν.μ.        

 Οι δαπάνες συνολικής αξίας 205 ν.μ. που καταβάλλει ο παραγωγικός κι εμπορικός 

τομέας αποτελούν μέρος του ακαθάριστου προϊόντος του τομέα των δικαιωμάτων. Όπως 

με τους υπόλοιπους τομείς, έτσι και ο τομέας των δικαιωμάτων διαθέτει το ακαθάριστο 

προϊόν του σε ενδιάμεσες εισροές (MRyt), αποσβέσεις (DRyt) και μισθούς (WRyt) ενώ ό,τι 

απομένει το παρακρατάει ως κέρδος (PRyt). Ταυτόχρονα, ένα μέρος των κερδών και των 

μισθών διατίθεται ως δαπάνες εντός του τομέα των δικαιωμάτων (RYRyt)
100. Ειδικότερα, 

                                                           
100

 Ενδεικτικά μερικές τέτοιες δαπάνες είναι η πληρωμή τόκων από δανεισμό στη διατραπεζική 
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όπως μπορούμε να δούμε κι από το Σχήμα 3.2.3 ο τομέας των δικαιωμάτων αγοράζει 5 

μονάδες αγροτικού προϊόντος αξίας 10 ν.μ., 40 μονάδες προϊόντος από τον τομέα της 

μεταποίησης αξίας 40 ν.μ. και 4 μονάδες προϊόντος αξίας 20 ν.μ. από τον τομέα των 

παραγωγικών υπηρεσιών. Από τις 10 ν.μ. που καταβάλλονται για την αγορά αγροτικού 

προϊόντος, η 1 ν.μ. συνιστά το εμπορικό περιθώριο, από τις 40 ν.μ. προϊόντος της 

μεταποίησης, οι 8 ν.μ. συνιστούν το εμπορικό περιθώριο ενώ, από τις 4 μονάδες προϊόντος 

που αγοράζονται από τον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών, οι 2 ν.μ. συνιστούν το 

εμπορικό περιθώριο. Συνεπώς, για την αγορά των απαραίτητων ενδιάμεσων εισροών 

καταβάλλεται συνολικά ένα εμπορικό περιθώριο της τάξεως των 11 ν.μ., ενώ η συνολική 

τους αγοραία αξία ανέρχεται στις 70 ν.μ. Πέρα από τις ενδιάμεσες εισροές, οι επιχειρήσεις 

του τομέα των δικαιωμάτων δαπανούν 3 ν.μ. για την χρήση παγίου κεφαλαίου που 

λαμβάνει τη μορφή αποσβέσεων. Από τις υπόλοιπες 132 ν.μ., οι 57 διατίθενται για τους 

μισθούς των εργαζομένων του τομέα ενώ οι υπόλοιπες 75 ν.μ. αποτελούν τα κέρδη των 

καπιταλιστών. Όπως και με τους υπόλοιπους εργαζόμενους έτσι και οι εργαζόμενοι του 

τομέα των δικαιωμάτων διαθέτουν το σύνολο των μισθών τους προς κατανάλωση. Από τις 

57 ν.μ. που λαμβάνουν, οι 50 ν.μ. διατίθενται για την αγορά καταναλωτικών αγαθών από 

τον αγροτικό τομέα, τον τομέα της μεταποίησης όπως και από τον τομέα των παραγωγικών 

υπηρεσιών. Παράλληλα, οι καπιταλιστές του τομέα των δικαιωμάτων διαθέτουν κι αυτοί με 

τη σειρά τους το 1/5 των κερδών τους, αξίας 15 ν.μ., για την αγορά καταναλωτικών αγαθών 

από τους τρεις παραγωγικούς τομείς. Έτσι, οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες προς τους 

παραγωγικούς τομείς αυξάνουν κατά 65 ν.μ. εκ των οποίων οι 10 ν.μ. διατίθενται για την 

αγορά 5 μονάδων αγροτικού προϊόντος, οι 35 ν.μ. για την αγορά 35 μονάδων προϊόντος της 

μεταποίησης και οι υπόλοιπες 20 για την αγορά 4 μονάδων προϊόντος του τομέα των 

παραγωγικών υπηρεσιών. Τα εμπορικά περιθώρια που αναλογούν είναι 1 ν.μ., 7 ν.μ. και 2 

                                                                                                                                                                      
αγορά, ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα των δικαιωμάτων, αμοιβές για 

νομικές υπηρεσίες κτλ. 
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ν.μ., συνολικής αξίας 10 ν.μ. και αθροίζονται στο κελί που αντιστοιχεί στο συνολικό 

εμπορικό περιθώριο. Η αύξηση των καταναλωτικών δαπανών για την αγορά προϊόντων από 

τους τρεις παραγωγικούς τομείς, όπως και το εμπορικό περιθώριο που καταβάλλουν για 

την απόκτησή τους, αποτυπώνεται στο Σχήμα 3.2.3. 

Σχήμα 3.2.3. Πίνακας εισροών - εκροών και μαρξικές κατηγορίες: Παραγωγικός τομέας, 

εμπόριο και τομέας δικαιωμάτων  

 AGR MAN PRS TRD RYT HHC GCF Gross Product 

AGR 18 27 9 9 9 45 63 180 
MAN 32 160 44 56 32 244 152 720 
PRS 9 36 27 18 18 171 81 360 
TRD 11 47 15 17 11 85 54 240 
RYT 10 60 25 20 15 100 0 230 

D 5 30 5 5 3    
W 28 180 115 45 57    
P 67 180 120 70 85    

GVA 100 390 240 120 145    

Gross Output 180 720 360 240 230   1730 

 

Οι υπόλοιπες 7 ν.μ. που απομένουν από τους μισθούς των εργαζομένων αποτελούν 

δαπάνες προς τον τομέα των δικαιωμάτων. Αν σε αυτές προσθέσουμε κι εκείνες των 

καπιταλιστών που ανέρχονται στις 3 ν.μ., τότε οι συνολικές καταναλωτικές δαπάνες προς 

τον τομέα των δικαιωμάτων αυξάνονται από 90 σε 100 ν.μ. Παράλληλα, οι καπιταλιστές του 

τομέα των δικαιωμάτων διαθέτουν 15 ν.μ. για υπηρεσίες που λαμβάνουν από άλλες 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται επίσης στον ίδιο τομέα. Επειδή οι πληρωμές αυτές 

όπως αναφέραμε και προηγουμένως αποτελούν ένα λειτουργικό κόστος, αφαιρούνται από 

τα κέρδη και προστίθενται ως ενδιάμεση εισροή από τον ίδιο τον τομέα των δικαιωμάτων.

 Όπως είδαμε παραπάνω, ενώ η συνολική αξία που λαμβάνει ο τομέας των 

δικαιωμάτων από τον παραγωγικό κι εμπορικό τομέα ισοδυναμεί με 205 ν.μ., το συνολικό 

προϊόν στον τομέα των δικαιωμάτων ανέρχεται τελικά στις 230 ν.μ. Η διαφορά των 25 ν.μ. 

αποτελούν συναλλαγές που πραγματοποιούνται εντός του τομέα των δικαιωμάτων οι 

οποίες και αποτυπώνονται στους ΕΕ/ΕΛ. Οι 205 ν.μ. που καταβάλλονται από τους 

υπόλοιπους τομείς προς τον τομέα των δικαιωμάτων αποτελούν μέρος της αξίας που έχει 
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δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής κι αποτελούν ένα κόστος για τον παραγωγικό κι 

εμπορικό τομέα το οποίο ήδη περιλαμβάνεται στην εκτίμηση της μαρξικής προστιθέμενης 

αξίας κι έτσι δεν τις λαμβάνουμε καθόλου υπόψη στις μετρήσεις μας. Όμως, ένα μέρος της 

αξίας των δαπανών αυτών κυκλοφορεί εν νέου αλλά αυτή τη φορά εντός του τομέα των 

δικαιωμάτων κι αυτό καταγράφεται από τους ΕΕ/ΕΛ ως μέρος του προϊόντος του τομέα των 

δικαιωμάτων και κατ’ επέκταση του συνολικού παραγόμενου προϊόντος. Έτσι, οι δαπάνες 

που κάνουν τόσο οι καπιταλιστές του τομέα των δικαιωμάτων (15 ν.μ. ως λειτουργικό 

κόστος και 3 ν.μ. ως καταναλωτική δαπάνη) όσο και οι εργαζόμενοι (7 ν.μ.) εισρέουν ξανά 

στις επιχειρήσεις του τομέα με τη μορφή κερδών. Με λίγα λόγια ένα μέρος της αξίας που 

έχει ήδη δημιουργηθεί στη σφαίρα της παραγωγής προσμετρείται για τρίτη φορά από το 

Σύστημα των ΕΛ. Συνεπώς μπορούμε να ισχυριστούμε πως η ραγδαία αύξηση του τομέα 

των δικαιωμάτων, με αιχμή τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, που ξεκίνησε τη δεκαετία 

του 1980 (για να διακοπεί κατά την πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση) συνέβαλλε στη 

διόγκωση του ΑΕΠ, δυσανάλογα σε σχέση με τη αξία που είχε δημιουργηθεί στη σφαίρα της 

παραγωγής. Οπότε θεωρούμε πως ο μετασχηματισμός των ΕΕ/ΕΛ σε μαρξικούς μπορεί να 

ορίσει μία πιο σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ της πραγματικής και πλασματικής 

οικονομίας και να μας προσφέρει τελικά μία ακριβέστερη εκτίμηση του συνολικού πλούτου 

που πραγματικά έχει παραχθεί.        

 Με την εμφάνιση ενός ακόμα μη παραγωγικού τομέα παρατηρούμε πως οι συνολικές 

ακαθάριστες επενδύσεις μειώνονται από 485 ν.μ. στις 350 ν.μ. καθώς ένα μέρος του 

προϊόντος του παραγωγικού κι εμπορικού τομέα κατευθύνεται στον τομέα των 

δικαιωμάτων. Επομένως, η εμφάνιση ενός επιπλέον μη παραγωγικού τομέα όπως αυτός 

των δικαιωμάτων μειώνει ακόμα περισσότερο το πλεόνασμα που δυνητικά θα μπορούσε 

να διατεθεί σε νέες επενδύσεις ώστε η διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου να 

παρουσιάζει περεταίρω προσκόμματα.       

 Επιπλέον, η εισαγωγή ενός ακόμα μη παραγωγικού τομέα θα είναι επόμενο να 
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οδηγήσει σε μια ακόμα μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των μαρξικών κι ορθόδοξων 

κατηγοριών όπως μπορούμε να δούμε κι από τον Πίνακα 3.2.3. Ειδικότερα, η μαρξική 

προστιθέμενη αξία θα είναι ίση με το άθροισμα της καθαρής προστιθέμενης αξίας των 

παραγωγικών τομέων, του ακαθάριστου προϊόντος του εμπορικού τομέα καθώς και με τις 

δαπάνες που καταβάλλει ο παραγωγικός τομέας (RYPrd) υπό τη μορφή ενδιάμεσων 

εισροών101:  

                                                       MVA = NVAPrd + GOTrd + RYPrd                                                    (2.4)                                             

  Η μαρξική προστιθέμενη αξία ως μέγεθος δε μεταβάλλεται με την εμφάνιση του 

τομέα των δικαιωμάτων στην ανάλυσή μας. Όπως είδαμε και προηγουμένως τα δικαιώματα 

που καταβάλλουν τόσο οι καπιταλιστές όσο και οι καταναλωτές του παραγωγικού κι 

εμπορικού τομέα προέρχονται από τις αντίστοιχες προστιθέμενες αξίες, ενώ παράλληλα οι 

ΕΕ/ΕΛ αποτυπώνουν διακριτά τις συναλλαγές του τομέα των δικαιωμάτων με τους άλλους 

τομείς εισάγοντας την αντίστοιχη γραμμή και στήλη. Επιπλέον, το μεταβλητό κεφάλαιο 

παραμένει σταθερό εφόσον αφαιρέσουμε από τους μισθούς των παραγωγικών 

εργαζομένων τις πληρωμές που καταβάλλουν προς τον τομέα των δικαιωμάτων. Συνεπώς 

και η υπεραξία θα παραμείνει σταθερή (κατ’ επέκταση και το ποσοστό υπεραξίας). Παρ’ 

όλα αυτά η υπεραξία θα αποκλίνει ακόμα περισσότερο από τα κέρδη που εκφράζουν την 

αντίστοιχη ορθόδοξη κατηγορία των ΕΕ/ΕΛ καθώς, από τις δαπάνες που εκπίπτουν από τα 

κέρδη για τις πληρωμές προς τον τομέα των δικαιωμάτων, μόλις ένα ποσοστό 

μετασχηματίζεται ξανά σε κέρδος ενώ το υπόλοιπο καλύπτει το λειτουργικό κόστος του 

τομέα των δικαιωμάτων. Επιπλέον, το σταθερό κεφάλαιο παραμένει ίσο με το άθροισμα 

των ενδιάμεσων εισροών από τους παραγωγικούς τομείς συμπεριλαμβανομένου και του 

                                                           
101

 Ανάλογες δαπάνες καταβάλλει όπως είδαμε κι ο εμπορικός τομέας (RYTrd) οι οποίες 

περιλαμβάνονται ήδη στο ακαθάριστο προϊόν του που αποτελεί μέρος της μαρξικής προστιθέμενης 

αξίας. 
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εμπορικού τους περιθωρίου καθώς και των αποσβέσεων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά από  τους  παραγωγικούς τομείς.  

Πίνακας 3.2.3. Μαρξικές και ΕΕ/ΕΛ Κατηγορίες: Παραγωγικός Τομέας, Εμπόριο και Τομέας 

Δικαιωμάτων  

Μαρξική Ονοματολογία                                     I-O / EΛ Ονοματολογία 

Συνολική Αξία (TV) = 1500                              <  Ακαθάριστο Προϊόν (GO)                               = 1730 

Σταθερό Κεφάλαιο (C = Mp + Dp) = 475        <  Ενδιάμεσες Εισροές (Μ) + Αποσβέσεις (D) = 653 

Μαρξική Προστιθέμενη Αξία (MVA) = 1025  >  Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΝVA)            = 947 

Μεταβλητό Κεφάλαιο (V) = 205                    <  Μισθοί (W)                                                       = 425 

Υπεραξία (S) = 820                                            >  Κέρδη (Ρ)                                                           = 522 

Ποσοστό Υπεραξίας (RSV) = 4,00                   > Λόγος Κερδών Μισθών (RPW)                       = 1,23 

  Αξιακή Σύνθεση Κεφαλαίου (VCC) = 7,07    > Λόγος Κεφαλαίου Μισθών (RKW)                 = 3,41 

Γενικό Ποσοστό Κέρδους (R) = 0,57              > Καθαρό Ποσοστό Κέρδους (r)                        = 0,36  

Καθαρό Απόθεμα Παγίου Κεφαλαίου (Κ) =  1450 

 

  Από τα προηγούμενα, η υπεραξία θα διαφέρει από τα κέρδη κατά το άθροισμα των 

μισθών, των ενδιάμεσων εισροών και των αποσβέσεων του εμπορικού τομέα και του τομέα 

των δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, το μεταβλητό κεφάλαιο θα διαφέρει από τους συνολικούς 

μισθούς κατά το άθροισμα των δικαιωμάτων που καταβάλλουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι του παραγωγικού τομέα (RYconPPrd,), των μισθών των μη παραγωγικών 

εργαζομένων στο παραγωγικό τομέα (WUPrd), καθώς κι από τους μισθούς που εισπράττουν 

οι εργαζόμενοι στον τομέα του εμπορίου (WTrd) και στον τομέα των δικαιωμάτων (WRyt). 

Επακόλουθο των παραπάνω συστηματικών αποκλίσεων αποτελούν και οι περαιτέρω 

αποκλίσεις μαρξικών κατηγοριών (σε σχέση με την περίπτωση όπου υπήρχε μόνο 

παραγωγικός κι εμπορικός τομέας) όπως το ποσοστό υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση 

κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό κέρδους από τις αντίστοιχες των ΕΕ/EΛ. Τέλος με την 

εμφάνιση του τομέα των δικαιωμάτων παρουσιάζεται για πρώτη φορά, απόκλιση μεταξύ 

συνολικής αξίας κι ακαθάριστου προϊόντος. 
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3.2.5. Άλλες δραστηριότητες στον τομέα των δικαιωμάτων 

Ομοιότητες με τις επιχειρήσεις του τομέα των δικαιωμάτων παρουσιάζει κι ο 

Δημόσιος Τομέας, ο οποίος αναπτύσσει δύο κύριες δραστηριότητες. Η πρώτη 

δραστηριότητα αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις που παράγουν δημόσιες ωφέλειες προς 

κατανάλωση όπως τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός, ύδρευση, φυσικό αέριο, μέσα μαζικής 

μεταφοράς κα. Οι δημόσιες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν μισθωτή εργασία ώστε να 

παράξουν ένα προϊόν με σκοπό το κέρδος102. Επομένως, η εργασία που χρησιμοποιούν 

είναι παραγωγική.         

 Η δεύτερη δραστηριότητα αφορά την διατήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής 

τάξης κι αφορά την ευρύτερη δημόσια διοίκηση (συμπεριλαμβανομένου και τα δημόσια 

σχολεία και νοσοκομεία), τα σώματα ασφαλείας, το στράτευμα, τα διπλωματικά σώματα 

κα. Σε αντίθεση με τις δημόσιες ωφέλειες, το λειτουργικό κόστος των συγκεκριμένων 

δημοσίων υπηρεσιών δεν καλύπτεται από την πώληση του προϊόντος τους στην αγορά 

αλλά κυρίως από τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των 

νοικοκυριών. Και σε αυτή την περίπτωση οι πληρωμές που κάνουν οι επιχειρήσεις και τα 

νοικοκυριά με τη μορφή φόρων προς τη δημόσια διοίκηση αποτελεί μία μορφή πληρωμής 

δικαιωμάτων ώστε να έχουν πρόσβαση σε μία σειρά υπηρεσιών όπως η αστυνόμευση, η 

                                                           
102

 Οι περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις αποτελούν μονοπώλια καθώς η παραγωγή δημόσιων 

ωφελειών απαιτεί εκτεταμένη κλίμακα τεχνικών εγκαταστάσεων, ώστε η εισαγωγή μίας δεύτερης 

επιχείρησης στον κλάδο να είναι αποτρεπτική καθώς αυξάνεται σημαντικά το σταθερό της κόστος σε 

σχέση με τα έσοδα. Στη μικροοικονομική θεωρία ονομάζονται φυσικά μονοπώλια. Οι επιχειρήσεις 

αυτές εκμεταλλευόμενες τη μονοπωλιακή τους θέση, θα μπορούσαν να καθορίσουν την τιμή εκείνη 

που μεγιστοποιεί τα κέρδη τους λειτουργώντας ως τυπική επιχείρηση. Επειδή όμως ο πρωταρχικός 

σκοπός παραγωγής είναι η ικανοποίηση βασικών αναγκών, συνήθως η τιμολογιακή πολιτική που 

ακολουθούν αποσκοπεί περισσότερο στη κάλυψη του λειτουργικού κόστους μαζί με ένα κέρδος που 

θα επιτρέπει την αναπαραγωγή του σε πιο ευρεία κλίμακα, παρά στη μεγιστοποίηση των κερδών 

καθώς κάτι τέτοιο θα έφερνε δυσμενής κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Στη μικροοικονομική 

θεωρία ονομάζεται πολιτική μέσου κόστους. Παρ’ όλα αυτά δε παύει να λειτουργεί ως μία 

καπιταλιστική επιχείρηση που αποσκοπεί στο κέρδος χωρίς ωστόσο να είναι το μέγιστο δυνατό.  
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υγεία, η εκπαίδευση κ.τ.λ. Συνεπώς, επειδή οι πηγές των εισοδημάτων προέρχονται από 

τον παραγωγικό κι εμπορικό τομέα ως μέρος της προστιθέμενης αξίας τους πρέπει το 

ακαθάριστο προϊόν της δημόσιας διοίκησης να μη συμπεριληφθεί δεύτερη φορά στη 

μαρξική προστιθέμενη αξία.        

 Τέλος, οι σύγχρονοι ΕΕ/ΕΛ προσπαθούν να εκτιμήσουν ποια είναι η αξία των 

οικιακών υπηρεσιών. Αν κι αποτελούν δραστηριότητες οι οποίες παράγουν αξίες χρήσης 

λειτουργούν έξω από τη καπιταλιστική παραγωγή καθώς δεν ανταλλάσουν την εργασία 

τους με κεφάλαιο εκτός και αν οι ίδιες υπηρεσίες προσφέρονται από καπιταλιστικά 

οργανωμένες επιχειρήσεις, δηλαδή από επιχειρήσεις που έχουν μισθώσει προσωπικό ώστε 

να εργαστεί στην παροχή οικιακών υπηρεσιών. Όπως και με την περίπτωση του δημοσίου 

τομέα, οι απολαβές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις οικιακές υπηρεσίες προέρχονται 

από τα εισοδήματα τόσο των καπιταλιστών όσο και των εργαζομένων που έχουν ήδη 

μετρηθεί ως μέρος της προστιθέμενης αξίας του παραγωγικού κι εμπορικού τομέα. 

3.3. Εκτιμήσεις των Μαρξικών Κατηγοριών σε Εργασιακές αξίες 

Η εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών σε εργασιακές αξίες είναι πιο κοντά στην 

εργασιακή θεωρία της αξίας, όπως την ανέπτυξε ο Marx στο Κεφάλαιο. Παρ’ όλα αυτά οι 

περισσότερες εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών σε συνεχή χρόνο βασίζονται σε 

χρηματικές αξίες καθώς η εκτίμησή τους σε εργασιακές (αξίες) απαιτεί ένα σημαντικό όγκο 

δεδομένων και κυρίως πινάκων εισροών - εκροών οι οποίοι συνήθως δημοσιεύονται 

περιοδικά από τις στατιστικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το θεωρητικό 

υπόδειγμα για την εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών, ενώ στα κεφάλαια 5 και 6 

παρουσιάζουμε ανάλογες εμπειρικές εκτιμήσεις ώστε να διαπιστώσουμε κατά πόσο η 

εκτίμηση ορισμένων μαρξικών κατηγοριών (συγκεκριμένα του ποσοστού υπεραξίας) σε 

αγοραίες τιμές αποτελεί ικανοποιητική προσέγγιση των αντίστοιχων κατηγοριών που 

εκτιμούνται σε εργασιακές αξίες.      
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 Υπάρχουν μία σειρά από μελέτες που εκτιμούν τόσο θεωρητικά όσο κι εμπειρικά τις 

μαρξικές κατηγορίες εκφρασμένες σε εργασιακές αξίες για διάφορες οικονομίες. Μερικές 

από αυτές είναι οι μελέτες των Wolff (1975) για το Πουέρτο Ρίκο, Okishio και Nakatani 

(1985) για την Ιαπωνία, Alberro - Semerena και Nieto - Ituarte (1986) για το Μεξικό, Wolff 

(1979, 1987) και Khanjian (1988) για τις ΗΠΑ, Kalmans (1997) για την οικονομία των ΗΠΑ και 

της Ιαπωνίας, Venida (2007) για τις Φιλιππίνες. Το θεωρητικό υπόδειγμα που 

παρουσιάζουμε στη συνέχεια βασίζεται περισσότερο στις εργασίες των Khanjian (1988), 

Shaikh και Tonak (1994) καθώς και σε εκείνη του Chilcote (1997).   

 Το πρώτο μας βήμα είναι η εκτίμηση των εργασιακών αξιών. Όπως είδαμε και στη 

σχέση 3.1, η αξία μίας μονάδας εμπορεύματος i καθορίζεται από τη ζωντανή εργασία (ℓi) 

που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος καθώς και από τη νεκρή 

εργασία, δηλαδή από το σταθερό κεφάλαιο (ci) που διακρίνεται σε ενδιάμεσες εισροές (mi) 

και αποσβέσεις (di). Για να υπολογίσουμε τις εργασιακές αξίες για ένα σύνολο 

παραγωγικών κλάδων j, σχηματίζουμε ένα γραμμικό σύστημα παραγωγής103 του οποίου η 

λύση δίνει την εργασιακή αξία104 του κάθε εμπορεύματος (Pasinetti 1977): 

       λ = α0 + λ(ΑPrd + Dprd)                                                         (3.8) 

και η λύση του συστήματος είναι η ακόλουθη: 

                      λ = α0(Ι - ΑPrd - DPrd)-1                                                         (3.9) 

όπου: 

λ: Διάνυσμα (1 x m) των εργασιακών αξιών,  

                                                           
103

 Σχετικά με τις γενικές αρχές ενός γραμμικού συστήματος παραγωγής, δες το ανοιχτό σύστημα 

Leontief που περιγράφουμε στο παράρτημα του 3
ου

 κεφαλαίου, στο τέλος της διατριβής.  

104
 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εργασίες των Tsoulfidis και Mariolis (2007), Mariolis και Tsoulfidis 

(2009) και Mariolis και Tsoulfidis (2010), οι οποίοι εκτιμούν την εργασιακή αξία υπό την υπόθεση 

ενός σραφιανού τυπικού εμπορεύματος (standard commodity). 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 148 - 
 

ΑPrd: Τεχνολογική μήτρα (m x m) των (παραγωγικών) συντελεστών που λαμβάνουν οι 

παραγωγικοί κλάδοι. 

DPrd: Μήτρα (m x m) συντελεστών των παραγωγικών αποσβέσεων. 

α0: Διάνυσμα (1 x m) συντελεστών άμεσης παραγωγικής εργασίας. 

Ι: Ταυτοτική (m x m) μήτρα. 

Η μήτρα των παραγωγικών τεχνολογικών συντελεστών (APrd) αποτυπώνει τη φυσική 

ποσότητα της παραγωγικής εισροής i για την παραγωγή μίας μονάδας του παραγωγικού 

προϊόντος j (mij). Συνεπώς για τον κλάδο j, θα ισχύει:  

         aij =mij/xj                                                                         (3.10) 

όπου aij είναι ο τεχνολογικός συντελεστής ή συντελεστής εισροών εκροών. Σε συμπτυγμένη 

μητρωική μορφή γράφεται: 

                ΑPrd = [aij]                                                                       (3.11) 

Η μήτρα των παραγωγικών τεχνολογικών αποσβέσεων (DPrd) αποτυπώνει τη φυσική 

ποσότητα παγίου κεφαλαίου του προϊόντος i που χρειάζεται ώστε να παραχθεί μία μονάδα 

του προϊόντος j (dij). Σε συμπτυγμένη μητρωική μορφή γράφεται: 

          DPrd = [dij]                                                                       (3.12) 

To διάνυσμα συντελεστών άμεσης εργασίας δείχνει την ποσότητα αφηρημένης 

παραγωγικής εργασίας (LP)j που χρειάζεται για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος j. 

Ωστόσο, η εργασία που κατανέμεται στους διάφορους τομείς της οικονομίας όπως 

αποτυπώνονται στους σύγχρονους ΕΛ είναι συγκεκριμένη που σημαίνει πως χαρακτηρίζεται 

από ετερογένεια στο εσωτερικό της όσο αφορά τις επιμέρους δεξιότητες και ένταση. 

Συνεπώς, η εκτίμηση των εργασιακών αξιών προϋποθέτει την προσαρμογή των 
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συντελεστών εργασίας, ως προς τις ελάχιστές δεξιότητες που απαιτούνται για την 

παραγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, για την εκτίμηση των εργασιακών αξιών θα 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιον δείκτη που να μετασχηματίζει την εργασία από 

συγκεκριμένη σε αφηρημένη, δηλαδή σε εργασία απαλλαγμένη από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της. Ο πιο συνήθης δείκτης είναι ο λόγος του κλαδικού μοναδιαίου μισθού 

προς τον ελάχιστο κλαδικό μοναδιαίο μισθό.      

 Όμως, στην οικονομία που εξετάζουμε έχουμε θέσει εξ υποθέσεως105 πως κάθε μία 

νομισματική μονάδα ισούται με μία μονάδα αφηρημένης εργασίας καθώς σκοπός του 

υποδείγματός μας είναι να εξακριβώσουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των μαρξικών 

κατηγοριών που είναι εκφρασμένες σε νομισματικές αξίες σε σχέση με εκείνες που είναι σε 

εργασιακές αξίες στην αφηρημένη τους μορφή. Οπότε, στο θεωρητικό μας υπόδειγμα ένας 

τέτοιος μετασχηματισμός δεν είναι απαραίτητος κάτι όμως που δεν ισχύει κατά τις 

εμπειρικές εκτιμήσεις των εργασιακών αξιών όπως θα δούμε και στα κεφάλαια 5 και 6. 

Έτσι, o συντελεστής άμεσης παραγωγικής εργασίας για τον κλάδο j είναι ο ακόλουθος: 

                                                                   p0 j j j(α ) (L ) / x                                                              (3.13) 

Οι εξισώσεις 3.8 - 3.13 ισχύουν στην περίπτωση εκείνη όπου οι πίνακες εισροών - 

εκροών είναι κατασκευασμένοι σε φυσικές ποσότητες. Στην πραγματικότητα όμως οι 

πίνακες εισροών - εκροών αποτυπώνουν χρηματικές ροές μεταξύ των κλάδων. Αυτό όμως 

δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς όπως έχει αποδείξει ο Shaikh (1984, Παράρτημα B), οι 

τεχνολογικοί συντελεστές μπορούν να εκφραστούν πλέον σε όρους νομισματικής μονάδας. 

Οπότε η σχέση 3.8 γίνεται: 

                             Prd Prd
* * * * *

0λ  α  + λ (Α  + D )                                            (3.14) 

                                                           
105

 Για τον τρόπο μετασχηματισμού της συγκεκριμένης εργασίας σε αφηρημένη αναφερόμαστε πιο 

αναλυτικά στο κεφάλαιο 5.  
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όπου η μήτρα των τεχνολογικών συντελεστών Α*Prd εκφράζει τη χρηματική ποσότητα της 

εισροής (a*ij) που απαιτείται από τον παραγωγικό κλάδο i για την παραγωγή μίας 

χρηματικής μονάδας του παραγωγικού προϊόντος j ενώ στο Σχήμα 3.3.1 συνιστά τη περιοχή 

που οριοθετείται από τη συνεχή γραμμή. Συνεπώς για τον κλάδο j θα ισχύει: 

          *
ija  = piaij/pj                                                                   (3.15) 

όπου pi και pj είναι η τιμές των εμπορευμάτων i και j αντίστοιχα, ενώ η εργασιακή αξία του 

εμπορεύματος j είναι: 

                                                                     *
jλ = λj/pj                                                                       (3.16)                                                               

Από τη στιγμή που το λ* εκφράζει την εργασιακή αξία ανά μονάδα προϊόντος σε όρους 

τιμών παραγωγού θα πρέπει να πολλαπλασιάσουμε το συγκεκριμένο διάνυσμα 

αποκλειστικά με τις ροές εμπορευμάτων που είναι αποτιμημένες σε τιμές παραγωγού. 

Αυτό σημαίνει πως αν θέλουμε να εκτιμήσουμε την εργασιακή αξία των παραγωγικών 

ενδιάμεσων εισροών που λαμβάνουν οι παραγωγικοί τομείς (A
*

Prd) θα πρέπει να 

πολλαπλασιάσουμε το διάνυσμα λ* μόνο με τα στοιχεία του Σχήματος 3.3.1 που 

οριοθετούνται από τη συνεχή γραμμή. Υπό αυτή τη συνθήκη και έχοντας υποθέσει πως η 

τιμή καταναλωτού (ή ισοδύναμα η τιμή παραγωγού και  το  εμπορικό  της  περιθώριο)  μίας  

Σχήμα 3.3.1. Μήτρα τεχνολογικών συντελεστών για το σύνολο της οικονομίας 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR (a*Agr)Agr  (a*Agr)Man (a*Agr) Prs (a*Agr)Trd (a*Agr)Ryt 

MAN  (a*Man)Agr   (a*Man)Man  (a*Man)Prs  (a*Man)Prs  (a*Man)Ryt 

PRS (a*Prs)Agr (a*Prs)Man (a*Prs)Prs (a*Prs)Prs (a*Prs)Ryt 

TRD (a*Trd)Agr (a*Trd)Man (a*Trd)Prs (a*Trd)Prs (a*Trd)Ryt 

RYT (a*Ryt)Agr (a*Ryt)Man (a*Ryt)Prs (a*Ryt)Prs (a*Ryt)Ryt 
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μονάδας εμπορεύματος είναι ίση με την εργασιακή της αξία, τότε οι παραγωγικές      

ενδιάμεσες εισροές εκφρασμένες σε εργασιακές αξίες που χρησιμοποιεί ο παραγωγικός 

τομέας (M*Prd) μπορούν να εκτιμηθούν από την ακόλουθη σχέση: 

 

          (a* Agr) Agr       (a*Agr) Man       (a*Agr)Prs               x*Agr 

          M*Prd  =    λ*Agr  λ*Man  λ*Prs          (a*Man) Agr      (a*Man) Man      (a* Man)Prs          x*Man                              (3.17)                                                                                                                                                  

                                                                (a*Prs) Agr         (a*PRS) Man       (a*Prs)Prs              x*Prs 

 

Προσθέτοντας στους τεχνολογικούς συντελεστές (a*ij) και τους αντίστοιχους συντελεστές 

αποσβέσεων (d*ij) τότε καταλήγουμε στη σχέση 3.18 που αποτυπώνει το σταθερό κεφάλαιο 

σε αξιακούς όρους (C*):         

 

                                       (c*Agr)Agr      (c*Agr)Man          (c*Agr)Prs           x*Agr 

              C*    =    λ*Agr  λ*Man  λ*Prs          (c*Man)Agr     (c*Man)Man       (c*Man)Prs         x*Man                                  (3.18)                                                            

                                                               (c*Prs)Agr        (c*Prs)Man          (c*Prs)Prs           x*Prs 

 

Για τη συντόμευση της παρουσίασης θεωρούμε ότι c*ij = a*ij + d*ij όπου c*ij είναι το 

συνολικό σταθερό κεφάλαιο που λαμβάνει ο τομέας j από τον τομέα i για να παράξει μία 

μονάδα προϊόντος j.          

 Ανάλογα ζητήματα προκύπτουν κι όταν υπολογίζουμε το μεταβλητό κεφάλαιο σε 

εργασιακές αξίες. Ειδικότερα, στην οικονομία που εξετάζουμε ένα μέρος από το μεταβλητό 

κεφάλαιο σε χρηματικές αξίες κατευθύνεται στην αγορά αγαθών και υπηρεσιών από τον 

παραγωγικό τομέα, ενώ το υπόλοιπο κατευθύνεται προς τον μη παραγωγικό, είτε με τη 

μορφή εμπορικού περιθωρίου, είτε ως πληρωμή δικαιωμάτων. Ωστόσο, κατά την εκτίμηση 
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του μεταβλητού κεφαλαίου σε εργασιακές αξίες, θα πρέπει -για διαφορετικούς λόγους- να 

μην περιληφθούν στο διάνυσμα της κατανάλωσης οι δύο μη παραγωγικοί τομείς, δηλαδή 

εκείνος του εμπορίου καθώς κι εκείνος των δικαιωμάτων. Όσο αφορά τον εμπορικό τομέα, 

όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3.2.2, η είσοδός του στη στήλη της κατανάλωσης 

αποτυπώνει το συνολικό εμπορικό περιθώριο που καταβάλουν οι εργαζόμενοι ώστε να 

αγοράσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται στον παραγωγικό τομέα. Όμως, 

επειδή οι εργασιακές αξίες είναι εκτιμημένες σε όρους τιμών παραγωγού θα πρέπει κατά 

την εκτίμηση της κατανάλωσης σε αξιακούς όρους να μην περιληφθεί το εμπορικό 

περιθώριο, κατ’ αναλογία με την περίπτωση των παραγωγικών ενδιάμεσων εισροών που 

εξετάσαμε στο Σχήμα 3.3.1. Έτσι, διατηρώντας πάντοτε την υπόθεση πως η τιμή 

καταναλωτού μίας μονάδας εμπορεύματος είναι ίση με την εργασιακή της αξία τότε θα 

ισχύει πως η παραγωγική κατανάλωση σε χρηματικές αξίες θα είναι ίση με το άθροισμα της 

παραγωγικής κατανάλωσης σε τιμές παραγωγού (CONPPrd) και του αντίστοιχου εμπορικού 

περιθωρίου (CONPΤrd). Επομένως, ο αποκλεισμός106 του εμπορικού περιθωρίου δε 

σχετίζεται με το γεγονός ότι αποτελεί το προϊόν ενός μη παραγωγικού τομέα, δηλαδή του 

εμπορικού, αλλά με τις τεχνικές προδιαγραφές του πίνακα εισροών - εκροών. Στην 

περίπτωση εκείνη όπου οι πίνακες εισροών - εκροών ήταν κατασκευασμένοι σε τιμές 

αγοραστού, τότε στην εκτίμηση του μεταβλητού κεφαλαίου σε αξιακούς όρους θα 

περιλαμβάνονταν και το εμπορικό περιθώριο. Αντιθέτως, όσο αφορά τον τομέα των 

δικαιωμάτων, μας είναι αδιάφορο αν οι πίνακες εισροών - εκροών είναι κατασκευασμένοι 

σε τιμές παραγωγού ή τιμές καταναλωτού, καθώς σε καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν 

                                                           
106

 Το ζήτημα που περιγράφουμε δεν είναι μόνο θεωρητικό αλλά ενέχει και εμπειρικές προεκτάσεις. 

Π.χ. ο Wolff εκτιμώντας το μεταβλητό κεφάλαιο σε χρηματικές αξίες από το διάνυσμα της 

κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνει το αντίστοιχο εμπορικό περιθώριο επειδή είναι μη παραγωγικό. 

Αυτό όμως έχει ως αποτέλεσμα να υποεκτιμάει (υπερεκτιμάει) το μεταβλητό κεφάλαιο (υπεραξία) 

και κατά συνέπεια να υπερεκτιμάει και το ποσοστό υπεραξίας τόσο ως απόλυτο μέγεθός όσο και σε 

σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό σε αξιακούς όρους. Για περισσότερα δες τη κριτική των Khanjian 

(1988) και Shaikh και Tonak (1994).   
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περιλαμβάνεται στο διάνυσμα της κατανάλωσης. Αυτό συμβαίνει επειδή στον τομέα των 

δικαιωμάτων δε παράγονται εμπορεύματα τα οποία εισέρχονται στην αναπαραγωγή της 

εργασιακής δύναμης, αλλά μεταβίβαση των ήδη παραγμένων αξιών προς τις επιχειρήσεις 

του τομέα.         

 Συνεπώς, προτού εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο θα πρέπει να διαχωρίσουμε 

το διάνυσμα της κατανάλωσης σε τέσσερα συστατικά μέρη, στα παραγωγικά αγαθά που 

καταναλώνουν μόνο οι παραγωγικοί εργαζόμενοι (CON*PPrd), στα παραγωγικά αγαθά που 

καταναλώνουν οι μη παραγωγικοί εργαζόμενοι (CON*UPrd), στα μη παραγωγικά αγαθά που 

καταναλώνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι (CON*PUnp) καθώς και στα μη παραγωγικά 

αγαθά που καταναλώνουν οι μη παραγωγικοί εργαζόμενοι (CON*UUnp):  

 

                   CON*PPrd             CON*UPrd 

     CON* =                                 (3.19) 

            CON*PUnp         CON*UUnp 

 

Από τη σχέση 3.19, για να εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο σε εργασιακές αξίες 

λαμβάνουμε υπόψη μόνο τα παραγωγικά αγαθά που καταναλώνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι (CON*PPrd) το οποίο στην πραγματικότητα αποτελεί ένα διάνυσμα στήλη.  

 Έχοντας πλέον προσδιορίσει τις εργασιακές αξίες μπορούμε να εκτιμήσουμε το 

ποσοστό υπεραξίας σε αξιακούς όρους από την ακόλουθη σχέση107: 

                                                           
107

 Εναλλακτικά η σχέση 3.20 θα μπορούσε να γραφτεί σε όρους άμεσων τιμών όπου οι εργασιακές 

αξίες (λ*) έχουν μετασχηματιστεί σε τιμές ανάλογες των αξιών. Οι άμεσες τιμές εκτιμώνται ώστε να 

διαπιστωθεί η ακριβής σχέση μεταξύ τιμών αγοράς και εργασιακών αξιών που εντοπίζονται στον 

κάθε κλάδο ξεχωριστά. Το ζήτημα αυτό δεν μας απασχολεί στην παρούσα διατριβή κι έτσι 

περιοριζόμαστε τελικά στην εκτίμηση των εργασιακών αξίών. Ωστόσο για τους ενδιαφερόμενους 

υπάρχει σχετική αρθρογραφία όπου ενδεικτικά αναφέρουμε εκείνες των Ochoa (1989), Chilcotte 
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                        Prd Prd Prd

Prd

* * * * **
*

* * * *

λ (Ι - A - D  - B )XS
RSV  

V λ B X

 
   

 

                                     (3.20) 

Β*: Μήτρα (m x m) που αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του πραγματικού μισθού που 

χρησιμοποιείται ανά τομέα, για την αναπαραγωγή των παραγωγικών εργαζομένων που 

απασχολεί. 

X*Prd: Διάνυσμα (m x 1) της ακαθάριστης παραγωγής του κάθε παραγωγικού τομέα.  

λ*Β*Χ*Prd: Βαθμωτό που εκφράζει το μεταβλητό κεφάλαιο σε αξιακούς όρους.  
  

 Για να προσδιορίσουμε τη μήτρα Β* αρχικά θα πρέπει να εκτιμήσουμε το ποσοστό 

των παραγωγικών αγαθών που καταναλώνουν αποκλειστικά οι παραγωγικοί εργαζόμενοι 

(CONPPrd) όπως προκύπτει κι από τη σχέση 3.19. Υπό την υπόθεση που έχουμε θέσει πως το 

σύνολο των μισθών των εργαζομένων πηγαίνει στη κατανάλωση εξάγουμε τη σχέση: 

                                                                   (CONP)Prd = zCONPrd                                                                                      (3.21) 

Όπου z είναι ο λόγος του μεταβλητού κεφαλαίου προς τη συνολική κατανάλωση 

παραγωγικών αγαθών όπως και του εμπορικού τους περιθωρίου (
Prd

CON +
Trd

CON ). Στη 

συνέχεια σχηματίζουμε ένα διάνυσμα γραμμή Ν που εκφράζει το μερίδιο της παραγωγικής 

εργασίας του κάθε κλάδου ξεχωριστά, προς τη συνολική παραγωγική εργασία: 

                                                                     
n

j j
1

N=L / L                                                               (3.22) 

Κατανέμοντας το καλάθι των παραγωγικών αγαθών που καταναλώνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι (CONPPrd) κατά το ποσοστό των εργαζόμενων ως προς τη συνολική παραγωγική 

εργασία καταλήγουμε στη μήτρα των παραγωγικών αγαθών που χρειάζονται για την 

αναπαραγωγή των παραγωγικών εργαζομένων: 

                                                                                                                                                                      
(1997), Shaikh (1998), Tsoulfidis και Maniatis, (2002), Tsoulfidis και Rieu (2006), Tsoulfidis (2008) και 

Tsoulfidis και Paitaridis (2009). 
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                                                                      Ε= CONPPrd Ν                                                              (3.23) 

Διαιρώντας το προϊόν του κάθε παραγωγικού τομέα με τα στοιχεία της αντίστοιχης στήλης 

της μήτρας Ε καταλήγουμε στη μήτρα Β*: 

                                                                      Β* = Ε*(X*Prd)-1                                                           (3.24) 

Για να εκτιμήσουμε το γενικό ποσοστό κέρδους σε αξιακούς όρους χρειαζόμαστε μία 

μήτρα συντελεστών αποθέματος κεφαλαίου (k*) όπως αυτή που παρουσιάζεται στο Σχήμα 

3.3.2. Το κάθε στοιχείο της μήτρας αποτυπώνει τη χρηματική αξία του αποθέματος παγίου 

κεφαλαίου του τομέα i που χρειάζεται ώστε να παραχθεί μία μονάδα του προϊόντος j (k*ij). 

Ωστόσο, για τους ίδιους ακριβώς λόγους που επισημάναμε στις περιπτώσεις των 

παραγωγικών ενδιάμεσων εισροών και της παραγωγικής κατανάλωσης, η εισροή του 

εμπορικού τομέα προς τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας δεν περιλαμβάνεται στην 

εκτίμηση του καθαρού αποθέματος κεφαλαίου σε αξιακούς όρους. Δεν ισχύει όμως το ίδιο 

όταν προσδιορίζουμε το απόθεμα κεφαλαίου σε τιμές αγοράς. Όσο αφορά τον τομέα των 

δικαιωμάτων δε μας απασχολεί καθώς στην πραγματικότητα δεν αποτελεί μέρος του 

αποθέματος κεφαλαίου ώστε τα αντίστοιχα στοιχεία της μήτρας να είναι μηδενικά.  

