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Εισαγωγή 
 

Το αντικείµενο αυτής της διατριβής είναι η θεωρητική κι εµπειρική διερεύνηση της 

πολιτικής οικονοµίας των µακρών κύκλων. Οι µακροί κύκλοι είναι µακροχρόνιες 

οικονοµικές διακυµάνσεις µε διάρκεια που κυµαίνεται, χονδρικά, από 40 έως 50 έτη. 

Αποτελούνται από µια ανοδική και µια καθοδική φάση, περίπου ίσης χρονικής 

έκτασης. Πρόκειται για ένα φαινόµενο η συστηµατική µελέτη του οποίου ξεκίνησε 

στα πρώτα 20 µε 25 χρόνια του 20ου αιώνα. Ο λόγος έγκειται στο ότι κάποιοι 

οξυδερκείς παρατηρητές εκείνης της εποχής είχαν διαπιστώσει ότι η λεγόµενη 

Μεγάλη Ύφεση του ύστερου 19ου αιώνα, που καταλαµβάνει χρονικά µια περίοδο που 

εκτείνεται περίπου από τις αρχές της δεκαετίας του 1870 µέχρι και τα µέσα της 

δεκαετίας του 1890, είχε παρεµβληθεί µεταξύ δύο περιόδων παρόµοιας µακράς 

χρονικής διάρκειας οι οποίες όµως χαρακτηρίζονταν κυρίως από οικονοµική άνθηση 

και όχι από στασιµότητα. Ο κύριος δείκτης που κέντρισε το ενδιαφέρον των 

συγκεκριµένων µελετητών προς την αναζήτηση (και την ανακάλυψη) του µακρο-

κυκλικού φαινοµένου ήταν το επίπεδο τιµών. Είναι ίσως δύσκολο να γίνει κατανοητό 

στη σηµερινή εποχή πως, αντίθετα µε ότι συνέβη στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές 

οικονοµίες µετά τον Β’ ΠΠ, η οικονοµική ιστορία του σύγχρονου εκµηχανισµένου 

καπιταλισµού διδάσκει ότι για ένα πολύ µεγάλο διάστηµα που εκτείνεται χονδρικά 

από τις απαρχές της Βιοµηχανικής Επανάστασης (κάπου στη δεκαετία του 1780) 

µέχρι και τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 το επίπεδο τιµών γνώριζε τόσο 

ανοδικές φάσεις (πληθωρισµού) όσο και καθοδικές φάσεις (αντιπληθωρισµού). Οι 

ανοδικές τιµές συνδέονταν µε αυξηµένα περιθώρια κέρδους και εποχές παχιών 

αγελάδων ενώ αντίθετα µια καθοδική φάση των τιµών θεωρούνταν ως αρνητική για 

την κερδοφορία και κατ’ επέκταση για την υγεία µιας καπιταλιστικής οικονοµίας 

(Hobsbawm 1999β, σσ. 53-54). Αυτό που διαπίστωσαν λοιπόν κάποιοι 

οικονοµολόγοι, µε προεξάρχοντα τον Ρώσο Nikolai Kondratiev, ήταν ότι αν εξέταζε 

κανείς το επίπεδο τιµών των αναπτυγµένων καπιταλιστικών οικονοµιών για µια 

µεγάλη χρονική περίοδο τότε θα µπορούσε να διαπιστώσει µια εναλλαγή µακρών 

ανοδικών φάσεων και µακρών καθοδικών φάσεων. Γνώριζαν όµως ότι το επίπεδο 

των τιµών δεν µπορούσε να αποτελέσει εξήγηση της φάσης στην οποία βρίσκεται µια 

οικονοµία, παρά µόνο σύµπτωµα της εν λόγω φάσης. Επέκτειναν λοιπόν την προσοχή 
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τους και στην εξέταση άλλων µεταβλητών και πρότειναν διάφορες αιτιολογήσεις για 

την ερµηνεία του φαινοµένου (τις οποίες θα εξετάσουµε στο 1ο κεφάλαιο).  

Στον Πίνακα 1 παραθέτουµε µια περιοδολόγηση των µακρών κύκλων από την 

περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης µέχρι τις µέρες µας. Η περιοδολόγηση 

βασίζεται σε εκείνη του Kondratiev και στα δικά µας ευρήµατα για την περίοδο µέχρι 

τα τέλη της δεκαετίας του 1930 ενώ για την µεταπολεµική περίοδο βασίζεται στα 

δικά µας ευρήµατα. Ακολουθώντας την πρακτική του Kondratiev παραθέτουµε ένα 

διάστηµα ετών για τα ‘σηµεία’ καµπής του κάθε µακρού κύκλου τα οποία έτσι 

µετατρέπονται σε περιόδους καµπής από την ανοδική φάση ενός µακρού κύκλου στην 

καθοδική του φάση και από αυτήν στην ανοδική φάση του επόµενου µακρού κύκλου. 

Πίνακας 1: Περιοδολόγηση Μακρών Κύκλων 

1ος Μακρός Κύκλος ∆εκαετία του 1780 έως 1844-1850 
Ευηµερία (Η Βιοµηχανική Επανάσταση) ∆εκαετία του 1780 έως 1810-1817 
Στασιµότητα 1810-1817 έως 1844-1850 
  
2ος Μακρός Κύκλος 1844-1850 έως 1891-1896 
Ευηµερία (Η 'Βικτωριανή' Χρυσή Εποχή) 1844-1850 έως 1867-1874 
Στασιµότητα (Η Μεγάλη Ύφεση του Ύστερου 19ου  αιώνα) 1867-1874 έως 1891-1896 
  
3ος Μακρός Κύκλος 1891-1896 έως 1934-1938 
Ευηµερία (Η Belle Époque) 1891-1896 έως 1913-1920 
Στασιµότητα (Η Μεγάλη Ύφεση της ∆εκαετίας του 1930) 1913-1920 έως 1934-1938 
  
4ος Μακρός Κύκλος 1946-1950  έως 1980-1984 
Ευηµερία (Η Χρυσή Εποχή) 1946-1950 έως 1965-1970 
Στασιµότητα (Ο Μεγάλος Στασιµοπληθωρισµός) 1965-1970 έως 1980-1984 
  
5ος Μακρός Κύκλος 1980-1984 έως 202; 
Ευηµερία (Η Εποχή της Νέας Οικονοµίας) 1980-1984 έως 2001-2005 
Στασιµότητα (Η Σύγχρονη Μεγάλη Ύφεση) 2001-2005 έως 202; 

 

Κάθε µακρός κύκλος στον Πίνακα 1 χωρίζεται σε δύο υπο-περιόδους, ήτοι µια φάση 

(σχετικής) οικονοµικής ευηµερίας και µια φάση (σχετικής) οικονοµικής 

στασιµότητας. Οι περιγραφικές ονοµασίες που έχουµε δώσει σε κάθε φάση 

προέρχονται από την οικονοµική ιστορία των περιόδων αυτών.1 Το αν και κατά πόσο 

                                                           
1
 Για γενικές επισκοπήσεις της οικονομικής ιστορίας των φάσεων του κάθε μακρού κύκλου 

προτείνουμε τα σχετικά κεφάλαια στη σειρά των βιβλίων του Eric Hobsbawm (1917-2012) που 

καλύπτουν την παγκόσμια ιστορία από τη Βιομηχανική Επανάσταση μέχρι και το τέλος του 4
ου

 

μακρού κύκλου. Πιο συγκεκριμένα: (1α) Ανοδική φάση 1
ου

 μακρού κύκλου: Hobsbawm (1992, σσ. 46-

60) και Hobsbawm (1999β, σσ. 34-50), (1β) Καθοδική φάση 1
ου

 μακρού κύκλου: Hobsbawm (1992, 
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τούτες οι περίοδοι συνιστούν όντως φάσεις ευηµερίας ή στασιµότητας είναι κάτι που 

θα ελέγξουµε, σε ένα σηµαντικό βαθµό, στα κεφάλαια 2, 3 και 4. 

Η µελέτη των µακρών κύκλων τείνει να κινείται αντι-κυκλικά. Με άλλα λόγια, το 

ενδιαφέρον των ερευνητών τείνει να αυξάνεται κατά τις χρονικές περιόδους που 

αντιστοιχούν στις φάσεις στασιµότητας του Πίνακα 1 (van Duijn 1983, σ. xi). Ο ίδιος 

ο Kondratiev, για παράδειγµα, έγραψε τις βασικές συνεισφορές του στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1920, µια περίοδο που κατά τον ίδιο ανήκε στην καθοδική φάση του 

3ου µακρού κύκλου. Αντίθετα κατά τις ανοδικές φάσεις ατονεί το ενδιαφέρον, όχι 

µόνο για τους µακρούς κύκλους, αλλά για τη µελέτη των υφέσεων και των σοβαρών 

διακυµάνσεων γενικότερα. Για παράδειγµα οι δύο µεταπολεµικές φάσεις 

στασιµότητας, αυτές δηλαδή που αντιστοιχούν στον 4ο και στον 5ο µακρό κύκλο, 

αντιµετωπίστηκαν µε την ίδια έκπληξη εκ µέρους των εκπροσώπων του κυρίαρχου 

νεοκλασικού παραδείγµατος. Τούτο συνέβη γιατί, και στις δύο περιπτώσεις, οι 

µακρές περίοδοι οικονοµικής άνθησης που είχαν προηγηθεί είχαν ενισχύσει την πίστη 

σε µια σχετικά οµαλή εξέλιξη του καπιταλισµού άνευ σοβαρών κυκλικών 

διακυµάνσεων (Shaikh 2016, σ. 728), µια πίστη που εδράζεται στη νεοκλασική 

θεωρία σύµφωνα µε την οποία η εικόνα των αναπτυγµένων καπιταλιστικών 

οικονοµιών προσιδιάζει αρκετά στα αποτελέσµατα που θα είχε µια οικονοµία αν 

λειτουργούσε σύµφωνα µε το ιδεατό υπόδειγµα του τέλειου ανταγωνισµού (Lucas 

[1994], παρατίθεται στο Τσουλφίδης 2004, σ. 555). Οι περιπτώσεις µακροχρόνιων 

περιόδων στασιµότητας, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από οικονοµολόγους που 

κινούνται εντός του νεοκλασικού παραδείγµατος, αντιµετωπίζονται µάλλον µε 

απορία.2  

                                                                                                                                                                      
σσ. 60-68) και Hobsbawm (1999β, σσ. 50-56), (2α) Ανοδική φάση 2

ου
 μακρού κύκλου: Hobsbawm 

(1996, σσ. 53-79), (2β) Hobsbawm (2000, σσ. 61-79), (3α) Ανοδική φάση 3
ου

 μακρού κύκλου: 

Hobsbawm (2000, σσ. 79-86), (3β) Καθοδική φάση 3
ου

 μακρού κύκλου: Hobsbawm (1999α, σσ. 116-

144), (4α) Ανοδική φάση 4
ου

 μακρού κύκλου: Hobsbawm (1999α, σσ. 329-367), (4b) Καθοδική φάση 

4
ου

 μακρού κύκλου: Hobsbawm (1999α, σσ. 514-551). Για την ανοδική φάση του 5
ου

 μακρού κύκλου 

δες Freeman C. και Louçã F. (2001, σσ. 301-335). 

2
 Δες για παράδειγμα το γνωστό μακροοικονομικό εγχειρίδιο του Mankiw (2010, σ. 238), όπου στα 

πλαίσια του κεφαλαίου του για τη (νεοκλασική) θεωρία μεγέθυνσης, και αφού έχει παρουσιάσει τα 

γνωστά πορίσματα της ‘οικονομίας σταθερής κατάστασης’ (‘steady-state economy’) όπου όλες οι 

σχετικές μεταβλητές παρουσιάζουν σταθερούς ρυθμούς μεγέθυνσης, o συγγραφέας αδυνατεί να 
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Η αλήθεια είναι ότι οι ρυθµοί µεγέθυνσης που ακολουθεί η παγκόσµια οικονοµία, 

ανά περιόδους, µόνο από οµαλότητα δεν χαρακτηρίζονται. Στον Πίνακα 2 

παρουσιάζουµε τους ρυθµούς µεγέθυνσης δυο µεταβλητών ιδιαίτερα ενδεικτικών για 

την υγεία της παγκόσµιας οικονοµίας, ήτοι του παγκόσµιου εµπορίου και της 

παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής, ενώ στο Σχήµα 1 παραθέτουµε τη σχετική 

γραφική απεικόνιση. Η περιοδολόγηση που ακολουθούµε για τη διάρκεια των 

φάσεων των µακρών κύκλων βασίζεται στον Πίνακα 1. Φαίνεται ότι ο καπιταλισµός 

ακολουθεί πολύ διαφορετικούς ρυθµούς µεγέθυνσης ανάλογα µε την φάση του 

µακρού κύκλου στην οποία βρισκόµαστε. 

Πίνακας 2: Μέσοι Ετήσιοι Ρυθµοί Μεγέθυνσης Παγκόσµιου Εµπορίου και 
Παγκόσµιας Βιοµηχανικής Παραγωγής 

Περιοδολόγηση 

 

2ος Μακρός Κύκλος 3ος Μακρός Κύκλος 4ος Μακρός Κύκλος 5ος Μακρός Κύκλος 

Ανοδική 

Φάση 

Καθοδική 

Φάση 

Ανοδική 

Φάση 

Καθοδική 

Φάση 

Ανοδική 

Φάση 

Καθοδική 

Φάση 

Ανοδική 

Φάση 

Καθοδική 

Φάση 

1851-

1872 

1873-

1893 

1894-

1913 

1921-

1938 

1950-

1967 

1968-

1983 

1984-

2004 

2005-

2014 

Παγκόσμιο 

Εμπόριο 
4.900% 2.660% 4.071% 2.896% 9.447% 5.490% 6.595% 4.644% 

Παγκόσμια 

Βιομηχανική 

Παραγωγή 

4.680% 2.747% 4.668% 3.196% 5.980% 3.238% - - 

 

Πηγές: Παγκόσµιο Εµπόριο (1850-2014)  – Bank of England (2015), Πίνακας 18: “Trade Volumes and 

Prices”. Παγκόσµια Βιοµηχανική Παραγωγή (1850-1986) – Kuczynski (1980) για την περίοδο 1850-

1976, MacAvoy (1988) για την περίοδο 1976-1986. ∆εν υπάρχουν στοιχεία ρυθµών µεγέθυνσης του 

παγκόσµιου εµπορίου για τις περιόδους 1914-1920 και 1939-1949, δηλαδή για τις περιόδους που 

σχετίζονται µε τους δύο παγκοσµίους πολέµους. Για λόγους σύγκρισης λοιπόν, επιλέγουµε την ίδια 

περιοδολόγηση  και για τη παγκόσµια βιοµηχανική παραγωγή για το διάστηµα 1850-1983 που τα 

στοιχεία συµπίπτουν. 

 

 

                                                                                                                                                                      
προτείνει μια θεωρητική εξήγηση, όταν επιλέγει να σχολιάσει την περίοδο στασιμότητας της 

δεκαετίας του 1970 (τον “μεγάλο στασιμοπληθωρισμό” που αναφέρουμε στον Πίνακα 1 και που 

αντιστοιχεί στην καθοδική φάση του 4
ου

 μακρού κύκλου). 
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Σχήµα 1: Μέσοι Ετήσιοι Ρυθµοί Μεγέθυνσης Παγκόσµιου Εµπορίου και Παγκόσµιας 
Βιοµηχανικής Παραγωγής 

 

Η διατριβή αυτή αφορά την στατιστική επαλήθευση αυτού του φαινοµένου που 

µοιάζει να διακρίνεται στον Πίνακα 2 όπως και την αιτιολόγηση της ύπαρξης του. 

Στο κεφάλαιο 1 συζητάµε τις απόψεις των τριών βασικών πρωτοπόρων στην ανάλυση 

των µακρών κύκλων και ολοκληρώνουµε µε την παρουσίαση της έννοιας του 

οµαλοποιηµένου (µε τον χρυσό) δείκτη τιµών. Ο συγκεκριµένος δείκτης βοηθά στον 

προσδιορισµό της φάσης του µακρού κύκλου στον οποίο βρίσκεται µια οικονοµία 

και, σε αντίθεση µε τον ‘απλό’, µη-οµαλοποιηµένο δείκτη τιµών που παρουσιάζει 

συνεχή ανοδική τάση µετά τον Β’ ΠΠ, καταδεικνύει την ύπαρξη µακρών κύκλων στις 

τιµές, ήτοι την εναλλαγή πληθωριστικών και αντιπληθωριστικών φάσεων, για όλη 

την περίοδο από τη Βιοµηχανική Επανάσταση µέχρι και τις µέρες µας. Το κεφάλαιο 2 

αναλύει τη σχέση ενός συγκεκριµένου είδους καινοτοµιών, που ονοµάζονται ‘βασικές 

καινοτοµίες’, µε τον ρυθµό κίνησης του µακρού κύκλου. Οι ‘βασικές καινοτοµίες’ 

αποτελούν ριζοσπαστικές καινοτοµίες που αφορούν είτε νέα προϊόντα είτε νέες 

τεχνικές παραγωγής. Οι καινοτοµίες αυτού του είδους τείνουν να εισάγονται στις 

καπιταλιστικές οικονοµίες κατά την καθοδική φάση ενός µακρού κύκλου. Η ευρεία 

διάχυση των αποτελεσµάτων τους στην συνέχεια συντελεί στη διαµόρφωση του 

τεχνο-οικονοµικού παραδείγµατος που θα χαρακτηρίσει την ανοδική φάση του 

επόµενου µακρού κύκλου. Στο εµπειρικό τµήµα του κεφαλαίου ελέγχουµε την 

ύπαρξη µακρών κύκλων σε χρονοσειρές βασικών καινοτοµιών καθώς και ‘βασικών’ 

πατεντών δηµιουργώντας µια βάση δεδοµένων από τις σχετικές πηγές της 

βιβλιογραφίας που ασχολούνται µε τη σχέση µεταξύ µακρών κύκλων και 

2.000%

3.000%

4.000%

5.000%

6.000%

7.000%

8.000%

9.000%

10.000%

Παγκόσμιο Εμπόριο

Παγκόσμια Βιομηχανική 

Παραγωγή
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καινοτοµιών. Στο κεφάλαιο 3 συζητάµε την έννοια των τεχνο-οικονοµικών 

παραδειγµάτων, που θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε επίσης και ως τεχνολογικές 

επαναστάσεις. Κάθε κύκλος Kondratiev, µέχρι και τον 5ο µακρό κύκλο που 

διανύουµε µέχρι στιγµής τουλάχιστον, έχει χαρακτηριστεί και διαµορφωθεί από µια 

τέτοια τεχνολογική επανάσταση. Εξετάζουµε την ύπαρξη µακρών κύκλων σε 

διάφορες µεταβλητές που σχετίζονται µε τους βασικούς βιοµηχανικούς φορείς καθώς 

και τις βασικές εισροές που συνδέονται µε τον 2ο, τον 3ο και τον 4ο µακρό κύκλο. Στο 

κεφάλαιο 4 επιχειρούµε µια σύζευξη των µακρών κύκλων µε τη θεωρία του Μαρξ για 

την µακροχρόνια κίνηση της κερδοφορίας. Ως ‘κερδοφορία’ µπορούν να 

χαρακτηριστούν δύο µεταβλητές: το ποσοστό (της µάζας) του κέρδους επί του 

επενδυµένου κεφαλαίου και η µάζα του κέρδους. Παρουσιάζουµε τη µαρξική θεωρία 

για την (πτωτική) τάση του ποσοστού κέρδους και εξετάζουµε αν όντως βρίσκει 

εφαρµογή στην οικονοµία των ΗΠΑ για µια περίοδο που εκτείνεται από τη δεκαετία 

του 1840 µέχρι τις µέρες µας. Τέλος ελέγχουµε την πιθανή ύπαρξη µακρών κύκλων 

στη µάζα των κερδών της αµερικάνικης οικονοµίας. Το στατιστικό εργαλείο που 

χρησιµοποιούµε για τον έλεγχο των µακρών κύκλων (στα κεφάλαια 2, 3, 4) είναι η 

λογιστική καµπύλη µεγέθυνσης. Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της καµπύλης είναι η 

(αυστηρή) απλότητα της καθώς και το ότι εκφράζει ταυτόχρονα τόσο την έννοια της 

τάσης όσο και την έννοια του κύκλου και άρα δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος 

διαχωρισµός µεταξύ των δύο προκειµένου να ελέγξει κανείς την ύπαρξη (µακρών) 

κύκλων. Τα µαθηµατικά της λογιστικής καµπύλης καθώς και διάφορα µεθοδολογικά 

ζητήµατα που άπτονται της εφαρµογής της για την εύρεση µακρών κύκλων, 

συζητούνται στο Παράρτηµα. 
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Κεφάλαιο 1: Πρωτοπόροι Μελετητές των Μακρών 
Κύκλων και Οµαλοποιηµένες Τιµές 

1.1 Jacob van Gelderen (1913) 

1.1.1 Από τον Βιοµηχανικό Κύκλο στον Μακρό Κύκλο 

Ο Ολλανδός µαρξιστής Jacob van Gelderen (1891-1940) µπορεί να θεωρηθεί ως ο 

πρώτος οικονοµολόγος που έκανε χρήση ενός εκτεταµένου υλικού οικονοµικών 

χρονοσειρών προκειµένου να καταδείξει την ύπαρξη µακροχρόνιων περιοδικών 

διακυµάνσεων της οικονοµικής δραστηριότητας, τουλάχιστον στις κύριες 

καπιταλιστικές οικονοµίες (van Gelderen 1913).3 Αφετηρία του ερευνητικού 

ενδιαφέροντος του van Gelderen, όπως αναφέρει ο ίδιος, αποτέλεσε η µακρά ανοδική 

τάση του επιπέδου των τιµών από τα τέλη της δεκαετίας του 1890, η οποία και 

ακολούθησε µια περίοδο µακροχρόνιας πτωτική τάσης των τιµών από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1870. 

Μεθοδολογικά, ο van Gelderen ξεκινάει από την ανάλυση του 'µικρού' (περίπου 10-

ετούς) οικονοµικού κύκλου, που ονοµάζει 'βιοµηχανικό κύκλο' (industrial cycle), και 

του οποίου η ύπαρξη ήταν κοινά αποδεκτή από τα µέσα του 19ου αιώνα και µετά. 

Σκοπός του είναι να προεκτείνει, θεωρητικά, τον µηχανισµό κίνησης του 

βιοµηχανικού κύκλου σε µακροκυκλικές διαστάσεις. Αυτή η προσέγγιση του 

ζητήµατος θα αποτελέσει κοινό τόπο για πολλούς οικονοµολόγους οι οποίοι 

ασχολήθηκαν µε τους µακρούς κύκλους. Σύµφωνα µε τον van Gelderen τιµές, κέρδη, 

µισθοί, απασχόληση και παραγωγή κινούνται περίπου συγχρονισµένα κατά τη 

διάρκεια του βιοµηχανικού κύκλου. Με το ξέσπασµα της κρίσης και οι πέντε 

µεταβλητές ακολουθούν πτωτική τάση. Το κεφάλαιο, στη χρηµατική του µορφή, 

αποσύρεται από τη βιοµηχανία και καταλήγει στις τράπεζες και στην αγορά 

οµολόγων. Τα επιτόκια πέφτουν και οι επιχειρηµατίες εκµεταλλεύονται την φτηνή 

πίστωση προκειµένου να προχωρήσουν σε βελτιώσεις στις τεχνικές µεθόδους που 

                                                           
3
 Η εκτενής μονογραφία του van Gelderen γράφτηκε για τη De Nieuwe Tijd, τη μηνιαία επιθεώρηση 

του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Ολλανδίας, και παρουσιάστηκε, τμηματικά, σε σειρά άρθρων 

το 1913 (Reijnders 1990, σ. 9) Η πρώτη μετάφραση, σε οποιαδήποτε γλώσσα, έγινε στα αγγλικά και 

κυκλοφόρησε 83 χρόνια αργότερα στον τόμο περί μακρών κύκλων που επιμελήθηκε ο Freeman 

(1996). 
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χρησιµοποιούν στις µονάδες παραγωγής τους. Επιπλέον, από ένα σηµείο και µετά, η 

ύφεση οδηγεί τις τιµές (και τους µισθούς) σε ένα τόσο χαµηλό επίπεδο έτσι ώστε να 

αρχίσει να ενθαρρύνεται η ζήτηση. Τιµές, κέρδη, µισθοί, απασχόληση και παραγωγή 

ξεκινούν µια ανοδική πορεία, το ίδιο και η ζήτηση για πρώτες ύλες. Τελικά η άνοδος 

των τιµών των πρώτων υλών και των επιτοκίων και η συνακόλουθη µείωση της 

χορήγησης πιστώσεων οδηγούν στην υφεσιακή φάση του κύκλου. Όπως αναφέρει ο 

van Gelderen: “Η κυµατοειδής κίνηση της βιοµηχανίας είναι εντελώς παράλληλη µε 

τις διακυµάνσεις των τιµών” ( van Gelderen 1996, σ. 6). 

Έχοντας θέσει, σε ένα πρώτο επίπεδο αφαίρεσης, το γενικό επίπεδο των τιµών ως τον 

βασικό εκτιµητή της φάσης στην οποία βρίσκεται η οικονοµική δραστηριότητα ο van 

Gelderen συγκεκριµενοποιεί την ανάλυση του εστιάζοντας στις τιµές εκείνου του 

υποσυνόλου των εµπορευµάτων τα οποία αποτελούν τον βασικό µοχλό κίνησης του 

βιοµηχανικού κύκλου. Θεωρεί ότι οι µισθοί των εργαζοµένων υπόκεινται σε σχετικά 

µικρές διακυµάνσεις, µε συνέπεια οι τιµές των βασικών καταναλωτικών αγαθών να 

κινούνται εντός στενών ορίων. Αντιθέτως οι τιµές των κεφαλαιουχικών 

εµπορευµάτων και των πρώτων υλών δείχνουν µια άλλη εικόνα, µε πολύ πιο έντονες 

διακυµάνσεις. Με άλλα λόγια ενώ η ζήτηση για (βασικά) καταναλωτικά αγαθά είναι 

σχετικά σταθερή λόγω του ότι οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες πρέπει να 

ικανοποιηθούν ανεξάρτητα µε την φάση του οικονοµικού κύκλου, η ζήτηση για 

κεφαλαιουχικά αγαθά διαφέρει µια και καθορίζεται από τη φάση συσσώρευσης στην 

οποία βρίσκεται ο οικονοµικός κύκλος. Η 'αγορά' για τον κεφαλαιουχικό τοµέα της 

οικονοµίας είναι η ίδια η παραγωγή. Κάθε ανοδική φάση του κύκλου ξεκινάει µε τη 

διεύρυνση της παραγωγικής διαδικασίας και την αύξηση της ζήτησης για 

κεφαλαιουχικά αγαθά. Αυτή η τάση εκφράζεται µε καινοτοµίες στην παραγωγή του 

τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών και µε µεγέθυνση του αποθέµατος 

κεφαλαίου. Ταυτόχρονα αυξάνεται και η ζήτηση για πρώτες ύλες. Η παραγωγή 

πρώτων υλών όµως µπορεί να επεκταθεί µόνο σταδιακά. Αφενός οι αγροτικές 

(οργανικές) πρώτες ύλες αντιµετωπίζουν τον περιορισµό του φυσικού κύκλου 

ανάπτυξής τους, αφετέρου οι ανόργανες πρώτες ύλες απαιτούν σηµαντική επένδυση 

σε σταθερό κεφάλαιο. Έτσι λοιπόν στο ανοδικό τµήµα του κύκλου οι τιµές των 

πρώτων υλών αυξάνουν γρήγορα, “όπως και οι τιµές όλων των άλλων εµπορευµάτων 

στην παραγωγή των οποίων χρησιµοποιούνται στη συνέχεια” (van Gelderen 1996, σ. 
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7).4 Ο κύκλος φτάνει στο ανώτερο σηµείο του µε την εκδήλωση κρίσης 

υπερπαραγωγής στον κεφαλαιουχικό τοµέα. Ακολουθεί πτώση των τιµών των 

πρώτων υλών λόγω της ραγδαίας µείωσης της ζήτησης τους. Ο van Gelderen 

καταλήγει: “Όσο πιο µακριά βρίσκεται µια βιοµηχανία από την παράδοση ενός 

τελικού προϊόντος για ατοµική χρήση, τόσο ισχυρότερες είναι οι δονήσεις από την 

περιοδικότητα της εξέλιξης της” (van Gelderen 1996, σ. 7). 

 

1.1.2 Μακροί Κύκλοι και Ρυθµοί Μεγέθυνσης 

Θεωρώντας λοιπόν τις διακυµάνσεις του επιπέδου των τιµών ως συµπτωµατικές της 

φάσης του βιοµηχανικού κύκλου, ο van Gelderen υποστήριξε την ύπαρξη µακρών 

κύκλων στην οικονοµική δραστηριότητα παρατηρώντας µακροχρόνιες σειρές του 

επιπέδου τιµών (χονδρικής) για µια σειρά χωρών. Ως πλέον ενδεικτική σειρά, 

προκειµένου να προχωρήσει στην περιοδολόγηση των µακροχρόνιων διακυµάνσεων, 

προτιµάται από τον van Gelderen η σειρά του δείκτη τιµών χονδρικής (∆ΤΧ) της 

Αγγλίας (1850-1911) στο Σχήµα 1. Ο λόγος επιλογής της Αγγλίας είναι ευνόητος, µια 

και η συγκεκριµένη χώρα αποτέλεσε την ατµοµηχανή της παγκόσµια καπιταλιστικής 

ανάπτυξης κατά τον 19ο αιώνα. Με βάση τον αγγλικό ∆ΤΧ λοιπόν, ο van Gelderen 

προχωρεί στην ακόλουθη περιοδολόγηση της οικονοµική δραστηριότητας: 

Περίοδοι Άνθησης: 1850-1873, 1896-1911 

Περίοδος Ύφεσης: 1873-1896 

Προκειµένου να κάνει ακόµα πιο ισχυρή την επιχειρηµατολογία του σχετικά µε τις 

διακυµάνσεις του επιπέδου τιµών, ο van Gelderen παραθέτει και χρονοσειρές του 

∆ΤΧ για τη Γερµανία, τις ΗΠΑ, το Βέλγιο (που αποτελεί την δεύτερη χρονικά χώρα 

µετά την Αγγλία στην οποία συντελέστηκε η Βιοµηχανική Επανάσταση) και την 

Αυστροουγγαρία (Σχήµα 2). Παρά το γεγονός ότι µε την εξαίρεση του Βελγίου καµία 

χρονοσειρά δεν έχει το χρονικό εύρος της αντίστοιχης αγγλικής, εντούτοις είναι 

φανερό ένα υψηλό σηµείο καµπής στις αρχές της δεκαετίας του 1870, από όπου οι 

                                                           
4
 Ωστόσο, πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται φυσικά και στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, το 

επίπεδο τιμών των οποίων ο van Gelderen θεωρεί ότι είναι αρκετά πιο σταθερό από εκείνο των 

κεφαλαιουχικών αγαθών. 
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τιµές ξεκινούν µια µακρά καθοδική πορεία, µέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1890, 

όταν και αρχίζει µια µακρά άνοδος.5 

 

 Σχήµα 1: ∆είκτης Τιµών Χονδρικής, Αγγλία 1850-1911 

Πηγή: van Gelderen (1996, σ. 8) 

Σχήµα 2: ∆είκτες Τιµών Χονδρικής 

 

Πηγή: van Gelderen (1996, σσ. 14-15) 

                                                           
5
 Το πρώτο σημείο καμπής στην αμερικάνικη χρονοσειρά λαμβάνει χώρα το 1865, προηγείται 

δηλαδή των υπόλοιπων χωρών, λόγω του έντονου πληθωρισμού που προκάλεσε ο εμφύλιος 

πόλεμος του 1861-1865. 
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Ο van Gelderen συµπεραίνει:  “Είναι φανερό ότι µια κίνηση τόσο γενικής µορφής δεν 

µπορεί να αποτελεί θέµα απλής σύµπτωσης ή τοπικής περίστασης. Θα λέγαµε µάλλον 

ότι πρόκειται για ένα φαινόµενο εγγενές στον καπιταλισµό το οποίο, αν έχουµε δίκιο, 

θα πρέπει να γίνεται προφανές και από την γενική επιχειρηµατική εξέλιξη (‘general 

business development’). Σε αυτήν την περίπτωση, τα συµπτώµατα µιας επεκτατικής 

περιόδου του βιοµηχανικού κύκλου θα πρέπει να αντιστοιχούν σε εκείνα που 

χαρακτηρίζουν µια περίοδο παλίρροιας6 (1850-73, 1896-1911). Και τα δυο φαινόµενα 

προκαλούνται από το µηχανισµό της καπιταλιστικής αναπαραγωγής” (van Gelderen 

1996, σ. 18). 

Προς επίρρωση των παραπάνω, ο van Gelderen επιχείρησε να καταδείξει εµπειρικά 

παρόµοιες µακροχρόνιες κινήσεις πρώτον στην παραγωγή γενικά, δεύτερον στον 

κλάδο των µεταφορών, τρίτον στην εµπορική δραστηριότητα, και τέταρτον στο 

επιτόκιο. Η επεξεργασία του υλικού του είναι αποκλειστικά περιγραφικού 

χαρακτήρα, ενώ αρκετές από τις χρονοσειρές που εξετάζει δεν είναι αρκετά µακρές 

έτσι ώστε να περιλαµβάνουν και τις τρεις µεγάλες διακυµάνσεις, την ύπαρξη των 

οποίων υποστηρίζει ο van Gelderen (δηλαδή δύο ανοδικές φάσεις και µία καθοδική 

για την περίοδο από το 1850 µέχρι το 1913). ∆ιαιρεί τις διάφορες χρονοσειρές του σε 

υποπεριόδους και συζητάει τις κινήσεις των υπό εξέταση µεταβλητών στα πλαίσια 

της περιοδολόγησης που έχει θέσει ως βάση της ανάλυσης του από τα πρότερα 

συµπεράσµατα του για τις διακυµάνσεις του επιπέδου των τιµών. Συνήθως δε, για την 

κάθε υποπερίοδο δεν παραθέτει ετήσια στοιχεία παρά παίρνει µέσους όρους ανά 

τετραετία ή πενταετία,  έτσι ώστε να γίνει πιο εµφανής η τάση της κάθε χρονοσειράς. 

Σε ότι ακολουθεί παραθέτουµε τις µεταβλητές που εξέτασε ο van Gelderen και 

υπολογίζουµε τους σύνθετους ετήσιους ρυθµούς µεγέθυνσης (‘compound annual 

growth rates’, ΣΕΡΜ) παίρνοντας ως βάση τα σηµεία καµπής, που ο ίδιος καθόρισε, 

στο επίπεδο τιµών.7 

                                                           
6
 ‘Παλίρροια’ (Springtide) είναι ο όρος που χρησιμοποιεί ο van Gelderen για να χαρακτηρίσει την 

ανοδική φάση του μακρού κύκλου και ‘Άμπωτις’ (Ebb Tide) είναι ο όρος που χρησιμοποιεί για την 

καθοδική φάση. Ο τίτλος της μονογραφίας του είναι: “Παλίρροια: Σκέψεις πάνω στη Βιομηχανική 

Ανάπτυξη και τις Κινήσεις των Τιμών”. 

7
 Φυσικά δεν γίνεται να είμαστε απόλυτα ακριβείς σε αυτό το ζήτημα. Για παράδειγμα όταν ο van 

Gelderen, παραθέτει τα στοιχεία για την παραγωγή άνθρακα, σε μια σειρά χωρών, για την περίοδο 

1851-1905, διαιρεί το υλικό του σε πενταετίες. Έτσι σε ότι αφορά π.χ. το κάτω σημείο καμπής στα 



27 

 

(α) Παραγωγή 

Στοιχεία ΑΕΠ δεν υπήρχαν την εποχή που έγραφε ο van Gelderen, µια και η 

συστηµατική προσπάθεια συλλογής εθνικολογιστικών στοιχείων ξεκίνησε αρκετά 

αργότερα και υπό την επιρροή του έργου του Κέυνς. Συνεπώς, η κατηγορία 

‘παραγωγή’ προσεγγιζόταν από τους οικονοµολόγους κυρίως από χρονοσειρές 

στοιχείων που αφορούσαν πρώτες ύλες που θεωρούνταν απαραίτητες για µια 

ανεπτυγµένη βιοµηχανοποιηµένη οικονοµία, όπως π.χ. ο σίδηρος. Ωστόσο ο van 

Gelderen χρησιµοποιεί και χρηµατοοικονοµικές σειρές όπως στοιχεία για την έκδοση 

µετοχών και οµολόγων ως υποκατάστατα για την εξέλιξη της οικονοµικής 

δραστηριότητας (λόγω της έλλειψης συγκεντρωτικών σειρών για την παραγωγή). 

(α) Γαλλία (1871-1910): Αξία εκδόσεων νέων µετοχών και οµολόγων (κρατικών και 

ιδιωτικής βιοµηχανίας): 1.74% (1873-1896), 3.21% (1896-1910) 

(β)  Γερµανία (1886-1910): ∆ηµόσιος δανεισµός: -0.11% (1886-1895), 8.59% (1895-

1910). Αξία εκδόσεων νέων µετοχών στη βιοµηχανία: -8.16% (1886-1895), 14.73% 

(1895-1910). Αξία εκδόσεων νέων οµολόγων στη βιοµηχανία: 3.67% (1886-1895), 

11.82% (1895-1910). Αξία εκδόσεων νέων µετοχών στον τραπεζικό τοµέα: -2.71% 

(1886-1895), 8.37% (1895-1910). 

(γ) Παραγωγή χυτοσίδηρου (1872-1910): Γερµανία: 4.06% (1872-1895), 6.52% 

(1895-1910). Αγγλία: 0.65% (1872-1895), 2.08% (1895-1910). ΗΠΑ: 5.43% (1872-

1895), 7.51% (1895-1910). 

(δ) Παραγωγή σιδήρου, Γερµανία (1861-1906): 7.37% (1861-1871), 3.69% (1871-

1895), 7.77% (1895-1906). Ποσότητα σιδήρου που χρησιµοποιήθηκε στη Γερµανία 

(1871-1906): 3.49% (1871-1895), 10% (1895-1906). 

(ε) Παραγωγή άνθρακα: Ο van Gelderen σηµειώνει ότι οι χρονοσειρές για την 

συγκεκριµένη µεταβλητή είναι οι πλέον αποδεικτικές σε ότι αφορά την 
                                                                                                                                                                      
μέσα της δεκαετίας του 1890, δίνει μία μέση τιμή για την πενταετία 1891-1895 και μία για την 

πενταετία 1896-1900. Σε αυτήν την περίπτωση, στον υπολογισμό του ΣΕΡΜ για την καθοδική φάση 

του μακρού κύκλου στην παραγωγή άνθρακα παίρνουμε ως (πιο αντιπροσωπευτικό) τελικό έτος το 

1895, και όχι το 1896 που αναφέρει ο van Gelderen ως το κάτω σημείο καμπής στην περιοδολόγηση 

του των τιμών χονδρικής. 



28 

 

περιοδολόγηση που έχει προτείνει µε βάση το επίπεδο τιµών. Από τις χρονοσειρές 

παραγωγής που παραθέτει ο van Gelderen αυτές που αφορούν τον άνθρακα, µια από 

τις πλέον βασικές πρώτες ύλες της εκβιοµηχάνισης, έχουν το µεγαλύτερο χρονικό 

εύρος µια και (οι περισσότερες) ξεκινούν από το 1851. 

Γαλλία: 5.15% (1851-1871), 2.13% (1871-1895), 2.99% (1895-1906). Γερµανία: 

6.68% (1861-1871), 3.33% (1871-1895), 7.32% (1895-1906) . Βέλγιο: 3.63% (1851-

1871), 1.19% (1871-1895), 1.61% (1895-1906). Αγγλία: 3.53% (1856-1871), 1.55% 

(1871-1895), 3.36% (1895-1906). ΗΠΑ: 8.21% (1851-1871), 5.27% (1871-1895), 9% 

(1895-1906). 

Παρατηρούµε ότι οι ΣΕΡΜ των σχετιζόµενων µε την παραγωγή µεταβλητών 

διακυµαίνονται µε τρόπο που αντιστοιχεί στα προβλεπόµενα από τον van Gelderen. 

(β) Μεταφορές 

(α) Τονάζ νεοκατασκευασµένων ατµόπλοιων και ιστιοφόρων: ΗΠΑ (1871-1910):  

-2.25% (1871-1895), 4.86% (1895-1910). Γαλλία (1871-1910): -2.42% (1871-1895), 

4.62% (1895-1910). Αγγλία (1861-1910): 2.66% (1861-1871), 1.12% (1871-1895), 

0.51% (1895-1910). 

(β) Εµπορικός Στόλος Γερµανίας: Αριθµός πλοίων: -0.91% (1871-1896), 1.87% 

(1896-1910). Τονάζ: 1.71% (1871-1896), 4.71% (1896-1910). 

Παρατηρούµε ότι οι ΣΕΡΜ των σχετιζόµενων µε τον κλάδο των µεταφορών 

µεταβλητών διακυµαίνονται µε τρόπο που αντιστοιχεί στα προβλεπόµενα από τον van 

Gelderen, µε εξαίρεση το τονάζ των νεοκατασκευασµένων ατµόπλοιων και 

ιστιοφόρων της Αγγλίας. 

(γ) ∆ιεθνές Εµπόριο 

(α) Κύκλος εργασιών γραφείων συµψηφισµού (‘clearing house turnover’): Γαλλία 

(1854-1910): 7.35% (1854-1872), 1.79% (1872-1896), 7.86% (1896-1910). Γερµανία 

(1884-1910): 4.25% (1884-1894), 7.01% (1894-1910). Αγγλία (1868-1910): 12.12% 

(1868-1873), 0.08% (1873-1894), 5.42% (1894-1910). ΗΠΑ (1854-1910): 10.11% 

(1854-1873), -1.81% (1873-1894), 9.45% (1894-1910). 
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(β) Άθροισµα αξίας εξαγωγών και εισαγωγών: Γαλλία (1841-1910): 0.45% (1841-

1850), 7.63% (1850-1871), 0.16% (1871-1895), 3.11% (1895-1910). Γερµανία (1871-

1910): 0.80% (1871-1895), 5.13% (1895-1910). ΗΠΑ (1841-1910): 4.12% (1841-

1850), 6.82% (1850-1871), 1.94% (1871-1895), 4.24% (1895-1910). Αργεντινή 

(1881-1910): 1.685% (1881-1895), 8.26% (1895-1910). Ιαπωνία (1881-1910): 5.06% 

(1881-1895), 10.6% (1895-1910). 

Παρατηρούµε ότι οι ΣΕΡΜ των σχετιζόµενων µε το διεθνές εµπόριο µεταβλητών 

διακυµαίνονται µε τρόπο που αντιστοιχεί στα προβλεπόµενα από τον van Gelderen. 

(δ) Επιτόκιο 

Σύµφωνα µε τον van Gelderen, η εξέλιξη του βιοµηχανικού κύκλου χαρακτηρίζεται 

από αυξανόµενα επιτόκια κατά την ανοδική του φάση, καθώς οι επιχειρήσεις ζητούν 

δανειακά κεφάλαια προκειµένου να επεκταθούν, ενώ το αντίστροφο συµβαίνει κατά 

την καθοδική φάση του βιοµηχανικού κύκλου όταν η ζήτηση δανειακών κεφαλαίων 

από τις επιχειρήσεις παγώνει µε συνέπεια τα επιτόκια να ακολουθούν πτωτική 

πορεία. Όπως και στην εξέταση του επιπέδου τιµών ο van Gelderen ισχυρίζεται ότι 

αυτή η εξέλιξη του επιτοκίου κατά τον βιοµηχανικό κύκλο µπορεί να παρατηρηθεί 

και κατά την διάρκεια των µακροχρόνιων διακυµάνσεων, την ύπαρξη των οποίων 

υποστηρίζει. Προσεγγίζει δε την µεταβλητή ‘επιτόκιο’ διττά, εξετάζει δηλαδή τόσο 

βραχυχρόνια όσο και µακροχρόνια επιτόκια δανεισµού. Τα πρώτα τα προσεγγίζει µε 

το προεξοφλητικό επιτόκιο συναλλαγµατικών (‘discount rate of bills of exchange’) 

και µε το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας (‘bank rate’) και τα δεύτερα µε την 

απόδοση των κρατικών οµολόγων (‘bond yield’). Η χώρα στην οποία εστιάζει την 

ανάλυση του είναι η Αγγλία, για την οποία, όπως αναφέρει, υπήρχαν και τα 

περισσότερα διαθέσιµα στοιχεία. 
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Σχήµα 3: Επιτόκια, Αγγλία 1850-2010 

Πηγή: van Gelderen (1996, σ. 33) 

Παρατηρώντας το Σχήµα 3, βλέπουµε ότι, για την περίοδο 1850-1910, η µακροχρόνια 

περιοδολόγηση του van Gelderen υποστηρίζεται και από την κίνηση των επιτοκίων. 

Τα βραχυχρόνια επιτόκια παρουσιάζουν φυσικά µεγαλύτερη µεταβλητότητα από την 

απόδοση των οµόλογων. Ωστόσο παρατηρούµε ότι οι δεκαετίες του 1850 και του 

1860 χαρακτηρίζονται από υψηλότερο επίπεδο βραχυχρόνιων επιτοκίων σε σύγκριση 

µε τις δεκαετίες του 1870 και του 1880. Τα δυο βραχυχρόνια επιτόκια παρουσιάζουν 

ελάχιστο το 1895 και έκτοτε παρουσιάζουν ανοδική τάση. Η δε απόδοση των 

κρατικών οµολόγων, της οποίας η κίνηση είναι πολύ πιο οµαλή από τα βραχυχρόνια 

επιτόκια δανεισµού, εµφανίζει ανοδική τάση από το 1850 και µετά µε µέγιστο στο 

1874, µειώνεται σταθερά έκτοτε µε ελάχιστο το 1897, και στη συνέχεια ακολουθεί 

ανοδική τάση. 

(ε) Χρυσός 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι απόψεις του van Gelderen αναφορικά µε την 

εξόρυξη χρυσού και τη σχέση της µε τη µακροχρόνια διακύµανση των τιµών. Ο van 

Gelderen γράφει σε µια περίοδο κατά την οποία ίσχυε επί δεκαετίες ο Κανόνας 
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Χρυσού. Θεωρεί ότι η εξόρυξη χρυσού αυξάνεται σηµαντικά πριν από την έναρξη 

της µακροχρόνιας ανοδικής φάσης, πράγµα που συµβαίνει γιατί ο χρυσός είναι το 

εµπόρευµα εκείνο που αντιπροσωπεύει ενσωµατωµένη αγοραστική δύναµη. Αναµένει 

λοιπόν κανείς ότι η µακροχρόνια πτώση του επιπέδου τιµών των άλλων 

εµπορευµάτων ή, πράγµα που είναι ισοδύναµο, η αύξηση της σχετικής (ως προς τα 

άλλα εµπορεύµατα) τιµής του χρυσού θα αυξήσει την κερδοφορία του τοµέα 

εξόρυξης χρυσού και εποµένως θα καταστήσει, από ένα σηµείο και µετά, 

συµφέρουσα την επέκταση της εξόρυξης χρυσού. Συν τοις άλλοις η πτώση του 

γενικού επιπέδου τιµών των άλλων εµπορευµάτων περιλαµβάνει και εκείνα τα 

εµπορεύµατα τα οποία αποτελούν τµήµα των εισροών, άρα τµήµα του κόστους, της 

διαδικασίας εξόρυξης χρυσού. Αντίστροφα, κατά την µακροχρόνια περίοδο άνθησης, 

η άνοδος του γενικού επιπέδου τιµών των άλλων εµπορευµάτων µειώνει την 

αγοραστική δύναµη του χρυσού ενώ αυξάνεται και το κόστος των εισροών στην 

παραγωγική διαδικασία εξόρυξης χρυσού. Αυτό σηµαίνει ότι κατά την ανοδική φάση 

ο ρυθµός αύξησης της εξόρυξης χρυσού, ceteris paribus, αναµένεται να ανακοπεί.  

Κατά τον van Gelderen η αύξηση της παραγωγής χρυσού συνδέεται µε την αύξηση 

του επιπέδου τιµών λόγω της ακόλουθης διττής επίδρασής της στη συνολική ζήτηση. 

Αφενός, µια αύξηση στην ποσότητα χρυσού οδηγεί δυνητικά σε απευθείας αύξηση 

της ζήτησης για τα υπόλοιπα εµπορεύµατα, µια και ο χρυσός είναι το γενικό 

ισοδύναµο αξίας όλων των άλλων εµπορευµάτων· αφετέρου, µεγάλη ποσότητα 

χρυσού θα καταλήξει στο ενεργητικό των τραπεζών µε αποτέλεσµα ένα σχετικά 

χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων, γύρω από το κάτω σηµείο καµπής του κύκλου, και 

µια πιο φτηνή δανειοδότηση των επιχειρήσεων. Έτσι ο χρυσός συντελεί στην αύξηση 

του επιπέδου των τιµών κατά την ανοδική φάση του κύκλου. Τα αντίθετα 

αποτελέσµατα αναµένονται κατά την καθοδική φάση. Πρέπει ωστόσο να σηµειωθεί 

ότι ο van Gelderen θεωρεί την επίδραση του χρυσού ως δευτερεύουσα σε ότι αφορά 

την κίνηση του επιπέδου των τιµών, ερχόµενος σε αντίθεση µε συγγραφείς όπως ο 

Werner Sombart (1863-1941) και ο Irving Fisher (1867-1947) που, ως υποστηρικτές 

της Ποσοτικής Θεωρίας του Χρήµατος, συνέδεαν το επίπεδο τιµών µε την 

παραγόµενη ποσότητα του χρυσού. Στην ανάλυση του van Gelderen, αντίθετα, το 

επίπεδο τιµών είναι εκείνο που καθορίζει τις διακυµάνσεις στην παραγωγή χρυσού. 

Επαινεί µάλιστα τον Alexander Parvus (1867-1924) ως τον πρώτο συγγραφέα που 
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συνέδεσε τις διακυµάνσεις του επιπέδου τιµών µε τις διακυµάνσεις στην παράγωγη 

και όχι µε τη νοµισµατική κυκλοφορία.8 

1.1.3 Απόπειρα Εξήγησης του Μακρού Κύκλου 

Θεωρώντας ικανοποιητικά τα στοιχεία που παρέθεσε σχετικά µε την ύπαρξη 

µακροχρόνιων φάσεων επέκτασης και στασιµότητας στην οικονοµική 

δραστηριότητα, ο van Gelderen επιχείρησε να δώσει µια πρωτόλεια εξήγηση του 

φαινοµένου. Η ανοδική φάση του µακρού κύµατος, η ‘παλίρροια’ όπως την αποκαλεί 

ο van Gelderen, απαιτεί µια ισχυρή επέκταση της παραγωγής. ∆ιακρίνει δυο βασικές 

προϋποθέσεις προκειµένου να συµβεί αυτό: 

 (α) την ανάδειξη ενός νέου βιοµηχανικού κλάδου που να ικανοποιεί µια βασική 

ανθρώπινη ανάγκη (είτε για πρώτη φορά είτε µε έναν τρόπο ποιοτικά εντελώς 

διαφορετικό από ότι ήδη υπάρχοντα προϊόντα). Ένας βιοµηχανικός κλάδος τέτοιου 

είδους αναµένεται να έχει σηµαντικότατα αποτελέσµατα και σε άλλους κλάδους της 

οικονοµίας µέσα από διακλαδικές επιδράσεις εισροών-εκροών (‘input-output 

effects’). 