Σχήμα 3.3.2. Μήτρα συντελεστών αποθέματος κεφαλαίου για το σύνολο της οικονομίας 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR (k*Agr)Agr  (k*Agr)Man (k*Agr) Prs (k*Agr)Trd (k*Agr)Ryt 

MAN  (k*Man)Agr   (k*Man)Man  (k*Man)Prs  (k*Man)Prs  (k*Man)Ryt 

PRS (k*Prs)Agr (k*Prs)Man (k*Prs)Prs (k*Prs)Prs (k*Prs)Ryt 

TRD (k*Trd)Agr (k*Trd)Man (k*Trd)Prs (k*Trd)Prs (k*Trd)Ryt 

RYT (k*Ryt)Agr (k*Ryt)Man (k*Ryt)Prs (k*Ryt)Prs (k*Ryt)Ryt 
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 Όπως και στο κεφάλαιο 3.2 το γενικό ποσοστό κέρδους εκφράζεται από τον λόγο της 

υπεραξίας εκφρασμένη όμως σε εργασιακές αξίες (S*), προς το συνολικό καθαρό πάγιο 

κεφάλαιο εκφρασμένο επίσης σε εργασιακές αξίες (K*). Ειδικότερα, η εργασιακή αξία του 

συνολικού καθαρού αποθέματος κεφαλαίου108 εκτιμάται από την ακόλουθη σχέση: 

                             X*Agr                                                                                                                                 

       (k*Agr)Agr    (k*Agr)Man    (k*Agr)Prs     (k*Agr)Trd      (k*Agr)Ryt       X*Man                                                                                                                                                                                                                               

K*  =   λ*Agr  λ*Man  λ*Prs       (k*Man)Agr   (k*Man)Man   (k*Man)Prs   (k*Man)Trd   (k*Man)Ryt        X*Prs              (3.25)                               

          (k*Prs)Agr      (k*Prs)Man      (k*Prs)Prs      (k*Prs)Trd     (k*Prs)Ryt           X*Trd                                      

                                                                                                                                    X*Ryt  

όπου η μήτρα στη σχέση 3.25 εκφράζει τους συντελεστές αποθέματος κεφαλαίου του 

παραγωγικού τομέα που εισέρχονται σε όλους τους τομείς της οικονομίας (k*Prd) και τα 

στοιχεία της αποτελούν την περιοχή που οριοθετείται στο Σχήμα 3.3.2. από το πλαίσιο με 

τη συνεχή γραμμή. Από τα παραπάνω μπορούμε να εκτιμήσουμε στη συνέχεια το γενικό 

ποσοστό κέρδους από την ακόλουθη σχέση:  

                                    
 

 
 

Prd

Prd

* * * * * *
*

* * * *

λ (Ι - A - D - B )XS
R =

K λ k X
                                         (3.26) 

Στο κεφάλαιο 3.2.2 κατά την εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών σε χρηματικές αξίες 

συμπεριλαμβάνεται  και  το εμπορικό  περιθώριο. Π.χ. το  σταθερό  κεφάλαιο ισούται  με το 

                                                           
108

 Στο κεφάλαιο 3.2 υποθέσαμε για χάρη απλούστευσης πως στην υπό εξέταση οικονομία δε 

σχηματίζεται απόθεμα παγίου κεφαλαίου που σημαίνει πως (το πάγιο κεφάλαιο) αναλώνεται 

ολοκληρωτικά κατά την παραγωγική διαδικασία. Στη ρεαλιστική περίπτωση με απόθεμα κεφαλαίου 

χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη μήτρα που αποτυπώνει το απόθεμα κεφαλαίου kij που λαμβάνει ο 

τομέας j από τον i ώστε να παράξει το προϊόν του. Οι στατιστικές υπηρεσίες σπάνια συντάσσουν 

μήτρες αποθέματος κεφαλαίου, οπότε η δεύτερη καλύτερη λύση είναι να κατασκευαστούν τέτοιες 

μήτρες χρησιμοποιώντας μήτρες σχηματισμού ακαθάριστου κεφαλαίοι ή ακαθάριστων επενδύσεων 

σε συνδυασμό με το αντίστοιχο διάνυσμα αποσβέσεων παγίου κεφαλαίου. Περισσότερα για τη 

συγκεκριμένη μεθοδολογία δες Ochoa (1989, Παράρτημα).  
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άθροισμα των συνολικών ενδιάμεσων εισροών που χρησιμοποιεί ο παραγωγικός τομέας 

(ΜPrd) και των αντίστοιχων αποσβέσεων (DPrd), όπου η τιμή καταναλωτού των ενδιάμεσων 

εισροών διακρίνεται στη τιμή αγοραστού (ΜPrd)Prd και στο εμπορικό τους περιθώριο 

(ΜTrd)Prd. Στον Πίνακα 3.3.1 παρουσιάζονται οι μαρξικές κατηγορίες σε εργασιακές αξίες σε 

αντιπαραβολή με τις αντίστοιχες χρηματικές. 

Πίνακας 3.3.1. Μαρξικές Κατηγορίες σε εργασιακές και χρηματικές αξίες 

Εργασιακές Αξίες                                  Χρηματικές Αξίες 
TV* =  λ*Χ*PRD                                         TV = GOPRD + GOTRD      

MVA* = λ*(Ι -Α*-D*)Χ*PRD                     MVA =  NVAPRD + GOTRD                                                             

V* = λ*Β*Χ*Prd                                         V = WPRD  - (RYTPRD)CON 

S* = MVA* - V*                                       S = MVA - V 

RSV*= S*/V*                                           RSV = S/V 

C*= λ*(Α*Prd + D*Prd)Χ*Prd                      C = MPRD + DPRD 

Κ* = Prd
* * *λ k X                                            Κ =ek

*
X

*109   

VCC* = Κ*/V*                                          VCC = Κ/V                                                                                                                

R* = S*/Κ*                                               R = S/Κ               

 

3.4. Μαρξικές Κατηγορίες σε Εργασιακές και Χρηματικές Αξίες: Ένα Αριθμητικό 

Παράδειγμα  

Ο τρόπος με τον οποίο εκτιμάμε τις εργασιακές αξίες μπορεί να γίνει περισσότερο 

κατανοητός αν ανατρέξουμε ξανά στην οικονομία που περιγράψαμε στο υποκεφάλαιο 

3.2.4 όπου υπάρχουν τρεις παραγωγικοί τομείς, ο αγροτικός τομέας, ο τομέας της 

μεταποίησης κι ο τομέας των παραγωγικών υπηρεσιών καθώς και δύο μη παραγωγικοί 

τομείς, εκείνοι του εμπορίου και των δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη σχέση 3.14 για να 

υπολογίσουμε τις εργασιακές αξίες πρέπει να εκτιμήσουμε αρχικά τους συντελεστές 

(αφηρημένης) παραγωγικής εργασίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρουμε και στο υποκεφάλαιο 

3.2.1 ο αγροτικός τομέας χρησιμοποιεί αποκλειστικά παραγωγική εργασία που αντιστοιχεί 

                                                           
109

 Το e αποτελεί ένα προσθετικό διάνυσμα γραμμή. 
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σε 125 μονάδες αφηρημένης εργασίας. Ο τομέας της μεταποίησης από τις 750 μονάδες 

εργασίας που χρησιμοποιεί, οι 600 μονάδες εργασίας αντιστοιχούν σε παραγωγική 

εργασία, ενώ στον τομέα των παραγωγικών υπηρεσιών από τις 500 μονάδες εργασίας που 

απασχολούνται, οι 300 μονάδες αντιστοιχούν σε παραγωγική εργασία. Όσο αφορά τους μη 

παραγωγικούς τομείς του εμπορίου και των δικαιωμάτων, απασχολείται αποκλειστικά μη 

παραγωγική εργασία που αναλογεί σε 115 και 132 μονάδες αντίστοιχα. Η εργασία που 

απασχολείται στον κάθε τομέα ξεχωριστά αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.4.1.   

Πίνακας 3.4.1. Απασχόληση ανά τομέα (σε μονάδες εργασίας)  

 AGR MAN PRS TRD RYT 

Συνολική Εργασία (Lj) 125 750 500 115 132 

Παραγωγική Εργασίας (LP)j 125 600 300 0 0 

Μη Παραγωγική Εργασία (LUP)j 0 150 200 115 132 

 

 Επιπλέον για την εκτίμηση των εργασιακών αξιών, εκτός από τη μήτρα των 

(παραγωγικών) τεχνολογικών συντελεστών την οποία μπορούμε να προσδιορίσουμε από 

τον πίνακα εισροών - εκροών του Σχήματος 3.2.3, χρειαζόμαστε και μία μήτρα αποσβέσεων 

παγίου κεφαλαίου ώστε να προσδιορίσουμε τη μήτρα των συντελεστών αποσβέσεων. Το 

πάγιο κεφάλαιο παράγεται αποκλειστικά στον τομέα της μεταποίησης ενώ το μέρος του 

παγίου κεφαλαίου που αποσβένεται κατά την παραγωγική διαδικασία διαχωρίζεται με τη 

σειρά του στην τιμή παραγωγού καθώς και στο αντίστοιχο εμπορικό περιθώριο. Έτσι, το 

κάθετο άθροισμα των στοιχείων του κάθε τομέα αναλογεί στις συνολικές αποσβέσεις 

εκφρασμένες σε τιμές αγοραστού. Μια τέτοια μήτρα περιλαμβάνεται στο Σχήμα 3.4.1, μαζί 

με τη μήτρα αποθέματος καθαρού παγίου κεφαλαίου  που  διασπάται  κι αυτή  με τη σειρά 

της στην τιμή παραγωγού και στο αντίστοιχο εμπορικό περιθώριο. Το άθροισμα των 

στοιχείων της μήτρας ισοδυναμεί με τη συνολική αγοραία αξία του αποθέματος καθαρού 

κεφαλαίου που ανέρχεται στις 1450 ν.μ. Η μήτρα αυτή θα μας χρησιμεύσει ώστε να 

εκτιμήσουμε στη συνέχεια το πάγιο κεφάλαιο σε εργασιακές αξίες. 
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Σχήμα 3.4.1. Μήτρες αποσβέσεων κι αποθέματος κεφαλαίου  

α) Μήτρα αποσβέσεων κεφαλαίου 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR 0 0 0 0 0 

MAN 4 24 4 4 2,4 

PRS 0 0 0 0 0 

TRD 1 6 1 1 0,6 

RYT 0 0 0 0 0 

        

β) Μήτρα αποθέματος καθαρού παγίου κεφαλαίου 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR 0 0 0 0 0 

MAN 176 640 144 120 80 

PRS 0 0 0 0 0 

TRD 44 160 36 30 20 

RYT 0 0 0 0 0 

 

 Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα από τα Σχήματα 3.2.3 και 3.4.1 καθώς και εκείνα του 

Πίνακα 3.4.1 μπορούμε να κατασκευάσουμε, τις μήτρες τεχνολογικών συντελεστών κι  

αποσβέσεων κεφαλαίου καθώς και το διάνυσμα (γραμμή) των προσαρμοσμένων 

συντελεστών άμεσης εργασίας ώστε να εκτιμήσουμε τις εργασιακές αξίες των 

εμπορευμάτων. Οι μήτρες αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.4.2 όπου στις εκτιμήσεις των 

εργασιακών αξιών εισέρχονται οι υπομήτρες και τα υποδιανύσματα που οριοθετούνται 

από το πλαίσιο και αποτυπώνουν τις ενδοτομεακές σχέσεις μεταξύ των παραγωγικών 

τομέων.           
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Σχήμα 3.4.2. Μήτρα τεχνολογικών συντελεστών, συντελεστών αποσβέσεων και διάνυσμα 

συντελεστών άμεσης παραγωγικής εργασίας 

α) Μήτρα τεχνολογικών συντελεστών 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR 0,100 0,038 0,025 0,038 0,039 

MAN 0,178 0,222 0,122 0,233 0,139 

PRS 0,050 0,050 0,075 0,075 0,078 

TRD 0,061 0,065 0,042 0,071 0,048 

RYT 0,056 0,083 0,069 0,083 0,065 

 

β) Μήτρα συντελεστών αποσβέσεων 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR 0 0 0 0 0 

MAN 0,022 0,033 0,011 0,017 0,010 

PRS 0 0 0 0 0 

TRD 0,006 0,008 0,003 0,004 0,003 

RYT 0 0 0 0 0 

 

γ) Διάνυσμα συντελεστών άμεσης (παραγωγικής) εργασίας 

AGR MAN PRS TRD RYT 

0,694 0,833 0,833 0 0 

 

 Στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτίμηση όλων των μαρξικών 

κατηγοριών. Ειδικότερα, για την εκτίμηση του ποσοστού υπεραξίας χρειαζόμαστε τη μήτρα 

(Β*) που όπως αναφέρουμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο αντιπροσωπεύει τη σύνθεση 

του πραγματικού μισθού που χρησιμοποιείται ανά τομέα, για την αναπαραγωγή των 

παραγωγικών εργαζομένων που απασχολεί. Όσο αφορά την εκτίμηση του γενικού 
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ποσοστού κέρδους χρειαζόμαστε τη μήτρα των συντελεστών καθαρού παγίου κεφαλαίου 

(k*) και πιο συγκεκριμένα την υπομήτρα που οριοθετείται στην περιοχή από το έντονα 

σκιαγμένο πλαίσιο του Σχήματος 3.3.2, που περιλαμβάνει το παραγωγικό απόθεμα 

κεφαλαίου που χρησιμοποιούν όλοι οι τομείς της οικονομίας (k*Prd). Τα δεδομένα αυτά 

περιλαμβάνονται στο Σχήμα 3.4.3.  

Σχήμα 3.4.3. Διάνυσμα εργασιακών αξιών και μήτρες πραγματικών μισθών και 

συντελεστών καθαρού παγίου κεφαλαίου  

α) Εργασιακές αξίες ανά παραγωγικό τομέα 

AGR MAN PRS 

1,110 1,249 1,110 

  

β) Μήτρα πραγματικών μισθών 

 AGR MAN PRS 

AGR 0,011 0,014 0,014 

MAN 0,062 0,075 0,075 

PRS 0,044 0,052 0,052 

 

γ) Μήτρα συντελεστών καθαρού παγίου κεφαλαίου 

 AGR MAN PRS TRD RYT 

AGR 0 0 0 0 0 

MAN 0,978 0,889 0,400 0,500 0,348 

PRS 0 0 0 0 0 

TRD 0,244 0,222 0,100 0,125 0,087 

RYT 0 0 0 0 0 
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Οι εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών σε αξιακούς όρους παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3.4.1 σε αντιπαραβολή με τις μαρξικές κατηγορίες που έχουν εκτιμηθεί σε 

χρηματικές αξίες στο υποκεφάλαιο 3.2.4. Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε όταν η κάθε 

μονάδα αφηρημένης εργασίας αντιστοιχεί σε μία νομισματική, τότε οι μαρξικές κατηγορίες 

εκφρασμένες σε χρηματικές αξίες ταυτίζονται με εκείνες που είναι σε εργασιακές. Έτσι στην 

προκειμένη περίπτωση, οποιαδήποτε απόκλιση110 αποδίδεται στο γεγονός ότι δεν έχουν 

εκτιμηθεί   σωστά  οι   μαρξικές   κατηγορίες,   ενώ   στην   αντίθετη   περίπτωση -που  ισχύει  

Πίνακας 3.4.1. Μαρξικές κατηγορίες σε εργασιακές και χρηματικές αξίες: Αριθμητικό 

παράδειγμα 

Εργασιακές Αξίες                                            Χρηματικές Αξίες 
TV* =  1499                                 ≈                            TV = 1500       

MVA* = 1025                              =                            MVA =  1025 

V* = 205                                                       =                             V = 205 

S* = 820                                       =                             S = 820 

RSV*= 4,00                                  =                            RSV = 4,00 

C* = 474                                       ≈                            C = 475 

Κ*= 1449                                      ≈                            ΤΚ = 1450 

VCC* = 7,07                                  =                            VCC = 7,07                                  

R* = 0,57                                      =                            R* = 0,57               

 

                                                           
110 Οι Khanjian και Kalmans κατά την εκτίμηση του μεταβλητού κεφαλαίου χρησιμοποιούν 

αντί του z, τον λόγο των συνολικών μισθών που λαμβάνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι 

(WP) προς τη συνολική κατανάλωση ( CON ), η οποία περιλαμβάνει και τις συνολικές 

καταναλωτικές δαπάνες προς τον τομέα των δικαιωμάτων (
Ryt

CON ). Οι Khanjian και 

Kalmans χρησιμοποιούν τους δύο λόγους ως ταυτόσημους. Όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει 

καθώς ορισμένες μαρξικές κατηγορίες που είναι εκφρασμένες σε εργασιακές αξίες, 

αποκλίνουν σε σχέση με τις αντίστοιχες σε τιμές αγοράς χωρίς αυτό να οφείλεται στις 

καθαυτές αποκλίσεις μεταξύ τιμών και αξιών. Ενδεικτικά, εκτιμάμε στην περίπτωση αυτή, 

το ποσοστό υπεραξίας στο 4,05 (αντί του 4,00) αποκλίνοντας κατά 1,25% και την αξιακή 

σύνθεση κεφαλαίου στο 7,14 (αντί του 7,07) αποκλίνοντας κατά 0,99%. 
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συνήθως- αποδίδεται στην απόκλιση τιμών - αξιών. Συνεπώς, η σωστή διατύπωση της 

μεθόδου που απαιτείται για την εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών τόσο σε εργασιακές 

όσο και χρηματικές αξίες είναι θεμελιώδης ώστε να εξακριβώσουμε τη σχέση που υπάρχει 

μεταξύ των μαρξικών κατηγοριών που είναι εκτιμημένες από τη μία σε εργασιακές αξίες κι 

από την άλλη σε χρηματικές.  
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4. Μαρξικές Κατηγορίες στις ΗΠΑ, 1964 - 2007 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

 Οι πρώτες συστηματικές προσπάθειες να εκτιμηθούν οι μαρξικές κατηγορίες των 

ΗΠΑ ήταν εκείνες των Gillman (1958) και Mage (1962). Ακολούθησαν κι άλλες εργασίες 

όπως εκείνες του Wolff (1979), του Moseley (1985, 1992, 1997) και του Mohun (2005, 

2006). Σε αυτές μπορούμε να συμπεριλάβουμε και εκείνες του Khanjian (1988) και της 

Kalmans (1997) οι οποίες περιορίζονται σε εκτιμήσεις μόνο του ποσοστού υπεραξίας για 

ορισμένα έτη. Όμως, η εργασία εκείνη που είχε τη μεγαλύτερη συμβολή στις εμπειρικές 

εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών θέτοντας ένα σαφές μεθοδολογικό πλαίσιο111, ήταν 

εκείνη των Shaikh και Tonak (1994) η οποία αποτέλεσε συνέχεια της προσπάθειας που είχε 

ξεκινήσει ο Shaikh στη δεκαετία του 1970 (Shaikh 1978). Στην εργασία αυτή, οι Shaikh και 

Tonak (S-T, από εδώ και στο εξής) προσπάθησαν να καθορίσουν τις επιμέρους σφαίρες 

κοινωνικής αναπαραγωγής, οι οποίες όπως είδαμε στο υποκεφάλαιο 1.3.2. διακρίνονται σε 

εκείνες της παραγωγής, της διανομής, της συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής 

τάξης, και της προσωπικής κατανάλωσης. Οπωσδήποτε μία τέτοια διάκριση ενέχει 

αντιφάσεις, όπως και δυσκολίες στο να τεθεί μία σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ 

παραγωγικής και μη παραγωγικής οικονομικής δραστηριότητας, τις οποίες αναλύουμε 

περισσότερο στο κεφάλαιο 4.2. Παρ’ όλα αυτά, οι S-T έδειξαν με σαφή τρόπο πως όχι μόνο 

είναι δυνατή μία τέτοια θεωρητική διάκριση στα πλαίσια της μαρξικής ανάλυσης, αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να είναι και λειτουργική ταξινομώντας με ακρίβεια τους κλάδους και 

τους τομείς μίας οικονομίας, σε παραγωγικούς και μη. Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3, ο 

διαχωρισμός και η μεθοδολογία που προτείνουν οι S-T αναδεικνύει με σαφήνεια τις 

διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κεϋνσιανών και νεοκλασικών ΝΙΡΑ κατηγοριών, σε 

σχέση με τις αντίστοιχες κλασσικές και μαρξικές κατηγορίες.     

                                                           
111

 Δες επίσης κεφάλαιο 3.2. 
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 Οι S-T έθεσαν ορισμένες γενικές αρχές πάνω στον τρόπο με τον οποίο 

μετασχηματίζονται οι εθνικοί λογαριασμοί σε μαρξικούς, ώστε η εφαρμογή τους να 

ξεπερνάει τα όρια των εθνικών λογαριασμών των HΠA. Έτσι, η έρευνά τους ενέπνευσε 

πολλές άλλες μελέτες που αφορούν μία σειρά από χώρες όπως εκείνη των Cockshott, et al. 

(1995) για το Ηνωμένο Βασίλειο, των Marina και Moseley (2000) για το Μεξικό, του Cronin 

(2001) για τη Νέα Ζηλανδία, του Mohun (2003) για την Αυστραλία, των Tsaliki και Tsoulfidis 

(1989) όπως και του Maniatis (2005) για την Ελλάδα, των Yu και Feng (2007) για την Κίνα 

καθώς και του Seongjin (2007) για τη Νότια Κορέα. Όμως, παρ’ όλο που οι παραπάνω 

εργασίες βασίζονται σε ένα κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο, τα διαφορετικά συστήματα 

ταξινόμησης που υιοθετούν οι επιμέρους στατιστικές υπηρεσίες καθώς και οι διαφορές 

στην ποιότητα των εθνικών λογαριασμών που εκδίδουν, μπορεί να οδηγήσουν σε 

συγκριτικές αποκλίσεις στις εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών οι οποίες να μη 

σχετίζονται απαραίτητα με την ιδιαίτερη οικονομική κατάσταση της κάθε χώρας. Για το 

ζήτημα αυτό αναφερόμαστε αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4.2.    

 Οι S-T εκτός από τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές που θέτουν, παρουσιάζουν 

εκτεταμένες χρονοσειρές μαρξικών κατηγοριών για την οικονομία των ΗΠΑ καλύπτοντας τη 

χρονική περίοδο 1948 - 1989. Ωστόσο, η μεθοδολογία καθώς και οι εκτιμήσεις τους 

βασίζονται στο σύστημα ταξινόμησης SIC (Standardized Industrial Classification) το οποίο 

αντικαταστάθηκε το 1997 από το NAICS (North American Classification System) 

μεταβάλλοντας ριζικά την κλαδική ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτό 

δημιούργησε αρκετές δυσκολίες στην εκτίμηση σημαντικών μαρξικών κατηγοριών, όπως ο 

αριθμός των παραγωγικών εργαζομένων, το μεταβλητό κεφάλαιο και η μαρξική 

προστιθέμενη αξία, για την περίοδο μετά το 2000. Επιπλέον, λόγω έλλειψης δεδομένων, οι 

S-T προχωρούν σε ηρωικές εκτιμήσεις, όσο αφορά κυρίως τον αριθμό των παραγωγικών 

εργαζομένων και το ύψος του μεταβλητού κεφαλαίου στις παραγωγικές υπηρεσίες ενώ 

κατατάσσουν κάποιες σημαντικές παραγωγικές δραστηριότητες στις μη παραγωγικές. Έτσι, 
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στα κεφάλαια 4.3, 4.4 και 4.5 εκτός από την παρουσίαση των εμπειρικών μας εκτιμήσεων, 

προτείνουμε ορισμένους τρόπους ώστε να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω ζητήματα. 

 Στο κεφάλαιο 4.6 παρουσιάζουμε την εξέλιξη θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών 

όπως το ποσοστό υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό κέρδους. 

Ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας και τις σχετικές εκτιμήσεις των S-T περιγράφουμε την 

οικονομική πραγματικότητα που διαμορφώθηκε στις ΗΠΑ από τα τέλη της δεκαετίας του 

1940, μέχρι και τα πρόσφατα χρόνια όπου βρισκόμαστε στις απαρχές μίας νέας, βαθιάς 

κρίσης. Επιπλέον βασιζόμενοι στις μεταβολές του γενικού ποσοστού κέρδους διακρίνουμε 

την μεταπολεμική οικονομία των ΗΠΑ, σε τρεις φάσεις και στην αρχή μίας τέταρτης, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται από αυξομειώσεις της παραγωγικότητας και του ρυθμού 

συσσώρευσης του κεφαλαίου. Στο κεφάλαιο 4.7 προσπαθούμε να εξακριβώσουμε τον 

τρόπο με τον οποίο οι μεταβολές του γενικού ποσοστού κέρδους καθορίζουν τις 

οικονομικές διακυμάνσεις. Τελειώνοντας να πούμε πως το κεφάλαιο αυτό βασίζεται κυρίως 

στο άρθρο των Paitaridis και Tsoulfidis (2012). 

4.2. Εθνικοί Λογαριασμοί και Ταξινόμηση της Οικονομικής Δραστηριότητας σε 

Παραγωγική και μη Παραγωγική 

 

Ως παραγωγική μπορούμε να ορίσουμε την εργασία εκείνη που εντοπίζεται στους 

κλάδους της αγροτικής παραγωγής, εξόρυξης, κατασκευών και δημόσιων ωφελειών (ΔΕΚΟ), 

μεταποίησης και παραγωγικών υπηρεσιών (όλες δηλαδή οι υπηρεσίες εκτός από τις 

βοηθητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικές υπηρεσίες, υπηρετικό προσωπικό 

κ.ά.). Αντιθέτως, η μη παραγωγική εργασία εντοπίζεται στους κλάδους που σχετίζονται με 

την εμπορική ή χρηματοοικονομική δραστηριότητα, στο δημόσιο τομέα (γενική 

κυβέρνηση), στα σώματα ασφαλείας, σε διάφορες μη παραγωγικές υπηρεσίες κ.ά. Αν και 

σε θεωρητικό επίπεδο μία τέτοια διάκριση φαίνεται πως αποτελεί σχετικά εύκολη 

υπόθεση, δεν ισχύει το ίδιο κατά την εμπειρική ανάλυση. Ειδικότερα, η ακριβής κατάταξη 
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των επιμέρους οικονομικών δραστηριοτήτων μιας χώρας σε παραγωγικές και μη, εξαρτάται 

σε μεγάλο βαθμό από το σύστημα ταξινόμησης που έχει υιοθετήσει καθώς κι από το πόσο 

λεπτομερής είναι η κλαδική ανάλυση των εθνικών της λογαριασμών. Έτσι, μπορεί με το “Χ” 

σύστημα ταξινόμησης ο παραγωγικός κλάδος j να εμφανίζεται στους εθνικούς 

λογαριασμούς, αλλά με το “Ψ” σύστημα ταξινόμησης να μην ισχύει το ίδιο καθώς αποτελεί 

υποκλάδο, του κλάδου i (του “Ψ” συστήματος). Εάν ο κλάδος i του “Ψ” συστήματος 

κατατάσσεται στους παραγωγικούς τότε δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στην αντίθετη 

όμως περίπτωση (όπου ο κλάδος i κατατάσσεται στους μη παραγωγικούς), η ταξινόμηση 

της οικονομικής δραστηριότητας σε παραγωγική και μη, γίνεται περισσότερο σύνθετη 

καθώς όταν δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση, μπορεί ο παραγωγικός κλάδος j να 

περιληφθεί τελικά στις μη παραγωγικές δραστηριότητες (μέσω του κλάδου i) κάτι όμως που 

δε θα συνέβαινε με το “Χ” σύστημα. Ανάλογη είναι και η περίπτωση εκείνη όπου ο κλάδος i 

είναι μη παραγωγικός ενώ ο κλάδος j παραγωγικός.     

 Τα προηγούμενα θα γίνουν περισσότερο κατανοητά αν θέσουμε ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα112. Στον κλάδο113 Automotive Repair, Services, and Parking (SIC code 75) 

απασχολείται κυρίως παραγωγική εργασία. Σύμφωνα με το Standardized Industrial 

Classification (SIC), που αποτελεί το προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης των ΗΠΑ, ο κλάδος 

αυτός εμφανίζεται στους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος της χώρας (ΝΙΡΑ). Συνεπώς 

είναι δυνατόν μεγέθη όπως, η απασχόληση και οι συνολικοί μισθοί του κλάδου να 

συμπεριληφθούν στους παραγωγικούς εργαζόμενους και στο μεταβλητό κεφάλαιο 

αντίστοιχα, χωρίς ιδιαίτερη πρακτική δυσκολία. Από την άλλη όμως, σύμφωνα με το 

International System of Industrial Classification, revision 3 (ISIC, rev.3) που αποτελεί το 

σύστημα ταξινόμησης που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές στατιστικές υπηρεσίες, η 

                                                           
112

 Για λόγους λειτουργικότητας διατηρούμε την αγγλική ονομασία των κλάδων τόσο στο κεφάλαιο 4 

όσο και στα κεφάλαια 5 και 6.  

113
 Στην παρένθεση αναφέρεται ο αντίστοιχος κωδικός ταξινόμησης. 
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συγκεκριμένη δραστηριότητα καταχωρείται στον κλάδο Sale, maintenance and repair of 

motor vehicles and motorcycles; retail sale of automotive fuel (SIC code 50) που 

περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο μη παραγωγική εργασία καθώς απασχολείται στις πωλήσεις 

εμπορευμάτων. Στην περίπτωση όπου, οι εθνικοί λογαριασμοί των ευρωπαϊκών 

στατιστικών υπηρεσιών παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με τα επιμέρους συστατικά 

στοιχεία του κλάδου Sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles, τότε 

καθίσταται δυνατόν, δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιδιόρθωση, συντήρηση και 

στάθμευση αυτοκινήτων να περιληφθούν στις παραγωγικές δραστηριότητες. Σε αντίθετη 

όμως περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο οι συγκεκριμένες παραγωγικές δραστηριότητες να 

μη καταγραφούν ως τέτοιες (ως παραγωγικές). Έτσι, αν δεν υπάρχει επαρκής 

πληροφόρηση, σε αρκετές περιπτώσεις η ταξινόμηση των επιμέρους δραστηριοτήτων σε 

παραγωγικές και μη, μπορεί να μην εξαρτάται από θεωρητικά κριτήρια αλλά από τη 

διαθεσιμότητα επαρκών δεδομένων, ώστε σε τελική ανάλυση το πώς θα ταξινομηθούν να 

επαφίεται στη κρίση του ερευνητή. 

Από τα προηγούμενα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η ίδια δραστηριότητα μπορεί 

να καταγραφεί ως παραγωγική με το ένα σύστημα ταξινόμησης, ενώ με ένα άλλο ως μη 

παραγωγική. Αυτή η αντίθεση έχει και εμπειρικές προεκτάσεις καθώς η ταξινόμηση των 

κλάδων σε παραγωγικούς και μη, αποτελεί αναγκαία συνθήκη ώστε να εκτιμήσουμε μία 

σειρά από μαρξικές κατηγορίες όπως, το ποσοστό υπεραξίας, τη σύνθεση κεφαλαίου, το 

ποσοστό κέρδους κ.ά. Συνεπώς, όταν πραγματοποιούμε συγκρίσεις των μαρξικών 

κατηγοριών μεταξύ χωρών με διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης θα πρέπει να λάβουμε 

υπόψη πως οι όποιες αποκλίσεις στα απόλυτα μεγέθη, οφείλονται σε ένα βαθμό στα 

διαφορετικά αυτά συστήματα.        

 Ένα άλλο πρόβλημα που εμφανίζεται συχνά είναι πως ένας κλάδος που 

καταγράφεται ως παραγωγικός με το σύστημα “Χ” μπορεί να περιέχει έναν ή 

περισσότερους υποκλάδους οι οποίοι θεωρούνται μη παραγωγικοί, αλλά να μη συμβαίνει 
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το ίδιο με το σύστημα “Ψ”. Για να γίνουν περισσότερο κατανοητά τα προηγούμενα θα 

χρησιμοποιήσουμε ξανά το παράδειγμα με τον κλάδο Automotive Repair, Services, and 

Parking. Σύμφωνα με το SIC, ο συγκεκριμένος κλάδος περιέχει τους υποκλάδους, Car hire, 

rental & leasing (SIC code 7512) και Truck hire, self drive (SIC code 7513). Όπως είδαμε και 

στο κεφάλαιο 3.1.3, δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενοικίαση και την εκμίσθωση 

αγαθών θεωρούνται μη παραγωγικές. Παρ’ όλα αυτά, επειδή οι πίνακες NIPA δε 

δημοσιεύουν στοιχεία σε τετραψήφια κλαδική ανάλυση, οι υποκλάδοι αυτοί 

προσμετρούνται ως παραγωγικοί μαζί με το σύνολο του κλάδου Automotive Repair, 

Services, and Parking. Το ίδιο όμως μπορεί να μην ισχύει με ένα άλλο σύστημα ταξινόμησης 

όπως το ISIC, rev.3. Στην περίπτωση μας, οι συγκεκριμένες μη παραγωγικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο στον κλάδο Renting of land transport equipment (ISIC 

code 7111) που με τη σειρά του αποτελεί υποκλάδο του Renting of machinery and 

equipment without operator and of personal and household goods (ISIC code 71). Η εργασία 

που απασχολείται στον κλάδο (71) του ISIC, rev.3 κατατάσσεται εξ ολοκλήρου στη μη 

παραγωγική, μαζί βεβαίως με εκείνη του υποκλάδου Renting of land transport equipment. 

Ωστόσο, όπως είδαμε δεν ισχύει το ίδιο και με το SIC.     

  Ένα τρίτο πρόβλημα που σχετίζεται με την εμπειρική διάκριση της οικονομικής 

δραστηριότητας σε παραγωγική και μη, αποτελεί η περιοδική αναθεώρηση του συστήματος 

ταξινόμησης. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του χρόνου, ορισμένοι οικονομικοί κλάδοι που 

στις προηγούμενες δεκαετίες είχαν αυξανόμενη σημασία απαξιώνονται σταδιακά, ενώ την 

ίδια στιγμή αναδύονται άλλοι (κλάδοι) που αποκτούν μεγαλύτερο ειδικό βάρος114 στην 

οικονομική δραστηριότητα. Έτσι, προκύπτει η ανάγκη καταγραφής των μεταβολών στη 

παραγωγική διάρθρωση της οικονομίας, και στο σύστημα ταξινόμησης. Οι αναθεωρήσεις 

αυτές όπως θα δούμε και στη περίπτωση των ΗΠΑ δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στις 

                                                           
114

 Χαρακτηριστική περίπτωση όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο αποτελεί ο κλάδος της 

πληροφορικής. 
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μακροχρόνιες εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών. Θα χρησιμοποιήσουμε για άλλη μια 

φορά το παράδειγμα του κλάδου Automotive Repair, Services, and Parking. Κατά την 

αναθεώρηση του συστήματος ταξινόμησης της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ από 

το SIC στο NAICS (North American Industry Classification System), ο συγκεκριμένος κλάδος 

δεν εμφανίζεται πλέον στους NIPA αλλά στο μεγαλύτερο ποσοστό του συμμετέχει115 στον 

κλάδο Other Services, except Public Administration (NAICS code 81). Συνεπώς, αν θέλουμε 

να προσδιορίσουμε το προϊόν, την απασχόληση και τους μισθούς στον συγκεκριμένο κλάδο 

για την τελευταία δεκαετία, απαιτείται πληροφόρηση πέρα από τους ΝΙΡΑ. Στην αντίθετη 

περίπτωση μόνο κατά προσέγγιση μπορούμε να εκτιμήσουμε τα σχετικά μεγέθη.

 Διάφορες στατιστικές υπηρεσίες όπως εκείνη των Ηνωμένων Εθνών (UN, 2002) ή το 

Census Bureau (2000) των ΗΠΑ δημοσιεύουν εκθέσεις όπου παρουσιάζουν τη σύζευξη 

μεταξύ των διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης (π.χ το ISIC με το NAICS) όπως και τη 

σύζευξη μεταξύ κλάδων σε συστήματα που έχουν αναθεωρηθεί (π.χ. το SIC με το NAICS ή το 

ISIC, rev.2 με το ISIC, rev.3). Παρ’ όλα αυτά η γεφύρωση μεταξύ των διαφορετικών 

συστημάτων δεν είναι πάντοτε πλήρης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον τομέα 

των υπηρεσιών καθώς από τη στιγμή που το προϊόν που παράγουν δεν έχει υλική 

υπόσταση, αυτό προσδίδει μεγαλύτερη ευελιξία στη ταξινόμησή τους μεταξύ διαφορετικών 

κλάδων. Έτσι, ενώ σύμφωνα με τον SIC ο κλάδος Car hire, rental & leasing (SIC code 7514 & 

7515) περιλαμβάνεται στον κλάδο Automotive Repair, Services, and Parking (75), με το 

NAICS κατατάσσεται στον κλάδο Rental and Leasing Services (NAICS code 532). Στην ίδια 

λογική, η δραστηριότητα Renting of bicycles στο ISIC, rev. 3 περιλαμβάνεται στον κλάδο 

Renting of personal and household goods n.e.c. (ISIC code 713) ενώ θα μπορούσε να 

αποτελεί μέρος του Renting of transport equipment (ISIC code 711). Οι κλάδοι που 

αναφέρουμε είναι ενδεικτικοί καθώς μπορούν να εντοπιστούν αρκετές ανάλογες 

περιπτώσεις. Αντιθέτως δεν υπάρχει ανάλογη ευελιξία με τα προϊόντα που έχουν υλική 

                                                           
115

 Δες US Census Bureau (2000, σ. 86). 
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υπόσταση όπως, εκείνα της μεταποίησης, των κατασκευών ή της εξόρυξης ώστε στις 

αναθεωρήσεις, καθώς και στις συγκρίσεις διαφορετικών συστημάτων ταξινόμησης να μη 

παρατηρούνται ιδιαίτερες αποκλίσεις.       

 Από τα παραπάνω θα πρέπει να έχουμε υπόψη πως όταν συγκρίνουμε μαρξικές 

κατηγορίες, όπως το ποσοστό υπεραξίας μεταξύ δύο χωρών, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη 

πως οι όποιες αποκλίσεις μπορεί να οφείλονται μερικώς, σε διαφορετικά συστήματα 

ταξινόμησης ή επίπεδο κλαδικής ανάλυσης των δεδομένων, παρά στο διαφορετικό βαθμό 

εκμετάλλευσης της εργασίας. Έτσι, σε ορισμένες περιπτώσεις έχει περισσότερη ουσία η 

σύγκριση των τάσεων παρά των μεγεθών. Ωστόσο, οι δυσκολίες που αναφέραμε δεν είναι 

αποτρεπτικές για την εμπειρική διερεύνηση των μαρξικών κατηγοριών καθώς συνήθως 

αφορούν ένα μέρος των υπηρεσιών το οποίο είναι σχετικά μικρό σε σχέση με το μέγεθος 

της οικονομικής δραστηριότητας. Τέλος, στην περίπτωση εκείνη που περιλαμβάνουμε 

ορισμένες παραγωγικές δραστηριότητες στις μη παραγωγικές λόγω της έλλειψης σχετικών 

δεδομένων, η επίδραση στις μαρξικές κατηγορίες εξουδετερώνεται έως ένα βαθμό από τις 

μη παραγωγικές δραστηριότητες που με τη σειρά τους περιλαμβάνονται στις παραγωγικές, 

για τους ίδιους ακριβώς λόγους. Οι παραπάνω επισημάνσεις αφορούν τόσο την οικονομία 

των ΗΠΑ που εξετάζουμε στη συνέχεια όσο και εκείνες της Ιαπωνίας και της Ελλάδας που 

εξετάζουμε σε επόμενα κεφάλαια. 

4.3. Η διάκριση παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας στην οικονομία των 

ΗΠΑ  

 

 Η ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ σε παραγωγική και μη, 

ακολουθεί εκείνη των Shaikh & Tonak (1994). Οι S-T με τη σειρά τους, για να διακρίνουν τις 

παραγωγικές δραστηριότητες έναντι των μη παραγωγικών βασίζονται116 στο SIC72 το οποίο 

                                                           
116

 Το SIC72 αναθεωρήθηκε ελάχιστα το 1987 κυρίως σε κάποιες υπηρεσίες. Η αναθεώρηση όμως 

αυτή δε δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην εμπειρική μας ανάλυση.   
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όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπήρξε το προηγούμενο σύστημα ταξινόμησης της 

οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Ωστόσο, η διάκριση που κάνουν δεν είναι επαρκής 

καθώς υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι οι οποίοι παρ’ όλο που χαρακτηρίζονται από την 

ύπαρξη παραγωγικής εργασίας, κατατάσσονται τελικά στις μη παραγωγικές 

δραστηριότητες. Ο Mohun (2006, σ. 353) εκτός από τους κλάδους εκείνους που ήδη 

κατατάσσουν οι S-T στους παραγωγικούς, αναφέρει επίσης και τους ακόλουθους: Εating 

and drinking places (SIC, code 58) Services to buildings (SIC, code 734), Computer and data 

processing (SIC, code 737), Photofinishing laboratories (SIC, code 7384), Other Research and 

testing services (SIC, code 873 less 8733). Οι S-T πιθανότατα να μην περιλαμβάνουν117 τους 

συγκεκριμένους κλάδους (ή έστω κάποιους από αυτούς) καθώς δεν υπάρχει επαρκής 

ανάλυση sτους πίνακες ΝΙΡΑ. Ειδικότερα, ο κλάδος Εating and drinking places 

περιλαμβάνεται στον κλάδο Retail Trade (SIC, code 52 - 59), οι κλάδοι Services to buildings, 

Computer and data processing και Photofinishing laboratories στον κλάδο Business Services 

(SIC code 73) και ο κλάδος Other Research and testing services στον κλάδο118 Engineering 

and management services (SIC code 87) όπου και οι τρεις χαρακτηρίζονται ως μη 

παραγωγικοί. Όμως, αν και ο Mohun σωστά περιλαμβάνει τους παραπάνω κλάδους στους 

παραγωγικούς, δεν προχωράει σε καμία αναφορά σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να 

προσδιοριστούν τα δεδομένα που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους κλάδους. Οπότε οι 

εκτιμήσεις του πιθανότατα να βασίζονται τελικά στη ταξινόμηση των S-T.  

 Η αναθεώρηση του SIC σε NAICS όπως θα δούμε και στη συνέχεια επέφερε 

σημαντικές δυσκολίες στην ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας σε παραγωγική 

και μη παραγωγική, στη βάση μακρών χρονολογικών σειρών που να περιλαμβάνουν και τα 

                                                           
117

 Αυτό αποτελεί μόνο υπόθεση καθώς οι S-T δεν κάνουν οποιαδήποτε σχετική αναφορά.  

118
 Στους πίνακες NIPA ο κλάδος Engineering and management services μαζί με τον κλάδο 

Miscellaneous services (89) αθροίζονται στον κλάδο Other services. 
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έτη μετά το 2001. Από την άλλη όμως τα νέα δεδομένα που διαθέτει119, σε σχέση με το SIC, 

καθιστά την ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας πιο συνεπή με τη μαρξιστική 

διάκριση. Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, παρ’ όλο που ο κλάδος Retail trade είναι μη 

παραγωγικός, περιλαμβάνει τον κλαδο Eating and Drinking Places ο οποίος θεωρείται 

παραγωγικός. Το NAICS ωστόσο χειρίζεται τον κλάδο αυτό διακριτά, έτσι μπορούμε να τον 

κατατάξουμε στους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Συνεπώς, καθίσταται πιο ακριβής 

η εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών, από τη στιγμή μάλιστα που ο κλάδος Eating and 

Drinking Places αυξάνεται διαχρονικά ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας 

του κλάδου του λιανικού εμπορίου από 19% το 1964, στο 29 % το 2007.   

 Τα ίδια ισχύουν και για τον παραγωγικό κλάδο Computer Data and Processing 

Services (SIC code 737), ο οποίος αυξάνεται ραγδαία από τη δεκαετία του 1970. Ειδικότερα, 

το 1977 αναλογούσε στο 10,8% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας των συνολικών 

(κυρίως μη παραγωγικών) ιδιωτικών υπηρεσιών120 ενώ το 2002 στο 18,1%121. Και σε αυτή 

την περίπτωση η αναθεώρηση του συστήματος ταξινόμησης διευκόλυνε τη πρόσβαση στα 

σχετικά δεδομένα καθώς ο κλάδος Computer Data and Processing Services συμπίπτει με 

τους κλάδους Computer System Design & Related Services (NAICS code 5415), Software 

Publishers (NAICS code 5112), Data Processing Services (NAICS code 5142) καθώς και με τον 

υποκλάδο Software Reproducing (NAICS code 334611) οι οποίοι αποτυπώνονται στους 

πίνακες ΝΙΡΑ, με εξαίρεση122 τον Software Reproducing. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με τη μέθοδο εκτίμησης της παραγωγικής εργασίας στους κλάδους αυτούς υπάρχουν στο 

                                                           
119

 Το NAICS αποτελεί ένα πιο λεπτομερές σύστημα ταξινόμησης καθώς καταγράφει 1170 κλάδους 

σε αντίθεση με το SIC που καταγράφει 1004 κλάδους. 

120
 Σύμφωνα με το SIC, οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τους κλάδους Business Services, 

Legal Services, Other Services και Private Households. 

121
 Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από τους πίνακες εισροών - εκροών (benchmark) που δημοσιεύει 

το ΒΕΑ ανά πενταετία. 
122

 Για τον συγκεκριμένο υποκλάδο αντλούμε στοιχεία ενδιάμεσων εισροών και προστιθέμενης αξίας 

από τους πίνακες εισροών - εκροών που δημοσιεύονται από το 1997. 
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παράρτημα 4.Β που παρατίθεται στο τέλος της διατριβής.    

 Αντιθέτως, δεν ισχύουν τα ίδια για τους υπόλοιπους παραγωγικούς κλάδους, Services 

to buildings, Photofinishing laboratories και Other Research and Testing Services, οπότε 

αναγκαστικά λόγω της απουσίας επαρκών δεδομένων κατατάσσονται τελικά στους μη 

παραγωγικούς. Στον πίνακα 4.3.1 παρουσιάζεται η ταξινόμηση της οικονομικής 

δραστηριότητας των ΗΠΑ σε παραγωγική και μη παραγωγική σύμφωνα με το SIC87. 

Πίνακας 4.3.1: Η ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας σε παραγωγική και μη, 

σύμφωνα με το SIC87 

Παραγωγικές Δραστηριότητες Μη Παραγωγικές Δραστηριότητες 

1. Farms 

2. Agricultural Services, forestry and fishing 

3. Mining 

4. Construction 

5. Manufacturing 

6. Transportation and public utilities 

7. Eating and Drinking Places 

8. Computer Data and Processing Services 

9. Hotels and other lodging places 

10. Personal services 

11. Auto repair, services, and parking 

12. Miscellaneous repair services 

13. Motion pictures 

14. Amusement and recreation services 

15. Health services 

16. Educational services 

17. Social Services 

18. Membership organizations 

19. Government enterprises (federal) 

20. Government enterprises (Local) 

21. Wholesale trade 

22. Retail trade (except Eating & Drinking 

Places) 

23. Finance, insurance, and real estate 

24. Business services (except Computer Data 

and Processing Services) 

25. Legal services 

26. Other services 

27. Private households 

 

 Για να εκτιμήσουμε το σύνολο των παραγωγικών εργαζομένων αρχικά 

προσδιορίζουμε τον αριθμό των εργαζομένων (Lj) που απασχολούνται στους παραγωγικούς 

κλάδους (j=1,2,…n), οι οποίοι βρίσκονται στην αριστερή στήλη του πίνακα 4.3.1. Οι πίνακες 
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ΝΙΡΑ παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με το σύνολο των εργαζομένων (Persons Engaged in 

Production) ανά κλάδο περιλαμβάνοντας τόσο τους μισθωτούς (Self Equivalent Employees) 

όσο και τους αυτοαπασχολούμενους (Self - Employed Persons). Όμως, σε κάθε παραγωγικό 

κλάδο εντοπίζονται διάφορες μη παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελούν μέρος της παραγωγικής εργασίας και θα πρέπει να 

αφαιρεθούν123 (δες κεφάλαιο 3.1.1).       

 Στους πίνακες NIPA δεν παρέχεται η σχετική πληροφόρηση,  σε  αντίθεση  όμως  με  

το BLS το οποίο διακρίνει τους εργαζόμενους ανά κλάδο σε παραγωγικούς και μη, με έναν 

τρόπο που προσεγγίζει τη μαρξιστική θεωρία. Ειδικότερα, το BLS (1998, σ. 52) κατατάσσει 

στους παραγωγικούς εργαζόμενους όσους σχετίζονται άμεσα με τη μεταποίηση ή άλλες 

λειτουργικές διαδικασίες (operational processes) από τις οποίες εξαιρούνται οι επόπτες, 

πωλητές, διοικητικοί και υπάλληλοι γραφείου. Έτσι είναι εφικτό από την πληροφόρηση που 

παρέχει το BLS, να εκτιμήσουμε τον αριθμό των παραγωγικών εργαζομένων που 

απασχολούνται στον κάθε παραγωγικό κλάδο [(Lp)j] μέσω της ακόλουθης σχέσης:  

       

                 
   

BLS

P
P jj NIPA

j

L
L  = * L

L

 
 
 

                                                  (4.1) 

όπου: 

 
BLS

p j
L L : Το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον (παραγωγικό) κλάδο j σύμφωνα 

με τα δεδομένα του BLS. 

                                                           
123

 Από την άλλη υπάρχουν μερικές μη παραγωγικές δραστηριότητες που περιέχουν παραγωγική 

εργασία. Π.χ. στο εμπόριο υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι μεσολαβούν στην ολοκλήρωση του 

προϊόντος όπως εκείνοι που ασχολούνται με τον τεμαχισμό και το πακετάρισμα. Ο Moseley 

προσεγγίζει τον αριθμό τους υιοθετώντας κάποιες ηρωικές υποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες 

αποτελούν το ήμισυ των εργαζομένων που δεν ασκούν εποπτικά καθήκοντα (1985, σ. 76). Οι 

εργαζόμενοι αυτοί ωστόσο αποτελούν ένα μικρό ποσοστό οπότε για πρακτικούς λόγους 

χειριζόμαστε το σύνολο της εργασίας στον εμπορικό τομέα ως μη παραγωγική.  
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(Lj)NIPA: Ο αριθμός όλων των εργαζομένων στον (παραγωγικό) κλάδο j σύμφωνα με τα 

δεδομένα των ΝΙΡΑ.        

 Έχοντας προσδιορίσει την παραγωγική εργασία για τον κάθε (παραγωγικό) κλάδο j, 

μπορούμε εύκολα να εκτιμήσουμε τη συνολική παραγωγική εργασία (Lp): 

 
n

P P j
j=1

L = L                                                                            (4.2) 

Ενώ στη συνέχεια μπορούμε να υπολογίσουμε την μη παραγωγική εργασία (Lu) αφαιρώντας 

από τον συνολικό αριθμό εργαζομένων (L)NIPA τη συνολική παραγωγική εργασία που έχουμε 

εκτιμήσει στη σχέση 4.2:  

u NIPA pL =(L)  - L                                                                    (4.3) 

Στο Γράφημα 4.3.1 παρουσιάζουμε124 (με την υπόμνηση ΔΠ) τον λόγο της παραγωγικής 

εργασίας (Lp) προς τη μη παραγωγική (Lu), σε αντιπαραβολή με εκείνον των Shaikh και 

Tonak (S-T). Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε η τάση είναι σαφώς πτωτική για όλη τη 

χρονική περίοδο από το 1948 έως το 2007 που σημαίνει πως μεταπολεμικά, η μη 

παραγωγική δραστηριότητα αυξάνει με μεγαλύτερους ρυθμούς σε σχέση με την 

παραγωγική. Αυτό, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, είναι αποτέλεσμα της συνεχώς 

αυξανόμενης παραγωγικότητας στη σφαίρα της παραγωγής που οδηγεί στην αύξηση της μη 

παραγωγικής εργασίας, δικαιώνοντας έτσι τις προσδοκίες του Marx που θεωρούσε πως 

κάτι τέτοιο αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο στις οικονομίες που παρουσιάζουν 

τεχνολογική ανάπτυξη κι αυτοματοποίηση της παραγωγής: 

«Τέλος, η εντυπωσιακή αύξηση στην παραγωγικότητα των βιομηχανιών 
μεγάλης κλίμακας συνοδευόμενη από μία περισσότερο εντατική όπως και 
εκτεταμένη εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης σε όλες τις σφαίρες της 
παραγωγής, επιτρέπει ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος της εργατικής τάξης να 
απασχολείται μη παραγωγικά.» (Marx, 1976, σ.574) 

                                                           
124

 Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις μας στην απασχόληση παρατίθενται στο παράρτημα 4.Α.1. 
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Γράφημα 4.3.1: Ο λόγος παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας 

 

 Στο Γράφημα μπορούμε να διακρίνουμε πως η αύξηση της μη παραγωγικής 

δραστηριότητας είναι μεγαλύτερη τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Κατά τη δεκαετία 

του 1980 επιβραδύνεται σημαντικά ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης125 του λόγου παραγωγικής  

- μη παραγωγικής εργασίας, ο οποίος μέχρι και το 2007 παραμένει σχεδόν σταθερός (δες 

πίνακα 4.3.2). Κατά τη γνώμη μας αυτό αποδίδεται κυρίως στη ραγδαία ανάπτυξη των νέων 

τεχνολογιών που παρατηρείται από τη δεκαετία του 1980. Η διάχυση των νέων τεχνολογιών 

στην οικονομία, εκτός των άλλων, συνέβαλλε μέσω της αυτοματοποίησης, στη μείωση ενός 

σημαντικού αριθμού μη παραγωγικών εργαζομένων που σχετίζονται με διοικητικές 

λειτουργίες (γραμματειακή υποστήριξη, μηχανογράφηση, δημόσιες σχέσεις κ.ά.) καθώς και 

με εμπορικές δραστηριότητες (απογραφές αποθεμάτων, καταχώρηση πελατολόγιου, 

ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).   

 

                                                           
125

 Για να εκτιμήσουμε τον μέσο ρυθμό μεγέθυνσης μίας μεταβλητής Χ από τη χρονική στιγμή t έως 

τη χρονική στιγμή t+1 χρησιμοποιούμε τον λόγο ln(Xt+1/Xt)/Δt, όπου το ln είναι ο φυσικός λογάριθμος 

και Δt η διαφορά μεταξύ των χρονικών στιγμών t+1 και t. 
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Πίνακας 4.3.2: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του λόγου παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας 

 

1948  
1965 

1965  
1982 

1982 
1989 

1982 
2007 

1948  
1989 

1964 
1989 

1964  
2007 

ΔΠ - -0,97 -1,10 -0,27 - -0,91 -0,51 

ST -2,81 -1,60 -1,13 - -2,02 -1,39 - 

 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μας με εκείνα των ST, μπορούμε εύκολα να 

παρατηρήσουμε πως για την περίοδο 1964 - 1989, ο αριθμός των παραγωγικών 

εργαζομένων στις δικές μας εκτιμήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερος. Αυτό οφείλεται κυρίως 

σε δύο λόγους. Ο πρώτος είναι το γεγονός ότι περιλαμβάνουμε τους εργαζόμενους των 

κλάδων Eating and Drinking Places και Computer Data and Processing Services μεταξύ των 

παραγωγικών εργαζομένων, με αποτέλεσμα να προσαυξάνεται ο αριθμητής (και να 

μειώνεται ο παρονομαστής αντίστοιχα) του λόγου παραγωγικής - μη παραγωγικής 

εργασίας. Ο δεύτερος λόγος είναι πως επειδή το BLS δε διαθέτει ενδοκλαδικά στοιχεία 

παραγωγικής εργασίας για τις παραγωγικές υπηρεσίες (κλάδοι 9 - 18 στον πίνακα 4.3.1) 

κατά την περίοδο 1948 - 1963, οι ST αναγκάζονται να κάνουν “ηρωϊκές” εκτιμήσεις σχετικά 

με την παραγωγική εργασία που εντοπίζεται σε αυτές, με αποτέλεσμα να υποεκτιμούν 

τελικά τον αριθμό των παραγωγικών εργαζομένων και να υπερεκτιμούν ταυτόχρονα τον 

αριθμό των μη παραγωγικών. Ειδικότερα εκτιμούν την παραγωγική εργασία στις υπηρεσίες 

χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σχέση: 

 
BLS

p ps

p ps s NIPA
sS NIPA

L GDP
(L ) = * L *  

L GDP

  
  

   
                               (4.4) 

όπου: 

 
BLS

s s
L L : το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων προς το σύνολο των εργαζομένων 

στον τομέα των υπηρεσιών, σύμφωνα με το BLS. 
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(Ls)NIPA: ο αριθμός των παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με 

τους πίνακες ΝΙΡΑ. 

(GDPps/GDPs)NIPA: το ποσοστό του ακαθάριστου προϊόντος των παραγωγικών υπηρεσιών στο 

σύνολο των υπηρεσιών, σύμφωνα με τους πίνακες ΝΙΡΑ. 

Για να έχει εμπειρική ισχύ η σχέση 4.4 θα πρέπει ο κάθε παραγωγικός εργαζόμενος 

στην κάθε παραγωγική υπηρεσία, να παράγει την ίδια ακριβώς ποσότητα προϊόντος, κάτι 

όμως που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Έτσι, για να εκτιμήσουμε την παραγωγική 

εργασία στις υπηρεσίες βασιζόμαστε στη μεθοδολογία που προτείνει126 ο Mohun (2005). 

Αρχικά, χρησιμοποιούμε όλα τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία του BLS για τον αριθμό των 

παραγωγικών εργαζομένων που αναλογούν στην κάθε μία παραγωγική υπηρεσία i. Στη 

συνέχεια, για τα έτη εκείνα όπου δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία εφαρμόζουμε τη 

φόρμουλα που προτείνει ο Mohun, η οποία συμπυκνώνεται στην ακόλουθη σχέση: 

   
BLS

p

p i,ps i,s ΝΙΡΑi,ps
s

L
L = α * * L

L

 
 
 

                                          (4.5) 

όπου ο όρος (Li,s)NIPA εκφράζει το σύνολο της εργασίας στην υπηρεσία i, σύμφωνα με τους 

πίνακες ΝΙΡΑ. Όσο αφορά τον όρο αi,ps, αποτυπώνεται στην ακόλουθη σχέση:    

τ+4
(t)p

(t)t=τ(i,ps) i
i,p τ+4

(t)p

(t)t=τ(i,ps) s

L

L
α =

L

L

 
 
 

 
 
 





                                                                    (4.6) 

Ο όρος αυτός εκφράζει τον λόγο του (γεωμετρικού) μέσου του ποσοστού της 

παραγωγικής εργασίας, στην υπηρεσία i [(Lp/L)i] προς το (γεωμετρικό) μέσο του ποσοστού 

                                                           
126

 Εξαιρείται ο κλάδος Educational Services για τον οποίον το BLS δε διαθέτει καθόλου στοιχεία 

οπότε χρησιμοποιούμε το ποσοστό της παραγωγικής εργασίας στο σύνολο των υπηρεσιών. Για 

περισσότερες πληροφορίες, δες παράρτημα 4.Β. 
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της παραγωγικής εργασίας, στο σύνολο των υπηρεσιών [(Lp/ L)s], για τα πέντε πρώτα χρόνια 

που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το BLS. Ο δείκτης, τ, αποτελεί το έτος από το οποίο 

ξεκινάνε οι χρονοσειρές του BLS. Η λογική πίσω από τη φόρμουλα του Mohun είναι πως η 

παραγωγική εργασία ως ποσοστό δε μεταβάλλεται δραματικά κατά τη διάρκεια του χρόνου 

οπότε, σταθμίζοντας στη σχέση 4.5 το ποσοστό της παραγωγικής εργασίας στο σύνολο των 

υπηρεσιών (s), με τον λόγο αi,p, μας προσφέρει μία ικανοποιητική προσέγγιση του 

ποσοστού παραγωγικής εργασίας στην υπηρεσία i. Μάλιστα, για να δοκιμάσει ο Mohun την 

αξιοπιστία της φόρμουλας κάνει δοκιμές για το έτος 1988, όπου το BLS διαθέτει στοιχεία 

παραγωγικής εργασίας για το σύνολο των κλάδων. Έτσι, βρίσκει πως η παραγωγική εργασία 

στο σύνολο των (παραγωγικών) υπηρεσιών δεν αποκλίνει σημαντικά σε σχέση με τη 

περίπτωση εκείνη όπου οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται μέσω της σχέσης 4.1. Κατά τη 

γνώμη μας, η φόρμουλα του Mohun μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερη καλύτερη λύση, 

όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πως όσο περισσότερο εκτείνεται η εφαρμογή της στον 

χρόνο, τόσο πιο αναξιόπιστα θα γίνονται τα αποτελέσματα της καθώς σχετίζονται με τα 

πέντε πρώτα χρόνια που αποτελούν το σημείο αναφοράς στη σχέση 4.6. Αυτό συμβαίνει 

επειδή ο γεωμετρικός μέσος μπορεί να διαφοροποιείται127 διαχρονικά τόσο για μία 

μεμονωμένη παραγωγική υπηρεσία όσο και για το σύνολο των υπηρεσιών, ώστε τελικά να 

μεταβάλλεται με τη σειρά του και ο λόγος αj,ps. Τέλος, να προσθέσουμε πως εκτός από τις 

παραγωγικές υπηρεσίες ακολουθούμε τη μεθοδολογία του Mohun ώστε να εκτιμήσουμε 

                                                           
127

 Πράγματι εφαρμόζοντας τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun μέσω των σχέσεων 4.5 - 4.6 

παρατηρήσαμε πως υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που 

πραγματοποιούνται μέσω της σχέσης 4.1. Έτσι για να είμαστε ακόμα περισσότερο ακριβής και για να 

αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη συνεκτικότητα οι χρονοσειρές μας, αφού αρχικά εκτιμήσαμε τα 

δεδομένα που λείπουν με τη μεθοδολογία του Mohun, στη συνέχεια χρησιμοποιήσαμε τη σχέση 4.7 

παρακάτω. Την ίδια προσέγγιση ακολουθήσαμε κατά την εκτίμηση του μεταβλητού στις 

παραγωγικές υπηρεσίες (δες κεφάλαιο 4.4). 
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την παραγωγική υπηρεσία και στους κλάδους128 Farms, Agricultural Services, Forestry & 

Fishing, και Government Enterprises (Federal & Local).      

 Επιστρέφοντας ξανά στα αποτελέσματα των εκτιμήσεών μας και στις αποκλίσεις που 

παρουσιάζουν σε σχέση με εκείνα των S-T, ενδεικτικά για το έτος 1988 βρίσκουμε πως ο 

αριθμός των παραγωγικών εργαζομένων στις υπηρεσίες ανέρχεται στους 15.456.000 

εργαζόμενους ενώ οι S-T τους υπολογίζουν στους 13.386.000 εργαζόμενους. Εάν 

προσθέσουμε και τους παραγωγικούς εργαζόμενους των κλάδων Eating and Drinking Places 

και Computer Data and Processing Services που οι ST δεν συμπεριλαμβάνουν στις 

παραγωγικές υπηρεσίες και τους οποίους υπολογίζουμε στους 5.900.259, τότε η απόκλιση 

μεταξύ των δύο εκτιμήσεων διευρύνεται ακόμα περισσότερο.    

 Όπως είδαμε, ο Mohun στην εργασία του προτείνει ορισμένες μεθόδους που 

πράγματι βελτιώνουν τις εκτιμήσεις των S-T, καθιστώντας περισσότερο ακριβή τον 

διαχωρισμό των εργαζομένων στις ΗΠΑ, σε παραγωγικούς και μη. Ωστόσο, οι εκτιμήσεις 

του αφορούν τη περίοδο 1964 -  2001, όπου τόσο το BEA όσο και το BLS παρέχουν στοιχεία 

μισθών και απασχόλησης στα πλαίσια του SIC. Εν τω μεταξύ, το 1997 δημοσιεύτηκε η 

αναθεώρηση του SIC σε NAICS η οποία αναδιάρθρωσε ριζικά το σύστημα ταξινόμησης της 

οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ. Ως εκ τούτου, οι στατιστικές υπηρεσίες του ΒΕΑ και 

του BLS άρχισαν από το 2001 και 2003 αντίστοιχα, να δημοσιεύουν στοιχεία τα οποία 

βασιζόντουσαν πλέον στο NAICS. Η αναθεώρηση υπήρξε καθολική ώστε, σε μικρότερο ή 

μεγαλύτερο βαθμό, αναδιαρθρώθηκε η δομή σχεδόν όλων των οικονομικών κλάδων. Οι 

σημαντικότερες μεταβολές όμως πραγματοποιήθηκαν στον τριτογενή τομέα που 

περιλαμβάνει τις υπηρεσίες. Έτσι παρατηρούμε πως με το νέο σύστημα καταργούνται 

ορισμένοι κλάδοι όπως οι, Personal Services (SIC code 72), Business Services (SIC code 73), 

Auto repair, Services, and Parking (SIC code 75), Miscellaneous Repair Services (SIC code 76) 

                                                           
128

 Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εκτίμησης της παραγωγικής εργασίας στους κλάδους 

αυτούς, δες το παράρτημα 4.Β του κεφαλαίου. 
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κ.ά. ενώ εμφανίζονται καινούργιοι κλάδοι όπως οι, Information (NAICS code 51), 

Professional, Scientific, and Technical Services (NAICS code 54), Administrative and Waste 

Management Services (NAICS code 56) κ.ά. Ταυτόχρονα υπάρχουν κλάδοι του τριτογενή 

τομέα που αναθεωρούνται μερικώς. Έτσι, ο Motion Pictures (SIC code 78) μετασχηματίζεται 

σε Motion Picture and Sound Recording Industries (NAICS code 512), ο κλάδος Amusement 

and Recreation Services (SIC code 79) σε Arts, Entertainment, and Recreation (NAICS code 

71) κ.ά. Όσο αφορά τους κλάδους που εμφανίζονται και στα δύο συστήματα ταξινόμησης 

όπως εκείνοι της μεταποίησης (manufacturing) ή των κατασκευών (construction) 

παρουσιάζονται επίσης μεταβολές στη δομή τους129 σε μικρότερο όμως βαθμό.  

 Οι ριζικές αλλαγές στο σύστημα ταξινόμησης των ΗΠΑ δημιούργησε σημαντικές 

δυσκολίες στην διάκριση της οικονομικής δραστηριότητας σε παραγωγική και μη, σύμφωνα 

με εκείνη που προτείνουν οι S-T (δες πίνακα 4.3.1) καθώς βασίζονται στο SIC. Από την άλλη, 

το ΒΕΑ δε δημοσιεύει επαρκή στοιχεία απασχόλησης για τις δεκαετίες του 1960, 1970, 1980 

και μερικώς για τη δεκαετία του 1990, ώστε να εκτιμηθούν οι μαρξικές κατηγορίες των ΗΠΑ 

σύμφωνα με το NAICS. Τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη κατασκευή 

μακροχρόνιων μαρξικών κατηγοριών που να προεκτείνονται έως τα πρόσφατα χρόνια όπου 

έχουμε το ξέσπασμα μίας νέας βαθιάς οικονομικής κρίσης. Συνεπώς, η καλύτερη λύση σε 

αυτόν τον “γόρδιο δεσμό” είναι να προσδιορίσουμε κατά προσέγγιση τις αντιστοιχίες 

μεταξύ των παραγωγικών κλάδων στα δύο διαφορετικά συστήματα ταξινόμησης, 

χρησιμοποιώντας τη σχετική πληροφόρηση που παρέχει το Census Bureau130. Ένα 

παράδειγμα θα βοηθούσε ώστε να κατανοηθούν καλύτερα τα παραπάνω. Στον ακόλουθο 

                                                           
129

 Για το έτος 2000 όπου το ΒΕΑ δημοσιεύει στοιχεία απασχόλησης και με τα δύο συστήματα 

ταξινόμησης παρατηρούμε πως στις κατασκευές σύμφωνα με το SIC απασχολούνται 8.338.000 

εργαζόμενοι ενώ με το NAICS 8.645.000 και στη μεταποίηση απασχολούνται 18.528.000 εργαζόμενοι 

και 17.271.000 αντίστοιχα. 

130
 http://www.census.gov/epcd/www/naicstab.htm 
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πίνακα παρουσιάζουμε την αντιστοίχηση του SIC κλάδου Transportation and Public Utilities 

με εκείνους του NAICS (στην παρένθεση οι κωδικοί στα δύο συστήματα ταξινόμησης):   

Πίνακας 4.3.3: Η αντιστοίχηση του κλάδου Transportation and Public Utilities με το NAICS 

SIC NAICS 

Transportation and Public Utilities (41) 

 

Utilities (22) 

Transportation & Warehousing (48 - 49) 

Broadcasting & Telecommunications (519)  

 

Όμως, η παραπάνω αντιστοίχηση αποτελεί όπως είπαμε προσέγγιση, καθώς για 

κανέναν κλάδο δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης σύζευξη των δύο διαφορετικών συστημάτων 

ταξινόμησης ώστε να κατασκευάσουμε συνεκτικές χρονοσειρές. Π.χ. για το έτος 2000 που 

έχουμε πληροφόρηση για τον κλάδο Transportation and Public Utilities τόσο με το SIC όσο 

και με το NAICS, παρατηρούμε κάποιες διαφορές στο ύψος της συνολικής απασχόλησης. 

Σύμφωνα με το SIC η απασχόληση στον κλάδο ανέρχεται στους 7.007.000 εργαζόμενους 

ενώ προσθέτοντας τους τρεις κλάδους του NAICS η απασχόληση ανέρχεται στους 6.534.000 

εργαζόμενους. Έτσι, για να αποφύγουμε την όποια υποεκτίμηση ή υπερεκτίμηση των 

εργαζομένων στον κλάδο δε χρησιμοποιούμε τα δεδομένα κάθε αυτά, αλλά την τάση τους 

με τη χρήση της ακόλουθης σχέσης: 

     

n n
naics naics
j,t+1 j,t

j=1 j=1sic sic
t+1 tn

naics
j,t

j=1

Y - Y

Z = +1 *X

Y

 
 
 
 
 
 

 


                                       (4.7)  

όπου: 

Χ: ο SIC κλάδος. 

Υ: ο “κατά προσέγγιση” αντίστοιχος NAICS κλάδος του Χ.  

j = 1…n: διάφοροι κλάδοι του NAICS.  
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Z: ο εκτιμημένος SIC κλάδος. 

Μέσω της σχέσης 4.7, χρησιμοποιούμε την πληροφόρηση131 που μας παρέχει το 

Census Bureau κατασκευάζοντας έναν NAICS κλάδο “Υ”, ο οποίος αποτελεί προσέγγιση του 

SIC κλάδου “Χ”. Στη συνέχεια εκτιμώντας την τάση του “Υ” πραγματοποιούμε εμπρόσθια 

διαφορική προεκβολή (forward differential extrapolation) με την τελευταία παρατήρηση 

που είναι διαθέσιμη για τον κλάδο “Χ”. Ακολουθώντας την παραπάνω μεθοδολογία 

επιτυγχάνουμε τη σύζευξη των SIC στοιχείων με εκείνα των NAICS σε ικανοποιητικό βαθμό, 

παρακάμπτοντας έτσι τις δυσκολίες που προκύπτουν από την αλλαγή στο σύστημα 

ταξινόμησης. Ωστόσο θα πρέπει να διευκρινιστεί πως όσα περισσότερα στοιχεία είναι 

διαθέσιμα (σύμφωνα με το NAICS) κι όσο πιο λεπτομερής είναι η κλαδική ανάλυση,  τόσο 

περισσότερο ακριβή είναι τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση της σχέσης 4.7. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μερικοί κλάδοι για τους οποίους οι ΝΙΡΑ δε διαθέτουν καθόλου 

πληροφόρηση, όπως οι κλάδοι Auto repair Services Parking, Miscellaneous repair services 

κ.ά. Οπότε, αναγκαστικά χρησιμοποιούμε δεδομένα από το BLS ή κάνουμε κάπως χονδρικές 

εκτιμήσεις. Όμως επειδή πρόκειται για κλάδους με χαμηλή απασχόληση, οι όποιες 

αποκλίσεις δεν επηρεάζουν ιδιαίτερα τα συνολικά μεγέθη. 

4.4. Μισθοί και μεταβλητό κεφάλαιο στην οικονομία των ΗΠΑ   

Έχοντας ταξινομήσει την οικονομική δραστηριότητα των ΗΠΑ σε παραγωγική και μη, 

μπορούμε να εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο το οποίο ισούται με το σύνολο των 

αμοιβών που εισπράττουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στους παραγωγικούς κλάδους. Το 

BLS παρέχει πληροφόρηση σχετικά με τους μοναδιαίους μισθούς που λαμβάνουν οι 

παραγωγικοί εργαζόμενοι ανά κλάδο, σε εβδομαδιαία βάση. Έτσι, πολλαπλασιάζοντας τους 

μισθούς αυτούς με το 52 (που είναι ο αριθμός των εβδομάδων ετησίως) βρίσκουμε τον 

                                                           
131

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή ΝΙΡΑ και BLS χρονοσειρών, δες το 

παράρτημα 4.Β του κεφαλαίου. 
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μισθό που λαμβάνουν ανά έτος132 (wp). Ωστόσο, στα δεδομένα που παρέχει το BLS δεν 

περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και συνταξιοδοτικά 

πλάνα. Οπότε, για να συνυπολογίσουμε και τις εργοδοτικές εισφορές χρησιμοποιούμε τους 

σχετικούς πίνακες NIPA οι οποίοι παρέχουν πληροφόρηση τόσο σχετικά με τις συνολικές 

αμοιβές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι ανά κλάδο (Employee Compensation, EC), όσο και 

για τους μισθούς133 (Wages and Salaries, WS). Εκτιμώντας τον λόγο αμοιβών προς μισθούς, 

μπορούμε να υπολογίσουμε την αντίστοιχη προσαύξηση (mark - up) στους μισθούς των 

εργαζομένων, ανά παραγωγικό κλάδο j: 

j

j

EC
x =

WS

 
 
 

                                                                (4.8) 

Στη συνέχεια υποθέτοντας πως οι εργοδοτικές εισφορές είναι ίδιες για κάθε εργαζόμενο 

ανεξάρτητα από το αν είναι παραγωγικός ή μη, μπορούμε να υπολογίσουμε τον μισθό που 

λαμβάνει ο παραγωγικός εργαζόμενος, στον κλάδο j: 

  (ecp)j = (wp)j * xj                                                          (4.9) 

Εύκολα μπορούμε πλέον να εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο στον κλάδο j 

πολλαπλασιάζοντας το (ecp)j με τους παραγωγικούς εργαζομένους του κλάδου που έχουμε 

ήδη εκτιμήσει στο κεφάλαιο 4.3 μέσω της σχέσης 4.1: 

                                                           
132

 Τα δεδομένα μισθών που παρέχει το BLS εκφράζουν τον μισθό ανά εργαζόμενο (κατά κεφαλή) 

ενώ εκείνα των ΝΙΡΑ, τον μισθό ανά εργαζόμενο πλήρους ισοδύναμης απασχόλησης (full time 

equivalent). Εργαζόμενος πλήρους ισοδύναμης απασχόλησης είναι εκείνος που οι ώρες εργασίας του 

αντιστοιχούν σε μία πλήρη εργάσιμη ημέρα. Εάν η μέρα αυτή αντιστοιχεί σε οκτώ ώρες, τότε δύο 

εργαζόμενοι που δουλεύουν από τέσσερις ώρες την ημέρα, προσμετρούνται από τους ΝΙΡΑ ως ένας 

εργαζόμενος, σε αντίθεση με το ΒLS που τους προσμετρά ως δύο. Έτσι, ο μισθός ανά εργαζόμενο 

(κεφάλι) απασχόλησης είναι ελαφρώς μικρότερος ώστε τελικά να υποεκτιμάμε κάπως το μεταβλητό 

κεφάλαιο. 

133
 Σύμφωνα με το ΒΕΑ, οι μισθοί αποτελούν τις αμοιβές των εργαζομένων χωρίς να 

περιλαμβάνονται σε αυτούς οι εργοδοτικές εισφορές. 
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Vj = (ecp)j * (Lp)j                                                               (4.10) 

και τέλος το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση: 

n

j
j=1

V= V                                                                          (4.11) 

Για να υπολογίσουμε τους μισθούς των μη παραγωγικών εργαζομένων αφαιρούμε 

από τις συνολικές αμοιβές της οικονομίας το μεταβλητό κεφάλαιο που έχουμε υπολογίσει 

στη σχέση 4.11. Όμως οι πίνακες ΝΙΡΑ δίνουν πληροφόρηση για τις συνολικές αμοιβές μόνο 

των εργαζομένων εκείνων που έχουν υπαλληλική σχέση αποκλείοντας τους 

αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι είναι εν μέρει εργαζόμενοι και εν μέρει καπιταλιστές. 

Συνεπώς, η αμοιβή που εισπράττουν θα πρέπει να διαχωριστεί αντιστοίχως σε μισθούς και 

κέρδη. Οπότε διαιρούμε τις συνολικές αμοιβές (EC) με τον αριθμό των εργαζομένων 

πλήρους ισοδύναμης απασχόλησης (FEE) και στη συνέχεια τις πολλαπλασιάζουμε με τους 

συνολικούς εργαζόμενους (L)ΝΙΡΑ όπου περιλαμβάνονται και οι αυτοαπασχολούμενοι. Τα 

προηγούμενα αποτυπώνονται στην ακόλουθη σχέση: 

         
NIPA

NIPA

EC
W = * L

FEE

 
 
 

                                                     (4.12) 

απ’ όπου εύκολα μπορούμε να υπολογίσουμε τους συνολικούς μισθούς των μη 

παραγωγικών εργαζομένων: 

          Wu = W - V                                                                       (4.13) 

Στο Γράφημα 4.4.1 παρουσιάζουμε (με την υπόμνηση ΔΠ) τον λόγο του μεταβλητού 

κεφαλαίου (V) προς τους συνολικούς μισθούς134 των μη παραγωγικών εργαζομένων (Wu) σε 

αντιπαραβολή με εκείνες των Shaikh και Tonak (S-T). Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε ο 

                                                           
134

 Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις μας στους μισθούς βρίσκονται στο παράρτημα 4A που παρατίθεται 

στο τέλος της διατριβής.  



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 187 - 
 

ρυθμός αύξησης των μη παραγωγικών μισθών έναντι του μεταβλητού κεφαλαίου είναι 

υψηλότερος σχεδόν σε όλη τη χρονική περίοδο 1948 - 2007, με αποτέλεσμα ο σχετικός 

λόγος να παρουσιάζει πτωτική τάση. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται μία 

επιβράδυνση στον ρυθμό μεγέθυνσης του λόγου μεταβλητού κεφαλαίου - μη παραγωγικών 

μισθών ενώ στα τελευταία χρόνια με το ξέσπασμα της κρίσης φαίνεται να σταθεροποιείται. 

Η σταθεροποίηση αυτή αποδίδεται στην αύξηση της παραγωγικής εργασίας έναντι της μη 

παραγωγικής (Γράφημα 4.3.1) αλλά πιθανότατα και στις μειώσεις των αποδόσεων που 

λάμβαναν τα μεσαία και υψηλόβαθμα στελέχη σε χρηματιστηριακές και κτηματομεσιτικές 

εταιρίες.          

Γράφημα 4.4.1: Ο λόγος των μη παραγωγικών μισθών (Wu) προς το μεταβλητό κεφάλαιο (V)  

 

 Συγκρίνοντας τις εκτιμήσεις μας σε σχέση με εκείνες των S-T παρατηρούμε πως για 

την περίοδο 1964 - 1989, ο λόγος μεταβλητού κεφαλαίου - μη παραγωγικών μισθών είναι 

χαμηλότερος, παρουσιάζοντας όμως σύγκλιση κατά τη δεκαετία του 1980. Η σύγκλιση αυτή 

αποδίδεται στο γεγονός ότι ο λόγος του μέσου, μοναδιαίου, μη παραγωγικού μισθού (ecu) 

προς τον αντίστοιχο παραγωγικό μισθό (ecp), αυξάνεται στις εκτιμήσεις μας με μεγαλύτερο 

ρυθμό απ’ ότι σε εκείνες των S-T, όπως μπορούμε να διακρίνουμε τόσο από τον πίνακα 

4.4.1 όσο κι από το Γράφημα 4.4.1. Ειδικότερα, οι S-T θεωρούν πως η διαχρονική μείωση 
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του λόγου των μη παραγωγικών μισθών προς το μεταβλητό κεφάλαιο οφείλεται κυρίως στη 

μεγαλύτερη αύξηση της μη παραγωγικής εργασίας σε σχέση με την παραγωγική, καθώς δεν 

παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις στους δύο μέσους μοναδιαίους μισθούς (Shaikh και 

Tonak 1994, σ. 113). Ωστόσο, τα δικά μας ευρήματα δε συμφωνούν με εκείνα των S-T, τα 

οποία παρουσιάζουν μία ταυτόχρονη διαχρονική αύξηση του μοναδιαίου μισθού των μη 

παραγωγικών εργαζομένων σε σχέση με τον αντίστοιχο των παραγωγικών εργαζομένων. 

Μάλιστα, η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη κατά τη δεκαετία του 1980 κι αυτό σε μεγάλο 

βαθμό ερμηνεύει την απόκλιση που παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις μας σε σχέση με εκείνες 

των S-T, τόσο για τη δεκαετία του 1980 όσο και για την περίοδο 1964  - 1989. Συνοψίζοντας 

την ανάλυσή μας υπάρχουν δύο βασικοί παράγοντες που επιβαρύνουν τη σφαίρα της 

παραγωγής και κατ’ επέκταση τη διαδικασία συσσώρευσης του κεφαλαίου. Ο πρώτος 

παράγοντας είναι η σταθερή -απόλυτη και σχετική- αύξηση των μη παραγωγικών 

εργαζομένων ενώ ο δεύτερος είναι πως οι μη παραγωγικοί εργαζόμενοι λαμβάνουν έναν 

όλο και μεγαλύτερο μισθό σε σχέση με τους παραγωγικούς εργαζόμενους. 

Πίνακας 4.4.1: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης των μη παραγωγικών μισθών ως προς 

το μεταβλητό κεφάλαιο (συνολικά και μοναδιαία μεγέθη) 

 

 1948  
1965 

1965  
1982 

1982 
1989 

1982 
2007 

1948  
1989 

1964 
1989 

1964  
2007 

ΔΠ Wu/V - 1,81 2,55 1,54 - 1,78 1,52 

ST Wu/V 2,48 1,27 1,11 - 1,74 1,03 - 

ΔΠ ecu/ecp - 0,82 1,46 1,27 - 0,87 1,02 

ST ecu/ecp -0,32 -0,34 -0,03 - -0,28 -0,36 - 

 

 Όπως και με τον αριθμό των παραγωγικών εργαζομένων έτσι και εδώ, oι αποκλίσεις 

στους μισθούς των μη παραγωγικών μισθών σε σχέση με εκείνες των S-T αποδίδονται στην 

απουσία δεδομένων από το BLS, καθώς δε διαθέτει πληροφόρηση σχετικά με τους 

παραγωγικούς μισθούς στις παραγωγικές υπηρεσίες. Έτσι, οι S-T και σε αυτή την 

περίπτωση, βασίζουν τις εκτιμήσεις τους σε “ηρωικές υποθέσεις” με αποτέλεσμα να  

υπερεκτιμούν τελικά τους μισθούς των παραγωγικών εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα 
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χρησιμοποιώντας τους πίνακες ΝΙΡΑ, υπολογίζουν το μεταβλητό κεφάλαιο στον τομέα των 

υπηρεσιών (Vps) από την ακόλουθη σχέση: 

      
ps p ps

s

EC
V = * (L )

FEE

 
 
 

                                                       (4.14) 

όπου στην παρένθεση αποτυπώνεται ο μέσος μισθός στον τομέα των υπηρεσιών γενικά, 

ενώ ο όρος (Lp)ps αποτελεί το σύνολο των παραγωγικών εργαζομένων που απασχολούνται 

στις παραγωγικές υπηρεσίες. Η παραπάνω σχέση θα μπορούσε να ισχύει μόνο στην 

περίπτωση εκείνη όπου ο μέσος μισθός, τόσο μεταξύ των παραγωγικών και μη 

παραγωγικών εργαζομένων εντός της υπηρεσίας, όσο και μεταξύ των υπηρεσιών είναι ίσος. 

Κάτι τέτοιο όμως δεν προκύπτει από τα ίδια τα δεδομένα. 

Γράφημα 4.4.1. Ο λόγος του μέσου μοναδιαίου μη παραγωγικού μισθού (ecu) προς τον 

παραγωγικό (ecp) 

 

 Για να εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο στην παραγωγική υπηρεσία i, 

βασιζόμαστε και σε αυτή την περίπτωση στη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (2005). 

Αρχικά, χρησιμοποιούμε όλα τα σχετικά διαθέσιμα στοιχεία του BLS για τους μοναδιαίους 

μισθούς των παραγωγικών εργαζομένων που απασχολούνται στις επιμέρους παραγωγικές 

υπηρεσίες. Στη συνέχεια, για τα έτη εκείνα όπου δεν υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία 
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εφαρμόζουμε τη φόρμουλα που προτείνει ο Mohun, η οποία αποτυπώνεται στην ακόλουθη 

σχέση: 

                                             i,pss
p p i,psi,s s

s sNIPA NIPA

ecEC
V = w * * * (L )

WS ec

   
   
   

                             (4.15) 

 O Mohun χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που δημοσιεύει το BLS για τον μέσο 

παραγωγικό μισθό όλων των υπηρεσιών (wp)s, τα σταθμίζει με τον λόγο της μοναδιαίας 

αμοιβής στην παραγωγική υπηρεσία i (eci,ps), προς τη μοναδιαία αμοιβή στο σύνολο των 

υπηρεσιών (ecs), όπως προκύπτουν από τους πίνακες ΝΙΡΑ. Όπως αναφέρει ο Mohun 

(2005, σ. 808) το μόνο που χρειάζεται για να χρησιμοποιήσουμε την παραπάνω φόρμουλα 

είναι να αποδεκτούμε πως ο λόγος (eci,ps/ecs)NIPA κυμαίνεται γύρω από τον BLS μέσο 

παραγωγικό μισθό των υπηρεσιών. Έτσι, η όποια υπαρκτή απόκλιση του παραγωγικού 

μισθού στην υπηρεσία i, (wp)i,ps, από τον παραγωγικό μισθό όλων των υπηρεσιών, θα 

σταθμίζεται από τον λόγο των μοναδιαίων αμοιβών135 προσφέροντας πιο ακριβή 

αποτελέσματα από εκείνα που δίνει η σχέση 4.14.      

 Επιστρέφοντας στα αποτελέσματα των εκτιμήσεών μας και στις αποκλίσεις που 

παρουσιάζουν σε σχέση με εκείνα των S-T, ενδεικτικά για το έτος 1988 βρίσκουμε πως το 

μεταβλητό κεφάλαιο στις υπηρεσίες ανέρχεται στα 237.680.131.000 $, ενώ οι S-T το 

εκτιμούν στα 349.802.000.000 $ δηλαδή μία απόκλιση της τάξεως του 32%. Στις εκτιμήσεις 

μας, η διαφορά αυτή προσμετρείται ως μέρος των μη παραγωγικών μισθών αν και 

μετριάζεται από τα 63.294.006.255 $ που είναι οι μισθοί των παραγωγικών εργαζομένων 

στους κλάδους Eating and Driniking Places και Computer Systems Design and Related 

Services, καθώς περιλαμβάνονται στο μεταβλητό κεφάλαιο.    

 Όσο αφορά τις εκτιμήσεις του μεταβλητού κεφαλαίου από το 2000 και μετά, η 

                                                           
135

 Για να αποκτήσουν μεγαλύτερη συνεκτικότητα οι χρονοσειρές μας συνδυάσαμε τη σχέση 4.15 με 

τη σχέση 4.7. Δες επίσης και την υποσημείωση 126. 
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αλλαγή του συστήματος ταξινόμησης των ΗΠΑ, από SIC σε NAICS, προκάλεσε ανάλογες 

δυσκολίες με εκείνες που προέκυψαν κατά την εκτίμηση των παραγωγικών εργαζομένων 

(δες κεφάλαιο 4.3). Και σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε τη σχέση 4.7 σε 

συνδυασμό με την πληροφόρηση που παρέχει το Census Bureau σχετικά με τη σύζευξη των 

δύο συστημάτων ταξινόμησης136, ώστε να εκτιμήσουμε τελικά από τη σχέση 4.9 τόσο το xj 

όσο και το (wp)j που χρειάζονται για την εκτίμηση του μεταβλητού κεφαλαίου.  

4.5. Η Μαρξική Προστιθέμενη Αξία στην Οικονομία των ΗΠΑ 
 

Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 3.2, απαραίτητη προϋπόθεση για να εκτιμηθούν 

θεμελιώδης μαρξικές κατηγορίες όπως, το ποσοστό υπεραξίας, η οργανική σύνθεση 

κεφαλαίου και το ποσοστό κέρδους αποτελεί η εκτίμηση της μαρξικής προστιθέμενης 

αξίας, η οποία όμως διαφέρει από εκείνη που αποτυπώνεται στους ΕΛ/Ι-Ο. Για τους 

σκοπούς της ανάλυσης θα επαναφέρουμε τη σχέση 3.4 σύμφωνα με την οποία η μαρξική 

προστιθέμενη αξία ισούται με το άθροισμα της καθαρής προστιθέμενης αξίας του 

παραγωγικού τομέα (NVAPrd), του ακαθάριστου προϊόντος στον εμπορικό τομέα (GOTrd) 

καθώς και των πληρωμών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις του παραγωγικού τομέα προς 

εκείνον των δικαιωμάτων (RYPrd) 

 
 MVA = NVAPrd + GOTrd + RYPrd                                              (3.4)   

Για να εκτιμηθεί η μαρξική προστιθέμενη αξία χρειάζονται πίνακες εισροών - εκροών 

σε ετήσια βάση, όμως οι ΗΠΑ μέχρι πρότινος δημοσίευαν137 σχετικούς πίνακες ανά 

πενταετία. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε δεδομένα από τους πίνακες ΝΙΡΑ σε συνδυασμό 

βεβαίως με τους πίνακες εισροών εκροών που δημοσιεύει το ΒΕΑ.   

 Ειδικότερα, για να εκτιμήσουμε τη μαρξική προστιθέμενη αξία, προσθέσαμε αρχικά 

                                                           
136

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή ΝΙΡΑ και BLS χρονοσειρών, δες το 

παράρτημα 4.Β του κεφαλαίου. 

137
 Δες επίσης κεφάλαιο 2.4.1 (σσ. 89 - 90). 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 192 - 
 

την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία των παραγωγικών κλάδων κι εκείνων του εμπορίου που 

περιλαμβάνονται στους πίνακες ΝΙΡΑ. Στη συνέχεια, από τους πίνακες εισροών - εκροών 

εκτιμήσαμε τις ενδιάμεσες εισροές των παραγωγικών κλάδων από τον τομέα των 

δικαιωμάτων, τις συνολικές ενδιάμεσες εισροές του εμπορικού τομέα καθώς και τις 

αποσβέσεις του μη παραγωγικού τομέα. Για τις παραπάνω εκτιμήσεις χρησιμοποιήσαμε τη 

μέθοδο της γραμμικής παρεμβολής, ενδιάμεσα στους πίνακες εισροών - εκροών (με 

εξαίρεση τα έτη 1964, 1965 και 1966 όπου κάναμε προεκβολή με τον πίνακα του 1967). 