(β) την ανάδειξη νέων αγορών είτε εκτατικά µε την επέκταση του καπιταλιστικού 

τρόπου παραγωγής  σε, σχετικά, ανεκµετάλλευτες περιοχές, είτε εντατικά µε 

περαιτέρω βιοµηχανοποίηση µιας χώρας όπου ο καπιταλισµός είναι ήδη ο κυρίαρχος 

τρόπος παραγωγής. 

                                                           
8
 Ο Parvus ήταν εξ όσων γνωρίζουμε ο πρώτος αναλυτής που αναγνώρισε, και μάλιστα σχετικά νωρίς 

(Parvus, 1901), ότι η Μεγάλη Ύφεση του ύστερου 19
ου

 αιώνα είχε δώσει οριστικά τη θέση της σε μια 

νέα περίοδο ορμητικής άνθησης (ανοδική φάση τρίτου μακρού κύκλου). Παρατήρησε ότι η νέα φάση 

στην οποία είχε εισέλθει η παγκόσμια οικονομία συνδεόταν (α) με την τεχνολογική επανάσταση που 

θεωρούσε πως θα επιφέρουν, εν τέλει, οι οικονομικές εφαρμογές του ηλεκτρισμού (δες κεφάλαιο 3, 

ενότητα 3.3.1 αυτής της διατριβής) και (β) με την επέκταση της παγκόσμιας αγοράς, όπως αυτή 

εκφραζόταν στην εκβιομηχάνιση της Ρωσίας και της Ανατολικής Ασίας αλλά και στην περαιτέρω 

ανάπτυξη του βιομηχανικού τομέα των ΗΠΑ έναντι του αγροτικού. Παρά αυτές τις διορατικές 

παρατηρήσεις όμως, δεν προχώρησε σε κάποια θεωρητικοποίηση του φαινομένου ούτε και σε 

κάποια επεξεργασία στατιστικού υλικού (Παπαγεωργίου 2011). Ωστόσο το (σύντομο) άρθρο του 

αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον van Gelderen. 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη στιγµή που ο van Gelderen θεωρεί τους δυο 

παραπάνω παράγοντες ως ‘προϋποθέσεις’ για τη µακροχρόνια άνθηση, τότε µπορεί 

να συναχθεί πως θα λάβουν χώρα όχι µόνο ταυτόχρονα µε αυτήν την άνθηση αλλά 

και πριν από αυτήν. Ειδικότερα, η ιδέα περί ανάπτυξης ενός καίριου βιοµηχανικού 

κλάδου (ή κλάδων), εν µέσω µιας γενικής οικονοµικής ύφεσης, που θα αποτελέσει εν 

ευθέτω χρόνω το εφαλτήριο για µια µακροχρόνια άνοδο, θα χρησιµοποιηθεί και 

(φυσικά αναπτυχθεί περαιτέρω) από µεταγενέστερους θεωρητικούς των µακρών 

κύκλων. 

Η ανάπτυξη και µεγέθυνση της παραγωγής κατά την µακροχρόνια άνοδο φέρει εντός 

της και τα αίτια της ύφεσης. Η παραγωγή αυξάνεται γρηγορότερα από τη ζήτηση µε 

συνέπεια να δηµιουργείται κρίση υπερπαραγωγής. Ο van Gelderen επισηµαίνει ότι η 

όλη κατάσταση καθίσταται δεινότερη λόγω και του ότι, κατά τη διάρκεια της 

ανοδικής φάσης, έχει προχωρήσει σε σηµαντικό βαθµό και η βιοµηχανοποίηση των 

χωρών εκείνων που κατά την πρότερη καθοδική φάση άρχισαν να εντάσσονται στην 

σφαίρα οικονοµικής επιρροής του καπιταλισµού, καθώς το κεφάλαιο των 

ανεπτυγµένων χωρών έψαχνε κερδοφόρες διεξόδους σε εξωτερικές αγορές. Αυτό 

περιορίζει τις ανάγκες αυτών των χωρών για εισαγωγή τελικών προϊόντων από τις 

ανεπτυγµένες χώρες (και άρα τις εξαγωγές των τελευταίων) καθώς και τις εξαγωγές 

πρώτων υλών από µέρους τους. 

Επιπλέον, η µεγέθυνση της παραγωγής τελικών προϊόντων είναι πιο ταχεία από 

εκείνη της παραγωγής πρώτων υλών µε συνέπεια η τιµή των τελευταίων να αυξάνεται 

ταχύτερα. Η παραγωγή τόσο οργανικών όσο και ανόργανων πρώτων υλών 

επεκτείνεται πιο δύσκολα από ότι εκείνη των τελικών προϊόντων. Για να υποστηρίξει 

τον ισχυρισµό του, ο van Gelderen παραθέτει στοιχεία για την παραγωγή και τη 

χρήση χαλκού (µια από τις πλέον σηµαντικές ανόργανες πρώτες ύλες) παγκοσµίως 

για την περίοδο 1904-1911, όπου βλέπει πως µόνο για δυο έτη η παραγωγή ήταν 

µεγαλύτερη της χρήσης και στοιχεία για την τιµή του βαµβακιού (µια από τις πλέον 

σηµαντικές οργανικές πρώτες ύλες) για την περίοδο 1901-1911, η οποία παρουσιάζει 

ισχυρή ανοδική τάση. Καταλήγει λοιπόν στο ότι η άνοδος των τιµών των πρώτων 

υλών κατά τη µακροχρόνια περίοδο της άνθησης οδηγεί τελικώς σε πτώση της 

κερδοφορίας. 
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Ο van Gelderen θεωρεί ότι το φαινόµενο που περιγράφει δεν αποτελεί τίποτα 

λιγότερο από την “κανονική κυκλική κίνηση που προκαλείται από τη διαδικασία της 

καπιταλιστικής αναπαραγωγής” (van Gelderen 1996, σ. 44). Αυτό σηµαίνει ότι, αν 

και έγραφε στα µέσα του (µόλις) δεύτερου µακρού κύκλου, ο van Gelderen ήταν της 

άποψης ότι από τα µέσα του 19ου αιώνα ξεκίνησε µια κυκλική διαδικασία που ήταν 

τόσο αντιπροσωπευτική σε ότι αφορά την κίνηση των καπιταλιστικών οικονοµιών 

όσο και ο (κοινά αποδεκτός) βιοµηχανικός κύκλος. Αναφέρει µάλιστα ρητά ότι 

υπάρχει θεωρητική (αλλά και εµπειρική) αντιστοίχηση ανάµεσα στις ανοδικές και 

καθοδικές φάσεις του βιοµηχανικού κύκλου και του µακρού κύκλου, καθώς ο 

µικρότερος κύκλος είναι συνυφασµένος στην κίνηση του µεγαλύτερου. Κατά την 

ανοδική φάση του µακρού κύκλου, οι βιοµηχανικοί κύκλοι αποτελούνται από 

περισσότερα χρόνια άνθησης της οικονοµικής δραστηριότητας από ότι στασιµότητας 

της, ενώ το αντίθετο συµβαίνει κατά την καθοδική φάση του µακρού κύκλου. 

Όπως είδαµε ο van Gelderen παρουσιάζει µια εξήγηση για το άνω σηµείο καµπής του 

µακρού κύκλου, η οποία είναι παρ(όµοια) µε εκείνη για το άνω σηµείο καµπής του 

βιοµηχανικού κύκλου. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα συνδυασµό υπερπαραγωγής των 

τελικών προϊόντων και ανόδου των τιµών των πρώτων υλών, που ταυτόχρονα µε την 

άνοδο των επιτοκίων, συµπιέζουν την κερδοφορία του κεφαλαίου και οδηγούν στην 

µακροχρόνια στασιµότητα.9 Την εποχή που γράφει ο van Gelderen µία µόνο τέτοια 

καθοδική φάση του µακρού κύκλου είχε λάβει χώρα, ήτοι την περίοδο 1873-1896 

(περίπου). Κατά τη διάρκεια αυτής της καθοδικής φάσης, το κεφάλαιο των 

ανεπτυγµένων ευρωπαϊκών οικονοµιών αναζήτησε επικερδείς διεξόδους είτε σε 

σχετικά ανεπτυγµένες οικονοµικά περιοχές του πλανήτη όπου όµως υπήρχαν ακόµα 

µεγάλα γεωγραφικά περιθώρια για καπιταλιστική επέκταση, όπως π.χ. η Βόρεια 

Αµερική και η Αυστραλία· είτε, σε σχετικά υποανάπτυκτες (σε καπιταλιστικούς 

όρους) περιοχές και χώρες, όπως π.χ. στη Νότια Αµερική ή τη Ρωσική Αυτοκρατορία. 

Ο van Gelderen προσπαθεί να καταδείξει αυτήν την τάση εξαγωγής κεφαλαίου από 

τις ανεπτυγµένες οικονοµίες µε µια περιοδολόγηση της κατασκευής σιδηροδροµικών 

δικτύων στις πέντε ηπείρους. Στον Πίνακα 1 έχουµε υπολογίσει τους ρυθµούς 

                                                           
9
 Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, όπως θα δούμε αργότερα και στην περίπτωση του Kondratiev, 

ο van Gelderen δεν αναφέρεται στις διακυμάνσεις του ποσοστού κέρδους παρά μόνο σε εκείνες του 

επιτοκίου. 
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µεγέθυνσης αυτής της µεταβλητής, µε βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο van 

Gelderen στο δοκίµιο του. Όπως βλέπουµε, κατά τη µακροχρόνια ύφεση στα τέλη του 

19ου αιώνα, οι ρυθµοί µεγέθυνσης του µήκους του σιδηροδροµικού δικτύου σε 

Αµερική, Ασία, Αφρική και Αυστραλία ήταν κατά πολύ µεγαλύτεροι από τον 

αντίστοιχο ρυθµό µεγέθυνσης στην Ευρώπη. Αν και ο van Gelderen προσπαθεί να 

υποστηρίξει ότι η ισχυρή επέκταση του σιδηροδροµικού δικτύου εκτός Ευρώπης 

οφειλόταν κυρίως στον οικονοµικό λόγο της Μεγάλης Ύφεσης, εντούτοις προφανώς 

παίζουν ρόλο και υλικοί λόγοι, που έχουν να κάνουν µε τις πεπερασµένες 

δυνατότητες επέκτασης ενός σιδηροδροµικού δικτύου εντός µιας συγκεκριµένης 

γεωγραφικής οντότητας. Έτσι, ρόλο στη δραµατική µείωση του ρυθµού µεγέθυνσης 

στην Ευρώπη από 7.5% την περίοδο 1850-1875 σε 2.8% την περίοδο 1875-1897, 

αναµφίβολα διαδραµάτισε, πέρα από την Μεγάλη Ύφεση, και το γεγονός ότι κατά το 

τρίτο τέταρτο του 19ου αιώνα οι ρυθµοί επέκτασης του σιδηροδροµικού δικτύου ήταν 

ήδη αρκετά µεγάλοι. Σε γενικές γραµµές η µεγέθυνση του σιδηροδροµικού δικτύου 

φαίνεται να ακολουθεί µια σιγµοειδή εξέλιξη. 

Πίνακας 1: Σύνθετοι Ετήσιοι Ρυθµοί Μεγέθυνσης Σιδηροδροµικού ∆ικτύου (χλµ.) 

Περίοδος Ευρώπη Αµερική Ασία Αφρική Αυστραλία 

1850-75 7.50% 9.02% 18.89% 15.28% 25.72% 

1875-97 2.80% 4.81% 6.97% 8.84% 8.67% 

1897-1910 1.85% 2.53% 5.67% 6.66% 2.32% 

Πηγή: van Gelderen (1996, σ. 30) 

Ο van Duijn (1983, σ. 62) σχολιάζει πως ενώ ο van Gelderen αναφέρεται στις δύο 

προϋποθέσεις µετάβασης στη µακροχρόνια άνθηση, εντούτοις δεν εξηγεί τη 

διαδικασία µέσα από την οποία θα προκύψουν αυτές οι προϋποθέσεις, µε άλλα λόγια 

δεν επιχειρεί να θεωρητικοποιήσει το κάτω σηµείο καµπής του µακρού κύκλου. 

Ωστόσο, όπως είδαµε, ο van Gelderen προσπαθεί να εξηγήσει τη µία προϋπόθεση, το 

άνοιγµα νέων αγορών (τουλάχιστον για τα τέλη του 19ου αιώνα), µέσα από την 

εξαγωγή κεφαλαίου από τις χώρες που βρίσκονται σε µακροχρόνια ύφεση και την 

κατασκευή σιδηροδροµικού δικτύου. Άλλωστε η κατασκευή σιδηρόδροµου (και τα 

συµπαροµαρτούντα της) θεωρούνταν ως έννοια περίπου συνώνυµη µε το άνοιγµα 

αγορών. Επίσης, µια και ο van Gelderen υποστηρίζει πως ο µακρός κύκλος έχει 

ανάλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά µε τον βιοµηχανικό κύκλο, µπορεί να συναχθεί 



36 

 

πως οι χαµηλές τιµές των πρώτων υλών, το χαµηλό επίπεδο των επιτοκίων και οι 

χαµηλοί µισθοί λόγω της αυξηµένης ανεργίας παίζουν οπωσδήποτε ευνοϊκό ρόλο στο 

να ξεκινήσει µια νέα περίοδος οικονοµικής επέκτασης. Ωστόσο, παρ’ όλα αυτά, ο van 

Gelderen δεν παραθέτει κάποια εξήγηση για το µέσα από ποια διαδικασία προκύπτει 

η διαµόρφωση εκείνων των καθοριστικών τοµέων της οικονοµίας (‘leading sectors’) 

που αναµένεται να δώσουν µια τόσο ισχυρή ώθηση έτσι ώστε τη µακροχρόνια 

στασιµότητα να διαδεχθεί χρονικά µια µακροχρόνια άνθηση. 

 

1.2 Sam de Wolff (1924, 1929) 

Την σκυτάλη της ανάλυσης µακροχρόνιων διακυµάνσεων πήρε στη συνέχεια, µε ένα 

άρθρο του στα µέσα της δεκαετίας του 1920, ο επίσης Ολλανδός µαρξιστής 

οικονοµολόγος Sam de Wolff (1878-1960), η πρώτη συνεισφορά του οποίου (1924) 

βασίστηκε κυρίως, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, πάνω στον Parvus και στον Van 

Gelderen. Αφετηρία για την µελέτη του de Wolff αποτέλεσε και πάλι η διακύµανση 

της χρονοσειράς των τιµών χονδρικής (της Αγγλίας). Μια σηµαντική διαφορά µε τη 

µελέτη του van Gelderen, έχει να κάνει µε το ότι η χρονοσειρά του de Wolff ξεκινάει 

25 χρόνια νωρίτερα, στα 1825. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ακολουθώντας τον Mikhail 

Tugan-Baranowsky (1865-1919),10 ο de Wolff υποστήριξε ότι καίτοι οι ρίζες της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης ανάγονται στα τέλη του 18ου αιώνα µε το πλήθος των 

τεχνικών εφευρέσεων που έλαβαν χώρα τότε, εντούτοις τα οικονοµικά αποτελέσµατα 

αυτών των εφευρέσεων δεν βρήκαν ευρεία εφαρµογή παρά µόνο από τη δεκαετία του 

1820 και έπειτα. Με αυτήν την έννοια οι αρχές της Βιοµηχανικής Επανάστασης στην 

Αγγλία, και άρα µιας καπιταλιστικής οικονοµίας που λειτουργεί µε τους δικούς της 

νόµους και τις δικές της κανονικότητες, πρέπει να τοποθετηθούν στην τρίτη δεκαετία 
                                                           
10

 O Tugan-Baranowsky υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους θεωρητικούς των οικονομικών 

διακυμάνσεων και η επιρροή του, στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, σε όσους οικονομολόγους 

ασχολούνταν με το αντικείμενο ήταν πολύ σημαντική. Σε ότι αφορά δε το ζήτημα των μακρών 

κύκλων πιο συγκεκριμένα είχε παρατηρήσει, μελετώντας χρονοσειρές τιμών του 19
ου

 αιώνα, ότι οι 

διακυμάνσεις των τιμών στα πλαίσια του βιομηχανικού κύκλου αποτελούσαν απλώς τμήμα ακόμα 

μακρότερων διακυμάνσεων. Σημείωσε μάλιστα την περίοδο 1850-1873 ως διάστημα ανοδικής 

φάσης τιμών και οικονομικής δραστηριότητας, την οποία και ακολούθησε μια καθοδική φάση. Για 

την επιρροή που άσκησε ο Tugan-Baranowsky στους van Gelderen και Kondratiev δες Reijnders 

(1993). 
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του 19ου αιώνα. Ανάµεσα στις κανονικότητες αυτές ανήκουν και οι κυκλικές 

διακυµάνσεις και φυσικά οι κρίσεις που αποτελούν τµήµα αυτών των διακυµάνσεων. 

Σύµφωνα µε τον de Wolff “η πρώτη µεγάλη σύγχρονη κρίση” ήταν αυτή του 1825, 

εννοώντας ότι ήταν η πρώτη κρίση που αποτέλεσε καθαρό προϊόν της λειτουργίας της 

οικονοµικής κίνησης του καπιταλισµού. Οι κρίσεις των αµέσως προηγούµενων 

δεκαετιών (αναφέρει επί παραδείγµατι τις κρίσεις των ετών 1811, 1815 και 1818) 

σχετίζονται µε αίτια µε συναρτώµενα από τη λειτουργία µιας καπιταλιστικής 

οικονοµίας αυτής καθαυτής (π.χ. πολιτικά γεγονότα ή πολέµους), όπως ακριβώς και 

οι κρίσεις του 18ου αιώνα. Η κρίση όµως των µέσων της δεκαετίας του 1820 ήταν 

αποτέλεσµα ενδογενών λειτουργιών της καπιταλιστικής οικονοµίας και δεν µπορούσε 

να αποδοθεί σε εξωγενή αίτια.11 

Ο de Wolff θεωρεί ότι τη δεκαετία του 1820 ξεκινούν την πορεία τους και τα δύο είδη 

κυκλικών διακυµάνσεων, τόσο ο βιοµηχανικός κύκλος δηλαδή όσο και ο µακρός 

κύκλος. Έτσι επιχειρεί να επεκτείνει τα ευρήµατα του van Gelderen σε ότι αφορά το 

επίπεδο τιµών κατά ένα τέταρτο του αιώνα στο παρελθόν. Βασισµένος στη 

χρονοσειρά του αγγλικού ∆ΤΧ λοιπόν, καταλήγει στην ακόλουθη περιοδολόγηση: 

Περίοδοι Άνθησης: 1850-1873, 1896-1911 

Περίοδος Ύφεσης: 1825-1850, 1873-1896 

Πρόκειται ουσιαστικά δηλαδή για τις φάσεις που ξεχώρισε ο van Gelderen στις 

οποίες ο de Wolff προσέθεσε και την περίοδο 1825-1850. 

Προκειµένου επίσης να αφαιρέσει το ‘παραµορφωτικό’ αποτέλεσµα των µικρότερων 

βιοµηχανικών κύκλων σε ότι αφορά την ανάδειξη µακροχρόνιων κυκλικών 

διακυµάνσεων, από την χρονοσειρά του ∆ΤΧ, ο de Wolff κατασκευάζει ένα δείκτη 

τιµών, όπου κάθε αριθµός του δείκτη είναι ένας µέσος όρος τιµών των τεσσάρων 

χρόνων πριν από το υπό εξέταση έτος, της τιµής για το ίδιο το έτος, και των τιµών 

των τεσσάρων χρόνων που ακολουθούν, δηλαδή έναν απλό 9-ετή κινητό µέσο όρο 

                                                           
11

 Δες και την ενότητα 3.1.1 του κεφαλαίου 3 σχετικά με αυτό το ζήτημα. 
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(ΚΜΟ). Αυτό που προκύπτει τότε από τούτη  την διαδικασία είναι µια ακόµα πιο 

οµαλή και ευκρινής µακροχρόνια κυκλική τάση των τιµών.12 

 

Σχήµα 4: ∆είκτης Τιµών Χονδρικής και 9-ετής ΚΜΟ, Αγγλία 1825-1913 

Πηγή: de Wolff (1924, σ. 29) 

Ο de Wolff αναφέρεται επιδοκιµαστικά στις σειρές στοιχείων που είχε παραθέσει ο 

van Gelderen προκειµένου να δικαιολογήσει την άποψη του ότι η µακροκυκλική 

κίνηση του δείκτη τιµών αποτελεί ασφαλή οδηγό των φάσεων της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας στις καπιταλιστικά ανεπτυγµένες χώρες. Παρόµοια, 

στην ερµηνεία τού µακρού κύκλου ουσιαστικά αποδέχθηκε την άποψη περί  

υπερπαραγωγής-υπερεπένδυσης στον τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών 

(κατά το άνω σηµείο καµπής του µακρού κύκλου) που ασπαζόταν ο van Gelderen.13 

Ανάλογες είναι και οι απόψεις του σε ότι αφορά τις διακυµάνσεις των επιτοκίων αλλά 

και της παραγωγής χρυσού.14 Το µόνο που έχει να προσθέσει ο de Wolff είναι η θέση 

                                                           

12
 Η μόνη διαφορά είναι πως η περιοδολόγηση μετακίνεται ελαφρώς προς τα πίσω χρονικά. Οι 

περίοδοι τώρα είναι : (α) 1829-1848, (β) 1848-1870, (γ) 1870-1895, (δ) 1895-1910. 

13
 Αν και δεν αναφέρεται ρητά στη διαδικασία του περάσματος από την ύφεση στην άνθηση, μπορεί 

εντούτοις βάσιμα να συναχθεί, από τις απολύτως επιδοκιμαστικές του αναφορές στο δοκίμιο του 

van Gelderen, ότι ο de Wolff αποδέχεται τις απόψεις του και στο θέμα αυτό. 

14
 Ο de Wolff εξετάζει το επιτόκιο (συγκεκριμένα το προεξοφλητικό επιτόκιο της Τράπεζας της 

Αγγλίας) και για την περίοδο 1825-1849, η οποία βρισκόταν εκτός του πεδίου ανάλυσης του van 
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πως ενώ η παραγωγή (ή ο ρυθµός µεγέθυνσης της) κατά τη διάρκεια του µακρού 

κύκλου ακολουθούν τις µακρές φάσεις του επιπέδου των τιµών (όπως ακριβώς 

εκτιµούσε και ο van Gelderen), εντούτοις η παραγωγικότητα της εργασίας είναι 

σηµαντικά υψηλότερη κατά την καθοδική φάση του µακρού κύκλου σε σχέση µε την 

ανοδική φάση. Βασίζει αυτή του την εκτίµηση, όπως αναφέρει, στον Tugan-

Baranowsky και στον Albert Aftalion (1874-1956) και παραθέτει στοιχεία (του 

Aftalion) για την παραγωγικότητα της εργασίας στην παραγωγή άνθρακα και σιδήρου 

έτσι ώστε να στηρίξει την άποψη του. Παραθέτει δε επιδοκιµαστικά από τον Aftalion 

το παρακάτω χωρίο: “αν και η περίοδος της άνθησης προσφέρει τα µέσα για 

µεγαλύτερη παραγωγικότητα [της εργασίας], συχνά επωµίζεται το κόστος των όποιων 

βελτιώσεων η ίδια. Τα κέρδη από τις µειώσεις στο κόστος πιστώνονται στην περίοδο 

της ύφεσης” (de Wolff 1924, σ. 36). Το φαινοµενικά παράδοξο είναι πως γίνεται να 

συµβαδίζει µια µακροχρόνια ύφεση µε µια µακροχρόνια άνοδο της παραγωγικότητας 

της εργασίας, Y/L, συνολικά στην οικονοµία η οποία να είναι µεγαλύτερη από την 

αντίστοιχη άνοδο της παραγωγικότητας της εργασίας κατά την µακροχρόνια άνθηση. 

Ο de Wolff δεν δείχνει να αντιλαµβάνεται όµως αυτό το ζήτηµα και δεν κάνει κάποιο 

σχετικό σχόλιο.15  

Παίρνοντας ως κριτήριο τις διακυµάνσεις στην χρονοσειρά του ∆ΤΧ, ο de Wolff 

υπολόγισε τον αριθµό των ετών στασιµότητας και των ετών άνθησης σε κάθε φάση 

του µακρού κύκλου (Πίνακας 2). Παρατηρούµε ότι στην καθοδική φάση του µακρού 

κύκλου τα έτη στασιµότητας του (µικρότερου) βιοµηχανικού κύκλου είναι σηµαντικά 

περισσότερα από ότι στην ανοδική φάση, ενώ το αντίστροφο συµβαίνει κατά την 

ανοδική φάση, όταν ο βιοµηχανικός κύκλος αποτελείται από περισσότερα έτη 

άνθησης από ότι στασιµότητας. 

                                                                                                                                                                      
Gelderen. Το επιτόκιο ακολουθεί την ίδια πτωτική πορεία όπως και στην καθοδική φάση του 1873-

1895. 

15
 Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, η καθοδική φάση του μακρού κύκλου θα χαρακτηρίζεται 

από εισαγωγή ριζοσπαστικών καινοτομιών και συνακόλουθη αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας σε ορισμένους κλάδους. Είναι όμως παράδοξο να αναμένει κανείς ότι η συνολική 

παραγωγικότητα της εργασίας θα χαρακτηρίζεται από ανοδική τάση κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

φάσης. 
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Πίνακας 2: Αριθµός Ετών Άνθησης και Στασιµότητας στις Φάσεις των Μακρών 
Κύκλων 

Φάση Μακρού Κύκλου Αριθµός Ετών Στασιµότητας Αριθµός Ετών Άνθησης 

1826-1850 17 8 

1851-1873 6 17 

1874-1895 17 5 

1896-1913 5 13 

Πηγή: de Wolff (1924, σ. 35) 

Ο de Wolff δεν σταµατάει στον οικονοµικό σχολιασµό του µακρού κύκλου, αλλά 

επιχειρεί να συνδέσει το φαινόµενο αυτό και µε τα τεκταινόµενα στην πολιτική 

σφαίρα, αποτελώντας τον µοναδικό πρόδροµο του Kondratiev στον τοµέα αυτό. Πιο 

συγκεκριµένα, και ακολουθώντας τον Καρλ Κάουτσκι (1854-1938) στην σχετική 

ανάλυση του για τον βιοµηχανικό κύκλο,16 θεωρεί πως οι περίοδοι της οικονοµικής 

άνθησης βοηθούν στην καλύτερη οργάνωση της εργατικής τάξης και στην 

δυνατότητά της να αποσπάσει µεγαλύτερο µερίδιο από τη διανοµή του παραχθέντος 

προϊόντος. Από την οπτική γωνία του de Wolff όµως υπάρχει και το εξής κόστος: η 

εργατική τάξη χάνει την επαναστατικότητα της και τον στόχο του σοσιαλισµού. 

Αντίθετα, ενώ στις περιόδους της ύφεσης τα περιθώρια οργάνωσης και διεκδίκησης 

µεγαλύτερου µεριδίου του εισοδήµατος από την εργατική τάξη µειώνονται 

δραµατικά, εντούτοις η λανθάνουσα αντίθεση της στον καπιταλισµό αναµένεται να 

έρθει στην επιφάνεια.17 Τέλος, οι εποχές της µακροχρόνιας άνθησης, σύµφωνα µε τον 

de Wolff χαρακτηρίζονται από ευρείας κλίµακας πολέµους, ενώ οι συρράξεις κατά 

τις περιόδους της µακροχρόνιας ύφεσης είναι σχετικά µικρής έντασης.18 

                                                           
16

 Το άρθρο του de Wolff γράφτηκε για έναν τόμο προς τιμήν, και για τα 70 χρόνια από την γέννηση, 

του Καρλ Κάουτσκι. 

17
 Ωστόσο η εμπειρική υποστήριξη αυτών των θέσεων από τον de Wolff για την σύνδεση της ταξικής 

συνείδησης με τον μακρό κύκλο είναι μάλλον επιφανειακή. 

18
 Ο de Wolff δεν προφέρει κάποια αιτιολόγηση για αυτό το φαινόμενο σε αντίθεση, όπως θα δούμε, 

με τον Kondratiev. 
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Η επόµενη συνεισφορά του de Wolff στην βιβλιογραφία των µακρών κυµάτων ήρθε 

µε ένα βιβλίο του στα 1929.19 Στο άρθρο του, του 1924, ο de Wolff καταµετρώντας 

τα χρόνια άνθησης και ύφεσης (παίρνοντας ως κριτήριο την χρονοσειρά του ∆ΤΧ), 

βρήκε πως καθεµιά από τις 4 µακροχρόνιες φάσεις της περιοδολόγησης του 

αποτελούνταν από 2,5 µικρότερους (βιοµηχανικούς) κύκλους, και άρα κάθε 

(ολόκληρος) µακρός κύκλος από πέντε βιοµηχανικούς κύκλους. Αυτό το φαινόµενο 

αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάλυσή του στο βιβλίο του 1929. Συγκεκριµένα, 

γενικοποίησε µια ιδέα του Μαρξ που αναφερόταν στην επίδραση που ασκεί στον 

δεκαετή οικονοµικό κύκλο η διάρκεια ζωής των µηχανών, και που την εποχή του 

Μαρξ ήταν περίπου δέκα χρόνια, και επιχείρησε να την µεταφέρει στο πεδίο των 

µακρών κύκλων αναφερόµενος στα στοιχεία εκείνα του παγίου κεφαλαίου που έχουν 

µεγάλη διάρκεια ζωής. Ενώ λοιπόν ο Μαρξ αναφερόταν σε µηχανήµατα, ο de Wolff 

εστίασε σε κεφαλαιουχικά αγαθά µακράς ζωής όπως εργοστασιακές εγκαταστάσεις, 

υποδοµές µεταφορών κτλ. Υπολογίζοντας δε το µέσο ποσοστό απόσβεσης των 

συγκεκριµένων αγαθών ανά έτος σε 2,615% κατέληξε σε  υψηλά σηµεία (‘peaks’) για 

τον µακρό κύκλο στα έτη 1873 και 1913 και χαµηλά σηµεία (‘troughs’) στα έτη 1894 

και 1930. Με άλλα λόγια ο µακρός κύκλος του de Wolff είναι απλά ένας κύκλος 

αναπαραγωγής των µακρόβιων στοιχείων του παγίου κεφαλαίου. Αναφέρθηκε δε σε 

τρεις κανονικότητες που κατά την γνώµη του διέπουν το φαινόµενο των µακρών 

κύκλων (βλ. και Reijnders & Louçã 1999, σ. xiii):  

(α) κάθε µακρός κύκλος αποτελείται από πέντε ‘µικρούς’ βιοµηχανικούς κύκλους, µε 

την ανοδική φάση να αποτελείται από δύο ολόκληρους κύκλους συν µια φάση 

άνθησης και την καθοδική φάση από δύο κύκλους επίσης συν όµως µια περίοδο 

ύφεσης  

(β) τα χρόνια της άνθησης είναι πιο ισχυρά σε ένταση και περισσότερα σε αριθµό από 

τα χρόνια της ύφεσης κατά την ανοδική φάση του µακρού κύκλου ενώ το αντίστροφο 

συµβαίνει κατά την καθοδική φάση 

                                                           
19

 Εξ όσων γνωρίζουμε το βιβλίο αυτό, με τίτλο “Het Economische Getij” (‘Η Οικονομική Παλίρροια’) 

δεν έχει μεταφραστεί από τα ολλανδικά. Η συζήτηση που ακολουθεί βασίζεται λοιπόν κυρίως στην 

περίληψη του (συμπατριώτη του de Wolff) Jaap van Duijn (1983, σσ. 62-63). 
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(γ) η µέση διάρκεια όλων των κύκλων, τόσο των βιοµηχανικών όσο και των µακρών, 

µειώνεται στην πορεία του χρόνου καθώς η τεχνολογική µεταβολή που επιφέρει ο 

καπιταλισµός ελαττώνει σταθερά την διάρκεια ζωής του σταθερού κεφαλαίου 

Σύµφωνα µε τον van Duijn o de Wolff δεν δίστασε, βασιζόµενος αφενός στην 

σταθερή αναλογία των πέντε βιοµηχανικών κύκλων ανά µακρό κύκλο και στη συνεχή 

µείωση της διάρκειας των οικονοµικών κύκλων (και άρα την αυξανόµενη συχνότητα  

των κρίσεων), να υπολογίσει ακόµα και το έτος κατάρρευσης του καπιταλισµού, που 

ήταν το έτος 1994 (van Duijn 1983, σ. 63). 

 

1.3 Nikolai Kondratiev 

1.3.1 Εισαγωγή 

Η θεωρία των µακρών κύκλων είναι κύρια και πρώτιστα συνδεδεµένη µε το όνοµα 

του Ρώσου οικονοµολόγου Nikolai Dmitrievich Kondratiev (1892-1938). 

Αναγνωρίζοντας αυτό το γεγονός ένας άλλο µεγάλος µελετητής των οικονοµικών 

διακυµάνσεων, ο Joseph Schumpeter, τιτλοφόρησε τον µακρό κύκλο ως ‘κύκλο 

Kondratiev’. Το 1920 ο Kondratiev ίδρυσε το Ινστιτούτο Οικονοµικής Συγκυρίας 

(‘Institute of Economic Conjuncture’) στη Μόσχα, του οποίου έγινε και διευθυντής. 

Επρόκειτο για ένα ερευνητικό ίδρυµα αφιερωµένο στη µελέτη των οικονοµικών 

διακυµάνσεων και στην κατάθεση προτάσεων οικονοµικής πολιτικής στο νεοσύστατο 

Σοβιετικό κράτος βασισµένων σε προβλέψεις της οικονοµικής συγκυρίας. Η πρώτη 

αναφορά του Kondratiev στους µακρούς κύκλους και την περιοδολόγησή τους έλαβε 

χώρα το 1922 στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του “Η Παγκόσµια Οικονοµία και 

η Συγκυρία της κατά τη ∆ιάρκεια και µετά τον Πόλεµο” (Kondratiev 2004, κεφάλαιο 

5). Το πρώτο επιστηµονικό άρθρο του που ήταν αφιερωµένο αποκλειστικά στην 

υπόθεση των µακρών κύκλων κυκλοφόρησε το 1925 µε τίτλο “Μακροί Οικονοµικοί 

Κύκλοι” και ανανέωσε τη συζήτηση περί του ζητήµατος, που έχει ξεκινήσει µετά το 

βιβλίο του 1922. Το άρθρο αυτό µεταφράστηκε στα γερµανικά το 1926 και µια 

σηµαντικά συντοµευµένη µετάφραση της γερµανικής έκδοσης, το 1935, έκανε 

γνωστό µέρος των απόψεων του Kondratiev στον αγγλόφωνο κόσµο. Το 1926 

κυκλοφόρησε µια αναθεωρηµένη έκδοση του άρθρου του 1925 όπου η κύρια 

προσθήκη ήταν η θεωρητική εξήγηση της υπόθεσης των µακρών κύκλων. Τέλος το 
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1928 κυκλοφόρησε η τελευταία εργασία του Kondratiev σχετικά µε το θέµα µε τίτλο 

“∆υναµική των Τιµών των Αγροτικών και Βιοµηχανικών Προϊόντων”.20 Το 1929 το 

Ινστιτούτο Οικονοµικής Συγκυρίας έπαυσε να λειτουργεί· η διάρκεια ζωής του ήταν, 

όχι τυχαία, ίδια µε εκείνη της ΝΕΠ. Το 1930 ο Kondratiev συνελήφθη ως ηγέτης µιας 

(υποτιθέµενης) αντισοβιετικής πολιτικής οργάνωσης. Εκτελέστηκε το 1938.21 

 

1.3.2 Μακροί Κύκλοι σε Οικονοµικές Χρονοσειρές 

Η παρουσίαση µας των απόψεων του Kondratiev γύρω από τον µακρό κύκλο 

βασίζεται κύρια στο δεύτερο άρθρο του (το όποιο εµπεριέχει, όπως αναφέραµε, το 

πρώτο του άρθρο).22 Ξεκινώντας την ανάλυση του o Kondratiev αναγνωρίζει την 

ύπαρξη τόσο του κοινώς αποδεκτού βιοµηχανικού κύκλου διάρκειας “7-11 ετών” που 

υποστηρίχθηκε από τους “Μαρξ, Rodbertus, Juglar” και µελετήθηκε εις βάθος από 

οικονοµολόγους διαφορετικών σχολών όπως οι “Tugan-Baranowsky, Hilferding, 

Pohle, Spiethoff, Lescure, Aftalion, Mitchell”  όσο και ένα µικρό κύκλο διάρκειας “3 

- 3,5 ετών” που συνδέεται µε τον Joseph Kitchin (Kondratiev 1998α, σ. 25). 

                                                           
20

 Σε ότι ακολουθεί τα άρθρα του 1925, 1926, 1928 θα αναφέρονται ως ‘πρώτο’, ‘δεύτερο’ και ‘τρίτο’ 

άρθρο αντίστοιχα. Η πρώτη (και μοναδική) μετάφραση του πρώτου άρθρου στα αγγλικά έγινε από τη 

γερμανική μετάφραση του 1926 και κυκλοφόρησε το 1979. Το δεύτερο άρθρο μεταφράστηκε για 

πρώτη φορά στα αγγλικά το 1984 και για δεύτερη το 1998. Το τρίτο άρθρο μεταφράστηκε στα 

γερμανικά την ίδια χρονιά που εκδόθηκε και στην ΕΣΣΔ. Παραμένει αμετάφραστο στα αγγλικά μια 

και, για κάποιον ακατανόητο λόγο, δεν συμπεριλήφθηκε στην τετράτομη ανθολογία των έργων του 

Kondratiev στην αγγλική γλώσσα που κυκλοφόρησε το 1998 (Barnett 2002). 

21
 Για τη ζωή και το έργο του Kondratiev βλέπε τη βιογραφία του από τον Barnett (1998α). Για το 

έργο του στο Ινστιτούτο Οικονομικής Συγκυρίας, πιο συγκεκριμένα, και το  περιβάλλον των 

συναδέλφων του οικονομολόγων στη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 1920 δες Klein (1999). 

22
 Οι μακροί κύκλοι αναφέρονται συχνά στη σχετική βιβλιογραφία και ως ‘μακρά κύματα’ ή ‘κύματα 

Kondratiev’. Ο όρος όμως τον οποίο χρησιμοποίησε ο Kondratiev για να περιγράψει το συγκεκριμένο 

φαινόμενο είναι ‘μακροί κύκλοι’. Ο λόγος έγκειται στο ότι ο Kondratiev θεωρούσε ότι οι 

μακροχρόνιες διακυμάνσεις χαρακτηρίζονται από ενδογενή περιοδικότητα και επομένως η λέξη 

‘κύκλος’ θα απέδιδε με μεγαλύτερη σαφήνεια το νόημα αυτού του φαινομένου. Τη λέξη ‘κύμα’ τη 

χρησιμοποίησε για να αναφερθεί στα δύο τμήματα που απαρτίζουν τον κύκλο, με κάθε κύκλο 

επομένως να αποτελείται από δύο κύματα (Barnett 1998β). Υπεύθυνη για τον πολυχρησιμοποιημένο 

όρο ‘μακρό κύμα’ είναι η λανθασμένη αγγλική μετάφραση (1935) του πρώτου άρθρου του 

Kondratiev (1925) που απέδωσε τον όρο ‘μακρό κύκλο’ ως ‘μακρό κύμα’ (Escudier 1990). 
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Σηµειώνει δε πως, σε ότι αφορά τη φιλολογία των µακρών κύκλων, µόλις στις αρχές 

του 1926 διάβασε το άρθρο του de Wolff, και ότι µέσω του de Wolff έµαθε περί του 

έργου του van Gelderen το οποίο δεν µπόρεσε να µελετήσει λόγω του γλωσσικού 

φράγµατος (Kondratiev 1979, σ. 544), υποδηλώνοντας έτσι πως η έρευνα του για το 

φαινόµενο των µακρών κύκλων ήταν εντελώς ανεξάρτητη. 

Στο δεύτερο άρθρο του ο Kondratiev παρουσίασε στοιχεία (και διαγράµµατα) από 14 

οικονοµικές µεταβλητές, οι οποίες µπορούν να χωριστούν σε τρεις βασικές 

κατηγορίες: 

α) Ονοµαστικές (αξιακές) µεταβλητές, που περιλαµβάνουν δείκτες τιµών χονδρικής 

(σε όρους χρυσού), για την Αγγλία, την Γαλλία και τις ΗΠΑ, δείκτες τιµών των 

κρατικών οµολόγων της Αγγλίας και της Γαλλίας ονοµαστικούς µισθούς για εργάτες 

στην γεωργία και στην βαµβακοβιοµηχανία της Αγγλίας και τραπεζικές καταθέσεις 

για την Γαλλία. 

(β) Πραγµατικές-φυσικές µεταβλητές, που περιλαµβάνουν, σε κατά κεφαλήν όρους, 

την παραγωγή άνθρακα, χυτοσίδηρου και µόλυβδου για την Αγγλία και την 

κατανάλωση άνθρακα για την Γαλλία. 

(γ) Μεικτές σειρές που εµπεριέχουν τόσο ένα αξιακό όσο και ένα πραγµατικό 

συστατικό στοιχείο, και που περιλαµβάνουν τον όγκο του εξωτερικού εµπορίου για 

την Βρετανία και την Γαλλία. 

Όπως συνέβη και µε τους προδρόµους του στη µακροκυκλική ανάλυση, van Gelderen 

και de Wolff, το ενδιαφέρον του Kondratiev σε ότι αφορά την ενασχόληση του µε τις 

µακροχρόνιες διακυµάνσεις προήλθε από την παρατήρηση µακροκυκλικών τάσεων 

στους γενικούς δείκτες τιµών των εµπορευµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι 

χρονολογικές σειρές των δεικτών τιµών χονδρικής ήταν οι µοναδικές σειρές που δεν 

επεξεργάστηκε στατιστικά, µια και ακόµα και µε γυµνό µάτι, η διαγραµµατική 

παράθεση των εµπειρικών σειρών, φανέρωνε µακροχρόνιες κυκλικές διακυµάνσεις. 

Στο Σχήµα 5 παραθέτουµε τις σειρές των ∆ΤΧ του Kondratiev για την Αγγλία, τη 

Γαλλία και τις ΗΠΑ.23 Μια και οι τιµές των εµπορευµάτων θεωρούνταν ως η πλέον 

                                                           
23

 Οι τιμές είναι σε όρους χρυσού και βασίζονται στα στοιχεία χρονοσειρών  που παρατίθενται στο 

Kondratiev (1998α, σσ 190-192). Δηλαδή ο γενικός δείκτης τιμών των εμπορευμάτων (σε όρους του 
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συµπτωµατική χρονοσειρά ως προς τη φάση της οικονοµικής συγκυρίας, ο 

Kondratiev προχώρησε σε µια πρώτη περιοδολόγηση του µακρού κύκλου βασισµένος 

στις τρεις χρονοσειρές των ∆ΤΧ: 

1ος Μακρός Κύκλος: 1789-1814 (Ανοδικό Κύµα), 1814-1849 (Καθοδικό Κύµα) 

2ος Μακρός Κύκλος: 1849-1873 (Ανοδικό Κύµα), 1873-1896 (Καθοδικό Κύµα) 

3ος Μακρός Κύκλος: 1896-1920 (Ανοδικό Κύµα), 1920 - …  (Καθοδικό Κύµα) 

 

Σχήµα 5: ∆είκτες Τιµών Χονδρικής 

 

Πηγή: Kondratiev (1998α, σσ. 190-192). 

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες (ένδεκα) χρονοσειρές των µεταβλητών του τις υπέβαλλε 

σε (σχετικά µε την εποχή του) εκλεπτυσµένη στατιστική ανάλυση µια και η 

ανεπεξέργαστη προβολή τους, ιδίως στις περιπτώσεις των φυσικών µεταβλητών, δεν 

έδειχνε κάποια φανερή περιοδικότητα όπως στην περίπτωση των ∆ΤΧ. Πιο 

συγκεκριµένα, χρησιµοποιώντας την τεχνική των ελάχιστων τετραγώνων 

                                                                                                                                                                      
εθνικού νομίσματος) έχει διαιρεθεί με τον δείκτη τιμών του χρυσού. Αυτή είναι η μέθοδος που 

ακολούθησε o Kondratiev, μια και θεωρούσε τον χρυσό ως το χρηματικό εμπόρευμα. Όπως είδαμε 

και πιο πάνω όμως, στα διαγράμματα των αντίστοιχων χρονοσειρών των van Gelderen και de Wolff 

όπου οι ΔΤΧ δεν διαιρούνται με τον δείκτη τιμών του χρυσού, οι μακροκυκλικές διακυμάνσεις είναι 

παρόμοιες και στις χρονοσειρές των ΔΤΧ αυτών καθαυτών. 
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προσάρµοσε χρονικές τάσεις στις εµπειρικές χρονοσειρές και στην συνέχεια 

υπολόγισε τις αποκλίσεις µεταξύ τάσης και εµπειρικής χρονοσειράς, έτσι ώστε να 

καταδείξει  τις κυκλικές διακυµάνσεις στις αποκλίσεις. Οι χρονοσειρές των 

αποκλίσεων αυτών όµως, πέρα από µακρούς κύκλους θα περιλάµβαναν και την 

επίδραση των µικρών και µεσαίων (βιοµηχανικών) κύκλων, καθώς επίσης και των 

τυχαίων διακυµάνσεων. Ο Kondratiev εξοµάλυνε λοιπόν τις χρονοσειρές των 

αποκλίσεων από τη χρονική τάση χρησιµοποιώντας έναν εννεαετή κινητό µέσο όρο, 

µε σκοπό να εξαλείψει την επίδραση των µέσης διάρκειας βιοµηχανικών κύκλων 

(καθώς και των µικρότερων διακυµάνσεων), οι οποίοι θεωρούνταν πως έχουν ένα 

εύρος διακύµανσης µεταξύ 7 και 11 ετών.24  

Πάνω στην βάση αυτών των οµαλοποιηµένων αποκλίσεων, που αντικατόπτριζαν την 

εναλλαγή επιτάχυνσης και επιβράδυνσης στην εξέλιξη των τάσεων των υπό εξέταση 

µεταβλητών, ο Kondratiev µπόρεσε να διακρίνει µακροχρόνιες κυκλικές 

διακυµάνσεις, µια και τα ανοδικά και καθοδικά κύµατα στις κυκλικές σειρές των 

οµαλοποιηµένων αποκλίσεων αντιστοιχούσαν αρκετά καλά χρονολογικά, µε τα 

αντίστοιχα κύµατα στις µη επεξεργασµένες σειρές τιµών χονδρικής. Ωστόσο, στον 

καθορισµό των σηµείων καµπής ο Kondratiev χρησιµοποίησε ως βάση τη σειρά των 

µη-οµαλοποιηµένων αποκλίσεων χωρίς να αιτιολογήσει την απόφαση του αυτή 

(Garvy 1943, σ 205). Στα Σχήµατα 6α και 6β απεικονίζουµε τα αποτελέσµατα της 

µεθόδου του Kondratiev σε µια εκ των µεταβλητών που εξέτασε, ήτοι την τιµή των 

αγγλικών κρατικών οµολόγων. 

 

 

 

 
                                                           
24

 Όπως είδαμε ο van Gelderen δεν υπέβαλλε σε καμία σχεδόν στατιστική επεξεργασία το υλικό του. 

Ο δε de Wolff χρησιμοποίησε 9ετείς κινητούς μέσους όρους μεν, αλλά δεν είχε προηγούμενα 

επεξεργαστεί με κάποια μέθοδο τις χρονοσειρές του εφαρμόζοντας κάποια τάση σε αυτές. Να 

σημειωθεί επίσης ότι, μια και ο Kondratiev δέχεται την ύπαρξη και κύκλων διάρκειας 3-3,5 ετών, οι 

‘βιομηχανικοί κύκλοι’ των van Gelderen και de Wolff καθίστανται στα πλαίσια της δικής του 

ανάλυσης ‘μέσης’ διάρκειας κύκλοι. 
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Σχήµα 6α: Τιµή Αγγλικών ∆ιηνεκών Οµολόγων (‘consols’), 1816-1922 - Εµπειρική 
Σειρά και Τάση, Εξίσωση Τάσης: y = 112.57 + 0.26t – 0.012t2 – 0.0002t3. 

 

Σχήµα 6β: Τιµή Αγγλικών ∆ιηνεκών Οµολόγων (‘consols’): Αποκλίσεις από την 
Τάση και Οµαλοποιηµένες Αποκλίσεις 

 

Πηγή: Kondratiev (1998α, σσ. 192-195)  

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζουµε τις εξισώσεις τάσης που εφάρµοσε o Kondratiev, 

προσθέτοντας και τις εξισώσεις για τις χρονοσειρές που εξέτασε επιπροσθέτως στο 

τρίτο άρθρο του.  
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Πίνακας 3: Εξισώσεις Τάσης 

Χρονοσειρές Εξίσωση Τάσης Περίοδος
1. Χρονοσειρές τιµών

Αγγλία

Τιµές Χονδρικής - 1780-1925
Τιµές Χονδρικής εκφρασµένες σε χρυσό Πολυώνυµο 3ου βαθµού 1780-1925
Τιµές Χονδρικής (1928) Πολυώνυµο 1ου βαθµού 1786-1924
Τιµές Βιοµηχανικών Προϊόντων (1928) Πολυώνυµο 2ου βαθµού 1786-1924
Σχετικές Τιµές Βιοµηχανικών Προϊόντων (1928) Εκθετική Συνάρτηση 1786-1924
Τιµές Αγροτικών Προϊόντων (1928) Πολυώνυµο 1ου βαθµού 1786-1924
Σχετικές Τιµές Αγροτικών Προϊόντων (1928) Εκθετική Συνάρτηση 1786-1924
Τιµές Κρατικών Οµολόγων Πολυώνυµο 3ου βαθµού 1816-1922
Μισθοί Αγρεργατών Πολυώνυµο 1ου βαθµού 1789-1913
Μισθοί Κλωστοϋφαντουργών Πολυώνυµο 3ου βαθµού 1807-1913

Γαλλία

Τιµές Χονδρικής - 1858-1925
Τιµές Κρατικών Οµολόγων Πολυώνυµο 1ου βαθµού 1814-1922

ΗΠΑ

Τιµές Χονδρικής - 1791-1925
Τιµές Χονδρικής (1928) - 1801-1924
Τιµές Βιοµηχανικών Προϊόντων (1928) - 1801-1924
Τιµές Αγροτικών Προϊόντων (1928) - 1801-1924
Σχετικές Τιµές Αγροτικών Προϊόντων (1928) Πολυώνυµο 2ου βαθµού 1791-1919

2. Αξιακές Χρονοσειρές
Γαλλία

Καταθέσεις στα Ταµιευτήρια Πολυώνυµο 2ου βαθµού 1835-1913

3. Μεικτές Χρονοσειρές
Αγγλία

(Συνολικό) Εξωτερικό Εµπόριο Εκθετική Συνάρτηση 1802-1924
Γαλλία

(Συνολικό) Εξωτερικό Εµπόριο Πολυώνυµο 2ου βαθµού 1827-1924

3. Χρονοσειρές Φυσικών Ποσοτήτων
Αγγλία

Παραγωγή Άνθρακα Εκθετική Συνάρτηση 1855-1917
Παραγωγή Χυτοσίδηρου Πολυώνυµο 2ου βαθµού 1839-1924
Παραγωγή Μόλυβδου Εκθετική Συνάρτηση 1855-1920

Γαλλία

Κατανάλωση Άνθρακα Πολυώνυµο 3ου βαθµού 1827-1913  
 

Σηµειώνοντας ότι είναι αδύνατον να προσδιοριστούν “επί του παρόντος” τα σηµεία 

καµπής των µακρών κύκλων µε απόλυτη ακρίβεια o Kondratiev πρότεινε µια 

περιοδολόγηση, δίνοντας ένα διάστηµα 5-7 χρόνων για το κάθε ‘σηµείο’ καµπής, 

αναγνωρίζοντας έτσι ότι δεν ήταν δυνατόν να υπάρχει πλήρης συγχρονισµός στην 

κίνηση των οικονοµικών µεταβλητών. 