Όσο αφορά τα έτη μετά το 1997 οι πίνακες εισροών - εκροών που δημοσιεύει το ΒΕΑ είναι 

κατασκευασμένοι σύμφωνα με το NAICS οπότε και σε αυτή την περίπτωση ανατρέξαμε στη 

πληροφόρηση που δίνει το Census Bureau σχετικά με τη σύζευξη των δύο συστημάτων 

ταξινόμησης. Για να έχουμε μάλιστα καλύτερη κλαδική ανάλυση, ώστε η σύζευξη μεταξύ 

των κλάδων να είναι πιο ακριβής, χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες εισροών - εκροών για το 

1997 και 2002 που είχαν διαστάσεις 490 x 490 και 426 x 426 αντίστοιχα (για τα έτη 2003 - 

2007 κάναμε απλές προεκβολές). Στη συνέχεια, για να υπολογίσουμε τις ενδιάμεσες 

εισροές ακολουθούμε συνοπτικά138 τα εξής βήματα: 

α) Για κάθε έτος που υπάρχουν διαθέσιμοι πίνακες εισροών - εκροών αρχικά υπολογίζουμε 

τον λόγο της μεταβλητής που θέλουμε να εκτιμήσουμε, προς την αντίστοιχη ακαθάριστη 

προστιθέμενη αξία. Π.χ. αναφορικά με τον εμπορικό τομέα υπολογίζουμε τον συντελεστή 

zTRD = (MTrd / GVATrd)ΙΟ, όπου ο αριθμητής εκφράζει τις ενδιάμεσες εισροές του τομέα κι ο 

παρονομαστής την αντίστοιχη προστιθέμενη αξία, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα 

εισροών - εκροών. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να εκτιμήσουμε και τις υπόλοιπες 

ενδιάμεσες εισροές όπως και τις αντίστοιχες αποσβέσεις (D). 

β) Όλοι οι συντελεστές “z” που εκτιμάμε ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφουμε 

στο (α), παρεμβάλλονται (γραμμικά) ενδιάμεσα στους πίνακες εισροών εκροών. Το 

                                                           
138

 Η μεθοδολογία παρουσιάζεται πιο αναλυτικά στους Shaikh και Tonak (1994, Appendix D). 
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αποτέλεσμα θα είναι να δημιουργηθούν χρονοσειρές τέτοιων συντελεστών που να 

προέρχονται εξ ολοκλήρου από τους πίνακες εισροών - εκροών. 

γ) Πολλαπλασιάζουμε τους ετήσιους συντελεστές που έχουμε εκτιμήσει για το κάθε έτος 

ξεχωριστά με την αντίστοιχη ακαθάριστη προστιθέμενη αξία που αποτυπώνεται στους 

πίνακες ΝΙΡΑ ώστε τελικά οι ενδιάμεσες εισροές του εμπορικού τομέα (M’Trd) που θέλουμε 

να εκτιμήσουμε, να προκύπτουν από το γινόμενο M’Trd = zTrd (GVATrd)NIPA. Με τον ίδιο τρόπο 

εκτιμάμε τις υπόλοιπες ενδιάμεσες εισροές όπως και τις αντίστοιχες αποσβέσεις. 

Όσο αφορά τις παραγωγικές υπηρεσίες Eating and Drinking Places και Computer and 

Data Processing, οι πίνακες εισροών - εκροών τις αποτυπώνουν ως διακριτούς κλάδους έτσι 

μπορέσαμε να εκτιμήσουμε τις σχετικές μεταβλητές. Ειδικότερα, για τον κλάδο Eating and 

Drinking Places είχαμε πληροφόρηση από το 1972 κι έπειτα, ενώ για τον κλάδο Computer 

and Data Processing από το 1977. Οπότε, για τα προηγούμενα έτη μέχρι και το 1964 

χρησιμοποιήσαμε προεκβολές. Οι όποιες αποκλίσεις από τις πραγματικές αξίες θεωρούμε 

πως επηρεάζουν ελάχιστα τα συνολικά μεγέθη, ειδικά για την υπηρεσία Computer and Data 

Processing η οποία την περίοδο πριν το 1977 είχε περιορισμένη συμμετοχή στο ακαθάριστο 

προϊόν των ΗΠΑ. Επίσης λόγω της ανεπαρκής πληροφόρησης, προχωρήσαμε σε προεκβολές 

και για την περίοδο 2003 - 2007.       

 Στο κεφάλαιο 3.2.3.2 αναφέραμε πως ο κλάδος Ενοικίασης και Πώλησης Ακινήτων 

περιλαμβάνεται στον εμπορικό τομέα, ωστόσο υπάρχουν ορισμένα συστατικά μέρη τα 

οποία δε συμβάλλουν στη πραγματοποίηση της αξίας όπως μία τυπική εμπορική 

δραστηριότητα. Ένα από αυτά τα μέρη αποτελούν τα τεκμαρτά ενοίκια καθώς είναι ένα εξ 

ολοκλήρου πλασματικό μέγεθος που αυξάνει τεχνηέντως το ακαθάριστο εισόδημα και γι’ 

αυτό αφαιρείται από το ακαθάριστο προϊόν του εμπορικού τομέα. Το BEA παρέχει 

πληροφόρηση σχετικά με όλα τα τεκμαρτά συστατικά στοιχεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ, ανάμεσά 

τους και τα τεκμαρτά ενοίκια με την ονομασία Owner-occupied housing. Ωστόσο υπάρχει 
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ένα μέρος του προϊόντος της ιδιοκατοίκησης που δεν είναι τεκμαρτό κι αποτελεί τις 

δαπάνες που κάνουν οι ιδιοκτήτες για τη συντήρηση των κατοικιών τους. Οι δαπάνες αυτές 

δε λαμβάνουν τη μορφή επενδύσεων αλλά κατανάλωσης, Συνεπώς επειδή προσμετρούνται 

ήδη στα εισοδήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, τις αποκλείουμε από το ακαθάριστο 

προϊόν του εμπορικού τομέα. Στο κεφάλαιο 5, στα πλαίσια της ανάλυσης εισροών - εκροών 

αναφερόμαστε πιο αναλυτικά στον τρόπο με τον οποίο τις χειριζόμαστε.  

 Ένα άλλο συστατικό μέρος που δε θα έπρεπε να συγκαταλέγεται στον εμπορικό 

τομέα αποτελεί η αγορά και ενοικίαση γης, καθώς η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά 

την κυκλοφορία τίτλων ιδιοκτησίας και προσόδων παρά εμπορευμάτων. Συνεπώς, το 

προϊόν των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει τη γαιοπρόσοδο καθώς και 

άλλες αμοιβές που συνοδεύουν τις σχετικές συναλλαγές όπως οι μεσιτείες, δε θα έπρεπε 

να συνυπολογίζονται στο ακαθάριστο προϊόν του εμπορικού τομέα. Δυστυχώς όμως η 

έλλειψη σχετικών δεδομένων δεν μας επιτρέπει να αποκλείσουμε τα μεγέθη αυτά από τις 

εκτιμήσεις μας ώστε τελικά να υπερεκτιμάμε ελαφρώς τη μαρξική προστιθέμενη αξία.

 Τέλος, τεκμαρτά μεγέθη εντοπίζονται και στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Το πιο 

σημαντικό από αυτά αποτελεί ένα τεκμαρτό επιτόκιο που καταβάλλουν τα διάφορα 

καταθετικά ιδρύματα στους καταθέτες τους ώστε εκείνοι με τη σειρά τους να αγοράσουν 

από αυτά (ιδρύματα) όλες εκείνες τις υπηρεσίες που συνοδεύουν τις συναλλαγές τους 

(εξόφληση επιταγών, λογιστικές καταχωρήσεις, επενδύσεις κ.ά.) και για τις οποίες δεν 

υπάρχει ρητή χρέωση (BEA 1990, σσ. 11 - 12). Οι στατιστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ 

ονομάζουν139 το επιτόκιο αυτό, services furnished without payment by financial 

intermediaries except life insurance carriers και ενδεικτικά για το 2000 αναλογεί στο 13,7 % 

των συνολικών τεκμαρτών μεγεθών και στο διόλου ευκαταφρόνητο 1,9% του ΑΕΠ. Όσο 

αφορά τις εκτιμήσεις μας, τέτοια τεκμαρτά μεγέθη αποκλείονται από την μαρξική 
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 Στο Σύστημα Εθνικών Λογαριασμών (SNA) τα τεκμαρτά αυτά μεγέθη είναι γνωστά με την κωδική 

ονομασία FISIM (Financial Intermediation Services Indirectly Measured). 
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προστιθέμενη αξία καθώς σε αυτήν περιλαμβάνονται μόνο οι δαπάνες που καταβάλει ο 

παραγωγικός κι εμπορικός τομέας προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα (Σχέση 3.1) κι οι 

οποίες αποτελούν μέρος της αξίας που δημιουργήθηκε στη σφαίρα της παραγωγής κι όχι 

ένα πλασματικό μέγεθος140.        

 Από τα προηγούμενα μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η μαρξική προστιθέμενη 

αξία141 παρουσιάζει αρκετές διαφορές σε σχέση με την αντίστοιχη ορθόδοξη. Η εκτίμηση 

της δεν αποτελεί εύκολη υπόθεση καθώς απαιτείται ένας σημαντικός όγκος δεδομένων που 

δεν είναι πάντοτε διαθέσιμος κι έτσι σε αρκετές περιπτώσεις αναγκαζόμαστε να κάνουμε 

προσωπικές εκτιμήσεις. Ορισμένες εργασίες βασίζονται στην ορθόδοξη προστιθέμενη αξία 

ώστε να εκτιμήσουν τις μαρξικές κατηγορίες, όπως εκείνες των Mohun (2005) και Maniatis 

(2010). Θεωρούμε πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει τη δεύτερη καλύτερη δυνατή 

λύση, όμως από την άλλη μας δίνει μία κάπως διαφορετική εικόνα της συμπεριφοράς 

θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών όπως, το ποσοστό υπεραξίας, η οργανική σύνθεση 

κεφαλαίου και το ποσοστό κέρδους που εξετάζουμε στο επόμενο κεφάλαιο.   

4.6. Το Ποσοστό Υπεραξίας, η Οργανική Σύνθεση Κεφαλαίου και το Ποσοστό 

Κέρδους στην Οικονομία των ΗΠΑ 

 

Σύμφωνα με τη μαρξιστική θεωρία, η απόσπαση όσο το δυνατόν μεγαλύτερης 

υπεραξίας είναι εκείνη που εγγυάται την αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος και 

την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ωστόσο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια η 

απόσπαση υπεραξίας δεν αποτελεί κάποια απρόσκοπτη διαδικασία καθώς συναντά 

ορισμένα σημαντικά εμπόδια τα οποία οδηγούν συνήθως στην οικονομική κρίση. 

 Έχοντας εκτιμήσει πλέον τη μαρξική προστιθέμενη αξία (MVA) και το μεταβλητό 

κεφάλαιο (V), μπορούμε να υπολογίσουμε την υπεραξία (S) ως τη διαφορά τους. Στο 

                                                           
140

 Το ζήτημα αυτό αναλύεται περισσότερο στο υποκεφάλαιο 3.2.4. 

141
 Αναλυτικότερα οι εκτιμήσεις μας στη μαρξική προστιθέμενη αξία, παρατίθενται στο παράρτημα 

4.Α. 
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Γράφημα 4.6.1 παρουσιάζουμε τη συνολική υπεραξία που παράγεται όπως και το πιο 

σημαντικό συστατικό της στοιχείο, τα καθαρά κέρδη142 (π) καθώς αποτελούν το μέρος 

εκείνο της υπεραξίας που μπορεί να επενδυθεί ώστε να διευρυνθούν ακόμα περισσότερο 

οι δυνατότητες επέκτασης της οικονομίας. Η διαφορά μεταξύ του ποσοστού υπεραξίας και 

των καθαρών κερδών συνιστά τις πρώτες ύλες και τις αποσβέσεις των μη παραγωγικών 

τομέων τις οικονομίας, τους μισθούς των μη παραγωγικών εργαζομένων καθώς και τους 

φόρους και τα δικαιώματα που καταβάλλονται από όλους τους τομείς της οικονομίας. Τα 

μεγέθη αυτά εκπίπτουν από τη μάζα της υπεραξίας χωρίς να επανεπενδύονται σε σταθερό 

και μεταβλητό κεφάλαιο, με αποτέλεσμα από ένα σημείο και μετά να υπονομεύεται η 

διαδικασία συσσώρευσης και κατ’ επέκταση η οικονομική μεγέθυνση.     

Γράφημα 4.6.1. Υπεραξία, καθαρά κέρδη και μη παραγωγικές δραστηριότητες στις ΗΠΑ, 

1964 - 2007 (σε δισεκατομμύρια δολάρια)  

 

                                                           
142

 Τα καθαρά κέρδη εκτιμώνται ως η διαφορά του ΑΕΠ και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, 

του τεκμαρτού προϊόντος, των αποσβέσεων, των συνολικών μισθών (προσαρμοσμένοι ως προς το 

μισθιακό ισοδύναμο των αυτοαπασχολούμενων, τους καθαρούς έμμεσους φόρους καθώς και τους 

φόρους στο εταιρικό εισόδημα.  
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 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από το Γράφημα 4.6.1, οι μη παραγωγικές 

δραστηριότητες διευρύνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 1964 - 2007. Μία τέτοια 

διεύρυνση είναι δυνατή εφόσον η παραγωγικότητα αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να 

αντισταθμίζεται με το παραπάνω, η αύξηση των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Με 

άλλα λόγια, οι παραγωγικές δυνατότητες μίας οικονομίας πρέπει να είναι τέτοιες ώστε, να 

παράγεται μία επαρκής ποσότητα υπεραξίας που θα υποστηρίζει την αύξηση των μη 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζει μία επαρκή ποσότητα 

πλεονάσματος που θα επενδύεται παραγωγικά, ώστε το σύστημα να διατηρεί διαχρονικά 

την ικανότητα μεγέθυνσης.        

 Διαιρώντας την υπεραξία με το μεταβλητό κεφάλαιο (V) εκτιμάμε το ποσοστό 

υπεραξίας (RSV) το οποίο αποτυπώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των καπιταλιστών και των 

(παραγωγικών) εργαζομένων για τη διανομή του παραγόμενου προϊόντος. Το ποσοστό 

υπεραξίας μπορεί να διατυπωθεί ως ο λόγος της παραγωγικότητας (y) και του πραγματικού 

μοναδιαίου μισθού των παραγωγικών εργαζομένων (ŵp). Η μαρξική προστιθέμενη αξία 

(MVA) μπορεί να εκτιμηθεί σε πραγματικές τιμές με έτος βάσης το 2005 χρησιμοποιώντας 

τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ (PGDP), ενώ το μεταβλητό κεφάλαιο με τον δείκτη 

καταναλωτή143 (PCPI). Συνεπώς το ποσοστό υπεραξίας μπορεί να γραφτεί ως εξής: 

                             

 

 
GDP P GDP GDP

CPI P CPI P CPI

MVA/P L P PMVA-V y
RSV =  = * -1= * -1

ˆV V P L P  w P
                          (4. 16)  

Διαχωρίζοντας στη σχέση (4.16) τους προσδιοριστικούς παράγοντες του ποσοστού 

υπεραξίας μπορούμε να διαπιστώσουμε πως η παραγωγικότητα και ο μοναδιαίος 

πραγματικός μισθός σχετίζονται σε σημαντικό βαθμό με την τάση του ποσοστού υπεραξίας. 

Στο Γράφημα 4.6.2 παρουσιάζουμε την εξέλιξη της παραγωγικότητας και του πραγματικού 

μοναδιαίου μισθού από το 1964 έως και το 2007. Ταυτόχρονα αντιπαραθέτουμε στο ίδιο 

                                                           
143

 Ο δείκτης τιμών καταναλωτή προέρχεται από το BLS με έτος βάσης τη περίοδο 1982 - 1984 και για 

λόγους συγκρισιμότητας με τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ χρησιμοποιήσαμε ως έτος βάσης το 2005. 
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γράφημα την παραγωγικότητα που εκτιμούν οι S-T χρησιμοποιώντας κοινό αποπληθωριστή 

(PGDP), ώστε οι δύο εκτιμήσεις να είναι συγκρίσιμες και να δείξουμε τελικά πως οι διαφορές 

τους είναι πρακτικά περιορισμένες. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις μας στη μαρξική 

προστιθέμενη αξία είναι κατά μέσο όρο 0,05% χαμηλότερες απ’ ότι εκείνες των S-T (με 

τυπική απόκλιση της τάξεως του 4,80%). Όσο αφορά τον αριθμό των παραγωγικών 

εργαζομένων, οι S-T υποεκτιμούν τον αριθμό τους όπως είδαμε και στο κεφάλαιο  4.2. Έτσι, 

στις εκτιμήσεις μας οι παραγωγικοί εργαζόμενοι εμφανίζονται να είναι κατά μέσο όρο 

13,3% περισσότεροι από τον αριθμό που υπολογίζουν οι S-T. Συνεπώς, το επίπεδο της 

παραγωγικότητας είναι χαμηλότερο απ’ ό,τι εκείνο των S-T ενώ η απόκλισή μεταξύ των δύο 

διευρύνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου, λόγω των αποκλίσεων που παρατηρούνται στις 

εκτιμήσεις της παραγωγικής εργασίας. Ως εκ τούτου, η ελάχιστη διαφορά παρατηρείται το 

1964 και φτάνει στο 6,3 %, ενώ η μέγιστη αγγίζει το 20,2 %, το 1989. 

Γράφημα 4.6.2: Η εξέλιξη της παραγωγικότητας και του πραγματικού μισθού στις ΗΠΑ, 

1948 - 2007 

 

 Εξετάζοντας το Γράφημα 4.6.2 εμφανίζεται μία πτώση στην παραγωγικότητα κατά τα 
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η κάμψη αυτή είναι πιο εμφανής στις εκτιμήσεις μας σε σχέση με εκείνες των S-T. Πιο 

συγκεκριμένα κατά την περίοδο 1965 - 1982, υπολογίζουμε τον ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 

να ισούται με 1,40% σε αντίθεση με εκείνον των S-T που ανέρχεται στο 2,50%. Όσον αφορά 

την περίοδο 1948 - 1965, οι S-T εκτιμούν το ρυθμό μεγέθυνσης της παραγωγικότητας να 

ανέρχεται στο 3,60%. Για την περίοδο144 1982 - 1989, οι δύο ρυθμοί μεγέθυνσης δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις καθώς στις δικές μας εκτιμήσεις ανέρχεται στο 2,59% 

ενώ σε εκείνες των S-T στο 2,42%. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η 

παραγωγικότητα αρχίζει να αυξάνεται με υψηλούς ρυθμούς που για την περίοδο 1982 - 

2007 προσεγγίζει το 1,96%. Όμως, στα τελευταία χρόνια της ανάλυσής μας παρατηρείται 

μία σημαντική κάμψη της παραγωγικότητας ανάλογη με εκείνη στα μέσα της δεκαετίας του 

1960 που σηματοδότησε την απαρχή της οικονομικής κρίσης.    

 Όσο αφορά τον άλλο προσδιοριστικό παράγοντα του ποσοστού υπεραξίας που είναι 

ο πραγματικός μοναδιαίος μισθός των (παραγωγικών) εργαζομένων (ŵ), παρατηρούμε από 

το Γράφημα 4.6.2 πως από το 1977 όπου και φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο, παρουσιάζει 

μία συνεχή πτώση. Η πτώση αυτή μπορεί να αποδοθεί σε μία σειρά από παράγοντες όπως, 

στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 

μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, στην αποδυνάμωση των συνδικάτων, στην 

αποβιομηχάνιση με τη ταυτόχρονη αύξηση των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων καθώς 

και στην επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού. Έτσι, παρ’ όλο που η ανάκαμψη στην 

οικονομία των ΗΠΑ συνοδεύτηκε από την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων με 

άμεσες επιπτώσεις στους πραγματικούς μισθούς, δεν ήταν ικανή, όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, ώστε να επαναφέρει το ποσοστό κέρδους (γενικό και καθαρό) στα επίπεδα της 

δεκαετίας του 1960. Στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν προσεγγίσεις όπως εκείνες των 

Glyn και Sutcliffe (1972), Boddy και Crotty (1975), και Weisskopf (1979), που πράγματι 

                                                           
144

 Εκτιμήσεις για τις υπόλοιπες περιόδους παρουσιάζονται στον πίνακα 4.5.1 μαζί με εκείνες του 

Mohun (2005, 2006). 
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αποδίδουν την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους κατά τη περίοδο 1966 - 1982, στις 

αυξήσεις των πραγματικών μισθών πάνω από το επίπεδο της παραγωγικότητας. Η θέση 

τους αυτή παρ’ όλο που ήταν δημοφιλής στη δεκαετία του 1970, στη συνέχεια δέχτηκε 

κριτική για την ανεπάρκειά τους ενώ στις δεδομένες συνθήκες δε φαίνεται να αποκτούν 

επαρκή εμπειρική θεμελίωση145.        

 Ο συνδυασμός ραγδαίας αυξανόμενης παραγωγικότητας των (παραγωγικών) 

εργαζομένων σε συνδυασμό με τους στάσιμους πραγματικούς τους μισθούς, οδήγησαν 

σύμφωνα και με τη σχέση (4.16) σε μία άνευ προηγουμένου αύξηση του ποσοστού 

υπεραξίας όπως μπορούμε να δούμε κι από το Γράφημα 4.6.3 όπου μαζί με τις εκτιμήσεις 

μας, αντιπαραθέτουμε κι εκείνες των S-T για την περίοδο 1958 - 2007 όπως και εκείνες του 

Mohun146 (SM), που καλύπτουν σχεδόν την ίδια χρονική περίοδο με την παρούσα διατριβή                                 

(εξαιρείται η περίοδος 2002 - 2007).       

 Όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από το Γράφημα 4.6.3 υπάρχει μία ξεκάθαρα 

αυξητική τάση του ποσοστού υπεραξίας, καθ’ όλη την περίοδο 1948 - 2007 η οποία μπορεί 

να διακριθεί σε τρεις φάσεις καθώς και στην αρχή μίας τέταρτης. Η πρώτη φάση διανύει 

την περίοδο από το 1948 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, όπου το ποσοστό υπεραξίας 

παρουσιάζει αύξηση. Η δεύτερη φάση διανύει τη περίοδο από τα μέσα της δεκαετίας του 

                                                           
145

 Για μία κριτική αποτίμηση στη θεωρία συμπίεσης των κερδών από την πλευρά της αυξανόμενης 

οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου, δες Moseley (1985), Shaikh (1987) και Shaikh και Tonak (1994). 

Για μία πρόσφατη κριτική αποτίμηση όλων των μαρξικών θεωριών κρίσης, δες Maniatis (2010). 

146
 Ο Simon Mohun μας παρείχε τις εκτιμήσεις του ποσοστού υπεραξίας για την οικονομία των ΗΠΑ 

που περιλαμβάνονται στην εργασία που δημοσίευσε το 2006. Οι εκτιμήσεις του διαφέρουν λόγω 

των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στις εκτιμήσεις του μεταβλητού κεφαλαίου και της 

προστιθέμενης αξίας. Όσο αφορά το μεταβλητό κεφάλαιο, ο Mohun δεν περιλαμβάνει τους μισθούς 

των παραγωγικών εργαζομένων στους κλάδους Eating and Drinking Places και Computer Data and 

Processing Services. Επιπλέον αναφορικά με τη μαρξική προστιθέμενη αξία, ο Mohun περιορίζεται 

στην ορθόδοξη καθαρή προστιθέμενη αξία απ’ όπου αφαιρεί τα τεκμαρτά ενοίκια και τους μισθούς 

των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι αποκλείει από την υπεραξία τις αποσβέσεις και τις ενδιάμεσες 

εισροές του εμπορικού τομέα, καθώς και τα δικαιώματα που καταβάλλει ο παραγωγικός τομέας 

στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό κλάδο όπως και στις μη παραγωγικές υπηρεσίες. 
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1960 έως τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1980 όπου το ποσοστό υπεραξίας δεν 

παρουσιάζει κάποια σαφή τάση. Η τρίτη φάση ξεκινάει στα μέσα της δεκαετίας του 1980, η 

οποία διαρκεί μέχρι τα τελευταία χρόνια της ανάλυσής μας όπου υποψιαζόμαστε πως 

ξεκινάει η τέταρτη φάση, καθώς ο ρυθμός αύξησης της υπεραξίας αρχίζει να επιβραδύνεται 

παρουσιάζοντας ομοιότητες με τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Συγκρίνοντας τις 

εκτιμήσεις μας με εκείνες των S-T παρατηρούμε πως παρουσιάζουν παρόμοια τάση, 

ωστόσο οι δικές μας βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο κυρίως λόγω των αποκλίσεων που 

υπάρχουν στις εκτιμήσεις του μεταβλητού κεφαλαίου (δες κεφάλαιο 4.4). Το ίδιο ισχύει με 

εκείνες του Mohun όπου και πάλι το ποσοστό υπεραξίας που εκτιμάμε βρίσκεται σε 

υψηλότερο επίπεδο λόγω των διαφοροποιήσεων στην εκτίμηση της μαρξικής 

προστιθέμενης αξίας.  

Γράφημα 4.6.3: Το ποσοστό υπεραξίας στις ΗΠΑ, 1948 - 2007 
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Στο επόμενο Γράφημα παρουσιάζεται η εξέλιξη της αξιακής σύνθεσης κεφαλαίου 

(VCC) ως ο λόγος του καθαρού αποθέματος παγίου κεφαλαίου147 προς το μεταβλητό 

κεφάλαιο. Η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου αποτυπώνει την εγγενή τάση του κεφαλαίου για 

συνεχή ορθολογικοποίηση, μηχανοποίηση και κεφαλαιοποίηση της παραγωγικής 

διαδικασίας αποσκοπώντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και κατά συνέπεια στη 

μείωση του μοναδιαίου κόστους παραγωγής. Η τάση αυτή προέρχεται από τον 

ανταγωνισμό των καπιταλιστών τόσο με τους εργαζόμενους ώστε να μειώσουν το 

μεταβλητό κόστος (και κατ’ επέκταση το μοναδιαίο κόστος παραγωγής), όσο κι ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. 

Γράφημα 4.6.4: Η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου στις ΗΠΑ, 1948 - 2007 

 

 Παρατηρώντας το Γράφημα 4.6.4, οι εκτιμήσεις μας πάνω στην αξιακή σύνθεση 

έχουν την ίδια τάση με εκείνες των S-T. Κατά τη δεκαετία του 1980, η αξιακή σύνθεση 

κεφαλαίου παρουσιάζει στασιμότητα κι αυτό αποδίδεται στη ραγδαία απαξίωση 

κεφαλαίου που οδήγησε στην ανάκαμψη του ποσοστού κέρδους, όπως θα δούμε και στη 

                                                           
147

 Τα δεδομένα για το καθαρό απόθεμα παγίου κεφαλαίου προέρχονται από το ΒΕΑ και 

περιλαμβάνουν το καθαρό απόθεμα των ιδιωτικών, μη οικιστικών, παγίων στοιχείων όπως και 

εκείνο των δημόσιων επιχειρήσεων. 
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συνέχεια. Η αυξανόμενη τάση της αξιακής σύνθεσης κεφαλαίου από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 έως τα τελευταία χρόνια των εκτιμήσεών μας, σηματοδοτεί την 

τεχνολογική μεταβολή που υφίσταται η παραγωγική διαδικασία με την περαιτέρω 

μηχανοποίηση της ενώ η αυξανόμενη αυτή τάση οδηγεί αναπόφευκτα σε χαμηλότερη 

κερδοφορία.          

 Στο Γράφημα 4.6.5 παρακάτω, μαζί με τις εκτιμήσεις μας στο ποσοστό κέρδους για 

την περίοδο 1964 - 2007, αντιπαραθέτουμε κι εκείνες των S-T για την περίοδο 1948 - 1989. 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε οι δύο εκτιμήσεις παρουσιάζουν ομοιότητες στις τάσεις 

τους. Ωστόσο, το ποσοστό κέρδους που εκτιμούν οι S-T βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο 

απ’ ότι το δικό μας. Αυτό αποδίδεται σε δύο λόγους. Ο πρώτος στο γεγονός ότι οι S-T 

υπερεκτιμούν το μεταβλητό κεφάλαιο με αποτέλεσμα να υπολογίζουν χαμηλότερη την 

υπεραξία (και κατ’ επέκταση το ποσοστό υπεραξίας), ώστε ο αριθμητής στο ποσοστό 

κέρδους των S-T να είναι συγκριτικά μικρότερος. Ο δεύτερος αποδίδεται στο γεγονός πως 

οι S-T χρησιμοποιούν το ακαθάριστο απόθεμα κεφαλαίου στον παρονομαστή, σε αντίθεση 

με τις δικές μας εκτιμήσεις όπου χρησιμοποιούμε το καθαρό απόθεμα. Ο Shaikh (1999) 

θεωρεί πως είναι προτιμότερη η χρήση ακαθάριστου αποθέματος κεφαλαίου καθώς οι 

μετρήσεις των αποσβέσεων, που σε αρκετές περιπτώσεις είναι αμφίβολης ποιότητας, 

μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένη εκτίμηση του καθαρού αποθέματος κεφαλαίου και 

κατ’ επέκταση του γενικού ποσοστού κέρδους. Δυστυχώς όμως επειδή δεδομένα που να 

σχετίζονται με το ακαθάριστο απόθεμα παγίου κεφαλαίου δεν ήταν άμεσα διαθέσιμα, 

χρησιμοποιήσαμε εκείνα του καθαρού αποθέματος κεφαλαίου έχοντας υπόψη πιθανή 

απόκλιση στην τάση.        

 Παρατηρώντας την τροχιά του γενικού ποσοστού κέρδους μπορούμε να 

διαπιστώσουμε από τις εκτιμήσεις των S-T πως μεταπολεμικά η οικονομία των ΗΠΑ 

εισέρχεται στη χρυσή εποχή της συσσώρευσης η οποία προκύπτει μετά το τέλος του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Στη συνέχεια, όπως 
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μπορούμε να διακρίνουμε και στις δύο εκτιμήσεις, το γενικό ποσοστό κέρδους αρχίζει να 

μειώνεται φτάνοντας το 1982, στο χαμηλότερο επίπεδο μεταπολεμικά. Η ανάκαμψη που 

παρατηρείται στις αρχές της δεκαετίας του 1980 σηματοδοτεί την επιστροφή στους 

υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Πράγματι το γενικό ποσοστό κέρδους παρουσιάζει μία νέα 

κορυφή κατά την περίοδο 1997 (49,11%) - 2004 (48,92%), 31 με 38 χρόνια μετά τη 

προηγούμενη κορυφή που παρατηρείται το 1966, δηλαδή κατά τη λεγόμενη χρυσή εποχή 

της συσσώρευσης. Το αποτέλεσμα αυτό θεωρείται απόλυτα συνεπές με τη θέση της 

πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους που διατύπωσε ο Marx. 

Γράφημα 4.6.5: Το γενικό ποσοστό κέρδους στις ΗΠΑ, 1948 - 2007 

 

 Όσον αφορά το καθαρό ποσοστό κέρδους, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο 

Γράφημα 4.6.6, παρουσιάζει μία σαφή πτωτική τάση καθ’ όλη την περίοδο 1948 - 2007. Από 

την διαχρονική εξέλιξη του καθαρού ποσοστού κέρδους μπορούμε να διακρίνουμε 

διαφορετικές φάσεις. Από το 1948 έως τα μέσα της δεκαετίας του 1960, το καθαρό 

ποσοστό κέρδους παρ’ όλο που παρουσιάζει ελαφρώς πτωτική τάση, βρίσκεται σε υψηλά 

επίπεδα και δεδομένου του αυξανόμενου γενικού ποσοστού κέρδους, η οικονομία 

συνέχισε να μεγεθύνεται με υψηλούς ρυθμούς (ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της 
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παραγωγικότητας άγγιζε το 3,60%). Γι’ αυτούς τους λόγους άλλωστε η συγκεκριμένη 

χρονική περίοδος χαρακτηρίστηκε ως η χρυσή εποχή της συσσώρευσης.    

Γράφημα 4.6.6: Το καθαρό ποσοστό κέρδους στις ΗΠΑ, 1948 - 2007 

 

 Από το 1966, μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1980, το καθαρό ποσοστό κέρδους 

προσεγγίζει το χαμηλότερο επίπεδο μεταπολεμικά και η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται ως 

η σιωπηλή ή σε ορισμένες περιπτώσεις ως η συγκρατημένη ύφεση. Η πτώση αυτή του 

καθαρού ποσοστού κέρδους συνοδεύεται κι από μία ανάλογη πτώση του γενικού ποσοστού 

κέρδους όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε κι από τα δεδομένα του πίνακα 4.6.1. Η 

πτωτική τάση αναχαιτίζεται στα μέσα της δεκαετίας του 1980 όπου το καθαρό ποσοστό 

κέρδους παρουσιάζει ανάκαμψη. Ωστόσο, η ανάκαμψη δεν είναι τόσο ισχυρή ώστε να 

προσεγγίζει το επίπεδο στα χρόνια πριν τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Πράγματι, το 

ποσοστό κέρδους του 1997 αναλογεί στο 64% εκείνου του 1966, όταν κι είχε φτάσει στο 

υψηλότερο επίπεδο μεταπολεμικά. Ανάλογα είναι και τα ευρήματα και σε άλλες εμπειρικές 

μελέτες όπου το ποσοστό κέρδους είναι κατά 50% με 75% χαμηλότερο σε σχέση με την 

κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (Duménil και Lévy 2004, Mohun 2006). Δεν 

μπορούμε όμως να πούμε τα ίδια και για το γενικό ποσοστό κέρδους καθώς παρουσιάζει 
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μία σαφώς πιο ισχυρή ανάκαμψη προσεγγίζοντας το επίπεδο που είχε στα μέσα της 

δεκαετίας του 1960 (δες και τους σχετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης στον πίνακα 4.6.1).  

Πίνακας 4.6.1: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών148 

 

 1948  
1965 

1965  
1982 

1982 
1989 

1982 
2007 

1948  
1989 

1964 
1989 

1964  
2007 

S-T RSV 1,25 0,26 1,52 - 0,89 0,56 - 

ΔΠ RSV - 0,49 3,03 1,64 - 1,13 1,12 

SM RSV - 0,09 2,78 - - 0,79 - 

S-T y 3,60 2,50 2,42 - 2,94 2,19 - 

ΔΠ y - 1,40 2,59 1,96 - 1,79 1,76 

SM y - 1,15 2,29 - - 1,54 
 ΔΠ ŵP - 0,20 -0,03 0,15 - 0,28 0,26 

S-T VCC 0,76 2,41 -0,99 - 1,15 1,26 - 

ΔΠ VCC - 2,69 -0,33 0,56 - 1,65 1,34 

SM VCC - 2,60 -0,44 - - 1,55 1,48 

S-T R 0,48 -2,14 2,51 - -0,26 -0,70 - 

ΔΠ R - -2,20 3,37 1,08 - -0,51 -0,22 

SM R - -2,50 3,57 1,22 - -0,65 -0,25 

ΔΠ r -0,23 -6,29 6,60 1,67 -3,80 -2,03 -1,29 

ΔΠ ΔC/C 3,28 3,88 2,36 2,61 4,22 3,63 3,17 

  

 Το γεγονός ότι το ποσοστό κέρδους δεν προσέγγισε ποτέ το επίπεδο που είχε φτάσει 

κατά τα μέσα της δεκαετίας του 1960, οδήγησε ορισμένους μαρξιστές οικονομολόγους να 

αποφανθούν πως η οικονομία βρίσκεται σε μία μακροχρόνια κάμψη (Moseley 1997 και 

Brenner 2006). Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως το επίπεδο του καθαρού ποσοστού κέρδους 

από μόνο του δεν αρκεί ώστε να προσδιορίσουμε την επενδυτική συμπεριφορά των 

καπιταλιστών καθώς εκείνο που μετράει είναι η μάζα των πραγματικών κερδών και ο 

ρυθμός μεγέθυνσής τους. Ένα χαμηλό ποσοστό κέρδους το οποίο προκύπτει από ένα 

μεγάλο απόθεμα κεφαλαίο μπορεί να δώσει υψηλότερα κέρδη απ’ ότι ένα υψηλότερο 

                                                           
148

  Στον πίνακα 4.6.1 εκτός από τις εκτιμήσεις μας και εκείνες των Shaikh και Tonak παραθέτουμε και 

τις εκτιμήσεις του Simon Mohun (SM), οι οποίες βασίζονται στα δεδομένα του (Mohun 2006). Ο 

Mohun όμως εκτιμάει μόνο τον αριθμό των παραγωγικών εργαζομένων, το μεταβλητό κεφάλαιο και 

το ποσοστό υπεραξίας οπότε για να υπολογίσουμε τη σύνθεση κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό 

κέρδους χρησιμοποιήσαμε το καθαρό απόθεμα κεφαλαίου στο οποίο βασίζονται και οι δικές μας 

εκτιμήσεις. 
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ποσοστό κέρδους το οποίο προκύπτει από ένα χαμηλότερο απόθεμα κεφαλαίου. Επιπλέον, 

μία πτωτική τάση του καθαρού ποσοστού κέρδους από μόνη της μπορεί να μην 

αποθαρρύνει την συσσώρευση κεφαλαίου καθώς εξαρτάται κι από άλλους παράγοντες, 

ανάμεσά τους και οι προσδοκίες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία στη λήψη επενδυτικών 

αποφάσεων. Για τον Marx, οι προσδοκίες δεν είναι υποκειμενικές, όπως στη κεϋνσιανή 

ανάλυση καθώς σχετίζονται με τη κίνηση του γενικού ποσοστού κέρδους το οποίο 

πιστοποιεί κατά πόσο το σύστημα κινείται σε υγιή πλαίσια. Συνεπώς καθίσταται δυνατόν το 

γενικό ποσοστό κέρδους να αυξάνεται και το καθαρό ποσοστό να πέφτει, ενώ ταυτόχρονα 

η διαδικασία συσσώρευσης να συνεχίζεται ασταμάτητα. Πράγματι, όπως δείχνουν οι 

εκτιμήσεις149 μας στον πίνακα 4.6.1, κατά τη περίοδο 1948 - 1965, το γενικό ποσοστό 

κέρδους αυξάνεται με έναν ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 0,48%, το καθαρό ποσοστό 

κέρδους μειώνεται κατά 0,23% και ο ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης της παραγωγικότητας 

είναι 3,6 %, ενώ το κεφάλαιο συσσωρεύεται με έναν ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 3,28%

 Εκτιμώντας συνολικά τη κίνηση του καθαρού ποσοστού κέρδους, διαπιστώνουμε πως 

σε ένα σημαντικό βαθμό διαμορφώνεται από τη κίνηση του γενικού ποσοστού κέρδους. 

Ένα αυξανόμενο γενικό ποσοστό κέρδους είναι απόλυτα συνεπές με ένα μειούμενο καθαρό 

ποσοστό κέρδους και μία κατάσταση ακμάζουσας οικονομικής μεγέθυνσης. Για 

παράδειγμα, μία πτώση στο καθαρό ποσοστό κέρδους από μόνη της δεν συνεπάγεται 

μεταβολή στη φάση της συσσώρευσης. Μόνο από τη στιγμή που η πτώση στο γενικό 

ποσοστό κέρδους οδηγήσει με τη σειρά της σε μία συνεχή πτώση στο καθαρό ποσοστό 

κέρδους και σε στασιμότητα στη μάζα των κερδών που θα καθιστά πλεονάζουσα την 

επενδυτική δραστηριότητα (υπερσυσσώρευση), σηματοδοτείται η απαρχή της κρίσης. Αυτό 

συνήθως απαιτεί μία μεγάλη χρονική περίοδο, η οποία εξαρτάται από διάφορους 

παράγοντες που ποικίλουν, από την αντικατάσταση του παγίου κεφαλαίου μέχρι την 

                                                           
149

 Τα δεδομένα που συνοδεύουν τον πίνακα 4.6.1 παρατίθενται στο παράρτημα 4Α. 
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ένταση κάτω από την οποία το πάγιο κεφάλαιο αποσβένεται καθώς από το θεσμικό πλαίσιο 

που υφίσταται τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο κ.ά. 

4.7. Μεταβολές σε Δύο Φάσεις 

 Η αιτιατή σχέση που περιγράφουμε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο μεταξύ του 

ποσοστού κέρδους, της μάζας των πραγματικών καθαρών κερδών και της εμφάνισης της 

οικονομικής κρίσης δεν παρουσιάζεται συνήθως στις εργασίες αρκετών σύγχρονων 

μαρξιστών οικονομολόγων. Για παράδειγμα, ο Foley θεωρεί πως η πτώση στο ποσοστό 

κέρδους μπορεί να συνοδευτεί από μία πτώση στο ποσοστό συσσώρευσης. Ένα τέτοιο 

γεγονός φυσικά δε μπορεί να είναι ευπρόσδεκτο από τους καπιταλιστές αλλά, την ίδια 

στιγμή, δεν οδηγεί σε μία κρίση η οποία συνδέεται με τη διακοπή της συσσώρευσης καθώς 

οι καπιταλιστές προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα. Με άλλα λόγια, ο Foley δεν 

αναγνωρίζει στην πτώση του ποσοστού κέρδους κάποιον συστηματικό μηχανισμό που 

οδηγεί σε κρίση (Foley 1986, σ. 153 και επίσης Duménil και Lévy 1993, σ. 231). 

 Ωστόσο, η εργασία του Shaikh (1992) αναγνωρίζει ρητά τη συστηματική σχέση που 

υπάρχει μεταξύ του καθαρού ποσοστού κέρδους (r), της μάζας των πραγματικών καθαρών 

κερδών (π) και της εμφάνισης της κρίσης. Στο υπόδειγμα του, οι καπιταλιστές διαθέτουν 

μία δεδομένη ροπή προς αποταμίευση, όμως παρ’ όλα αυτά, η πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους οδηγεί σε μία στάσιμη μάζα κερδών και στη συνέχεια σε κρίση. Το συγκεκριμένο 

αποτέλεσμα μπορεί να αποτυπωθεί στην ακόλουθη απλοποιημένη σχέση (Tsoulfidis 2010, 

σσ. 118 - 120) όπου παρουσιάζεται το ποσοστό κέρδους ως η μάζα των πραγματικών 

καθαρών κερδών (π) προς το απόθεμα κεφαλαίου (C): 

    
π

r = π = r * C
C
                                                       (4.17) 

Παίρνοντας ολικό διαφορικό, η σχέση 4.17 μπορεί να γραφτεί ως εξής: 
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                 Δπ = r*ΔC + C*Δr                                                   (4.18) 

Διαιρώντας στη συνέχεια με ΔC οδηγούμαστε στην ακόλουθη σχέση: 

    
Δπ C

= r + *Δr
ΔC ΔC

                                                       (4.19) 

Βγάζοντας τέλος το r ως κοινό παράγοντα, έχουμε: 

    
Δπ Δr C

r 1+ *
ΔC ΔC r

 
  

 
                                              (4.20) 

Ο όρος Δπ/ΔC δείχνει κατά πόσο μεταβάλλονται τα κέρδη σε μία μεταβολή του αποθέματος 

κεφαλαίου ή διαφορετικά τη μεταβολή των κερδών για κάθε μονάδα επένδυσης (I=ΔC). Η 

διαδικασία συσσώρευσης διακόπτεται, όταν προσεγγίζουμε το σημείο όπου τα κέρδη 

παρουσιάζουν στασιμότητα, ή διαφορετικά όταν τα κέρδη δε μεταβάλλονται για κάθε 

επιπλέον μονάδα επένδυσης (συσσώρευση κεφαλαίου) ώστε οι συνολικές επενδύσεις να 

καθίστανται πλεονάζουσες. Η αναγκαία συνθήκη πραγματοποιείται όταν η ελαστικότητα 

του ποσοστού κέρδους, που αποτυπώνεται στον όρο (ΔrC/ΔCr) ισοδυναμεί με -1, το οποίο 

σημαίνει πως μία ποσοστιαία μεταβολή στην πτώση του ποσοστού κέρδους (Δr/r) 

συμπίπτει με μία ισόποση αύξηση στη συσσώρευση κεφαλαίου (ΔC/C), μία συνθήκη που 

για να πραγματοποιηθεί χρειάζεται μία συνεχή και επαρκή πτώση του ποσοστού 

κέρδους150.         

 Καθώς η οικονομία προσεγγίζει το ακραίο αυτό σημείο το κίνητρο για νέες 

επενδύσεις αρχίζει να φθίνει καθώς τα όποια κέρδη που προκύπτουν από τις νέες 

επενδύσεις αντισταθμίζονται, κατά μέσο όρο, από την πτώση του ποσοστού κέρδους, 

κρατώντας με αυτόν τον τρόπο τη μάζα των κερδών στάσιμη. Η συνεχής έλλειψη νέων 

                                                           
150 Αποκλείουμε τη τετριμμένη εκείνη περίπτωση όπου r = 0, δες Tsoulfidis (2010, chapter 5).  Έχει 

ενδιαφέρον πάντως να επισημάνουμε πως ο Marx αναφέρεται στην περίπτωση εκείνη όπου η 

οικονομία προσεγγίζει το οριακό αυτό σημείο (1981, σ. 360). 
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επενδύσεων και το αυξανόμενο ποσοστό ανεργίας αποτελούν τα δύο κύρια χαρακτηριστικά 

της ύφεσης151. Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να επισημάνουμε πως η διαδικασία αυτή 

είναι αργή και λαμβάνει χώρα μόνο μακροχρόνια. Μία πτώση στο ποσοστό κέρδους για 

μερικά χρόνια δεν οδηγεί απαραίτητα σε κάποια κάμψη της επενδυτικής δραστηριότητας. 

Μόνο εφόσον το ποσοστό κέρδους μειωθεί αρκετά και για μία μακρά περίοδο, η μάζα των 

κερδών θα οδηγηθεί σε στασιμότητα και η οικονομία θα παρουσιάσει κρισιακά φαινόμενα.