Η περιοδολόγηση του είναι η ακόλουθη: 
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(α) (i) Ανοδική φάση του πρώτου κύκλου : Από τα τέλη της δεκαετίας του 1780 και 

τις αρχές της δεκαετίας του 1790 έως τα 1810-17. 

      (ii) Καθοδική φάση του πρώτου κύκλου: Από τα 1810-1817 µέχρι τα 1844-1851. 

(β)  (i) Ανοδική φάση του δεύτερου κύκλου: Από τα 1844-1851 µέχρι τα 1870-1875. 

      (ii) Καθοδική φάση του δεύτερου κύκλου: Από τα 1870-1875 µέχρι τα 1891-1896 

(γ)  (i) Ανοδική φάση του τρίτου κύκλου: Από τα 1891-1896 µέχρι τα 1914-1920. 

      (ii) Πιθανή καθοδική φάση του τρίτου κύκλου από τα 1914-1920 κι έπειτα. 

Στον Πίνακα 4 παραθέτουµε τα σηµεία καµπής τόσο για τις 14 µεταβλητές για τις 

οποίες παρουσίασε στοιχεία ο Kondratiev, όσο και για µια σειρά άλλων µεταβλητών 

που ανέφερε ότι εξέτασε, κάποιες από τις οποίες δεν παρουσιάζουν µακρές κυκλικές 

διακυµάνσεις (Kondratiev 1998α, σ. 37 και Garvy 1943, σ. 208) 
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Πίνακας 4: Σηµεία Καµπής των Χρονοσειρών που παρουσίασε ο Kondratiev 

Σηµεία Καµπής των Χρονοσειρών που παρουσίασε ο Kondratiev 

                                                           
25

 Οι τιμές των κρατικών ομολόγων εξετάστηκαν από τον Kondratiev ως μέσο για τη μελέτη της 

κίνησης του επιτοκίου. Αν και υπήρχαν, φυσικά, διαθέσιμα στοιχεία χρονοσειρών επιτοκίων, ο 

Kondratiev δηλώνει ότι προτιμάει τις χρονοσειρές των τιμών των ομολόγων γιατί είναι “λιγότερο 

διακείμενες σε τυχαίες διακυμάνσεις και αντανακλούν καλύτερα την επίδραση μακροπρόθεσμων 

παραγόντων” (Kondratiev 1998α, σ. 32). Μια και τα επιτόκια κινούνται αντίστροφα από την τιμή των 

ομολόγων, τα σημεία καμπής των τιμών ομολόγων που παρατίθενται στον Πίνακα 4 είναι τα 

αντεστραμμένα σημεία καμπής των επιτοκίων, δηλαδή οι τιμές των αγγλικών π.χ. ομολόγων έχουν 

χαμηλά σημεία στα 1816, 1874 και ούτω καθεξής. 

26
 Ο Kondratiev δεν ξεκαθαρίζει τι ακριβώς μετρά αυτή η μεταβλητή. 

Χρονοσειρές 1ος Μακρός Κύκλος 2ος Μακρός Κύκλος 3ος Μακρός Κύκλος 
 Κάτω 

Σημείο 

Καμπής 

Άνω 

Σημείο 

Καμπής 

Κάτω 

Σημείο 

Καμπής 

Άνω 

Σημείο 

Καμπής 

Κάτω 

Σημείο 

Καμπής 

Άνω 

Σημείο 

Καμπής 

1. Χρονοσειρές Τιμών       

Αγγλία       

Τιµές Χονδρικής 1789 1814 1849 1873 1896 1920 
Τιµές Κρατικών Οµολόγων25 1790 1816 1844 1874 1897 1920 
Μισθοί Αγρεργατών 1790 1812-17 1844 1875 1889 1921 
Μισθοί Κλωστοϋφαντουργών - 1810 1850 1874 1890 1921 

Γαλλία       

Τιµές Χονδρικής - - - 1873 1896 1920 
Τιµές Κρατικών Οµολόγων - 1816 1844 1872 1894 1921 
Μισθοί ανθρακωρύχων - - 1849 1874 1895 - 

ΗΠΑ       

Τιµές Χονδρικής 1790 1814 1849 1866 1896 1920 
       

2. Αξιακές Χρονοσειρές       

Γαλλία       

Χαρτοφυλάκιο Τράπεζας της Γαλλίας26 - 1810 1851 1873 1902 1914 
Καταθέσεις στην Τράπεζα της Γαλλίας   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Καταθέσεις στα Ταµιευτήρια - - 1844 1874 1892 - 
       

3. Μεικτές Χρονοσειρές       

Αγγλία       

(Συνολικό) Εξωτερικό Εµπόριο - 1810 1842 1873 1894 1920 
 

Γαλλία 

      

Εισαγωγές - - 1848 1880 1896 1920 
Εξαγωγές - - 1848 1872 1894 1914 
(Συνολικό) Εξωτερικό Εµπόριο - - 1848 1872 1896 1920 
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Τα άνωθεν ευρήµατα οδήγησαν τον Kondratiev στο να υποστηρίξει ότι η ύπαρξη 

µακρών κύκλων είναι διεθνές φαινόµενο που εµφανίζεται σχεδόν συγχρονισµένα στις 

βασικές καπιταλιστικές χώρες, αν και δεν πρέπει να αναµένεται ότι µακροκυκλικά 

φαινόµενα θα είναι παρόντα σε όλες τις οικονοµικές µεταβλητές. Οφείλουµε να 

παρατηρήσουµε ωστόσο ότι, από τις 19 σειρές φυσικών ποσοτήτων που εξέτασε ο 

Kondratiev, οι 9 δεν παρουσιάζουν µακρούς κύκλους, ενώ οι τρεις µακρότερες σειρές 

ποσοτήτων καλύπτουν ένα χρονικό εύρος µόλις ενάµισι κύκλου. Αυτό έχει τη 

σηµασία του, καθώς για τον Kondratiev, προκειµένου να υποστηριχτεί η ύπαρξη 

µακρών κύκλων πρέπει, όπως και στην περίπτωση του βιοµηχανικού κύκλου, να 

καταδειχθούν κυκλικές διακυµάνσεις και στο προϊόν. 

                                                           
27

 Ενώ ο Kondratiev αναφέρει πως βρέθηκαν μακροί κύκλοι σε αυτήν τη μεταβλητή, ο Garvy τη 

σημειώνει με την ένδειξη “δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι”.  

 

4. Χρονοσειρές Φυσικών Ποσοτήτων 

Αγγλία       

Παραγωγή Άνθρακα - - 1850 1873 1893 1914 
Παραγωγή Χυτοσίδηρου - - - 1871 1891 1918 
Παραγωγή Μόλυβδου - - - 1870 1892 1916 

Γαλλία       

Κατανάλωση Άνθρακα - - 1849 1873 1896 1914 
Κατανάλωση Σίτου   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Κατανάλωση Βάµβακος   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Κατανάλωση Καφέ   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Κατανάλωση Ζάχαρης   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Έκταση Σιτοκαλλιεργειών   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Έκταση Καλλιεργειών Βρώµης - - 1850 1875 1892 1915 
Γερμανία       

Παραγωγή Άνθρακα - - - 1873 1895 1918 
Παραγωγή Χυτοσίδηρου   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

ΗΠΑ       

Παραγωγή Άνθρακα - - - 1873 1896 1918 
Παραγωγή Χυτοσίδηρου - - - 1875-80 1900 1920 
Παραγωγή Χάλυβα   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Παραγωγή Μαλλιού   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Παραγωγή Ζάχαρης   δεν βρέθηκαν μακροί κύκλοι  

Αριθµός Αδραχτιών στη βαµβακοβιοµηχανία27       
Έκταση Βαµβακοκαλλιεργειών - - - 1874-81 1892-95 1914 

Κόσμος       

Παραγωγή Άνθρακα - - - 1873 1896 1914 
Παραγωγή Χυτοσίδηρου - - - 1872 1894 1918 
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1.3.3 Επανεµφανιζόµενα Εµπειρικά Γεγονότα  

Πέρα από την στατιστική επεξεργασία, ο Kondratiev προχώρησε και στην διατύπωση 

τεσσάρων επανεµφανιζόµενων εµπειρικών γεγονότων (‘stylized facts’) που 

χαρακτηρίζουν την οικονοµική ιστορία του καπιταλισµού από τα τέλη του 18ου αιώνα 

µέχρι και το πρώτο τέταρτο του 20ου  αιώνα, τα οποία και συνέδεσε µε τον ρυθµό 

κίνησης του µακρού κύκλου. Αυτά είναι τα εξής: 

 

(α) Πριν το ξεκίνηµα ή έστω στο ξεκίνηµα µιας µακροχρόνιας διακύµανσης, δηλαδή 

περίπου στην “περιοχή” γύρω από το κάτω σηµείο καµπής του κύκλου, η λιµνάζουσα 

οικονοµική δραστηριότητα αναζωογονείται µέσω της λειτουργίας των  τριών 

ακόλουθων παραγόντων: 

(i) Τεχνικές εφευρέσεις στη διαδικασία παραγωγής αρχίζουν να εισάγονται στην 

οικονοµία και η πλατιά εφαρµογή τους σε πρακτικό επίπεδο τις µετατρέπει 

ουσιαστικά σε σµήνη καινοτοµιών (‘clusters of innovations’)28 γεγονός που οδηγεί σε 

µακροπρόθεσµα (αναπτυξιακά) αποτελέσµατα σε ότι αφορά τις τάσεις της 

βιοµηχανικής παραγωγής και της κερδοφορίας. Θα πρέπει να τονίσουµε εδώ ότι ο 

Kondratiev διέκρινε εµφατικά µεταξύ της χρονικής κατανοµής των τεχνικών 

εφευρέσεων, ως τέτοιων, και της χρονικής κατανοµής των τεχνικών εφευρέσεων που 

έχουν αποκτήσει πλέον µια υλικο-οικονοµικά “χρήσιµη” µορφή µέσα από την 

πρακτική εφαρµογή τους στο οικονοµικό πεδίο, που έχουν µεταβληθεί δηλαδή πλέον 

σε καινοτοµίες. Αυτή που έχει ουσιαστικά σηµασία στο πλαίσιο ανάλυσης του 

Kondratiev είναι η δεύτερη κατανοµή. Η εισαγωγή καινοτοµιών γύρω από το χαµηλό 

‘σηµείο’ του κύκλου, που οδηγεί στη δηµιουργία νέων οικονοµικών τοµέων ή/και 

στην αναζωογόνηση κάποιων ήδη υπαρχόντων, και η εν συνεχεία ευρεία διάχυση 

τους βρίσκεται λοιπόν στο επίκεντρο της προσοχής του Kondratiev. Θα µπορούσε 

µάλιστα να πει κανείς ότι από την πλευρά της οικονοµικής θεωρίας η εισαγωγή των 

τεχνικών εφευρέσεων ως τέτοιων, δηλαδή άνευ κάποιας οικονοµικής τους 

εφαρµογής, είναι µάλλον ένα όχι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτηµα. Ο Kondratiev δεν 

είναι αρκετά ξεκάθαρος στο ζήτηµα της χρονικής κατανοµής των τεχνικών 

εφευρέσεων αυτών καθαυτών. Από τη µια παρατηρεί πως µεγάλα χρονικά 
                                                           
28

 Ο ίδιος ο Kondratiev δεν χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, αλλά εύκολα συνάγεται από τα γραφόμενα 

του ότι η περιγραφή αυτή αντιστοιχεί ιδιαίτερα ικανοποιητικά στο επιχείρημα που αναπτύσσει. 



53 

 

διαστήµατα µπορούν να περάσουν ανάµεσα στην καταγραφή µιας (ακόµα και πολύ 

σηµαντικής) τεχνικής εφεύρεσης και στην ευρεία εφαρµογής της στην οικονοµική 

σφαίρα. Για παράδειγµα αναφέρει πως σηµαντικές εφευρέσεις που έλαβαν χώρα κατά 

τον 17ο 
αιώνα και κατά τις αρχές του 18ου αιώνα δεν µπόρεσαν να βρουν ευρεία 

εφαρµογή παρά κατά τη Βιοµηχανική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα. Από την 

άλλη ωστόσο, σε άλλο σηµείο του άρθρου του σηµείωσε πως ακόµα και οι 

εφευρέσεις δεν εξαρτώντο αποκλειστικά από την ανθρώπινη δηµιουργικότητα, δεν 

ήταν δηλαδή εντελώς τυχαίες, αλλά συνδέονταν σε έναν βαθµό µε τις απαιτήσεις της 

πρακτικής, εποµένως οικονοµικής, δραστηριότητας όπως και µε την πρότερη 

ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης. Μάλιστα φτάνει στο σηµείο να παραθέτει µια 

λίστα από τεχνολογικές εφευρέσεις που έλαβαν χώρα κατά τις δυο µακροχρόνιες 

περιόδους ύφεσης του 19ου αιώνα επιχειρώντας να τις συνδέσει µε τις µακροχρόνιες 

ανοδικές φάσεις που ακολούθησαν.29 Αυτά πάντως που είναι τα ουσιώδη σε αυτήν 

την πλευρά της ανάλυσης του Kondratiev είναι ότι πρώτον η οικονοµική εφαρµογή 

της τεχνολογικής εξέλιξης είναι ενδογενής στο ρυθµό κίνησης του µακρού κύµατος 

και δεύτερον ότι, από οικονοµικής απόψεως, κύρια σηµασία έχει η τεχνολογική 

διάχυση και όχι η τεχνολογική εφεύρεση. 

 

Σε ότι αφορά τον πρώτο µακρό κύκλο τις πλέον σηµαντικές τεχνολογικές µεταβολές 

τις διακρίνει στις βιοµηχανίες υφασµάτων και µεταλλουργίας, σε ότι αφορά τον 

δεύτερο στις υποδοµές µεταφορών (σιδηρόδροµοι, θαλάσσιες µεταφορές), ενώ για 

τον τρίτο κύκλο αναφέρει πως οι εφαρµογές του ηλεκτρισµού στο σύνολο ουσιαστικά 

της οικονοµίας καθώς και οι καινοτοµίες της χηµικής βιοµηχανίας συνέστησαν µια 

νέα Βιοµηχανική Επανάσταση. 

(ii) Η παγκόσµια αγορά επεκτείνεται είτε µε την 'ποσοτική' έννοια, δηλαδή µε την 

ενσωµάτωση νέων περιοχών του πλανήτη στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, 

συνήθως λόγω των πλούσιων φυσικών αποθεµάτων πρώτων υλών που διαθέτουν, είτε 

µε την 'ποιοτική' έννοια, όταν µια χώρα ήδη, κατά βάση, καπιταλιστική αναλαµβάνει 

                                                           
29

 Και όχι πάντα με επιτυχία. Για παράδειγμα ανάμεσα στις εφευρέσεις που παραθέτει για το 

καθοδικό κύμα του πρώτου μακρού κύκλου ανήκει και η “κατασκευή του πρώτου αυτοκινήτου 

(1831)”. Σίγουρα η συγκεκριμένη εφεύρεση δεν βρήκε ευρεία (και ούτε περιορισμένη έστω) 

εφαρμογή κατά το ανοδικό κύμα του δεύτερου μακρού κύκλου, αλλά κατά το ανοδικό κύμα του 

τέταρτου μακρού κύκλου. 
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έναν αναβαθµισµένο και πιο καίριο ρόλο στο παγκόσµιο καπιταλιστικό γίγνεσθαι. 

Νέες περιοχές αρχίζουν και περιλαµβάνονται µε πιο ολοκληρωµένο τρόπο στην 

παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία όταν κατά τη διάρκεια του µακρού καθοδικού 

κύµατος, οι ανεπτυγµένες εκείνες καπιταλιστικά χώρες που υφίστανται την ύφεση 

γυρεύουν εναγωνίως νέες αγορές και νέες πηγές πρώτων υλών. Ο Kondratiev 

αναφέρει χαρακτηριστικά τις ΗΠΑ που έκαναν την είσοδο τους στην παγκόσµια 

αγορά ως ένα ανεξάρτητο καπιταλιστικό κράτος κατά το ξεκίνηµα του πρώτου 

µακρού κύκλου ισχυροποιώντας στην συνέχεια κατά πολύ την θέση τους στην 

παγκόσµια αγορά κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1840, λίγο πριν δηλαδή την 

ανοδική φάση του δεύτερου µακρού κύκλου. Κατά το καθοδικό κύµα που 

προηγήθηκε του τρίτου κύκλου δε, νέες χώρες εισήλθαν µε σηµαντικό τρόπο στην 

παγκόσµια οικονοµία, όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία, η Αργεντινή και η Χιλή. 

Η παραγωγή του χρυσού αυξάνεται. Σύµφωνα µε τον Kondratiev ο χρυσός είναι το 

χρηµατικό εµπόρευµα, πράγµα που σηµαίνει ότι τα υπόλοιπα εµπορεύµατα 

“µετρούν” την αξία τους µε βάση αυτόν. Αυτό συνεπάγεται ότι µια αύξηση της 

παραγωγικότητας της εργασίας στην βιοµηχανία εξόρυξης χρυσού µειώνει την αξία 

του χρυσού και µπορεί, ανάλογα και µε την πορεία των αξιών των υπόλοιπων 

εµπορευµάτων, να οδηγήσει σε άνοδο το γενικό επίπεδο τιµών. Ο χρυσός ως ένα 

εµπόρευµα, αν και ειδικό εµπόρευµα µια και αποτελεί την ίδια την εκπροσώπηση της 

αξίας, έχει µια αξία που καθορίζεται από το κόστος παραγωγής του, ένα κόστος που 

ανακλάται στο επίπεδο τιµών των άλλων εµπορευµάτων. Έτσι ο Kondratiev 

σηµειώνει ότι θα πρέπει κανείς να περιµένει σηµαντική αύξηση στην εξόρυξη χρυσού 

(και στις τεχνικές βελτιώσεις που συνδέονται µε αυτήν) όταν η αξία του σε σχέση µε 

τα άλλα εµπορεύµατα βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο. Σε χρονικούς όρους αυτό 

συµβαίνει πριν και γύρω από το κάτω σηµείο καµπής του µακρού κύκλου όταν ο 

γενικός δείκτης τιµών  βρίσκεται στα χαµηλότερα επίπεδα του. Αντίστροφα, κατά το 

τέλος του ανοδικού κύµατος, όταν το επίπεδο τιµών των άλλων εµπορευµάτων φτάνει 

στα υψηλότερα σηµεία του, η αγοραστική δύναµη του χρυσού µειώνεται και η 

εξόρυξη του γίνεται λιγότερο κερδοφόρα υπόθεση, καθώς συν τοις άλλοις αυξάνεται 

και το κόστος παραγωγής του (όπως αυτό εκφράζεται από τις αυξηµένες τιµές των 

εµπορευµάτων που αποτελούν εισροές στην παραγωγή του χρυσού, µειώνοντας έτσι 

την κερδοφορία του κλάδου). Πράγµατι, όπως αναφέρει και η κλασική µελέτη του 

Vilar (1976, σ. 321) δύο φορές κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα σηµειώθηκε 
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εντυπωσιακή άνοδος στην εξόρυξη του χρυσού: στα 1848-1851 µε την ανακάλυψη 

κοιτασµάτων στην Καλιφόρνια και στην Αυστραλία και στα 1890-1896 µε την 

ανακάλυψη των κοιτασµάτων της Νότιας Αφρικής, δηλαδή σε περιόδους που 

συµπίπτουν µε τα κάτω σηµεία καµπής των δύο µακρών κύκλων του 19ου αιώνα. 

Επιπλέον, ο Kondratiev αναφέρει πως πολύ σηµαντικές τεχνικές βελτιώσεις στην 

εξόρυξη χρυσού έλαβαν χώρα κατά τη δεκαετία του 1880, σε µια περίοδο πτωτικής 

τάσης του γενικού επιπέδου τιµών. 

 

Ενδιαφέρον έχει ότι, αναφορικά µε το θέµα του χρυσού, ο Kondratiev θεωρεί πολύ 

σηµαντική εξέλιξη την καθιέρωση του Κανόνα Χρυσού (‘Gold Standard’) κατά το 

καθοδικό κύµα του δεύτερου µακρού κύκλου σε µια µεγάλη σειρά χωρών. Αυτό 

δείχνει πως δεν αµελούσε τη σηµασία των οικονοµικών θεσµών και πως, πιθανότατα, 

θεωρούσε το καθοδικό κύµα ως µια περίοδο κατά την οποία, προκειµένου να 

δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για µια µακροχρόνια άνοδο, απαιτούνταν και 

αναδόµηση των ισχυόντων οικονοµικών θεσµών. 

 

(β) Κατά τη διάρκεια του ανοδικού κύµατος του µακρού κύκλου οι διάφορες 

κοινωνικο-πολιτικές αναταραχές, όπως πόλεµοι, επαναστάσεις κτλ, παρουσιάζουν 

µεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση µε το καθοδικό κύµα του κύκλου. Ο Kondratiev 

παρουσίασε µια πολύ εκτενή λίστα ιστορικών δεδοµένων, ξεκινώντας από την 

Αµερικανική Επανάσταση και καταλήγοντας στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

προκειµένου να στηρίξει αυτόν τον ισχυρισµό του. Θέλησε δε να θεωρητικοποιήσει 

τη θέση του εξηγώντας πως οι συγκεκριµένες αναταραχές είναι, σε τελική ανάλυση, 

συνάρτηση των οικονοµικών συνθηκών και πως η οξυµµένη ένταση της οικονοµικής 

δραστηριότητας κατά την ανοδική φάση του κύκλου, όπως αυτή εκφράζεται στην 

µορφή οικονοµικών µαχών υπέρ αγορών και πρώτων υλών, προετοιµάζει ουσιαστικά 

το έδαφος για κοινωνικές εκρήξεις. 

 

Πράγµατι αν υιοθετήσει κανείς την λίστα του Kondratiev ως αντιπροσωπευτική των 

διάφορων κοινωνικο-πολιτικών αναστατώσεων της περιόδου που πραγµατεύεται, οι 
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αναταραχές κατά το ανοδικό κύµα είναι περισσότερες από ότι κατά το καθοδικό.30 Η 

λίστα του Kondratiev περιλαµβάνει 18 γεγονότα για το πρώτο και το δεύτερο ανοδικό 

κύµα και 22 για το τρίτο, ενώ για το πρώτο και δεύτερο καθοδικό κύµα περιλαµβάνει 

5 και 4 γεγονότα αντίστοιχα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι δεν φαίνεται να 

υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο κριτήριο αναφορικά µε το σχετικά ισότιµο της βαρύτητας 

των γεγονότων που παραθέτει προκειµένου να στηρίξει εµπειρικά την θέση του. Για 

παράδειγµα κατά το δεύτερο ανοδικό κύµα η λίστα των παρατιθέµενων γεγονότων 

περιλαµβάνει τόσο τον Αµερικανικό Εµφύλιο Πόλεµο του 1861-1865 όσο και µια 

εξέγερση εναντίον των Οθωµανών στην Ερζεγοβίνη το 1861. Σε µια άλλη 

χαρακτηριστική περίπτωση, η λίστα του πρώτου ανοδικού κύµατος περιλαµβάνει µια 

σειρά γεγονότων που σχετίζονται µε τις συνέπειες του ξεσπάσµατος της Γαλλικής 

Επανάστασης. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όµως για την ιµπεριαλιστική επέκταση που 

έλαβε χώρα κατά το καθοδικό κύµα του δεύτερου κύκλου. Σε αυτήν την περίπτωση, 

αντί για ξεχωριστή αρίθµηση των διάφορων πολεµικών συρράξεων, η διαίρεση της 

Αφρικής από τις διάφορες δυνάµεις της Ευρωπαϊκής αποικιοκρατίας παρουσιάζεται 

ως ένα µόνο ‘γεγονός’. Τέλος, όπως είδαµε λίγο πιο πάνω ο Kondratiev χαρακτηρίζει 

το καθοδικό κύµα ως µια περίοδο κατά την οποία το κεφάλαιο των ανεπτυγµένων 

χωρών γυρεύει το άνοιγµα νέων αγορών προκειµένου να ανανήψει η ασθµαίνουσα 

κερδοφορία του. Εποµένως δεν είναι καθόλου σαφές γιατί η µάχη υπέρ αγορών και 

πρώτων υλών θα πρέπει να χαρακτηρίζει κύρια το ανοδικό κύµα, όπως ισχυρίζεται ο 

Kondratiev στην επεξήγηση της δεύτερης εµπειρικής του αρχής. 

(γ) Κατά την διάρκεια της καθοδικής φάσης του µακρού κύκλου καθίσταται ιδιαίτερα 

δεινή η ύφεση του αγροτικού τοµέα. Ο Kondratiev σηµειώνει πως σε αυτήν την 

περίοδο η πτώση στο επίπεδο τιµών των γεωργικών προϊόντων είναι πιο απότοµη σε 

                                                           

30
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Kondratiev χρησιμοποίησε ακριβή χρονικά όρια σε ότι αφορά την 

κατανομή των κοινωνικο-ιστορικών δεδομένων του στις δύο φάσεις του μακρού κύκλου. Αυτά τα 

όρια βασίστηκαν στα σημεία καμπής των σειρών του δείκτη τιμών. Η αιτιολογία του για αυτήν την 

επιλογή ήταν ότι οι κινήσεις των τιμών αποτελούν τον καλύτερο, αν και όχι απολύτως ακριβή, δείκτη 

αλλαγών στην οικονομική συγκυρία. Ωστόσο, δεν είναι απόλυτα συνεπής στο κριτήριο του αυτό 

καθώς επιλέγει να τοποθετήσει το μεγαλύτερο επαναστατικό κύμα που γνώρισε η Ευρώπη τον 19
ο
 

αιώνα, κατά το έτος 1848, στην αρχή του ανοδικού κύματος του δεύτερου μακρού κύκλου αντί στο 

τέλος του πρώτου, όπως θα συνέβαινε αν ακολουθούσε την περιοδολόγησή του των τιμών. 
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σχέση µε την πτώση στον δείκτη τιµών των βιοµηχανικών προϊόντων ενώ παράλληλα 

παρατηρείται πτώση και στην αξία της γαιοπροσόδου. 

(δ) Οι µέσης διάρκειας οικονοµικοί κύκλοι είναι συνυφασµένοι πάνω στην κίνηση 

του µακρού κύκλου. Επιπλέον, κατά το ανοδικό κύµα του µακρού κύκλου, η φάση 

άνθησης των βιοµηχανικών κύκλων είναι αρκετά µεγαλύτερης διάρκειας από την 

φάση ύφεσης, ενώ το ίδιο ισχύει για την φάση ύφεσης των βιοµηχανικών κύκλων σε 

σχέση µε την φάση άνθησης κατά το καθοδικό κύµα του µακρού κύκλου. Ο 

Kondratiev παραθέτει, επιδοκιµαστικά, τα χρόνια άνθησης και ύφεσης στην 

περιοδολόγηση του Arthur Spiethoff (1873-1957), για να στηρίξει την θέση του, 

σηµειώνοντας ότι αν και η συγκεκριµένη περιοδολόγηση δεν συµπίπτει απόλυτα µε 

τη δική του, ωστόσο βρίσκεται αρκούντως κοντά.31 

 

1.3.4 Εξήγηση του Φαινοµένου των Μακρών Κύκλων 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι κανένα από τα παραπάνω εµπειρικά χαρακτηριστικά των 

µακρών κύκλων δεν συνιστούν για τον Kondratiev αιτία της ύπαρξης αυτών των 

κύκλων. Αντιθέτως αποτελούν ενδογενή φαινόµενα της µακροκυκλικής διακύµανσης. 

Σε ότι αφορά την θεωρητική αιτιολόγηση του µακρού κύκλου, ο Kondratiev υπήρξε 

ιδιαίτερα επιφυλακτικός. Στο τελευταίο τµήµα του δεύτερου άρθρου του επιχείρησε 

να δώσει µια ‘δοκιµαστική’, όπως αναφέρει, εξήγηση του µακρού κύκλου, 

συµπληρώνοντας πως δεν είναι σίγουρος ότι πρόκειται για µια ‘ικανοποιητική’ 

ερµηνεία. Ουσιαστικά η εξήγησή του αποτελεί ένα εκλεκτικό µείγµα τριών 

διαφορετικών συστατικών στοιχείων: (1) της θεωρίας του Alfred Marshall (1842-

                                                           
31

 Πρόκειται για τα χρόνια ύφεσης και άνθησης που υπολογίζει ο Spiethoff για τη βρετανική 

οικονομία για την περίοδο 1822-1842 (9 χρόνια άνθησης, 12 χρόνια ύφεσης) και για τη γερμανική 

οικονομία για τις περιόδους 1843-1873 (21 χρόνια άνθησης, 10 χρόνια ύφεσης), 1874-1894 (15 

χρόνια ύφεσης, 6 χρόνια άνθησης) και 1895-1913 (15 χρόνια άνθησης, 4 χρόνια ύφεσης) (Spiethoff 

1923, σ. 146). Ο Kondratiev θα μπορούσε φυσικά να χρησιμοποιήσει την δική του περιοδολόγηση, 

και με βάση τις χρονοσειρές των ΔΤΧ να δημιουργήσει τον δικό του διαχωρισμό σε έτη άνθησης και 

έτη ύφεσης. Πιθανώς λοιπόν να χρησιμοποίησε το πόρισμα του Spiethoff, που ήταν ήδη ένας 

διεθνώς αναγνωρισμένος οικονομολόγος, προκειμένου να παραθέσει περαιτέρω ερείσματα για τη 

θέση του. 
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1924) για τη σχέση µεταξύ οικονοµικής ισορροπίας και χρονικού ορίζοντα, (2) της 

άποψης του Μαρξ, τουλάχιστον έτσι όπως την ερµηνεύει ο Kondratiev, για τη σχέση 

µεταξύ της διάρκειας ζωής των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου και του 

βιοµηχανικού κύκλου, και (3) της θεωρίας του Tugan-Baranowsky περί δανειακών 

κεφαλαίων (‘loanable funds’).32 

Σύµφωνα µε τον Kondratiev οι συνεχείς κυµατοειδείς διακυµάνσεις του 

καπιταλιστικού συστήµατος αποτελούν απόδειξη ότι αυτό τείνει προς µια ισορροπία 

την οποία σχεδόν ποτέ δεν επιτυγχάνει, παρά κυµαίνεται γύρω από αυτήν.33 Και 

συνεχίζει: “Σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία το ίδιο το επίπεδο της ισορροπίας 

αλλάζει. Με άλλα λόγια, το επίπεδο ισορροπίας προς το οποίο έλκεται το σύστηµα 

των στοιχείων µια καπιταλιστικής οικονοµίας είναι ένα κινούµενο επίπεδο 

ισορροπίας και εποµένως κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή έχει το δικό της επίπεδο 

ισορροπίας” (Kondratiev 1998α, σ. 54). Εδώ ο Kondratiev εισάγει την ιδέα του 

Marshall ότι το φαινόµενο της ισορροπίας εξαρτάται από τον χρονικό ορίζοντα τον 

οποίο εξετάζουµε. Πιο συγκεκριµένα, βραχυπρόθεσµα η προσφορά και η ζήτηση 

είναι δεδοµένες και εξισορροπούνται µέσω µεταβολών των αγοραίων τιµών. Ωστόσο, 

αναµένεται πως αυτές οι αγοραίες τιµές της βραχυπρόθεσµης ισορροπίας δεν θα είναι 

ίσες µε τις τιµές παραγωγής που περιλαµβάνουν ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους. 

Μεσοπρόθεσµα αναµένεται λοιπόν η αύξηση της προσφοράς των κλάδων µε 

υψηλότερο ποσοστό κέρδους από το µέσο και η µείωση της προσφοράς των κλάδων 

µε ποσοστό κέρδους µικρότερο από το µέσο, έως ότου φτάσουµε σε µια κατάσταση 

ισορροπίας, όπου η προσφορά ισούται µε τη ζήτηση αλλά και οι αγοραίες τιµές µε τις 

τιµές παραγωγής. Σε αυτή τη µεσοπρόθεσµη ισορροπία όµως το απόθεµα των 

βασικών στοιχείων του αποθέµατος κεφαλαίου34 λαµβάνεται ως δεδοµένο (αυτό που 

µεταβάλλεται είναι µόνο ο βαθµός χρησιµοποίησης του). Μακροπρόθεσµα όµως 

                                                           
32

 Η θεωρητική εξήγηση του μακρού κύκλου από τον Kondratiev δεν άλλαξε στο τρίτο άρθρο του 

(Garvy 1943, σ. 207). 

33
 Χαρακτηριστικά παρομοιάζει αυτήν  την κατάσταση με τις διακυμάνσεις των παρατηρούμενων 

αγοραίων τιμών γύρω από την (θεωρητική) φυσική τιμή των κλασικών οικονομολόγων, δηλαδή την 

τιμή εκείνη που περιέχει ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους. 

34
 Είναι ενδιαφέρον ότι σε αυτήν την κατηγορία των βασικών στοιχείων του κεφαλαίου, πέρα από τις 

αναμενόμενες υποδομές, κτίρια κτλ, ο Kondratiev περιλαμβάνει και το ειδικευμένο εργατικό 

δυναμικό. 
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ακόµα και τα βασικά κεφαλαιακά στοιχεία θα µεταβάλλονται και η ισορροπία σε 

µακροχρόνιο ορίζοντα θα περιλαµβάνει και τις συνέπειες αυτών των µεταβολών. 

Αυτή η µακροπρόθεσµη ισορροπία είναι που ενδιαφέρει τον Kondratiev. Πρόκειται 

για το κινούµενο επίπεδο ισορροπίας γύρω από το οποίο κυµαίνονται οι µακροί 

κύκλοι. 

Έχοντας ορίσει έτσι το κέντρο έλξης των µακρών κύκλων, προχωρά στη συνέχεια 

στην εξήγηση των κυκλικών διακυµάνσεων αυτών καθαυτών. Η εξήγηση αυτή είναι 

διττή και βασίζεται αφενός στον Μαρξ αφετέρου στον Tugan-Baranowsky. Σε ότι 

αφορά τον Μαρξ ο Kondratiev αναφέρεται επιδοκιµαστικά στην ιδέα του τελευταίου, 

ότι η υλική βάση για τις περιοδικές κρίσεις των βιοµηχανικών κύκλων ανά δεκαετία, 

βρίσκεται στην υλική φθορά, στην αντικατάσταση, και στην αύξηση της ποσότητας 

των εργοστασιακών µηχανών, οι οποίες τον καιρό του Μαρξ είχαν µια µέση διάρκεια 

ζωής περίπου δέκα ετών. Αυτήν την ιδέα παίρνει ο Kondratiev και από την 

περίπτωση των µέσης διάρκειας ζωής στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου, την 

επεκτείνει σε εκείνα τα στοιχεία του σταθερού κεφαλαίου που έχουν µακρά διάρκεια 

ζωής, σε µια προσπάθεια να εξηγήσει τον βασικό ρυθµό κίνησης του µακρού 

κύκλου.35 Σύµφωνα µε τον Kondratiev η αντικατάσταση και επέκταση αυτών των 

βασικών στοιχείων του κεφαλαίου δεν αποτελεί µια οµαλή διαδικασία, αλλά µια 

ασυνεχή διαδικασία που λαµβάνει χώρα µε ξαφνικές αυξήσεις των εν λόγω αγαθών. 

Η περίοδος της µακροχρόνιας άνθησης συµπίπτει µε την περίοδο της εντατικής 

παραγωγής/κατασκευής αυτών των αγαθών. Κατά την περίοδο αυτή ο µακρός κύκλος 

κινείται πάνω από το (µακροπρόθεσµο κινούµενο) επίπεδο ισορροπίας. Αντίθετα 

κατά την περίοδο που η παραγωγή αυτών των αγαθών ηρεµεί ο µακρός κύκλος 

κινείται κάτω, προς το επίπεδο ισορροπίας, και ακόµα χαµηλότερα από αυτό. 

Το ερώτηµα που τίθεται εδώ είναι από πού θα προέλθουν τα επενδυτικά κεφάλαια για 

την επέκταση των βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών. Σύµφωνα µε την θεωρία του 

βιοµηχανικού κύκλου του Tugan-Baranowsky (1954) µετά το ξέσπασµα της κρίσης, 

µεγάλες ποσότητες χρηµατικού κεφαλαίου (‘monetary capital’) συσσωρεύονται στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα καθώς δεν βρίσκουν κερδοφόρες επενδυτικές διεξόδους 

στον παραγωγικό τοµέα της οικονοµίας. Η πτώση των επιτοκίων που συνοδεύει αυτή 

                                                           
35

 ‘Όπως είδαμε προηγουμένως κάτι ανάλογο, σύμφωνα με τον van Duijn τουλάχιστον, έκανε και ο 

de Wolff στο βιβλίο του για του μακρούς κύκλους. 
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τη διαδικασία οδηγεί τα επιτόκια σε τόσο χαµηλά επίπεδα που ο ευρύς δανεισµός για 

την επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας γίνεται επωφελής. Η επέκταση της 

παραγωγής ξεκινάει από τον τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών που αποτελεί 

τον κινητήριο µοχλό της ανοδικής φάσης του κύκλου, και επεκτείνεται στον τοµέα 

παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Καθώς η ζήτηση για επενδύσεις αυξάνεται κατά 

τη διάρκεια του µπουµ το απόθεµα του χρηµατικού κεφαλαίου που παραµένει στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα µειώνεται µε συνέπεια το επιτόκιο να αυξάνεται. Επιπλέον 

η ανοδική φάση του κύκλου, µε τις αυξανόµενες τιµές, την κερδοσκοπία και τα 

υψηλά κέρδη που τη χαρακτηρίζουν,36 οδηγεί σε δυσαναλογία των δύο τοµέων της 

οικονοµίας καθώς η επέκταση του τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών είναι 

ταχύτερη σε σχέση µε εκείνη του τοµέα παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Η 

υπερπαραγωγή του τοµέα παραγωγής κεφαλαιουχικών αγαθών διαχέεται, µέσω των 

διασυνδέσεων εισροών-εκροών, στον τοµέα παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών 

και το αποτέλεσµα είναι η γενική υπερπαραγωγή. Κατά την περίοδο της ύφεσης που 

ακολουθεί το απόθεµα δανειακού χρηµατικού κεφαλαίου στον χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα της οικονοµίας αυξάνεται, ενώ ξεκινάει και η αποκατάσταση της 

διαταραχθείσας αναλογίας µεταξύ των δυο τοµέων, µέχρις ότου ξεκινήσει το νέο 

µπουµ (Reijnders 1990, p. 18). 

Αυτήν την ιδέα λοιπόν του Tugan-Baranowsky για τον βιοµηχανικό κύκλο, 

µεγεθυσµένη όµως σε µακροκυκλικές διαστάσεις, χρησιµοποίησε ως βάση της 

ανάλυσης του ο Kondratiev για να εξηγήσει την προέλευση των δανειακών 

κεφαλαίων που θα χρηµατοδοτήσουν την µεγάλη επέκταση των βασικών 

κεφαλαιουχικών αγαθών που θα οδηγήσει στη µακροχρόνια άνθηση, αλλά και για να 

αιτιολογήσει το άνω σηµείο καµπής του κύκλου µέσω της ανόδου του επιτοκίου σε 

απαγορευτικά επίπεδα.37 Προσέθεσε όµως και δικά του στοιχεία σε ότι αφορά τον 

                                                           
36

 Ο Tugan-Baranowsky σημειώνει χαρακτηριστικά: “Τα υψηλά κέρδη είναι σαν ένα μεθυστικό ποτό, 

η κατανάλωση του οποίου σε μεγάλες ποσότητες μπορεί να κάνει ακόμα και τον πιο σταθερό και 

συνετό άνθρωπο να χάσει τα λογικά του” (Tugan-Baranowsky 1954, p. 795). 

37
 Επιχείρησε δε να στηρίξει εμπειρικά την θέση του περί διακυμάνσεων στη διαθεσιμότητα των 

δανειακών κεφαλαίων, παραθέτοντας στοιχεία για το ύψος των καταθέσεων στα γαλλικά 

ταμιευτήρια. Υποβάλλοντας τη σχετική χρονοσειρά στον ίδιο τύπο στατιστικής επεξεργασίας όπως 

και τις υπόλοιπες (πλην επιπέδου τιμών χονδρικής) βρήκε μακρούς κύκλους με τις αποκλίσεις από 

την τάση να αυξάνονται κατά το καθοδικό κύμα και να μειώνονται κατά το ανοδικό. 
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ρυθµό κίνησης του µακρού κύκλου. Για παράδειγµα, οι αναταραχές που 

σηµειώνονται κατά το τέλος του ανοδικού κύµατος και ειδικότερα οι πόλεµοι, 

αυξάνουν το µέγεθος και το κόστος των µη παραγωγικών δραστηριοτήτων της 

οικονοµίας, καθώς και τη ζήτηση δανείων, µε συνέπεια να αυξάνονται τα επιτόκια 

και µέσω αυτής της οδού και έτσι να επιτείνεται η πορεία προς την καθοδική φάση. 

Περισσότερο ενδιαφέρον έχει όµως µια άλλη ιδέα του Kondratiev. Ειδικότερα, 

συνδέει την φάση της ύφεσης µε τη αναζήτηση τρόπων µείωσης του κόστους 

παραγωγής και άρα µε την πρακτική εφαρµογή τεχνικών εφευρέσεων. ∆υστυχώς 

όµως, κατά την θεωρητική εξήγηση τού µακρού κύκλου, δεν προωθεί τις 

συνεπαγωγές αυτή της θέσης του, δηλαδή τις θετικές συνέπειες για την κερδοφορία 

των καινοτοµούντων κεφαλαίων. Ούτε και τοποθετεί αυτές τις κερδοφόρες 

καινοτοµίες στα πλαίσια της ανάδειξης ηγετικών τοµέων (‘leading sectors’) στην 

οικονοµία που θα οδηγήσουν στην µακροχρόνια άνθηση, ενώ στη συζήτηση της 

πρώτης επανεµφανιζόµενης εµπειρικής αρχής του αναφέρθηκε σε βιοµηχανικούς 

τοµείς που γνώρισαν σηµαντική τεχνολογική µεταβολή κατά τα καθοδικά κύµατα του 

κύκλου. Επιπλέον, όπως σηµειώνει ο van Duijn (1983, σ. 67), θα µπορούσε και να 

συνδέσει την απότοµη επέκταση των κεφαλαιουχικών υποδοµών κατά τη 

µακροχρόνια άνοδο, µε τις ανάγκες επέκτασης αυτών των ηγετικών τοµέων και µε τη 

διευκόλυνση της διάχυσης των καινοτοµιών στην υπόλοιπη οικονοµία.  

Πρόβληµα επίσης αποτελεί η απουσία κάποιου µέτρου της κερδοφορίας ως βασικής 

µεταβλητής που να αιτιολογεί την κίνηση του κύκλου, µια και το επιτόκιο που είναι η 

µεταβλητή που χρησιµοποιεί ο Kondratiev είναι δευτερεύουσας σηµασίας σε σχέση 

µε το ποσοστό κέρδους. Άλλωστε, το επιτόκιο δύναται να κριθεί ως χαµηλό ή υψηλό, 

σε ότι αφορά την ανάληψη επενδύσεων, µόνο σε σχέση µε το ύψος του ποσοστού 

κέρδους. Στην θεωρία όµως του Kondratiev όπου ο ρυθµός µεγέθυνσης ή 

συρρίκνωσης των δανειακών κεφαλαίων καθορίζει το επιτόκιο, και το τελευταίο 

                                                                                                                                                                      
 Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι ο Tugan-Baranowsky υπήρξε καθηγητής του Kondratiev στο 

πανεπιστήμιο και ο τελευταίος τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση (Barnett 1998α, σσ. 24-25). Μάλιστα 

ήταν της άποψης ότι οι σημαντικές καινοτομίες εισάγονται στη διάρκεια των υφέσεων (του 

βιομηχανικού κύκλου) πράγμα που πιθανώς να επηρέασε τον Kondratiev στη θέση του περί 

εισαγωγής σημαντικών καινοτομιών στην καθοδική φάση του μακρού κύκλου (Makasheva 1993, σσ. 

254-255). 
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καθορίζει την επένδυση, δεν γίνεται λόγος για την κερδοφορία του κεφαλαίου 

(Papageorgiou & Tsoulfidis 2006, σσ. 103-104).38 

 

1.3.5 Η Συζήτηση γύρω από τους Μακρούς Κύκλους στη Σοβιετική Ένωση 

Η θεωρία των µακρών κύκλων του Kondratiev αποτέλεσε αντικείµενο, ως επί το 

πλείστον αρνητικής, κριτικής κατά της δεκαετία του 1920 στη Σοβιετική Ένωση. Σε 

πρώτη φάση ο Λέων Τρότσκι (1879-1940) ήταν εκείνος που έθεσε ένα καίριο ζήτηµα 

                                                           
38

 Όπως έχουμε αναφέρει το δεύτερο άρθρο του Kondratiev έχει μεταφραστεί δύο φορές στα 

αγγλικά, το 1984 και το 1998 (με την πρώτη χρονικά μετάφραση να είναι σημαντικά καλύτερη της 

δεύτερης, αν και αυτό δεν συμβαίνει στο θέμα που μας απασχολεί σε αυτήν την υποσημείωση).  Στο 

σημείο όπου ο Kondratiev περιγράφει τη διαδικασία συρρίκνωσης των δανειακών κεφαλαίων κατά 

το ανοδικό κύμα του κύκλου, η μετάφραση του 1998 (σ. 58) αναφέρει: “αυτή [η διαδικασία] τείνει να 

καθιστά το κεφάλαιο ακριβότερο και να αυξάνει το επιτόκιο του κεφαλαίου”. Η μετάφραση του 1984 

ωστόσο, στο ίδιο σημείο, αναφέρει: “αυτή η διαδικασία γεννά μια τάση προς την αύξηση της τιμής 

του κεφαλαίου και του επιτοκίου του”. Ο Reijnders (1990, σ 19), έχοντας προφανώς υπόψη του μόνο 

τη μετάφραση του 1984, εφιστά την προσοχή σε αυτό το χωρίο και σημειώνει πως αν και η αναφορά 

στην “τιμή του κεφαλαίου” είναι διφορούμενη, εντούτοις αν την ερμηνεύσει κάνεις ως την τιμή των 

κεφαλαιουχικών αγαθών τότε πρόκειται για μια  πολύ σημαντική ποιοτική προσθήκη του Kondratiev 

που δεν υπάρχει στην ανάλυση του Tugan-Baranowsky. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίζει ο 

Reijnders, η άνοδος στην τιμή του κεφαλαίου υποδηλώνει μια πτώση στην αναμενόμενη κερδοφορία 

της επένδυσης κεφαλαίου. Το χρονικό σημείο τότε όπου το αυξανόμενο τρέχον επιτόκιο θα ισούται 

ή και θα ξεπεράσει το αναμενόμενο ποσοστό κέρδους θα αποτελεί το άνω σημείο καμπής του 

κύκλου και θα σημάνει την έναρξη της κρίσης. 

Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε δύο παρατηρήσεις. Πρώτον η ανάλυση του Rejinders 

υποδηλώνει ότι η τιμή των κεφαλαιακών αγαθών είναι ίση με κάποια έννοια καθαρής παρούσας 

αξίας (‘net present value’). Η έννοια της ΚΠΑ προϋποθέτει ακριβή γνώση των μελλοντικών κερδών 

ανά περίοδο επένδυσης καθώς και του, ας πούμε, προεξοφλητικού ποσοστού κέρδους. Ως γνωστόν, 

σε αυτήν την περίπτωση η ΚΠΑ του αγαθού (που ισούται με την τρέχουσα τιμή του, σε ένα 

νεοκλασικό κόσμο) μεταβάλλεται αντίθετα με το προεξοφλητικό ποσοστό κέρδους. Δεν προκύπτει 

από πουθενά ότι ο Kondratiev υιοθετεί μια τέτοια άποψη. Δεύτερον, όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο 

Kondratiev δεν χρησιμοποιεί κάποιο μέτρο κερδοφορίας, τρέχουσας ή αναμενόμενης, έτσι ώστε να 

θεωρητικοποιήσει την αριθμητική διαφορά αυτού του μέτρου από το επιτόκιο με τις φάσεις του 

κύκλου, παρά χρησιμοποιεί αποκλειστικά στην ανάλυση του τις διακυμάνσεις του επιτοκίου και 

μόνο. 
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γύρω από το θέµα, και το οποίο αφορούσε την ενδογένεια ή εξωγένεια του 

φαινοµένου των µακροπερίοδων διακυµάνσεων. Ο ίδιος ο Kondratiev παρουσίασε το 

δεύτερο άρθρο του, που περιλάµβανε και την εξήγηση των µακρών κύκλων, στις 6 

Φεβρουαρίου του 1926 ενώπιον άλλων Σοβιετικών οικονοµολόγων. Μια εβδοµάδα 

µετά, ο συνεργάτης του Kondratiev στο Ινστιτούτο Οικονοµικής Συγκυρίας, D. I. 

Oparin (1891-1978), παρουσίασε σε εκτενές άρθρο, και στην ίδια οµήγυρη, την 

λεπτοµερή κριτική του στο άρθρο του Kondratiev. Τα δύο αυτά άρθρα εκδόθηκαν σε 

ένα τόµο στα ρωσικά το 1928, ο οποίος µεταφράστηκε για πρώτη φορά στα αγγλικά 

το 1998 (και στα γαλλικά το 1992). Μέχρι τότε η κύρια πηγή των αγγλοµαθών για τις 

απόψεις που εκφράστηκαν από τον Oparin ήταν το άρθρο του George Garvy (1943) ο 

οποίος γνώριζε ρωσικά.39 Το συγκεκριµένο άρθρο έχει πολλές αναφορές και σε µια 

σειρά άρθρων Σοβιετικών οικονοµολόγων της δεκαετίας του 1920 που ασχολούνται 

µε τις διάφορες θέσεις που διατύπωσε o Kondratiev αναπτύσσοντας τις περί µακρών 

κύκλων απόψεις του.40 

(α) Τρότσκι (1921-1923) 

Το τέλος του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου ακολούθησε ένα σύντοµο µπουµ που έδωσε 

τη θέση του στην κρίση του 1920-21. Η πρώτη αναφορά στο έργο του Τρότσκι που 

µπορεί να σχετιστεί µε το θέµα των µακρών κύκλων έλαβε χώρα κατά την εισήγησή 

του στο 3ο συνέδριο της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς το 1921, ενόσω διαρκούσε αυτή η 

                                                           
39

 Ο ‘αγγλικός’ τόμος του 1998 περιλαμβάνει και σύντομα σχόλια άλλων συζητητών καθώς και τις 

σύντομες απαντήσεις του Kondratiev σε αυτούς. Περιλαμβάνει επίσης μια εκτεταμένη δευτερολογία 

του Kondratiev σχετικά με το άρθρο του Oparin, όπου αποσαφηνίζει περαιτέρω τις θέσεις του, 

καθώς και μια ανάλογη δευτερολογία του Oparin. Η απουσία οποιωνδήποτε αναφορών στα 

παραπάνω κείμενα, στο κατά τα άλλα περιεκτικό άρθρο επισκόπησης του Garvy για τις απόψεις 

γύρω από τη θεωρία των μακρών κύκλων στη Σοβιετική ένωση, αποτελεί ένδειξη ότι τα κείμενα αυτά 

δεν συμπεριλήφθηκαν στον ρωσικό τόμο του 1928 που γνώριζε ο Garvy. Τα συμπληρωματικά αυτά 

κείμενα κάθε άλλο παρά αμελητέα είναι στη διασαφήνιση της όλης συζήτησης. 

40
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γνώστης των σχετικών, με τους μακρούς κύκλους, έργων του 

Kondratiev  στο πρωτότυπο, όπως και των συνεισφορών του Τρότσκι και του Oparin, ήταν και ο, 

ουκρανοεβραϊκής καταγωγής, μετέπειτα νομπελίστας, οικονομολόγος Simon Kuznets (1901-1985). 

Το βιβλίο του για τις μακροπερίοδες διακυμάνσεις, που εκδόθηκε το 1930 περιέχει ένα σχετικά 

σύντομο παράρτημα (σσ. 259-67) όπου παρατίθενται περιληπτικά οι θέσεις των van Gelderen 

(προφανώς μέσα από τις αναφορές του de Wolff, καθώς ο Kuznets δεν γνώριζε ολλανδικά), de Wolff, 

Τρότσκι και Kondratiev, ενώ γίνεται απλή αναφορά και στην κριτική του Oparin.  
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κρίση (Day 1976, p. 69). Ο Τρότσκι επιχείρησε να θέσει αυτήν την κρίση σε ένα 

ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο, προσπαθώντας να απαντήσει σε όσους ισχυρίζονταν ότι 

παρά τις συνέπειες του Α’ΠΠ και της Ρωσικής Επανάστασης, η εναλλαγή 

οικονοµικής άνθησης και ύφεσης φανέρωνε ότι το καπιταλιστικό σύστηµα συνέχιζε 

απρόσκοπτα και φυσιολογικά την πορεία του, όπως και πριν τον πόλεµο. Παρουσίασε 

ένα γράφηµα των Times του Λονδίνου που αφορούσε τη χρονοσειρά του αγγλικού 

εξωτερικού εµπορίου από το 1781 µέχρι το 1919 και σηµείωσε ότι σε αυτό το 

διάστηµα των 138 ετών είχαν λάβει χώρα 16 βιοµηχανικοί κύκλοι διάρκειας περίπου 

εννέα ετών έκαστος. Παρατήρησε ωστόσο ότι η χρονοσειρά του γραφήµατος 

µπορούσε να χωριστεί σε πέντε µακρότερες ιστορικές περιόδους. Την περίοδο 1781-

1851 που χαρακτηρίζεται από αργή ανάπτυξη, ακολούθησε το µπουµ του 1851-1873, 

που οφειλόταν στο επαναστατικό κύµα του 1848, το οποίο συντέλεσε στην βαθύτερη 

εδραίωση του καπιταλισµού στην Ευρώπη και στην επέκταση της εσωτερικής αγοράς 

της ηπείρου. Έπεται µια περίοδος στασιµότητας από το 1873 µέχρι το 1894, την 

οποία ακολουθεί και πάλι ένα µακρό µπουµ µέχρι το 1913. Τέλος, από το 1914 και 

έπειτα ξεκινάει “η περίοδος της καταστροφής της καπιταλιστικής οικονοµίας”. 

Σύµφωνα µε τον Τρότσκι κατά τις (µακρές) περιόδους ραγδαίας καπιταλιστικής 

ανάπτυξης τα χρόνια οικονοµικής άνθησης του κύκλου είναι περισσότερα και µε 

εντονότερη επίδραση  ενώ η ένταση των κρίσεων είναι ασθενική. Το ακριβώς 

αντίθετο συµβαίνει κατά τις (µακρές) περιόδους στασιµότητας που χαρακτηρίζουν 

τον καπιταλισµό, όπου κυριαρχούν τα έτη της ύφεσης στη διάρκεια του κάθε 

βιοµηχανικού κύκλου, ενώ η ανάκαµψη είναι κάθε φορά ασθενική. Μια τέτοια 

περίοδος ήταν, κατά τον Τρότσκι, και εκείνη που ξεκίνησε µετά το τέλος του Α’ΠΠ 

και η οποία πρόσφερε σοβαρές προοπτικές επιτυχίας για τη σοσιαλιστική 

επανάσταση (Trotsky 1921α).41 Προσθέτει δε ότι θεωρητικά, και σε περίπτωση που 

δεν ανατραπεί στη διάρκεια της επερχόµενης µακράς ύφεσης, ο καπιταλισµός θα 

µπορούσε να επανέλθει προς µια κατάσταση ισορροπίας (και προς µια άλλη µακρά 

                                                           
41

 “Το γεγονός ότι ο καπιταλισμός συνεχίζει να ταλαντώνεται κυκλικά μετά τον Πόλεμο, σηματοδοτεί 

απλά ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ακόμα νεκρός, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πτώμα. Όσο ο 

καπιταλισμός δεν ανατρέπεται από την προλεταριακή επανάσταση, θα συνεχίσει να ζει σε κύκλους, 

κινούμενος πάνω και κάτω. Οι κρίσεις και τα μπουμ ήταν εγγενή στον καπιταλισμό από τη γέννηση 

του ακόμα· θα τον συνοδεύουν μέχρι τον τάφο του” (Trotsky 1921α). 
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περίοδο οικονοµικής άνθησης), αλλά  µόνο µετά από δυο ή τρεις δεκαετίες και, 

κυρίως, µε φρικτό αντίτιµο σε ανθρώπινο κόστος (Day 1976, σ. 70). 42 

Βλέπουµε λοιπόν ότι ο Τρότσκι διέκρινε δυο βασικές συνιστώσες της καπιταλιστικής 

εξέλιξης. Πρώτον, µία γενικά ανοδική τάση που όµως δεν είναι οµοιόµορφη αλλά 

αποτελείται από διαφορετικές (µακρές) περιόδους. Αυτή η ανοδική τάση αντιστοιχεί 

στο ότι ο καπιταλισµός είναι ένα οικονοµικό σύστηµα που, από µία ιστορική οπτική 

γωνία, τείνει εγγενώς προς τη µεγέθυνση και την ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνάµεων. ∆εύτερον, γύρω από αυτήν την ανισοµερή τάση του καπιταλισµού 

λαµβάνουν χώρα οι βιοµηχανικοί κύκλοι, διάρκειας περίπου 8-10 ετών. Σε επόµενο 

άρθρο του, το 1921 αναφέρθηκε στην πρώτη συνιστώσα ως τη “βασική καµπύλη” της 

καπιταλιστικής εξέλιξης (Trotsky, 1921β), η οποία ανακλά το κινούµενο, δυναµικό 

επίπεδο ισορροπίας του καπιταλισµού. Παρατήρησε δε ότι το γεγονός πως αυτή η 

“καµπύλη” παρουσιάζει γενικά ανοδική τάση καταδεικνύει πως από µακροϊστορική 

άποψη το οικονοµικό άθροισµα των περιόδων άνθησης των διάφορων βιοµηχανικών 

κύκλων υπήρξε, σε απόλυτους όρους, µεγαλύτερο από εκείνο των περιόδων 

οικονοµικής ύφεσης. 

Μέχρι στιγµής µπορούµε να διακρίνουµε τρεις σηµαντικές οµοιότητες στην ανάλυση 

του Τρότσκι και του Kondratiev. Πρώτον και οι δυο υιοθετούν πάνω κάτω την ίδια 

περιοδολόγηση της ιστορίας του καπιταλισµού από τα τέλη του 18ου αιώνα και 

έπειτα. ∆εύτερον υιοθετούν την έννοια της κινούµενης (και µε ανοδική τάση) 

ισορροπίας του καπιταλιστικού συστήµατος, γύρω από την οποία λαµβάνουν χώρα 

κυκλικές διακυµάνσεις. Τρίτον, τα χρόνια αµέσως µετά τον Α’ΠΠ αποτελούν και για 

τους δύο την αρχής µιας µακράς ύφεσης. Οι διαφορές όµως, ήδη σε αυτό το επίπεδο 

της ανάλυσης, είναι πιο καίριες. Πρώτον, οι µακρές περίοδοι στην περίπτωση του 

Τρότσκι είναι ξεχωριστά κοµµάτια της τάσης, και όχι διακυµάνσεις γύρω από την 

τάση. ∆εύτερον, για τον Τρότσκι η µόνη κυκλική διακύµανση γύρω από την τάση 

είναι ο βιοµηχανικός κύκλος. 

Το 1922, όπως έχουµε δει, ο Kondratiev κάνει στο σχετικό βιβλίο του την πρώτη του 

αναφορά στο φαινόµενο των µακρών κύκλων. Το 1923, στο άρθρο του “Η Καµπύλη 

                                                           
42

 Έχει ενδιαφέρον αυτή η πρόβλεψη υπό το πρίσμα των όσων ακολούθησαν, δηλαδή η Μεγάλη 

Ύφεση, η άνοδος του φασισμού στην Ευρώπη και ο Β’ ΠΠ. 



66 

 

της Καπιταλιστικής Ανάπτυξης”, ο Τρότσκι, έχοντας διαβάσει τις απόψεις του 

Kondratiev θα σχολιάσει τα εξής: “Είναι ήδη δυνατόν να αντικρούσουµε, εκ 

προοιµίου την απόπειρα του καθηγητή Kondratiev να αποδώσει στις περιόδους που 

τιτλοφορεί ως ‘µεγάλους κύκλους’ τον ίδιο άκαµπτα νοµοτελειακό ρυθµό που είναι 

παρατηρήσιµος στους ‘µικρούς κύκλους’ [ εννοεί τους βιοµηχανικούς κύκλους]· 

πρόκειται για µια εµφανώς εσφαλµένη γενικοποίηση από µια τυπική αναλογία 

[‘formal analogy’]. Η περιοδική επανάληψη των µικρών κύκλων καθορίζεται από την 

εσωτερική δυναµική του καπιταλισµού και εκδηλώνεται πάντα και παντού, άπαξ και 

γεννιέται η [καπιταλιστική] αγορά. Σε ότι αφορά εκείνα τα µεγάλα τµήµατα της 

καµπύλης της καπιταλιστικής ανάπτυξης (διάρκειας πενήντα χρόνων) που ο 

καθηγητής Kondratiev απρόσεκτα προτείνει να ορίσει επίσης ως ‘κύκλους’, η µορφή 

τους και η διάρκεια τους καθορίζονται όχι από την εσωτερική αλληλεπίδραση των 

καπιταλιστικών δυνάµεων αλλά από εκείνες τις εξωτερικές συνθήκες [‘external 

conditions’] διαµέσου των οποίων κυλάει η καπιταλιστική ανάπτυξη. Η ενσωµάτωση 

νέων χωρών και ηπείρων από τον καπιταλισµό, η ανακάλυψη νέων φυσικών πόρων 

και, επιπλέον, τόσο σπουδαία γεγονότα ‘υπερδοµικού’ (‘superstructural’) τύπου όπως 

πόλεµοι και επαναστάσεις, καθορίζουν τον τύπο και την εναλλαγή ανοδικών, 

στάσιµων και καθοδικών περιόδων της καπιταλιστικής ανάπτυξης … Ο καθορισµός 

της καµπύλης της καπιταλιστικής ανάπτυξης, τόσο των µη-περιοδικών (βασικών) όσο 

και των περιοδικών (δευτερευουσών) φάσεων της αλλά και των σηµείων 

διαχωρισµού [των µακρών περιόδων], για τις ξεχωριστές χώρες που µας ενδιαφέρουν, 

αλλά και για την παγκόσµια αγορά, αποτελεί το πρώτο πράγµα που πρέπει να 

πετύχουµε. Άπαξ και έχουµε την καµπύλη (η µέθοδος του καθορισµού της είναι, 

βέβαια, ένα ειδικό ζήτηµα και σε καµιά περίπτωση απλό, αλλά ανήκει στο πεδίο της 

οικονοµικο-στατιστικής τεχνικής), µπορούµε να τη διαχωρίσουµε σε περιόδους 

ανάλογα µε τη γωνία ανόδου και καθόδου σε σχέση µε έναν άξονα σε ένα διάγραµµα. 

Έτσι µπορούµε να αποκτήσουµε ένα γραφικό σχήµα της οικονοµικής ανάπτυξης …” 

(Trotsky 1923). 

Ο όρος ‘καµπύλη της καπιταλιστικής ανάπτυξης’ είναι βέβαια αρκετά αφηρηµένος. Ο 

Τρότσκι γίνεται πιο συγκεκριµένος όταν αναφέρει ότι, στην πραγµατικότητα, θα 

πρέπει να κατασκευαστούν µια σειρά από τέτοιες καµπύλες για διάφορους 

οικονοµικούς τοµείς: για τη βαριά βιοµηχανία, τη γεωργία κτλ. Πρόσθεσε δε ότι αυτά 

τα σχήµατα που αφορούν την περιοδολόγηση της οικονοµική βάσης του 
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καπιταλισµού θα έπρεπε να συνδεθούν και µε γεγονότα που συµβαίνουν στο 

εποικοδόµηµα (‘superstructure’),43 έτσι ώστε να εξεταστεί σε πιο στέρεα βάση η 

αλληλεπίδραση των δύο, µε την οικονοµική βάση να αποτελεί, σε τελική ανάλυση, 

την κύρια αιτία των σηµαντικών γεγονότων που λαµβάνουν χώρα στο εποικοδόµηµα. 

 

Σχήµα 7  

 

Στο Σχήµα 7 βλέπουµε ένα διάγραµµα που παρουσίασε ο Τρότσκι ως θεωρητικά 

αντιπροσωπευτικό της ανάλυσης του.44 Απεικονίζεται µια (υποθετική) περίοδος 90 

ετών που χωρίζεται σε τρία µεγάλα τµήµατα που συναποτελούν την τάση της 

περιόδου, γύρω από την οποία κυµαίνονται οι βιοµηχανικοί κύκλοι. Μπορεί να 

συναχθεί ότι για την κατασκευή αυτού του διαγράµµατος ο Τρότσκι χρησιµοποίησε 

ως ‘καλούπι’ το διάγραµµα των Times για το εξωτερικό εµπόριο της Αγγλίας, στο 

οποίο είχε αναφερθεί πριν δυο χρόνια. Για παράδειγµα, βλέπουµε ότι η τάση της 

                                                           
43

 Στη μαρξιστική ανάλυση η κατηγορία ‘βάση’ συνδέεται με την οικονομική δομή και την ταξική 

διάρθρωση μιας κοινωνίας ενώ η κατηγορία ‘εποικοδόμημα’ ή ‘υπερδομή’ με τα πολιτικά, 

ιδεολογικά, πολιτισμικά κλπ. συμβαίνοντα στην κοινωνία. Η βασική φορά αιτιότητας, σε ότι αφορά 

τη διαχρονική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών είναι, σύμφωνα με τους Μαρξ και Ένγκελς, από τη 

βάση προς το εποικοδόμημα. 

44
 Το σχήμα είναι αναπαραγωγή από την ελληνική μετάφραση του άρθρου του Τρότσκι (Τρότσκι, 

1923). 
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καµπύλης αποτελείται από ένα τµήµα µικρού ρυθµού µεγέθυνσης, ένα τµήµα που 

χαρακτηρίζεται από ισχυρό(τερο) ρυθµό µεγέθυνσης, και ένα ελαφρώς καθοδικό 

τµήµα, µε το τελικό ‘καθαρό’ αποτέλεσµα να είναι µια ανοδική τάση. Επίσης, το 

Γεγονός Β (Επανάσταση) που συµβαίνει λίγο πριν το ισχυρό ανοδικό τµήµα της 

καµπύλης, φέρνει κατά νου την παρατήρηση του Τρότσκι το 1921 για τις 

επαναστάσεις του 1848 που δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη µακροχρόνια 

άνθηση της περιόδου 1851-1873, ενώ το Γεγονός Γ (Πόλεµος), που συµβαίνει στο 

ανώτερο σηµείο καµπής της καµπύλης και ακολουθείται από περίοδο µακράς ύφεσης 

θυµίζει την θέση του Τρότσκι για την απαρχή µιας µακράς περιόδου ύφεσης µετά τη 

λήξη του Α’ΠΠ. 

Η βασική διαφωνία λοιπόν του Τρότσκι µε τον Kondratiev έχει να κάνει µε την 

εξήγηση των µακρών φάσεων εξέλιξης του καπιταλισµού και όχι µε την ύπαρξη τους. 

Για τον Τρότσκι το πέρασµα από τη µία φάση στην άλλη οφείλεται σε εξωτερικούς 

παράγοντες και δεν είναι ενδογενές στον ρυθµό κίνησης του καπιταλισµού. Αυτό 

σηµαίνει ότι η εναλλαγή των διάφορων µακρών περιόδων δεν χαρακτηρίζεται από 

κάποια κυκλικότητα, δεν υφίσταται δηλαδή κάποιο κινούν αίτιο που να οδηγεί 

περιοδικά από τη µία φάση στην άλλη. Αντιθέτως, απρόβλεπτα, από την οπτική γωνία 

της οικονοµικής επιστήµης, γεγονότα ευθύνονται για το πέρασµα από τη µία µακρά 

περίοδο στην άλλη και καθορίζουν τον αναπτυξιακό ή υφεσιακό χαρακτήρα της. 

Εντός βέβαια κάθε συγκεκριµένης µακράς περιόδου λειτουργεί µε περιοδικότητα ο 

προβλεπόµενος, από την οικονοµική επιστήµη, οικονοµικός (βιοµηχανικός) κύκλος. 

Μπορούµε βάσιµα να υποθέσουµε ότι, για τον Τρότσκι, οι εξισώσεις µε τις οποίες ο 

Kondratiev υπολόγισε (στα επόµενα άρθρα του) τις τάσεις των διαφόρων 

χρονοσειρών του, για ολόκληρο το εύρος τους, δεν θα είχαν απολύτως κανένα νόηµα. 

Η τάση αποτελούνταν από διαφορετικά και ξεχωριστά κοµµάτια, όχι από µια οµαλή 

καµπύλη που να προκύπτει από κάποια θεωρητική εξίσωση.45  

                                                           
45

 Είναι λανθασμένη η άποψη του Day (1981, σ. 89), την οποία παραθέτουν επιδοκιμαστικά και οι 

Freeman & Louca (2001, σ. 78), ότι δηλαδή η έννοια της ‘κινούμενης ισορροπίας’ που ασπαζόταν ο 

Kondratiev είναι σύμφυτη με την αναπαράσταση της τάσης με μία εξίσωση και αντίθετη με την θέση 

του Τρότσκι περί διαφορετικών τμημάτων που συναπαρτίζουν την τάση. Όπως είδαμε, ο Τρότσκι 

ασπάζεται και αυτός την έννοια της κινούμενης ισορροπίας, την ταυτίζει με την τάση, και εναποθέτει 

τον καθορισμό της στην (μελλοντική) πρόοδο των στατιστικών τεχνικών. 
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Ο Kondratiev θεώρησε όλους τους εξωτερικούς παράγοντες που ανέφερε ο Τρότσκι 

(άνοιγµα νέων αγορών, πόλεµοι, επαναστάσεις) ως ενδογενείς στον οικονοµικό νόµο 

κίνησης του καπιταλισµού. Όταν στη συζήτηση που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 

1926 ο V. E. Bogdanov επανέλαβε την θέση του Τρότσκι περί ‘εξωτερικών 

παραγόντων’ αναφερόµενος, πιο συγκεκριµένα, στο άνοιγµα νέων αγορών (Fal’kner 

et al. 1998), ο Kondratiev, στην απάντηση του, σηµείωσε πως ενώ οι ΗΠΑ, ο 

Καναδάς και η Αυστραλία ήταν γνωστές ‘περιοχές’ για πολύ µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, εντούτοις ενσωµατώθηκαν ως νέες αγορές στο καπιταλιστικό σύστηµα 

κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, που συνδέονταν µε τον ρυθµό κίνησης του 

µακρού κύκλου (Kondratiev 1998β). 

 

(β) Συνέχεια της συζήτησης (1924-1928) 

Μπορούµε να χωρίσουµε τις πλευρές της συζήτησης γύρω από τους µακρούς 

κύκλους κατά το υπόλοιπο της δεκαετίας του 1920 στις κάτωθι θεµατικές ενότητες. 

(i) Ισορροπία και διαχωρισµός σε τάση και κύκλο 

Το ζήτηµα του διαχωρισµού της τάσης από τον κύκλο και η έννοια της κινούµενης 

ισορροπίας αποτέλεσαν ένα από τα κύρια σηµεία στα οποία εστίασαν οι κριτικοί του 

Kondratiev. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον να παραθέσουµε τις σχετικές απόψεις του 

Kondratiev, οι οποίες, όπως θα δούµε, χαρακτηρίζονται από αντίφαση. Στο άρθρο του 

“Οικονοµική Στατική, ∆υναµική και Συγκυρία” (Kondratiev 1998γ, και 

συντοµευµένη αγγλική µετάφραση στο Kondratieff 1925) προτείνει έναν 

εννοιολογικό διαχωρισµό ανάµεσα στη στατική ή δυναµική οντότητα των 

οικονοµικών φαινοµένων και στην στατική ή δυναµική ανάλυση αυτών. Μια και οι 

οικονοµικές µεταβλητές συνεχώς µεταβάλλονται, η οντότητα τους είναι αποκλειστικά 

δυναµική και εποµένως δεν έχει νόηµα να µιλάει κανείς για στατικές οντότητες. Στην 

οικονοµική επιστήµη όµως αυτό που παίζει ρόλο είναι το αν τα, ούτως ή άλλως 

δυναµικά, φαινόµενα αναλύονται από στατική ή δυναµική οπτική γωνία. Η στατική 

ανάλυση εστιάζει στο επίπεδο ισορροπίας και όχι στη διαχρονική κίνηση των 

µεταβλητών. Ακόµα και όταν εξετάζει µια µεταβλητή που τυχαίνει να βρίσκεται 

εκτός ισορροπίας, η στατική ανάλυση ασχολείται µε την αναπόφευκτη επαναφορά 



70 

 

της στο σταθερό επίπεδο ισορροπίας.46 Από την άλλη η δυναµική ανάλυση εστιάζει 

στην διαχρονική κίνηση των υπό εξέταση φαινοµένων και επιχειρεί να ανακαλύψει 

την κανονικότητα των µεταβολών τους. Ωστόσο, η έννοια της ισορροπίας δεν είναι 

άχρηστη στη δυναµική ανάλυση. Η διαφορά είναι ότι, στα πλαίσια της δυναµικής 

ανάλυσης, η ισορροπία αυτή θα πρέπει να νοηθεί και η ίδια ως δυναµική (κινούµενη) 

και όχι ως σταθερή και αµετάβλητη όπως στην στατική ανάλυση. 

Τα δυναµικά οικονοµικά φαινόµενα µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (α) σε 

εκείνες τις µεταβλητές που χαρακτηρίζονται από αντιστρέψιµη (‘reversible’), 

κυµατοειδή (‘wave-like’) κίνηση όπως οι τιµές, τα επιτόκια, το ποσοστό ανεργίας κτλ 

και (β) σε εκείνες τις µεταβλητές που διέπονται από µια εξελικτική (‘evolutionary’) 

πορεία και που χαρακτηρίζονται από µη-αντιστρέψιµη (‘irreversible’), µη-κυµατοειδή 

κίνηση, όπως ο πληθυσµός, η παραγωγή. Η έννοια της µη-αντιστρέψιµης κίνησης 

µπορεί, αναγνωρίζει ο Kondratiev, να παροµοιαστεί µε την έννοια της τάσης. Οπότε, 

εν όψει του διαχωρισµού τάσης και κύκλου στον οποίο προχώρησε στα άρθρα του 

περί µακρών κύκλων, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρακάτω διατύπωση του 

Kondratiev: “Είµαι της άποψης ότι η τρέχουσα αντίληψη της έννοιας της 

µακροχρόνιας τάσης (‘secular trend’) είναι µόνο τεχνικής φύσεως και όχι 

οικονοµικής. Μια συγκεκριµένη τάση µπορεί, για παράδειγµα, να αναπαρασταθεί από 

µία ευθεία γραµµή και να εφαρµοστεί (‘fit’) έτσι σε µια ορισµένη χρονική περίοδο 

παραγωγής. Αλλά αν επεκτείνουµε αυτήν την περίοδο, µια άλλη τάση µπορεί να 

εµφανιστεί που να αναπαρίσταται, ας πούµε, υπό τη µορφή της παραβολής. Αυτό 

υποδηλώνει ότι η έννοια της τάσης δεν προσφέρει στους οικονοµολόγους µια ακριβή 

ιδέα του τύπου της οικονοµικής δυναµικής διαδικασίας. Και για αυτόν τον λόγο δεν 

χρησιµοποιείται στο παρόν άρθρο” (Kondratieff 1925, σ. 580).  

Παράλληλα ωστόσο σηµείωσε ότι οι ρυθµοί µεταβολής αυτών των µεταβλητών που 

δεν υπόκεινται σε κυµατοειδείς κινήσεις, εµφανίζουν οι ίδιοι αντιστρέψιµες 

διακυµάνσεις και συµπλήρωσε ότι αν και “η οικονοµική εξέλιξη, εν γένει, θα πρέπει 

                                                           

46
 Χαρακτηριστική περίπτωση στατικής ανάλυσης, σύμφωνα με τον Kondratiev, αποτελεί το έργο του 

Ricardo όπου τα αγοραία κέρδη και οι τιμές κυμαίνονται γύρω από τα επίπεδα ισορροπίας τους, ο 

καθορισμός των οποίων αποτελεί και τον βασικό σκοπό του Ricardo (Kondratiev 1998γ, σσ. 2-3). 
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αναµφίβολα να θεωρηθεί ως µία ενιαία και αδιαίρετη διαδικασία”, ο διαχωρισµός των 

ρυθµών µεταβολής και του επιπέδου µιας µεταβλητής είναι επιστηµονικά δόκιµος. 

Αυτή η αµφισηµία οδήγησε τον Kondratiev ένα χρόνο αργότερα στο να προχωρήσει 

στο διαχωρισµό των χρονοσειρών του στα συστατικά στοιχεία του κύκλου και της 

τάσης, παρά την προειδοποίηση που είχε δώσει ο ίδιος σχετικά µε τους κινδύνους που 

ελλοχεύουν από την εφαρµογή µιας τάσης σε χρονοσειρές που εµφανίζουν µη-

αντιστρέψιµες διαχρονικά κινήσεις.47 Στο δεύτερο άρθρο του παραδέχθηκε ότι δεν 

υπάρχει κανένας γενικά αποδεκτός τρόπος καθορισµού της “θεωρητικής καµπύλης” 

[τάσης] και ότι το περισσότερο που µπορεί να ειπωθεί επί του παρόντος σχετικά µε το 

θέµα, είναι το αν η εφαρµοσµένη τάση ανταποκρίνεται περισσότερο ή λιγότερο καλά 

στην κάθε χρονοσειρά. Συνάµα προσέθεσε ότι “Υποθέτω … ότι η θεωρητική 

καµπύλη µπορεί να αντιστοιχεί στις γενικές εξελικτικές τάσεις της ανάπτυξης της 

οικονοµίας” (Kondratiev 1998α, σ. 30). 

Ο Oparin (1926) παρατήρησε ότι το µάξιµουµ του αριθµού των κύκλων, την ύπαρξη 

των οποίων υποστήριξε ο Kondratiev, ήταν µόλις δυόµισι κύκλοι. Ωστόσο, για τις 

περισσότερες από τις µεταβλητές στις οποίες εφάρµοσε µια χρονική τάση ο 

Kondratiev το χρονικό εύρος που καλύπτεται είναι ακόµα µικρότερο, ήτοι δύο κύκλοι 

ή ενάµισης κύκλος. Για ένα τόσο µικρό αριθµό αναµενόµενων διακυµάνσεων, τα 

αποτελέσµατα σε µια εφαρµογή τάσης µέσω της µεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων 

επηρεάζονται ιδιαίτερα από το ακραίο σηµείο (‘end point’) της χρονοσειράς. Ο 

Oparin δεν είχε πρόβληµα να δείξει ότι σε µια σειρά που καλύπτει έναν ακριβώς 

κύκλο η τάση θα είναι διαφορετική από την τάση που θα αντιστοιχεί στην ίδια σειρά 

αν µεγαλώσει το εύρος της κατά µισό κύκλο. Παράλληλα επεκτείνοντας κάποιες από 

τις σειρές του Kondratiev κατά µερικά έτη που ήταν διαθέσιµα πέρα από το ακραίο 

τους σηµείο στα γραφήµατα του Kondratiev, έδειξε ότι η κατεύθυνση της τάσης θα 

άλλαζε, µε τις ανάλογες συνέπειες για την υπόθεση των µακρών κύκλων, και 

αναρωτήθηκε γιατί ο Kondratiev δεν χρησιµοποίησε όλα τα διαθέσιµα δεδοµένα για 

                                                           
47

 Όπως θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια η λογιστική καμπύλη μεγέθυνσης εμπεριέχει ταυτόχρονα 

τόσο την έννοια της τάσης όσο και εκείνη του κύκλου στους ρυθμούς μεγέθυνσης μιας μεταβλητής, 

οπότε η εφαρμογή της σε μια χρονοσειρά δεν συνεπάγεται κάποιο διαχωρισμό τάσης και κύκλου. 

Ωστόσο, τη δεκαετία του 1920 που έγραφε ο Kondratiev η συγκεκριμένη καμπύλη μόλις είχε αρχίσει 

να αναβιώνει (στην επιστήμη της βιολογίας) μετά από μια μακρά περίοδο που είχε περιπέσει στην 

αφάνεια (δες Παράρτημα, ενότητα 1).  
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αυτές τις χρονοσειρές.  Ουσιαστικά όµως επανέλαβε το επιχείρηµα που είχε 

χρησιµοποιήσει ο ίδιος ο Kondratiev στο άρθρο του 1924 αναφορικά µε το δόκιµο 

της εφαρµογής τάσης, προσθέτοντας βέβαια το επιχείρηµα περί µικρού αριθµού 

κύκλων.48 Συνεχίζοντας, αναφορικά µε το θέµα των εξισώσεων τάσης, ο Oparin 

υποστήριξε πως δεν υπήρχε κανένα απολύτως οικονοµικό κριτήριο στην επιλογή των 

συγκεκριµένων εξισώσεων από τη µεριά του Kondratiev. Αναφέρει ως παράδειγµα 

την παραβολή  τρίτου βαθµού που εφάρµοσε ο Kondratiev στην χρονική τάση των 

αγγλικών οµολόγων. Εάν χρησιµοποιούσε µια παραβολή 4ου βαθµού το άθροισµα 

των τετραγώνων των τυπικών αποκλίσεων θα ήταν ακόµα µικρότερο και η εφαρµογή 

της τάσης ακριβέστερη, οι µακροί κύκλοι ωστόσο θα εξαφανίζονταν. Τέλος, ο Oparin 

διερωτήθηκε πως είναι δυνατόν ο Kondratiev να εφαρµόζει διαφορετική εξίσωση 

τάσης για την ίδια οικονοµική µεταβλητή: για παράδειγµα η τάση που εφαρµόστηκε 

στη χρονοσειρά των τιµών των γαλλικών οµολόγων ήταν µια ευθεία γραµµή ενώ 

στην τιµή των αγγλικών οµολόγων ένα πολυώνυµο τρίτου βαθµού. 

Στη δευτερολογία του ο Kondratiev, ως επί το πλείστον, κάθε άλλο παρά πειστικές 

απαντήσεις προσέφερε. Σχετικά µε την επίδραση του ακραίου σηµείου στην αλλαγή 

κατεύθυνσης της τάσης ανέφερε ότι για αυτό δεν ευθυνόταν η µέθοδος των 

ελαχίστων τετραγώνων αλλά τα νέα εµπειρικά δεδοµένα που προστίθεντο. Για την 

επιλογή των εξισώσεων τάσης ένας βαθµός αυθαιρεσίας είναι πάντα αναπόφευκτος, 

ωστόσο οι εξισώσεις που επιλέγονται κάθε φορά έχουν να κάνουν µε το υπό εξέταση 

πρόβληµα. Αν ένας ερευνητής θέλει να εξετάσει την ύπαρξη µακρών κύκλων, τότε 

φυσικά και δεν θα χρησιµοποιήσει ένα πολυώνυµο πολύ υψηλού βαθµού, γιατί τότε 

οι µακροί κύκλοι θα απορροφηθούν από την ίδια την εξίσωση τάσης. Το κριτήριο του 

µη στατιστικά σηµαντικού αριθµού κύκλων που επικαλείται ο Oparin δεν ισχύει. 

Ακόµα και στην περίπτωση των βιοµηχανικών κύκλων των οποίων ο αριθµός, κατά 

                                                           
48

 Ο Oparin δεν είναι αντίθετος στον διαχωρισμό τάσης και κύκλου. Αυτό προκύπτει από το ότι 

υποστηρίζει πως ενώ η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων δεν είναι δόκιμη για την περίπτωση των 

μακρών κύκλων, είναι δόκιμη για την περίπτωση των βιομηχανικών κύκλων καθότι ο αριθμός των 

διακυμάνσεων εδώ είναι σαφώς μεγαλύτερος και η κατεύθυνση της τάσης δεν επηρεάζεται 

ιδιαίτερα από το ακραίο σημείο. Στη συζήτηση του Φεβρουαρίου 1926, ο S. A. Pervushin συμφώνησε 

ότι ο αριθμός των μακρών κύκλων ήταν στατιστικά μη-σημαντικός και η ‘ύπαρξη’ τους ή μη δεν 

μπορούσε να αποδειχθεί σε τόσο σύντομες, για τα ζητούμενα του προβλήματος, χρονοσειρές 

(Pervushin 1926, στο Kondratiev (1998, σ. 109)). 
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τον Oparin, είναι στατιστικά σηµαντικός, αν εφαρµόσει κανείς στη χρονοσειρά µια 

κατάλληλη ηµιτονοειδή συνάρτηση, το αποτέλεσµα θα είναι ότι ακόµα και οι 

βιοµηχανικοί κύκλου θα απορροφηθούν από την τάση.49 Σε ότι αφορά τις υπόνοιες 

του Oparin για τους λόγους που δεν επέκτεινε κάποιες από τις σειρές του απάντησε 

ότι αρχικά η εργασία του αφορούσε την περίοδο µέχρι τον πόλεµο µόνο και ότι µέχρι 

τη δηµοσίευση του πρώτου άρθρου του δεν είχε προλάβει να ενηµερώσει όλες τις 

σειρές του για την περίοδο µετά τον πόλεµο µια και κάτι τέτοιο θα απαιτούσε 

επανυπολογισµό όλων των εξισώσεων τάσης.50  Τέλος ανέφερε ότι η αιτία για την 

οποία εφάρµοσε διαφορετικές τάσεις στον ίδιο τύπο µεταβλητών είχε να κάνει πολύ 

απλά µε το ότι για λόγους που άπτονται της οικονοµικής ιστορίας της Αγγλίας και της 

Γαλλίας η ίδια µεταβλητή (τιµή κρατικών οµολόγων) παρουσιάζει σηµαντικές 

διαφορές στην εµπειρική έκφραση της, οπότε διαφορετικές θα είναι και οι εξισώσεις 

τάσης που θα εφαρµοστούν σε κάθε περίπτωση. 

Ενώ όµως οι αντιρρήσεις του Oparin ήταν αποκλειστικά µεθοδολογικού χαρακτήρα 

(µια και αποδεχόταν το θεωρητικά ορθό του διαχωρισµού κύκλου και τάσης), οι 

κριτικές των L. Eventov (1929) και V. Bogdanov (1928) ήταν επιστηµολογικής 

φύσεως.51 Το καίριο σφάλµα του Kondratiev υποστήριξαν ήταν ο ίδιος ο διαχωρισµός 

της τάσης από τον κύκλο. Ένας τέτοιος διαχωρισµός υποδήλωνε την ανεξαρτησία δύο 

υποτιθέµενων διαφορετικών τύπων κίνησης. Τάση και κύκλος, µεγέθυνση και ρυθµός 

µεγέθυνσης, είναι το ίδιο και το αυτό φαινόµενο και ο διαχωρισµός τους είναι 

τεχνητός. 

Όπως είδαµε στην αντιπαράθεση Τρότσκι-Kondratiev ο τελευταίος υποστήριξε µια 

ολιστική υπόθεση οπού οι εξωτερικοί παράγοντες που ανέφερε ο Τρότσκι 

ενδογενοποιούνταν πλήρως στα πλαίσια του ρυθµού κίνησης των µακρών κύκλων. 
                                                           
49

 Για κάποιο λόγο ο Kondratiev δεν φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι ακριβώς όπως, σωστά 

επισημαίνει στον Oparin, η επιλογή της κατάλληλης συνάρτησης στην εφαρμογή τάσης μπορεί να 

εξαφανίσει μια κυκλική διακύμανση, μια άλλη κατάλληλη επιλογή συνάρτησης μπορεί να την 

εμφανίσει. Άλλωστε ακριβώς επειδή επρόκειτο για ζήτημα στατιστικής τεχνικής και όχι οικονομικής 

επιστήμης, απέρριψε την εφαρμογή τάσης στο άρθρο του 1924.  

50
 Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την εποχή εκείνη φυσικά δεν υπήρχε ούτε το ένα χιλιοστό των 

υπολογιστικών ανέσεων που, συνεπεία της τεχνολογικής εξέλιξης, διαθέτουμε σήμερα και ότι όλοι οι 

υπολογισμοί γίνονταν με το χέρι. 

51
 Οι απόψεις τους παρατίθενται στον Garvy (1943, σ. 210). 
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Αυτή η ολιστική προσέγγιση όµως έρχεται σε εννοιολογική αντίθεση µε τον απόλυτο 

διαχωρισµό της δυναµικής κίνησης των οικονοµικών µεταβλητών σε µια ‘τάση’ και 

έναν ‘κύκλο’, µε τα δύο φαινόµενα αυτά να θεωρούνται, προκειµένου να χωριστούν 

µαθηµατικά, ανεξάρτητα. 

Επιπλέον, ο διαχωρισµός σε µακρό κύκλο και τάση δεν µπορεί να εξηγήσει την 

αλλαγή δοµής του συστήµατος από κύκλο σε κύκλο: “Ο Kondratiev αναγκάστηκε 

από την ίδια τη λογική του επιχειρήµατός του να υποθέσει µια αυστηρή 

διαχωρισιµότητα µεταξύ µη-αντιστρέψιµων και αντιστρέψιµων κινήσεων, και να 

αγνοήσει την επίδραση των κύκλων στην τάση και αντίστροφα. Αυτό συνεπάγεται 

µία µείζονα αντίφαση, καθώς κάποιοι από τους δοµικούς παράγοντες που 

αναµένονταν να επηρεάσουν την µακροπρόθεσµη εξέλιξη των παραγωγικών 

δυνάµεων [και άρα την τάση] ορίστηκαν στη συνέχεια ως απλές ενδογενείς συνέπειες 

του ίδιου του κύκλου” (Louçã 1999, σ. 188). 

(ii) Χρονοσειρές και κυκλικότητα 

Ο Oparin συµφωνεί ότι οι χρονοσειρές των ∆ΤΧ παρουσιάζουν κυκλικότητα. Σε ότι 

αφορά τις υπόλοιπες χρονοσειρές που παρουσίασε ο Kondratiev, και έχοντας ήδη 

απορρίψει τη µέθοδο αφαίρεσης της τάσης του τελευταίου, το µοναδικό κριτήριο του 

Oparin είναι αν οπτικά µπορεί κανείς να παρατηρήσει κάποια περιοδικότητα. 

Σηµειώνει λοιπόν ότι η κίνηση των επιτοκίων (όπως αυτή συνάγεται από τις τιµές 

των οµολόγων) ακολουθεί µακροπερίοδες διακυµάνσεις όµοιες µε εκείνες των τιµών 

των εµπορευµάτων. Το ίδιο συµβαίνει και µε την περίπτωση των ονοµαστικών 

µισθών των αγρεργατών στην Αγγλία, αλλά και µε τις δύο ‘µεικτές’ µεταβλητές, 

δηλαδή το εξωτερικό εµπόριο της Αγγλίας και της Γαλλίας. ∆ιαιρώντας όµως αυτές 

τις µεταβλητές µε το επίπεδο τιµών ο Oparin διαπιστώνει ότι οι µακρές διακυµάνσεις 

εξαφανίζονται. Παροµοίως, καµιά µακροχρόνια κυκλική κίνηση δεν µπορεί να 

διαπιστωθεί για τις τέσσερις µεταβλητές φυσικών ποσοτήτων που παρέθεσε ο 

Kondratiev. Το συµπέρασµα του Oparin είναι ότι οι µακροί κύκλοι συνιστούν ένα 

φαινόµενο που συνδέεται αποκλειστικά µε τις τιµές και όχι µε τις πραγµατικές 

ποσότητες της παραγωγής. 

Στη δευτερολογία του ο Kondratiev υποστήριξε ότι είναι απόλυτα δόκιµο να εξετάζει 

κανείς την πορεία των ονοµαστικών µισθών και των µεικτών µεταβλητών καθότι 
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αυτή η πορεία δεν επηρεάζεται µόνο από το επίπεδο τιµών και δεν ανακλά µόνο τις 

κινήσεις του τελευταίου. Παραδέχθηκε ωστόσο, πως σε ότι αφορά τους πραγµατικούς 

µισθούς η εύρεση µακρών κύκλων είναι προβληµατική.52 

 

(iii) Επανεµφανιζόµενα γεγονότα 

(α) Καινοτοµίες 

Ο Oparin απορεί γιατί οι εφευρέσεις που παρέθεσε ο Kondratiev δεν αξιοποιήθηκαν 

οικονοµικά παρά µόνο µετά από δυο τρεις δεκαετίες, ενώ υποστηρίζει επίσης ότι οι 

ρυθµοί µεγέθυνσης του σιδηροδροµικού δικτύου στη Βρετανία ήταν µεγαλύτεροι τις 

δεκαετίες του 1830 και του 1840 από ότι στη διάρκεια των δεκαετιών του 1850 και 

του 1860 που ανήκαν στο ανοδικό κύµα. Όπως όµως σηµειώνει και ο Kondratiev, ο 

Oparin συγχέει την έννοια της τεχνικής εφεύρεσης µε την έννοια της πρακτικής 

εφαρµογής αυτής της εφεύρεσης, δηλαδή της καινοτοµίας. Η τελευταία είναι εκείνη 

που αφορά τα επανεµφανιζόµενα γεγονότα του Kondratiev, ο οποίος επαναλαµβάνει 

πως οι καινοτοµίες εµφανίζονται και αρχίζουν να διαχέονται πριν την έναρξη του 

ανοδικού κύµατος και στην αρχή του. Εποµένως δεν υπάρχει τίποτα το αξιοπερίεργο 

στους υψηλούς ρυθµούς µεγέθυνσης του αγγλικού σιδηροδροµικού δικτύου κατά τη 

δεκαετία του 1840. 

                                                           

52
 Στη συζήτηση του Φεβρουαρίου 1926, ο S. A. Fal’kner υποστήριξε την άποψη του Oparin. Σύμφωνα 

με τον Garvy (1943, σ. 211) την ύπαρξη μακρών κύκλων μόνο σε στοιχεία τιμών υποστήριξαν και οι S. 

Guberman (1927) και E. Granovsky (1929). Ενδιαφέρον, σε ότι αφορά την σχέση ανάμεσα στην 

κίνηση των τιμών και της παραγωγής στη διάρκεια του κύκλου, παρουσιάζει και η άποψη του A. 

Gerzstein (1928) που παραθέτει επιγραμματικά ο Garvy (1943, σσ. 211-12). Σύμφωνα με τον 

Gerzstein το επίπεδο τιμών και ο όγκος της παραγωγής κινούνται αντίθετα. Το καθοδικό κύμα των 

τιμών κατά τις περιόδους 1815-1840 και 1873-1896 οφειλόταν στην μεγάλη παραγωγικότητα της 

εργασίας κατά τις συγκεκριμένους περιόδους, ενώ το ανοδικό κύμα του 1896-1914 συνοδεύτηκε, 

σύμφωνα με τον Gerzstein από χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης τόσο του βιομηχανικού όσο και του 

αγροτικού προϊόντος. Παρόμοια ο Guberman υποστήριξε ότι ο 19
ος

 αιώνας χαρακτηρίστηκε, σε 

γενικές γραμμές, από πτωτικό επίπεδο τιμών συνεπεία αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας 

και ότι οι αυξήσεις στο επίπεδο τιμών κατά τις περιόδους 1850-1870 και 1897-1914 οφείλονταν στην 

αύξηση της ποσότητας του χρυσού. 
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(β) Κοινωνικο-πολιτικές αναταραχές, πόλεµοι κτλ. 

O Oparin παρατηρεί πως το καθοδικό κύµα του κύκλου θα µπορούσε κάλλιστα να 

χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για την εύρεση πρώτων υλών, µε συνέπεια 

το ξέσπασµα πολέµων, ενώ συντρέχουν και αρκετοί λόγοι προκειµένου η ταξική 

πάλη να λάβει οξυµµένη µορφή. Εποµένως δεν υπάρχει κάποιος ικανοποιητικός 

θεωρητικός λόγος προκειµένου να εµφανίζονται αυτά τα γεγονότα, κατά κύριο λόγο, 

στη διάρκεια του ανοδικού κύµατος. Τέλος προσθέτει πως αν τα γεγονότα που 

έλαβαν χώρα κατά την περίοδο της καµπής των µακρών κύκλων, και που ο 

Kondratiev συµπεριέλαβε στο ανοδικό κύµα, κατανεµηθούν στο καθοδικό κύµα, τότε 

το ανοδικό κύµα του πρώτου κύκλου θα περιλαµβάνει 13 γεγονότα και το καθοδικό 

15, ενώ για τον δεύτερο κύκλο τα αντίστοιχα νούµερα θα είναι 10 και 8. Η απάντηση 

του Kondratiev ήταν πως χρησιµοποίησε ως κριτήριο του την περιοδολόγηση του 

γενικού επιπέδου τιµών µια και αυτό αποτελεί τον κατεξοχήν δείκτη της οικονοµικής 

συγκυρίας. 

(γ) Η ύφεση του αγροτικού τοµέα 

Ο Kondratiev, προκειµένου να υποστηρίξει την θέση του για τη σχετικά µεγαλύτερη 

ένταση της ύφεσης στον αγροτικό τοµέα, παρουσίασε τα ακόλουθα στοιχεία για την 

αγοραστική δύναµη τριών σηµαντικών αγροτικών προϊόντων, κατά τη διάρκεια των 

δυο καθοδικών κυµάτων.53 

Πίνακας 5: Αγοραστική ∆ύναµη Αγροτικών Προϊόντων 

1ο Καθοδικό Κύµα Σίτος Μαλλί Λινάρι 
1816-20 116.2 116.7 92.6 
1821-25 106.2 94.5 93.4 
1826-30 117.7 80.4 83.2 
1831-35 97.7 79.7 106.6 
1836-40 102.4 67.8 82.1 

2ο Καθοδικό Κύµα    
1869-77 105 104 101 
1878-86 93 108 90 
1887-95 79 99 91 

                                                           
53

 Η αγοραστική δύναμη εκφράζεται ως ποσοστό του επιπέδου τιμών του συγκεκριμένου αγροτικού 

προϊόντος επί του γενικού δείκτη τιμών όλων των εμπορευμάτων (βιομηχανικών και αγροτικών). 
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Παρατηρούµε ότι, σε όρους αγοραστικής δύναµης, µε 9 από τις 24 συνολικά 

παρατιθέµενες τιµές στον Πίνακα 5 να είναι άνω του 100, η σχετικά (µε τον 

βιοµηχανικό τοµέα) εντονότερη ύφεση που υποστήριξε ο Kondratiev δεν είναι 

ξεκάθαρη. Επιπλέον, πρόκειται για στοιχεία που αφορούν µόλις τρία (αν και 

σηµαντικά) προϊόντα, πράγµα που δεν παρέλειψε να επισηµάνει ο Oparin. 