 Στο Γράφημα 4.7.1 παρουσιάζουμε τον φυσικό λογάριθμο των καθαρών κερδών 

εκφρασμένο σε σταθερές τιμές του 2005. Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, η μάζα των 

πραγματικών καθαρών κερδών στην οικονομία των ΗΠΑ παρουσιάζει στασιμότητα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου από τα μέσα της δεκαετίας του 1960, έως τα μέσα της δεκαετίας του 

1980. Η περίοδος αυτή όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο υποκεφάλαιο είναι γνωστή 

ως σιωπηλή ύφεση από την άποψη πως, οι επιπτώσεις της ύφεσης δεν υπήρξαν εντελώς 

εμφανής. Αυτό αποδίδεται στην ύπαρξη θεσμών που προστάτευαν τα εισοδήματα των 

εργατών και γενικά στην κυβερνητική παρέμβαση που μετρίασε τις αρνητικές επιπτώσεις 

που είχε η διακοπή της διαδικασίας συσσώρευσης στην απασχόληση. Έτσι, η κρίση 

εμφανίστηκε μέσα από την επιβράδυνση της επενδυτικής δραστηριότητας, συνοδευόμενη 

από σχετικά υψηλά ποσοστά ανεργίας και πληθωρισμού. Τα δεδομένα μας συμφωνούν με 

την θέση πως μία μακρά φάση επέκτασης της οικονομίας που ξεκίνησε στις αρχές ή στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980, έφτασε στο τέλος της μπαίνοντας σε μία μακρά περίοδο που 

χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη ανεργία και συσσώρευση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους.  

 

                                                           
151

 Ο Hailbroner (1993) θέτει έναν γενικό κανόνα (rule of thumb) σύμφωνα με τον οποίο όταν το 

ποσοστό ανεργίας ξεπερνάει τη γραμμή του 10%, η κάμψη της οικονομίας μετατρέπεται σε ύφεση. 

Ποσοστά ανεργίας στις ΗΠΑ που ξεπέρασαν τη γραμμή του 10% παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των υφέσεων της περιόδου 1873 - 1896, τη δεκαετία του 1830 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 

ενώ το τρέχων επίσημο ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ είναι κοντά στο 10% (σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία του BLS για τον Μάιο του 2011, το ποσοστό ανεργίας ήταν της τάξεως του 9,1%). 
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Γράφημα 4.7.1: Πραγματικά καθαρά κέρδη (2005, εκτιμημένα σε φυσικό λογάριθμο) 
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5. Μαρξικές Κατηγορίες στην Ιαπωνία, 1973 - 2006 

5.1 Εισαγωγή 

Μετά τις εξελίξεις στην ΕΣΣΔ που οδήγησαν στην μετάβασή της στην οικονομία της 

αγοράς, η Ιαπωνία αναβαθμίστηκε στην δεύτερη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Ο μέσος 

ρυθμός ανάπτυξης στη δεκαετία του 1980 ήταν 4,2%, έναντι 2,7% των ΗΠΑ και 1,9% της 

Δυτικής Γερμανίας. Οι ετήσιες επενδύσεις της σε βιομηχανικό εξοπλισμό ήταν 

υπερδιπλάσιες σε σχέση με αυτές των ΗΠΑ ενώ ορισμένοι προέβλεπαν πως στα τέλη της 

δεκαετίας του 1990, η ιαπωνική οικονομία θα έχει υποσκελίσει εκείνη των ΗΠΑ (Harman, σ. 

282, 2011). Όμως οι προβλέψεις αυτές δεν επιβεβαιώθηκαν καθώς η χρηματοπιστωτική 

κρίση που εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επιβράδυνε σημαντικά τους 

ρυθμούς μεγέθυνσης και η ιαπωνική οικονομία εισήλθε σε μία μακρά περίοδο 

στασιμότητας. Το αποτέλεσμα ήταν, το 2010 να σκαρφαλώσει η Κίνα στη δεύτερη θέση 

εκτοπίζοντας την Ιαπωνία στην τρίτη θέση.      

 Παρ’ όλο που η οικονομία της Ιαπωνίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς 

ήταν η πρώτη που ήρθε αντιμέτωπη με μία χρηματοπιστωτική κρίση ανάλογη με εκείνη που 

έπληξε πρόσφατα τις δυτικές οικονομίες, απουσιάζει από την αρθρογραφία κάποια 

εμπειρική διερεύνηση που να θεμελιώνεται στις μαρξικές κατηγορίες που περιγράψαμε 

στο κεφάλαιο 4. Έτσι, ξεκινώντας από το 1973 και καταλήγοντας στο 2006 προσπαθούμε να 

αναδείξουμε τους μηχανισμούς εκείνους που οδήγησαν την ιαπωνική οικονομία αρχικά σε 

ανάκαμψη, στη συνέχεια στη χρηματοπιστωτική κρίση και τελικά στην ύφεση. Ειδικότερα, 

στο κεφάλαιο 5.2 παρουσιάζουμε ορισμένες εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις μεταβολές 

στην παραγωγική εργασία, όπως και στους αντίστοιχους μισθούς, ενώ στο κεφάλαιο 5.3 

παρουσιάζουμε την εξέλιξη θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών όπως, το ποσοστό 

υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και το γενικό ποσοστό κέρδους. Επιπλέον, όπως 

και στην περίπτωση των ΗΠΑ, βασιζόμενοι στις μεταβολές του γενικού ποσοστού κέρδους 
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διακρίνουμε την οικονομία της Ιαπωνίας, σε δύο φάσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

μεταβολές της παραγωγικότητας και του ρυθμού συσσώρευσης του κεφαλαίου. Στο 

κεφάλαιο 5.4 χρησιμοποιώντας τις εμπειρικές μας εκτιμήσεις προσπαθούμε να ρίξουμε 

φως στα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν την ιαπωνική οικονομία αρχικά σε ανάπτυξη και 

στη συνέχεια -με τη μεσολάβηση της χρηματοπιστωτικής κρίσης- σε μακροχρόνια 

στασιμότητα καθώς και ποια ήταν τα αποτελέσματα των οικονομικών πολιτικών που 

εφαρμόστηκαν.          

 Στο κεφάλαιο 5.5, στα πλαίσια του υποδείγματος που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 3.3, 

εκτιμάμε το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες για την περίοδο 1973 - 2006 και στη 

συνέχεια το συγκρίνουμε με το αντίστοιχο που έχουμε εκτιμήσει σε τιμές αγοράς. Άλλες 

εργασίες που εκτιμούν σε εργασιακές αξίες, το ποσοστό υπεραξίας για την Ιαπωνία είναι 

εκείνες των Okishio και Nakatani (1985) και της Kalmans (1997). Ωστόσο, οι εργασίες αυτές 

κάνουν εκτιμήσεις για μεμονωμένα έτη σε αντίθεση με τις δικές μας που αναφέρονται σε 

συνεχή χρόνο. Αυτό βοηθάει στο να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ως προς 

την ακριβή σχέση που έχει το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες, με το αντίστοιχο 

ποσοστό σε τιμές αγοράς και, κατά πόσο το δεύτερο αποτελεί μία καλή προσέγγιση του 

πρώτου. Επιπλέον, στα πλαίσια της εργασιακής θεωρίας της αξίας, οι εργασιακές μας αξίες 

εκφράζουν αφηρημένη εργασία, κάτι όμως που δεν ισχύει με τις εργασίες, της Kalmans 

καθώς και με εκείνη του Khanjian (1988) για τις ΗΠΑ. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

επισημάνουμε πως, παρ’ όλο που στο κεφάλαιο 3.3 παρουσιάζουμε την μεθοδολογία 

εκτίμησης όλων των μαρξικών κατηγοριών αναγόμενες σε εργασιακές αξίες, στο κεφάλαιο 

5.5 περιοριζόμαστε, λόγω έλλειψης σχετικών στοιχείων, στην εκτίμηση μόνο του 

αντίστοιχου ποσοστού υπεραξίας. Τελειώνοντας, να προσθέσουμε πως μία προγενέστερη 

εκδοχή του κεφαλαίου 5 είχε παρουσιαστεί στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Οικονομίας 

που οργανώθηκε από τον φορέα International Initiative for the Promotion of Political 

Economy (ΙΙPPΟ), σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Οικονομίας (ΕΕΠΟ). 
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5.2. Η Εκτίμηση της Παραγωγικής Εργασίας και του Μεταβλητού κεφαλαίου στην 

Οικονομία της Ιαπωνίας 

Για να εκτιμήσουμε την παραγωγική εργασία καθώς και το μεταβλητό κεφάλαιο 

πρέπει αρχικά να διαχωρίσουμε την οικονομική δραστηριότητα της Ιαπωνίας σε 

παραγωγική και μη. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε δεδομένα απασχόλησης και 

μισθών που δημοσιεύει το Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIET) για 108 

κλάδους της ιαπωνικής οικονομίας. Η κλαδική ανάλυση που προσφέρουν τα δεδομένα του 

RIETI είναι ιδιαίτερα λεπτομερής κι αυτό επιτρέπει, την όσο το δυνατόν ακριβέστερη 

εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών (δες κεφάλαιο 4.2). Η ταξινόμηση της οικονομικής 

δραστηριότητας της Ιαπωνίας σε παραγωγική και μη, παρουσιάζεται στο παράρτημα 5.Α. 

που παρατίθεται στο τέλος της διατριβής.     

 Ταυτόχρονα, το RIETI παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την κατανομή των 

εργαζομένων σε επιμέρους ειδικότητες ανά κλάδο, για την περίοδο 1980 - 2005. Έτσι, 

μπορέσαμε να προσδιορίσουμε το ποσοστό της παραγωγικής εργασίας που απασχολείται 

στον κάθε παραγωγικό κλάδο j, σύμφωνα με τη σχέση 4.1. Ειδικότερα, στην παραγωγική 

εργασία δεν περιλαμβάνουμε τους εργαζόμενους που απασχολούνται ως διοικητικά 

στελέχη, υπάλληλοι γραφείου και πωλητές. Όσο αφορά την περίοδο 1973 - 1979, το RIETI 

δεν παρέχει σχετική πληροφόρηση οπότε ανατρέξαμε στα δεδομένα που δημοσιεύει ο 

International Labor Organization (ILO). Δυστυχώς όμως τα σχετικά στοιχεία του ILO είναι 

ιδιαίτερα περιοριστικά καθώς αναφέρονται μόνο στα έτη 1970, 1975, 1978, 1979 και 1980. 

Επιπλέον, η κλαδική ανάλυση περιορίζεται σε δέκα κύριους κλάδους ταξινομημένους 

σύμφωνα με το ISIC rev. 2. Συνεπώς για να εκτιμήσουμε τους παραγωγικούς εργαζόμενους 

ακολουθούμε τα εξής βήματα: 

α) Κάνουμε γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στα έτη για τα οποία έχουμε δεδομένα από το 

ILO. Το αποτέλεσμα είναι η κατασκευή χρονοσειρών για την περίοδο 1973 - 1979. 
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β) Αντιστοιχίζουμε τους δέκα κλάδους του ILO με εκείνους του RIETI. Π.χ. ο κλάδος Paper 

Product αντιστοιχεί στον κλάδο Manufacturing, ο κλάδος Telegraph and telephone στον 

κλάδο Transport, storage and communication κ.ο.κ. Ασφαλώς η αντιστοίχιση αυτή δεν είναι 

η καλύτερη δυνατή επειδή υπάρχει διαφορετικό επίπεδο κλαδικής ανάλυσης μεταξύ των 

δύο βάσεων δεδομένων. Ωστόσο, οι κλάδοι που συνιστούν τη μεταποίηση δεν 

παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους όσο αφορά το ποσοστό 

παραγωγικής εργασίας που απασχολείται σε αυτούς. 

γ) Εκτιμούμε την παραγωγική εργασία στο κάθε παραγωγικό κλάδο με τα στοιχεία του ILO 

που έχουμε εκτιμήσει μέσω της γραμμικής παρεμβολής όπως περιγράψαμε στο πρώτο 

βήμα.  

δ) Επειδή, όπως αναφέρουμε στο δεύτερο βήμα, η αντιστοίχηση μεταξύ ILO και RIETI δεν 

είναι η καλύτερη δυνατή κάνουμε διαφορική προεκβολή προς τα πίσω χρησιμοποιώντας τη 

σχέση 4.7 σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα που έχουμε εκτιμήσει στο τρίτο βήμα. 

Από τη στιγμή που δεν παρέχονται σχετικά δεδομένα από τις ιαπωνικές στατιστικές 

υπηρεσίες για τη συγκεκριμένη περίοδο, θεωρούμε πως η παραπάνω διαδικασία είναι 

προτιμότερη από το να κάνουμε προεκβολή χρησιμοποιώντας απλά τους κλαδικούς λόγους 

παραγωγικής εργασίας που έχουμε εκτιμήσει για το 1980. Έτσι, με τον τρόπο αυτό 

ενσωματώνουμε έως ένα βαθμό τις μεταβολές που υφίστανται στον λόγο παραγωγικής 

εργασίας προς συνολική εργασία κατά την περίοδο 1973 - 1980. Τέλος, όσο αφορά το 2006 

κάνουμε προεκβολή με τους αντίστοιχους λόγους του 2005 καθώς δεν περιμένουμε το 

ποσοστό της παραγωγικής εργασίας να έχει αλλάξει δραματικά σε ένα χρόνο.  

 Στο Γράφημα 5.2.1 παρουσιάζουμε τον λόγο της παραγωγικής εργασίας προς τη μη 

παραγωγική (Lp/Lu) κατά τη διάρκεια της περιόδου 1973  - 2006. Ως φυσικό επακόλουθο 

κάθε προηγμένης καπιταλιστικής οικονομίας (όπως και οι ΗΠΑ που εξετάσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο), η τάση είναι σαφώς πτωτική που σημαίνει πως η αναλογία 
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παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας μεταβάλλεται εις βάρος της παραγωγικής. 

Ειδικότερα, κατά την περίοδο 1973 - 2006, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης ανέρχεται 

στο -1,80%, ενώ από το 1991 έως το 2006 παρατηρείται μία ελαφρά επιβράδυνση στη 

μείωση του λόγου καθώς ο ρυθμός μεγέθυνσης ανέρχεται στο -1,18%. Όσο αφορά 

συνολικά την περίοδο 1973 - 2006, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης είναι της τάξεως 

του -1,54%. 

Γράφημα 5.2.1: Ο λόγος παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας και μη παραγωγικών 

μισθών - μεταβλητού κεφαλαίου 

 

Στο ίδιο Γράφημα αντιπαραθέτουμε τον λόγο μη παραγωγικών μισθών - μεταβλητού 

κεφαλαίου. Για την εκτίμηση του μεταβλητού κεφαλαίου χρησιμοποιήσαμε τα σχετικά 

δεδομένα που δημοσιεύει το RIETI ανά κλάδο, τα οποία ενσωματώνουν το μισθιακό 

ισοδύναμο (RIETI 2007, σ.σ. 13 - 14). Έτσι, δε χρειάστηκε να κάνουμε τις απαραίτητες 

προσαρμογές που διαχωρίζουν τον μισθό από τα κέρδη των αυτοαπασχολούμενων152. Το 

επόμενο βήμα θα ήταν να διακρίνουμε στο εσωτερικό των παραγωγικών κλάδων, τους 

μισθούς που λαμβάνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι από εκείνους που λαμβάνουν οι μη 

                                                           
152 Δες κεφάλαιο 4.4. 
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παραγωγικοί. Ωστόσο, οι ιαπωνικές στατιστικές υπηρεσίες αν και διακρίνουν τους 

εργαζόμενους σε παραγωγικούς και μη, δεν προχωρούν σε μία αντίστοιχη διάκριση που να 

αφορά τους μισθούς. Έτσι, υποθέτουμε πως ενδοκλαδικά ο κάθε εργαζόμενος λαμβάνει τον 

ίδιο μισθό. Οπότε το μεταβλητό κεφάλαιο στον παραγωγικό κλάδο j εκτιμάται από την 

ακόλουθη σχέση: 

p

j j

j

L
V = *EC

L

 
 
 

                                                              (5.1) 

Στην πραγματικότητα όμως κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει μόνο κατά σύμπτωση καθώς όπως 

είδαμε και στο κεφάλαιο 4.4 (Γράφημα 4.4.2), ο μοναδιαίος μισθός του μη παραγωγικού 

εργαζόμενου στην οικονομία των ΗΠΑ είναι μεγαλύτερος από εκείνον του παραγωγικού, 

ενώ ταυτόχρονα οι αποκλίσεις διευρύνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου. Δεν υπάρχει 

κάποιος λόγος να μην ισχύει το ίδιο για την Ιαπωνία δεδομένης της διόγκωσης των μη 

παραγωγικών δραστηριοτήτων. Συνεπώς πιθανότατα να υπερεκτιμάμε (υποεκτιμάμε) το 

μεταβλητό κεφάλαιο (μη παραγωγικούς μισθούς) και κατ’ επέκταση να υποεκτιμάμε την 

μάζα της υπεραξίας όπως και το ποσοστό της. Έτσι, η αύξηση των μη παραγωγικών 

μισθών153 κατά 1,04 % ετησίως που απεικονίζεται στο Γράφημα 5.2.1 κατά την περίοδο 

1973 - 2006 αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των μη παραγωγικών 

εργαζομένων έναντι των παραγωγικών. Κατ’ αντιστοιχία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός 

μεγέθυνσης είναι μεγαλύτερος την περίοδο 1973 - 1991 καθώς ανέρχεται στο 1,19% έναντι 

του 1,01% που είναι ο μέσος ρυθμός μεγέθυνσης για την περίοδο 1991 - 2006. Οι 

εκτιμήσεις τόσο των παραγωγικών εργαζομένων όσο και του μεταβλητού κεφαλαίου 

παρατίθενται στο παράρτημα 5.Β.1. 

 

                                                           
153

 Στο κεφάλαιο 4.4, οι μη παραγωγικοί μισθοί εκτιμώνται ως η διαφορά των συνολικών αμοιβών 

(προσαρμοσμένες ως προς το μισθιακό ισοδύναμο) και του μεταβλητού κεφαλαίου.   
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5.3. Το Ποσοστό Υπεραξίας, η Αξιακή Σύνθεση Κεφαλαίου και το Ποσοστό 

Κέρδους στην Ιαπωνική Οικονομία 

 
 Όπως είδαμε και στο κεφάλαιο 4.5, απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτίμηση 

μαρξικών κατηγοριών όπως το ποσοστό υπεραξίας, η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και το 

γενικό ποσοστό κέρδους αποτελεί η εκτίμηση της μαρξικής προστιθέμενης αξίας, η οποία 

έχει διαφορετικό περιεχόμενο σε σχέση με το ορθόδοξο μέτρο της. Στην περίπτωση των 

ΗΠΑ προέκυψαν ορισμένες δυσκολίες στην εκτίμησή της καθώς οι στατιστικές της 

υπηρεσίες δε δημοσίευαν πίνακες εισροών - εκροών σε ετήσια βάση ενώ ταυτόχρονα 

έπρεπε να ληφθεί υπόψη και η μεταβολή του συστήματος ταξινόμησης από SIC σε NAICS. 

Αντιθέτως, στην περίπτωση της ιαπωνικής οικονομίας, η εκτίμηση της μαρξικής 

προστιθέμενης αξίας υπήρξε σαφώς πιο εύκολη υπόθεση, καθώς το RIETI δημοσιεύει 

πίνακες εισροών εκροών διαστάσεων 108 x 108, για όλη την περίοδο 1973 - 2006, οι οποίοι 

αντιστοιχούν στα δεδομένα απασχόλησης και μισθών που χρησιμοποιήσαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Συνεπώς, χρησιμοποιώντας τους σχετικούς πίνακες κατορθώσαμε 

να προσδιορίσουμε τα συστατικά μέρη της μαρξικής προστιθέμενης αξίας η οποία 

αποτελείται από την καθαρή προστιθέμενη αξία του παραγωγικού τομέα (NVAPrd), το 

ακαθάριστό προϊόν του εμπορικού τομέα154 (GOTrd), καθώς κι από τις ενδιάμεσες εισροές 

του παραγωγικού τομέα που προέρχονται από τον τομέα των δικαιωμάτων (RYPrd).  

                                                           
154 Στο ακαθάριστο προϊόν του εμπορικού τομέα δε περιλαμβάνουμε εκείνο του κλάδου Housing το 

οποίο συνιστά κατά κύριο λόγο την ιδιοκατοίκηση. Όπως αναφέρουμε και στο κεφάλαιο 4.5, η 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία αποτελεί πλασματικό μέγεθος ενώ οι ενδιάμεσες εισροές αποτελούν 

καταναλωτικές δαπάνες που περιλαμβάνονται ήδη στις απολαβές των εργαζομένων. Επιπλέον ένα 

άλλο συστατικό στοιχείο του εμπορικού τομέα που δε πρέπει να περιληφθεί στο προϊόν του 

αποτελεί η γαιοπρόσοδος καθώς ως δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα των δικαιωμάτων. Όμως 

λόγω έλλειψης στοιχείων δεν την αφαιρούμε με αποτέλεσμα να υπερεκτιμάμε ελαφρώς την μαρξική 

προστιθέμενη αξία. 
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Έτσι μπορούμε εύκολα να εκτιμήσουμε την υπεραξία αφαιρώντας από τη μαρξική 

προστιθέμενη αξία, το μεταβλητό κεφάλαιο που έχουμε ήδη υπολογίσει στο κεφάλαιο 5.3. 

Στο Γράφημα 5.3.1 παρουσιάζουμε τη συνολική υπεραξία σε αντιπαραβολή με το καθαρό 

λειτουργικό πλεόνασμα155 (net operating surplus) το οποίο προκύπτει αφαιρώντας από τη 

συνολική καθαρή προστιθέμενη αξία, τις αμοιβές των εργαζομένων (προσαρμοσμένες ως 

προς το μισθιακό ισοδύναμο) καθώς και τους καθαρούς έμμεσους φόρους. Το λειτουργικό 

πλεόνασμα εκφράζει τον δείκτη κερδοφορίας των ιαπωνικών επιχειρήσεων κατά 

αντιστοιχία με τα καθαρά κέρδη των ΗΠΑ που αναφέρουμε στο κεφάλαιο 4.6 με τη 

διαφορά πως, λόγω έλλειψης στοιχείων, δεν αφαιρούνται από το λειτουργικό πλεόνασμα 

οι φόροι στα εταιρικά κέρδη. 

 
Γράφημα 5.3.1: Υπεραξία και καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα στην Ιαπωνία, 1973 - 2006 

(σε δισεκατομμύρια γιεν) 

 

 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε από το Γράφημα 5.3.1, τόσο η υπεραξία (S) όσο και 

το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα (NOS) παρουσιάζουν αύξηση κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 1973 - 2006. Ταυτόχρονα, η απόκλιση μεταξύ υπεραξίας και πλεονάσματος που 

                                                           
155

 Στο συνολικό λειτουργικό πλεόνασμα δε περιλαμβάνουμε εκείνο του κλάδου Housing καθώς 

αποτελεί  πλασματικό μέγεθος.  
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αντιστοιχεί στις μη παραγωγικές δραστηριότητες διευρύνεται μέχρι τις αρχές τις δεκαετίας 

του 1990 όταν κι αρχίζει να σταθεροποιείται. Από το σημείο αυτό κι έπειτα η υπεραξία 

παραμένει στάσιμη ενώ τα κέρδη των επιχειρήσεων παρουσιάζουν μείωση, έπειτα από δύο 

δεκαετίες σταθερής ανόδου, προοιωνίζοντας την είσοδο της ιαπωνικής οικονομίας σε μία 

μακροχρόνια περίοδο στασιμότητας, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ η οποία την ίδια περίοδο 

παρουσιάζει μία σημαντική αύξηση τόσο της παραγόμενης υπεραξίας όσο και των καθαρών 

κερδών (δες Γράφημα 4.6.1).        

 Στο κεφάλαιο 4.6 είχαμε αναφέρει πως η συνεχής διεύρυνση των μη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων δυσχεραίνει τη συσσώρευση κεφαλαίου και κατ’ επέκταση την οικονομική 

μεγέθυνση. Από την άλλη, η διεύρυνσή τους καθορίζεται από την παραγωγικότητα στη 

σφαίρα της παραγωγής, η οποία διασφαλίζει τους συνολικούς όρους αναπαραγωγής του 

οικονομικού συστήματος. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, η ανάκαμψη της παραγωγικότητας στα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 συνέβαλλε στην αύξηση της υπεραξίας 

συμπεριλαμβανομένου και των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το ίδιο συνέβη και με 

την Ιαπωνία όπως μπορούμε να δούμε και στο Γράφημα 5.3.2 καθώς την περίοδο 1973 - 

1991, η παραγωγικότητα αυξήθηκε με ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς αγγίζοντας το 3,02% 

ετησίως. Η ατμομηχανή της ιαπωνικής οικονομίας ήταν ο τομέας της μεταποίησης καθώς τη 

δεκαετία του 1975 - 1980 η παραγωγικότητα αυξήθηκε156 κατά 9,2% ξεπερνώντας ακόμα 

και την περίοδο 1960 - 1965, όπου το καπιταλιστικό σύστημα βρισκόταν στη λεγόμενη 

“χρυσή εποχή της συσσώρευσης” (Itoh, 2000). Ωστόσο, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 

η παραγωγικότητα μειώνεται αισθητά στο 1,25% όπως μπορούμε να δούμε και στον πίνακα 

5.3.1, στο τέλος του κεφαλαίου. Συνεπώς, για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα της 

Ιαπωνίας σε υψηλά επίπεδα, ο μέσος πραγματικός μισθός των παραγωγικών εργαζομένων 

                                                           
156

 Στις δικές μας εκτιμήσεις ορίζοντας την παραγωγικότητα στη μεταποίηση, ως τον λόγο της 

καθαρής προστιθέμενης αξίας προς τον αριθμό των παραγωγικών εργαζομένων, υπολογίσαμε την 

μέση ετήσια αύξηση της παραγωγικότητας για τη περίοδο 1975 - 1985 να ισούται με 7,24% σε 

τρέχουσες τιμές και 3,20% σε σταθερές.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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αυξάνεται μόλις κατά 0,80%, ενώ συνολικά την περίοδο 1973 - 2006 η ετήσια μέση ετήσια 

αύξηση έφτανε στο 1,89%. Παρ’ όλο που η μεταβολή του μέσου πραγματικού μισθού στην 

Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του 1980 φαίνεται πως ήταν υψηλότερη σε σχέση με τις ΗΠΑ, σε 

απόλυτα μεγέθη αντιστοιχούσε μόλις στο 60% περιορίζοντας έτσι την ενεργό ζήτηση των 

εργαζομένων της Ιαπωνίας. Ως εκ τούτου στην προσπάθειά της να διοχετεύσει στην αγορά, 

την αυξανόμενη παραγωγή της που προέρχονταν κυρίως από την μηχανουργική βιομηχανία 

(αυτοκίνητα και οπτικοακουστικά προϊόντα), η ιαπωνική οικονομία προσανατολίστηκε 

ακόμα περισσότερο στις εξαγωγές εκμεταλλευόμενη τη χαμηλή ισοτιμία του γιεν έναντι του 

δολαρίου (Rod 1988, σ.σ. 76 - 77). 

Γράφημα 5.3.2: Η εξέλιξη της παραγωγικότητας και του πραγματικού μισθού στην Ιαπωνία, 

1973 - 2006 

 

Αποτέλεσμα της καθήλωσης του μέσου πραγματικού μισθού σε σχέση με την 

παραγωγικότητα, ήταν η αύξηση του ποσοστού υπεραξίας (S/V) το οποίο αποτελεί τον ένα 

βασικό προσδιοριστικό παράγοντα που καθορίζει την εξέλιξη του γενικού ποσοστού 

κέρδους. Ειδικότερα, όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε κι από το Γράφημα 5.3.3, κατά 

την περίοδο 1973 - 1991, το ονομαστικό ποσοστό υπεραξίας αυξάνει κατά 1,20%. Η αύξηση 
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αυτή διακόπτεται στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ως αποτέλεσμα της κάμψης που 

εμφανίζει η παραγωγικότητα παρ’ όλο που οι πραγματικοί μισθοί παραμείναν στάσιμοι. Τη 

δεκαετία του 2000 φαίνεται να αυξάνει ξανά κυρίως λόγω της ανάκαμψης που 

παρατηρείται στην παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κατά την 

περίοδο 1991 - 2006, να είναι τελικά οριακά θετικός προσεγγίζοντας το 0,04%.  

Γράφημα 5.3.3: Το ποσοστό υπεραξίας στην Ιαπωνία, 1973 - 2006 

 

 Όσο αφορά τον άλλο προσδιοριστικό παράγοντα του γενικού ποσοστού κέρδους που 

είναι η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου, παρατηρούμε από το Γράφημα 5.3.4, πως παρουσιάζει 

μία ραγδαία αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου 1973 - 1979, προσεγγίζοντας ετησίως 

το 1,62%. Η αύξηση αυτή είναι μεγαλύτερη την περίοδο 1973 - 1991 καθώς ισούται με 

1,85%, ενώ την περίοδο 1991 - 2006 ο ρυθμός μεγέθυνσης μειώνεται σε 1,34% ετησίως. 

 Για να εκτιμήσουμε την αξιακή σύνθεση κεφαλαίου αρχικά βασιστήκαμε σε κλαδικά 

στοιχεία καθαρού αποθέματος παγίου κεφαλαίου που δημοσιεύει το RIETI. Επειδή όμως 

είναι σε σταθερές τιμές, τα μετασχηματίσαμε σε τρέχουσες χρησιμοποιώντας κλαδικούς 

αποπληθωριστές σχηματισμού ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου. Στη συνέχεια προσθέσαμε 

τις αποσβέσεις καταλήγοντας σε εκτιμήσεις του ακαθάριστου αποθέματος κεφαλαίου από 
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τις οποίες όμως έχουμε αφαιρέσει το οικιστικό ακαθάριστο πάγιο κεφάλαιο, καθώς κι 

εκείνο του δημόσιου τομέα που περιλαμβάνει τη δημόσια διοίκηση και άμυνα, υγεία, 

εκπαίδευση, κοινωνική πρόνοια όπως και την έρευνα κι ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας 

στοιχεία ακαθάριστου παγίου κεφαλαίου αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχει 

υπερεκτιμηθεί το ποσοστό κέρδους όπως στην περίπτωση των ΗΠΑ που περιγράψαμε στο 

κεφάλαιο 4.6, όπου χρησιμοποιούμε καθαρό απόθεμα κεφαλαίου στις αντίστοιχες 

εκτιμήσεις. 

Γράφημα 5.3.4: Η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου στην Ιαπωνία, 1973 - 2006 

 

 Συνδυάζοντας το (ονομαστικό) ποσοστό υπεραξίας στο Γράφημα 5.3.3, με την αξιακή 

σύνθεση κεφαλαίου από το Γράφημα 5.3.4 εκτιμάμε το γενικό ποσοστό κέρδους (R), σε 

αντιπαράθεση με το καθαρό ποσοστό κέρδους (r), το οποίο αντιστοιχεί στον λόγο του 

καθαρού λειτουργικού πλεονάσματος προς το ακαθάριστο απόθεμα παγίου κεφαλαίου. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο Γράφημα 5.3.5 η εξέλιξη του γενικού, όπως και 

του καθαρού ποσοστού κέρδους στην Ιαπωνία παρουσιάζει πτωτική τάση. Ωστόσο, η 

συμπεριφορά του ποσοστού κέρδους δεν είναι η τυπική των δυτικών οικονομιών (ΗΠΑ και 
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Ευρώπη) η οποία χαρακτηρίζεται από πτώση μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στη 

συνέχεια ανάκαμψη (Dumenil και Levy 2004, Brenner 2006, Paitaridis και Tsoulfidis 2012). 

Γράφημα 5.3.5: Γενικό και καθαρό ποσοστό κέρδους στην Ιαπωνία, 1973 - 2006 

 

Ειδικότερα, τόσο το γενικό όσο και το καθαρό ποσοστό κέρδους φαίνεται πως αρχίζουν να 

ανακάμπτουν ελαφρώς στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970. Παρ’ όλα αυτά, τη 

δεκαετία του 1980, τα δύο ποσοστά κέρδους παραμένουν ουσιαστικά στάσιμα 

κυοφορώντας τις συνθήκες μίας νέας ύφεσης με κύρια χαρακτηριστικά όπως θα δούμε και 

στη συνέχεια τη μείωση των επενδύσεων, την αύξηση της ανεργίας και τη διόγκωση του 

χρέους. Πράγματι, όπως δείχνουν οι εκτιμήσεις μας157 στον Πίνακα 5.3.1, στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990, με το σπάσιμο της χρηματοπιστωτικής φούσκας, τα δύο ποσοστά 

κέρδους θα παρουσιάσουν σημαντική πτώση ώστε το γενικό ποσοστό κέρδους να 

μειώνεται την περίοδο 1973 - 2006 κατά 0,95 %, ενώ το καθαρό ποσοστό κέρδους κατά 1,11 

%, αποτυπώνοντας την κατάσταση στασιμότητας στην οποία η ιαπωνική οικονομία 

βρίσκεται τουλάχιστον για μιάμιση δεκαετία.  
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 Οι σχετικές  χρονοσειρές παρατίθενται στο παράρτημα 5.Β.2. 
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Πίνακας 5.3.1: Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών 

 
yp wp RSV VCC R r 

1973 - 1991 3,02 1,89 1,20 1,86 -0,66 0,46 

1991  - 2006 1,25 0,80 0,04 1,34 -1,30 -3,00 

1973 - 2006 2,22 1,40 0,67 1,62 -0,95 -1,11 

 

5.4. Οικονομική Πολιτική και Κρίση Υπερσυσσώρευσης  

Όπως αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το ποσοστό κέρδους της Ιαπωνίας δεν 

παρουσιάζει κοινό πρότυπο με εκείνο των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών οικονομιών καθώς 

αρχίζει να ανακάμπτει στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1970. Η επανεκκίνηση αυτή 

αποδίδεται στην ταχεία μεταβολή του στρατηγικού προσανατολισμού του ιαπωνικού 

καπιταλισμού (με την αρωγή του κράτους) σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τις 

αυτοκινητοβιομηχανίες, τα οπτικοακουστικά συστήματα, τις νέες τεχνολογίες και τα 

συστήματα αυτοματισμού. Συνεπώς, η ανάκαμψη του ποσοστού κέρδους της ιαπωνικής 

οικονομίας δε συνοδεύτηκε από μία μακροχρόνια απαξίωση του κεφαλαίου όπως συνέβη 

και στην περίπτωση των ΗΠΑ καθώς η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου, με εξαίρεση τη σύντομη 

περίοδο 1974 - 1977, παρουσίασε μεγάλη αύξηση. Αντιθέτως, για να στηριχθεί ο νέος 

προσανατολισμός της εγχώριας παραγωγής, οι επενδύσεις διατηρήθηκαν κατά τη δεκαετία 

του 1980 (παρά την πτώση στα μέσα της δεκαετίας του 1970) σε υψηλά επίπεδα 

υπερβαίνοντας κατά πολύ εκείνα των ΗΠΑ όπως μπορούμε να δούμε και στο Γράφημα 

5.4.1, ενώ οι σχετικές χρονοσειρές παρατίθενται στο παράρτημα 5.Β.4. Ο προσανατολισμός 

των επενδύσεων αυτών σε νέους κλάδους αύξησε την παραγωγικότητα μέσω της 

εκτεταμένης αυτοματοποίησης158 που εφαρμόστηκε στην παραγωγική διαδικασία. 

                                                           
158

 Όπως αναφέρει ο Itoh, το 1986, το 60% όλων των ρομπότ παγκοσμίως χρησιμοποιούνταν στην 

Ιαπωνία. Για το 1988, ο αριθμός των ρομπότ που διέθετε η Ιαπωνία ανέρχονταν περίπου στα 175.000 
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Γράφημα 5.4.1: Ποσοστό (%) των ακαθάριστων επενδύσεων στο ΑΕΠ για τις οικονομίες της 

Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, 1973 - 2006  

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (http://data.worldbank.org/)    
  

 Έτσι, η ραγδαία αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με την αναιμική αύξηση 

στους μισθούς των εργαζομένων, οδήγησε την ιαπωνική οικονομία, σε αύξηση των 

εξαγωγών εκμεταλλευόμενη την ανάκαμψη της οικονομίας των ΗΠΑ, καθώς και τη χαμηλή 

ισοτιμία του γιεν έναντι του δολαρίου. Όμως, οι ΗΠΑ βλέποντας τα προϊόντα της να είναι 

λιγότερο ανταγωνιστικά σε σχέση με εκείνα της Ιαπωνίας άσκησαν πιέσεις προς τις 

ιαπωνικές αρχές ώστε να ανατιμήσουν το γιεν. Πράγματι στη συνάντηση που 

πραγματοποίησε το G5, τον Σεπτέμβρη του 1985 στη Νέα Υόρκη, οι σχετικές 

διαπραγματεύσεις κατέληξαν159 τον Μάιο του 1986, στη μείωση της αξίας του δολαρίου 

από τα 240 γιεν στα 150. Το αποτέλεσμα ήταν να επιδεινωθούν ραγδαία οι όροι 

                                                                                                                                                                      
που σήμαινε πέντε φορές περισσότερα από εκείνα των ΗΠΑ και δέκα φορές περισσότερα από εκείνα 

της Γερμανίας. 

159
 Η συμφωνία αυτή έμεινε γνωστή ως “Plaza Accord” επειδή υπογράφτηκε στο ξενοδοχείο Plaza της 

Νέας Υόρκης. 
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εμπορίου160 της Ιαπωνίας όπως μπορούμε να δούμε κι από το Γράφημα 5.4.2 

χρησιμοποιώντας στοιχεία από την Παγκόσμια Τράπεζα.  

Γράφημα 5.4.2: Οι όροι εμπορίου για την οικονομία της Ιαπωνίας, 1973 - 2006 

 

Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (http://data.worldbank.org/) 

Ο κίνδυνος υπερσυσσώρευσης ήταν πλέον υπαρκτός έπειτα από τη μείωση της 

ζήτησης των ιαπωνικών προϊόντων από το εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή ανάγκασε τις 

ιαπωνικές αρχές να στραφούν σε πολιτικές που ευνοούσαν την εγχώρια ζήτηση μέσω της 

πιστωτικής επέκτασης. Οπότε, το υπουργείο οικονομικών ενθάρρυνε τις ιαπωνικές 

τράπεζες να χορηγήσουν περισσότερα δάνεια τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τους 

εργαζόμενους που έβλεπαν τους πραγματικούς τους μισθούς να παραμένουν καθηλωμένοι. 

Ειδικότερα, ακολουθώντας τη μείωση του προεξοφλητικού επιτοκίου της FED, οι ιαπωνικές 

αρχές μείωσαν το αντίστοιχο επιτόκιο από 5% στα τέλη του 1985, στο 3% το Νοέμβριο του 

1986 και τελικά στο 2,5% τον Φεβρουάριο του 1987. Όμως, οι παλιοί μηχανισμοί που 

κατεύθυναν τις προηγούμενες δεκαετίες τα κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις είχαν 

εξασθενήσει λόγω της αυξημένης ενσωμάτωσης του ιαπωνικού καπιταλισμού στο 

                                                           
160

 Οι όροι εμπορίου ισούνται με τον λόγο των εξαγωγών (Χ) προς τις εισαγωγές (Μ). 
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παγκόσμιο σύστημα, το οποίο συνοδεύονταν και με την απελευθέρωση των χρηματαγορών 

(Harman 2011, σ. 286). Στα πλαίσια αυτά, οι επιχειρήσεις της μεταποίησης άρχισαν να 

κατευθύνουν161 τα πλεονάζοντα κεφάλαιά τους, σε χρηματιστηριακές δραστηριότητες 

συμβάλλοντας στην περαιτέρω επέκτασή τους. Το αποτέλεσμα ήταν η αυξημένη ροή 

χρηματικών κεφαλαίων να προκαλέσει εκτεταμένη κερδοσκοπία οδηγώντας σε διόγκωση 

τις τιμές των ακινήτων καθώς και των μετοχών.      

 Η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού στα τέλη της δεκαετίας του 1980 συνέβαλλε 

στην διατήρηση της οικονομικής μεγέθυνσης αλλά δεν ήταν αρκετή ώστε να δώσει διέξοδο 

στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Σύντομα, τα επισφαλή ενυπόθηκα δάνεια που 

προορίζονταν κυρίως για αγορά γης και ακινήτων άρχισαν να αυξάνονται δραματικά, ενώ οι 

τιμές των ακινήτων άρχισαν να μειώνονται με εκρηκτικές συνέπειες. Το αποτέλεσμα ήταν 

το ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα και κατ’ επέκταση ο ιαπωνικός καπιταλισμός να πληγεί 

ανεπανόρθωτα, ώστε κατά τη δεκαετία του 1990 να διαγραφούν επισφαλή δάνεια αξίας 71 

τρισεκατομμυρίων γιεν (πάνω από 500 δισεκατομμύρια δολάρια). Παράλληλα, η συνολική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων της χώρας μειώθηκε κατά 1.364 τρισεκατομμύρια γιεν 

(McCormack 2002).         

 Η κυβέρνηση προσπάθησε να ανατρέψει την δυσχερή κατάσταση στην οποία 

εισέρχονταν η ιαπωνική οικονομία ρίχνοντας περισσότερο χρήμα κυρίως προς τις 

κατασκευές και τις τράπεζες αυξάνοντας ραγδαία το δημόσιο χρέος, το οποίο ήδη 

βρισκόταν σε υψηλά επίπεδα όπως μπορούμε να δούμε και στο Γράφημα 5.4.3. Όμως, παρ’ 

όλο που το επίσημο επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας μειώθηκε από 6% που ήταν το 1990, 

στο 1,79% το 1993 και τελικά στο 0,5 % τον Σεπτέμβρη του 1995, δεν ήταν αρκετό ώστε να 

οδηγήσει σε ανάκαμψη, ώστε η ιαπωνική οικονομία να βρεθεί εγκλωβισμένη σε μία 

                                                           
161

 Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την Toyota η οποία αρκετές φορές αποκαλούνταν και Toyota Bank 

καθώς τα κέρδη της από χρηματιστηριακές δραστηριότητες αναλογούσαν στο 40% των κερδών που 

προέρχονταν από την πρωταρχική της δραστηριότητα, δηλαδή από την παραγωγή αυτοκινήτων (Itoh 

2000, σσ.  19 - 20). 
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κεϋνσιανή παγίδα ρευστότητας. Το μόνο που κατόρθωσε τελικά η ιαπωνική κυβέρνηση 

ήταν να ρίξει τα βάρη της επεκτατικής νομισματικής πολιτικής στους εργαζόμενους 

αυξάνοντας τον Απρίλη του 1997 τον φόρο κατανάλωσης κατά 3% με 5% (σε συνδυασμό με 

την αύξηση του κόστους των ιατροφαρμακευτικών υπηρεσιών).     

Γράφημα 5.4.3: Ακαθάριστο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ για την οικονομία της 

Ιαπωνίας, 1973 - 2006 

 

Πηγή: AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm) 

Το αποτέλεσμα ήταν να πληγεί ακόμα περισσότερο η ενεργός ζήτηση ρίχνοντας την 

οικονομία της Ιαπωνίας σε βαθύτερη ύφεση όπου το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει να 

σκαρφαλώνει σε πρωτόγνωρα επίπεδα όπως μπορούμε να δούμε από το Γράφημα 5.4.4. 

Ταυτόχρονα, το σπάσιμο της χρηματιστηριακής φούσκας σε συνδυασμό με την ανατίμηση 

του γιεν έναντι του δολαρίου έπληξαν την ανταγωνιστικότητα των ιαπωνικών επιχειρήσεων 

και κυρίως εκείνων της μεταποίησης. Όμως, οι πραγματικοί μισθοί όπως είδαμε και στο 

Γράφημα 5.3.2 είχαν παραμείνει ουσιαστικά στάσιμοι οπότε οι ιάπωνες καπιταλιστές 

κρίνοντας πως οποιαδήποτε περαιτέρω μείωση των πραγματικών μισθών ήταν 

αποτρεπτική στράφηκαν στις εξαγωγές των επιχειρήσεών τους σε χώρες (κυρίως της 

Ανατολικής Ασίας) που είχαν φτηνότερα εργατικά χέρια, όπως και πρώτες ύλες. Αυτό είχε 
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ως αποτέλεσμα την αύξηση των επενδύσεων προς το εξωτερικό162. Έτσι, η Ιαπωνία με μία 

σχετική χρονική υστέρηση σε σχέση με τις οικονομίες της δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ 

οδηγήθηκε στην αποβιομηχάνιση. Το αποτέλεσμα ήταν να διογκωθεί ακόμα περισσότερο ο 

τομέας των υπηρεσιών ο οποίος αποτελείται, είτε από μη παραγωγικές υπηρεσίες, είτε από 

παραγωγικές υπηρεσίες χαμηλής παραγωγικότητας. 