Παρουσίασε λοιπόν (ο Oparin) χρονοσειρές για τον ∆ΤΧ του (συνολικού) αγροτικού 

τοµέα, του (συνολικού) βιοµηχανικού τοµέα, του αθροίσµατος των δυο τοµέων, και 

για την αγοραστική δύναµη του αγροτικού τοµέα για την Αγγλία (1846-1924) όπως 

και για την αγοραστική δύναµη και το επίπεδο παραγωγής του αγροτικού τοµέα στις 

ΗΠΑ (1791-1923). Ενώ οι δείκτες των τιµών των δύο τοµέων ακολουθούν 

µακροκυκλική πορεία, παρόµοια µε του γενικού δείκτη, ο δείκτης της αγοραστικής 

δύναµης του αγροτικού τοµέα δεν φανερώνει καµία πτωτική τάση στα δύο καθοδικά 

κύµατα. Ο Oparin δεν αρνείται την ύφεση του αγροτικού τοµέα κατά τα καθοδικά 

κύµατα των τιµών. ∆εν την αποδίδει όµως, προφανώς, στη µεγαλύτερη πτώση του 

επιπέδου τιµών των αγροτικών προϊόντων σε σχέση µε το επίπεδο τιµών των 

βιοµηχανικών προϊόντων. Σύµφωνα µε τον Oparin, οι αγρότες τείνουν να αγοράζουν 

γη κατά το µακρό ανοδικό κύµα των τιµών των αγροτικών προϊόντων. ∆εν την 

αγοράζουν όµως (κυρίως) από τα κέρδη τους αλλά επί πιστώσει. Κατά την περίοδο 

του µακρού καθοδικού κύµατος των αγροτικών τιµών όµως, οι αγρότες αφενός 

συνεχίζουν να πληρώνουν τους (σταθερούς) τόκους των δανείων που πήραν κατά το 

ανοδικό κύµα, αφετέρου οι τιµές των προϊόντων τους πέφτουν. Το αποτέλεσµα είναι 

η συµπίεση του εισοδήµατος τους από δυο µεριές, µε συνέπεια την πτώση της 

αγροτικής παραγωγής και την ύφεση.54  

(δ) Βιοµηχανικός κύκλος και µακρός κύκλος 

Ο Oparin αναφέρει ότι δεν έχει εξετάσει το ζήτηµα λεπτοµερειακά αλλά και δεν 

αρνείται a priori πιθανή ισχύ της συγκεκριµένης εµπειρικής αρχής που διατύπωσε ο 

Kondratiev. Από εδώ όµως προκύπτει µια ενδιαφέρουσα αντίφαση, η οποία δεν 
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 Βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον για τον αγροτικό τομέα, ο Oparin δεν απορρίπτει τον 

συγχρονισμό των τιμών και του προϊόντος, τουλάχιστον στο καθοδικό κύμα. Στη δευτερολογία του ο 

Kondratiev παραδέχεται (απρόθυμα) ότι ενδεχομένως να έκανε λάθος σε ότι αφορά την αγοραστική 

δύναμη του αγροτικού τομέα, αλλά προσθέτει πως παρ’ όλα αυτά ο Oparin παραδέχεται την 

εμπειρική αρχή του περί βαριάς ύφεσης στον συγκεκριμένο τομέα. 
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φαίνεται να υπέπεσε στην αντίληψη του Kondratiev. O Oparin (όπως και οι 

περισσότεροι οικονοµολόγοι της εποχής του) αποδέχεται την ύπαρξη του 

βιοµηχανικού κύκλου, ο οποίος θεωρείται ένας κύκλος τόσο τιµών όσο και (επιπέδου 

ή ρυθµών µεγέθυνσης) προϊόντος. Αν όµως αποδεχτεί κανείς ότι οι βιοµηχανικοί 

κύκλοι χαρακτηρίζονται από περισσότερα χρόνια άνθησης αντί ύφεσης (τόσο σε 

όρους τιµών όσο και προϊόντος) στη διάρκεια ενός µακρού ανοδικού κύµατος τιµών 

και αντίστροφα κατά τη διάρκεια ενός µακρού καθοδικού κύµατος, τότε αυτό που 

προκύπτει είναι ότι ο µακρός κύκλος δεν είναι µόνο ένας κύκλος τιµών αλλά αφορά 

και τις κινήσεις του προϊόντος. 

 

(iv) Θεωρητική εξήγηση του µακρού κύκλου 

Και τα δύο συστατικά στοιχεία της θεωρίας που παρουσίασε ο Kondratiev για να 

εξηγήσει τον µακρό κύκλο, δηλαδή η επένδυση σε βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά και 

η θεωρία των δανειακών κεφαλαίων, δέχτηκαν δριµεία κριτική. 

Σε ότι αφορά το πρώτο συστατικό στοιχείο, ο Kondratiev, όπως έχουµε δει, είχε 

µιλήσει περί αντικατάστασης και επέκτασης των βασικών κεφαλαιακών υποδοµών. 

Οι επικριτές του πιάστηκαν κυρίως από την λέξη ‘αντικατάσταση’ (replacement 

investment) και παρατήρησαν ότι  η σχετική κατηγορία επένδυσης λαµβάνει χώρα 

συνεχώς και δεν είναι ασυνεχής. Άλλοι θεώρησαν ότι η λέξη ‘αντικατάσταση’ 

σήµαινε ότι στα πλαίσια της φθοράς των βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών κατά τη 

διάρκεια ενός συνολικού µακρού κύκλου, ο Kondratiev εννοούσε την πλήρη 

αντικατάσταση των εν λόγω αγαθών λίγο πριν την έναρξη του επόµενου µακρού 

κύκλου. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Bogdanov (1928) που διερωτήθηκε 

πόσο χρόνος πρέπει να περάσει έτσι ώστε να χρειαστεί να αντικατασταθεί η διώρυγα 

του Σουέζ (Garvy 1943, σ. 214). Ο ίδιος, στη συζήτηση του Φεβρουαρίου 1926, 

σηµείωσε πως το σιδηροδροµικό δίκτυο (ένα από τα πλέον βασικά κεφαλαιουχικά 

αγαθά) αφενός χαρακτηρίζεται από συνεχή επένδυση αντικατάστασης, αφετέρου έχει 

συγκεκριµένα χωρικά όρια στα οποία µπορεί να επεκταθεί και εποµένως δεν δύναται 

να υπάρχει επέκταση του σε κάθε µακρό κύκλο.  

Εδώ έχουµε σαφώς µια περίπτωση όπου οι απαντήσεις του Kondratiev στην κριτική 

που του ασκήθηκε στην σχετική συζήτηση του Φεβρουαρίου 1926, ξεκαθαρίζουν και 
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ραφινάρουν τις απόψεις του αναφορικά µε αυτό το σηµαντικό ζήτηµα. Στην 

απάντηση του στον Bogdanov λοιπόν ο Kondratiev καθιστά σαφές ότι αυτό που 

λαµβάνει χώρα κάθε 50 περίπου χρόνια είναι µια ριζική επέκταση του αποθέµατος 

αλλά και των ειδών των βασικών κεφαλαιουχικών αγαθών. ∆εν υποστηρίζει ότι αυτά 

τα αγαθά πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την οικονοµική τους χρήση σε αυτό το 

διάστηµα ώστε να χρήζουν πλήρους αντικατάστασης ούτε και ότι η ριζική επέκταση 

αφορά µόνο τα υπάρχοντα βασικά κεφαλαιουχικά αγαθά. Αν χρησιµοποιούσαµε 

δηλαδή ένα διάνυσµα για να παραστήσουµε τα είδη των βασικών κεφαλαιουχικών 

αγαθών, η διάσταση αυτού του διανύσµατος θα µεγάλωνε λίγο πριν το ξεκίνηµα κάθε 

µακρού κύκλου. 

Σε ότι αφορά δε τη θεωρία των δανειακών κεφαλαίων του Kondratiev, τα οποία 

απαιτούνται για να χρηµατοδοτήσουν τις µεγάλες επενδύσεις σε βασικά 

κεφαλαιουχικά αγαθά, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τοποθετήσεις του 

Gerzstein (1928), όπως παρουσιάζεται στον Garvy (1943, σ. 215) και του Fal’kner 

στη συζήτηση του Φεβρουαρίου 1926. Και αυτό γιατί οι συγκεκριµένοι 

οικονοµολόγοι θίγουν ένα βασικό πρόβληµα αυτής της πλευράς της θεωρίας του 

Kondratiev, ήτοι την απουσία της κερδοφορίας από την εξήγηση του κύκλου. Ο 

Gerzstein, αναφερόµενος στο άνω σηµείο καµπής του κύκλου, σηµειώνει πως δεν 

ευθύνεται η µείωση των διαθέσιµων δανειακών κεφαλαίων (και άρα το υψηλό 

επιτόκιο) για το ξέσπασµα της κρίσης, αλλά το χαµηλό ποσοστό κέρδους των 

κεφαλαιακών επενδύσεων. Αυτή είναι και η αιτία που οι επενδυτές στρέφονται στη 

συνέχεια σε χρηµατοπιστωτικά προϊόντα. Παρόµοια και ο Fal’kner υποστηρίζει ότι η 

αύξηση στις καταθέσεις των ταµιευτηρίων που παρουσίασε ως απόδειξη της θεωρίας 

του ο Kondratiev, δεν οφείλεται στους λόγους που εκείνος παρουσίασε αλλά στο ότι 

η χαµηλή κερδοφορία των παραγωγικών τοµέων της οικονοµίας µεταφέρει κεφάλαια 

προς τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα. 
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1.4 Οµαλοποιηµένες Τιµές55 

Μέχρι και τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο οι καπιταλιστικές οικονοµίες χαρακτηρίζονταν 

από εναλλαγές περιόδων πληθωρισµού µε περιόδους αντιπληθωρισµού. Ο 

πληθωρισµός θεωρούνταν θετικός για την κερδοφορία ενώ οι µειώσεις των τιµών 

(αντιπληθωρισµός) θεωρούνταν, αντιθέτως, αρνητικός παράγοντας για την 

κερδοφορία των επιχειρήσεων (Τσουλφίδης 2015, σ. 160). Η εξέλιξη των τιµών 

αποτελούσε ένδειξη της φάσης του (περίπου) δεκαετούς βιοµηχανικού κύκλου και 

αναµενόταν να είναι, σε γενικές γραµµές, προ-κυκλική. Όπως έχουµε ήδη 

παρατηρήσει οι πρώτοι οικονοµολόγοι που διέγνωσαν την ύπαρξη µακρότερων 

κύκλων το έκαναν προεκτείνοντας αυτή τη σχέση µεταξύ διακυµάνσεων του επιπέδου 

των τιµών και (‘µικρού’) βιοµηχανικού κύκλου σε µακρότερες χρονικές περιόδους. 

Είναι χαρακτηριστικό, παρατηρώντας το Σχήµα 8, ότι οι µακροχρόνιες διακυµάνσεις 

του επιπέδου τιµών (χονδρικής) των ΗΠΑ και της Βρετανίας δεν παρουσιάζουν 

κάποια τάση. Σε αντίθεση µε δείκτες προϊόντος που θα εξετάσουµε στο κεφάλαιο 3 οι 

οποίοι παρουσιάζουν (µακρές) κυκλικές διακυµάνσεις στους ρυθµούς µεγέθυνσης 

τους, αλλά έχουν (διαχρονικές) ανοδικές τάσεις σε απόλυτους όρους, οι δείκτες του 

επιπέδου τιµών των δύο σηµαντικότερων καπιταλιστικών οικονοµιών δεν επέδειξαν 

καµιά τάση για όλη την περίοδο από τη Βιοµηχανική Επανάσταση µέχρι και την 

παραµονή του Β’ ΠΠ. 
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 Η ιδέα περί ‘ομαλοποιημένων’ τιμών και η χρησιμότητά στην περιοδολόγηση των μακρών κύκλων 

προέρχεται από τον Anwar Shaikh. Η παρουσίαση που ακολουθεί βασίζεται στο Shaikh (2016, σσ. 62-

65 και 184-188). Δες επίσης σχετικά Tsoulfidis (2002, σσ. 4-6) και Korotayev et al. (2012, σ. 28). 
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Σχήµα 8: ∆είκτες Τιµών Χονδρικής, 1791-1939 

Πηγή: Jastram (2009, Πίνακες ΑΕ1 και ΑΕ2) 

Αυτή όµως η κατάσταση αλλάζει θεαµατικά αν επεκτείνουµε τις δυο χρονοσειρές των 

δεικτών τιµών χονδρικής µέχρι και τις µέρες µας (2015 το τελευταίο έτος στο Σχήµα 

9). Παρατηρούµε ότι αναγκαζόµαστε να παρουσιάσουµε τα επίπεδα τιµών σε 

λογαριθµική κλίµακα γιατί διαφορετικά θα εκµηδενίζονταν οι όποιες διακυµάνσεις 

πριν τον Β’ΠΠ. Είναι φανερό ωστόσο, ότι µετά τον Β’ΠΠ οι ανεπτυγµένες 

καπιταλιστικές οικονοµίες εισήλθαν σε µια τροχιά ενός συνεχώς αυξανόµενου 

επιπέδου τιµών. Επρόκειτο για µια κατάσταση χωρίς προηγούµενο στην οικονοµική 

ιστορία του συγκεκριµένου τρόπου παραγωγής.56 
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 Το ορθότερο θα ήταν ίσως να πούμε ότι το καπιταλιστικό σύστημα εγκαινίασε μια τροχιά 

συνεχούς πληθωρισμού από τα μέσα με τέλη της δεκαετίας του 1960 κι έπειτα, μια και τα πρώτα 20-

25 χρόνια μετά τον πόλεμο αποτέλεσαν την ανοδική φάση του 4
ου

 μακρού κύκλου, κι επομένως η 

ανοδική τάση των τιμών ήταν αναμενόμενη για αυτήν την περίοδο. Η διαφορά σε σχέση με την 

πρότερη οικονομική ιστορία έγκειται στο ότι η περίοδος στασιμότητας του 4
ου

 μακρού κύκλου 

συνοδεύτηκε από (έντονο) πληθωρισμό. 
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Σχήµα 9: ∆είκτες Τιµών Χονδρικής, 1791-2015 

 

Τίθεται εποµένως το ερώτηµα αν ο δείκτης του επιπέδου τιµών έπαψε να αποτελεί 

ένδειξη της φάσης του µακρού κύκλου µετά τον Β’ ΠΠ. Η απάντηση που προκύπτει 

από το Σχήµα 10 είναι άκρως ενδιαφέρουσα. Στο συγκεκριµένο γράφηµα διαιρούµε 

τους δείκτες τιµών χονδρικής της Βρετανίας και των ΗΠΑ µε τους δείκτες τιµών 

χρυσού. Βλέπουµε ότι οι µακρές διακυµάνσεις του (οµαλοποιηµένου) επιπέδου τιµών 

παραµένουν και για τις δυο οικονοµίες για όλη την περίοδο πριν τον Β’ ΠΠ, και όχι 

µόνο αυτό αλλά, κατά τη γνώµη µας, καθίσταται και ευκρινέστερες σε σχέση µε τις 

διακυµάνσεις των (µη-οµαλοποιηµένων) τιµών του Σχήµατος 8. Η καθοριστική όµως 

διαφορά αφορά το ότι ενώ µεταπολεµικά ο µακρός κύκλος ήταν ανύπαρκτος όταν 

εξετάσαµε το επίπεδο τιµών χονδρικής αυτό καθαυτό, τώρα καθίσταται ξεκάθαρα 

ορατός. Υπάρχει ένα άνω σηµείο καµπής του 4ου µακρού κύκλου που λαµβάνει χώρα 

στο δεύτερο µισό της δεκαετίας του 1960 και η καθοδική του φάση συνεχίζεται µέχρι 

τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε βλέπουµε το ξεκίνηµα του 5ου µακρού κύκλου 

που παρουσιάζει µέγιστο στις αρχές του 21ου αιώνα και µια καθοδική πορεία έκτοτε. 
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Σχήµα 10: Οµαλοποιηµένοι ∆είκτες Τιµών – ∆Τ Χονδρικής/∆Τ Χρυσού, 1791-2015 

 

Πηγές: ΔΤ Χονδρικής - Jastram (2009, Πίνακες ΑΕ1 και ΑΕ2), ΔΤ Χρυσού - Officer & Williamson (2016)  

Παράλληλα, στα πλαίσια µιας περιοδολόγησης βασισµένη στον οµαλοποιηµένο 

δείκτη, µπορούµε να τοποθετήσουµε χρονικά τις µεγάλες υφέσεις, που εµφανίζονται 

περιοδικά στην ιστορία του καπιταλισµού, στη διάρκεια των καθοδικών φάσεων του 

οµαλοποιηµένου δείκτη. Μπορούµε έτσι να διακρίνουµε τη Μεγάλη Ύφεση του 

τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα στην καθοδική φάση του 2ου µακρού κύκλου, τη 

Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 στην καθοδική φάση του 3ου µακρού κύκλου, 

τον στασιµοπληθωρισµό της δεκαετίας του 1970 στην καθοδική φάση του 4ου µακρού 

κύκλου και τέλος τη Μεγάλη Κάµψη (Great Recession) που ξεκίνησε το 2007-2008 

στην καθοδική φάση του 5ου µακρού κύκλου ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη (δες και 

Εισαγωγή, Πίνακας 1). 

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι ο χρυσός έχει διαδραµατίσει έναν ιδιαίτερα σηµαντικό 

ρόλο διαχρονικά και καθ’ όλη την ιστορία του σύγχρονου καπιταλισµού, ακόµα και 

µετά την εγκατάλειψη Κανόνα Χρυσού και ακόµα και µετά τη λήξη της ισχύος των 

σχετικών συµφωνιών που έλαβαν χώρα στο Μπρέτον Γουντς το 1944.57  Το Σχήµα 10 

                                                           
57

 Μεταξύ των συνεπειών της Μεγάλης Ύφεσης της δεκαετίας του 1930 ήταν και η αποδέσμευση της 

Βρετανίας από τον Κανόνα Χρυσού το 1931, των ΗΠΑ το 1933 και της Γαλλίας το 1936 (Green 1999, 

σσ. 12-13). Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν στο Μπρέτον Γουντς το 1944 δημιούργησαν ένα 

σύστημα σταθερών ισοτιμιών μεταξύ των εθνικών νομισμάτων και μια σταθερή ισοτιμία του 

νομίσματος της μεγαλύτερης μεταπολεμικής δύναμης, δηλαδή του αμερικάνικου δολαρίου, με τον 
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αποδεικνύει ότι ο χρυσός εξακολουθεί να αποτελεί εκείνη τη µορφή χρήµατος που 

αποτελεί το πιο ασφαλές µέτρο αξίας στον καπιταλισµό. Ο οµαλοποιηµένος δείκτης 

αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη ότι µόλις το οικονοµικό σύστηµα αρχίσει να εµφανίζει 

δυσχέρειες στη λειτουργία του (οι οποίες όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 4 σχετίζονται, 

κατά βάση, µε προβλήµατα στην κερδοφορία) η ζήτηση για χρυσό αυξάνεται (Akaev 

et al. 2011, σ. 245) µε συνέπεια ο οµαλοποιηµένος δείκτης να ακολουθεί µια πτωτική 

πορεία. Αντιθέτως, όταν η οικονοµία βρίσκεται σε ανοδική πορεία η ζήτηση για 

χρυσό ατονεί καθώς τα εγχώρια νοµίσµατα θεωρούνται εξίσου αξιόπιστα ως µέσα 

αποθήκευσης αξίας και δεν υπάρχει κάποια ανάγκη για καταφυγή στον χρυσό. Παρ’ 

όλα αυτά θα πρέπει κανείς να είναι προσεκτικός και να µην αποδώσει στον 

οµαλοποιηµένο δείκτη κάποια σχέση αιτιότητας ως προς την κίνηση του µακρού 

κύκλου. Ο οµαλοποιηµένος δείκτης χρησιµοποιείται περισσότερο ως ένδειξη της 

φάσης του µακρού κύκλου στον οποίο βρίσκεται µια οικονοµία και όχι εξήγησή της.  

Στον Πίνακα 6 παραθέτουµε µια περιοδολόγηση των µακρών κύκλων µε βάση τα 

σηµεία καµπής στις χρονοσειρές των οµαλοποιηµένων τιµών της Βρετανίας και των 

ΗΠΑ. Στις περιπτώσεις που δεν είναι απολύτως σαφές ποιο είναι το σηµείο καµπής 

των µακρών κύκλων, χρησιµοποιούµε διαστήµατα καµπής. Η εν λόγω περιοδολόγηση 

θα αποτελέσει την βάση και για την περιοδολόγηση των µεταβλητών που θα 

εξετάσουµε στα επόµενα τρία κεφάλαια. 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                      
χρυσό (ωστόσο μόνο οι κεντρικές τράπεζες είχαν το δικαίωμα να αλλάξουν τα δολάρια τους με 

χρυσό). Τα αυξανόμενα εμπορικά ελλείμματα όμως των ΗΠΑ και η εκροή χρυσού από αυτές προς τις 

κεντρικές τράπεζες των χωρών με εμπορικά πλεονάσματα οδήγησαν στην εγκατάλειψη αυτών των 

ισοτιμιών που έγιναν πλέον ‘ελεύθερες’ προς ρύθμιση από την αγορά (Green 1999, σ. 14). 
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Πίνακας 6: Περιοδολόγηση Μακρών Κύκλων του Οµαλοποιηµένου ∆είκτη 

Περιοδολόγηση ΗΠΑ Βρετανία 
1ος µακρός κύκλος 1791-1843/185158 

Άνω Σηµείο Καµπής 1814 1809 
Κάτω Σηµείο Καµπής 1843/1848 1851 

2ος µακρός κύκλος 1843/1851-1872/1873 
Άνω Σηµείο Καµπής 1872 1873 
Κάτω Σηµείο Καµπής 1896 1896 

3ος µακρός κύκλος 1919/1920-1934/1938 
Άνω Σηµείο Καµπής 1920 1919 
Κάτω Σηµείο Καµπής 1934/1938 1935/1938 

4ος µακρός κύκλος 1934/1938-1980/1983 
Άνω Σηµείο Καµπής 1967/1970 1966/1967 
Κάτω Σηµείο Καµπής 1980/1983 1980/1983 

5ος µακρός κύκλος 1980/1983-202; 
Άνω Σηµείο Καµπής 2001 1999 
Κάτω Σηµείο Καµπής - - 
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 Ο ‘1
ος

 μακρός κύκλος’ αναφέρεται στην περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης και των (άμεσων) 

συνεπειών της. Αν και είναι εκείνος ο μακρός κύκλος του οποίου η ύπαρξη έχει την πλέον αδύναμη 

υποστήριξη (ακόμα και στο διάγραμμα των τιμών είναι ο λιγότερο ξεκάθαρος κύκλος) εντούτοις τον 

παραθέτουμε στον πίνακα ακολουθώντας τη σχετική παράδοση στη βιβλιογραφία. Πιο αναλυτικά, 

σε ότι αφορά το κατά πόσο αυτή η περίοδος μπορεί όντως να θεωρηθεί ως ένας μακρός κύκλος, 

βλέπε την ενότητα 3.1.1 του κεφαλαίου 3.  
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Κεφάλαιο 2: Μακροί Κύκλοι και Καινοτοµίες 

2.1 Η Θεωρία Κυκλικών ∆ιακυµάνσεων του Schumpeter 

2.1.1 Εισαγωγή 

Ο Joseph Schumpeter (1883-1950) αποτελεί κεντρική µορφή στην οικονοµική 

φιλολογία περί µακρών κύκλων. Ασπαζόµενος την ύπαρξη των εν λόγω 

διακυµάνσεων και όντας ο ίδιος µεγάλο όνοµα στον οικονοµολογικό χώρο τόσο στην 

Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, ο Schumpeter µπορεί να θεωρηθεί ως εκείνος ο 

οικονοµολόγος που ουσιαστικά έθεσε το συγκεκριµένο φαινόµενο υπόψη των 

συναδέλφων του στον δυτικό κόσµο, πράγµα που δεν θα µπορούσε να συµβεί µε τις 

εργασίες των Van Gelderen και de Wolff οι οποίοι συνέγραψαν τα σχετικά πονήµατα 

τους στα ολλανδικά, ενώ, όπως έχουµε ήδη δει, µικρό µέρος µόνο του σχετικού έργου 

του Kondratiev είχε µεταφραστεί τη δεκαετία του 1930 στα αγγλικά. Αναγνωρίζοντας 

µάλιστα τη συνεισφορά του Kondratiev ο Schumpeter ονόµασε τον µακρό κύκλο, 

“κύκλο Kondratiev”, ενώ, µαζί µε τον Ragnar Frisch (1895-1973), έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στο να εκλεγεί ο Kondratiev µεταξύ των 29 ιδρυτικών µελών της 

Οικονοµετρικής Εταιρείας το 1933 (Louçã 1999, σσ. 171-2). Αν και για τρεις 

δεκαετίες περίπου µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο το ενδιαφέρον των 

οικονοµολόγων για τους µακρούς κύκλους ήταν αµελητέο, από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1970 και µετά, συνεπεία της στασιµότητας διαρκείας που χαρακτήριζε εκείνη τη 

περίοδο, υπήρξε σηµαντική ανάκαµψη στην έρευνα γύρω από το ζήτηµα των µακρών 

κύκλων, µε πολλούς από τους ασχολούµενους οικονοµολόγους να αντλούν έµπνευση 

από το έργο του Schumpeter. 

Η όλη προσέγγιση του Schumpeter αναφορικά µε τη λειτουργία του καπιταλιστικού 

συστήµατος χαρακτηρίζεται από µία θεµελιώδη αντίφαση. Από τη µία µεριά έτρεφε 

µεγάλη εκτίµηση στους νεοκλασικούς οικονοµολόγους, θεωρώντας µάλιστα τον Leon 

Walras ως τον σηµαντικότερο οικονοµολόγο στην ιστορία της οικονοµικής σκέψης 

(Freeman 1997, σ. 5). Αυτό είχε ως συνέπεια την υιοθέτηση της έννοιας της 

ισορροπίας (στη νεοκλασική της µορφή) και των συµπαροµαρτούντων της. Από την 

άλλη µεριά όµως ο Schumpeter είναι γνωστός (και δικαίως) ως ο οικονοµολόγος της 

εξέλιξης (‘evolution’). Θεωρούσε τον καπιταλισµό ως ένα σύστηµα του οποίου η 

εξέλιξη διέπεται από την έννοια της καινοτοµίας καίριο γνώρισµα της οποίας είναι το 

να θέτει το σύστηµα εκτός ισορροπίας. Όπως θα δούµε και πιο κάτω προκύπτουν 
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άλυτες αντιφάσεις στην όλη ανάλυση όταν υιοθετεί κανείς ταυτόχρονα τόσο τη 

νεοκλασική άποψη του καπιταλισµού ως ένα σύστηµα που χαρακτηρίζεται από 

ισορροπία και σταθερότητα όσο και τη θέση ότι η ισορροπία είναι µία µη ρεαλιστική 

κατάσταση σε ένα οικονοµικό σύστηµα το οποίο εξελίσσεται στη βάση ενός εγγενώς 

αποσταθεροποιητικού παράγοντα, ήτοι της καινοτοµίας. 

Το σουµπετεριανό σύστηµα περιέχεται στα δύο εκ των τριών βασικών έργων του 

Schumpeter, δηλαδή στα βιβλία: The Theory of Economic Development (εφεξής 

Θεωρία) (1934) και Business Cycles (εφεξής Κύκλοι) (1939).59 Το τρίτο βασικό έργο 

του Schumpeter είναι το βιβλίο Capitalism, Socialism and Democracy (εφεξής 

Καπιταλισµός) (1942) του οποίου τη σχέση µε το θέµα των µακρών κύκλων θα 

αναλύσουµε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης µας για την θεωρία του 

Schumpeter περί κύκλου. 

 

2.1.2 Υπόδειγµα Κυκλικής Ροής 

Η ανάλυση του Schumpeter (τόσο στη Θεωρία όσο και στους Κύκλους) ξεκινάει από 

µία κατάσταση επαναληπτικής διαδικασίας της οικονοµικής ζωής την οποία ονοµάζει 

‘κυκλική ροή’ (‘circular flow’). Το συγκεκριµένο υπόδειγµα κυκλικής ροής  παίρνει 

ως βάση του το σύστηµα γενικής ισορροπίας του Walras.60 Οι µόνοι οικονοµικοί 

παράγοντες στο υπόδειγµα είναι οι ιδιοκτήτες γης και οι προσφέροντες εργασία. Οι 

αµοιβές αµφότερων καθορίζονται στα πλαίσια της θεωρίας της οριακής 

παραγωγικότητας, δηλαδή οι γαιοπρόσοδοι και οι µισθοί ισούνται µε τα οριακά 

προϊόντα της γης και της εργασίας αντίστοιχα.61 Το όλο σύστηµα χαρακτηρίζεται από 

                                                           
59

 Οι Κύκλοι είναι ένα δίτομο έργο έκτασης 1077 σελίδων. Μια καλή προσπάθεια σύντμησης του 

έργου αποτελεί η σχετική έκδοση από τον Rendigs Fels (1964). Σημειώνουμε ωστόσο, ότι ο Fels 

επιλέγει να καλύψει κατά κύριο λόγο την ανάλυση του πρώτου τόμου μόνο.  

60
 Ένα από τα (αρκετά) παράδοξα που χαρακτηρίζουν τον Schumpeter είναι ο βαθμός εκτίμησης που 

έτρεφε για τον Walras, και ειδικότερα για το σύστημα της γενικής ισορροπίας: “Στον Walras 

οφείλουμε μια σύλληψη του οικονομικού συστήματος και έναν θεωρητικό μηχανισμό που, για 

πρώτη φορά στην ιστορία της επιστήμης μας, αποδέχθηκε την καθαρή λογική της αλληλεξάρτησης 

μεταξύ των οικονομικών ποσοτήτων.” (πρόλογος στην ιαπωνική έκδοση της Θεωρίας (1937), 

αναφέρεται στον Oakley 1990, σ. 55).  

61
 Σε ότι αφορά τον παράγοντα εργασία, ο Schumpeter διακρίνει μεταξύ “διευθύνουσας εργασίας” 

και διευθυνόμενης εργασίας. Οι ασκούντες τον πρώτο τύπο εργασίας επιβλέπουν τους ασκούντες 
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τέλεια ανταγωνιστική ισορροπία και η παραγωγική διαδικασία επαναλαµβάνεται σε 

κάθε χρονική περίοδο χωρίς τριβές,  µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και µε πλήρη 

χρησιµοποίηση των παραγωγικών συντελεστών. Υπάρχει όµως ένα σηµείο που 

πρέπει να τονιστεί: ξεχωριστοί τοµείς που να παράγουν κεφαλαιουχικά αγαθά δεν 

υφίστανται στο υπόδειγµα (Oakley 1990, σ. 64 και Andersen 2009, σ. 255).62 Το µόνο 

προϊόν διαθέσιµο προς τελική ζήτηση αποτελείται από καταναλωτικά αγαθά. Ο 

Schumpeter επέλεξε να υιοθετήσει το ‘Αυστριακό’ µοντέλο αναπαράστασης της 

παραγωγικής διαδικασίας όπου το τελικό προϊόν µπορεί να αναχθεί πρωταρχικά 

στους συντελεστές γη και εργασία. ∆ηλαδή, στον ‘πρώτο γύρο’ παραγωγής, εργασία 

και γη ‘συνεργάζονται’ για την παραγωγή ενός ενδιάµεσου αγαθού. Στον δεύτερο 

γύρο παραγωγής εργασία και γη µετασχηµατίζουν το ενδιάµεσο αγαθό του πρώτου 

γύρου σε ένα άλλο ενδιάµεσο αγαθό κ.ο.κ. µέχρι τον τελευταίο γύρο παραγωγής όπου 

παράγεται το τελικό (καταναλωτικό) αγαθό (Oakley 1990, σ. 68). Υπονοείται λοιπόν 

ότι όσα ενδιάµεσα αγαθά χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία παράγονται 

από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η απουσία τοµέα παραγωγής (διαρκών) µέσων 

παραγωγής στο υπόδειγµα σηµαίνει φυσικά και την αντίστοιχη απουσία των 

ιδιοκτήτων τέτοιων µέσων παραγωγής στους οποίους να πρέπει να υπολογιστεί ένα 

εισόδηµα ως κατεχόντων αυτά τα µέσα.63 Ο λόγος που ο Schumpeter επιλέγει να 

ξεκινήσει από ένα σύστηµα, όπως αυτό του υποδείγµατος κυκλικής ροής, όπου το 

ποσοστό κέρδους (όπως και το επιτόκιο) είναι µηδενικό (και δεν ορίζεται π.χ. ως 

‘οριακό προϊόν του κεφαλαίου) έχει να κάνει µε το ότι το ‘κέρδος’ ήταν για τον 

Schumpeter µια κατηγορία εισοδήµατος που χαρακτήριζε µια κατάσταση 

ανισορροπίας, η οποία ανισορροπία πήγαζε από την εισαγωγή καινοτοµιών στο 

οικονοµικό σύστηµα. Συνεπώς, υπό αυτήν την αντίληψη, ‘κέρδος’ σε µια αρχική 

                                                                                                                                                                      
τον δεύτερο τύπο εργασίας και παίρνουν τις τυπικές αποφάσεις αναφορικά με τη συνέχιση της 

παραγωγής. Λέμε ‘τυπικές’ διότι η παραγωγική διαδικασία κάθε τομέα απλά επαναλαμβάνεται κάθε 

χρονική περίοδο σε μια αμετάβλητη ρουτίνα. Η διάκριση μεταξύ των δύο τύπων εργασίας είναι 

λειτουργική (‘functional’) και μόνο, με τον κάθε τύπο να λαμβάνει ως εισόδημα το οριακό προϊόν 

του. 

62
 Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι στο (περιγραφικό και όχι μαθηματικοποιημένο) υπόδειγμα 

του Schumpeter υπάρχει ένα απόθεμα μέσων παραγωγής (και καταναλωτικών αγαθών), 

αδιευκρίνιστης προέλευσης, στο ξεκίνημα της διαδικασίας της κυκλικής ροής. 

63
 Σε απόκλιση από το υπόδειγμα του Walras που περιλάμβανε και κεφαλαιουχικά αγαθά (Andersen 

2009, σ. 60 και σσ. 254-5).  
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κατάσταση ισορροπίας, όπως αυτή του υποδείγµατος κυκλικής ροής, δεν θα 

µπορούσε να υφίσταται.64   

 

2.1.3 Καινοτοµία 

Η µακάρια λειτουργία του συστήµατος, υπό το ‘καθεστώς’ της κυκλικής ροής, 

διακόπτεται κάποια στιγµή από την εµφάνιση ενός παράγοντα που θέτει το σύστηµα 

σε κίνηση και άρα εκτός ισορροπίας. Ο κατά Schumpeter κατεξοχήν 

αποσταθεροποιητικός παράγοντας του συστήµατος είναι η καινοτοµία. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί εδώ ότι ο Schumpeter έκανε διάκριση µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών 

(στο σύστηµα) αιτιών που µπορούν να οδηγήσουν εκτός ισορροπίας. Οι εξωτερικές 

αιτίες περιλάµβαναν, µεταξύ άλλων, πολιτικά γεγονότα, πολέµους, θεσµικούς 

παράγοντες (π.χ. διάφορες εκφάνσεις της οικονοµικής πολιτικής όπως η επιβολή 

δασµών), ανακαλύψεις κοιτασµάτων χρυσού, µεταβολές στην αγροτική παραγωγή 

λόγω καιρικών συνθηκών (Κύκλοι, σσ. 6-11 και Schumpeter 1935, σ. 3). Ο 

Schumpeter ήταν της άποψης ότι σηµαντικό µειονέκτηµα πολλών αναλύσεων γύρω 

από τις κυκλικές διακυµάνσεις αποτελούσε η εστίαση σε τέτοιου είδους εξωτερικούς 

παράγοντες αναφορικά µε την αιτίαση του φαινοµένου. Θεωρούσε βέβαια ότι στα 

πλαίσια της οικονοµικής ιστορίας η µελέτη των επιδράσεων αυτών των εξωτερικών 

παραγόντων στην οικονοµική συγκυρία ήταν απαραίτητη για τον ερευνητή. Ωστόσο 

πίστευε ταυτόχρονα πως αυτό ήταν κάτι που, σε µεθοδολογικό επίπεδο, θα έπρεπε να 

έπεται της συγκρότησης ενός θεωρητικού σκελετού που να ερµηνεύει το φαινόµενο 

των οικονοµικών κύκλων στη βάση µεταβλητών που να είναι εσωτερικές στη 

λειτουργία του οικονοµικού συστήµατος. 

Οι εσωτερικές αιτίες κίνησης του συστήµατος δύνανται να είναι τρεις: οι αλλαγές 

στις προτιµήσεις των καταναλωτών, οι αλλαγές στην ποσότητα των συντελεστών της 

                                                           
64

 Θα πρέπει να προστεθεί ότι, παρά τις προφανείς αδυναμίες του υποδείγματος της κυκλικής ροής 

ως (έστω αφηρημένης) αναπαράστασης της καπιταλιστικής πραγματικότητας, ο Schumpeter 

θεωρούσε ότι αποτελούσε μια ανεκτή προσέγγιση σε ότι αφορά την ‘καθημερινότητα’ των 

επιχειρηματιών, κατά τη διάρκεια σχετικά ομαλών περιόδων. Δηλαδή, απουσία καινοτομιών, οι 

επιχειρηματίες λαμβάνουν απλώς τα δεδομένα της αγοράς και η παραγωγική διαδικασία δεν είναι 

παρά μια διαδικασία ρουτίνας όπου (σχεδόν) τα πάντα επαναλαμβάνονται με τον συνήθη, 

δοκιμασμένο τρόπο. 
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παραγωγής, και οι ‘αλλαγές στις µεθόδους παροχής των εµπορευµάτων’ (ένας 

περιφραστικός τρόπος περιγραφής της ‘καινοτοµίας’ εκ µέρους του Schumpeter) 

(Κύκλοι, σ.73). Σε ότι αφορά τις προτιµήσεις των καταναλωτών η θέση του 

Schumpeter είναι καθαρά αντι-νεοκλασική, ήτοι δεν δέχεται την κυριαρχία της 

ζήτησης επί της παραγωγής αλλά το αντίθετο.65 Η κατηγορία ‘αλλαγές στην 

ποσότητα των συντελεστών παραγωγής’ είναι χρήσιµη για την κατανόηση του τι 

εννοούσε ο Schumpeter µε τον όρο ‘µεγέθυνση’ (‘growth’). Η µεγέθυνση συνδέεται 

µε αυξήσεις της παραγωγής προερχόµενες από αυξήσεις στην ποσότητα των 

συντελεστών παραγωγής
66  µε την συνάρτηση παραγωγής όµως να παραµένει 

αµετάβλητη. Με αυτόν τον τρόπο η έννοια της µεγέθυνσης αποσυνδέεται από 

ποσοτικές µεταβολές στο προϊόν που έχουν τη ρίζα τους σε αλλαγές στην ποιοτική 

διάσταση της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή στην τεχνολογική µεταβολή. Οι 

µόνες πηγές µεγέθυνσης που αποµένουν τότε είναι η πληθυσµιακή αύξηση και η 

αύξηση της αποταµίευσης (που ο Schumpeter θεωρεί συνώνυµη µε τη συσσώρευση). 

Η πληθυσµιακή µεταβολή αποτελεί για τον Schumpeter τµήµα της λίστας των 

εξωτερικών παραγόντων αλλαγής του συστήµατος. Σε ότι αφορά την 

αποταµίευση/συσσώρευση σηµειώνει ότι τα αποτελέσµατα της είναι σταδιακά 

(‘incremental’) και ορατά, κατά ένα σωρευτικό τρόπο, µόνο µετά από ένα σηµαντικό 

χρονικό διάστηµα (διάρκειας, τουλάχιστον, ενός 9-ετούς (περίπου) κύκλου Juglar, 

[Κύκλοι, σ. 84]).67 Κάθε ξεχωριστή αύξηση του προϊόντος, που να οφείλεται σε µια 

απλή αύξηση των συντελεστών παραγωγής (στα πλαίσια της ίδιας συνάρτησης 

παραγωγής) µπορεί να απορροφηθεί από ένα σύστηµα παρόµοιο µε αυτό του 

                                                           
65

 Το παρακάτω απόσπασμα είναι απολύτως χαρακτηριστικό: “Οι σιδηρόδρομοι δεν προέκυψαν 

επειδή κάποιοι καταναλωτές πήραν την πρωτοβουλία να επιδείξουν ενεργή ζήτηση για τις υπηρεσίες 

των σιδηρόδρομων, κατά προτίμηση από τις υπηρεσίες των ταχυδρομικών αμαξών. Ούτε υπήρξαν 

καταναλωτές που να επέδειξαν επιθυμία να αποκτήσουν ηλεκτρικές λάμπες ή κάλτσες από ραγιόν, ή 

να ταξιδέψουν με αυτοκίνητο ή αεροπλάνο, ή να ακούσουν ραδιόφωνο, ή να μασήσουν τσίχλα. Η 

μεγάλη πλειοψηφία των αλλαγών που έχουν συμβεί σε εμπορεύματα που καταναλώνονται έχει 

επιβληθεί από τους παραγωγούς στους καταναλωτές οι οποίοι, τις περισσότερες φορές, έχουν 

αντισταθεί στην αλλαγή με συνέπεια να είναι αναγκαία η επιμόρφωση τους μέσω εκλεπτυσμένων 

ψυχοτεχνικών μεθόδων διαφήμισης.” (Κύκλοι, σ. 73) 

66
 Στους οποίους συντελεστές παραγωγής ο Schumpeter συμπεριέλαβε και στοιχεία του παγίου 

κεφαλαίου (Oakley 1990, σ. 92). 

67
 Πρόκειται για τον βιομηχανικό κύκλο στον οποίο αναφερθήκαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 
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υποδείγµατος της κυκλικής ροής χωρίς να επιφέρει ποιοτικού τύπου αλλαγές και 

ανισορροπίες στο σύστηµα,68 οι οποίες µπορούν να λάβουν χώρα µόνο µε την 

κυκλική διακύµανση που προκαλεί η εισαγωγή καινοτοµιών. Όπως παραδέχεται 

ωστόσο και ο ίδιος ο Schumpeter η βασική αιτία που δεν συµπεριέλαβε τη 

‘µεγέθυνση’ (µε την έννοια που έδινε αυτός στον όρο) στην εξήγηση των κυκλικών 

διακυµάνσεων σχετιζόταν µε το ότι η απώτερη πηγή της αποταµίευσης/συσσώρευσης 

είναι το κέρδος. Στο υπόδειγµα της κυκλικής ροής όµως το κέρδος απουσιάζει, µια 

και ορίζεται από τον Schumpeter ως εκείνος ο τύπος εισοδήµατος που αποδίδεται 

στον επιχειρηµατία για τη δραστηριότητα του στην εισαγωγή καινοτοµιών. 

Συνεπάγεται ότι, “αν συµπεριλαµβάναµε την αποταµίευση σαν έναν από τους κύριους 

παράγοντες που οδηγούν στην οικονοµική αλλαγή τότε οι προϋποθέσεις [του 

θεωρητικού οικοδοµήµατος] µας θα περιείχαν ένα κοµµάτι αυτού που επιχειρούµε να 

επεξηγήσουµε. Εποµένως, φαίνεται φρόνιµο να κατασκευάσουµε ένα υπόδειγµα που 

δεν την περιλαµβάνει µεταξύ των θεµελιακών του συστατικών” (Κύκλοι, σ. 83). 

Συνεπώς, ελλείψει κερδών προερχόµενων από την καινοτοµία η όποια αποταµίευση 

δεν θα αποτελεί παρά µια ‘διαχεόµενη σταγόνα’ (‘trickle’) στο σύστηµα.69 

Η καινοτοµία αποτελεί την πλέον κοµβική έννοια της όλης εξελικτικής 

(‘evolutionary’) θεώρησης του Schumpeter για τον καπιταλισµό70 και συνάµα την 

µοναδική αιτία εσωτερικής αλλαγής στο σύστηµα που να είναι ταυτόχρονα  τόσο 

ποσοτικής φύσεως όσο και ποιοτικής. Η ποσοτική πλευρά της καινοτοµίας έχει να 

κάνει µε το ότι η µεταβολή στο προϊόν είναι σαφώς ανώτερης τάξης µεγέθους από 

                                                           
68

 Κατά τον Schumpeter, η μέθοδος της συγκριτικής στατικής είναι χρήσιμη (και μόνο) για την 

ανάλυση τέτοιου τύπου μικρών (οριακών) μεταβολών που  ενσωματώνονται σε ένα σύστημα χωρίς 

να το μεταβάλλουν (Andersen 2009, σ. 143). 

69
 Ο Schumpeter επιχειρώντας να ντύσει με έναν εμπειρικό μανδύα το ανωτέρω επιχείρημα 

αναφέρει πως αυτή είναι και η αιτία που οι φτωχές χώρες (‘primitive countries’) δυσκολεύονται να 

χρηματοδοτήσουν από δικούς τους πόρους μια καπιταλιστική βιομηχανική ανάπτυξη, μια και 

απουσιάζει ένα πρότερο ιστορικό (σημαντικών) καινοτομιών σε αυτές, οι οποίες θα οδηγούσαν και 

στη δημιουργία των σχετικών αποταμιεύσεων (Κύκλοι, σ. 83). Δεν σχολιάζει βέβαια το αν στις εν 

λόγω χώρες η απουσία αλλαγής, ελέω ανυπαρξίας καινοτομιών, συνοδεύεται και από την τέλεια 

ανταγωνιστική γενική ισορροπία του υποδείγματος της κυκλικής ροής. 

70
 “Θα ονομάσουμε τις αλλαγές που προκαλεί η καινοτομία στην οικονομική διαδικασία, μαζί με όλα 

τα αποτελέσματά τους, και την απάντηση σε αυτά από το οικονομικό σύστημα, με τον όρο 

Οικονομική Εξέλιξη (‘Economic Evolution’).” (Κύκλοι, σ. 86) 
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εκείνη που προέρχεται από τη µεγέθυνση. Η ποιοτική της πλευρά έχει να κάνει µε το 

ότι η καινοτοµία οδηγεί σε έξοδο από την κατάσταση της επαναλαµβανόµενης 

κυκλικής ροής του συστήµατος και σε ανισορροπία. Ο τρόπος κίνησης του 

συστήµατος άπαξ και εισαχθεί κάποια καινοτοµία είναι (όπως θα δούµε και 

παρακάτω) κυκλικός και µια και η µοναδική εσωτερική αιτία που, σύµφωνα µε τον 

Schumpeter, µπορεί να θέσει το σύστηµα σε κίνηση είναι η καινοτοµία έπεται ότι ο 

µόνος τρόπος ενδογενούς κίνησης του καπιταλισµού είναι µέσω κυκλικής 

διακύµανσης.  

Η καινοτοµία ορίζεται, αρκετά ευρεία είναι η αλήθεια, από τον Schumpeter ως µια 

αλλαγή στη συνάρτηση παραγωγής (ένας νέος συνδυασµός παραγωγικών 

συντελεστών) και λαµβάνει πάντα την µορφή της κατασκευής ενός νέου χώρου 

τέλεσης της παραγωγικής διαδικασίας (‘new plant’)71 από µια νεοϊδρυθείσα 

επιχείρηση που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την παραγωγική τέλεση της καινοτοµίας 

(Κύκλοι, σσ. 93-4).72 Η πραγµάτωση καινοτοµιών αποτελεί, στο σουµπετεριανό 

σύστηµα, την κατεξοχήν λειτουργία ενός κοινωνικού στρώµατος το οποίο συνιστά 

τµήµα του επιχειρηµατικού κόσµου, χωρίς ωστόσο να ταυτίζεται µε αυτόν, και στο 

οποίο ο Schumpeter δίνει την ονοµασία ‘καινοτόµοι επιχειρηµατίες’ 

(‘entrepreneurs’). Η τυπολογία των καινοτοµιών που τελούν οι κατά-Schumpeter 

καινοτόµοι επιχειρηµατίες περιλαµβάνει πέντε είδη: (α) την εισαγωγή ενός νέου 

(καταναλωτικού) προϊόντος ή µιας νέας ‘ποιότητας’ ενός υπάρχοντος προϊόντος, (β) 

την εισαγωγή µιας νέας µεθόδου παραγωγής, (γ) το άνοιγµα µιας νέας αγοράς, ήτοι 

µιας αγοράς στην οποία ο συγκεκριµένος βιοµηχανικός τοµέας της υπό εξέταση 

χώρας δεν έχει εισχωρήσει προηγουµένως, είτε αυτή η αγορά υπήρχε πριν είτε όχι, 

(δ) την κατάκτηση µιας νέας πηγής προσφοράς πρώτων υλών, ανεξάρτητα του αν η 

πηγή αυτή υπήρχε ήδη ή έπρεπε πρώτα να δηµιουργηθεί, (ε) την εφαρµογή ενός νέου 

                                                           
71

 Ο Schumpeter πρόσθεσε την προϋπόθεση αυτή για να τονίσει ότι η πραγμάτωση των καινοτομιών, 

στις οποίες αναφέρεται η θεωρία του, απαιτεί χρόνο. Ήθελε έτσι να ξεκαθαρίσει ότι ‘καινοτομίες’ 

που περιλαμβάνουν απλώς αμελητέες αλλαγές στην συνάρτηση παραγωγής, με συνέπεια να 

πραγματώνονται άμεσα, βρίσκονταν εκτός που πλαισίου θεώρησης του (Κύκλοι, σ. 94). 

72
 Οι παραπάνω υποθέσεις σχετικά με τον τρόπο εμφάνισης της καινοτομίας αναφέρονται στην 

Θεωρία και στους Κύκλους. Σχετικά με την δυνατότητα τέλεσης καινοτομίας από υφιστάμενες 

επιχειρήσεις βλέπε πιο κάτω τη σχετική αναφορά γύρω από τις απόψεις που διατύπωσε ο 

Schumpeter στον Καπιταλισμό. 
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τύπου οργάνωσης µιας βιοµηχανίας, όπως για παράδειγµα η δηµιουργία 

µονοπωλιακής θέσης ή η εγκαθίδρυση νέων τύπων επιχειρηµατικής οργάνωσης όπως 

τα πολυκαταστήµατα (Θεωρία, σ. 66). Ο Schumpeter στην ανάλυση του ασχολήθηκε 

κατά βάση µε τους τύπους καινοτοµίας (α) και (β) και µόνο περιστασιακά 

αναφέρθηκε στους τρεις τελευταίους τύπους (Oakley 1990, σ. 99). 

 

2.1.4 Πρώτη Προσέγγιση των Κυκλικών ∆ιακυµάνσεων  

Η µορφή που λαµβάνει η εισαγωγή καινοτοµιών και οι επιδράσεις της στην 

οικονοµική εξέλιξη περιγράφονται στο έργο του Schumpeter σε τρεις διαδοχικές 

προσεγγίσεις της κυκλικής κίνησης µιας καπιταλιστικής οικονοµίας.73 Η πρώτη από 

αυτές τις προσεγγίσεις παίρνει ως αφετηρία της την κατάσταση γενικής ισορροπίας 

του υποδείγµατος κυκλικής ροής. Η επαναλαµβανόµενη απλή αναπαραγωγή του 

συστήµατος διακόπτεται από την εµφάνιση καινοτόµων επιχειρηµατιών. Οι 

τελευταίοι καταφέρνουν να πείσουν τα στελέχη του τραπεζικού τοµέα να τους 

χορηγήσουν δάνεια µε το επιχείρηµα πως οι καινοτοµίες που επιθυµούν να εισάγουν 

αναµένεται να οδηγήσουν σε κέρδη, από τα οποία κέρδη οι τραπεζίτες θα είναι σε 

θέση να λάβουν και τη δική τους αµοιβή για το ρίσκο που λαµβάνουν. Έτσι 

εισάγονται στο σύστηµα δύο νέες εισοδηµατικές κατηγορίες, το ‘κέρδος’ και ο 

‘τόκος’. Η ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης της καινοτοµίας συνάγεται από το ότι 

ο Schumpeter, για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχει εξαιρέσει από την 

αρχική γενική ισορροπία του συστήµατος την ύπαρξη αποταµιεύσεων που θα 

µπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερική χρηµατοδότηση. Επιπλέον, µια και δεν 

υφίστανται αποταµιεύσεις, η χρηµατοδότηση των καινοτοµιών γίνεται µε τη 

δηµιουργία νέων µέσων πληρωµής (πιστωτικού χρήµατος) επί τούτου. Τα νέα µέσα 

πληρωµής που συγκεντρώνονται, µέσω των τραπεζιτών, στα χέρια των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών τους βοηθούν να αποσπάσουν µέσα παραγωγής που 

χρησιµοποιούνταν στην παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών του υποδείγµατος 

κυκλικής ροής και να τα θέσουν στη συγκρότηση των νέων παραγωγικών 

                                                           
73

 Η πρώτη προσέγγιση βρίσκεται στην Θεωρία και μεταφέρεται (περίπου) αυτούσια στους Κύκλους. 

Η δεύτερη προσέγγιση αναφέρεται, απλά, στην Θεωρία, αλλά η διεξοδική της συζήτηση λαμβάνει 

χώρα στους Κύκλους. Η τρίτη, και τελική, προσέγγιση αναλύεται στους Κύκλους. 
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διαδικασιών που σχετίζονται µε τις καινοτοµίες που εισάγουν οι εν λόγω 

επιχειρηµατίες.74 

Στην πρώτη προσέγγιση του Schumpeter η κίνηση του συστήµατος αποτελείται από 

κύκλους που χωρίζονται σε δύο φάσεις: ‘ευηµερία’ (prosperity) και ‘κάµψη’ 

(recession),75 ενώ οι φάσεις των διαδοχικών κύκλων χωρίζονται µεταξύ τους από µια 

περίοδο (γενικής) ισορροπίας (Σχήµα 1). Η ευηµερία είναι εκείνη η φάση που οδηγεί 

το σύστηµα εκτός ισορροπίας ενώ η κάµψη είναι η φάση του κύκλου που το οδηγεί 

ξανά προς την ισορροπία. Ο (πρώτος) κύκλος έχει διάρκεια από την αρχή της 

Ευηµερίας 1 µέχρι το τέλος της Ισορροπίας Κυκλικής Ροής 2. Ο δεύτερος κύκλος 

ξεκινάει µε την έναρξη της Ευηµερίας 2 και ούτω καθεξής. 

 

 

 

 

                                                           
74

 Εδώ έχουμε ένα από τα έντονα σημεία μη ρεαλισμού του υποδείγματος κυκλικής ροής, τα οποία 

απορρέουν ως επί το πλείστον από τη ‘νεοκλασικότητα’ του υποδείγματος που επέλεξε ο 

Schumpeter για να ξεκινήσει την ανάλυσή του. Η υλικότητα των μέσων παραγωγής, ως μέσα 

παραγωγής που έχουν μια συγκεκριμένη μορφή και που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός 

συγκεκριμένου αγαθού, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατότητα ο 

καινοτόμος επιχειρηματίας του Schumpeter να αποσύρει μέσα παραγωγής, π.χ. από τον κλάδο 

παραγωγής υφασμάτων και να τα χρησιμοποιήσει στον κλάδο παραγωγής μουσικών οργάνων, ήτοι 

όλοι οι κλάδοι παραγωγής χρησιμοποιούν τον ίδιο τύπο μέσων παραγωγής (Θεωρία, σ. 136). Για μια 

συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα που είχε ο Schumpeter να χρησιμοποιήσει ως βάση για το 

υπόδειγμα του της κυκλικής ροής, όχι το υπόδειγμα γενικής ισορροπίας του Walras αλλά το σχήμα 

απλής αναπαραγωγής του Μαρξ (το οποίο αφενός του ήταν γνωστό, αφετέρου γνώρισε ευρεία 

χρήση από τους ‘Αυστρο-μαρξιστές’ Rudolph Hilferding και Otto Bauer με τους οποίους είχε σχέσεις 

ο Schumpeter), εισάγοντας έτσι μια ισχυρή δόση ρεαλισμού στην θεωρητική του αφετηρία, δες τον 

Oakley (1990, σσ. 69-73). 

75
 Στη Θεωρία η καθοδική φάση του κύκλου καλείται ‘ύφεση’ (depression). Ο όρος ‘κάμψη’ 

υιοθετείται στους Κύκλους μια και η ‘ύφεση’, όπως θα δούμε, αποτελεί μια από τις επιπλέον (δύο) 

φάσεις που χρησιμοποιεί ο Schumpeter στην δεύτερη προσέγγιση του στο φαινόμενο των κυκλικών 

διακυμάνσεων. 



 

Σχήµα 1: Πρώτη Προσέγγιση

Την επιτυχή εισαγωγή της καιν

που αυτή ανοίγει ακολουθούν

Schumpeter αφήνει να εννοηθεί

επηρεαζόµενους από τον τοµέα

επιτυχία του ‘πρώτου’  καινοτοµούντα

πρωτοβουλιών από τους επόµενους

τάση εµφάνισης των καινοτόµων

entrepreneurs’) και τη συνακόλουθη

innovations’).  Συνεπώς, η οικονοµική

µια οµαλή (χρονική) γραµµή

οµοιόµορφα κατανεµηµένες

εξασφαλίζει ότι η κίνηση από

απότοµη, καθώς και ότι το

συνέβαινε αν οι καινοτοµίες

η, κατά Schumpeter, ανάγκη

ισορροπίας,76 σηµαίνει ότι

κυµατοειδή τρόπο µε το µέσο

εµφάνιση οµάδων καινοτοµιών
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 “Αλλά οι διακυμάνσεις πρέπει να είναι διακυμάνσεις γύρω από κάτι

παρά να οριστεί “σε όρους λίγο

77
 Η οικονομική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μη ομαλή πορεία με απότομες ανόδους και καθόδους 

“αποκλειστικά γιατί οι νέοι συνδυασμοί [

τις καινοτομίες] δεν είναι, όπως κάποιος θα ανέμενε σύμφωνα

Προσέγγιση του Schumpeter 

εισαγωγή της καινοτοµίας στο σύστηµα και τις προοπτικές κερδοφορίας

ανοίγει ακολουθούν άλλοι καινοτόµοι επιχειρηµατίες για τους

αφήνει να εννοηθεί πως καινοτοµούν σε οικονοµικούς τοµείς

από τον τοµέα στον οποίο εισάχθηκε η αρχική καινοτοµία

πρώτου καινοτοµούντα επιχειρηµατία κάνει πιο εύκολη την

από τους επόµενους (Θεωρία, σ. 228). Αυτό έχει σαν συνέπεια

εµφάνισης των καινοτόµων επιχειρηµατιών κατά σµήνη (‘

και τη συνακόλουθη εισαγωγή καινοτοµιών ανά οµάδες

Συνεπώς, η οικονοµική ιστορία του καπιταλισµού δεν προχωράει

χρονική γραµµή κατά µήκος της οποίας οι καινοτοµίες είναι

ατανεµηµένες. Αντίθετα η εµφάνιση των καινοτοµιών

η κίνηση από την κατάσταση ισορροπίας στην ανισορροπία

και ότι το σύστηµα δεν δύναται να προσαρµοστεί όσο

καινοτοµίες εµφανίζονταν (κατά κανόνα) µεµονωµένες

ανάγκη επαναφοράς του συστήµατος στην

σηµαίνει ότι, κατ’ ανάγκην, το σύστηµα κινείται ενδογενώς

τρόπο µε το µέσο πραγµάτωσης αυτής της κίνησης να είναι

οµάδων καινοτοµιών.77 

                   
Αλλά οι διακυμάνσεις πρέπει να είναι διακυμάνσεις γύρω από κάτι” και αυτό το ‘κάτι’ δεν μπορεί 

σε όρους λίγο-πολύ σχετικούς με την έννοιά μας της ισορροπίας”. (

Η οικονομική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μη ομαλή πορεία με απότομες ανόδους και καθόδους 

αποκλειστικά γιατί οι νέοι συνδυασμοί [‘combinations’, ένας όρος του Schumpeter

τις καινοτομίες] δεν είναι, όπως κάποιος θα ανέμενε σύμφωνα με τις γενικές αρχές [της θεωρίας] 
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προοπτικές κερδοφορίας 

επιχειρηµατίες για τους οποίους ο 

οικονοµικούς τοµείς συναφείς ή 

αρχική καινοτοµία, µια και η 

πιο εύκολη  την ανάληψη 

Αυτό έχει σαν συνέπεια την 

κατά σµήνη (‘swarms of 

ανά οµάδες (‘clusters of 

καπιταλισµού δεν προχωράει σε 

καινοτοµίες είναι σχετικά 

καινοτοµιών ανά οµάδες 

στην ανισορροπία θα είναι 

προσαρµοστεί όσο οµαλά θα 

µεµονωµένες. Ταυτόχρονα 

συστήµατος στην κατάσταση 

κινείται ενδογενώς µε 

κίνησης να είναι η ασυνεχής 

και αυτό το ‘κάτι’ δεν μπορεί 

. (Κύκλοι, σ. 69) 

Η οικονομική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από μη ομαλή πορεία με απότομες ανόδους και καθόδους 

Schumpeter ταυτόσημος με 

με τις γενικές αρχές [της θεωρίας] 
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Ο βασικός δείκτης που χρησιµοποιεί ο Schumpeter για να κρίνει την φάση του 

κύκλου είναι η κερδοφορία των καινοτόµων επιχειρηµατιών. Αυτή προέρχεται 

κυρίως από την αυξηµένη παραγωγικότητα (στην περίπτωση των καινοτοµιών στις 

µεθόδους παραγωγής) που µειώνει το κόστος (Θεωρία σ. 130) ενώ θετικό ρόλο παίζει 

και η αύξηση των τιµών που προκαλείται από τη δράση των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών.78 Το άνω σηµείο καµπής του κύκλου λαµβάνει χώρα συνεπεία της 

σταδιακής ελάττωσης της δραστηριότητας των καινοτόµων επιχειρηµατιών. Η κύρια 

αιτία για αυτή την ελάττωση είναι η βαθµιαία συρρίκνωση του ρυθµού µεγέθυνσης 

της κερδοφορίας των καινοτόµων επιχειρηµατιών ο οποίος στο άνω σηµείο του 

κύκλου προσεγγίζει (ιδεατά) το µηδέν.79 Αυτή η στασιµότητα των κερδών οφείλεται 

κυρίως σε δυο λόγους: (α) στον ανταγωνισµό από όλο και περισσότερους 

επιχειρηµατίες που εισρέουν στους καινοτόµους τοµείς (‘competing away of profits’), 

(β) στην ανοδική τάση που εµφανίζεται στις τιµές των εισροών, λόγω αυξητικής 

ζήτησης, καθώς προχωράει η φάση του µπουµ, µε συνέπεια τη συµπίεση των κερδών 

από την µεριά του κόστους (Oakley 1990, σ. 176). Ταυτόχρονα, ο ρυθµός αύξησης 

των τιµών µειώνεται καθώς η ελάττωση της δραστηριότητας των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών έχει επιβραδυντικά αποτελέσµατα στη δηµιουργία πιστωτικού 

χρήµατος για τη χρηµατοδότηση καινοτοµιών.  

                                                                                                                                                                      
των πιθανοτήτων, ομοιόμορφα κατανεμημένοι στον χρόνο … αλλά εμφανίζονται, αν εμφανίζονται 

καθόλου, ασυνεχώς σε ομάδες ή σμήνη” (Θεωρία, σ. 223) 

78
 Η έκδοση πιστωτικού χρήματος για την χρηματοδότηση των σχεδίων των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών οδηγεί τις τιμές σε αυξητική τάση. Θα πρέπει ωστόσο να προστεθεί εδώ πως στους 

Κύκλους (σ. 449) ο Schumpeter σημειώνει, πως πέρα από το όποιο πλεονέκτημα κερδοφορίας δίνει 

μια αυξητική τάση των τιμών, οι καινοτομίες που οδηγούν στην ευημερία δεν προϋποθέτουν, αν και 

προκαλούν, άνοδο στις τιμές. Οι εν λόγω καινοτομίες θα πρέπει να είναι κερδοφόρες ήδη στο 

υπάρχον επίπεδο τιμών διαφορετικά, αν η κερδοφορία τους εξαρτάται από την άνοδο των τιμών, 

δεν θα είναι βιώσιμες. 

79
 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μέγεθος του κέρδους των καινοτόμων επιχειρηματιών δεν 

καθορίζεται στα πλαίσια της εξίσωσης των ποσοστών κέρδους σε μια οικονομία. Ο Schumpeter είναι 

κάθετα αντίθετος στην ιδέα της εξίσωσης των ποσοστών κέρδους, επικαλούμενος την ‘εμπειρία’ 

που, κατά αυτόν, αποδεικνύει ότι δεν υφίσταται τέτοια εξίσωση μια και τα ποσοστά κέρδους των 

διαφόρων κλάδων διαφέρουν μεταξύ τους. Το κέρδος είναι η αμοιβή για την ‘αξία’ που ο καινοτόμος 

επιχειρηματίας συνεισφέρει στην παραγωγή με την δράση του (Θεωρία, σ. 153). Μπορεί δε να 

λογιστεί, για όσο υφίσταται και πριν ο ανταγωνισμός το εκμηδενίσει, σαν ένα είδος μονοπωλιακού 

εσόδου (Θεωρία, σ. 152). 
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Σε ότι αφορά το προϊόν, η φάση της κάµψης χαρακτηρίζεται από την απορρόφηση εκ 

µέρους του οικονοµικού συστήµατος των αλλαγών που έφερε η φάση της ευηµερίας. 

Στην προκειµένη περίπτωση οι επιχειρήσεις προσαρµόζουν πλέον τις παραγωγικές 

τους διαδικασίες στα δεδοµένα που έχουν επιφέρει οι καινοτοµίες µε συνέπεια την 

αύξηση της παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών. Σε αντίθεση µε την κοινή 

οικονοµική λογική, που αποδίδει στις λέξεις ‘ευηµερία’ και ‘κάµψη’ θετική και 

αρνητική σηµασία αντίστοιχα, η χρήση αυτών των όρων εκ µέρους του Schumpeter 

διαφοροποιείται σηµαντικά από µια τέτοια προσέγγιση. Η φάση της ‘ευηµερίας’ είναι 

εκείνη που αποµακρύνει το σύστηµα από την κατάσταση γενικής ισορροπίας, ενώ η 

φάση της ‘κάµψης’ επαναφέρει το σύστηµα σε µια νέα κατάσταση ισορροπίας. Και 

όχι µονό αυτό, αλλά η κάµψη χαρακτηρίζεται από αυξηµένο προϊόν διαθέσιµο προς 

κατανάλωση σε σχέση µε την ευηµερία, γεγονός που συντελεί και στη µείωση του 

επιπέδου τιµών.80 Επιπλέον, η µείωση της ζήτησης δανείων, όπως και η αποπληρωµή 

προς τους τραπεζίτες των δανείων εκείνων που είχαν ληφθεί από τους καινοτόµους 

επιχειρηµατίες κατά τη φάση τη ευηµερίας, οδηγούν σε µείωση της δηµιουργίας 

πιστωτικού χρήµατος, συντελώντας έτσι περαιτέρω στην τάση µείωσης του επιπέδου 

των τιµών. Η φάση της ‘κάµψης’ χαρακτηρίζεται και από σταδιακή µείωση του 

κόστους ανά µονάδα παραγωγής καθώς οι καινοτοµίες διαχέονται σε ολόκληρο το 

οικονοµικό σύστηµα (δηλαδή και στις ‘παλιές’ επιχειρήσεις).81 Όταν εξαλειφθούν  

εντελώς τα κέρδη των καινοτόµων επιχειρηµατιών, δηλαδή εξισωθούν οι τιµές µε τα 

κόστη, εισερχόµαστε στη νέα φάση ισορροπίας που χαρακτηρίζεται, όπως και η 

προηγούµενη, από τέλειο ανταγωνισµό και επαναληπτική ροή (‘circular flow’), 

µηδενικά κέρδη κτλ. Οι κύριες διαφορές µεταξύ των δύο καταστάσεων ισορροπίας 

έχουν να κάνουν µε το ότι στη νέα ισορροπία το πραγµατικό εισόδηµα έχει αυξηθεί 

                                                           
80

 Οι φάσεις της ‘ευημερίας’ και της ‘κάμψης’ δεν έχουν τις συνδηλώσεις εκείνες, θετικές και 

αρνητικές αντίστοιχα, που η κοινή γνώμη σχετίζει με το κοινό καλό. Η όλη διαδικασία θα πρέπει να 

νοηθεί ως εξής: ο σπόρος (της καινοτομίας) φυτεύεται στον παραγωγικό ιστό κατά την φάση της 

ευημερίας και η ‘σοδειά’ συλλέγεται κατά την φάση της κάμψης  (Clemence & Doody 1950, σ.11). Οι 

υπάρχουσες (από το προηγούμενο ήδη επίπεδο ισορροπίας) επιχειρήσεις αναδιαρθρώνουν τις 

παραγωγικές τους διαδικασίες προσπαθώντας να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα ενώ όσες δεν 

επιτυγχάνουν σε αυτό το εγχείρημα εξαφανίζονται. 

81
 Σε αντίθεση με την ‘ευημερία’ όταν, από ένα σημείο και έπειτα, η ζήτηση των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών για εισροές προκειμένου να βάλουν μπρος τα σχέδια τους, οδηγεί σε αύξηση του 

κόστους παραγωγής (Θεωρία, σ. 245). 
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ενώ τόσο  η σύνθεση του προϊόντος όσο και η δοµή των σχετικών τιµών είναι 

διαφορετικές (Κύκλοι, σ. 137).82 

 

2.1.5 ∆εύτερη Προσέγγιση των Κυκλικών ∆ιακυµάνσεων  

Η πρώτη προσέγγιση περιγραφής της κίνησης του συστήµατος µε τη χρήση ενός 

διφασικού κύκλου αντικατόπτριζε για τον Schumpeter τα χαρακτηριστικά εκείνα που 

µπορούσαν να λογιστούν ως ουσιώδη ή ‘κανονικά’ στην κυκλική εξέλιξη µιας 

καπιταλιστικής οικονοµίας. Στη δεύτερη προσέγγισή του στη θεωρία της εξέλιξης του 

καπιταλιστικού συστήµατος ο Schumpeter επιχειρεί να προσδώσει περισσότερο 

ρεαλισµό στην ανάλυση. Η εισαγωγή καινοτοµιών και οι οικονοµικές αντιδράσεις 

που αυτές επιφέρουν εξακολουθούν να αποτελούν την αιτία κίνησης του συστήµατος. 

Το δευτερογενές κύµα (‘secondary wave’)83 επικαθορίζει το πρωταρχικό κύµα 

περιλαµβάνοντας µια σειρά επιφαινόµενων στοιχείων που προσεγγίζουν όλο και 

περισσότερο την πραγµατικότητα της εµπειρικής εµφάνισης του κύκλου. Τέτοια 

στοιχεία περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, και την (προκυκλική) ψυχολογία των 

οικονοµικών παραγόντων από την οποία πηγάζουν οι προσδοκίες τους και πιθανά 

                                                           
82

 Στο νέο επίπεδο ισορροπίας, επισημαίνει ο Schumpeter, το ονομαστικό προϊόν θα είναι ίδιο με το 

προηγούμενο επίπεδο ισορροπίας. Αυτό σημαίνει ότι η αύξηση του επιπέδου τιμών (σε σχέση με το 

διαθέσιμο προϊόν) στην ανοδική φάση αντισταθμίζεται από την αύξηση του διαθέσιμου προϊόντος 

(σε σχέση με το επίπεδο τιμών) στην καθοδική φάση. Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το πραγματικό 

προϊόν είναι μεγαλύτερο στη νέα ισορροπία συνεπάγεται μια διαχρονική πτώση (‘secular fall’) στο 

επίπεδο τιμών, με κάθε κατώτατο σημείο ενός κύκλου (τιμών) να βρίσκεται χαμηλότερα από το 

αντίστοιχο σημείο του πρότερου κύκλου. Αυτές είναι τουλάχιστον οι θεωρητικές συνεπαγωγές από 

την ‘καθαρή’ κίνηση του συστήματος, σύμφωνα με τον Schumpeter. Υποστήριξε μάλιστα πώς η 

πορεία του επιπέδου τιμών τον 19
ο 

αιώνα δικαίωνε την θέση για διαχρονική πτώση (στην κυκλική 

κίνηση) του επιπέδου τιμών, συνεπεία της επίδρασης των καινοτομιών, τουλάχιστον για τις “δύο 

περιόδους που δεν επηρεάστηκαν από επαναστατικές νομισματικές αλλαγές” (οι οποίες για τον 

Schumpeter είναι εξωτερικές στο σύστημα), ήτοι την περίοδο από  το τέλος των Ναπολεόντειων 

πολέμων μέχρι την ανακάλυψη χρυσού στην Καλιφόρνια (1814-1848) και την περίοδο από το 1873 

μέχρι την ανακάλυψη κοιτασμάτων χρυσού στη Νότια Αφρική τη δεκαετία του 1890. (Θεωρία, σσ. 

233-5) 

83
 Αυτή είναι μια ονομασία που χρησιμοποίησε ο Schumpeter για την δεύτερη προσέγγιση του, σε 

αναλογία με την πρώτη προσέγγιση που την ονόμαζε πρωταρχικό κύμα (‘primary wave’) ή Καθαρό 

Υπόδειγμα (‘Pure Model’). 
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λάθη στις εκτιµήσεις τους. Ο Schumpeter ήταν ενάντιος στην απόδοση πρωταρχικού 

ρόλου, σε ότι αφορά την αιτία των κυκλικών διακυµάνσεων, σε ψυχολογικούς 

παράγοντες.84 Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να τονιστεί και η αντίθεση του 

Schumpeter στην χρησιµοποίηση των προσδοκιών για την ερµηνεία του κύκλου. 

Όντας αντίθετος στα οικονοµικά του Keynes, τόσο σε επίπεδο οικονοµικής θεώρησης 

όσο και σε επίπεδο οικονοµικής πολιτικής, θεωρούσε τις προσδοκίες ως ένα 

'ψυχολογικό' φαινόµενο ενδογενές στον κύκλο, το οποίο δεν θα µπορούσε να 

θεωρηθεί ως αιτία της οικονοµικής κίνησης.85 

Από άποψη δοµής το πλέον βασικό χαρακτηριστικό της δεύτερης θεώρησης είναι πως 

κάθε ‘κυκλική µονάδα’ (cycle unit) αποτελείται πλέον από 4 φάσεις καθώς στην 

‘ευηµερία’ και στην ‘κάµψη’ προστίθενται η ‘ύφεση’ (‘depression’) και η 

‘ανάκαµψη’ (‘recovery’ ή ‘revival’) (Σχήµα 2). Η φάση της κάµψης δεν είναι αρκετή 

πλέον για να οδηγήσει σε ισορροπία. Αντίθετα, φαινόµενα που έχουν να κάνουν µε τη 

δευτερογενή ευηµερία θα οδηγήσουν το σύστηµα, πέρα από το σηµείο ισορροπίας 

που θα το οδηγούσε η κάµψη στο πρωταρχικό κύµα, στην φάση της ύφεσης.86 Στη 

προσέγγιση του πρωταρχικού κύµατος η φάση της κάµψης περιλαµβάνει µια 

επώδυνη προσαρµογή του συστήµατος, σε όρους τιµών και ποσοτήτων, στην πορεία 

                                                           
84

 "... η πλειοψηφία των μελετητών του επιχειρηματικού κύκλου δεν βλέπει τίποτε άλλο από αυτό. 

Αν και [η ψυχολογία των οικονομικών παραγόντων] ευθύνεται για πολλά λάθη στη διάγνωση και 

στην επανορθωτική πολιτική, μας βοηθάει επίσης να εξηγήσουμε και μερικώς να δικαιολογήσουμε 

μια μεγάλη ομάδα 'θεωριών', οι οποίες, ενώ δεν λαμβάνουν υπόψη το βασικό φαινόμενο [δηλαδή 

την εισαγωγή καινοτομιών], είναι ωστόσο απολύτως ικανοποιητικές αν ειδωθούν ως περιγραφές 

ενός μέρους του μηχανισμού των δευτερογενών κυμάτων που υπερτίθενται στα πρωταρχικά 

κύματα." (Schumpeter 1935, σσ. 5-6)  

85
 "Αλλά οι προσδοκίες δεν συνδέονται, από τον κ. Keynes, με τις κυκλικές καταστάσεις που τις 

προκαλούν και έτσι καθίστανται ανεξάρτητες μεταβλητές και καθοριστικοί παράγοντες της 

οικονομικής δράσης. Τέτοιου τύπου ανάλυση μπορεί, στην καλύτερη των περιπτώσεων, να δώσει 

μόνο καθαρά τυπικά αποτελέσματα και δεν δύναται να προχωρήσει πέρα από την επιφάνεια. Μια 

προσδοκία αποκτά επεξηγηματική αξία όταν καθίσταται δυνατό να κατανοήσουμε γιατί οι άνθρωποι 

προσδοκούν ότι προσδοκούν. Ειδάλλως η προσδοκία είναι ένας απλός από μηχανής θεός που 

αποκρύπτει τα προβλήματα αντί να τα επιλύει” (Schumpeter 1936). 

86
 “Στην ατμόσφαιρα της δευτερογενούς ευημερίας θα λάβουν χώρα επίσης απερίσκεπτα, απατηλά, 

ή κατά τα άλλα ανεπιτυχή εγχειρήματα, που δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στην δοκιμασία της 

[φάσης της] κάμψης.” (Κύκλοι, σ. 148) 



 

προς τη νέα φάση ισορροπίας

που αποδεικνύονται ανίκανες

προσέγγισης που περιλαµβάν

περιόδου της ευηµερίας, η προσαρµογή

περιλαµβάνει ακόµα περισσότερα

προκειµένου να επέλθει νέα

Schumpeter ‘Αφύσικη Ρευστοποίηση

την φάση της ύφεσης (Κύκλοι

Σχήµα 2: ∆εύτερη Προσέγγιση

Το πέρασµα από την φάση της

σταδιακή εξαφάνιση των όποιων

χαµηλά αποθέµατα, υποχρησιµοποίηση

κεφάλαια κτλ. Ο Schumpeter

από την ύφεση στην ανάκαµψη

αρχή της ανοδικής φάσης (‘

ανάκαµψη και το πέρασµα από

από τελείως διαφορετικούς παράγοντες

µε την ανάκαµψη µε παραπλανητικούς

συγκεκριµένα, ενώ φαινόµενα

προκαλούσε η ύφεση αρκούσαν

ανάκαµψη δεν ακολουθούσε

Προκειµένου λοιπόν να ξεκι

ισορροπίας να επενεργήσει ένα

φάση ισορροπίας, καθώς και την καταστροφή εκείνων των επιχειρήσεων

αποδεικνύονται ανίκανες προσαρµογής. Έπεται ότι µε τα δεδοµένα της

που περιλαµβάνουν κερδοσκοπικά φαινόµενα ‘φουσκώµατος

ευηµερίας, η προσαρµογή του συστήµατος κατά την καθοδική

ακόµα περισσότερα στοιχεία που θα πρέπει να

επέλθει νέα ισορροπία. Αυτή η κατάσταση καλείται

Αφύσικη Ρευστοποίηση’ (‘ Abnormal Liquidation’) και χαρακτηρίζει

Κύκλοι, σ. 149). 

∆εύτερη Προσέγγιση του Schumpeter 

την φάση της ύφεσης σε εκείνη της ανάκαµψης έχει να

εξαφάνιση των όποιων ανωµαλιών υφίστανται εκείνη την περίοδο

αποθέµατα υποχρησιµοποίηση παραγωγικών πόρων, αδιάθετα

Schumpeter ωστόσο αντιτάχθηκε έντονα στη θέση ότι

στην ανάκαµψη συνιστά το κάτω σηµείο καµπής του κύκλου

ανοδικής φάσης (‘upswing’) του κύκλου. Το πέρασµα από την

το πέρασµα από την ανάκαµψη στην ευηµερία εξαρτιόνταν

διαφορετικούς παράγοντες. Συνεπώς η ευηµερία δεν έπρεπε να

ανάκαµψη µε παραπλανητικούς όρους όπως ‘ανοδική φάση

ενώ φαινόµενα όπως χαµηλοί µισθοί, χαµηλά επιτόκια

ύφεση αρκούσαν για να οδηγήσουν στην ανάκαµψη

ακολουθούσε η ευηµερία αλλά η νέα κατάσταση

λοιπόν να ξεκινήσει µια νέα ευηµερία θα έπρεπε στο

επενεργήσει ένα νέο σµήνος καινοτοµιών που θα σήµαινε

100 

εκείνων των επιχειρήσεων 

τα δεδοµένα της δεύτερης 

φαινόµενα φουσκώµατος’ της 

κατά την καθοδική φάση θα 

πρέπει να εξαλειφθούν 

κατάσταση καλείται από τον 

και χαρακτηρίζει 

 

ανάκαµψης έχει να κάνει µε τη 

εκείνη την περίοδο, όπως 

πόρων αδιάθετα πιστωτικά 

στη θέση ότι το πέρασµα 

καµπής του κύκλου, ήτοι την 

πέρασµα από την ύφεση στην 

εξαρτιόνταν, θεωρούσε, 

δεν έπρεπε να συγχέεται 

κή φάση’ κτλ. Πιο 

χαµηλά επιτόκια κτλ. που 

στην ανάκαµψη, µετά την 

κατάσταση ισορροπίας. 

έπρεπε στο νέο επίπεδο 

θα σήµαινε την απαρχή 



101 

 

ενός νέου κύκλου. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Schumpeter µετρούσε την αρχή του 

κύκλου όχι από το κατώτατο σηµείο της ύφεσης, αλλά από την αρχή της φάσης της 

ευηµερίας. Το τέλος δε του κύκλου ερχόταν µε το τέλος της φάσης της ανάκαµψης 

και την έναρξη της νέας κατάστασης ισορροπίας.87 

Τέλος, στην δεύτερη προσέγγιση του ο Schumpeter πρόσθεσε τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά τα οποία, εξ υποθέσεως, δεν περιλάµβανε η πρώτη του προσέγγιση 

(Κύκλοι, σσ. 157-161): 

(i) η δηµιουργία πίστωσης δεν αφορά πλέον µόνο τη χρηµατοδότηση καινοτοµιών. 

Το κύµα οπτιµισµού που διογκώνεται καθώς εξελίσσεται το µπουµ οδηγεί σε παροχή 

πίστωσης τόσο σε επενδυτικά σχέδια που δεν συνδέονται άµεσα µε καινοτοµίες όσο 

και σε φαινόµενα δηµιουργίας ‘εύκολου χρήµατος’ και παροχής δανείων για µη-

παραγωγικούς σκοπούς, όπως π.χ. καταναλωτικά δάνεια σε νοικοκυριά. Αυτά τα 

στοιχεία εισάγουν νότες αβεβαιότητας και λανθασµένων εκτιµήσεων στη συζήτηση 

για την φάση της ‘ευηµερίας’ χωρίς ωστόσο να αποκτούν αιτιολογικό χαρακτήρα για 

την είσοδο στην φάση της κάµψης, όπου κύριο ρόλο εξακολουθούν να παίζουν τα 

όσα ίσχυαν στην ανάλυση του πρωταρχικού κύµατος. Τέλος, η παροχή πίστωσης 

εκτείνεται τόσο στην φάση της κάµψης, προς τις επιχειρήσεις εκείνες που 

προσπαθούν να προσαρµοστούν στα αποτελέσµατα της εισαγωγής καινοτοµιών κατά 

την προηγούµενη φάση, όσο και στην φάση της ανάκαµψης προς τις επιχειρήσεις 

εκείνες που έχουν επιβιώσει από την ύφεση. 

(ii) τα σµήνη των καινοτοµιών οδηγούν σε επενδύσεις ακόµα και σε βιοµηχανικούς 

κλάδους που δεν έχουν κάποια άµεση σχέση µε τον κλάδο ή τους κλάδους στους 

οποίους εµφανίστηκαν οι καινοτοµίες. Ο Schumpeter αποκάλεσε αυτό τον τύπο 

επένδυσης ‘προκληθείσα [από την εισαγωγή καινοτοµιών] επένδυση’ (‘induced 

investment’). 

(iii) Η αποταµίευση/συσσώρευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την χρηµατοδότηση 

των καινοτοµιών. Στη διάρκεια του µπουµ, στον βαθµό κατά τον οποίο η οικονοµική 
                                                           
87

 Ένα από τα σημεία που ο Kuznets (1940, σ. 266) κατηγόρησε τον Schumpeter, στην ιδιαίτερα 

επικριτική του εξέταση των Κύκλων, αφορούσε και το ότι με αυτήν του την επιλογή, να μετράει 

δηλαδή τους κύκλους όχι από το κατώτατο σημείο τους αλλά από την έναρξη της φάσης της 

ευημερίας, όπως την όριζε αυτός, ουσιαστικά καθιστούσε σχεδόν αδύνατη τη στατιστική μέτρηση 

των κύκλων.  
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επέκταση χρηµατοδοτείται είτε από εσωτερικούς αποταµιευτικούς πόρους των 

επιχειρήσεων είτε από αποταµιεύσεις των νοικοκυριών (και όχι αποκλειστικά από τη 

δηµιουργία πιστωτικού χρήµατος όπως στην πρώτη προσέγγιση) µειώνεται η 

‘υπερθέρµανση’ της οικονοµίας ενώ και οι υφέσεις αναµένονται να είναι σχετικά 

ηπιότερες. Επιπλέον, κατά την καθοδική φάση, µία από τις αιτίες του 

αντιπληθωρισµού της πρώτη προσέγγισης, ήτοι η αποπληρωµή των δανείων των 

καινοτόµων επιχειρηµατιών στους τραπεζίτες, παύει να ενεργεί µε την ίδια ένταση 

καθώς οι καινοτόµοι επιχειρηµατίες µπορούν να πληρώσουν πλέον δανειζόµενοι από 

άλλους αποταµιευτές (Oakley 1990, σ. 207). Ωστόσο η χρηµατοδότηση των 

καινοτοµιών από την αποταµίευση εξακολουθεί, σύµφωνα µε τον Schumpeter, να 

παίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε τη δηµιουργία πιστωτικού χρήµατος για αυτόν 

τον σκοπό. 

(iv) Κάθε νέος κύκλος δεν ξεκινάει από µια ‘παρθένα’ περιοχή ισορροπίας. Αντίθετα 

κάθε περιοχή ισορροπίας περιλαµβάνει µια σειρά από “κακοχωνεµένα στοιχεία από 

προηγούµενες ευηµερίες και υφέσεις, καινοτοµίες που δεν έχουν ακόµα περατωθεί 

απόλυτα, αποτελέσµατα ελαττωµατικών ή ατελών προσαρµογών, κ.o.κ.” (Κύκλοι, σ. 

157).  Επιπλέον, µια και οι καινοτόµοι επιχειρηµατίες δρουν σε έναν κόσµο 

χαρακτηριζόµενο από ατελή ανταγωνισµό, οι υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισµού 

και της τέλεια ανταγωνιστικής ισορροπίας, που αποτελούσαν την αφετηρία της 

κίνησης του συστήµατος, πρέπει να εγκαταλειφθούν. Έτσι, για παράδειγµα, η πλήρης 

απασχόληση παύει να είναι πλέον ένα χαρακτηριστικό της κατάστασης ισορροπίας 

αλλά συνιστά γνώρισµα µιας κατάστασης ανισορροπίας (καθώς επιτυγχάνεται προς 

το τέλος της φάσης της ευηµερίας). Αυτή η τέταρτη, ειδικά, προσθήκη στην 

περιγραφή του δευτερογενούς κύµατος µόνο αθώα συνεπειών δεν είναι για τις 

υποθέσεις του Schumpeter. Πιο συγκεκριµένα, η ‘κατάσταση ισορροπίας’, που 

αποτελεί την αναγκαία αρχή προκειµένου να θέσουν το σύστηµα σε κίνηση τα σµήνη 

των καινοτοµιών,88 περιλαµβάνει πλέον ανισορροπίες διαφόρων ειδών. Όπως 

                                                           
88

 Η κατάσταση ισορροπίας χαρακτηρίζεται από έλλειψη αβεβαιότητας και ρίσκου. Αποτελεί λοιπόν 

την χρονική περίοδο εκείνη κατά την οποία οι καινοτόµοι επιχειρηµατίες μπορούν να καταστρώσουν 

σχέδια με σχετικά μικρό ρίσκο αποτυχίας και τα σχέδια αυτά να γίνουν αποδεκτά από τους 

τραπεζίτες που θα τους χρηματοδοτήσουν. Στην όλη κίνηση του συστήματος λοιπόν, κατά την 

ανάλυση του πρωταρχικού κύματος τουλάχιστον, η εμφάνιση καινοτομιών είναι ενδογενής έχοντας 
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σηµειώνει και ο Oakley (1990, σ. 207) η κίνηση της φάσης της ευηµερίας ξεκινάει 

πλέον από µια κατάσταση ανισορροπίας για να οδηγήσει  σε µια άλλη κατάσταση 

ανισορροπίας. Οι συνεπαγωγές αυτής της αντίφασης για το υπόδειγµα της 

επαναλαµβανόµενης κυκλικής ροής και για την, θεωρούµενη ως απαραίτητη από τον 

Schumpeter, ανάγκη έλξης του συστήµατος προς µια κατάσταση ισορροπίας, δεν 

επεξεργάστηκαν θεωρητικά πότε από τον Schumpeter. 

 

2.1.6 Τρίτη Προσέγγιση των Κυκλικών ∆ιακυµάνσεων – Πολυκυκλικότητα 

Στις δύο πρώτες προσεγγίσεις του Schumpeter η ανάλυση γίνεται µε τη χρήση 

οµοειδών κύκλων. Στην τρίτη του (και τελευταία) προσέγγιση ο Schumpeter εισάγει 

την έννοια της πολυκυκλικότητας, δηλαδή την ταυτόχρονη ύπαρξη κύκλων 

διαφορετικής διάρκειας. Παραθέτει δε τρεις λόγους για την ύπαρξη διαφορετικών 

κυκλικών διακυµάνσεων, που ωστόσο συνδέονται και οι τρεις µε το βαθµό επίδρασης 

µιας καινοτοµίας (ή ενός σµήνους καινοτοµιών) στο οικονοµικό σύστηµα (Κύκλοι, σ. 

166-8): 

(α) ∆ιαφορετικές καινοτοµίες χρειάζονται µεγαλύτερο ή µικρότερο χρονικό διάστηµα 

προκειµένου να επιδράσουν στο οικονοµικό σύστηµα. Καινοτοµίες που απαιτούν την 

κατασκευή µεγάλων παραγωγικών εγκαταστάσεων θα χαρακτηρίζονται από 

µακρότερη, χρονικά, κυκλικότητα, σε σχέση µε άλλες για τις οποίες δεν υφίστανται 

τέτοιες απαιτήσεις. Συνακόλουθα, καινοτοµίες κεφαλαιώδους χαρακτήρα για την 

λειτουργία ολόκληρου βιοµηχανικού κλάδου (ή κλάδων) θα χαρακτηρίζονται επίσης 

από µακρότερους κύκλους σε σχέση µε καινοτοµίες λιγότερο επιδραστικές. 

(β) Η οικονοµική ιστορία δείχνει πως πολλές φορές οι καινοτοµίες (και οι κύκλοι που 

προκαλούν) δεν είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους. Για παράδειγµα άπαξ και µια 

καινοτοµία έχει εισαχθεί επιτυχώς σε έναν τοµέα τότε είναι λογικό να ακολουθήσουν 

και άλλες σχετικές καινοτοµίες είτε στον ίδιο τοµέα είτε σε σχετιζόµενους τοµείς.89 
                                                                                                                                                                      
ως προαπαιτούμενο την κατάσταση ισορροπίας του υποδείγματος κυκλικής ροής και τη 

συνακόλουθη έλλειψη αβεβαιότητας. 

89
 Ο Schumpeter αναφέρει δύο, τυπολογικά, διαφορετικά παραδείγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με 

την επίδραση των σιδηρόδρομων. Όπως σχολιάζει: “Οι μεγάλες καινοτομίες σπάνια εμφανίζονται 

κατευθείαν στην τελική τους μορφή ή καλύπτουν με μιας όλο εκείνο το πεδίο που θα γίνει τελικά 

δικό τους … Ένας σιδηρόδρομος ή λίγες γραμμές μπορεί να είναι τόσο, και παραπάνω ακόμα, από 
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Αυτό έχει σαν συνέπεια την δηµιουργία κύκλων µεγαλύτερου (χρονικού) µεγέθους 

από ότι αν είχαµε να κάνουµε µόνο µε κάθε καινοτοµία ξεχωριστά. 

(γ) Μια σειρά από σµήνη καινοτοµιών µπορεί να είναι αλληλεξαρτηµένα και να 

αντιστοιχούν οργανικά σε µια ευρύτερη διαδικασία. Για παράδειγµα η Βιοµηχανική 

Επανάσταση “αποτελούνταν από ένα σµήνος κύκλων [‘cluster of cycles’] 

διαφορετικής χρονικής διάρκειας που υπερτίθεντο ο ένας πάνω στον άλλο. Ωστόσο 

επέφεραν µαζί µια θεµελιώδη αλλαγή στην οικονοµική και κοινωνική δοµή που από 

µόνη της είχε µερικά φανερά κυκλικά χαρακτηριστικά.” (Κύκλοι, σ. 168) 

Αν και θεωρητικά δεν προκύπτει κάποιος περιορισµός στον αριθµό των πιθανών 

κύκλων που προέρχονται από τις καινοτοµίες, ο Schumpeter κατέληξε σε τρία είδη 

κύκλων τους οποίους και ονοµατοδότησε από τους οικονοµολόγους που, κατ’ αυτόν, 

τους είχαν ανακαλύψει. Έτσι έχουµε λοιπόν: (α) τους κύκλους Kitchin (από τον 

οικονοµολόγο Joseph Kitchin [1861-1932]) διάρκειας περίπου 40 µηνών (Κύκλοι σ. 

165), (β) τους κύκλους Juglar (από τον οικονοµολόγο Clement Juglar [1819-1905]) 

διάρκειας περίπου 9 µε 10 ετών (Κύκλοι, σ. 170), (γ) τους κύκλους Kondratiev 

διάρκειας 54 µε 60 ετών. 

Σύµφωνα µε τον Schumpeter κάθε κύκλος υψηλότερης τάξης αποτελούσε την τάση 

γύρω από την οποία εκδηλωνόταν ο κύκλος της αµέσως µικρότερης τάξης, δηλαδή οι 

κύκλοι Kondratiev ήταν η τάση των κύκλων Juglar και οι κύκλοι Juglar ήταν η τάση 

των κύκλων Kitchin. Θεωρούσε επίσης ότι κάθε κύκλος Kondratiev θα πρέπει να 

περιέχει έναν ακέραιο αριθµό κύκλων Juglar, και κάθε  κύκλος Juglar έναν ακέραιο 

αριθµό κύκλων Kitchin. Αν και οµολόγησε ότι δεν γνώριζε για ποιον λόγο η 

επίδραση των καινοτοµιών οδηγεί “πάντα” στη δηµιουργία κυκλικών διακυµάνσεων 

µε αυτές τις τρεις χρονικές διάρκειες (Oakley 1990, σ. 218) εντούτοις θεωρούσε πως 

                                                                                                                                                                      
όσο μπορεί επιτυχώς να κατασκευαστεί σε ένα δεδομένο περιβάλλον μια δεδομένη χρονική στιγμή. 

Η αντίδραση και η απορρόφηση [από το οικονομικό σύστημα] θα πρέπει να ακολουθήσουν πριν ένα 

νέο κύμα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών καταστεί δυνατό” (Κύκλοι, σ. 167). Εδώ έχουμε 

λοιπόν το φαινόμενο αλληλεξαρτώμενων καινοτομιών στον ίδιο κλάδο. Το δεύτερο παράδειγμα 

αφορά την ‘αυτοκινητοποίηση’ (‘motorization’), καθώς η εισαγωγή του αυτοκινήτου οδήγησε στην 

αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος με την εισαγωγή σχετιζόμενων καινοτομιών σε 

διαφορετικούς (ή και νεοδημιουργηθέντες) κλάδους (βελτίωση οδικού δικτύου, πρατήρια καυσίμων, 

καταστήματα ανταλλακτικών κτλ).  
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ότι τεκµαίρεται εµπειρικά πως σε κάθε κύκλο Kondratieff αντιστοιχούσαν 6 κύκλοι 

Juglar και σε κάθε κύκλο Juglar 3 κύκλοι Kitchin (Κύκλοι, σσ. 173-4). 

Σε επιστολή του στον Kuznets (Andersen 2009, σ. 203) ο Schumpeter διαίρεσε την 

οικονοµική ιστορία του καπιταλισµού, από την δεκαετία του 1780 µέχρι τη δεκαετία 

του 1930, σε τρεις κύκλους Kondratiev δίνοντας παράλληλα και µια χρονική διαίρεση 

του κάθε ξεχωριστού κύκλου Kondratiev στις 4 επιµέρους φάσεις του. Στον Πίνακα 1 

πέρα από την περιοδολόγηση των φάσεων περιλαµβάνουµε και την ονοµασία που 

έδωσε ο Schumpeter σε κάθε ένα από τους τρεις κύκλους Kondratiev.90 

Πίνακας 1: Περιοδολόγηση κύκλων Kondratiev από τον Schumpeter 

 Όνοµα Ευηµερία Κάµψη Ύφεση Ανάκαµψη 

1ος 
Κύκλος 

1787-1842 

Kondratiev της 
Βιοµηχανικής 
Επανάστασης 

1787-1800 1801- 1813 1814-1827 1828-1842 

2ος Κύκλος 
1843-1897 

Αστικό 
Kondratiev91 

1843-1857 1858-1869 1870-1884/85 1886-1897 

3ος 
Κύκλος 

1897- … 92 

Νέο-
µερκαντιλιστικό 

Kondratiev 
1898-1911 1912-1924/25 1926-1938 1939-… 

 

Οι κυρίαρχοι φορείς οικονοµικής ανάπτυξης σε καθέναν από τους παραπάνω κύκλους 

Kondratiev ήταν, κατά τον Schumpeter, οι εξής: η βιοµηχανία βαµβακερών 

υφασµάτων καθώς και η κατασκευή υδάτινων καναλιών στον πρώτο κύκλο, οι 

σιδηρόδροµοι, το ατσάλι και οι ατµοµηχανές στον δεύτερο, ο ηλεκτρισµός, τα χηµικά 

προϊόντα και τα αυτοκίνητα στον τρίτο (Andersen 2009, σσ. 203-4). 

Καινοτοµίες µε κυκλική επίδραση στο σύστηµα µικρότερης χρονικής διάρκειας θα 

λαµβάνουν χώρα στα πλαίσια που θα θέτουν οι σηµαντικότερες καινοτοµίες που 

αποτελούν την αιτία κίνησης του µακρότερου κύκλου. Κατά την ‘ευηµερία’ ενός 

κύκλου Kondratiev θα είναι µεγαλύτερη και η επίδραση των καινοτοµιών που κινούν 

τους κύκλους Juglar ενώ το αντίθετο θα συµβαίνει κατά την καθοδική φάση ενός 

κύκλου Kondratiev. Η αλληλεπίδραση µεταξύ των κύκλων θα οδηγήσει φυσικά σε 

                                                           
90

 Η περιοδολόγηση αυτή αναπαράγεται και στον Kuznets (1940) 

91
 “Bourgeois Kondratiev”. 

92
 Ο τρίτος κύκλος δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα στα 1939 όταν κατέγραψε την εν λόγω 

περιοδολόγηση ο Schumpeter. 



 

µια εµπειρική απεικόνιση σε

κύκλου δεν θα είναι σαφής στο

µια εκδοχή του διαγράµµατος

213) για να παραστήσει ιδεατά

παρατηρεί όµως ο Oakley

τα όσα υποστήριζε ο Schumpeter

αµφότεροι γύρω από µία κοινή

µια ορθότερη απεικόνιση µε

‘τάση’ τους, ήτοι τον κύκλο

Σχήµα 3: Τρίτη Προσέγγιση
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 Ο Schumpeter αναπαράστησε στο διάγραμμα του μια (υποθετική) εμπειρική σειρά ως άθροισμα 

των τριών κύκλων. Στο Σχήμα 3 η (ιδεατή) ‘εμπειρική’ σειρά παρουσιάζεται ως άθροισμα των κύκλων 

Juglar και των κύκλων Kondratiev

σημειωθεί ότι στο τμήμα εκείνο των 

οικονομικής ιστορίας των τριών χωρών (ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία) που εξετάζει ο 

συζήτηση γίνεται στα πλαίσια των κύκλων 

στους κύκλους Kitchin. Οι κύκλοι 

που οφειλόταν στις μεταβολές στα αποθέματα (‘

οικονομική εξέλιξη (Andersen 2009, σ. 211).

Κύκλοι Juglar

απεικόνιση σε πραγµατικές χρονοσειρές όπου η επίδραση

είναι σαφής στο µάτι (Κύκλοι, σ. 166-7). Στο Σχήµα 3 παρουσιάζουµε

γράµµατος που χρησιµοποίησε ο Schumpeter στους

παραστήσει ιδεατά την ύπαρξη ταυτόχρονων κύκλων.93

Oakley (1990, σ. 219) το συγκεκριµένο σχήµα δεν αποδίδει

Schumpeter, καθώς οι κύκλοι Juglar και Kondratiev

από µία κοινή οριζόντια τάση. Στο Σχήµα 4 λοιπόν παρουσιάζουµε

απεικόνιση µε τους κύκλους Juglar να κυµαίνονται γύρω

ήτοι τον κύκλο Kondratiev. 

Προσέγγιση του Schumpeter 

                   
αναπαράστησε στο διάγραμμα του μια (υποθετική) εμπειρική σειρά ως άθροισμα 

των τριών κύκλων. Στο Σχήμα 3 η (ιδεατή) ‘εμπειρική’ σειρά παρουσιάζεται ως άθροισμα των κύκλων 

Kondratiev, ακολουθώντας τον Andersen (2009, σ 214). Θα πρέπει 

σημειωθεί ότι στο τμήμα εκείνο των Κύκλων  που περιλαμβάνει την (περιγραφική) ανάλυση της 

οικονομικής ιστορίας των τριών χωρών (ΗΠΑ, Αγγλία, Γερμανία) που εξετάζει ο Schumpeter

συζήτηση γίνεται στα πλαίσια των κύκλων Juglar και Kondratiev, με περιστασιακές αναφορές μόνο 

. Οι κύκλοι Kitchin είχαν περισσότερο να κάνουν με έναν τύπο διακύμανσης 

που οφειλόταν στις μεταβολές στα αποθέματα (‘inventories’) των επιχειρήσεων παρά στην 

2009, σ. 211). 