Γράφημα 5.4.4: Το ποσοστό ανεργίας για την οικονομία της Ιαπωνίας, 1973 - 2006 

Πηγή: AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm) 

 Η μεταβολή αυτή στην παραγωγική διάρθρωση της ιαπωνικής οικονομίας οδήγησε 

σε μείωση των παραγωγικών εργαζομένων όχι μόνο ως ποσοστό επί των μη παραγωγικών 

εργαζομένων αλλά και σε απόλυτα μεγέθη. Ειδικότερα, το σύνολο των παραγωγικών 

εργαζομένων κατά την περίοδο 1973 - 1991 αυξάνεται οριακά κατά 0,06% ενώ κατά την 

περίοδο 1991 - 2006 μειώνεται κατά 0,76% ετησίως. Η μεταβολή αυτή καθορίζεται κυρίως 

                                                           
162

 Ανατρέχοντας στα δεδομένα που χρησιμοποιούν οι Hayasi και Prescott (2002) παρατηρούμε πως 

για τη δεκαετία του 1990, ενώ το ποσοστό των συνολικών ακαθάριστων επενδύσεων στο ΑΕΠ 

μειώνεται ετησίως κατά 2,69%, οι εγχώριες ακαθάριστες επενδύσεις μειώνονται κατά ένα 

μεγαλύτερο ποσοστό που αντιστοιχεί στο 3,19%. Αυτό σημαίνει πως οι ακαθάριστες εγχώριες 

επενδύσεις προς την αλλοδαπή παρουσιάζουν αύξηση. 
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από εκείνη των παραγωγικών εργαζομένων στον τομέα της μεταποίησης καθώς, την 

περίοδο 1973 - 1991 ο αριθμός τους αυξάνεται κατά 0,04%, ενώ την περίοδο 1991 - 2006 

μειώνεται δραματικά κατά 2,15% ετησίως. Το αποτέλεσμα όπως μπορούμε να δούμε κι από 

τον πίνακα 5.3.1 ήταν να μειωθεί στο ένα τρίτο η μέση αύξηση της παραγωγικότητας 

συμβάλλοντας στη στασιμότητα της παραγόμενης υπεραξίας και στην πτώση του γενικού 

ποσοστού του κέρδους, παρ’ όλη την αυξανόμενη εκμετάλλευση της εργασίας.   

 Αν και η ιαπωνική οικονομία ανέκαμψε πιο γρήγορα σε σχέση με εκείνες των ΗΠΑ και 

της Ευρώπης, στην πραγματικότητα δε μπόρεσε ποτέ να ξεφύγει από την κρίση της 

δεκαετίας του 1970. Η συνεχής υπερσυσσώρευση συγκρατούσε το γενικό ποσοστό κέρδους 

από μία ισχυρή ανάκαμψη που θα έβαζε την ιαπωνική οικονομία ξανά σε τροχιά 

μακροχρόνιας κερδοφορίας. Αντιθέτως, το ποσοστό κέρδους παρέμεινε σταθερό κατά τη 

δεκαετία του 1980 αναδεικνύοντας τα όρια της ιαπωνικής οικονομίας. Οι οικονομικές 

πολιτικές που εφαρμόστηκαν απλά μετέθεσαν το πρόβλημα στο μέλλον μετασχηματίζοντας 

τη κρίση υπερσυσσώρευσης, σε χρηματοπιστωτική κρίση και στη συνέχεια σε κρίση χρέους. 

Η χρηματοπιστωτική κατάρρευση φανέρωσε τελικά τις αδυναμίες της ιαπωνικής 

οικονομίας καθώς η συσσώρευση του κεφαλαίου είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου πλέον 

οποιαδήποτε επένδυση δεν επέφερε ανάλογες αποδόσεις οδηγώντας το καθαρό ποσοστό 

κέρδους σε συνεχή πτώση (δες κεφάλαιο 4.7). Έτσι, κατά τη δεκαετία του 1990, ενώ η 

οικονομία των ΗΠΑ παρουσίαζε αύξηση των επενδύσεων, στην Ιαπωνία βρισκόντουσαν σε 

ελεύθερη πτώση. Στις αρχές του 21ου αιώνα διαφαίνονται ορισμένα σημάδια ανάκαμψης, 

όπως αύξηση της παραγωγικότητας και του ποσοστού υπεραξίας με ταυτόχρονη μείωση 

του ποσοστού ανεργίας. Παρ’ όλα αυτά ο μηχανισμός εκείνος που αναπτύσσει διαχρονικά 

το καπιταλιστικό σύστημα ώστε να εισέλθει σε ένα νέο γύρο κερδοφορίας είναι η απαξίωση 

του κεφαλαίου, μία διαδικασία που ενέχει δυσάρεστες κοινωνικές συνέπειες.  
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5.5. Το Ποσοστό Υπεραξίας σε Εργασιακές Αξίες για την Περίοδο 1973 - 2006 

Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο σχετίζεται το 

ποσοστό υπεραξίας που έχει εκτιμηθεί σε εργασιακές αξίες163 με το αντίστοιχο ποσοστό σε 

τιμές αγοράς, στα πλαίσια της εργασιακής θεωρίας της αξίας. Επιπλέον, η εκτίμηση των 

μαρξικών κατηγοριών σε εργασιακές αξίες, μας προσφέρει μία πιο διεισδυτική ματιά 

σχετικά με τους νόμους κίνησης του καπιταλιστικού συστήματος και πώς αυτοί 

προβάλλονται στα οικονομικά φαινόμενα. Π.χ. είδαμε στα κεφάλαια 4.6 και 5.3, πως μία 

αύξηση στο ποσοστό υπεραξίας σχετίζεται θετικά με μία αύξηση στο ποσοστό κέρδους. 

Ωστόσο, η αύξηση του ποσοστού υπεραξίας μπορεί να αποδίδεται είτε σε μία αύξηση της 

απόλυτης υπεραξίας, είτε σε μία αύξηση της σχετικής υπεραξίας είτε σε έναν συνδυασμό 

των δύο. Ο διαχωρισμός αυτός μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε το επίπεδο της 

τεχνολογίας σε μία οικονομία καθώς και τις εργασιακές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ 

καπιταλιστών κι εργαζομένων. Κάτι τέτοιο όμως, δε μπορεί να γίνει από το ποσοστό 

υπεραξίας που έχει εκτιμηθεί σε τιμές αγοράς καθώς χρειάζεται να υπολογίσουμε τον 

συνολικό χρόνο (αφηρημένης) εργασίας που διατίθεται κατά την παραγωγική διαδικασία 

καθώς και την (αφηρημένη) αξία που περιέχουν τα μέσα κατανάλωσης των εργαζομένων, 

δηλαδή την αξία του μεταβλητού κεφαλαίου.       

 Η εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών σε εργασιακές αξίες είναι περισσότερο 

σύνθετη απ’ ότι η εκτίμηση τους σε τιμές αγοράς, καθώς ενέχει μεγαλύτερες τεχνικές 

δυσκολίες ενώ ταυτόχρονα απαιτεί έναν σημαντικό όγκο δεδομένων που συνήθως η 

διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη. Στο κεφάλαιο 3.3 αναπτύξαμε το θεωρητικό 

υπόδειγμα που διέπει την εκτίμηση των μαρξικών κατηγοριών σε αξίες παραθέτοντας 

ταυτόχρονα αριθμητικά παραδείγματα. Έτσι, σε συνδυασμό με τους πίνακες εισροών - 

εκροών που δημοσιεύονται από το RIETI για την περίοδο 1973 - 2006, εκτιμάμε στη 

                                                           
163

 Για μία πρόσφατη μελέτη πάνω στη σχέση μεταξύ εργασιακών αξιών, τιμών αγοράς και τιμών 

παραγωγής για την Ιαπωνία, δες Tsoulfidis (2008). 
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συνέχεια το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες.     

 Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3.3, το πρώτο βήμα για την εκτίμηση των μαρξικών 

κατηγοριών αποτελεί η εκτίμηση των εργασιακών αξιών μέσω της ακόλουθης σχέσης: 

        λ* = α*0 (Ι- Α*-D*)-1                                                          (3.9) 

Δυστυχώς, το RIETI δε δημοσιεύει μήτρες αποσβέσεων ή μήτρες επενδύσεων164 ώστε να 

προσδιορίσουμε το D στη σχέση 3.9. Συνεπώς εκτιμάμε τις εργασιακές αξίες μέσω της 

σχέσης 5.3 έχοντας όμως υπόψη πως οι εργασιακές αξίες πιθανότατα να υποεκτιμώνται165 

κατά το ποσοστό που αντιστοιχεί στην αξία των αποσβέσεων. 

       λ* = α*0 (Ι- Α*)-1                                                                 (5.2) 

Στο κεφάλαιο 3.3 αναφέραμε πως το α*0 εκφράζει την αφηρημένη παραγωγική εργασία 

που απαιτείται για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος, ενώ το λ τη συνολική άμεση και 

έμμεση αφηρημένη αξία του προϊόντος αυτού. Εκεί όμως υποθέσαμε για λόγους 

απλούστευσης πως η κάθε μονάδα εργασίας είναι εξ ορισμού αφηρημένη. Ωστόσο, στην 

πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς η εργασία που απασχολείται στους 

επιμέρους τομείς της οικονομίας είναι συγκεκριμένη που σημαίνει πως χαρακτηρίζεται από 

ετερογένεια στο εσωτερικό της, όσο αφορά τις επιμέρους δεξιότητες και ένταση. Συνεπώς, 

πριν εκτιμήσουμε τη σχέση 5.2 θα πρέπει πρώτα να έχουμε μετασχηματίσει την εργασία 

από συγκεκριμένη σε αφηρημένη χρησιμοποιώντας κάποιον σχετικό δείκτη. Ο 

                                                           
164

 Για την κατασκευή μητρών αποσβέσεων με τη χρήση μητρών επενδύσεων, δες υποσημείωση 107. 

165
 Ο Chilcote (1997, σσ. 164 - 166) εκτιμάει τις άμεσες τιμές, δηλαδή τις χρηματικές τιμές που 

αναλογούν στις εργασιακές αξίες, τόσο χωρίς αποσβέσεις όσο και με αποσβέσεις. Στην περίπτωση 

όπου δε περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις, η μέση απόλυτη απόκλιση μεταξύ άμεσων τιμών κι 

αγοραίων τιμών υπολογίζεται στο 18,50% και η μέση σταθμισμένη απόκλιση στο 17,44%. Στην 

περίπτωση όπου περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις, η μέση απόλυτη απόκλιση μεταξύ άμεσων τιμών 

κι αγοραίων τιμών υπολογίζεται στο 14,84 % και η μέση σταθμισμένη απόκλιση στο 13,91%. 
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πλησιέστερος δείκτης166 που αποτυπώνει τις δεξιότητες του κάθε εργαζόμενου είναι ο 

μισθός που λαμβάνει καθώς εκφράζει την τιμή που είναι διατεθειμένος ο καπιταλιστής να 

καταβάλλει ώστε να αποκτήσει τις ιδιαίτερες δεξιότητες που διαθέτει ο κάθε εργαζόμενος 

και είναι απαραίτητες για τη παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Έτσι, ο κατώτατος 

μισθός σε μία οικονομία είναι ο μισθός που λαμβάνει ο ανειδίκευτος εργάτης, δηλαδή ο 

εργάτης εκείνος που δεν κατέχει ιδιαίτερες δεξιότητες πνευματικές ή σωματικές. Συνεπώς, 

για να εκτιμήσουμε την αφηρημένη εργασία που χρησιμοποιεί ο κλάδος j 

πολλαπλασιάζουμε την ποσότητα συγκεκριμένης παραγωγικής εργασίας που απαιτείται για 

τη παραγωγή μιας μονάδας προϊόντος j [(Lp)j/Xj] με τον λόγο του μοναδιαίου μισθού του 

κλάδου j προς τον κατώτερο κλαδικό μοναδιαίο μισθό (wj/wmin). Οπότε, o 

(προσαρμοσμένος) συντελεστής άμεσης παραγωγικής εργασίας για τον κλάδο j, που 

αποτελεί στοιχείο του διανύσματος α*0, ορίζεται πλέον από την ακόλουθη σχέση: 

                                                               (α*0)j = [(Lp)j/xj] * (wj/wmin)                                                 (5.3) 

Αφού εκτιμήσουμε τις εργασιακές αξίες μπορούμε στη συνέχεια να υπολογίσουμε και το 

αντίστοιχο ποσοστό υπεραξίας μέσω της σχέσης 3.20, χωρίς όμως να περιλαμβάνουμε τις 

αποσβέσεις:          

           
  P

P

* * * **

* * *

λ Ι - Α - Β ΧS

V λ Β Χ
= 

 
 

                                             (5.4) 

Στο κεφάλαιο 3.3 περιγράφουμε τον τρόπο με τον οποία εκτιμάμε τη μήτρα B η 

οποία αποτυπώνει τη σύνθεση του πραγματικού μισθού που χρησιμοποιείται ανά τομέα, 

για την αναπαραγωγή των παραγωγικών εργαζομένων. Πριν όμως εκτιμήσουμε τη μήτρα Β 

μέσω των σχέσεων 3.21 - 3.24, πρέπει να προηγηθούν ορισμένες προσαρμογές στο 

                                                           
166

 Ο σχετικός μισθός ως δείκτης των ετερογενών εργασιακών δεξιοτήτων ισχύει εφόσον στην αγορά 

εργασίας υπάρχει σχετική ευελιξία που σημαίνει πως δεν υπάρχουν σημαντικά εμπόδια εισόδου - 

εξόδου σε αυτήν (Ochoa 1989, σ. 427).  
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διάνυσμα της συνολικής κατανάλωσης (CON). Η πρώτη αφορά την ιδιοκατοίκηση167 η οποία 

αποτελείται από δύο συστατικά μέρη, ένα πραγματικό κι ένα πλασματικό. Το πλασματικό 

μέρος συνιστά την κατανάλωση του κλάδου Housing, δηλαδή την τεκμαρτή αξία των 

υπηρεσιών που προέρχονται από την ιδιοκατοίκηση και την οποία αφαιρούμε εντελώς από 

την συνολική κατανάλωση. Το πραγματικό μέρος αφορά τις ενδιάμεσες εισροές οι οποίες 

συνιστούν κατανάλωση παρά επένδυση, οπότε προσθέτουμε την αντίστοιχη στήλη σε 

εκείνη της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Η δεύτερη προσαρμογή σχετίζεται με την 

κατασκευή νέων κατοικιών (new residential construction). Ο Khanjian (1988, σ. 162) 

αναφέρει πως η κατασκευή νέων κατοικιών δεν πρέπει να θεωρείται επένδυση καθώς δεν 

αυξάνει το απόθεμα κεφαλαίου που χρησιμοποιείται παραγωγικά. Συνεπώς, θα πρέπει να 

μεταχειριστούμε την κατασκευή νέων κατοικιών ως κατανάλωση συμπληρώνοντας το κελί 

που αντιστοιχεί στη διατομή του κλάδου των κατασκευών με την στήλη των καταναλωτικών 

δαπανών που κάνουν τα νοικοκυριά.        

 Επιπλέον, εκτός από τις εργασιακές αξίες θα πρέπει και ο πραγματικός μισθός ή με 

άλλα λόγια το καλάθι των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι να εκφραστεί σε όρους αφηρημένης εργασίας. Αρχικά υπολογίζουμε την 

αναλογία του παραγωγικού προϊόντος που καταναλώνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στη 

συνολική (παραγωγική) κατανάλωση: 

 

  Prd

Prd

CON
g = 

CON                                                              

(5.5) 

 
και στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε κάθε στοιχείο του διανύσματος g με τον κατώτατο 

μισθό της οικονομίας που προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά παραγωγικών αγαθών 

και υπηρεσιών, ώστε να προσδιορίσουμε σε χρηματικούς όρους την ποσότητα κάθε 

καταναλωτικού αγαθού που απαιτείται ανά μονάδα αφηρημένης εργασίας: 

                                                           
167

 Δες επίσης και την υποσημείωση 153. 
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      P
minb = w  g                                 (5.6)  

 

Για να διαχωρίσουμε το μέρος εκείνο του ελάχιστου μισθού που προορίζεται για την αγορά 

παραγωγικών προϊόντων σε σχέση με εκείνο που πηγαίνει προς τους μη παραγωγικούς 

τομείς, είτε με τη μορφή εμπορικού περιθωρίου, είτε με τη μορφή δικαιωμάτων, τον 

διαιρούμε με τον λόγο της κατανάλωσης παραγωγικών προϊόντων προς τη συνολική 

κατανάλωση: 

 

     PrdP
min min

CON
w  =   w

CON



                                                         

(5.7) 

Τελικά καταλήγουμε168 στη μήτρα Β* που αντιπροσωπεύει τη σύνθεση του πραγματικού 

μισθού που χρησιμοποιείται ανά τομέα, για την αναπαραγωγή των παραγωγικών 

εργαζομένων που απασχολεί, μέσω της ακόλουθης σχέσης: 

       *
0B = ba                                                                                (5.8) 

 
 Μετά από τις προηγούμενες επισημάνσεις μπορούμε να εκτιμήσουμε στη συνέχεια 

το ποσοστό υπεραξίας, σε εργασιακές αξίες το οποίο παρουσιάζεται στο Γράφημα 5.5.1. 

Στο ίδιο Γράφημα παρατίθεται το ποσοστό υπεραξίας σε τιμές αγοράς (S/V)΄, όπου στην 

υπεραξία (S) περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις του παραγωγικού τομέα. Οι αποσβέσεις 

αυτές αποτελούν μέρος του παγίου κεφαλαίου το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί παραγωγικά 

                                                           
168

 Η διαφορά μεταξύ της μήτρας Β* που εκτιμάται μέσω της σχέσης 5.10 και εκείνης που εκτιμάται 

μέσω της σχέσης 3.24 είναι πως στην πρώτη περίπτωση, το κάθε στοιχείο της μήτρας ισούται με           

j j j j
(w CON) (CONL X ) ενώ στη δεύτερη με avg Trd j j jPrd

[v (CON CON )] (CONL X )  , όπου vavg 

είναι το μέσο μεταβλητό κεφάλαιο, το οποίο όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3, στην αφηρημένη του 

μορφή ισούται με το μέσο μεταβλητό κεφάλαιο των επιμέρους παραγωγικών κλάδων (vj). Στην 

πραγματικότητα όμως, ο μέσος μισθός του κάθε (παραγωγικού) κλάδου όπου συμπεριλαμβάνονται 

και τα δικαιώματα, εκφράζεται σε όρους συγκεκριμένης εργασίας (wj) και διαφοροποιείται 

διακλαδικά.  
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κι ως εκ τούτου θα έπρεπε να αποκλειστεί από την υπεραξία, όπως συνέβη και με την 

εκτίμηση του ποσοστού υπεραξίας που απεικονίζεται στο γράφημα 5.3.3. Όμως επειδή, 

λόγω έλλειψης στοιχείων, οι εργασιακές αξίες προσδιορίστηκαν μέσω της σχέσης 5.3 (κι όχι 

μέσω των σχέσεων 3.9 και 3.14) όπου δεν περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις, το αποτέλεσμα 

είναι αυτές (οι εργασιακές αξίες) να υποεκτιμούνται και κατ’ επέκταση και το αντίστοιχο 

ποσοστό υπεραξίας. Έτσι, για να είναι άμεσα συγκρίσιμα τα δύο ποσοστά και για να 

μπορέσουμε να διαπιστώσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τις αποκλίσεις τους, αφήνουμε και 

τα δύο ακαθάριστα από αποσβέσεις, ενώ οι σχετικές χρονοσειρές παρατίθενται στο 

παράστημα 4.Β.3. Παρατηρώντας το Γράφημα 5.5.1, οι δύο εκτιμήσεις παρουσιάζουν την 

ίδια συμπεριφορά με εξαίρεση τα έτη 1987, 1989, 1997 και 2000. Επιπλέον όπως προκύπτει 

από τον Πίνακα 5.5.1, οι δύο εκτιμήσεις δεν παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ενώ η 

μέση απόλυτη απόκλιση για όλη την περίοδο 1973 - 2006 είναι ίση με 12,4%. Όπως 

μπορούμε να διαπιστώσουμε, το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες αποτελεί μία 

ικανοποιητική προσέγγιση του αντίστοιχου σε τιμές αγοράς. 

 
Γράφημα 5.5.1: Το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες και τιμές αγοράς για την 

οικονομία της Ιαπωνίας, 1973 - 2006 
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Πίνακας 5.5.1: Η μέση απόλυτη απόκλιση (MAD) του ποσοστού υπεραξίας σε εργασιακές 

αξίες - τιμές αγοράς για την περίοδο 1973 - 2006 

Έτος MAD Έτος MAD Έτος MAD Έτος MAD Έτος MAD 

1973 0,003 1980 0,075 1987 0,126 1994 0,148 2001 0,172 

1974 0,066 1981 0,088 1988 0,143 1995 0,138 2002 0,178 

1975 0,063 1982 0,091 1989 0,190 1996 0,124 2003 0,162 

1976 0,068 1983 0,090 1990 0,161 1997 0,149 2004 0,136 

1977 0,060 1984 0,127 1991 0,157 1998 0,147 2005 0,132 

1978 0,053 1985 0,178 1992 0,176 1999 0,141 2006 0,157 

1979 0,060 1986 0,161 1993 0,155 2000 0,151 1973 - 2006 0,124 

 

 Το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες είναι υψηλότερο, σε σχέση με το 

εκτιμημένο σε τιμές αγοράς. Ο Khanjian (1988, σσ. 131 - 132) αποδίδει την απόκλιση αυτή 

στο γεγονός ότι τα εμπορικά περιθώρια που περιλαμβάνουν τα καταναλωτικά αγαθά είναι 

μεγαλύτερα απ’ ότι εκείνα ενός μέσου αγαθού, ενώ τα εμπορικά περιθώρια των αγαθών 

που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία ως ενδιάμεσες εισροές και αποσβέσεις 

είναι συγκριτικά χαμηλότερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η τιμή των καταναλωτικών 

αγαθών περιέχει το εμπορικό περιθώριο που προκύπτει τόσο στη χονδρική, όσο και στη 

λιανική πώληση, σε αντίθεση με τις ενδιάμεσες εισροές που περιλαμβάνουν στην τιμή τους 

κυρίως το εμπορικό περιθώριο που προκύπτει στη χονδρική πώληση. Συνεπώς, το 

μεταβλητό κεφάλαιο (V) που προορίζεται κατά κύριο λόγο για την αγορά καταναλωτικών 

αγαθών, θα έχει μεγαλύτερο συνολικό εμπορικό περιθώριο σε σχέση με την υπεραξία η 

οποία αποτελεί έναν συνδυασμό καταναλωτικών αγαθών, ενδιάμεσων εισροών και 

αποσβέσεων. Αυτή η άνιση κατανομή των εμπορικών περιθωρίων οδηγεί το ποσοστό 

υπεραξίας σε τιμές αγοράς να υπολείπεται σε σχέση με αυτό που έχει εκτιμηθεί σε 

εργασιακές αξίες ή ισοδύναμα σε άμεσες τιμές, το οποίο όπως είδαμε στο κεφάλαιο 3.3 δεν 

περιλαμβάνει τα εμπορικά περιθώρια κατά την εκτίμησή του.    

 Τη θέση αυτή του Khanjian την αποδέχονται και οι Shaikh και Tonak (1994, σ.86), 

όμως υπάρχει ένα ζήτημα το οποία ενέχει τόσο θεωρητικές όσο και εμπειρικές 

προεκτάσεις. Ο Khanjian δεν προσαρμόζει τους συντελεστές εργασίας ως προς τις 
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δεξιότητες σύμφωνα με τη σχέση 5.3. Οι Shaikh και Tonak (1994, σσ. 158 - 159) όπως και η 

Kalmans (1997, σ.7) εμφανίζονται σκεπτικιστές ως το κατά πόσο οι σχετικοί μισθοί μπορούν 

να αποτελέσουν έναν καλό δείκτη που να αντανακλά τις διαφορές μεταξύ των επιμέρους 

δεξιοτήτων. Οι Shaikh και Tonak ασκώντας κριτική στον Wolff (1975) θεωρούν πως στην 

περίπτωση του Πουέρτο Ρίκο (και γενικά στις χώρες του τρίτου κόσμου) λανθασμένα 

χρησιμοποιείται ο μισθός στον αγροτικό κλάδο ως δείκτης των ελάχιστων δεξιοτήτων, 

καθώς οι εργαζόμενοι πληρώνονται χαμηλότερα σε σχέση με αυτές (δεξιότητες). Ο Marx 

αναφέρει πως η απλή, αφηρημένη εργασία αποτελεί την εργασιακή δύναμη που διαθέτει ο 

μέσος άνθρωπος απαλλαγμένη από ιδιαίτερες δεξιότητες. Ωστόσο, η εργασία αυτή 

διαφοροποιείται ως προς τον χαρακτήρα της σε διαφορετικές χώρες καθώς και σε 

διαφορετικές πολιτισμικά εποχές (1976, σ. 135). Οπότε, το ζήτημα είναι κατά πόσο ο 

ελάχιστος μισθός διασφαλίζει σε κάθε χώρα την αναπαραγωγή της εκεί ανειδίκευτης 

εργασίας. Όσο αφορά την Kalmans, η ίδια θεωρεί πως οι εργασιακοί συντελεστές για την 

Ιαπωνία και τις ΗΠΑ δε μπορούν να προσαρμοστούν ως προς τις ελάχιστες δεξιότητες 

επικαλούμενη τα ίδια επιχειρήματα με τους Shaikh και Tonak. Όμως και αυτό είναι 

προβληματικό τόσο για τους λόγους που αναφέρουμε παραπάνω, όσο και για το γεγονός 

πως η Ιαπωνία (καθώς και οι ΗΠΑ) παρά τον σχετικά υπανάπτυκτο αγροτικό τομέα 

παραμένει μεταξύ των πιο καπιταλιστικά ανεπτυγμένων χωρών. Οπότε, αν είναι βάσιμο για 

τις ΗΠΑ να εκλαμβάνουμε τις διαφορές στις αμοιβές, ως αντανάκλαση των διαφορών στις 

δεξιότητες των εργαζομένων, τότε και στην Ιαπωνία αναμένεται να ισχύει το ίδιο. Από τα 

προηγούμενα μπορούμε να ισχυριστούμε πως οι εργασιακές αξίες που εκτιμάει ο Khanjian 

δεν προσεγγίζουν τις αφηρημένες αξίες όπως τις διατύπωσε ο Marx. Συνεπώς στην 

περίπτωση εκείνη όπου τις προσάρμοζε ως προς τις ελάχιστες δεξιότητες τα αποτελέσματα 

στην περίπτωση των ΗΠΑ θα ήταν διαφορετικά.  
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6. Το Ποσοστό Υπεραξίας στην Ελλάδα για τα έτη, 1995, 1999, 2000 και 2005 

6.1 Εισαγωγή 

 Στα προηγούμενα κεφάλαια αναπτύξαμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εκτιμώνται 

οι μαρξικές κατηγορίες τόσο σε τιμές αγοράς όσο και σε εργασιακές αξίες ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάσαμε ορισμένα εμπειρικά αποτελέσματα για τις οικονομίες των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας. Όπως είδαμε μία από τις πιο σημαντικές μαρξικές κατηγορίες θεωρείται το 

ποσοστό υπεραξίας το οποίο εκφράζει τον βαθμό εκμετάλλευσης των παραγωγικών 

εργαζομένων ενώ ταυτόχρονα καθορίζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων και τους όρους 

αναπαραγωγής του συστήματος.        

 Στο κεφάλαιο 5.5 εκτιμάμε το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες και το 

συγκρίνουμε με εκείνο που έχει εκτιμηθεί σε τιμές αγοράς. Όμως, οι ενδιάμεσες εισροές 

που χρησιμοποιεί ο παραγωγικός τομέας όπως και τα αγαθά που καταναλώνουν οι 

παραγωγικοί εργαζόμενοι, σε ένα ποσοστό αποτελούνται από εισαγωγές. Αυτό σημαίνει 

πως η εργασιακή αξία που ενσωματώνουν είναι διαφορετική από εκείνη των αντίστοιχων 

αγαθών που παράγονται εντός της χώρας. Συνεπώς, το ποσοστό υπεραξίας στην περίπτωση 

αυτή μπορεί τελικά να διαφέρει λόγω των αποκλίσεων που υπάρχουν μεταξύ των εγχώριων 

εργασιακών αξιών και εκείνων της αλλοδαπής. Οι Okishio και Nakatani (1985) εκτιμούν το 

ποσοστό υπεραξίας της Ιαπωνίας για το έτος 1980 διαχωρίζοντας τις εργασιακές αξίες 

αναλόγως. Έτσι, στο κεφάλαιο 6.3 χρησιμοποιούμε το θεωρητικό τους υπόδειγμα με 

κάποιες προσαρμογές ώστε να εκτιμήσουμε το ποσοστό υπεραξίας της Ελλάδας169 για τα 

έτη 1995, 1999, 2000 και 2005 ενσωματώνοντας την εργασιακή αξία των εισαγόμενων 

εμπορευμάτων. Ωστόσο προχωρούμε ένα βήμα παραπέρα λαμβάνοντας υπόψη και την 

ενδοκλαδική διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, σε αντίθεση με 

                                                           
169

 Μία πληρέστερη εργασία σχετικά με τις μαρξικές κατηγορίες στην Ελλάδα είναι εκείνη του 

Maniatis (2005). 
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τους Okishio και Nakatani οι οποίοι περιορίζονται μόνο στο διαχωρισμό της οικονομικής 

δραστηριότητας σε παραγωγικούς και μη παραγωγικούς κλάδους. Παράλληλα εκτιμάμε και 

το απλό ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες ώστε να διαπιστώσουμε το βαθμό στον 

οποίο διαφοροποιείται από το απλό ποσοστό υπεραξίας. Τέλος έχοντας ήδη εκτιμήσει στο 

κεφάλαιο 6.2 το ποσοστό υπεραξίας σε τιμές αγοράς, το συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα 

ποσοστά σε εργασιακές αξίες για να εξακριβώσουμε εάν η περίπτωση της Ελλάδας 

παρουσιάζει ομοιότητες με εκείνη της Ιαπωνίας. 

6.2. Παραγωγική Εργασία, Μεταβλητό Κεφάλαιο και Ποσοστό Υπεραξίας στην 

Ελληνική Οικονομία  

 Όπως είδαμε και στα κεφάλαια 4 και 5, για να εκτιμήσουμε το μεταβλητό κεφάλαιο, 

τη μαρξική προστιθέμενη αξία και στη συνέχεια το ποσοστό υπεραξίας θα πρέπει αρχικά να 

διαχωρίσουμε την οικονομική δραστηριότητα της Ελλάδας σε παραγωγική και μη. Για τον 

σκοπό αυτό χρησιμοποιούμε δεδομένα απασχόλησης από τη βάση δεδομένων του STAN 

(Structural Analysis Database) που δημοσιεύει ο ΟΟΣΑ, τα οποία είναι ταξινομημένα σε 60 

κλάδους, σύμφωνα με το σύστημα ISIC Rev. 3. Επειδή όμως στη συνέχεια για να 

εκτιμήσουμε τη μαρξική προστιθέμενη αξία χρησιμοποιούμε πίνακες εισροών - εκροών 

διαστάσεων 39 x 39, προσαρμόσαμε τα κλαδικά στοιχεία απασχόλησης ώστε να 

αντιστοιχούν στις διαστάσεις με τις οποίες είναι κατασκευασμένοι οι πίνακες. Στον πίνακα 

6.2.1 παρουσιάζονται οι 39 οικονομικοί κλάδοι170 και η διάκρισή τους σε παραγωγικούς και 

μη.  Όσο   αφορά   τη   διάκριση  μεταξύ  παραγωγικής  και  μη   παραγωγικής  εργασίας  στο  

                                                           
170

 Το ISIC περιλαμβάνει στους κλάδους Υγείας (Health and social work) και Εκπαίδευσης (Education) 

τόσο το προϊόν που παράγεται από τον δημόσιο τομέα όσο και από τον ιδιωτικό. Συνεπώς με τα 

μαρξικά κριτήρια μόνο ένα ποσοστό της εργασίας μπορεί να θεωρηθεί παραγωγικό. Δυστυχώς όμως 

δεν υπήρχε διαθέσιμη πληροφόρηση ώστε να διαχωρίσουμε τους κλάδους αυτούς στο παραγωγικό 

και μη παραγωγικό κομμάτι. Οπότε ακολουθώντας τον Maniatis (2005) τους κατατάσσουμε εξ 

ολοκλήρου στην παραγωγική δραστηριότητα έχοντας όμως υπόψη πως με αυτόν τον τρόπο 

υπερεκτιμάμε ελαφρώς την παραγωγική εργασία και κατ’ επέκταση το μεταβλητό κεφάλαιο. 
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Πίνακας 6.2.1: Η ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας σε παραγωγική και μη, 

σύμφωνα με το ISIC Rev.3 

Παραγωγικοί Κλάδοι 

1.  Agriculture, hunting, forestry and fishing 

2.  Mining and quarrying (energy) 

3.  Mining and quarrying (non-energy) 

4.  Food products, beverages and tobacco 

5.  Textiles, textile products, leather and 

footwear 

6.  Wood and products of wood and cork 

7.  Pulp, paper, paper products, printing 

and publishing 

8.  Coke, refined petroleum products and 

nuclear fuel 

9.  Chemicals and chemical products 

10. Rubber and plastics products 

11. Other non-metallic mineral products 

12. Basic Metals 

13. Fabricated metal products, except 

machinery and equipment 

14. Machinery and equipment, nec 

15. Electrical and optical equipment 

16. Motor vehicles, trailers and semi-

trailers 

17. Other transport equipment 

18. Manufacturing nec; recycling (include 

Furniture) 

19. Electricity, gas, steam and hot water 

supply 

20. Collection, purification and distribution 

of water 

21. Construction 

22. Hotels and restaurants 

23. Land transport, transport via pipelines 

24. Water transport 

25. Air transport 

26. Supporting and auxiliary transport 

activities; activities of travel agencies 

27. Post and telecommunications 

28. Computer and related activities 

29. Research and development 

30. Education 

31. Health and social work 

32. Other community, social and personal 

services 

 

 

Μη Παραγωγικοί Κλάδοι 

1. Wholesale and retail trade; repairs 

2. Finance & insurance 

3. Real estate activities 

4. Renting of machinery & equipment 

5. Other Business Activities 

6. Public administration and defence 

compulsory social security 

7. Private households with employed 

persons 
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εσωτερικό των παραγωγικών κλάδων χρησιμοποιήσαμε τα στοιχεία που παρέχει η Εθνική 

Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (πλέον ΕΛΣΤΑΤ), σχετικά με την κατανομή των ειδικοτήτων 

στους επιμέρους κλάδους. Έτσι, στους παραγωγικούς εργαζόμενους δεν περιλαμβάνονται 

όσοι απασχολούνται στις ακόλουθες ειδικότητες: 

 Μέλη των βουλευόμενων σωμάτων και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Δημόσιας 

Διοίκησης και των οργανισμών ειδικών συμφερόντων. 

 Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη μεγάλων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και 

οργανισμών (με απασχόληση από 10 πρόσωπα και πάνω). 

 Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι μικρών δημοσίων ή ιδιωτικών 

επιχειρήσεων (με απασχόληση μέχρι 9 πρόσωπα). 

 Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων χρηματιστές, κτηματομεσίτες, απασχολούμενοι στην 

εξυπηρέτηση επιχειρήσεων εν γένει και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

 Υπάλληλοι γραφείου. 

 Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών. 

 Απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών προστασίας. 

 Μοντέλα, πωλητές και ασκούντες συναφή επαγγέλματα. 

 Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί κ.π.α.ε. 

Χρησιμοποιώντας και εδώ τη σχέση 4.1 καταλήγουμε στο ποσοστό της παραγωγικής 

εργασίας που απασχολείται στον κάθε παραγωγικό κλάδο j. Παρ’ όλο που οι εκτιμήσεις μας 

δεν καλύπτουν μεγάλο χρονικό διάστημα και σε συνεχή χρόνο, όπως στην περίπτωση των 

ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, μπορούμε να αποφανθούμε από τον Πίνακα 6.2.2 πως τουλάχιστον 

για το χρονικό διάστημα 1995 - 2005, η παραγωγική εργασία ως ποσοστό του συνόλου 

παρουσιάζει πτώση ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη μαρξική εικασία που υποστηρίζει 

πως στις προηγμένες οικονομίες, οι μη παραγωγικές δραστηριότητες διαχρονικά 

παρουσιάζουν αύξηση.          
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 Όσο αφορά τους μισθούς των παραγωγικών εργαζομένων ως ποσοστό στους 

συνολικούς μισθούς, παρουσιάζουν κι αυτοί με τη σειρά τους πτώση. Η πτώση αυτή 

αποδίδεται κυρίως στη σχετική μείωση του αριθμού των παραγωγικών εργαζομένων 

καθώς, όπως και στην περίπτωση της Ιαπωνίας (σε αντίθεση με τις ΗΠΑ) δεν υπήρχε 

διαθέσιμη πληροφόρηση που να διακρίνει τους μισθούς ανά κλάδο, σε παραγωγικούς και 

μη. Έτσι υποθέτουμε πως τόσο οι παραγωγικοί όσο και οι μη παραγωγικοί εργαζόμενοι που 

απασχολούνται στον κλάδο j αμοίβονται με τον ίδιο μισθό. Λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά 

ευρήματα για τις ΗΠΑ όπου, ο μοναδιαίος μισθός του μη παραγωγικού εργαζόμενου είναι 

μεγαλύτερος, τότε υπάρχει ισχυρή πιθανότητα να υπερεκτιμάμε (υποεκτιμάμε) το 

μεταβλητό κεφάλαιο (μη παραγωγικούς μισθούς) και κατ’ επέκταση να υποεκτιμάμε την 

μάζα της υπεραξίας όπως και το ποσοστό της. 

Πίνακας 6.2.2. Ποσοστό παραγωγικής εργασίας και παραγωγικών μισθών για την ελληνική 

οικονομία 

 
1995 1999 2000 2005 

Lp/L 0,545 0,535 0,523 0,482 

V/W 0,547 0,536 0,456 0,441 

 

 Έχοντας υπολογίσει το μεταβλητό κεφάλαιο μπορούμε εύκολα στη συνέχεια να 

εκτιμήσουμε τη μαρξική προστιθέμενη αξία χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους πίνακες 

εισροών - εκροών που δημοσιεύει η STAN για τα έτη 1995, 1999, 2000 και 2005. Όπως 

αναφέρουμε και στα κεφάλαια 4.5 και 5.3, η μαρξική προστιθέμενη αξία αποτελείται από 

την καθαρή προστιθέμενη αξία του παραγωγικού τομέα (NVAPrd), το ακαθάριστό προϊόν 

του εμπορικού τομέα171 (GOTrd), καθώς κι από τις ενδιάμεσες εισροές του παραγωγικού 

                                                           
171

 Στο ακαθάριστο προϊόν του εμπορικού τομέα δε περιλαμβάνουμε εκείνο του κλάδου της 

ιδιοκατοίκησης. Όπως αναφέρουμε και στο υποκεφάλαιο 4.5, η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 

αποτελεί πλασματικό μέγεθος ενώ οι ενδιάμεσες εισροές αποτελούν καταναλωτικές δαπάνες που 

περιλαμβάνονται ήδη στις απολαβές των εργαζομένων. Επιπλέον ένα άλλο συστατικό στοιχείο του 

εμπορικού τομέα που δε πρέπει να περιληφθεί στο προϊόν του αποτελεί η γαιοπρόσοδος καθώς ως 
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τομέα από τον τομέα των δικαιωμάτων (RYPrd). Από το ακαθάριστο προϊόν του εμπορικού 

τομέα έχουμε αφαιρέσει τα τεκμαρτά ενοίκια, τα οποία είναι διαθέσιμα στη σειρά των 

Εθνικών Λογαριασμών που δημοσιεύει η ΕΛΣΤΑΤ χωρίς όμως να ισχύει το ίδιο με τις 

ενδιάμεσες εισροές του κλάδου της ιδιοκατοίκησης λόγω έλλειψης στοιχείων. Το 

αποτέλεσμα είναι να υπερεκτιμάμε ελαφρώς τη μαρξική προστιθέμενη αξία. Στη συνέχεια 

αφαιρώντας το μεταβλητό κεφάλαιο από τη μαρξική προστιθέμενη αξία, καταλήγουμε στην 

υπεραξία όπως και στο ποσοστό της το οποίο παρουσιάζει αύξηση (Πίνακας 6.2.3). Η 

αύξηση αυτή αποδίδεται στην συγκριτικά μεγαλύτερη άνοδο της παραγωγικότητας (yp)172 

σε σχέση με τον μέσο πραγματικό μισθό των παραγωγικών εργαζομένων (ŵp) καθώς οι δύο 

αυτές μεταβλητές αποτελούν τους δύο βασικούς παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό 

υπεραξίας, σύμφωνα και με τη σχέση 4.16. Τέλος, στον Πίνακα 6.2.3 περιλαμβάνουμε το 

ποσοστό υπεραξίας από το οποίο όμως δεν έχουμε αφαιρέσει τις παραγωγικές αποσβέσεις 

(RSV΄), ώστε να είναι συγκρίσιμο173 με το αντίστοιχο ποσοστό σε εργασιακές αξίες που 

εκτιμάμε στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. Τα δεδομένα που συνοδεύουν τις εκτιμήσεις του 

πίνακα 6.2.3, παρατίθενται στο παράρτημα 6.Α.1 στο τέλος της διατριβής. 

 
Πίνακας 6.2.3. Ποσοστό υπεραξίας, παραγωγικότητα και πραγματικοί μισθοί για την 

ελληνική οικονομία 

 
1995 1999 2000 2005 

RSV 2,061 2,042 2,445 2,544 

yp 35977 39366 46445 59128 

ŵp 10253 12331 13480 16839 

RSV΄ 2,271 2,254 2,663 2,785 

                                                                                                                                                                      
δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα των δικαιωμάτων. Όμως λόγω έλλειψης στοιχείων δεν την 

αφαιρούμε με αποτέλεσμα να υπερεκτιμάμε ελαφρώς την μαρξική προστιθέμενη αξία.  

172
 Για να εκτιμήσουμε την παραγωγικότητα χρησιμοποιήσαμε τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ ενώ για 

τον μέσο πραγματικό μισθό των παραγωγικών εργαζομένων (PGDP) χρησιμοποιήσαμε τον 

αποπληθωριστή της ιδιωτικής κατανάλωσης(PPCPI). Οι αποπληθωριστές προέρχονται από τη βάση 

δεδομένων της AMECO (http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/ameco/index_en.htm) 

και έχουν ως έτος βάσης το 2000. 

173
 Δες επίσης σσ. 236-237. 
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6.3 Το Ποσοστό Υπεραξίας στην Περίπτωση των Εισαγόμενων Αγαθών 

Στο κεφάλαιο 3.3 παρουσιάσαμε την μέθοδο με την οποία εκτιμάμε αρχικά τις 

εργασιακές αξίες και στη συνέχεια τις μαρξικές κατηγορίες εκφρασμένες σε εργασιακές 

αξίες. Ειδικότερα, η εργασιακή αξία των εμπορευμάτων εκτιμάται από την λύση του 

ακόλουθου γραμμικού συστήματος παραγωγής174: 

λ* = α*0 + λ*Α*   

όπου η λύση του οδηγεί στη σχέση 3.14.        

 Ωστόσο, ένα μέρος των εμπορευμάτων175 που χρησιμοποιείται τόσο στην 

παραγωγική διαδικασία ως ενδιάμεσες εισροές, όσο και στην κατανάλωση, προέρχεται από 

εισαγωγές που σημαίνει πως περιέχουν διαφορετική εργασιακή αξία από τα αντίστοιχα 

αγαθά που παράγονται στην ημεδαπή. Συνεπώς, η ποσότητα εργασίας που περιέχει το 

καθένα είναι στην πραγματικότητα διαφορετική σε σχέση με εκείνες που υπολογίζουμε 

από τη σχέση 3.14. Όμως, ο διαχωρισμός των αγαθών ανάλογα με τη χώρα προέλευσής 

τους και η εκτίμηση των επιμέρους εργασιακών αξιών από τεχνικής άποψης είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Οπότε κάνουμε την εξής υπόθεση. Για να εισάγουμε αγαθά αξίας 1.000.000 ευρώ 

πρέπει να εξάγουμε αγαθά της ίδιας αξίας. Έτσι υπολογίζουμε ποια ποσότητα εργασίας 

χρειάζεται να διατεθεί ώστε να αποκτήσουμε τα αγαθά αυτά που αξίζουν 1.000.000 ευρώ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε πως οι ποσότητες που εκτιμάμε δεν αντιστοιχούν στη 

συνολική ποσότητα εργασίας που είναι πραγματικά απαραίτητη για να παραχθούν τα 

επιμέρους εισαγόμενα εμπορεύματα αλλά πόση εργασία πρέπει να ξοδέψουμε ώστε να τα 

εισάγουμε. Αναφέρουν σχετικά οι Okishio και Nakatani: 

                                                           
174

 Για την περίπτωση της Ελλάδας μία σχετική εμπειρική έρευνα είναι εκείνη των Tsoulfidis και 

Maniatis (2002) καθώς και εκείνη των Tsoulfidis και Mariolis (2007) χωρίς όμως να πραγματοποιείται 

η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας.  