Juglar 

Άθροισμα Κύκλων 

Κύκλος Kondratiev

106 

όπου η επίδραση του κάθε 

Σχήµα 3 παρουσιάζουµε 

στους Κύκλους (σ. 
93 Όπως σωστά 

σχήµα δεν αποδίδει ορθά 

Kondratiev κυµαίνονται 

λοιπόν παρουσιάζουµε 

κυµαίνονται γύρω από την 

 

αναπαράστησε στο διάγραμμα του μια (υποθετική) εμπειρική σειρά ως άθροισμα 

των τριών κύκλων. Στο Σχήμα 3 η (ιδεατή) ‘εμπειρική’ σειρά παρουσιάζεται ως άθροισμα των κύκλων 

σ 214). Θα πρέπει να 

που περιλαμβάνει την (περιγραφική) ανάλυση της 

Schumpeter, η όλη 

ιστασιακές αναφορές μόνο 

είχαν περισσότερο να κάνουν με έναν τύπο διακύμανσης 

των επιχειρήσεων παρά στην 

Kondratiev 



 

 

Σχήµα 4: Τρίτη Προσέγγιση του

Είδαµε ότι µε την προσπάθεια

ρεαλισµό στην ανάλυσή του

ανταγωνιστικής ισορροπίας σε

την εισαγωγή της πολυκυκλικότητας

µιας κατάστασης απαραίτητης

κατέστη ακόµα πιο ευάλωτη

παράδειγµα, είναι αδύνατο

λαµβάνουν χώρα ‘πάνω’ σε

αυτό το πρόβληµα και σηµείωσε

της έναρξης κάθε κύκλου από

ξεκάθαρος ως προς το σε τι

επισήµανε ήταν πως οι επιχειρηµατίες

κύκλο (Kitchin) ενώ τις φάσεις

θεωρούν απλώς σαν ‘εποχές
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 Λέμε οι ‘περισσότεροι’ γιατί ένας τουλάχιστον ξεκινάει την κίνηση του από μια υποτιθέμενη 

ισορροπία, αυτός που ξεκινάει ταυτόχρονα με τον κύκλο 

Κύκλος 

Προσέγγιση του Schumpeter (Βελτιωµένη Απεικόνιση)

την προσπάθεια του, στην δεύτερη προσέγγιση, να εισάγει περισσότερο

ανάλυσή του ο Schumpeter εγκατέλειψε την έννοια

ισορροπίας σε ότι αφορά την έναρξη του δευτερογενούς κύµατος

κυκλικότητας στην όλη συζήτηση η έννοια της ισορροπίας

κατάστασης απαραίτητης για την εµφάνιση των καινοτόµων επιχειρηµατιών

πιο ευάλωτη. Πρώτον οι (περισσότεροι) κύκλοι

είναι αδύνατο να ξεκινήσουν από µια κατάσταση ισορροπίας

χώρα πάνω’ σε έναν κύκλο Kondratiev.94 Ο Schumpeter

πρόβληµα και σηµείωσε πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί η αρχική

κάθε κύκλου από µία θέση ισορροπίας. ∆εν ήταν ωστόσο

προς το σε τι συνίσταντο αυτές οι τροποποιήσεις. Το µόνο

πως οι επιχειρηµατίες βλέπουν κατά κανόνα µόνο τον

ενώ τις φάσεις των µακρότερων κύκλων (ειδικά των 

σαν εποχές’ καλές ή κακές, και δρουν ωσάν αυτές οι

                   
οι ‘περισσότεροι’ γιατί ένας τουλάχιστον ξεκινάει την κίνηση του από μια υποτιθέμενη 

ισορροπία, αυτός που ξεκινάει ταυτόχρονα με τον κύκλο Kondratiev. 

Κύκλος  Kondratiev 

Κύκλος Juglar 
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Απεικόνιση) 

 

να εισάγει περισσότερο 

την έννοια της τέλεια 

δευτερογενούς κύµατος. Με 

έννοια της ισορροπίας, ως 

καινοτόµων επιχειρηµατιών, 

περισσότεροι κύκλοι Juglar, για 

τάσταση ισορροπίας καθώς 

Schumpeter αναγνώρισε 

τροποποιηθεί η αρχική υπόθεση 

ήταν ωστόσο καθόλου 

τροποποιήσεις Το µόνο το οποίο 

κανόνα µόνο τον µικρότερο 

ειδικά των Kondratiev) τις 

ωσάν αυτές οι ‘εποχές’ να 

οι ‘περισσότεροι’ γιατί ένας τουλάχιστον ξεκινάει την κίνηση του από μια υποτιθέμενη 
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αντιπροσωπεύουν µία µόνιµη κατάσταση (Κύκλοι, σ. 173). ∆εύτερον, όπως βλέπουµε 

και από τα Σχήµατα 3 και 4 η µόνη ‘στιγµή’ κατά την οποία µπορεί να θεωρηθεί πως 

και οι δύο κύκλοι (Juglar και Kondratiev) ξεκινούν από µια περιοχή ισορροπίας είναι 

µόνο στην αρχή κάθε Kondratiev (δηλαδή µετά το πέρας της φάσης της ανάκαµψης 

και αµέσως πριν την έναρξη της φάσης ευηµερίας). Αυτό συνεπάγεται ότι το 

σύστηµα έρχεται σε κατάσταση ισορροπίας µόνο µία φορά κάθε (περίπου) µισό 

αιώνα!  

Στη συζήτηση του Schumpeter γύρω από την οικονοµική ιστορία των ΗΠΑ, Αγγλίας 

και Γερµανίας, που βασίζεται στην περιοδολόγησή του των κύκλων Kondratiev, η 

υπόθεση της ισορροπίας υπέστη ένα ακόµα πιο καίριο πλήγµα. Πιο συγκεκριµένα 

εισήγαγε έναν νέο όρο στην συζήτηση: ‘καθοδική φάση’ του κύκλου (‘downgrade’), 

η οποία περιλάµβανε τόσο την φάση της κάµψης όσο και της ύφεσης. Υποστήριξε 

λοιπόν ότι η ιστορική εξέταση καταδεικνύει πώς οι καινοτοµίες µεγάλου βεληνεκούς 

που αποτελούν την κινητήρια δύναµη κάθε νέου κύκλου Kondratiev εµφανίζονται 

κατά την ‘καθοδική φάση’ και κατά την φάση ανάκαµψης του προηγούµενου.95 Έτσι 

όµως, πρώτον, εγκαταλείπεται κάθε προσπάθεια εύρεσης µιας περιόδου που να 

χαρακτηρίζεται από κάποιο είδος ισορροπίας µια και η αφετηρία κάθε κύκλου 

Kondratiev εµπεριέχεται στην καθοδική φάση και στην φάση ανάκαµψης του 

προηγούµενου. ∆εύτερον, η εµφάνιση των καινοτόµων επιχειρηµατιών παύει να είναι 

ενδογενής στο σύστηµα. Θυµίζουµε ότι η κατάσταση ισορροπίας µε την απουσία 

ρίσκου και αβεβαιότητας που την χαρακτήριζε ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την 

εµφάνιση των καινοτόµων επιχειρηµατιών και την εισαγωγή καινοτοµιών. Πλέον 

όµως µε την εισαγωγή βασικών καινοτοµιών ακόµα και σε περιόδους ύφεσης όταν η 

                                                           
95

 Συγκεκριμένα σημειώνει ότι τις δεκαετίες του 1820 και του 1830 εμφανίζονται, επιτυχώς, εκείνες 

οι καινοτομίες που θα ‘κινούσαν’ το δεύτερο κύκλο Kondratiev, ιδίως σε ότι αφορά τους 

σιδηρόδρομους (Κύκλοι, σ. 254). Επίσης τη δεκαετία του 1880, η ανάπτυξη του εξηλεκτρισμού, που 

θα χαρακτήριζε τον τρίτο κύκλο Kondratiev, είχε προχωρήσει πέρα από το πειραματικό στάδιο 

(Κύκλοι, σ. 255). Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι η χρήση του πετρελαίου για σκοπούς πέραν του 

φωτισμού, μια από τις βασικές καινοτομίες του τρίτου Kondratiev, έλαβε χώρα στα τέλη της 

δεκαετίας του 1870 (Andersen 2009, σ. 209). Έχει ενδιαφέρον το ότι, σε αυτά τα παραδείγματα που 

παραθέτει ο Schumpeter, οι καινοτομίες κάθε επόμενου Kondratiev εμφανίζονται όχι γενικά στην 

‘καθοδική φάση’ (κάμψη + ύφεση) και στην ανάκαμψη, αλλά μόνο στις δύο φάσεις γύρω από το 

κάτω σημείο καμπής του κύκλου, ήτοι στην ύφεση και στην ανάκαμψη, θυμίζοντας τη σχετική θέση 

του Kondratiev για τον χρόνο εμφάνισης σημαντικών τεχνολογικών καινοτομιών. 
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αβεβαιότητα και το ρίσκο αποτυχίας, σε ότι αφορά την πραγµάτωση επιχειρηµατικών 

σχεδίων, βρίσκονται στο ‘κόκκινο’, η εµφάνιση των σµηνών των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών καθίσταται εξωγενής στο σύστηµα.96 

 

2.1.7 Κριτικές στους Κύκλους 

(α) Το ζήτηµα της στατιστικής µέτρησης 
Το µοντέλο οικονοµικών διακυµάνσεων που παρουσίασε ο Schumpeter στους 

Κύκλους δέχθηκε δριµεία κριτική. Το σχετικό άρθρο µε την µεγαλύτερη επίδραση 

ήταν ίσως εκείνο του Kuznets στο American Economic Review (1940).  Ο Kuznets 

θεώρησε σοβαρό µειονέκτηµα της προσέγγισης του Schumpeter την απουσία 

στατιστικής επεξεργασίας των επιχειρηµάτων του καθώς και το ότι η θεώρηση του 

κύκλου και της τάσης ως µίας και ενιαίας διαδικασίας καθιστούσε αδύνατο τον 

διαχωρισµό τους και την οικονοµετρική τους επεξεργασία. Σε ότι αφορά το τελευταίο 

ζήτηµα, αρνητική κριτική άσκησε και ο Tinbergen, θεωρώντας το συγκεκριµένο 

βιβλίο ξένο προς οποιαδήποτε οικονοµετρική επεξεργασία λόγω της δοµικής 

αστάθειας που χαρακτηρίζει το όλο σύστηµα (Freeman & Louçã 2001, σ. 60). Ο 

Schumpeter σηµειώνει στους Κύκλους (σ. 206) ότι είναι δυνατό να διακρίνει κανείς 

σε µια εµπειρική χρονοσειρά, µε κυκλικές διακυµάνσεις, σηµεία ή περιοχές όπου 

ισχύει κάποιου είδους ισορροπία, και ότι αν συνέδεε κανείς τα σηµεία αυτά µε κάποια 

γραµµή τότε προκύπτει µία ‘τάση’. Έσπευσε όµως να προσθέσει πώς αυτή η τάση δεν 

περιγράφει κάτι ξεχωριστό από τον κύκλο και πως είναι χρήσιµη µόνο για λόγους 

οπτικής βοήθειας χωρίς να έχει κάποιο πραγµατικό νόηµα. “Κανένα γεγονός δεν 

αντιστοιχεί σε αυτές [τις γραµµές]. Πραγµατικός είναι µόνο ο ίδιος ο κύκλος” 

(Κύκλοι, σ. 207). ∆εν θεωρούµε ωστόσο ότι η άρνηση του Schumpeter να διαχωρίσει 

τον κύκλο από την τάση αποτελεί, κατ’ ανάγκη, µειονέκτηµα της ανάλυσης του, όπως 
                                                           
96

 O Schumpeter χαρακτήρισε αυτήν την κατάσταση ως “ένα φυσιολογικό γνώρισμα της εξελικτικής 

διαδικασίας (‘evolutionary process’)” το οποίο δεν είχε εισαχθεί στο υπόδειγμα μέχρι εκείνη τη 

στιγμή “γιατί η πρόθεση ήταν το υπόδειγμα να μείνει όσο πιο απλό γινόταν, έτσι ώστε να μπορεί να 

εκφράσει τα ουσιώδη· αλλά δεν θα παρουσιαζόταν καμία δυσκολία αν γινόταν αυτή η εισαγωγή [η 

έμφαση έχει προστεθεί]. Όπου συναντάμε αυτό το φαινόμενο, αποτελεί έναν επιπλέον σύνδεσμο 

μεταξύ δύο διαδοχικών κύκλων … Αυτό που έχει σημασία εδώ είναι ότι ο αναγνώστης θα πρέπει να 

αναγνωρίσει ότι δεν ακυρώνει το σχήμα μας” (Κύκλοι, σ. 255). Από ότι φαίνεται λοιπόν, ο 

Schumpeter δεν έδειξε να ενοχλείται ιδιαίτερα από τις θεωρητικές επιπλοκές αυτής της υπόθεσης. 
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πίστευε ο Kuznets. Άλλωστε, επιστηµολογικά, ο διαχωρισµός τάσης και κύκλου µόνο 

αθώος δεν µπορεί να χαρακτηριστεί καθώς υπεισέρχονται διάφορες αυθαίρετες 

υποθέσεις αναφορικά µε το πώς θα πρέπει να γίνει αυτός ο διαχωρισµός µε κυριότερη 

την ανεξαρτησία τάσης και κύκλου.97 

Πολύ περισσότερη ίσως βαρύτητα έχει η κριτική του Kuznets σχετικά µε την έλλειψη 

στατιστικών ενδείξεων για την ύπαρξη κύκλων, ειδικά των κύκλων  Kondratiev. 

Έχουµε ήδη αναφερθεί στα προβλήµατα στατιστικής επεξεργασίας που προκαλούνται 

από την επιµονή του Schumpeter για µέτρηση του κύκλου από την έναρξη της φάσης 

της ευηµερίας και όχι από το κατώτατο σηµείο του. Επιπλέον, µια και στα κεφάλαια 

οικονοµικής ιστορίας των Κύκλων ο Schumpeter έθεσε χρονικά την έναρξη της 

επιτυχούς εφαρµογής των καινοτοµιών πριν την φάση της ευηµερίας, προκύπτει, 

σύµφωνα µε τον Kuznets, ένα ερώτηµα ‘ποσοτικής’ φύσεως, που δεν συζητιέται από 

τον Schumpeter, και που έχει να κάνει µε το πότε τοποθετείται χρονικά η φάση της 

ευηµερίας: είναι η περίοδος κατά την οποία η εισαγωγή των σχετικών καινοτοµιών 

οδηγεί σε µάξιµουµ απόλυτης αύξησης της οικονοµικής δραστηριότητας ή σε 

µάξιµουµ ποσοστιαίας αύξησης;98 Ο Kuznets σηµειώνει πως ο ‘κύκλος’, και ειδικά ο 

κύκλος Kondratiev που αποτελούσε την βασική ‘µονάδα’ περιοδολόγησης της 

καπιταλιστικής οικονοµικής ιστορίας για τον Schumpeter, είναι ουσιαστικά µία 

ποσοτική έννοια και θα πρέπει να µετρηθεί και να καταγραφεί µε ποσοτικές 

µεθόδους. Όσο χρήσιµη και αν  είναι η ποιοτική ανάλυση που βασίζεται στην 

‘καθαρή’ οικονοµική ιστορία δεν παύει, εντούτοις, να είναι συµπληρωµατική της 

ποσοτικής ανάλυσης. Αυτό βέβαια δεν συνέβαινε στην όλη ανάλυση του Schumpeter 

στους Κύκλους (ένα έργο, θυµίζουµε, 1077 σελίδων) όπου η ποσοτική επεξεργασία 

ουσιαστικά απουσίαζε. Για τον Kuznets ένα από τα ζητήµατα που είχε αφήσει 

ανοικτά η ανάλυση του Kondratiev ήταν η απόδειξη ύπαρξης µακρών κύκλων, πέρα 

                                                           
97

 Θα μπορούσε ίσως να σημειωθεί το ίδιο και για τον (περιγραφικό) διαχωρισμό κύκλου-κύκλου 

που έκανε ο Schumpeter, στην τρίτη του προσέγγιση της πολυκυκλικότητας, χωρίς να περιγράψει τον 

τρόπο με τον οποίο θα πρέπει εμπειρικά να γίνει αυτός ο διαχωρισμός (πέρα από την παρατήρηση 

του ότι κάθε μακρότερος κύκλος περιλαμβάνει έναν ακέραιο αριθμό μικρότερων). 

98
 Ο Kuznets παρατηρεί ότι ο μέγιστος ποσοστιαίος ρυθμός αύξησης του αμερικάνικου 

σιδηροδρομικού δικτύου συνέβη πριν το 1842 ενώ το απόλυτο μάξιμουμ (σε μήκος) του εν λόγω 

δικτύου τοποθετείται πολύ μετά το 1860. Θυμίζουμε ότι η περίοδος ευημερίας του 2
ου

 κύκλου 

Kondratiev έλαβε χώρα, κατά τον Schumpeter, από το 1843 έως το 1857 (Πίνακας 1). 
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από τις περιπτώσεις χρονοσειρών τιµών και επιτοκίων ή χρονοσειρών που να υπάρχει 

επίδραση των τιµών σε αυτές (ονοµαστικές χρονοσειρές), και σε χρονοσειρές 

πραγµατικών ποσοτήτων. Σε αυτό το ζήτηµα λοιπόν οι Κύκλοι του Schumpeter δεν 

σηµείωσαν κανένα απολύτως βήµα προόδου. Τέλος, σε ότι αφορά το κοµµάτι της 

στατιστικής κριτικής, ο Schumpeter δεν παραθέτει πουθενά κάποιο κριτήριο επί τη 

βάσει του οποίου να µπορεί να γίνει εµπειρικός διαχωρισµός των κύκλων Kondratiev 

σε κύκλους Juglar (και των τελευταίων σε κύκλους Kitchin). 

(β) Κέρδη, τιµές, ποσότητες 
Εδώ θα πρέπει να θέσουµε ένα συναφές ζήτηµα. Είναι διαφορετικό πράγµα η (δίκαια) 

ενόχληση του Kuznets αναφορικά µε την απουσία ποσοτικής ανάλυσης στους 

Κύκλους και άλλο η άποψη ότι δεν υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες, τουλάχιστον, 

γραµµές στο εν λόγω πόνηµα (αλλά και στη Θεωρία) σχετικά µε το πως ανέµενε ο 

Schumpeter να κινηθούν κάποιες βασικές οικονοµικές µεταβλητές στην πορεία του 

‘κύκλου’, και πιο συγκεκριµένα του κύκλου Kondratiev. Πιο συγκεκριµένα, το 

ζήτηµα έχει να κάνει µε το ποιες µεταβλητές µπορούµε, αν ακολουθήσουµε την 

(δαιδαλώδη σε πολλά σηµεία) λογική του Schumpeter, να θέσουµε στους κάθετους 

άξονες των Σχηµάτων 1-4.99 Υπάρχει η διαδεδοµένη άποψη ότι καλύτερο θα ήταν να 

µην βάλουµε καµιά µεταβλητή στους εν λόγω άξονες, µε τα σχετικά διαγράµµατα να 

έχουν έναν απλώς παιδαγωγικό χαρακτήρα. Για παράδειγµα, στο σηµαντικό του 

βιβλίο για την οικονοµική του Schumpeter, ο Andersen φτάνει να υποστηρίξει αυτήν 

την θέση (2009, σ. 231).100 Είναι αλήθεια ότι ο Schumpeter δεν ορίζει σε κάποιο 

σηµείο του έργου του τον οικονοµικό κύκλο (σε όρους αναµενόµενης κίνησης 

                                                           
99

 Σε περίπτωση που οι εν λόγω μεταβλητές κινούνται προκυκλικά φυσικά. Για μεταβλητές που 

κινούνται αντι-κυκλικά προφανώς ισχύουν τα αντίθετα από τα εικονιζόμενα στα σχήματα. 

100
 Οι Clemence & Doody (1950), πρώην φοιτητές του Schumpeter που επιχείρησαν την πρώτη 

σχετικά συστηματική ανάλυση του έργου του, φτάνουν μάλιστα στο άκρο του να υποστηρίξουν ότι 

δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα με την έλλειψη ορισμού του κύκλου από την μεριά του Schumpeter 

διότι η όλη ανάλυση διεξάγεται σε ποιοτικούς όρους: “Δεν υπάρχει κάποιος καθαρός (‘neat’) 

ορισμός των οικονομικών κύκλων στην πραγματεία του καθηγητή Schumpeter πολύ απλά γιατί θα 

ήταν αδύνατον να δώσει κάποιον” (σ. 73), και λίγο παρακάτω, “Εκτός και αν δύναται να βρεθεί 

κάποιο σοβαρό σφάλμα στο Σουμπετεριανό Σύστημα, το γεγονός ότι δεν μπορεί να ταιριάξει εύκολα 

σε στατιστικά δεδομένα δεν συνιστά βάσιμη αντίρρηση απέναντι στο υπόδειγμα” (σ. 74). 
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κάποιων θεµελιωδών, έστω, µεταβλητών) µε σαφήνεια.101 Γνώµη µας ωστόσο είναι 

πως στην όλη ανάλυση του Schumpeter (και σε καθεµιά από τις διαδοχικές του 

προσεγγίσεις) ο µετρονόµος του κύκλου είναι η κερδοφορία των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών (ειδικά σε όρους ρυθµού µεγέθυνσης). Το άνω σηµείο καµπής του 

κύκλου έρχεται λόγω της µείωσης της καινοτοµούσας δραστηριότητας η οποία µε τη 

σειρά της οφείλεται στη στασιµότητα της κερδοφορίας. Συνεπώς, µια µεταβλητή-

δείκτης (‘indicator variable’) που θα µπορούσε να τοποθετηθεί στον κάθετο άξονα 

των Σχηµάτων 1-4 είναι κάποιος δείκτης της κερδοφορίας των κλάδων στους οποίους 

δραστηριοποιούνται οι καινοτόµοι επιχειρηµατίες ή ακόµα, αν µιλάµε σε όρους 

κύκλων Kondratiev, και κάποιος δείκτης της κερδοφορίας ολόκληρου του 

συστήµατος, µια και τα σµήνη καινοτοµιών που κινούν τους κύκλους Kondratiev 

είναι τέτοιας κλίµακας που αναµένεται να έχουν ευεργετικές επιδράσεις σε πολύ 

περισσότερους τοµείς από αυτούς στους οποίους εµφανίζονται. 

Τέλος, σε ότι έχει να κάνει µε τις διακυµάνσεις άλλων µεταβλητών, θα αναφερθούµε 

στις θέσεις102 του Schumpeter σχετικά µε την αναµενόµενη κίνηση του επιπέδου 

τιµών και του πραγµατικού προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου Kondratiev. Το 

επίπεδο τιµών θεωρείται πως χρησιµεύει µόνο ως δείκτης της (κυκλικής) συγκυρίας 

και δεν την προκαλεί. Ο Schumpeter σχολιάζει σχετικά ότι “σε γενικές γραµµές η 

[προκυκλική] σχέση είναι αρκετά ικανοποιητική” (Κύκλοι, σ. 450). Οι λόγοι είναι 

παρόµοιοι µε αυτούς που ήδη έχουµε αναφέρει στη συζήτηση για το πρωταρχικό 

κύµα. Σε αδρές γραµµές, αναµένεται ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης να είναι 

µεγαλύτερος από τον ρυθµό αύξησης της παραγωγής κατά την ανοδική περίοδο του 

κύκλου, µε συνέπεια να υπάρχει ανοδική τάση στις τιµές, ενώ το αντίστροφο 

αναµένεται στην καθοδική φάση του κύκλου µε συνέπεια την πτωτική τάση των 

τιµών: “Είναι απαραίτητο … να απεκδυθεί κανείς την προκατάληψη του ότι µια 

γενική πτώση στις τιµές, όπως φυσιολογικά θα συνέβαινε εξαιτίας της λειτουργίας του 

κυκλικού µηχανισµού [η έµφαση έχει προστεθεί], είναι από µόνη της καταστροφική ή 

πρόξενος καταστροφών” (Κύκλοι, σ. 450). Η πτώση των τιµών κατά την κάµψη αν 

                                                           
101

 Φυσικά δεν είναι ο μόνος μελετητής οικονομικών κυκλικών διακυμάνσεων για τον οποίο ισχύει 

κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο είναι διαδεδομένο, προφανώς και λόγω των δυσκολιών του 

συγκεκριμένου ζητήματος. 

102
 Περισσότερο βέβαια πρόκειται για κατευθυντήριες γραμμές που αναδύονται από την, σε πολλά 

σημεία παρεκβατική συζήτηση του Schumpeter, παρά για ξεκάθαρες θέσεις. 
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και ιδιαίτερα επώδυνη για αρκετές επιχειρήσεις δεν παύει να είναι ο απαραίτητος 

µηχανισµός εξισορρόπησης του συστήµατος.  

Σε ότι αφορά το συνολικό πραγµατικό προϊόν αναµένεται αύξηση του σε όλες τις 

φάσεις, µε εξαίρεση κάποια χρόνια της ύφεσης που ο Schumpeter ονοµάζει ‘βαθιά 

ύφεση’ (χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις) όπου µπορεί να υπάρξει µείωση του 

συνολικού προϊόντος. Το πραγµατικό προϊόν στους τοµείς παραγωγής 

κεφαλαιουχικών αγαθών θα αυξηθεί κατά την ανοδική φάση, ενώ κατά την καθοδική 

φάση η αύξηση του θα είναι µικρότερη ή θα γνωρίσει και πτώση (Κύκλοι. σ. 504). 

Ερχόµενοι στους τοµείς παραγωγής καταναλωτικών αγαθών, το πραγµατικό προϊόν 

τους θα αυξηθεί µεν κατά την ευηµερία, αλλά κατά την περίοδο της κάµψης η 

αύξηση του θα είναι ακόµα µεγαλύτερη, και θα λάβει µορφή χιονοστιβάδας όπως 

αναφέρει γλαφυρά ο Schumpeter (Κύκλοι, σσ. 502-3). Το καθαρό αποτέλεσµα από τις 

κινήσεις των δύο αυτών ειδών οικονοµικών τοµέων, στο συνολικό (βιοµηχανικό) 

προϊόν, αναµένεται να είναι το εξής: αύξηση στην φάση της ευηµερίας, και ακόµα 

µεγαλύτερος ρυθµός αύξησης κατά την χρονική διάρκεια του συνόλου των 

υπόλοιπων τριών φάσεων, ιδίως δε στην φάση της κάµψης (Κύκλοι, σ. 504 και σ. 

507).103 

Το τελικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι ο Schumpeter ανέµενε τους ρυθµούς 

µεγέθυνσης του πραγµατικού βιοµηχανικού προϊόντος να κινούνται αντι-κυκλικά και 

το επίπεδο τιµών προκυκλικά. Ακόµα, ανέµενε η διαχρονική άνοδος του πραγµατικού 

προϊόντος να συνοδεύεται εµπειρικά από µια διαχρονική πτώση του επιπέδου τιµών. 

Αυτός ο συνδυασµός συνεχώς αυξανόµενου προϊόντος και µακροχρόνιας κυκλικής 

και πτωτικής κίνησης των τιµών ήταν το διαχρονικό αποτέλεσµα των σµηνών 

βασικών καινοτοµιών και των επιδράσεων τους στο οικονοµικό σύστηµα κατά τη 

διάρκεια µιας σειράς κύκλων Kondratiev.104 

                                                           
103

 Οι κινήσεις των μικρότερων κύκλων κυριαρχούνται από την κίνηση του κύκλου Kondratiev. Για 

παράδειγμα στην καθοδική φάση του Kondratiev η αύξηση στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών 

θα υπερκεράσει οποιαδήποτε αντίθετη τάση προερχόμενη από αντίθετες φάσεις μικρότερων 

κύκλων (Κύκλοι, σ. 503). 

104
 Τουλάχιστον αυτό είναι το νόημα που βγάζουμε από μια σειρά σχετικών δαιδαλωδών και 

‘δύσπεπτων’ προτάσεων, κατάστικτων με παραμορφωτικές παρεκβάσεις που δυσχεραίνουν το 

νόημα. Δες π.χ. Κύκλοι, σ. 507. 
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(γ) Καινοτοµίες και ισορροπία 
Ο δεύτερος τύπος κριτικής αναφορικά µε τους Κύκλους είχε να κάνει µε την 

αιτιολόγηση της χρονικής ασυνέχειας στην εµφάνιση οµάδων καινοτοµιών.105 Κατά 

τον Kuznets, στην ανάλυση των Κύκλων η ασυνέχεια αυτή οφείλεται, µε τη σειρά 

της, στις ασυνέχειες που παρουσιάζει η χρονική κατανοµή της “ιδιοφυίας των 

καινοτόµων επιχειρηµατιών” (‘entrepreneurial genius’), θέση µε την οποία συµφωνεί 

και ένας εκ των σηµαντικότερων νεο-σουµπετεριανών οικονοµολόγων, ο Christopher 

Freeman.106 Όπως όµως ορθά σηµειώνουν οι Clemence & Doody (1950, σ. 53-54) ο 

Schumpeter δεν θεωρούσε τους καινοτόµους επιχειρηµατίες κάτι το ιδιαίτερα σπάνιο. 

Σύµφωνα µε τον Schumpeter δεν αρκούσε να έχει κανείς δίκιο αναφορικά µε τις 

τεχνολογικές δυνατότητες µιας καινοτοµίας, αλλά θα έπρεπε να έχει δίκιο και στη 

σωστή στιγµή, πράγµα που σηµαίνει ότι θα έπρεπε να έχει δίκιο και αναφορικά µε τις 

οικονοµικές προοπτικές κερδοφορίας της εν λόγω καινοτοµίας. Συνεπώς, ήταν ορθή η 

παρατήρηση του Oskar Lange (1941) όταν σηµείωνε πως είναι λανθασµένο να 

αναζητά κανείς, στο σύστηµα του Schumpeter, την αιτία της ασυνέχειας στην 

εµφάνιση των καινοτοµιών σε µια υποτιθέµενη ασυνέχεια εµφάνισης 

επιχειρηµατικών ικανοτήτων. Οι καινοτοµίες των καινοτόµων επιχειρηµατιών 

“εισάγονται µόνο σε ορισµένες συγκυρίες της οικονοµικής ιστορίας, ήτοι, όταν το 

ρίσκο της αποτυχίας δεν είναι υπερβολικό” (Lange 1941, σ. 191) κάτι που συµβαίνει 

όταν βρισκόµαστε στην περιοχή ισορροπίας ή κοντά σε αυτήν. Τότε µόνο παρέχονται 

τα (χρηµατικά) µέσα στον καινοτοµούντα επιχειρηµατία για την πραγµάτωση των 

σχεδίων του. Αυτό το γεγονός, σε αλληλοσύνδεση µε το ότι οι επόµενοι καινοτόµοι 

επιχειρηµατίες εµφανίζονται στον οικονοµικό κλάδο (ή στους οικονοµικούς κλάδους) 
                                                           
105

 Ο Kuznets σε κάποια σημεία συγχέει την έννοια της καινοτομίας με την έννοια της εφεύρεσης ενώ 

αλλού αποκλείει την δυνατότητα ασυνεχειών στην εισαγωγή των ομάδων των καινοτομιών λόγω 

ανυπαρξίας αντίστοιχων ασυνεχειών στην εμφάνιση των εφευρέσεων από τις οποίες προέρχονται 

(π.χ. Kuznets 1940, σ. 263 και σ. 264). Ωστόσο αυτός ο τύπος κριτικής, σε ότι αφορά την εμφάνιση 

ομάδων καινοτομιών στην ανάλυση του Schumpeter, είναι εντελώς άστοχος. Ο Schumpeter πρώτον 

διέκρινε αυστηρά μεταξύ εφεύρεσης και καινοτομίας και δεύτερον δεν έβλεπε κάποια 

θεωρητικοποιήσιμη συσχέτιση μεταξύ της εμφάνισης μιας εφεύρεσης και της οικονομικής της 

εφαρμογής μέσω της εισαγωγής μιας καινοτομίας στο οικονομικό σύστημα (Κύκλοι, σσ. 84-86). 

106
 “Αντί να συζητήσει τις περιστάσεις εκείνες που μπορεί να ενθαρρύνουν ή να εμποδίσουν 

καινοτομίες, και το γιατί εμφανίζονται σε σμήνη, ο Schumpeter απλά επιμένει ότι είναι το 

αποτέλεσμα υπερ-φυσικών [‘super-normal’] ατόμων με εξαιρετική εξυπνάδα και ενέργεια” (Freeman 

1997, σσ. 8-9). 
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όπου αρχίζουν να φαίνονται προοπτικές επιτυχίας λόγω της δράσης των πρώτων (και 

πρωτοπόρων) καινοτόµων επιχειρηµατιών, αποτελεί τον λόγο για τον οποίο, στο 

σύστηµα του Schumpeter, οι καινοτοµίες εµφανίζονται ασυνεχώς και ανά οµάδες. 

Το καίριο όµως πρόβληµα που ούτε ο Kuznets, ούτε ο Lange θίγουν είναι πώς στον 

βαθµό που ο Schumpeter προσέγγιζε όλο και εγγύτερα την καπιταλιστική 

πραγµατικότητα (µέσω των τριών διαδοχικών προσεγγίσεων του και έπειτα της 

ιστορικής του ανάλυσης), η λεγοµένη περιοχή ισορροπίας (‘neighborhood of 

equilibrium’) του συστήµατος του, που την σηµασία της για την ενδογένεια στην 

(ασυνεχή) εµφάνιση οµάδων καινοτοµιών σωστά διείδε ο Lange (σε αντίθεση µε τον 

Kuznets), γίνεται όλο και πιο θολή από άποψη ποιοτικών χαρακτηριστικών µέχρι που 

εξαφανίζεται πλήρως ακόµα και ως υπόσταση υπαρκτή στον χρόνο. Θυµίζουµε ότι η 

συζήτηση για το πρωταρχικό κύµα ξεκινά από µια κατάσταση γενικής (βαλρασιανής) 

ισορροπίας· στο δευτερογενές κύµα, η υπόθεση του τέλειου ανταγωνισµού και της 

γενικής ισορροπίας, όταν το σύστηµα βρίσκεται σε ‘στάση’, εγκαταλείπονται για µια 

σχετικά αδιευκρίνιστη κατάσταση που ο Schumpeter εξακολουθεί να µεταχειρίζεται 

ως ‘κάτι σαν ισορροπία’ (η οποία όµως, όπως έχουµε δει περιέχει πολλά στοιχεία 

ανισορροπίας)· στην τρίτη προσέγγιση αυτή η κατάσταση ηµι-ισορροπίας, ας 

χρησιµοποιήσουµε αυτήν την έκφραση ελλείψει άλλης, του δευτερογενούς κύµατος 

φτάνει στο σηµείο να εµφανίζεται µόνο µία φορά ανά µισό αιώνα περίπου·107 τέλος, 

στη συζήτηση του της οικονοµικής ιστορίας του καπιταλισµού, µε την εισαγωγή των 

βασικών καινοτοµιών κάθε νέου κύκλου Kondratiev στις φάσεις (κυρίως) της ύφεσης 

και της ανάκαµψης κάθε προηγούµενου, µπαίνουµε στο τελικό στάδιο αυτής της 

διαδικασίας µε την έννοια της ισορροπίας να εξαλείφεται πλήρως τόσο ποιοτικά όσο 

και χρονικά. Η συνέπεια είναι ασφαλώς δοµική για το όλο σύστηµα διότι η εµφάνιση 

σµηνών καινοτόµων επιχειρηµατιών και οµάδων καινοτοµιών αντί να συνιστά 

οργανικό κοµµάτι της καπιταλιστικής εξέλιξης, όπως σκόπευε να καταδείξει ο 

Schumpeter, καθίσταται εξωγενής στην καπιταλιστική διαδικασία. Κι αυτό γιατί η 

ύφεση ενός κύκλου Kondratiev αναµένεται να χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

αβεβαιότητα λόγω της χαµηλής κερδοφορίας και του αγώνα των επιχειρήσεων για 

επιβίωση· µια κατάσταση, µε άλλα λόγια, ουδεµία σχέση έχουσα µε τη νεοκλασική 

                                                           
107

 Όταν και υποτίθεται πώς ξεκινούν μαζί και οι τρεις κύκλοι. Αφήνουμε κατά μέρος το ζήτημα 

εμφάνισης καινοτομιών σε έναν κύκλο Juglar που εξελίσσεται ‘κατά μήκος’ ενός κύκλου Kondratiev, 

άρα εξ ορισμού εκτός ισορροπίας. 
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ισορροπία και την απουσία ρίσκου που ενδογενοποιούσαν τα σµήνη καινοτόµων 

επιχειρηµατιών και καινοτοµιών  στην ανάλυση του Schumpeter. 

Ο Paul Sweezy (1943), που υπήρξε και φοιτητής του Schumpeter,  στη συζήτησή του 

για την θεωρία καινοτοµίας του τελευταίου, υποστηρίζει παρόµοια µε τον Kuznets ότι 

οι καινοτόµοι επιχειρηµατίες είναι άνθρωποι µε ειδικά χαρίσµατα που λόγω των 

εξαιρετικών προσωπικών τους ιδιοτήτων δηµιουργούν καινοτοµίες. Ωστόσο, το θέµα 

που ήθελε να θίξει κυρίως ο Sweezy, και που µας ενδιαφέρει εδώ, δεν ήταν τα 

ιδιαίτερα χαρίσµατα των καινοτόµων επιχειρηµατιών αλλά η προέλευση του 

πλεονάσµατος (‘surplus’) στο σύστηµα του Schumpeter. Κατά τον Sweezy αν γίνει 

αποδεκτή η υπόθεση του Schumpeter ότι η συσσώρευση (αποταµίευση) είναι 

παράγωγο της καινοτοµίας, τότε δύναται να γίνει αποδεκτή και η υπόθεση του 

υποδείγµατος κυκλικής ροής, όπου οι καπιταλιστές απουσιάζουν και τα µόνα 

εισοδήµατα είναι οι µισθοί και οι γαιοπρόσοδοι. Ωστόσο, αυτή ακριβώς η υπόθεση 

είναι που θα πρέπει εξ αρχής να θεωρηθεί απαράδεκτη. Αν ξεκινήσει κανείς από µια 

ταξική δοµή της οικονοµικής διαδικασίας διαφορετική από την βαλρασιανίζουσα 

αφετηριακή δοµή του Schumpeter, πιο συγκεκριµένα από µία δοµή µε καπιταλιστές 

ιδιοκτήτες µέσων παραγωγής τότε, υποστηρίζει ο Sweezy, θα καταλήξει σε 

αντιστροφή αιτίας και αιτιατού. Η βιοµηχανική καινοτοµία θα παραµείνει ένα 

κοµβικό ζήτηµα, ωστόσο δεν θα είναι εκείνη που θα προκαλεί την συσσώρευση 

κεφαλαίου, αλλά η συσσώρευση κεφαλαίου εκείνη που θα προκαλεί την καινοτοµία. 

Και αυτό γιατί ο καπιταλιστής που καινοτοµεί θα οικειοποιείται µεγαλύτερο 

πλεόνασµα από τους υπόλοιπους, ενώ η πίεση του ανταγωνισµού θα εξαφανίσει 

όσους καπιταλιστές αρνούνται να συµµορφωθούν στα νέα δεδοµένα. Η όποια 

λειτουργία των καινοτόµων επιχειρηµατιών του Schumpeter τίθεται έτσι σε ένα 

ρεαλιστικό πλαίσιο που εστιάζει στις πιέσεις που ασκούν οι ανάγκες της κερδοφορίας 

και της συσσώρευσης κεφαλαίου, µέσω του ανταγωνισµού, προς την κατεύθυνση της 

καινοτοµίας.108  

Αν προχωρήσουµε στον δρόµο της παραπάνω αντίληψης του καπιταλισµού τότε, στα 

πλαίσια των κύκλων Kondratiev, µπορούµε ίσως να θεωρήσουµε ότι η πλέον 
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 “Μπορούμε να θεωρήσουμε τον τυπικό καινοτόμο [καπιταλιστή] ως το εργαλείο των κοινωνικών 

σχέσεων στις οποίες είναι εμπλεκόμενος και οι οποίες τον αναγκάζουν να καινοτομήσει υπό την 

απειλή της εξολόθρευσης του.” (Sweezy 1943, σ. 96) 
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κατάλληλη περίοδος για την εισαγωγή καινοτοµιών µεγάλου βεληνεκούς δεν θα είναι 

µια υποτιθέµενη περίοδος ισορροπίας κατά τη διάρκεια της οποίας το ρίσκο της 

αποτυχίας είναι χαµηλότερο από κάθε άλλη φάση του κύκλου. Αντίθετα, σε ένα 

οικονοµικό σύστηµα σαν το καπιταλιστικό όπου η καινοτοµία είναι συνάρτηση της 

πίεσης της κερδοφορίας και του ανταγωνισµού, είναι εξαιρετικά πιθανό να 

παρατηρούµε εισαγωγή καινοτοµιών σε περιόδους όπου η ισχύς του ανταγωνισµού 

είναι ιδιαίτερα µεγάλη και η πίεση για πραγµάτωση κερδών ισχυρότερη από άλλες 

φάσεις του κύκλου. Τέτοιες περίοδοι είναι αυτές που, θυµίζουµε, ανέφερε ο 

Kondratiev όταν εξέταζε τη χρονική εµφάνιση καθοριστικών για τον µακρό κύκλο 

καινοτοµιών, δηλαδή πριν ή λίγο µετά την αρχή του µακρού κύκλου, όταν και η 

κερδοφορία βρίσκεται σε χαµηλά επίπεδα. Υπό αυτήν την θεώρηση, η εισαγωγή 

καινοτοµιών, ιδίως των βασικών καινοτοµιών που σχετίζονται µε κάθε κύκλο 

Kondratiev, αναµένεται να γίνει, κυρίως, όχι όταν το ρίσκο αποτυχίας είναι 

µικρότερο, αλλά όταν ο κίνδυνος της καταστροφής είναι µεγαλύτερος. 

 

2.1.8 Μακροί Κύκλοι και ∆ηµιουργική Καταστροφή 

Το Καπιταλισµός, Σοσιαλισµός και ∆ηµοκρατία (1942) είναι το πλέον δηµοφιλές και 

διαβασµένο βιβλίο του Schumpeter (Andersen 2009, σ. 155). Αποτελείται από 4 

µέρη, το δεύτερο εκ των οποίων καταπιάνεται µε τον καπιταλισµό.109 Σε αυτό το έργο 

ο Schumpeter εγκαταλείπει πλήρως τις υποθέσεις της ισορροπίας, του τέλειου 

ανταγωνισµού κτλ. καθώς και την υπόθεση της χρηµατοδότησης καινοτοµιών από 

τον τραπεζικό τοµέα κατά κύριο λόγο και όχι από ίδια µέσα.110 Υιοθετεί δε, επίσης, 

την άποψη πως η εµφάνιση καινοτοµιών δεν απαιτεί πλέον την εµφάνιση νέων 

καινοτόµων επιχειρηµατιών που ιδρύουν νέες επιχειρήσεις αλλά πως, ειδικά από τις 

αρχές του 3ου κύκλου Kondratiev και έπειτα, η εµφάνιση τεράστιων σε µέγεθος, σε 

σχέση µε τον 19ο αιώνα, επιχειρήσεων οδηγεί στην δηµιουργία εξειδικευµένων 

τµηµάτων έρευνας και ανάπτυξης που υποκαθιστούν τον ρόλο των καινοτόµων 

επιχειρηµατιών αναλαµβάνοντας τον ρόλο της εισαγωγής καινοτοµιών. Ωστόσο, ο 

                                                           
109

 Το πρώτο μέρος έχει ως θέμα του τον Μαρξ, το τρίτο τον σοσιαλισμό και το τέταρτο τα 

σοσιαλιστικά κόμματα. 

110
 Χαρακτηριστικά αναφέρει σε κάποιο σημείο ότι, όπως και στον ρωσικό κομμουνισμό, έτσι και 

στον καπιταλισμό (της εποχής του) η χρηματοδότηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων γίνεται 

κατά βάση όχι μέσω πίστωσης αλλά από εσωτερικά πλεονάσματα (Καπιταλισμός, σ. 87). 
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Schumpeter δεν επιχειρεί να συναρθρώσει όλα τα παραπάνω σε µια νέα θεωρία 

κύκλου ούτε και συζητάει την σύνδεση τους µε τη θεωρία που παρουσίασε στην 

Θεωρία και στους Κύκλους.111  

Στο παρόν λοιπόν, θα ασχοληθούµε µόνο µε ένα σηµαντικό ζήτηµα που θίγεται στον 

Καπιταλισµό και που είναι χρήσιµο να συνδεθεί µε την πρότερη συζήτησή µας. Πιο 

συγκεκριµένα, στον Καπιταλισµό ο Schumpeter παροµοιάζει τους µακρούς 

κύκλους
112 µε διαδοχικές διακυµάνσεις καθεµιά από τις οποίες περιλαµβάνει µία 

βιοµηχανική επανάσταση και την απορρόφηση των αποτελεσµάτων της 

(Καπιταλισµός, σσ. 67-68). Σε αυτά τα πλαίσια είναι που χρησιµοποιεί για πρώτη 

φορά και την πλέον γνωστή έκφραση µε την οποία είναι συνδεδεµένο το όνοµα του: 

∆ηµιουργική Καταστροφή (‘Creative Destruction’). Αξίζει να παραθέσουµε το 

παρακάτω εκτενές χωρίο στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριµένη έκφραση, µια και 

είναι ίσως το πλέον αντιπροσωπευτικό της άποψης που είχε ο Schumpeter για τον 

καπιταλισµό: 

 “Ο καπιταλισµός λοιπόν είναι, εκ φύσεως, µία µορφή ή µέθοδος οικονοµικής 

αλλαγής και όχι µόνο ποτέ δεν είναι, αλλά και ποτέ δεν µπορεί να είναι στάσιµος. Και 

αυτός ο εξελικτικός [‘evolutionary’] χαρακτήρας της καπιταλιστικής διαδικασίας δεν 

οφείλεται απλά στο γεγονός ότι η οικονοµική ζωή λαµβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό 

και φυσικό περιβάλλον που αλλάζει και που µε τις αλλαγές του µεταβάλλει τα 

δεδοµένα της οικονοµικής δράσης· αυτό το γεγονός είναι σηµαντικό και αυτές οι 

αλλαγές (πόλεµοι, επαναστάσεις κτλ) συχνά επηρεάζουν την βιοµηχανική αλλαγή, 

αλλά δεν είναι οι κινητήριες δυνάµεις της. Ούτε οφείλεται αυτός ο εξελικτικός 

χαρακτήρας σε µία ηµιαυτόµατη αύξηση του πληθυσµού και του κεφαλαίου [διάβαζε 

αποταµίευση/συσσώρευση] ή στις ιδιοτροπίες των νοµισµατικών συστηµάτων για τις 

οποίες ισχύουν ακριβώς τα ίδια πράγµατα. Η θεµελιώδης ώθηση που ξεκινά και 

κρατά την καπιταλιστική µηχανή σε κίνηση προέρχεται από τα νέα καταναλωτικά 

αγαθά, τις νέες µεθόδους παραγωγής ή µεταφοράς, τις νέες αγορές, τις νέες µορφές 

βιοµηχανικής οργάνωσης που η καπιταλιστική πρωτοβουλία δηµιουργεί … Η ίδια 
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 Σύμφωνα με την μαρτυρία του Samuelson ο Schumpeter του εκμυστηρεύθηκε ότι ο Καπιταλισμός 

δεν ήταν παρά ένα πρόχειρο ‘φτηνής’ αξίας πόνημα (‘off-the-cut potboiler’) που γράφτηκε για να 

κερδίσει χρήματα (αναφέρεται στον Andersen 2009, σ. 155). 

112
 Για την ακρίβεια χρησιμοποιεί τον όρο ‘μακρά κύματα’ (‘long waves’). 
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διαδικασία βιοµηχανικής µετάλλαξης [‘industrial mutation’] – αν µπορώ να 

χρησιµοποιήσω αυτόν τον βιολογικό όρο – που ακατάπαυστα επαναστατικοποιεί την 

οικονοµική δοµή εκ των έσω, ακατάπαυστα καταστρέφει την παλιά δοµή, 

ακατάπαυστα δηµιουργεί µια νέα.113  Αυτή η διαδικασία της ∆ηµιουργικής 

Καταστροφής είναι το ουσιώδες γεγονός που χαρακτηρίζει τον καπιταλισµό. Είναι 

αυτό στο οποίο συνίσταται ο καπιταλισµός και αυτό µε το οποίο κάθε καπιταλιστική 

επιχείρηση θα πρέπει να ζει.”  

(Καπιταλισµός, σσ. 82-3) 

Η διαδικασία της δηµιουργικής καταστροφής παίρνει τη µορφή µιας διαρκούς 

θύελλας (‘perennial gale’) και τα αποτελέσµατα της είναι µακροχρόνια (Καπιταλισµός 

σσ. 83-84), συνδέεται δηλαδή άµεσα µε το φαινόµενο των µακρών κύκλων. Αν δε, 

επιχειρήσουµε την σύνδεση µεταξύ της ανάλυσης οικονοµικής ιστορίας που 

βρίσκουµε στους Κύκλους σχετικά µε την εισαγωγή των βασικών καινοτοµιών κάθε 

νέου Kondratiev στην καθοδική φάση του προηγούµενου και της έννοιας της 

δηµιουργικής καταστροφής, κάτι που δεν κάνει ρητά ο Schumpeter, τότε µπορεί να 

συναχθεί ότι η ‘θύελλα’ της δηµιουργικής καταστροφής παίρνει την µορφή 

εισαγωγής νέων (βασικών) καινοτοµιών από κάποιο σηµείο της καθοδικής φάσης 

ενός κύκλου Kondratiev και έπειτα και χαρακτηρίζει την υφεσιακή ατµόσφαιρα της 

συγκεκριµένης φάσης. 
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 Όπως σημειώνει ο Schumpeter, προς αποφυγή παρεξηγήσεων: “Αυτές οι επαναστάσεις δεν είναι 

αυστηρά ακατάπαυστες· συμβαίνουν σε διακριτές περιόδους που χωρίζονται μεταξύ τους από 

περιόδους συγκριτικής ηρεμίας. Η όλη διαδικασία ωστόσο λειτουργεί ακατάπαυστα, υπό την έννοια 

ότι πάντα συμβαίνει είτε επανάσταση είτε απορρόφηση των αποτελεσμάτων της επανάστασης, με 

τις δυο [φάσεις] μαζί να διαμορφώνουν ότι είναι γνωστό ως ‘επιχειρηµατικοί κύκλοι’.” 

(Καπιταλισµός, σ. 83) 
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2.2 (Βασικές) Καινοτοµίες και Υφέσεις 

2.2.1 Το Τεχνολογικό Τέλµα του Mensch 

Η µακροχρόνια περίοδος άνθησης που ακολούθησε τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο 

εξασθένησε το ενδιαφέρον των οικονοµολόγων για το φαινόµενο των µακρών 

κύκλων.114 Το µοντέλο της κεϋνσιανής διαχείρισης του καπιταλισµού, µε την κρατική 

παρέµβαση να προσφέρει άµεσα ή να δηµιουργεί έµµεσα τον όγκο της επένδυσης που 

χρειαζόταν προκειµένου η ανεργία να παραµένει σε µικρά επίπεδα, έδειχνε να έχει 

λύσει ολοκληρωτικά το πρόβληµα των (επώδυνων τουλάχιστον) κυκλικών 

διακυµάνσεων πόσο µάλλον δε των µακροχρόνιων περιόδων στασιµότητας που 

προέβλεπε η µακροκυκλική θεώρηση της καπιταλιστικής οικονοµίας. Η κατάσταση 

αυτή ξεκίνησε να αλλάζει όταν περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η 

κερδοφορία άρχισε να χωλαίνει. Ο στασιµοπληθωρισµός της δεκαετίας του 1970, που 

ακολούθησε, διέψευσε εµπειρικά το κεϋνσιανό θέσφατο της αδυνατότητας 

συνύπαρξης (σηµαντικού) πληθωρισµού και (σηµαντικής) ανεργίας, µε συνέπεια την 

(επαν)ανάδειξη των προ-Κέυνς ορθόδοξων οικονοµικών στο προσκήνιο.  