175
 Ως ποσοστό της συνολικής αξίας της εγχώριας παραγωγής, οι εισαγωγές αποτελούν το 8,46% για 

το 1995, το 9,18% για το 1999, το 11,60%, για το 2000 και το 10,30% για το 2005. 
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«Για να αποκτήσουμε εισαγόμενα αγαθά (χρηματικής) αξίας 1.000.000 γιεν 
πρέπει να εξάγουμε αγαθά ίσης αξίας. Λαμβάνουμε υπόψη, ποια ποσότητα 
εργασίας χρειάζεται να παραχθεί μέσα στη χώρα ώστε να αποκτήσουμε 
εισαγόμενα αγαθά (χρηματικής) αξίας 1.000.000 γιεν και θεωρούμε πως αυτή 
είναι η (εργασιακή) αξία των εισαγόμενων αγαθών. Έτσι, τα μεγέθη που 
εκτιμάμε δεν εκφράζουν τη συνολική ποσότητα εργασίας που πραγματικά 
χρειάζεται για την παραγωγή του εμπορεύματος, αλλά πόση εργασία πρέπει να 
ξοδέψουμε ώστε να τα αποκτήσουμε και υπό αυτή την έννοια μπορούμε να τις 
εκλάβουμε ως “εθνικές αξίες”.» (Okishio και Nakatani 1993, σ.63) 

 

 Για να προχωρήσουμε όμως στις παραπάνω εκτιμήσεις χρειαζόμαστε πληροφόρηση 

σχετικά με τις ποσότητες των εισαγόμενων ενδιάμεσων εισροών που εισέρχονται στην 

εγχώρια παραγωγική διαδικασία. Την πληροφόρηση αυτή μας την παρέχει ο ΟΑΣΑ, 

δημοσιεύοντας συμβατικούς πίνακες εισροών - εκροών, οι οποίοι με τη σειρά τους 

διασπώνται σε εκείνους όπου οι ενδιάμεσες εισροές παράγονται στο εσωτερικό της χώρας, 

και σε εκείνους όπου οι αντίστοιχες ενδιάμεσες εισροές εισάγονται από την αλλοδαπή. 

Συνεπώς, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εκτίμηση των εργασιακών αξιών μέσω του 

ακόλουθου συστήματος εξισώσεων: 

0 d m
* * * * *λ =a +λ A +μλ         

m
* *λ = λ β  

όπου:  

d
*A : Μήτρα (nxn) των τεχνολογικών συντελεστών που παράγονται αποκλειστικά στην 

ημεδαπή. 

μ: Διάνυσμα (1xn) το οποίο εκφράζει τις εισαγωγές που απαιτούνται ώστε να παραχθούν τα 

αγαθά και οι υπηρεσίες. Π.χ. το μj αποτελεί το σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που 

εισάγονται ώστε να παραχθεί στην ημεδαπή, μία μονάδα από το αγαθό j.  

m
*λ : Βαθμωτό που συμπυκνώνει την ποσότητα άμεσης και έμμεσης εργασίας που χρειάζεται 

ώστε να αποκτηθούν τα εισαγόμενα εμπορεύματα στο σύνολό τους. 

(6.1) 
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β: Διάνυσμα (nx1) το οποίο εκφράζει το ποσοστό εξαγωγών των παραγωγικών αγαθών και 

υπηρεσιών στο σύνολο, όπου Σβj = 1. 

Η σχέση 6.1 μπορεί να γραφτεί και ως: 

D m
* * *λ =λ + λ M                                                          (6.2)  

m D
* *λ =λ  β (1 - βM)1                   (6.3) 

όπου: 

D D D 0
* * * *λ = λ  A  + α                                 (6.4) 

D
*Μ = Μ Α  μ                                 (6.5) 

όπου: 

d
*λ : Διάνυσμα (1xn) της ποσότητας άμεσης και έμμεσης εργασίας που χρειάζεται ώστε να 

παραχθούν τα εμπορεύματα στην ημεδαπή, χωρίς να περιλαμβάνονται οι εισαγόμενες 

ενδιάμεσες εισροές. 

Μ: Διάνυσμα (1xn) του συνόλου των εισαγωγών που απαιτούνται άμεσα και έμμεσα ώστε 

να παραχθούν τα εμπορεύματα. Π.χ. το Mj εκφράζει τον συντελεστή εισαγωγών του  

κλάδου j.           

 Έχοντας εκτιμήσει τις επιμέρους εργασιακές αξίες μπορούμε στη συνέχεια να 

υπολογίσουμε176 και το αντίστοιχο μεταβλητό κεφάλαιο. Ωστόσο, θα πρέπει να 

                                                           
176

 Οι Okishio και Nakatani αρχικά εκτιμάνε τις εργασιακές αξίες όλων των κλάδων 

συμπεριλαμβανομένου και των μη παραγωγικών ενώ στη συνέχεια κατά την εκτίμηση του 

μεταβλητού κεφαλαίου μηδενίζουν τις εργασιακές αξίες των μη παραγωγικών κλάδων, με την 

αιτιολογία ότι είναι τεχνικά μη αναγκαίοι από την πλευρά της παραγωγικής διαδικασίας (1993, σ. 

65). Ωστόσο, όπως δείξαμε και στο κεφάλαιο 3.3, οι σχετικές εργασιακές αξίες δεν πρέπει να 

εκτιμηθούν όχι μόνο επειδή αντιστοιχούν σε μη παραγωγικούς κλάδους, αλλά και για τον λόγο ότι 
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διαχωρίσουμε τις καταναλωτικές δαπάνες των παραγωγικών εργαζομένων σε εκείνες που 

προορίζονται για την αγορά προϊόντων τα οποία παράγονται στην ημεδαπή d
P(CON )

 
και σε 

εκείνα που εισάγονται m
P(CON ) . Έπειτα διαιρούμε το κάθε στοιχείο των διανυσμάτων d

PCON  

και m
PCON , με το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών που κάνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι για την αγορά παραγωγικών αγαθών: 

d m
P P

P P

CON CON

CON CON


 
                                                               (6.6) 

Στη συνέχεια πολλαπλασιάζουμε τη σχέση (6.6) με τον κατώτατο μοναδιαίο μισθό 

που προορίζεται αποκλειστικά για την αγορά παραγωγικών αγαθών και υπηρεσιών: 

    

d m
d m P P P

MIN

P P

CON CON
b + b w

CON CON

 
   

  
                                            (6.7) 

Όπου ο όρος db  είναι το διάνυσμα που αποτυπώνει την ποσότητα κάθε παραγωγικού 

καταναλωτικού αγαθού ανά μονάδα απλής εργασίας που παράγεται στην ημεδαπή, ενώ mb  

είναι το διάνυσμα που αποτυπώνει την ποσότητα κάθε παραγωγικού καταναλωτικού 

αγαθού ανά μονάδα απλής εργασίας που εισάγεται.     

 Μπορούμε τώρα να εκτιμήσουμε το προσαρμοσμένο (ως προς τις εισαγωγές) 

ποσοστό υπεραξίας από την ακόλουθη σχέση:  

   

   

d m
P d 0 P P 0 P

d m
adj. 0 P 0 P

* * * *
m md

* *
md

* * * * * * * *

* * * *

+

+ 

λ X - λ (A   b a )X - λ μX  - a (λ b )XS
 

V λ (b a )X a (λ b )X

 
 

 




                    (6.8) 

όπου: 

                                                                                                                                                                      
κάτι τέτοιο είναι λάθος από τεχνικής άποψης. Πάντως, οι Okishio και Nakatani εμφανίζονται 

σκεπτικιστές καθώς θεωρούν πως το ζήτημα αυτό πρέπει να διερευνηθεί περισσότερο προσεκτικά 

(σ. 65, 1993). 
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P
*
m

*λ μX : Η συνολική αφηρημένη εργασία των ενδιάμεσων εισροών που έχουν εισαχθεί. 

mb : Η συνολική ποσότητα κάθε παραγωγικού καταναλωτικού αγαθού ανά μονάδα απλής 

εργασίας που εισάγεται. 

m
0 P

*
m

* *a (λ b )X : Η συνολική αφηρημένη εργασία των εισαγόμενων αγαθών και υπηρεσιών 

που καταναλώνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι.    

 Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε από τον πίνακα 6.3.1 το προσαρμοσμένο 

ποσοστό υπεραξίας (
adj.
*RSV ) είναι μεγαλύτερο απ’ ότι το απλό ποσοστό υπεραξίας ( *RSV ) 

και για τα τέσσερα έτη που σημαίνει πως, στην πραγματικότητα το ποσοστό εκμετάλλευσης 

των παραγωγικών εργαζομένων είναι τελικά μεγαλύτερο. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι 

και για τα τέσσερα έτη, η εργασιακή αξία των ενδιάμεσων εισροών και του μεταβλητού 

κεφαλαίου είναι χαμηλότερη στην περίπτωση όπου διαχωρίζουμε την εργασιακή αξία των 

εμπορευμάτων που παράγονται εντός της Ελλάδας σε σχέση με τις αξίες εκείνες των 

εμπορευμάτων που αποτελούν εισαγωγές. Έτσι, ο αριθμητής (παρονομαστής) της σχέσης 

6.10 που εκφράζει το προσαρμοσμένο ποσοστό υπεραξίας είναι συγκριτικά μεγαλύτερος 

(μικρότερος) σε σχέση με τον αντίστοιχο του απλού ποσοστού υπεραξίας που συναντήσαμε 

στο κεφάλαιο 5.5. Τα δεδομένα που σχετίζονται με τις εκτιμήσεις του απλού και 

τροποποιημένου ποσοστού υπεραξίας βρίσκονται στα παραρτήματα 6.Α.2 και 6.Α.3. 

Πίνακας 6.3.1. Το προσαρμοσμένο και απλό ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες 

 

adj.
*RSV  *RSV  adj.

* *RSV /RSV  
adj.
*A  *A  adj.

* *A / A  
adj.
*V  *V  adj.

* *V / V  

1995 3,048 2,444 1,247 3004 3497 0,859 1654 1835 0,901 

1999 3,075 2,468 1,246 2353 2796 0,842 1511 1691 0,894 

2000 3,906 2,928 1,334 2221 2735 0,812 1022 1194 0,856 

2005 4,016 3,037 1,322 1666 2217 0,751 924 1100 0,840 

 

Τέλος, συγκρίνοντας το απλό ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες σε σχέση με το 

αντίστοιχο σε τιμές αγοράς (RSV)΄ που παρουσιάζεται στον πίνακα 6.2.3 παρατηρούμε πως 
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και για τα τέσσερα έτη είναι μεγαλύτερο. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με 

τα αντίστοιχα για την Ιαπωνία που είδαμε στο κεφάλαιο 5.5 ενισχύοντας εμπειρικά την 

άποψη ότι το ποσοστό υπεραξίας σε εργασιακές αξίες είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

που έχει εκτιμηθεί σε χρηματικές αξίες. 
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προσδιορίσουμε την εργασιακή αξία που περιέχουν τα εισαγόμενα εμπορεύματα εκτιμάμε 

την ποσότητα αφηρημένης  εργασίας  που  χρειάζεται  να παραχθεί  στην  ημεδαπή ώστε  να 

εισάγουμε αγαθά χρηματικής αξίας 1.000.000 ευρώ. Όμως κατά τη διαδικασία ανταλλαγής, 

η  ποσότητα  αφηρημένης  εργασίας  που  περιέχουν  τα  εισαγόμενα  αγαθά  μπορεί  να 

διαφέρει  από  εκείνη  που  παράχθηκε  για  την  απόκτησή  τους.  Στην  περίπτωση  αυτή 

προκύπτει στη σφαίρα της κυκλοφορίας, μεταφορά αξίας από τη μία χώρα στην άλλη, παρ’ 

όλο που η ανταλλαγή εμφανίζεται να πραγματοποιείται επί ίσους όρους. Η διαδικασία που 

μόλις  περιγράψαμε  είναι  πιθανόν  να  καθορίζει  τα  τροποποιημένα  ποσοστά  υπεραξίας 

καθώς μία οικονομία που βρίσκεται σε πλεονεκτική (μειονεκτική) θέση στο διεθνές εμπόριο 

έχει  τη  δυνατότητα  να  καταβάλλει  μία  μικρότερη  (μεγαλύτερη)  ποσότητα  αφηρημένης 

εργασίας  από  αυτήν  που  πραγματικά  ενσωματώνουν  τα  εμπορεύματα  που  εισάγει.  Στην 

περίπτωση  αυτή  το  τροποποιημένο  ποσοστό  υπεραξίας,  ίσως  να  είναι  χαμηλότερο 

(υψηλότερο) από το αντίστοιχο συμβατικό και η εκμετάλλευση των εργαζομένων να είναι 

τελικά  μικρότερη  (μεγαλύτερη).  Συνεπώς,  θα  πρέπει  να  διερευνήσουμε  στα  πλαίσια  του 

διεθνούς εμπορίου ποιοι ακριβώς είναι οι παράγοντες που καθορίζουν τις αποκλίσεις στα 

δύο  ποσοστά  υπεραξίας.  Όμως,  μία  τέτοια  διερεύνηση  υπερβαίνει  τους  σκοπούς  και  τα 

όρια  της  παρούσας  διατριβής,  αλλά  αποτελεί  ένα  ζήτημα  που  θα  μας  απασχολήσει 

μελλοντικά. 
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Παράρτημα 2ου κεφαλαίου 
 
Χώρες που Διέθεταν Εκτιμήσεις Εθνικού Εισοδήματος έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

(Εξαιρούνται η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ρωσία) 

 

Χώρα 
Πρώτος 

Εκτιμητής 
Χρονολογία 

Δημοσίευσης 
Χώρα 

Πρώτος 
Εκτιμητής 

Χρονολογία 
Δημοσίευσης 

Αυστρία K. Czoernig 1861 
Νότια 

Αφρική 
R. Lehfeldt 1922 

Γερμανία G. Rümelin 1863 Τσεχ/βακία S. Prokopovitch 1926 

Αυστραλία T. Coghlan 1886 Γιουγκ/βία A. Vegner et al. 1927 

Νορβηγία Άγνωστος 1893 Δανία T. Kristensen 1930 

Ιαπωνία K. Nakamura 1902 Λιθουανία A. Ceickners 1931 

Ελβετία 
Τ. Geering 

and R. Ηotz 
1902 Πολωνία B. Dederko 1932 

Ν. Ζηλανδία T. Coghlan 1902 Ιρλανδία T. Kiernan 1933 

Ολλανδία W. Bonger 1910 Τουρκία 
Υπουργείο 

Εθνικής 
Οικονομίας 

1935 

Ιταλία M. Santoro 1911 Φιλανδία V. Lindberg 1935 

Βουλγαρία K. Popoff 1915 Χιλή R. Simon 1935 

Ισπανία A. Barthé 1917 Σουηδία E. Lindahl et al. 1937 

Καναδάς R. Coats 1919 Μεξικό 
Κεντρικό 
Γραφείο 

Στατιστικής 
1939 

Βέλγιο C. Clavier 1919 
Ινδία 

(Βρετανική 
Αποικία) 

V. K. R. V. Rao 1939 

Ελλάδα 
Υπουργείο 

Οικονομικών 
1921 Περού R. Ferrero 1939 

Αίγυπτος I. Levi 1922    

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Studenski, 1958, Πίνακας 9.2, σ. 141 και Πίνακας 10.5, σ. 156 
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Παράρτημα 3ου Κεφαλαίου 

Ας υποθέσουμε πως υπάρχει μία οικονομία με πέντε κλάδους (δε μας ενδιαφέρει αν 

είναι παραγωγικοί ή μη παραγωγικοί), η οποία περιγράφεται στον πίνακα εισροών - 

εκροών που περιλαμβάνει το Σχήμα 3.Α.1. Οι στήλες του πίνακα αποτυπώνουν τις εισροές 

του κάθε κλάδου που απαιτούνται για την παραγωγή x αξίας προϊόντος του κλάδου j. 

Παράλληλα, στον πίνακα περιλαμβάνονται οι αμοιβές των παραγωγικών συντελεστών, 

δηλαδή μισθοί, ακαθάριστα κέρδη, γαιοπρόσοδος κ.ά. τα οποία συνιστούν τη συνολική 

ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA). Τέλος, στον ίδιο πίνακα περιλαμβάνεται και η στήλη 

της τελικής ζήτησης (FD) η οποία, όπως αναφέραμε και στο κεφάλαιο 3.2.1, εκφράζει το 

σύνολο των δαπανών που καταβάλλουν τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και η κυβέρνηση για 

την αγορά των καταναλωτικών και κεφαλαιουχικών αγαθών που παράγονται στην 

οικονομία. 

Σχήμα 3.Α.1. Πίνακας εισροών - εκροών στη γενική του μορφή 

       1       2       3           4           5 FD Total 

Outputs 

1      m11       m12        m13           m14          m15 

     m21       m22        m23           m24          m25 

     m31       m32        m33           m34          m35 

     m41       m42        m43           m44          m45 

     m51       m52        m53           m54          m55 

y1                        

y2                 

y3                  

y4   

y5     

x1                     

x2                 

x3            

x4              

x5 

2 

3 

4 

5 

GVA       v1                v2                 v3           v4                v5       

Total Inputs       x1                x2                  x3           x4                x5      X=Σxj 

 

Διαιρώντας τις ενδιάμεσες εισροές του κλάδου j με το προϊόν που παράγει 

καταλήγουμε στους τεχνολογικούς συντελεστές aij που συναντήσαμε στη σχέση 3.10: 

aij =mij/xj                                                                     

ενώ ο Πίνακας εισροών - εκροών μπορεί να μετασχηματιστεί σε εκείνον του Σχήματος 3.Α.2. 
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Σχήμα 3.Α.2. Πίνακας εισροών - εκροών στη γενική του μορφή (με τεχνολογικούς 

συντελεστές) 

 
     1    2    3            4             5 FD Total 

Outputs 

1   a11x1        a12 x2      a13 x3        a14 x3     a15 x5         

  a21x1        a22 x2      a23 x3        a24 x3     a25 x5           

  a31x1        a32 x2      a33 x3        a34 x3     a35 x5         

  a41x1        a42 x2      a43 x3         a44 x3     a45 x5         

a51x1        a52 x2      a53 x3         a54 x3     a55 x5      

y1                        

y2                 

y3                  

y4   

y5     

x1                     

x2                 

x3            

x4              

x5 

2 

3 

4 

5               

GVA      v1                     v2                 v3                v4                v5       

Total Inputs      x1                     x2                  x3              x4                 x5      X=Σxj 

 

Οι διακλαδικές σχέσεις που αποτυπώνονται στο Σχήμα 3.Α.2 μπορούν να αποτυπωθούν και 

με τη μορφή συστήματος εξισώσεων: 

x1 = a11x1 + a12x2 + a13x3 + a14x4 + a15x5 + y1 

x2 = a21x1 + a22x2 + a23x3 + a24x4 + a25x5 + y2 

x3 = a31x1 + a32x2 + a33x3 + a34x4 + a35x5 + y3 

x4 = a41x1 + a42x2 + a43x3 + a44x4 + a45x5 + y4 

x5 = a51x1 + a52x2 + a53x3 + a54x4 + a55x5 + y5 

Το παραπάνω σύστημα εξισώσεων μπορεί να αποτυπωθεί με τη σειρά του, υπό τη μορφή 

άλγεβρας μητρών:   

    x1                  a11              a12               a13                 a14              a15                      x1                         y1 

                    x2                            a21              a22                a23              a24               a25                      x2                         y2 

                   x3       =        a31              a32                 a33                a34               a35                      x3          +           y3  

                       x4                           a41              a42                 a43              a44                a45                     x4                        y4 

                        x5                           a51              a52                 a53                a54                 a55                    x5                         y5 

ή διαφορετικά: 
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x = Ax + y  x - Ax = y  (Ι - Α) x = y 

πολλαπλασιάζοντας από τα αριστερά και τις δύο πλευρές της παραπάνω εξίσωσης με τη 

σχέση (Ι - Α)-1 καταλήγουμε στη λύση του συστήματος: 

x = (Ι - Α)-1 y 

Η μήτρα Β = (Ι - Α) ονομάζεται μήτρα Leontief, ενώ η μήτρα Β-1 = (Ι - Α)-1 ονομάζεται 

αντίστροφη Leontief.         

 Για να έχει νόημα η λύση του συστήματος που περιγράφεται στην τελευταία σχέση 

θα πρέπει το x, δηλαδή το παραγόμενο προϊόν, να λαμβάνει μη αρνητικές τιμές (x ≥ 0) που 

σημαίνει πως τόσο η τελική ζήτηση όσο και η αντίστροφη μήτρα Leontief θα πρέπει να 

λαμβάνουν μη αρνητικές τιμές (y, B-1 ≥ 0). Όσο αφορά την τελική ζήτηση λαμβάνει 

οπωσδήποτε μη αρνητικές τιμές (δε θα μπορούσαν τα εμπορεύματα που συνθέτουν το 

εθνικό εισόδημα να είναι αρνητικά, καθώς κάτι τέτοιο δε θα είχε οικονομικό νόημα). 

Συνεπώς, αυτό που απομένει να εξετάσουμε είναι κατά πόσο η αντίστροφη Leontief 

ορίζεται και είναι μη αρνητική καθώς τότε, και μόνο τότε ισχύει πως x ≥ 0. Υπάρχουν 

διάφοροι τρόποι για να διερευνήσουμε εάν πράγματι η αντίστροφη Leontief λαμβάνει μη 

αρνητικές τιμές. Ένας από αυτούς (Pasinetti 1977, σσ. 62 - 63) είναι μέσω της αναγωγής της 

αντίστροφης Leontief σε μία πιο ειδική μορφή:  

Β-1 = (Ι - Α)-1 = (μΙ - Α)-1, μ = 1 

Εφαρμόζοντας το 5ο Θεώρημα των Perron - Frobenius178 που ορίζει πως εφόσον η μέγιστη 

ιδιοτιμή179 λm είναι μικρότερη της τιμής που λαμβάνει το μ (στην περίπτωσή μας μ = 1), τότε 

ισχύει πως: 

                                                           
178

 Οι μαθηματικοί Perron Oskar και Frobenious Gery ανέπτυξαν μία σειρά από θεωρήματα που 

αφορούσαν τις ιδιοτιμές και ιδιοεξισώσεις μη αρνητικών μητρών με σημαντικές εφαρμογές στην 

οικονομική ανάλυση και ιδιαίτερα στο πεδίο των γραμμικών υποδειγμάτων παραγωγής. Τα 
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(μΙ - Α)-1 = (Ι - Α)-1 > 0 

που σημαίνει πως όλα τα στοιχεία της αντίστροφης Leontief είναι θετικά. Υπάρχουν ωστόσο 

και άλλες συνθήκες με τις οποίες μπορούμε να διερευνήσουμε πότε η αντίστροφη Leontief 

ορίζεται και είναι θετική. Μία από αυτές είναι η συνθήκη Hawkins - Simons η οποία 

προϋποθέτει πως όλες οι διαδοχικές ελάσσονες της μήτρας Leontief είναι θετικές. Επιπλέον 

μία άλλη ισοδύναμη αναγκαία και ικανή συνθήκη για την ύπαρξη μίας αντίστροφης 

Leontief που να συνδέεται με ένα θετικό διάνυσμα των x (για κάθε y ≥ 0) αναφέρεται στο 

άθροισμα των στοιχείων των στηλών της μήτρας Α, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει τη 

μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο αυτές συνθήκες μπορεί να 

ανατρέξει κάποιος στον Τσουλφίδη (1999, σσ. 457 - 458).    

 Μέχρι τώρα αναφερθήκαμε περισσότερο στο μαθηματικό περιεχόμενο της 

αντίστροφης Leontief, ωστόσο μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον παρουσιάζει η οικονομική της 

σημασία. Γνωρίζουμε πως ο τεχνολογικός συντελεστής (aij) της μήτρας Α αντιπροσωπεύει 

τις άμεσες απαιτήσεις (direct requirements) εμπορεύματος i, ώστε ο κλάδος j να παράξει 

μία μονάδα προϊόντος (i, j = 1,…,5). Αντιθέτως, στην αντίστροφη μήτρα Leontief, ο aij 

εκφράζει τις ποσότητες εμπορεύματος i που χρειάζεται συνολικά το σύστημα ώστε να 

παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του τελικού εμπορεύματος j. Συνεπώς, στην προκειμένη 

περίπτωση ο aij (i, j = 1,…,5) αντιπροσωπεύει τις συνολικές απαιτήσεις (total requirements) 

ή εναλλακτικά τις άμεσες και έμμεσες απαιτήσεις (indirect requirements). Αντιστοίχως, η 

στήλη j της αντίστροφης Leontief εκφράζει τις ποσότητες των εμπορευμάτων 1,…,5 που 

χρειάζονται ώστε να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα του εμπορεύματος j ενώ η σειρά i της 

                                                                                                                                                                      
θεωρήματα αυτά παρατίθενται στον Τσουλφίδη (1999, σσ. 442- 443) χωρίς όμως τις αποδείξεις τους 

για τις οποίες μπορεί κάποιος να ανατρέξει στον Pasinetti (1977, σσ. 268 - 276).    

179
 Η ιδιοτιμή λ είναι ένα βαθμωτό τέτοιο ώστε όταν πολλαπλασιάζεται με ένα διάνυσμα x ≠ 0, τότε 

το αποτέλεσμα που προκύπτει να είναι το γινόμενο μιας μήτρας Α επί το διάνυσμα x. Στην 

περίπτωση αυτή σχηματίζεται μία εξίσωση της μορφής Ax = λx, η οποία ονομάζεται ιδιοεξίσωση ενώ 

το διάνυσμα x ονομάζεται ιδιοδιάνυσμα. 
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ίδια μήτρας αντιπροσωπεύει τις ποσότητες του εμπορεύματος i που πρέπει να παραχθούν 

ώστε να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα από τα εμπορεύματα 1,…,5. Από τα προηγούμενα 

μπορούμε να διαπιστώσουμε πως υπάρχουν αρκετές ομοιότητες μεταξύ της αντίστροφης 

Leontief και του γνωστού κεϋνσιανού πολλαπλασιαστή.  
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Παράρτημα 4ου Κεφαλαίου 

4.Α. Χρονολογικές σειρές της οικονομίας των ΗΠΑ, 1948 - 2007 

4.Α.1. Απασχόληση και Μισθοί  

(V,Wu σε εκατομμύρια δολάρια, Lp, Lu σε χιλιάδες εργαζόμενους) 

Έτος Lp Lu Lp/Lu V Wu Wu/V ecu/ecp 

1964 32201 24904 1,293 168169 173742 1,033 1,336 

1965 33470 25544 1,310 184369 182641 0,991 1,298 

1966 34883 26408 1,321 202279 199922 0,988 1,306 

1967 35266 27192 1,297 210381 216845 1,031 1,337 

1968 35965 27870 1,290 228792 239635 1,047 1,352 

1969 36847 28707 1,284 251370 265061 1,054 1,353 

1970 36073 28950 1,246 258811 288203 1,114 1,388 

1971 35732 29009 1,232 275168 305634 1,111 1,368 

1972 37119 29514 1,258 310961 327848 1,054 1,326 

1973 38959 30928 1,260 352761 365253 1,035 1,304 

1974 39357 31622 1,245 379844 410437 1,081 1,345 

1975 37559 31352 1,198 386410 449035 1,162 1,392 

1976 38850 32295 1,203 435847 499500 1,146 1,379 

1977 40237 33733 1,193 491515 555723 1,131 1,349 

1978 42387 35751 1,186 564318 632001 1,120 1,328 

1979 43992 37140 1,184 631561 722378 1,144 1,355 

1980 43534 37650 1,156 666421 824419 1,237 1,430 

1981 43841 38363 1,143 731472 917072 1,254 1,433 

1982 42417 38173 1,111 739414 997096 1,348 1,498 

1983 42632 38895 1,096 782215 1062658 1,359 1,489 

1984 44772 41228 1,086 863379 1173138 1,359 1,476 

1985 45545 42531 1,071 903549 1278236 1,415 1,515 

1986 45983 43508 1,057 929539 1383462 1,488 1,573 

1987 47163 45113 1,045 974461 1506797 1,546 1,617 

1988 48501 46583 1,041 1027753 1659485 1,615 1,681 

1989 49453 48060 1,029 1088507 1755199 1,612 1,659 

1990 49878 48545 1,027 1133948 1879421 1,657 1,703 

1991 49370 47685 1,035 1149812 1951321 1,697 1,757 

1992 49349 47477 1,039 1186760 2082442 1,755 1,824 

1993 50639 48495 1,044 1264487 2168819 1,715 1,791 

1994 52244 49807 1,049 1350269 2265121 1,678 1,760 

1995 53797 51147 1,052 1405257 2393621 1,703 1,792 

1996 54925 52191 1,052 1468205 2516282 1,714 1,804 

1997 56123 53693 1,045 1549957 2695015 1,739 1,817 

1998 57206 55362 1,033 1628862 2958873 1,817 1,877 

1999 58240 56846 1,025 1698189 3201079 1,885 1,931 
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Έτος Lp Lu Lp/Lu V Wu Wu/V ecu/ecp 

2000 59442 58082 1,023 1794829 3511635 1,957 2,002 

2001 59547 57994 1,027 1855444 3569701 1,924 1,975 

2002 58626 57140 1,026 1905053 3602258 1,891 1,940 

2003 58080 57381 1,012 1944385 3756761 1,932 1,956 

2004 58630 58066 1,010 2027807 3971813 1,959 1,978 

2005 60080 58366 1,029 2131033 4201771 1,972 2,030 

2006 61626 59599 1,034 2255849 4453647 1,974 2,041 

2007 62271 59981 1,038 2359232 4677109 1,982 2,058 

 

4.Α.2. Ποσοστό υπεραξίας, αξιακή σύνθεση κεφαλαίου και γενικό ποσοστό κέρδους 

(MVA, S, NP, C σε εκατομμύρια δολάρια)  

Έτος MVA S NP ŵp y C RSV VCC R 

1964 531289 363120 68511 31971 75584 710900 2,159 4,227 0,511 

1965 577365 392996 81248 33190 77792 762400 2,132 4,135 0,515 

1966 630219 427940 92120 33974 79477 830300 2,116 4,105 0,515 

1967 656616 446235 89580 33912 79729 898100 2,121 4,269 0,497 

1968 717861 489068 89558 34716 82168 988900 2,138 4,322 0,495 

1969 772265 520895 84141 35311 82452 1091200 2,072 4,341 0,477 

1970 803606 544795 77845 35137 84030 1203800 2,105 4,651 0,453 

1971 871307 596139 92668 36140 88280 1329700 2,166 4,832 0,448 

1972 960696 649735 106132 38006 90466 1449900 2,089 4,663 0,448 

1973 1088593 735832 120667 38690 92763 1635800 2,086 4,637 0,450 

1974 1171206 791362 105254 37165 90146 2001200 2,083 5,268 0,395 

1975 1268548 882137 127399 36322 93595 2204800 2,283 5,706 0,400 

1976 1432552 996705 144426 37462 97153 2409200 2,287 5,528 0,414 

1977 1595915 1104399 161043 38312 98718 2675200 2,247 5,443 0,413 

1978 1811191 1246874 184042 38763 99409 3036800 2,210 5,381 0,411 

1979 2024974 1393413 199674 37511 98721 3506300 2,206 5,552 0,397 

1980 2161883 1495462 174931 35269 97756 4026600 2,244 6,042 0,371 

1981 2413735 1682263 219411 34867 99259 4538100 2,300 6,204 0,371 

1982 2453522 1714108 176576 34360 98698 4829400 2,318 6,531 0,355 

1983 2694273 1912057 234056 35115 103827 4977800 2,444 6,364 0,384 

1984 3040765 2177387 314257 35656 108098 5273300 2,522 6,108 0,413 

1985 3259599 2356049 330175 35446 111068 5562200 2,608 6,156 0,424 

1986 3418723 2489185 322910 35553 113507 5833200 2,678 6,275 0,427 

1987 3621170 2646709 307254 35078 114422 6152700 2,716 6,314 0,430 

1988 3910469 2882715 318831 34593 116399 6552200 2,805 6,375 0,440 

1989 4208635 3120128 403140 34291 118311 6945500 2,866 6,381 0,449 

1990 4430384 3296436 405567 33661 118971 7314200 2,907 6,450 0,451 

1991 4541644 3391832 371189 33122 119110 7474000 2,950 6,500 0,454 

1992 4822929 3636169 402451 33236 123817 7731400 3,064 6,515 0,470 

1993 5105801 3841314 434998 33564 125042 8106400 3,038 6,411 0,474 
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Έτος MVA S NP ŵp y C RSV VCC R 

1994 5489793 4139524 491299 33904 127968 8545400 3,066 6,329 0,484 

1995 5734778 4329521 528870 33306 127420 9004200 3,081 6,408 0,481 

1996 6079041 4610836 636065 33132 129905 9443100 3,140 6,432 0,488 

1997 6447546 4897589 706493 33470 132366 9970700 3,160 6,433 0,491 

1998 6775945 5147083 640374 34054 135240 10518500 3,160 6,458 0,489 

1999 7057328 5359139 633864 34125 137015 11130400 3,156 6,554 0,481 

2000 7604153 5809324 526588 34145 141819 11866900 3,237 6,612 0,490 

2001 7733322 5877879 584778 34302 141197 12442200 3,168 6,706 0,472 

2002 8023544 6118491 666202 35285 147466 12834000 3,212 6,737 0,477 

2003 8389223 6444837 741396 35563 153202 13279300 3,315 6,830 0,485 

2004 9063845 7036038 820754 35805 159641 14383000 3,470 7,093 0,489 

2005 9573305 7442273 830315 35470 159343 15638400 3,492 7,338 0,476 

2006 10232828 7976978 934180 35473 161412 16883800 3,536 7,484 0,472 

2007 10596624 8237393 983075 35688 161010 17726300 3,492 7,514 0,465 

 

4.Α.3. Καθαρό ποσοστό κέρδους και καθαρά πραγματικά κέρδη (σε λογάριθμους)  

Έτος r log(π) Έτος r log(π) 

1948 0,111 19,076 1978 0,061 19,875 

1949 0,102 19,020 1979 0,057 19,875 

1950 0,093 19,048 1980 0,043 19,657 

1951 0,101 19,149 1981 0,048 19,796 

1952 0,096 19,134 1982 0,037 19,524 

1953 0,090 19,102 1983 0,047 19,768 

1954 0,091 19,139 1984 0,060 20,030 

1955 0,097 19,290 1985 0,059 20,055 

1956 0,077 19,133 1986 0,055 20,016 

1957 0,078 19,169 1987 0,050 19,942 

1958 0,078 19,177 1988 0,049 19,947 

1959 0,083 19,270 1989 0,058 20,144 

1960 0,075 19,184 1990 0,055 20,113 

1961 0,077 19,235 1991 0,050 19,991 

1962 0,088 19,399 1992 0,052 20,050 

1963 0,091 19,457 1993 0,054 20,106 

1964 0,096 19,564 1994 0,057 20,210 

1965 0,107 19,719 1995 0,059 20,265 

1966 0,111 19,820 1996 0,067 20,431 

1967 0,100 19,765 1997 0,071 20,517 

1968 0,091 19,725 1998 0,061 20,410 

1969 0,077 19,618 1999 0,057 20,390 

1970 0,065 19,498 2000 0,044 20,185 

1971 0,070 19,631 2001 0,047 20,270 

1972 0,073 19,732 2002 0,052 20,392 
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Έτος r log(π) Έτος r log(π) 

1973 0,074 19,808 2003 0,056 20,483 

1974 0,053 19,580 2004 0,057 20,558 

1975 0,058 19,682 2005 0,053 20,537 

1976 0,060 19,757 2006 0,055 20,627 

1977 0,060 19,809 2007 0,055 20,651 
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4.Β. Μεθοδολογία εκτίμησης χρονοσειρών των ΗΠΑ, 1948 - 2007  

4.Β.1. Εκτίμηση της συνολικής απασχόλησης στους παραγωγικούς κλάδους [(Lj)NIPA]  

1) Farms: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007, ο κατά 

προσέγγιση κλάδος NAICS (93%) στους ΝΙΡΑ είναι επίσης ο Farms (σύμφωνα με το NAICS 

λαμβάνει την ονομασία Crop Production, code 111). 

2) Agricultural Services, forestry and fishing: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε 

τους πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 

2001 - 2007 ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS (37%) στους ΝΙΡΑ είναι ο Forestry, fishing, 

and related activities (σύμφωνα με το NAICS λαμβάνει την ονομασία Animal production, 

code 112, Forestry and logging, code 113, Fishing, hunting and trapping, code 114, Support 

activities for agriculture and forestry, code 115). Ωστόσο, στον κλάδο Forestry, fishing, and 

related activities δεν περιλαμβάνεται πλέον ο υποκλάδος Agricultural services καθώς 

διαχέεται στον τομέα των υπηρεσιών.  

3) Mining: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS (95%) αποτελεί επίσης ο Mining (NAICS code 21). 

4) Construction: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS (95%) αποτελεί επίσης ο Construction (NAICS code 23). 

5) Manufacturing: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS (95%) αποτελεί επίσης ο Manufacturing (NAICS code 31 - 33). 
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6) Transportation and public utilities: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους 

πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 

2007 ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS (95%) αποτελείται από τους κλάδους Utilities (NAICS 

code 22), Transportation and warehousing (NAICS code 48-49), Broadcasting and 

telecommunications (NAICS code 513).  

7) Eating and drinking: Για την περίοδο 1998 - 2007 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες ΝΙΡΑ 

που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το NAICS. Για την περίοδο 1964 - 1997 

χρησιμοποιήσαμε τη σχέση 4.7 σε συνδυασμό με τα σχετικά δεδομένα από το BLS (NAICS 

code 722) κάνοντας οπίσθια διαφορική προεκβολή (backwards differential extrapolation). 

Το ΒΕΑ παρείχε συναφή στοιχεία για την περίοδο 1977 - 1998 για τους μισθωτούς πλήρους 

και μερικής απασχόλησης (Full time and part time employees), αλλά όχι για το σύνολο των 

απασχολούμενων. Συγκρίνοντας τη χρονοσειρά του ΒΕΑ με εκείνη του BLS για τα έτη 1998 - 

2002 έχοντας ως σημείο αναφοράς τα δεδομένα πλήρους απασχόλησης που δημοσιεύονται 

στους πίνακες ΝΙΡΑ, παρατηρήσαμε πως εκείνη του ΒΕΑ παρουσίαζε μεγαλύτερη τυπική 

απόκλιση και για τον λόγο αυτό απορρίφθηκε.  

8) Computer data and processing services: Ο SIC κλάδος Computer data and processing 

services σχετίζεται σχεδόν απόλυτα με τους NAICS κλάδους Software publishers (code 

5112), Data processing services (code 5142), Computer system design & related services 

(code 5415) και τον υποκλάδο Software reproducing (code 334611) τον οποίον αποκλείσαμε 

λόγω έλλειψης στοιχείων. Για την περίοδο 1998 - 2007 προσθέσαμε τα στοιχεία πλήρους 

απασχόλησης των NAICS κλάδων με τους κωδικούς 5112, 5142 και 5145 που παρέχει το 

ΒΕΑ. Για την περίοδο 1977 - 1997 κάναμε διαφορική προεκβολή προς τα πίσω με τα 

αντίστοιχα στοιχεία που παρέχει το ΒΕΑ για τους μισθωτούς εργαζόμενους πλήρους και 

μερικής απασχόλησης. Τέλος για την περίοδο 1964 - 1976 κάναμε απλή προεκβολή. Να 

επισημάνουμε πως οι όποιες αποκλίσεις δεν έχουν μεγάλη εμπειρική σημασία λόγω της 
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περιορισμένης συμμετοχής που είχε ο κλάδος στη συνολική απασχόληση, τη δεδομένη 

χρονική περίοδο. 

9) Hotels and other lodging places: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους 

πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 

2007 ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS (95% - 96%) είναι ο Accommodation (NAICS code 

721). 

10) Personal Services: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA 

που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 δεν 

υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ καθώς με την αλλαγή του συστήματος 

ταξινόμησης ο συγκεκριμένος κλάδος καταργείται και περιλαμβάνεται ως επί το πλείστον 

στον κλάδο Other services (NAICS code 81). Έτσι, η καλύτερη λύση ήταν να προχωρήσουμε 

σε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή με τον κλάδο Other services. 

11) Auto repair, services, and parking: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους 

πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 

2007 δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ καθώς με την αλλαγή του συστήματος 

ταξινόμησης, ο συγκεκριμένος κλάδος καταργείται και περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο 

στον κλάδο Other Services (NAICS code 81). Σχετικά διαθέσιμα στοιχεία υπήρχαν μόνο κατά 

προσέγγιση στο BLS, τα οποία αποτελούνται από τους κλάδους Motor Vehicle Towing 

Automotive (NAICS code 48841), Equipment Rental and Leasing (NAICS code 5321) και 

Automotive Repair and Maintenance (NAICS code 8111). Έτσι κάναμε εμπρόσθια διαφορική 

μεταβολή με το άθροισμά τους. Σε συγκρίσεις που κάναμε για τα έτη πριν το 2000 όπου 

είχαμε διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά 

όμως υπήρχε ακρίβεια ως προς τη τάση. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του κλάδου, οι 

όποιες αποκλίσεις δεν επηρεάζουν τα συνολικά μεγέθη. 
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12) Miscellaneous repair services: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους 

πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 

2007 δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ καθώς με την αλλαγή του συστήματος 

ταξινόμησης, ο συγκεκριμένος κλάδος παύει να εμφανίζεται στους πίνακες ΝΙΡΑ καθώς 

περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο Other Services (NAICS code 81). Σχετικά 

διαθέσιμα στοιχεία υπήρχαν μόνο κατά προσέγγιση στο BLS, τα οποία αποτελούνται από 

τους κλάδους Electronic and precision equipment repair and maintenance (NAICS code 

8112), Commercial and industrial machinery and equipment (except Automotive and 

electronic), Repair and maintenance (NAICS code 8113) και Personal and household goods 

repair and maintenance (NAICS code 8114). Έτσι, προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική 

προεκβολή με το άθροισμά τους. Συγκρίνοντας με τα έτη πριν το 2000 όπου είχαμε 

διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ, τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά όμως 

υπήρχε ακρίβεια ως προς τη τάση. Δεδομένου του μικρού μεγέθους του κλάδου, οι όποιες 

αποκλίσεις δεν επηρεάζουν τα συνολικά μεγέθη. 

13) Motion Pictures: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Το 1987 με τη περιορισμένη αναθεώρηση 

του συστήματος ταξινόμησης από SIC72 σε SIC87 προκύπτουν κάποιες μικρές αποκλίσεις. 

Έτσι, για τη χρονική περίοδο 1987 - 2000 κάναμε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή. Για την 

περίοδο 2001 - 2007 ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS (72%) είναι ο Motion Picture and 

Sound Recording Industries (NAICS code 512).  

14) Amusement and recreation services: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε 

τους πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Το 1987 με τη 

περιορισμένη αναθεώρηση του συστήματος ταξινόμησης από SIC72 σε SIC87 προκύπτουν 

κάποιες ελάχιστες αποκλίσεις. Έτσι, για τη χρονική περίοδο 1987 - 2000 κάναμε εμπρόσθια 

διαφορική προεκβολή. Για την περίοδο 2001 - 2007 ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS (70%) 
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αποτελείται από τους κλάδους Performing arts, spectator sports, and related industries 

(NAICS code 711) και Amusement, gambling, and recreation industries (NAICS code 713) 

15) Health services: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 ο κατά 

προσέγγιση κλάδος NAICS (95%) αποτελείται από τους κλάδους Ambulatory health care 

services (NAICS code 621) και Hospitals (NAICS code 622). 

16) Education: Για την περίοδο 1964 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2001 - 2007 ο κατά 

προσέγγιση κλάδος NAICS (95%) είναι ο Educational services (NAICS code 61).  

17) Social Services: Για την περίοδο 1975 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που 

δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1974 υπάρχει 

πληροφόρηση μόνο για τον κλάδο Social services and membership organizations (SIC codes 

83, 86). Οπότε κάναμε προεκβολή με τον λόγο του κλάδου Social services προς τον κλάδο 

Social services and membership organizations, για το 1975. Για την περίοδο 2001 - 2007 

χρησιμοποιήσαμε τον κατά προσέγγιση κλάδο που είναι ο Social assistance (NAICS code 

624). 

18) Membership Organizations: Για την περίοδο 1975 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τους 

πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 

1974 υπάρχει πληροφόρηση μόνο για τον κλάδο Social services and membership 

organizations (SIC codes 83, 86). Οπότε πραγματοποιήσαμε προεκβολή με τον λόγο του 

κλάδου Membership organizations προς τον κλάδο Social services and membership 

organizations, για το 1975. Για την περίοδο 2001 - 2007 δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία 

από το ΒΕΑ καθώς με την αλλαγή του συστήματος ταξινόμησης ο συγκεκριμένος κλάδος 

παύει να εμφανίζεται στους πίνακες ΝΙΡΑ και περιλαμβάνεται κατά κύριο λόγο στον κλάδο 
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Other services (NAICS code 81). Σχετικά διαθέσιμα στοιχεία υπήρχαν μόνο κατά προσέγγιση 

στο BLS και πιο συγκεκριμένα ο κλάδος Religious, grantmaking, civic, professional, and 

similar organizations (NAICS code 813) με τον οποίο και πραγματοποιήσαμε εμπρόσθια 

προεκβολή. Σε δοκιμές που κάναμε για τα έτη πριν το 2000 υπήρχε ικανοποιητική ακρίβεια.  

19) Government enterprises (federal and local): Για την περίοδο 1964 - 2000 

χρησιμοποιήσαμε τους πίνακες NIPA που δημοσιεύονται από το ΒΕΑ, σύμφωνα με το SIC. 

Με την αλλαγή του συστήματος ταξινόμησης από SIC σε NAICS ο κλάδος είναι ο μοναδικός 

που δεν αναδιαρθρώνεται, οπότε χρησιμοποιήσαμε τα αντίστοιχα δεδομένα από τους 

πίνακες ΝΙΡΑ. 

4.Β.2. Εκτίμηση του ποσοστού παραγωγικής εργασίας στους παραγωγικούς κλάδους  

[(Lp/L)j] 

1) Farms: Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 1964 - 2002, ο 

Mohun (2005) προτείνει ως υποκατάστατο τον αντίστοιχο λόγο του κλάδου mining καθώς 

θεωρεί πως υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο κλάδων ως προς τις συνθήκες παραγωγής.  

2) Agricultural Services, forestry and fishing: Για την περίοδο 1982 - 2000 χρησιμοποιήσαμε 

τα SIC δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS. Για την περίοδο 1964 - 1981 

χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007 κάναμε προεκβολή με τον λόγο παραγωγικής εργασίας προς συνολική 

εργασία που έχουμε εκτιμήσει για το 2002.  

3) Mining: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που δημοσιεύονται 

από το ΒLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007, τον κατά προσέγγιση κλάδο 

NAICS αποτελεί επίσης ο Mining (NAICS code 21).  
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4) Construction: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί επίσης ο Construction (NAICS code 23). 

5) Manufacturing: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007, τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί επίσης ο Manufacturing (NAICS code 31 - 33). 

6) Transportation and public utilities: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007 

ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους Utilities (NAICS code 22), 

Transportation and warehousing (NAICS code 48-49), Broadcasting and telecommunications 

(NAICS code 513). 

7) Eating and Drinking: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο Food services and Drinking places (NAICS code 722). 

8) Computer Data and Processing Services: Για την περίοδο 1972 - 2002 χρησιμοποιήσαμε 

τα δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 

1971 κάνουμε προεκβολή χρησιμοποιώντας τον λόγο παραγωγικής εργασίας στον 

συγκεκριμένο κλάδο [(Lp/L)*(Lj)NIPA] προς το σύνολο της εργασίας στον κλάδο Business 

Services (SIC code 73). Για την περίοδο 2003 - 2007, τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS 

αποτελεί ο Computer system design & related services (NAICS code 5415). 

9) Hotels and other lodging places: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2002 - 2007, 

τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο Accommodation (NAICS code 721). 
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10) Personal Services: Ο κλάδος αυτός δε δημοσιεύεται αυτούσιος στη βάση δεδομένων 

του BLS. Ωστόσο περιλαμβάνονται οι υποκλάδοι Laundry, cleaning and garment services 

(SIC code 721), Beauty shops (SIC code 723) και Miscellaneous personal services (SIC code 

729) οι οποίοι για το 2002 αντιστοιχούν στο 85% όλων των εργαζομένων. Έτσι, για την 

περίοδο 1972 - 2002 χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά. Για την περίοδο 1964 - 1971 

χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους 

Personal care services (NAICS code 8121), Death care services (NAICS code 8122), 

Drycleaning and laundry services (NAICS code 8123). 

11) Auto repair, services, and parking: Για την περίοδο 1972 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1971 

χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από από τους κλάδους 

Support activities for road transportation (NAICS code 4884), Automotive equipment rental 

and Leasing (NAICS code 5321), Automotive repair and maintenance (NAICS code 8111). 

12) Miscellaneous repair services: Για την περίοδο 1972 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1971 

χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους 

Electronic and precision equipment repair and maintenance (NAICS code 8112), Commercial 

and industrial machinery and equipment (except Automotive and Electronic), Repair and 

maintenance (NAICS code 8113) και Personal and household goods repair and maintenance 

(NAICS code 8114). 

13) Motion Pictures: Για την περίοδο 1972 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1971 
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χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007 τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο Motion picture and 

sound recording industries (NAICS code 512).  

14) Amusement and recreation services: Για την περίοδο 1988 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1987 

χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους 

Performing arts, spectator sports, and related industries (NAICS code 711) και Amusement, 

gambling, and recreation industries (NAICS code 713). 

15) Health services: Για την περίοδο 1972 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1971 

χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους 

Ambulatory Health care services (NAICS code 621) και Hospitals (NAICS code 622). 

16) Education: Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία για την περίοδο 1964 - 

2002, ο Mohun (2005) προτείνει ως υποκατάστατο τον αντίστοιχο λόγο για τον τομέα των 

υπηρεσιών (SIC codes 70 - 89). Για την περίοδο 2003 - 2007, χρησιμοποιήσαμε κατά 

προσέγγιση τον τομέα Private service-providing (NAICS codes 54 - 81). 

17) Social Services: Για την περίοδο 1972 - 2000 χρησιμοποιήσαμε τα δεδομένα που 

δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 1971 

χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.2). Για την 

περίοδο 2003 - 2007, ο κατά προσέγγιση κλάδος NAICS αποτελείται από τους κλάδους 

Residential mental health and substance abuse facilities (NAICS code 62322), Homes for the 

elderly (NAICS code 623312), Other residential care facilities (NAICS code 6239), Social 
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assistance (NAICS code 624), Grantmaking and giving services (NAICS code 8132) και Social 

advocacy organizations (NAICS code 8133). 

18) Membership Organizations: Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα στοιχεία για την 

περίοδο 1964 - 2002, ο Mohun (2005) προτείνει ως υποκατάστατο τον υποκλάδο 

Professional membership organizations (SIC code 862) οποίος αν και αντιστοιχεί μόλις στο 

2% των εργαζομένων του κλάδου αποτελεί τη μόνη διαθέσιμη σχετική πληροφόρηση. Για 

την περίοδο 2003 - 2007, χρησιμοποιήσαμε κατά προσέγγιση τον τομέα Professional 

Organizations (NAICS code 81392). 

19) Government enterprises (federal and local): Επειδή δεν υπάρχουν σχετικά διαθέσιμα 

στοιχεία για την περίοδο 1964 - 2002, ο Mohun (2005) προτείνει ως υποκατάστατο τον 

αντίστοιχο λόγο για τον κλάδο Transportation and public utilities καθώς θεωρεί πως 

υπάρχει συνάφεια μεταξύ των δύο κλάδων ως προς τις συνθήκες παραγωγής. Τον λόγο 

αυτό χρησιμοποιήσαμε επίσης και για την περίοδο 2003 - 2007. 

4.Β.3. Εκτίμηση του λόγου xj = (EC/WS)j 

1) Farms: Για την εκτίμηση του μεταβλητού κεφαλαίου ανά εργαζόμενο στον κλάδο, δες 

4.Β.4. 

2) Agricultural Services, forestry and fishing: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους 

μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

3) Mining: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την 

ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια 

εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 
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4) Construction: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με 

την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια 

εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

5) Manufacturing: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, 

με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη 

συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

6) Transportation and public utilities: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους μισθούς 

(WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 

4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

7) Eating and Drinking: Για την περίοδο 1998 - 2007 εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους 

μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για την περίοδο 

1964 - 1997, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ χρησιμοποιήσαμε τον 

αντίστοιχο λόγο του κλάδου Retail trade (SIC code 52 - 59), καθώς σύμφωνα με το SIC 

αποτελεί υποκλάδο του (κεφάλαιο 4.3), και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε οπίσθια 

διαφορική προεκβολή. 

8) Computer Data and Processing Services: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους 

μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για την περίοδο 

1964 - 1997, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από το ΒΕΑ χρησιμοποιήσαμε τον 

αντίστοιχο λόγο του κλάδου Business Services (SIC code 73), καθώς σύμφωνα με το SIC 

αποτελεί υποκλάδο του (κεφάλαιο 4.3), και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε οπίσθια 

διαφορική προεκβολή. 
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9) Hotels and other lodging places: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή (EC) και τους μισθούς 

(WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 

4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

10) Personal Services: Για την περίοδο 1964 - 2000 εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών 

(EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό 

των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για την 

περίοδο 2001 - 2007 εκτιμήσαμε τον λόγο x του κλάδου Other services (ξεκινώντας από το 

2000) και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή.  

11) Auto repair, services, and parking: Για την περίοδο 1964 - 2000 εκτιμήσαμε την αμοιβή 

των μισθωτών (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που 

υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον 

αντίστοιχο λόγο x. Για την περίοδο 2001 - 2007 εκτιμήσαμε τον λόγο x του κλάδου Other 

services (ξεκινώντας από το 2000) και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική 

προεκβολή.  

12) Miscellaneous repair services: Για την περίοδο 1964 - 2000 εκτιμήσαμε την αμοιβή των 

μισθωτών (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον 

αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για 

την  περίοδο 2001 - 2007 εκτιμήσαμε τον λόγο x του κλάδου Other services (ξεκινώντας από 

το 2000) και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή.  

13) Motion Pictures: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) και τους μισθούς 

(WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 

4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 
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14) Amusement and recreation services: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) 

και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

15) Health services: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) και τους μισθούς 

(WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 

4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

16) Education: Αρχικά εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) και τους μισθούς (WS) 

στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 

και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 

17) Social Services: Για την περίοδο 1964 - 2000 εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) 

και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για την περίοδο 

2001 - 2007 εκτιμήσαμε τον λόγο x του κλάδου Other services (ξεκινώντας από το 2000) και 

στη συνέχεια προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή.  

18) Membership Organizations: Για την περίοδο 1964 - 2000 εκτιμήσαμε την αμοιβή των 

μισθωτών (EC) και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον 

αριθμό των εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. Για 

την  περίοδο 2001 - 2007 εκτιμήσαμε τον λόγο x του κλάδου Other services (ξεκινώντας από 

το 2000) και στη συνέχεια προχωρήσαμε σε εμπρόσθια διαφορική προεκβολή.  

19) Government enterprises (federal and local): Εκτιμήσαμε την αμοιβή των μισθωτών (EC) 

και τους μισθούς (WS) στον κλάδο, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε τον αριθμό των 

εργαζομένων στο 4.Β.1 και στη συνέχεια εκτιμήσαμε τον αντίστοιχο λόγο x. 
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4.Β.4. Εκτίμηση του μισθού που λαμβάνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στους 

παραγωγικούς κλάδους [(wp)j] 

1) Farms: Το BLS δε διαθέτει καθόλου δεδομένα σχετικά με τον μοναδιαίο μισθό που 

λαμβάνουν οι παραγωγικοί εργαζόμενοι στον κλάδο. Έτσι εφαρμόσαμε τη μεθοδολογία του 

Mohun όπου μέσω της σχέσης 4.15 σταθμίζουμε τον μισθό που λαμβάνουν οι παραγωγικοί 

εργαζόμενοι στο σύνολο των ιδιωτικών υπηρεσιών [(wp)ps] με τον ΝΙΡΑ λόγο της μοναδιαίας 

αμοιβής των εργαζομένων στον κλάδο, προς τη μοναδιαία αμοιβή των εργαζομένων στις 

ιδιωτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια πολλαπλασιάσαμε το αποτέλεσμα με τον λόγο x των 

ιδιωτικών υπηρεσιών ώστε να συμπεριλάβουμε και τις εργοδοτικές εισφορές στις 

απολαβές που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. 

2) Agricultural Services, forestry and fishing: Για την περίοδο 1982 - 2000 χρησιμοποιήσαμε 

τα δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 1964 - 

1981 χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.3). Για 

την περίοδο 2003 - 2007 κάναμε προεκβολή.  

3) Mining: Εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που 

υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον κλάδο. 

4) Construction: Εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο 

που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον κλάδο. 

5) Manufacturing: Εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια 

μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον 

κλάδο. 

6) Transportation and public utilities: Για την περίοδο 1964 - 2002 χρησιμοποιήσαμε τα 

δεδομένα που δημοσιεύονται από το BLS, σύμφωνα με το SIC. Για την περίοδο 2003 - 2007 

τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των 
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κλάδων Utilities (NAICS code 22), Transportation and warehousing (NAICS code 48-49), 

Broadcasting and telecommunications (NAICS code 513).  

7) Eating and Drinking: Εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια 

μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον 

κλάδο. 

8) Computer Data and Processing Services: Για την περίοδο 1972 - 2002 εκτιμήσαμε τον 

μισθό των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το 

ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον 

κλάδο. Για την περίοδο 1964 - 1971 κάναμε προεκβολή με τον λόγο, του συνολικού 

μεταβλητού κεφαλαίου του κλάδου προς εκείνον του Business services (προσαρμοσμένο ως 

προς το μισθιακό ισοδύναμο), για το έτος 1972. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των κλάδων 

Software publishers (NAICS code 5112), Data processing services (NAICS code 5142), 

Computer system design & related services (NAICS code 5415).  

9) Hotels and other lodging places: Εκτιμήσαμε την αμοιβή των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 

παραγωγικών εργαζομένων στον κλάδο. 

10) Personal Services: Για την περίοδο 1972 - 2002 εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 

παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον κλάδο. Για την 

περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες 

υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του 

παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 1964 - 1971 κάναμε προεκβολή με τον λόγο 

του συνολικού μεταβλητού κεφαλαίου στον κλάδο προς τον κλάδο Business services 
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(προσαρμοσμένο ως προς το μισθιακό ισοδύναμο). Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά 

προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των κλάδων 

Personal care services (NAICS code 8121), Death care services (NAICS code 8122), 

Drycleaning and laundry services (NAICS code 8123).  

11) Auto repair, services, and parking: Για την περίοδο 1972 - 2002 εκτιμήσαμε τον μισθό 

των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το 

ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον 

κλάδο. Για την περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο 

Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS 

μισθό του παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά προσέγγιση 

κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των κλάδων Support 

activities for road transportation (NAICS code 4884), Automotive equipment rental and 

Leasing (NAICS code 5321), Automotive repair and maintenance (NAICS code 8111).  

12) Miscellaneous repair services: Για την περίοδο 1972 - 2002 εκτιμήσαμε τον μισθό των 

παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό 

των παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον κλάδο. 

Για την περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες 

υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του 

παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS 

αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των κλάδων Electronic and precision 

equipment repair and maintenance (NAICS code 8112), Commercial and industrial machinery 

and equipment (except Automotive and Electronic), Repair and maintenance (NAICS code 

8113) και Personal and household goods repair and maintenance (NAICS code 8114).  

13) Motion Pictures: Για την περίοδο 1972 - 2007 εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 
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παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον κλάδο. Για την 

περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες 

υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του 

παραγωγικού εργαζόμενου. 

14) Amusement and recreation services: Για την περίοδο 1988 - 2002 εκτιμήσαμε τον μισθό 

των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το 

ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον 

κλάδο. Για την περίοδο 1964 - 1987 χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο 

Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS 

μισθό του παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 2003 - 2007 τον κατά προσέγγιση 

κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των κλάδων Performing 

arts, spectator sports, and related industries (NAICS code 711) και Amusement, gambling, 

and recreation industries (NAICS code 713).  

15) Health services: Για την περίοδο 1972 - 2007 εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 

παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον κλάδο. Για την 

περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιήσαμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες 

υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του 

παραγωγικού εργαζόμενου. 

16) Education: Εκτιμήσαμε την αμοιβή των παραγωγικών εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο 

που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων στον κλάδο. 

17) Social Services: Για την περίοδο 1972 - 2002 εκτιμήσαμε τον μισθό των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 

παραγωγικών εργαζομένων στο σύνολο της εργασίας που απασχολείται στον κλάδο. Για την 
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περίοδο 1964 - 1971 χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία που προτείνει ο Mohun (δες 

υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του 

παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 1964 - 1987 χρησιμοποιούμε τη μεθοδολογία 

που προτείνει ο Mohun (δες υποκεφάλαιο 4.3) εκτιμώντας το συνολικό μεταβλητό 

κεφάλαιο, παρά τον BLS μισθό του παραγωγικού εργαζόμενου. Για την περίοδο 2003 - 2007 

τον κατά προσέγγιση κλάδο NAICS αποτελεί ο μέσος μοναδιαίος σταθμισμένος μισθός των 

κλάδων Residential mental health and substance abuse facilities (NAICS code 62322), Homes 

for the elderly (NAICS code 623312), Other residential care facilities (NAICS code 6239), 

Social assistance (NAICS code 624), Grantmaking and giving services (NAICS code 8132) και 

Social advocacy organizations (NAICS code 8133).  

18) Membership Organizations: Εκτιμήσαμε την αμοιβή των παραγωγικών εργαζομένων, με 

την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των παραγωγικών εργαζομένων 

στον κλάδο. 

19) Government enterprises (federal and local): Εκτιμήσαμε την αμοιβή των παραγωγικών 

εργαζομένων, με την ίδια μέθοδο που υπολογίσαμε στο 4.Β.2, το ποσοστό των 

παραγωγικών εργαζομένων στον κλάδο. 
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Παράρτημα 5ου Κεφαλαίου 

 

5.Α. Κλαδική Ταξινόμηση της Οικονομικής Δραστηριότητας  της Ιαπωνίας σε 

Παραγωγική και Μη Παραγωγική 

α) Παραγωγικοί κλάδοι 

1.  Rice, wheat production 

2.  Miscellaneous crop farming 

3.  Livestock and sericulture farming 

4.  Agricultural services 

5.  Forestry 

6.  Fisheries 

7.  Mining 

8.  Livestock products 

9.  Seafood products 

10. Flour and grain mill products 

11. Miscellaneous foods and related products 

12. Prepared animal foods and organic 

fertilizers 

13. Beverages 

14. Tobacco 

15. Textile products 

16. Lumber and wood products 

17. Furniture and fixtures 

18. Pulp, paper, and coated and glazed paper 

19. Paper products 

20. Printing, plate making for printing and 

bookbinding 

21. Leather and leather products 

22. Rubber products 

23. Chemical fertilizers 

24. Basic inorganic chemicals 

25. Basic organic chemicals 

49. Communication equipment 

50. Electronic equipment and electric 

measuring instruments 

52. Electronic parts 

53. Miscellaneous electrical machinery 

equipment 

54. Motor vehicles 

55. Motor vehicle parts and accessories 

56. Other transportation equipment 

57. Precision machinery & equipment 

58. Plastic products 

59. Miscellaneous manufacturing industries 

60. Construction 

61. Civil engineering 26. Organic chemicals 

27. Chemical fibers 

28. Miscellaneous chemical products 

29. Pharmaceutical products  

30. Petroleum products 

31. Coal products 

32. Glass and its products 

33. Cement and its products 

34. Pottery 

35. Miscellaneous ceramic, stone and clay 

products 

36. Pig iron and crude steel 

37. Miscellaneous iron and steel 

38. Smelting and refining of non-ferrous metals 

39. Non-ferrous metal products  

40. Fabricated constructional and architectural 

metal products 

41. Miscellaneous fabricated metal products 

42. General industry machinery 

43. Special industry machinery 
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51. Semiconductor devices and integrated 

circuits 

46. Electrical generating, transmission, 

distribution and industrial apparatus 

47. Household electric appliances 

48. Electronic data processing machines, 

digital and analog computer equipment and 

accessories 

62. Electricity 

63. Gas, heat supply 

64. Waterworks  

65. Water supply for industrial use 

66. Waste disposal 

67. Railway 

44. Miscellaneous machinery 

45. Office and service industry machines 

68. Road transportation 

69. Water transportation 

70. Air transportation 

71. Other transportation and packing 

72. Telegraph and telephone  

73. Mail 

74. Education (private and non-profit) 

75. Research (private) 

76. Medical (private) 

77. Hygiene (private and non-profit) 

78. Other public services 

 

β) Μη παραγωγικοί κλάδοι 

1. Wholesale Trade 

2. Retail Trade 

3. Finance 

4. Insurance 

5. Real estate 

6. Housing 

7. Advertising 

8. Rental of office equipment and goods 

9. Other services for businesses 

10. Education (public) 

11. Research (public) 

12. Medical (public) 

13. Hygiene (public) 

14. Social insurance and social welfare (public) 

15. Public administration 

16. Social insurance and social welfare (non-

profit) 

17. Activities not elsewhere classified 
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5.Β. Χρονολογικές Σειρές της Ιαπωνικής Οικονομίας, 1973 - 2006 

5.Β.1. Απασχόληση και Μισθοί  

Έτος Lp Lu Lp/Lu V Wu Wu/V 

1973 33655669 22473154 1,498 38106 35232 0,925 

1974 32996834 22868674 1,443 46924 44593 0,950 

1975 32369319 23427860 1,382 52556 54003 1,028 

1976 32441405 23831286 1,361 58473 61196 1,047 

1977 32598119 24383884 1,337 64085 69233 1,080 

1978 32816582 24752141 1,326 68893 75367 1,094 

1979 32930972 25271878 1,303 72718 80837 1,112 

1980 32852665 25718334 1,277 76094 87455 1,149 

1981 32763991 26254673 1,248 80599 84242 1,045 

1982 32764794 26737410 1,225 84070 88212 1,049 

1983 33012903 27392990 1,205 88106 92616 1,051 

1984 32923082 27690885 1,189 91593 97359 1,063 

1985 33028532 27916686 1,183 93774 102459 1,093 

1986 32866060 28389389 1,158 97923 106848 1,091 

1987 32669451 28825271 1,133 101448 110846 1,093 

1988 32965954 29244751 1,127 107979 115872 1,073 

1989 33379024 29752155 1,122 115698 122164 1,056 

1990 33496616 30690763 1,091 118456 134071 1,132 

1991 34054517 31440684 1,083 126170 144587 1,146 

1992 34352347 31875568 1,078 130631 147589 1,130 

1993 34188966 32289716 1,059 130562 152265 1,166 

1994 34043822 32504767 1,047 131979 155986 1,182 

1995 33745867 32885953 1,026 134179 158635 1,182 

1996 33711832 33195168 1,016 135769 157325 1,159 

1997 33973307 33399693 1,017 138245 160000 1,157 

1998 33336786 33243214 1,003 134931 158629 1,176 

1999 32819217 32847783 0,999 131199 156473 1,193 

2000 32460443 32791557 0,990 131585 156287 1,188 

2001 31890346 32870654 0,970 125418 159387 1,271 

2002 31021248 32726752 0,948 120189 157866 1,313 

2003 30778522 32760478 0,940 121169 153417 1,266 

2004 30610359 33068641 0,926 119196 156435 1,312 

2005 30400413 33515587 0,907 119103 158940 1,334 

2006 30399725 33799275 0,899 122118 159327 1,305 
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5.Β.2. Ποσοστό Υπεραξίας, Αξιακή Σύνθεση Κεφαλαίου και Γενικό Ποσοστό Κέρδους σε 

Τιμές Αγοράς  

Έτος MVA S NOS ŵp yp GC RSV VCC R r 

1973 96883 58777 12745 2,741 6,278 188382 1,542 4,944 0,312 0,068 

1974 114378 67454 12289 2,886 6,561 241186 1,438 5,140 0,280 0,051 

1975 124508 71952 8645 2,934 6,643 257477 1,369 4,899 0,279 0,034 

1976 140825 82352 9625 2,953 6,869 280403 1,408 4,795 0,294 0,034 

1977 155542 91457 8743 2,995 6,980 307535 1,427 4,799 0,297 0,028 

1978 170636 101744 11709 3,032 7,114 336471 1,477 4,884 0,302 0,035 

1979 184614 111897 14540 3,113 7,653 379367 1,539 5,217 0,295 0,038 

1980 200257 124163 18532 3,089 8,430 427303 1,632 5,615 0,291 0,043 

1981 215171 134572 33509 3,142 8,617 453445 1,670 5,626 0,297 0,074 

1982 225954 141884 35236 3,169 8,745 479345 1,688 5,702 0,296 0,074 

1983 234516 146411 34398 3,224 8,708 508138 1,662 5,767 0,288 0,068 

1984 250180 158587 38743 3,266 8,912 541115 1,731 5,908 0,293 0,072 

1985 265552 171778 44668 3,308 9,267 575070 1,832 6,133 0,299 0,078 

1986 273122 175199 45329 3,411 9,156 597900 1,789 6,106 0,293 0,076 

1987 285197 183749 45278 3,509 9,511 626197 1,811 6,173 0,293 0,072 

1988 305207 197229 51045 3,661 9,966 666199 1,827 6,170 0,296 0,077 

1989 324457 208759 54708 3,799 10,227 733501 1,804 6,340 0,285 0,075 

1990 344658 226202 60371 3,795 10,648 802843 1,910 6,778 0,282 0,075 

1991 367778 241608 64013 3,854 10,815 871630 1,915 6,908 0,277 0,073 

1992 371933 241302 57693 3,880 10,639 924016 1,847 7,073 0,261 0,062 

1993 366748 236186 52239 4,045 10,464 959274 1,809 7,347 0,246 0,054 

1994 365744 233765 47067 3,860 10,433 975378 1,771 7,390 0,240 0,048 

1995 370642 236462 43193 3,979 10,727 995826 1,762 7,422 0,237 0,043 

1996 381329 245560 53763 4,041 11,107 1014836 1,809 7,475 0,242 0,053 

1997 387187 248942 54590 4,034 11,112 1044972 1,801 7,559 0,238 0,052 

1998 376017 241087 45152 4,003 10,984 1055486 1,787 7,822 0,228 0,043 

1999 368545 237345 46925 3,961 11,068 1049229 1,809 7,997 0,226 0,045 

2000 369421 237836 47728 4,054 11,381 1049932 1,807 7,979 0,227 0,045 

2001 359155 233737 40786 3,980 11,398 1042501 1,864 8,312 0,224 0,039 

2002 352331 232142 44401 3,980 11,681 1028325 1,931 8,556 0,226 0,043 

2003 348561 227392 45485 4,100 11,887 1014287 1,877 8,371 0,224 0,045 

2004 352786 233590 49319 4,100 12,277 1014082 1,960 8,508 0,230 0,049 

2005 357114 238011 52522 4,195 12,797 1010576 1,998 8,485 0,236 0,052 

2006 357334 235215 48309 4,348 13,045 1031441 1,926 8,446 0,228 0,047 
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5.Β.3. Ποσοστό Υπεραξίας σε Εργασιακές και Χρηματικές Αξίες180  

Έτος S* V* RSV* RSV΄ 

1973 54851527 29790538 1,841 1,836 

1974 57908074 31838954 1,819 1,707 

1975 56799169 33160922 1,713 1,611 

1976 64088844 36482142 1,757 1,644 

1977 73183176 41409072 1,767 1,668 

1978 60732974 33467426 1,815 1,724 

1979 60853790 31857047 1,910 1,802 

1980 83990000 40658000 2,066 1,922 

1981 84543000 40049000 2,111 1,941 

1982 107050000 50025000 2,140 1,962 

1983 96398000 45681000 2,110 1,937 

1984 127130000 56027000 2,269 2,013 

1985 143360000 57181000 2,507 2,129 

1986 127460000 52560000 2,425 2,088 

1987 110860000 46576000 2,380 2,113 

1988 112560000 46248000 2,434 2,129 

1989 121783706 48308799 2,521 2,119 

1990 169400000 64568000 2,624 2,259 

1991 267430000 101510000 2,635 2,276 

1992 301630000 115770000 2,605 2,216 

1993 249472099 98747144 2,526 2,187 

1994 215245540 87416196 2,462 2,145 

1995 215392144 88972305 2,421 2,128 

1996 196179090 80409707 2,440 2,170 

1997 356639189 143523904 2,485 2,162 

1998 429531022 172885009 2,484 2,165 

1999 319894902 128020863 2,499 2,189 

2000 428423431 170035412 2,520 2,189 

2001 489937687 184614959 2,654 2,265 

2002 276422469 100289441 2,756 2,340 

2003 253112307 95150749 2,660 2,290 

2004 244838161 90318653 2,711 2,386 

2005 267975231 98006033 2,734 2,416 

2006 290560904 107139490 2,712 2,344 

 

 

                                                           
180

 Η διαφορά μεταξύ RSV και RSV΄ είναι πως στο δεύτερο περιλαμβάνονται οι αποσβέσεις του 

παραγωγικού τομέα στην υπεραξία. Περισσότερα για το ζήτημα, δες σσ. 236 - 237. 
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5.Β.4. Χρονοσειρές Επενδύσεων, Εμπορίου και Χρέους  

Έτος (INV/GDP)JPN (INV/GDP)USA EXP/IMP DEBΤ/GDP 

1973 36,58 19,61 1,00 0,16 

1974 34,97 19,02 0,95 0,17 

1975 32,62 17,81 1,00 0,21 

1976 31,35 18,17 1,06 0,27 

1977 30,32 19,50 1,14 0,33 

1978 30,56 20,85 1,18 0,41 

1979 31,84 21,45 0,93 0,46 

1980 31,73 20,42 0,94 0,51 

1981 30,74 20,15 1,05 0,56 

1982 29,53 19,05 1,05 0,60 

1983 27,91 18,73 1,14 0,66 

1984 27,51 19,68 1,22 0,67 

1985 27,71 19,69 1,31 0,68 

1986 27,67 19,39 1,54 0,71 

1987 28,53 18,82 1,41 0,74 

1988 30,14 18,49 1,28 0,71 

1989 31,30 18,18 1,17 0,68 

1990 32,14 17,44 1,10 0,68 

1991 31,76 16,26 1,19 0,67 

1992 30,54 16,16 1,28 0,72 

1993 29,37 16,67 1,32 0,78 

1994 28,39 17,18 1,29 0,85 

1995 27,89 17,68 1,18 0,92 

1996 28,30 18,12 1,05 1,00 

1997 27,71 18,52 1,11 1,07 

1998 25,86 19,14 1,21 1,20 

1999 25,48 19,66 1,18 1,34 

2000 25,18 20,02 1,15 1,42 

2001 24,67 19,35 1,06 1,52 

2002 23,27 18,24 1,13 1,61 

2003 22,80 18,19 1,16 1,67 

2004 22,71 18,78 1,17 1,78 

2005 23,30 19,49 1,11 1,92 

2006 23,35 19,67 1,08 1,91 
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Παράρτημα 6ου Κεφαλαίου 

6.Α.1. Ακαθάριστο Προϊόν, Μισθοί και Απασχόληση  

 
Lp Lu V Wu ΧP IIP DP MVA S 

1995 2252 1880 20605 17064 102946 35546 4322 63078 42473 

1999 2280 1982 28532 24700 136315 43458 6051 86806 58274 

2000 2225 2030 29993 35781 171446 61589 6516 103341 73348 

2005 2193 2357 42905 54385 243588 81202 10313 152074 109169 
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6.Α.2. Δεδομένα σχετικά με το Προσαρμοσμένο Ποσοστό Υπεραξίας 

1995 *λ  D
*λ  

m
*λ M  μ Μ β 0

*a  db  mb  

1 0,159 0,150 0,009 0,052 0,087 0,073 0,123 0,217 0,016 

2 0,149 0,139 0,010 0,064 0,094 0,004 0,127 0,000 0,000 

3 0,127 0,114 0,013 0,073 0,122 0,008 0,104 0,000 0,000 

4 0,121 0,107 0,015 0,076 0,140 0,116 0,027 0,391 0,114 

5 0,104 0,089 0,015 0,103 0,144 0,099 0,062 0,225 0,081 

6 0,104 0,086 0,018 0,119 0,172 0,003 0,061 0,001 0,000 

7 0,106 0,081 0,025 0,177 0,239 0,012 0,062 0,043 0,013 

8 0,089 0,021 0,069 0,629 0,663 0,037 0,014 0,018 0,004 

9 0,084 0,056 0,028 0,217 0,270 0,027 0,041 0,038 0,062 

10 0,089 0,059 0,030 0,235 0,289 0,010 0,045 0,010 0,007 

11 0,113 0,097 0,016 0,091 0,158 0,022 0,068 0,015 0,005 

12 0,092 0,061 0,031 0,205 0,300 0,063 0,031 -0,002 -0,002 

13 0,119 0,091 0,028 0,195 0,272 0,010 0,071 0,004 0,001 

14 0,127 0,096 0,031 0,228 0,294 0,015 0,078 0,005 0,012 

15 0,093 0,060 0,033 0,244 0,316 0,018 0,044 0,006 0,014 

16 0,101 0,059 0,042 0,366 0,403 0,005 0,050 0,003 0,029 

17 0,207 0,196 0,011 0,082 0,103 0,021 0,184 0,002 0,002 

18 0,116 0,103 0,012 0,086 0,119 0,010 0,089 0,050 0,022 

19 0,074 0,063 0,011 0,049 0,111 0,000 0,048 0,055 0,000 

20 0,084 0,079 0,006 0,029 0,054 0,000 0,070 0,011 0,000 

21 0,109 0,087 0,022 0,151 0,212 0,026 0,066 0,020 0,000 

22 0,069 0,059 0,009 0,054 0,089 0,295 0,030 0,374 0,049 

23 0,199 0,188 0,012 0,061 0,112 0,033 0,181 0,085 0,001 

24 0,136 0,119 0,016 0,070 0,157 0,016 0,109 0,016 0,000 

25 0,106 0,097 0,009 0,042 0,085 0,029 0,062 0,016 0,004 

26 0,104 0,101 0,003 0,013 0,028 0,025 0,093 0,007 0,000 

27 0,055 0,053 0,002 0,010 0,017 0,015 0,048 0,049 0,005 

28 0,097 0,089 0,008 0,055 0,080 0,003 0,075 0,000 0,000 

29 0,119 0,103 0,016 0,092 0,159 0,000 0,078 0,000 0,000 

30 0,243 0,241 0,001 0,008 0,013 0,000 0,238 0,095 0,004 

31 0,121 0,111 0,010 0,077 0,096 0,001 0,104 0,219 0,003 

32 0,087 0,083 0,004 0,023 0,041 0,004 0,067 0,094 0,001 

 

MINw  
P
MINw  m

*λ  
adj.
*S

 adj.
*V

 

3260 2513 0,104 5041 1654 
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MINw  P
MINw  

m
*λ  

adj.
*S  adj.

*V
 

4866 3689 0,068 4648 1511 

 

 

 

1999 *λ  D
*λ  

m
*λ M  μ Μ β 0

*a  db  mb  

1 0,104 0,098 0,006 0,055 0,090 0,051 0,082 0,293 0,028 

2 0,098 0,092 0,006 0,058 0,087 0,000 0,083 0,000 0,000 

3 0,072 0,063 0,009 0,093 0,137 0,005 0,057 0,002 0,000 

4 0,076 0,066 0,009 0,077 0,138 0,081 0,020 0,533 0,145 

5 0,074 0,064 0,010 0,110 0,149 0,065 0,047 0,274 0,136 

6 0,074 0,063 0,011 0,115 0,162 0,001 0,047 0,002 0,000 

7 0,074 0,059 0,015 0,167 0,216 0,008 0,048 0,069 0,016 

8 0,062 0,010 0,052 0,753 0,763 0,026 0,009 0,028 0,009 

9 0,051 0,033 0,018 0,216 0,267 0,028 0,023 0,050 0,094 

10 0,065 0,046 0,019 0,235 0,282 0,008 0,038 0,015 0,011 

11 0,069 0,060 0,009 0,075 0,135 0,015 0,043 0,024 0,006 

12 0,071 0,050 0,020 0,202 0,296 0,040 0,029 -0,001 -0,002 

13 0,079 0,062 0,017 0,186 0,254 0,008 0,048 0,006 0,002 

14 0,096 0,078 0,018 0,207 0,259 0,013 0,066 0,006 0,019 

15 0,066 0,045 0,021 0,255 0,313 0,019 0,035 0,008 0,025 

16 0,069 0,042 0,027 0,372 0,399 0,004 0,037 0,002 0,041 

17 0,140 0,132 0,008 0,093 0,112 0,032 0,126 0,003 0,005 

18 0,079 0,070 0,008 0,089 0,122 0,012 0,060 0,063 0,036 

19 0,058 0,050 0,008 0,042 0,110 0,000 0,037 0,091 0,000 

20 0,093 0,088 0,005 0,047 0,072 0,000 0,082 0,015 0,000 

21 0,070 0,057 0,013 0,139 0,190 0,016 0,044 0,033 0,000 

22 0,045 0,039 0,005 0,049 0,079 0,360 0,024 0,502 0,138 

23 0,164 0,156 0,008 0,062 0,119 0,042 0,150 0,112 0,005 

24 0,064 0,055 0,009 0,058 0,134 0,056 0,051 0,010 0,018 

25 0,087 0,073 0,014 0,152 0,211 0,026 0,059 0,017 0,011 

26 0,062 0,059 0,002 0,015 0,032 0,038 0,055 0,011 0,001 

27 0,029 0,024 0,005 0,054 0,075 0,015 0,018 0,129 0,000 

28 0,063 0,057 0,006 0,056 0,082 0,013 0,049 0,000 0,000 

29 0,066 0,058 0,008 0,068 0,112 0,007 0,046 0,000 0,000 

30 0,175 0,174 0,001 0,012 0,017 0,000 0,173 0,122 0,033 

31 0,092 0,085 0,007 0,085 0,101 0,001 0,082 0,336 0,000 

32 0,060 0,055 0,005 0,055 0,073 0,007 0,046 0,156 0,000 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 303 - 
 

 

 

 

 

 

2000 *λ  D
*λ  

m
*λ M  μ Μ β 0

*a  db  mb  

1 0,076 0,071 0,005 0,061 0,107 0,063 0,057 0,339 0,045 

2 0,065 0,061 0,004 0,052 0,092 0,008 0,055 0,000 0,000 

3 0,046 0,040 0,006 0,076 0,132 0,007 0,033 0,001 0,000 

4 0,052 0,045 0,008 0,099 0,172 0,070 0,015 0,568 0,171 

5 0,056 0,045 0,011 0,192 0,246 0,086 0,035 0,179 0,182 

6 0,070 0,060 0,010 0,148 0,214 0,004 0,046 0,008 0,001 

7 0,042 0,033 0,009 0,157 0,209 0,007 0,025 0,080 0,023 

8 0,036 0,004 0,032 0,681 0,720 0,074 0,002 0,090 0,020 

9 0,036 0,023 0,012 0,225 0,276 0,038 0,016 0,067 0,131 

10 0,042 0,030 0,012 0,222 0,273 0,014 0,024 0,018 0,023 

11 0,045 0,038 0,007 0,099 0,165 0,018 0,026 0,013 0,012 

12 0,041 0,025 0,015 0,219 0,343 0,055 0,014 0,003 0,000 

13 0,058 0,045 0,013 0,196 0,289 0,010 0,037 0,024 0,021 

14 0,057 0,044 0,013 0,223 0,299 0,018 0,037 0,018 0,041 

15 0,042 0,029 0,013 0,212 0,285 0,029 0,022 0,007 0,026 

16 0,036 0,022 0,014 0,234 0,319 0,004 0,018 0,008 0,114 

17 0,093 0,085 0,007 0,138 0,165 0,013 0,081 0,003 0,038 

18 0,061 0,053 0,008 0,116 0,178 0,014 0,043 0,042 0,039 

19 0,031 0,025 0,006 0,075 0,128 0,000 0,016 0,111 0,000 

20 0,038 0,033 0,005 0,081 0,119 0,000 0,026 0,025 0,000 

21 0,043 0,035 0,007 0,108 0,164 0,013 0,025 0,039 0,001 

22 0,031 0,026 0,005 0,067 0,112 0,001 0,016 1,179 -0,017 

23 0,176 0,167 0,009 0,104 0,192 0,006 0,164 0,142 -0,001 

24 0,034 0,018 0,015 0,252 0,340 0,357 0,013 0,018 0,004 

25 0,065 0,055 0,010 0,181 0,224 0,014 0,050 0,036 0,013 

26 0,039 0,030 0,009 0,148 0,198 0,038 0,018 0,045 0,004 

27 0,021 0,017 0,003 0,053 0,074 0,016 0,014 0,127 0,007 

28 0,045 0,037 0,008 0,123 0,182 0,005 0,023 0,001 0,000 

29 0,067 0,064 0,004 0,057 0,083 0,002 0,055 0,000 0,000 

30 0,105 0,104 0,001 0,008 0,014 0,005 0,102 0,166 -0,015 

31 0,070 0,064 0,006 0,106 0,125 0,005 0,061 0,226 -0,003 

32 0,037 0,034 0,003 0,045 0,067 0,007 0,029 0,364 0,012 

MINw  P
MINw  

m
*λ  

adj.
*S  adj.

*V
 

4836 6397 0,045 3992 1022 



Η Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών: Μία Θεωρητική και Εμπειρική Διερεύνηση 

 

- 304 - 
 

2005 *λ  D
*λ  

m
*λ M  μ Μ β 0

*a  db  mb  

1 0,062 0,059 0,002 0,059 0,101 0,044 0,051 0,483 0,053 

2 0,043 0,040 0,003 0,074 0,122 0,000 0,036 0,000 0,000 

3 0,030 0,027 0,003 0,077 0,137 0,004 0,022 0,001 0,000 

4 0,033 0,030 0,003 0,081 0,135 0,056 0,012 0,791 0,232 

5 0,032 0,027 0,004 0,150 0,189 0,057 0,023 0,228 0,289 

6 0,043 0,038 0,005 0,152 0,231 0,002 0,026 0,007 0,002 

7 0,030 0,025 0,005 0,165 0,207 0,006 0,021 0,125 0,048 

8 0,019 0,003 0,015 0,624 0,670 0,075 0,002 0,126 0,040 

9 0,020 0,013 0,007 0,255 0,302 0,052 0,009 0,077 0,192 

10 0,022 0,016 0,006 0,207 0,255 0,014 0,012 0,028 0,035 

11 0,026 0,023 0,003 0,093 0,152 0,012 0,016 0,018 0,017 

12 0,030 0,020 0,010 0,288 0,435 0,054 0,011 0,005 0,000 

13 0,029 0,022 0,007 0,212 0,313 0,016 0,016 0,056 0,022 

14 0,030 0,024 0,006 0,221 0,271 0,017 0,021 0,027 0,042 

15 0,031 0,025 0,006 0,198 0,260 0,020 0,021 0,009 0,040 

16 0,020 0,013 0,007 0,270 0,309 0,005 0,011 0,019 0,248 

17 0,042 0,036 0,006 0,216 0,276 0,010 0,033 0,008 0,063 

18 0,036 0,031 0,004 0,134 0,182 0,004 0,026 0,075 0,089 

19 0,019 0,016 0,002 0,044 0,097 0,001 0,010 0,133 0,003 

20 0,016 0,014 0,002 0,065 0,095 0,000 0,013 0,036 0,000 

21 0,032 0,028 0,004 0,106 0,177 0,008 0,023 0,060 0,001 

22 0,020 0,017 0,002 0,074 0,069 0,000 0,011 1,579 -0,022 

23 0,073 0,069 0,004 0,112 0,109 0,006 0,067 0,201 0,003 

24 0,016 0,008 0,007 0,258 0,872 0,480 0,005 0,039 0,005 

25 0,015 0,012 0,003 0,101 0,056 0,007 0,010 0,027 0,009 

26 0,023 0,020 0,003 0,099 0,305 0,020 0,016 0,087 0,001 

27 0,009 0,008 0,001 0,035 0,105 0,013 0,007 0,155 0,006 

28 0,029 0,027 0,002 0,052 0,038 0,005 0,023 0,001 0,000 

29 0,045 0,043 0,001 0,042 0,037 0,003 0,038 0,000 0,000 

30 0,071 0,071 0,000 0,003 0,084 0,001 0,068 0,291 0,032 

31 0,043 0,039 0,004 0,128 0,161 0,002 0,037 0,496 0,012 

32 0,027 0,025 0,001 0,042 0,064 0,006 0,022 0,572 0,025 

 

MINw  
P
MINw  m

*λ  
adj.
*S

 adj.
*V

 

9,665 7,247 0,023 3713 924 
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6.Α.3. Δεδομένα σχετικά με το Απλό Ποσοστό Υπεραξίας 

  1995 1999 2000 2005 

 

 

b 
 

b 
 

b 
 

b 

1 0,159 0,233 0,104 0,321 0,077 0,384 0,063 0,536 

2 0,149 0,000 0,099 0,000 0,066 0,000 0,044 0,000 

3 0,128 0,000 0,074 0,002 0,048 0,001 0,032 0,001 

4 0,124 0,505 0,078 0,679 0,054 0,739 0,036 1,022 

5 0,104 0,306 0,075 0,410 0,059 0,361 0,034 0,517 

6 0,104 0,001 0,075 0,002 0,074 0,009 0,047 0,010 

7 0,106 0,056 0,074 0,085 0,042 0,102 0,031 0,172 

8 0,118 0,022 0,085 0,038 0,051 0,110 0,032 0,165 

9 0,080 0,100 0,048 0,144 0,034 0,198 0,020 0,268 

10 0,083 0,017 0,061 0,026 0,041 0,040 0,022 0,063 

11 0,116 0,020 0,070 0,029 0,046 0,024 0,027 0,036 

12 0,091 -0,004 0,073 -0,003 0,040 0,003 0,035 0,005 

13 0,118 0,005 0,080 0,008 0,058 0,045 0,032 0,077 

14 0,128 0,017 0,099 0,025 0,059 0,059 0,033 0,069 

15 0,089 0,020 0,066 0,033 0,042 0,033 0,033 0,048 

16 0,100 0,031 0,072 0,044 0,036 0,122 0,021 0,268 

17 0,211 0,004 0,144 0,008 0,095 0,041 0,046 0,071 

18 0,115 0,073 0,079 0,099 0,062 0,081 0,038 0,164 

19 0,078 0,056 0,060 0,091 0,033 0,111 0,020 0,136 

20 0,085 0,011 0,094 0,015 0,040 0,025 0,017 0,036 

21 0,109 0,020 0,071 0,033 0,043 0,040 0,034 0,061 

22 0,070 0,423 0,046 0,640 0,032 1,162 0,021 1,557 

23 0,201 0,086 0,166 0,117 0,177 0,140 0,075 0,204 

24 0,142 0,016 0,068 0,028 0,034 0,022 0,017 0,045 

25 0,109 0,019 0,090 0,028 0,065 0,049 0,017 0,036 

26 0,104 0,007 0,062 0,012 0,039 0,049 0,024 0,088 

27 0,055 0,054 0,028 0,129 0,020 0,134 0,010 0,160 

28 0,097 0,000 0,063 0,000 0,045 0,001 0,029 0,001 

29 0,119 0,000 0,066 0,000 0,068 0,000 0,045 0,000 

30 0,243 0,099 0,176 0,154 0,105 0,150 0,071 0,324 

31 0,120 0,221 0,092 0,336 0,069 0,223 0,043 0,508 

32 0,087 0,095 0,059 0,156 0,037 0,376 0,027 0,597 

 

 
1995 1999 2000 2005 

S* 4485 4173 3495 3340 

V* 1835 1691 1194 1100 

 

*λ *λ *λ *λ
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