Σε ότι αφορά όµως τη φιλολογία των µακρών κύκλων που βρισκόταν, ως επί το 

πλείστον, σε χειµερία νάρκη κατά τη διάρκεια του µεταπολεµικού µακροπερίοδου 

µπουµ, είχαµε τη δεκαετία του 1970, και συνεπεία της συνεχιζόµενης κρίσης, τη 

σηµαντικότερη συνεισφορά από τους Κύκλους του Schumpeter κι έπειτα. Πρόκειται 

για το βιβλίο Το Τεχνολογικό Τέλµα του Gerhard Mensch που πρωτοεκδόθηκε στα 
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 Και όχι μόνο των μακρών κύκλων, αλλά και των κύκλων μικρότερης διάρκειας που ήταν μέχρι τότε 

αποδεκτοί από όλους. Για παράδειγμα, κατά την περίοδο γύρω από το άνω σημείο καμπής του 

τέταρτου κύκλου Kondratiev, ο Paul Samuelson υποστήριξε τα παρακάτω στα πλαίσια του 

εορτασμού των 50 χρόνων από την ίδρυση του Εθνικού Γραφείου Οικονομική Έρευνας (National 

Bureau of Economic Research) το 1920: “Τώρα που το Εθνικό Γραφείο κλείνει τα 50 του χρόνια, 

[μπορούμε να ισχυριστούμε ότι] έχει ολοκληρώσει επιτυχώς μια από τις σημαντικότερες δουλειές 

του, αυτή που αφορά δηλαδή τον λεγόμενο επιχειρηματικό κύκλο. Δεν ξέρω πότε ιδρύθηκε η 

Αμερικάνικη Εταιρεία για τον Καρκίνο αλλά, κατ’ αναλογία, 50 χρόνια μετά την ίδρυσή της κάποιος 

αισιόδοξος θα μπορούσε να ελπίζει πως θα ήταν δυνατό [τότε] να διαγράψει τον καρκίνο από τη 

λίστα της” (Zarnowitz 1972, σ. 167). Θέλοντας να καταδείξει δε ότι οι όποιες οικονομικές 

διακυμάνσεις υπήρχαν πλέον ήταν εντελώς άλλης κλίμακας από τους προπολεμικούς οικονομικούς 

κύκλους παρομοίασε τους δεύτερους με δεινόσαυρους και τις πρώτες με σαύρες (Zarnowitz 1972, σ. 

175), θεωρώντας ότι η σοβαρότητα των προβλημάτων κυκλικής αστάθειας των καπιταλιστικών 

οικονομιών ήταν ένα φαινόμενο που ουσιαστικά ανήκε στο παρελθόν. 
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γερµανικά το 1975 (Das Technologische Patt)· η αγγλική µετάφραση του 1979 

(Stalemate in Technology) ήταν εκείνη που κατέστησε το βιβλίο ευρύτερα γνωστό. 

Στο σύγγραµµα αυτό ο Mensch επανεισάγει την έννοια της καινοτοµίας στη (διεθνή) 

συζήτηση εκείνης της εποχής περί των αιτιών της χρόνιας στασιµότητας γενικότερα 

και του ρόλου που παίζει στο µοντέλο µακρών κυκλικών διακυµάνσεων ειδικότερα. 

Αποτελεί, υπό αυτήν την έννοια, µία συνεισφορά στο πλαίσιο του σουµπετεριανού 

παραδείγµατος, πτυχές του οποίου εξετάσαµε στην προηγούµενη ενότητα. 

Η κύρια ιδέα του Mensch είναι πως ο στασιµοπληθωρισµός της δεκαετίας του 1970 

οφειλόταν στο ότι το σύνολο των σηµαντικών εκείνων καινοτοµιών που οδήγησαν 

στη µακρά οικονοµική άνθηση µετά τον Β’ΠΠ είχε εξαντλήσει την αναπτυξιακή του 

ώθηση στην οικονοµία. Το δε φαινόµενο της ακολουθίας µιας µακροχρόνιας 

περιόδου άνθησης από µια µακροχρόνια περίοδο στασιµότητας δεν ήταν κάτι που 

συνέβη πρώτη φορά, µε τη δεκαετία του 1970 να ακολουθεί τις µεταπολεµικές 

δεκαετίες οικονοµικής άνθησης, αλλά συνιστά, κατά τον Mensch, ένα 

επαναλαµβανόµενο µοτίβο στην ιστορία του καπιταλισµού. Η αναλυτική κατηγορία 

που χρησιµοποιεί ο Mensch για να ερµηνεύσει το συγκεκριµένο φαινόµενο είναι οι 

λεγόµενες “βασικές καινοτοµίες”. Οι βασικές καινοτοµίες ορίζονται ως εκείνες οι 

καινοτοµίες που δηµιουργούν νέους οικονοµικούς τοµείς (σχεδόν) εκ του µηδενός 

ή/και ως ριζικές βελτιωτικές καινοτοµίες (‘radical improvement innovations’) που 

λαµβάνουν χώρα σε ήδη υπάρχοντες οικονοµικούς τοµείς µεν αλλά είναι τέτοιας 

σηµασίας που αναµορφώνουν πλήρως τους τοµείς αυτούς δε.115 

Η εµφάνιση των βασικών καινοτοµιών λαµβάνει χώρα κυρίως υπό τη µορφή 

ασυνεχών σµηνών (à la Schumpeter). Τα σµήνη αυτά των βασικών καινοτοµιών 

παρουσιάζονται σε περιόδους ύφεσης. Ο Mensch υιοθετεί την περιοδολόγηση που 

παραθέτει ο Kuznets (1940) από τους Κύκλους του Schumpeter όπου οι περίοδοι 

ύφεσης λαµβάνουν χώρα στα ακόλουθα χρονικά διαστήµατα: 1814-1827, 1870-1885, 

και 1925-1939. Η εµφάνιση των βασικών καινοτοµιών είναι εκείνος ο καίριος 

παράγοντας που συντελεί στην έξοδο των καπιταλιστικών οικονοµιών από την ύφεση 
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 “Τα κριτήρια μας για την επιλογή των βασικών καινοτομιών μέσα από την πολλαπλότητα των 

καταγραμμένων τεχνικών γεγονότων [technical events] μπορεί να εκφραστεί ακολούθως: ένα τεχνικό 

γεγονός αποτελεί τεχνολογική βασική καινοτομία όταν το νεοανακαλυφθέν υλικό [προϊόν] ή η 

νεοαναπτυχθείσα τεχνική μπαίνουν στην κανονική παραγωγή για πρώτη φορά, ή όταν μια 

οργανωμένη αγορά για το νέο προϊόν δημιουργείται για πρώτη φορά.” (Mensch 1979, σ, 123) 
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Καθοριστικό ρόλο παίζει εδώ το ότι οι βασικές καινοτοµίες συνδέονται µεταξύ τους 

(λόγω και της δοµής εισροών-εκροών µιας οικονοµίας). Έτσι, η εµφάνιση µιας 

βασικής καινοτοµίας σε ένα (γενικό) κλάδο οδηγεί στην εισαγωγή και άλλων 

βασικών καινοτοµιών είτε στον ίδιο κλάδο είτε σε συναφείς κλάδους. Αυτός είναι και 

ο ένας εκ των δύο σηµαντικών λόγων που παραθέτει ο Mensch προκειµένου να 

αιτιολογήσει την εισαγωγή των βασικών καινοτοµιών κατά σµήνη· ο άλλος λόγος 

είναι ότι η ύφεση δηµιουργεί ένα κοινό µακροοικονοµικό περιβάλλον για τους 

περισσότερους κλάδους, όπου οι αλληλοενισχυόµενες πιέσεις της χαµηλής 

κερδοφορίας από τη µια και του ανταγωνισµού (που εντείνεται ακόµα περισσότερο 

σε σχέση µε τις σχετικά οµαλές περιόδους άνθησης) από την άλλη καθίστανται 

αφόρητες  µε συνέπεια να δηµιουργείται ένα σηµαντικό κίνητρο για την πραγµάτωση 

ριζικών καινοτοµιών που θα στοχεύουν στην έξοδο από τη στασιµότητα. 

Σχήµα 5: Βασικές Καινοτοµίες ανά δεκαετία 

 

Το Σχήµα 5 παρουσιάζει τη συχνότητα βασικών καινοτοµιών που περιλαµβάνονται 

στο δείγµα του Mensch, ανά δεκαετία και για την περίοδο 1800-1955. ∆ιακρίνονται 

ξεκάθαρες διακυµάνσεις µε µεγάλες συγκεντρώσεις βασικών καινοτοµιών κατά τις 

δεκαετίες του 1880 και του 1930.116 Αξίζει ίσως να επισηµάνουµε εδώ ότι αυτή η 

ασυνέχεια στην χρονική κατανοµή των βασικών καινοτοµιών διαπιστώθηκε µε 
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 Λιγότερο σαφής είναι η κορυφή της δεκαετίας του 1820 που έχει την ίδια τιμή με εκείνη της 

δεκαετίας του 1830. Ούτως ή άλλως όμως οι καταγεγραμμένες βασικές καινοτομίες για το πρώτο 

μισό του 19
ου

 αιώνα είναι σχετικά λίγες, όπως θα δούμε και παρακάτω, έτσι ώστε να μπορούν να 

συναχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. 
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έκπληξη από τον ίδιο τον Mensch αφότου συλλέχθηκαν τα σχετικά στοιχεία, µια και 

ο αρχικός σκοπός της έρευνας του, όπως αναφέρει, ήταν εντελώς άσχετος µε τη 

σύνδεση µεταξύ βασικής καινοτοµίας και µακρού κύκλου (Mensch 1979, σ. 130). 

Επιπλέον, οι βασικές καινοτοµίες που απαρτίζουν το δείγµα του Mensch (ιδίως για το 

19ο αιώνα) υποδείχθηκαν από οµάδα συνεργατών του που ήταν µέλη διαφόρων 

επιστηµονικών ιδρυµάτων της ∆υτικής Γερµανίας µια και απαιτούνταν σχετική 

εξειδίκευση για να σχηµατιστεί ένα τέτοιο δείγµα (Mensch 1979, σ. 123). 

Σύµφωνα µε τον Mensch, άπαξ και εισέλθει η οικονοµία στην περίοδο της άνθησης η 

εισαγωγή των βασικών καινοτοµιών παραχωρεί σταδιακά τη θέση της στην εισαγωγή 

απλών βελτιωτικών καινοτοµιών. Καθώς πλησιάζουµε στο άνω σηµείο καµπής της 

διαδικασίας αυτής η κερδοφορία συµπιέζεται (για τους ίδιους λόγους όπως και στον 

Schumpeter). Τώρα πλέον όχι µόνο οι βασικές καινοτοµίες εισάγονται µε ολοένα 

βραδύτερο ρυθµό αλλά και οι απλές βελτιωτικές καινοτοµίες τείνουν να 

παραχωρήσουν τη θέση τους στις λεγόµενες, κατά Mensch, ψευδο-καινοτοµίες 

(‘pseudo-innovations’). Στην πορεία του ανοδικού κύµατος, τα προϊόντα των κλάδων 

στους οποίους εισήχθησαν οι βασικές καινοτοµίες, έχουν λίγο-πολύ τυποποιηθεί 

(‘standardized’) από άποψη ποιότητας. Αυτό έχει ως συνέπεια οι επιχειρήσεις να 

υιοθετούν την τακτική των ψευδο-καινοτοµιών, ‘καινοτοµιών’ δηλαδή’ που 

προκαλούν αµελητέες έως ανύπαρκτες µεταβολές στην ποιότητα των προϊόντων τους, 

προκειµένου να προσελκύσουν καταναλωτικό κοινό. Επιπλέον, ολιγοπωλιακές 

καταστάσεις εµφανίζονται σε εκείνους τους κλάδους που αποτέλεσαν την 

ατµοµηχανή της µεγέθυνσης της οικονοµίας κατά το ανοδικό κύµα. Ο Mensch 

εισάγει εδώ στη συζήτηση την έννοια του ολιγοπωλίου προκειµένου να ερµηνεύσει 

την ταυτόχρονη παρουσία πληθωρισµού και ανεργίας (στασιµοπληθωρισµού) εν 

µέσω του καθοδικού κύµατος Kondratiev κατά το οποίο γράφει. Ενώ λοιπόν η 

ανεργία και η γενικότερη οικονοµική στασιµότητα (χωλαίνουσα κερδοφορία κτλ) 

οφείλονται στο “τεχνολογικό τέλµα”, ο πληθωρισµός ανάγεται στην επιλογή των 

ολιγοπωλίων να θέσουν τέτοιες τιµές στα προϊόντα τους που θα συγκρατούν τις 

αρνητικές συνέπειες από την πτώση της κερδοφορίας τους. Οι δε αυτές αυξήσεις των 

τιµών δικαιολογούνται στο αγοραστικό κοινό ως συνέπεια των, ασήµαντων, 

ποιοτικών αλλαγών που έχουν επιφέρει στα εµπορεύµατα οι ψευδο-καινοτοµίες. 

Κατά τη διάρκεια της ύφεσης παρατηρείται στροφή των επενδύσεων σε 

χρηµατοπιστωτικά προϊόντα και σχετική αποµάκρυνση των επενδυτών από τους 
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παραγωγικούς τοµείς της οικονοµίας. Ο Mensch σηµειώνει, σε συνάφεια µε την 

παραπάνω τάση, τη δραµατική µείωση του ποσοστού των εταιρικών κερδών της 

∆υτικογερµανικής οικονοµίας που επαν-επενδύθηκαν στις επιχειρήσεις: ενώ αυτό το 

ποσοστό ήταν στο 25% των εταιρικών κερδών το 1970, είχε πέσει στο 10% το 1976. 

Ταυτόχρονα, κατά την ίδια περίοδο, ο όγκος συναλλαγών στις χρηµαταγόρες και τις 

κεφαλαιαγόρες διογκώθηκε σε υπερθετικό βαθµό (Mensch 1979, σ. 20). Η εισαγωγή 

βασικών καινοτοµιών κατά σµήνη και τα θετικά αποτελέσµατα της σε όρους 

κερδοφορίας στους καινοτόµους κλάδους έχει εποµένως ως συνέπεια, µεταξύ άλλων, 

και τον σταδιακό ‘επαναπατρισµό’ των χρηµατικών κεφαλαίων στους παραγωγικούς 

τοµείς της οικονοµίας.117 

Ο Mensch αποδίδει την αδυναµία έγκαιρης εισαγωγής βασικών καινοτοµιών στις 

καπιταλιστικές οικονοµίες σε µια δοµική αποτυχία της αγοράς (‘market failure’). 

Υποστηρίζει ότι οι επιχειρήσεις είναι περισσότερο προσανατολισµένες προς τον 

στόχο των βραχυπρόθεσµων κερδών µε συνέπεια να παραµελούν την αναγκαία 

επένδυση σε βασικές καινοτοµίες. Ακόµα όµως κι όταν η ανάγκη για την εισαγωγή 

βασικών καινοτοµιών καθίσταται επιτακτική για το σύστηµα, δεν αρκεί η δράση των 

επιχειρήσεων που καινοτοµούν µόνο διότι, όπως διαπιστώνει ο Mensch, η συνδροµή 

των κυβερνήσεων στην επιτυχία αυτών των βασικών καινοτοµιών είναι επίσης 

απαραίτητη: “Η διαδικασία της αγοράς (‘market process’) τείνει, αρχικά, να 

παραµελεί τις βασικές καινοτοµίες και, µετά, να τις παράγει κατά σµήνη µε ισχυρή 

υποστήριξη από τις κυβερνήσεις” (Mensch 1979, σ. 180). Η κρατική υποστήριξη 

όµως δεν πρέπει να είναι, όπως τονίζει ο Mensch, του κλασικού Κεϋνσιανού τύπου. 

Για παράδειγµα κρατικές επενδύσεις σε παραδοσιακούς τοµείς όπως οικοδοµικές 

κατασκευές, κατασκευή δρόµων κτλ θα έχουν µικρό αποτέλεσµα σε όρους 
                                                           
117

 Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας που απαντάται στους κλασικούς 

οικονομολόγους και στον Μαρξ δεν είναι δεκτή τόσο από τους νεοκλασικούς οικονομολόγους όσο 

και από την μεγάλη πλειονότητα των ετερόδοξων οικονομολόγων. Γίνεται απορίας άξιον λοιπόν το 

πώς σε περιόδους (ειδικά μακροχρόνιας) στασιμότητας εισέρχεται στη οικονομ(ολογ)ική συζήτηση, 

κατά λανθάνοντα τρόπο, ένα είδος διάκρισης μεταξύ (καπιταλιστικών και άρα μη-δημόσιων) 

οικονομικών τομέων που παραμένουν ‘παραγωγικοί’ (ως θεωρούνταν δηλαδή και κατά την φάση της 

άνθησης) και τομέων που, αίφνης, καθίστανται, κατά κάποιο απροσδιόριστο (σε επίπεδο θεωρίας) 

τρόπο, μη παραγωγικοί ή έστω όχι και τόσο παραγωγικοί (Shaikh και Tonak 1994, σσ. 5-6). Η 

διάκριση βέβαια αυτή, έστω και σε τούτη τη λανθάνουσα μορφή της, αποσιωπάται με το πέρας της 

περιόδου στασιμότητας. 



125 

 

‘πολλαπλασιαστή’ στην οικονοµία.118 Αντίθετα, δεδοµένης της αδυναµίας του 

καπιταλιστικού συστήµατος να εισάγει έγκαιρα βασικές καινοτοµίες έτσι ώστε να 

αποφεύγονται οι υφέσεις, η κρατική προσοχή θα πρέπει να στρέφεται στη 

διευκόλυνση των επιχειρηµατιών εκείνων που αν είχαν κρατική χρηµατοδότηση θα 

ήταν πρόθυµοι να ‘πειραµατιστούν’ µε ιδέες που καλώς εχόντων των πραγµάτων θα 

µπορούσαν να εξελιχθούν σε βασικές καινοτοµίες.119 

 

2.2.2 Κριτική στη θέση του Mensch 

Οι θέσεις του Mensch αναβίωσαν, µεταξύ των ετερόδοξων οικονοµολόγων 

τουλάχιστον, τη συζήτηση γύρω από τους µακρούς κύκλους. Κυρίως αυτό συνέβη 

στα πλαίσια µιας συζήτησης γύρω από τη δυνατότητα του σουµπετεριανού 

παραδείγµατος να εξηγήσει τη µακρά στασιµότητα του τέταρτου κύκλου Kondratiev 

αν και, όπως θα δούµε στο κεφάλαιο 4, και η γενικότερη µαρξιστική προσέγγιση που 

εφιστά την προσοχή κυρίως στο ρόλο της διαχρονικής εξέλιξης της κερδοφορίας 

επιχείρησε (ή δύναται) να συµπεριλάβει την προβληµατική του Mensch στην 

ανάλυση της των µακρών κύκλων. Η βασική κριτική στα πορίσµατα του Mensch 

ασκήθηκε από τους Clark, Freeman και Soete (1981)120 οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο 

                                                           
118

 Ένα άλλο πρόβλημα της Κεϋνσιανής ανάλυσης σύμφωνα με τον Mensch είναι η υποτίμηση της 

πιθανότητας μιας γενικευμένης κρίσης λόγω των λεγόμενων σταθεροποιητικών μηχανισμών που 

υφίστανται στις σύγχρονες καπιταλιστικές οικονομίες με σημαντικότερο το αρκετά μεγάλο ποσοστό 

των κυβερνητικών δαπανών επί του ΑΕΠ. Επιπλέον, ούτε ο ισχυρισμός περί αρκετά 

διαφοροποιημένων, στο εσωτερικό τους, οικονομιών σύμφωνα με τον οποίο ο κίνδυνος εκδήλωσης 

γενικευμένης κρίσης αμβλύνεται σημαντικά λόγω του ότι η αιτία για την ύπαρξη κρίσης διαφέρει 

από κλάδο σε κλάδο και άρα δεν μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα γενικευμένη κρίση σε πολλούς 

κλάδους, μπορεί να σταθεί. Κι αυτό γιατί όπως η εισαγωγή βασικών καινοτομιών δημιουργεί 

κλάδους τεχνικά αλληλεξαρτώμενους και οδηγεί σε ένα γενικευμένο ανοδικό κύμα έτσι και η 

περίοδος της στασιμότητας εμφανίζεται ταυτόχρονα στους κλάδους που υπήρξαν οι ατμομηχανές 

της οικονομικής μεγέθυνσης, οδηγώντας σε γενικευμένη κρίση (Mensch 1979, σσ. 29-30). 

119
 Πρόσφατα, σε ένα βιβλίο που φαίνεται να προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση με τα πορίσματά του, η 

Mariana Mazzucato (2013) αναπτύσσει διεξοδικά αυτή τη θέση. Καταδεικνύει τον ιστορικά καίριο 

ρόλο του κράτους σε ότι αφορά την πραγμάτωση πολλών ριζικών καινοτομιών στην ιστορία των 

καπιταλιστικών οικονομιών, όταν η θέληση για επένδυση προς τη σχετική κατεύθυνση από τους, ας 

πούμε, ‘αρμόδιους’ επιχειρηματίες εξέλιπε. 

120
 Αλλά και Freeman, Clark και Soete (1982, κεφάλαιο 3) καθώς και Clark, Freeman και Soete (1984). 
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Mensch εστίασε την προσοχή του στη λάθος µορφή σµηνών καινοτοµιών. Αυτό που 

είχε σηµασία στην σουµπετεριανή υπόθεση, υποστήριξαν, δεν ήταν η χρονιά 

εµφάνισης των βασικών καινοτοµιών και άρα ο βαθµός στον οποίο οι βασικές 

καινοτοµίες τείνουν να συγκεντρώνονται από χρονολογικής απόψεως αλλά το κατά 

πόσο η διάχυση αυτών των βασικών καινοτοµιών στην οικονοµία οδηγεί σε νέες 

καινοτοµίες σχετιζόµενες µε τις βασικές δηµιουργώντας έτσι τα σµήνη στα οποία, 

σύµφωνα µε τους Clark et al, αναφέρθηκε ο Schumpeter. Επίσης, αµφισβήτησαν την 

υπόθεση του Mensch περί της ύφεσης ως κινητήριο µοχλό για τη γένεση των 

βασικών καινοτοµιών θεωρώντας ότι αυτή η υπόθεση δεν αντίκειται µόνο στην 

οικονοµική θεωρία αλλά και στην ίδια την κοινή λογική. Σύµφωνα µε τους Clark et 

al. η υιοθέτηση καινοτοµιών προκαλείται όχι από την πίεση του ανταγωνισµού και 

του χαµηλού επιπέδου κερδοφορίας, όπως διατεινόταν ο Mensch, αλλά από τις 

προσδοκίες περί κερδοφορίας των επιχειρηµατιών· αυτές οι προσδοκίες βρίσκονται 

σε σαφώς υψηλότερο επίπεδο κατά το ανοδικό τµήµα του µακρού κύκλου από ότι 

στο καθοδικό ενώ στην περίοδο της ύφεσης αυτής καθαυτής βρίσκονται στο 

χαµηλότερο τους επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου. Αυτό δε σηµαίνει, κατ’ 

ανάγκη, ότι οι βασικές καινοτοµίες που εισάγονται κατά την περίοδο της ύφεσης 

προσεγγίζουν το µηδέν. Η θέση των Clark et al συνίσταται στο ότι η ροή των 

βασικών καινοτοµιών είναι µάλλον άσχετη µε την φάση του κύκλου ενώ στο βαθµό 

που πιθανώς υπάρχει κάποια σχέση τότε αυτή είναι η ακριβώς αντίθετη από εκείνη 

που υποστηρίζει ο Mensch.121 

Κατά τη γνώµη µας η κριτική των Clark et al. κινείται µάλλον σε λαθεµένη 

θεωρητική βάση.122 Εφόσον µπορεί να καταδειχθεί από την έρευνα ότι υφίσταται µια 

κάποια συγκέντρωση βασικών καινοτοµιών σε συγκεκριµένες φάσεις του µακρού 
                                                           
121

 Υποστηρίζουν μάλιστα ότι “αντίθετα με την άποψη του Mensch θεωρούμε ότι η πιο πιθανή 

εξήγηση οποιασδήποτε συγκέντρωσης (‘bunching’) [βασικών καινοτομιών] σχετίζεται με προόδους 

στην [αντίστοιχη] θεμελιώδη επιστήμη (‘fundamental science’)” (Clark et al. 1981, σ. 149) Αν και οι 

Clark et al. παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως υποστηρικτές μιας ‘ορθής’ σουμπετεριανής 

προσέγγισης έναντι του Mensch θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι ο Schumpeter ήταν αντίθετος 

στη συσχέτιση των επιστημονικών εφευρέσεων με την εισαγωγή των σμηνών των καινοτομιών. Κατά 

τον Schumpeter η εισαγωγή καινοτομιών (ιδίως βασικού τύπου) εξαρτάται από το οικονομικό κλίμα 

και όχι από τις τεχνικές δυνατότητες που παρέχει ένα υπάρχον στοκ εφευρέσεων. Ο Mensch 

συμφωνεί με τον Schumpeter στο ζήτημα αυτό. 

122
 Πιο κάτω θα δούμε ότι πάσχει και εμπειρικά. 



127 

 

κύκλου τότε αυτό σίγουρα αποτελεί σηµαντικό εύρηµα στην προσπάθεια ερµηνείας 

του φαινοµένου του εν λόγω κύκλου, ανεξάρτητα από την εµπειρική κατάδειξη ή µη 

των αποτελεσµάτων διάχυσης που έπονται της εισαγωγής των βασικών καινοτοµιών. 

Άλλωστε όπως σηµειώνει και ο Mensch (1981), στην απάντησή του στους Clark et 

al., η διάκριση που έκανε στο βιβλίο του ανάµεσα σε βασικές και βελτιωτικές 

καινοτοµίες επαρκεί για να συµπεριλάβει και τα αποτελέσµατα διάχυσης των 

βασικών καινοτοµιών µια και η διαδικασία αυτή λαµβάνει χώρα, µεταξύ άλλων, και 

µε την εισαγωγή βελτιωτικών καινοτοµιών στους τοµείς πάνω στους οποίους 

επιδρούν άµεσα ή έµµεσα (µέσω της δοµής εισροών/εκροών µιας οικονοµίας) οι 

βασικές καινοτοµίες.123  

Επιπλέον, ίσως θα πρέπει να σηµειώσουµε εδώ τη θολή ερµηνεία που λαµβάνει ο 

όρος “σµήνη καινοτοµιών” σε πολλά κείµενα υποστηρικτών του Schumpeter. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των µακρών κύκλων, άλλοτε ο όρος χρησιµοποιείται για τα 

σµήνη των ριζικών καινοτοµιών που θέτουν σε κίνηση τον µακρό κύκλο και άλλοτε 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει τις ριζικές καινοτοµίες µαζί µε τις βελτιωτικές 

καινοτοµίες που τις ακολουθούν. Κατά τη γνώµη µας ο Schumpeter χρησιµοποίησε 

τον όρο µε την πρώτη έννοια και όχι µε τη δεύτερη. Κι εφόσον οι ριζοσπαστικές 

καινοτοµίες εµφανίζονται κατά σµήνη, έπεται ότι θα ακολουθήσει και η διάχυση 

τους, διαφορετικά ούτε ριζοσπαστικές θα ήταν ούτε θα υπήρχε λόγος για την οµαδική 

εµφάνιση τους. Εποµένως δεν υπάρχει κάποια λογική ανακολουθία µεταξύ της 

                                                           
123

 Οι Korotayev et al. (2011) διαιρούν το σύνολο των πατεντών που εγκρίθηκαν παγκοσμίως ανά 

χρόνο με τον παγκόσμιο πληθυσμό και δημιουργούν μια χρονοσειρά πατεντών ανά έτος και ανά 

εκατομμύριο του παγκόσμιου πληθυσμού για την περίοδο 1900-2008. Στο γράφημα που 

παρουσιάζουν προκύπτουν μακροχρόνιες διακυμάνσεις, ειδικά για τη μεταπολεμική περίοδο, με 

ανοδικές και καθοδικές τάσεις παρόμοιες με την περιοδολόγηση οικονομικής δραστηριότητας που  

προβλέπεται από τη θεωρία των μακρών κύκλων. Παρατηρούν ότι φαινομενικά αυτό το εύρημά τους 

αντιτίθεται στη θεωρία των Kondratiev-Schumpeter οι οποίοι ανέμεναν ότι οι περίοδοι ύφεσης θα 

ήταν εκείνες με πιο έντονη τεχνολογική δραστηριότητα προς την κατεύθυνση εισαγωγής 

καινοτομιών. Σημειώνουν όμως ότι οι Kondratiev-Schumpeter αναφερόντουσαν σε σημαντικές 

καινοτομίες (που θα αντιστοιχούσαν και σε σημαντικές πατέντες). Αντίθετα, ο αριθμός των πατεντών 

συνολικά είναι πιο πιθανό να ανακλά τη ροή των βελτιωτικών (μη-βασικών) καινοτομιών και άρα δεν 

προκύπτει κάποιο πρόβλημα στη θεωρία των Kondratiev-Schumpeter με το εύρημα των Korotayev et 

al. που βρίσκουν τον αριθμό των πατεντών να αυξάνεται στην ανοδική φάση του μακρού κύκλου και 

να μειώνεται στην καθοδική. 
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έννοιας των σµηνών των βασικών καινοτοµιών και των σµηνών των, ας πούµε, 

διαχυτικών αποτελεσµάτων που τις ακολουθούν όπως διατείνονται οι Clark et al. 

Αντίθετα, το πρώτο σµήνος (θεωρούµε ότι) εµπεριέχει ήδη λογικά το δεύτερο. 

Η χρονιά εισαγωγής, εποµένως, των βασικών καινοτοµιών παραµένει σηµαντική για 

την ανάλυση των µακρών κύκλων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο van Duijn 

(1983, σ. 175), ο Mahdavi (1972) εξετάζοντας 120 περιπτώσεις βασικών καινοτοµιών 

βρήκε ότι σε 83 περιπτώσεις η εισαγωγή αυτών των καινοτοµιών καθυστέρησε λόγω 

του ότι εξέλιπαν εκείνοι οι (κατά κύριο λόγο οικονοµικοί) λόγοι που θα επιτάχυναν 

την ανάπτυξη του νέου προϊόντος ή της νέας τεχνικής παραγωγής. 

 

2.2.3 Στατιστικοί Έλεγχοι σε Χρονοσειρές Βασικών Καινοτοµιών 

Η υπόθεση του Schumpeter για σµήνη (πολύ σηµαντικών) καινοτοµιών που οδηγούν 

σε µακροκυκλικές διακυµάνσεις έχει εξεταστεί ποικιλοτρόπως στη σχετική 

βιβλιογραφία που ακολούθησε τη δηµοσίευση του βιβλίου του Mensch. Ο ίδιος ο 

Mensch στο βιβλίο του, στη µοναδική του απόπειρα να επεξεργαστεί στατιστικά τη 

χρονοσειρά του των βασικών καινοτοµιών, εφάρµοσε τον µη-παραµετρικό έλεγχο 

runs µε µηδενική υπόθεση την τυχαιότητα των διακυµάνσεων των βασικών 

καινοτοµιών, η οποία Η0 και απορρίφθηκε από τον έλεγχο (Mensch 1979, σσ. 134-5).  

Ο Kleinknecht (1981) εξέταζει µια χρονοσειρά 120 καινοτοµιών προερχόµενων από 

τον Mahdavi (1972) µε τον, επίσης, µη παραµετρικό έλεγχο χ2 για ένα δείγµα (‘one-

sample χ2 test’). Συγκεκριµένα, χωρίζοντας το δείγµα σε δεκαετείς περιόδους ελέγχει 

την H0 ότι  ο αριθµός των καινοτοµιών που περιλαµβάνει κάθε δεκαετία είναι τυχαίος 

και δεν παρουσιάζει στατιστικά σηµαντική διαφορά από δεκαετία σε δεκαετία. Τα 

αποτελέσµατα του είναι διφορούµενα. Χωρίζοντας τις καινοτοµίες του σε 

καινοτοµίες προϊόντος και καινοτοµίες τεχνικής παραγωγής, απορρίπτει την H0 για 

τις καινοτοµίες προϊόντος του 20ου αιώνα αλλά δεν µπορεί να την απορρίψει για τις 

καινοτοµίες προϊόντος του 19ου αιώνα καθώς και για τις καινοτοµίες τεχνικής 

παραγωγής τόσο του 20ου όσο και του 19ου αιώνα. 

Ο van Duijn (1983) δηµιούργησε ένα δικό του δείγµα βασικών καινοτοµιών 

βασισµένος σε συγγραφικές πηγές που δεν είχαν κατά νου την υπόθεση των µακρών 

κύκλων και της εµφάνισης των καινοτοµιών κατά σµήνη (van Duijn, σ. 174). Για την 
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περίοδο 1871-1960, και διαιρώντας το δείγµα του σε δεκαετείς περιόδους, εφάρµοσε 

τον ίδιο µη-παραµετρικό έλεγχο µε τον Kleinknecht (1981) µη µπορώντας όµως να 

απορρίψει την H0 της τυχαιότητας στον αριθµό των καινοτοµιών ανά δεκαετία. Σε µια 

διαφορετική χρονική οµαδοποίηση, και υιοθετώντας τη σουµπετεριανή 

περιοδολόγηση του κύκλου (της δεύτερης και τρίτης προσέγγισης), εξετάζει (µε τον 

ίδιο έλεγχο) αν ο αριθµός των καινοτοµιών κατά τις φάσεις της ύφεσης και της 

ανάκαµψης (µαζί) είναι στατιστικά διαφορετικός από εκείνον κατά τις φάσεις της 

ευηµερίας και της κάµψης (µαζί). Βρίσκει ότι η H0 µπορεί να απορριφθεί µε 

πιθανότητα µικρότερη του 1%, προσθέτοντας όµως ότι αυτό δε συνιστά απόδειξη για 

σµήνη καινοτοµιών κατά την ύφεση.124  

Ο Solomou (1986) εφαρµόζει τον έλεγχο z για να διαπιστώσει αν ο αριθµός των 

καινοτοµιών στις περιόδους υφέσεων που ορίζει ο Mensch είναι στατιστικά 

διαφορετικός από ότι στις γειτονικές, χρονικά, περιόδους. Το δείγµα που 

χρησιµοποιεί είναι εκείνο του van Duijn (1983) και το συµπέρασµα στο οποίο 

καταλήγει είναι ότι η H0 της τυχαιότητας δεν µπορεί να απορριφθεί.125  

O Kleinknecht (1990) χρησιµοποιεί ένα µονόπλευρο έλεγχο t για να ελέγξει αν ο 

αριθµός των καινοτοµιών διαφέρει από περίοδο σε περίοδο, µε το δείγµα του να 

προέρχεται από τις σχετικές χρονοσειρές των Mensch (1979), Haustein & Neuwirth 

(1982) και van Duijn (1983). H Η0 της τυχαιότητας των καινοτοµιών απορρίπτεται 

και ο Kleinknecht καταλήγει στο ότι οι περίοδοι 1861-1881, 1901-1927 και 1962-

1968 παρουσίασαν σηµαντικά  µικρότερο αριθµό καινοτοµιών από τις περιόδους 

1881-1901 η πρώτη, 1881-1901 και 1927-1962 η δεύτερη και 1927-1962 η τρίτη.126  

                                                           
124

 Αυτή η παρατήρηση του van Duijn οφείλεται στο ότι θεωρεί πως οι βασικές καινοτομίες 

εισάγονται κυρίως κατά την φάση της ανάκαμψης. 

125
 Αν και όταν εφαρμόζει τον ίδιο έλεγχο πάνω στο δείγμα του Mensch βρίσκει ότι η H0 

απορρίπτεται για τις, κατά Mensch, υφεσιακές περιόδους 1871-1885 και 1926-1938, όχι όμως και για 

την υφεσιακή περίοδο 1813-1827. 

126
 Η περιοδολόγηση αυτή των καινοτομιών προηγείται κατά 12 έτη της περιοδολόγησης οικονομικής 

μεγέθυνσης που βρήκαν οι Bieshaar & Kleinknecht (1984) για διάφορες χρονοσειρές προϊόντος και η 

οποία παρουσιάζει ανοδικές φάσεις για τις περιόδους 1892-1913, 1939-1974 και καθοδικές για τις 

περιόδους 1873-1893, 1913-1939 και 1974-. 
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Οι Silverberg και Verspagen (2003) επισηµαίνουν ότι οι έλεγχοι z και t, των Solomou 

και Kleinknecht αντίστοιχα, προϋποθέτουν την κανονική κατανοµή. Από τη στιγµή 

όµως που ακόµα κι ένα ιστόγραµµα των σχετικών χρονοσειρών βασικών καινοτοµιών 

φανερώνει ότι δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή τα αποτελέσµατα των εν 

λόγω ελέγχων τίθενται εν αµφιβόλω. Κατασκευάζουν λοιπόν ένα δείγµα βασικών 

καινοτοµιών προερχόµενο από τις χρονοσειρές των Haustein & Neuwirth (1982) και 

του van Duijn (1983). Εφαρµόζοντας ελέγχους βασισµένους στο ότι οι βασικές 

καινοτοµίες ακολουθούν την κατανοµή Poisson ή µια παραλλαγή της, ήτοι την 

αρνητική διωνυµική κατανοµή (‘negative binomial distribution’), καταλήγουν στο ότι 

όποια σµήνη εµφανίζονται στη χρονοσειρά των βασικών καινοτοµιών είναι τυχαία 

κατανεµηµένα (και άρα δεν έχουν ιδιαίτερη παρουσία µόνο στις υφεσιακές 

περιόδους)· εποµένως, ακόµα και αν υφίστανται σµήνη καινοτοµιών εντούτοις δεν 

χαρακτηρίζονται από κάποια περιοδικότητα.  

Οι Kleinknecht και van der Panne (2008) αποδέχονται την κριτική των Silverberg και 

Verspagen περί µη κανονικής κατανοµής των βασικών καινοτοµιών και 

χρησιµοποιούν ένα νέο (µη-παραµετρικό) έλεγχο, τον έλεγχο Kruskal-Wallis, που δεν 

βασίζεται στην υπόθεση ότι η σχετική χρονοσειρά ακολουθεί την κανονική κατανοµή 

(όπως προϋπέθετε ο µονόπλευρος έλεγχος t στο άρθρο του Kleinknecht το 1990). Η 

Η0 της τυχαιότητας δεν απορρίπτεται για τα δείγµατα (χρονοσειρών) καινοτοµιών των 

Haustein & Neuwirth (1982) και του van Duijn (1983). Απορρίπτεται όµως για το 

δείγµα του Mensch (1979) όπως και για διάφορες µορφές άθροισης των τριών αυτών 

δειγµάτων. 

Τέλος, δύο περιπτώσεις όπου χρησιµοποιούνται τεχνικές που ψάχνουν απευθείας για 

κύκλους είναι οι εξής: (α) οι Haustein και Neuwirth (1982) εφαρµόζοντας φασµατική 

ανάλυση (‘spectral analysis’) πάνω σε ένα δείγµα βασικών καινοτοµιών που 

δηµιούργησαν οι ίδιοι (εν µέρει βασισµένοι στον Mensch) βρίσκουν κύκλους 

ποικίλου εύρους: 40, 32, 20, 13, 9 και 7 ετών, (β) oι de Groot και Franses (2009) 

εφαρµόζουν µια αρµονική Poisson παλινδρόµηση (‘harmonic Poisson regression’) 

πάνω στο δείγµα των Silverberg & Verspagen και βρίσκουν κύκλους διάρκειας 5, 13, 

24, 34, και 61 ετών. Όπως συµβαίνει συχνά µε τις περιπτώσεις εφαρµογής 

στατιστικών τεχνικών που ψάχνουν απευθείας για κύκλους σε οικονοµικές 

χρονοσειρές, τα αποτελέσµατα δίνουν και κύκλους για τους οποίους δεν υπάρχει 

καµιά προσδοκία ύπαρξης βάσει κάποιας οικονοµικής θεωρίας. 
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2.2.4 Λογιστική Καµπύλη και Βασικές Καινοτοµίες 
Προκειµένου να ελέγξουµε το κατά πόσο υπάρχει βάση στη θέση του Mensch ότι 

παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στην εισαγωγή καινοτοµιών κατά την περίοδο 

της ύφεσης θα χρησιµοποιήσουµε την εξίσωση της λογιστικής καµπύλης.127 Όπως 

έχουµε ήδη δει η χρονοσειρά του επιπέδου των τιµών εκφρασµένου σε όρους χρυσού 

αποτελούσε για τον Kondratiev έναν δείκτη της οικονοµικής συγκυρίας, µε τις 

µακρές περιόδους άνθησης και στασιµότητας να συνδέονται  µε τις (µακρές) ανοδικές 

και καθοδικές φάσεις του συγκεκριµένου δείκτη τιµών. Επιπλέον, θυµίζουµε ότι ο 

Kondratiev προσδιόρισε τη χρονική περίοδο πριν από το κάτω σηµείο καµπής του 

µακρού κύκλου ή και λίγο µετά από αυτό ως την πλέον κατάλληλη για την εισαγωγή 

σηµαντικών καινοτοµιών στην οικονοµία. Συγγενείς µε αυτήν την άποψη µπορούν να 

θεωρηθούν φυσικά τόσο οι θέσεις του Schumpeter (στην τελική τουλάχιστον µορφή 

της) όσο και του Mensch. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω θεωρία εποµένως, εάν είναι δυνατή η εφαρµογή µιας 

λογιστικής καµπύλης σε µια  χρονοσειρά καινοτοµιών τότε θα αναµέναµε το σηµείο 

καµπής αυτής της καµπύλης, το οποίο υποδηλώνει εκείνο το χρονικό σηµείο κατά το 

οποίο η εξεταζόµενη χρονοσειρά παρουσιάζει το µέγιστο ρυθµό µεγέθυνσης της, να 

βρίσκεται είτε στο τέλος της καθοδικής φάσης του κύκλου των ‘χρυσών τιµών’ είτε 

λίγο µετά την έναρξη της ανοδικής τους κατεύθυνσης. Για να προχωρήσουµε σε 

αυτόν τον έλεγχο θα χρησιµοποιήσουµε ένα υπερ-δείγµα (super-sample) το οποίο 

απαρτίζεται από τη συγχώνευση των τριών δειγµάτων βασικών καινοτοµιών που 

υπάρχουν στη σχετική βιβλιογραφία των κύκλων Kondratiev. Πρόκειται για το 

δείγµα του Mensch (1979), το δείγµα των Haustein & Neuwirth (1982) και το δείγµα 

του van Duijn (1983).128 Για τις (πολλές) περιπτώσεις καινοτοµιών όπου υπάρχει 

                                                           
127

 Δες το σχετικό Παράρτημα με τη συζήτηση περί λογιστικής καμπύλης και των ιδιοτήτων της. 

128
 Ένα ορθό, κατά την άποψη μας, σημείο της κριτικής των Clark et al. (1981) στον Mensch αφορά το 

ότι η τελευταία χρονιά του δείγματος του ήταν το 1955, καθώς για τη συλλογή των βασικών 

καινοτομιών του 20
ου

 αιώνα ο Mensch στηρίχθηκε αρκετά στον κατάλογο που περιέχεται στην 1
η
  

έκδοση των Jewkes et al. η οποία κυκλοφόρησε το 1960. Αυτό δημιουργεί ένα ‘αποτέλεσμα τέλους’ 

(‘end effect’) στο δείγμα καθώς οι καινοτομίες της δεκαετίας του 1950 και του 1960 

υποεκπροσωπούνται, με (πιθανή) συνέπεια να υπερτονίζεται η συγκέντρωση καινοτομιών κατά τη 

δεκαετία του 1930 σε σχέση με τη μεταπολεμική κατάσταση (Mansfield 1983). Για τον λόγο αυτό 

διορθώνουμε το δείγμα του Mensch προσθέτοντας τις καινοτομίες εκείνες που περιέχονται στη 2
η
 

έκδοση των Jewkes et al (1969) χωρίς να εμφανίζονται στην πρώτη· προσθέτουμε ακόμα εκείνες τις 
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επικάλυψη µεταξύ των τριών δειγµάτων και ασυµφωνία στη χρονιά εισαγωγής της 

βασικής καινοτοµίας ακολουθούµε την εξής µέθοδο: (α) εάν µια καινοτοµία 

εµφανίζεται και στις τρεις πηγές και η ασυµφωνία αφορά µόνο µία εκ των τριών 

πηγών τότε επιλέγουµε τη χρονιά εισαγωγής που αναφέρουν οι άλλες δύο πηγές, (β) 

εάν µια καινοτοµία εµφανίζεται σε δύο πηγές και παρουσιάζεται χρονική ασυµφωνία 

τότε επιλέγουµε την πηγή µε την παλαιότερη χρονιά εισαγωγής, (γ) εάν µια 

καινοτοµία εµφανίζεται και στις τρεις πηγές µε διαφορετική χρονιά εισαγωγής στην 

καθεµία τότε: (i) αν δυο τουλάχιστον πηγές δίνουν σχετικά κοντινές µεταξύ τους 

χρονιές επιλέγουµε την παλαιότερη εκ των δύο, (ii) αν οι τρεις χρονιές είναι σχετικά 

µακριά µεταξύ τους επιλέγουµε την παλαιότερη. 

Το υπερ-δείγµα µας µπορεί να θεωρηθεί ως ένας αρκετά περιεκτικός κατάλογος που 

καλύπτει ικανοποιητικά, πιστεύουµε, περίπου 120 χρόνια οικονοµικής ιστορίας του 

καπιταλισµού.129 Η κατάρτιση του συγκεκριµένου υπερ-δείγµατος αποτελεί όµως 

απλώς το πρώτο βήµα. Πρέπει να ακολουθήσει η δηµιουργία της κατάλληλης εκείνης 

χρονοσειράς στην οποία θα επιχειρήσουµε να εφαρµόσουµε τη λογιστική καµπύλη. 

∆ιότι αν πάρουµε απλώς τη χρονοσειρά µε τον αριθµό των βασικών καινοτοµιών ανά 

έτος τότε προφανώς δεν δύναται να εφαρµοστεί η λογιστική καµπύλη στην εν λόγω 

µεταβλητή η οποία παρουσιάζει διακυµάνσεις χωρίς κάποιου είδους (λογιστική) 

τάση. Σηµειώνουµε ωστόσο ότι αν αθροίσουµε τις καινοτοµίες του δείγµατος µας ανά 

δεκαετία παρουσιάζονται σαφείς διακυµάνσεις µε µεγάλες συγκεντρώσεις βασικών 

καινοτοµιών κατά τις δεκαετίες του 1880 και του 1930 (Σχήµα 6). 

                                                                                                                                                                      
περιπτώσεις που υπήρχαν μεν στην 1

η
 έκδοση των  Jewkes et al. αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο 

δείγμα του Mensch, όπως προτείνουν οι Freeman et al. (1982, σ. 49). Συνολικά 21 νέες καινοτομίες 

εμφανίζονται στο αναθεωρημένο μας δείγμα του Mensch. Από αυτές μόνο δύο ανήκουν στη 

δεκαετία του 1930 και μόνο μία σε εκείνη του 1920 και άρα επηρεάζουν το (τελικό μας) υπερ-δείγμα 

προς κατεύθυνση αρνητική ως προς την υπόθεση του Mensch. 

129
 Δηλαδή από τη δεκαετία του 1850 περίπου μέχρι και τις αρχές τις δεκαετίας του 1970. Αν και το 

πρώτο λήμμα του καταλόγου στο υπερ-δείγμα μας τοποθετείται στο έτος 1764, εντούτοις μέχρι και 

το πρώτο μισό του 19
ου

 αιώνα ο συνολικός αριθμός των βασικών καινοτομιών που καταγράφονται 

είναι σχετικά μικρός με το 0 να κάνει συχνά την εμφάνιση του για αρκετά έτη. Επιπλέον όπως 

αναφέρει και ο Mahdavi: “Πριν το 1850, η διαδικασία έρευνας κι ανάπτυξης δεν γινόταν παρά μόνο 

σποραδικά, σε μικρή κλίμακα και συνήθως χωρίς κάποιο συγκεκριμένο εμπορ(ευματ)ικό σκοπό. Οι 

περισσότερες καινοτομίες ήταν το αποτέλεσμα ατομικών προσπαθειών δοκιμής και λάθους από 

ερασιτέχνες. Η παραγωγή καινοτομίας για την αγορά ξεκίνησε μετά το 1850.” (Mahdavi 1972, σ. 30) 
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Σχήµα 6: Βασικές Καινοτοµίες ανά δεκαετία (1800-1969), Υπερ-δείγµα 

 

Η µορφή των χρονοσειρών που θα ελέγξουµε είναι αυτή της αθροιστικής µεγέθυνσης 

(‘cumulative growth’) των βασικών καινοτοµιών.130 Σχηµατίζουµε δύο τέτοιες 

χρονοσειρές µια για την περίοδο 1872-1920 και µια για την περίοδο 1920-1970.131 Ο 

                                                           
130

 Ο πρώτος, κι εξ’ όσων γνωρίζουμε ο μοναδικός, που είχε την ιδέα να εφαρμόσει τη λογιστική 

καμπύλη σε μια τέτοια χρονοσειρά ήταν ο Cesare Marchetti (1980). Διαιρώντας το δείγμα του 

Mensch (1979) σε τρεις περιόδους εφάρμοσε από μια λογιστική καμπύλη σε καθεμία βρίσκοντας 

σημεία καμπής στα 1828, 1880 και 1937. Αν και το δείγμα του Mensch παρουσιάζει σαφώς 

προβλήματα πληρότητας (για παράδειγμα για την περίοδο 1911-291 εμφανίζει μηδέν βασικές 

καινοτομίες), τα αποτελέσματα του Marchetti ήταν σίγουρα ενθαρρυντικά προς μια κατεύθυνση που 

θα επιχειρούσε την εφαρμογή της λογιστικής καμπύλης και σε πληρέστερες χρονοσειρές. Εντούτοις 

αγνοήθηκαν από τους μετέπειτα μελετητές. Και ο ίδιος όμως σε ύστερες εργασίες του που είχαν ως 

αντικείμενο τους κύκλους Kondratiev επέμεινε, σε ότι αφορά την υπόθεση των βασικών 

καινοτομιών, στο να παρουσιάζει τα αποτελέσματα από το άρθρο του τού 1980 χωρίς να επιχειρεί 

να επεξεργαστεί και άλλα δείγματα βασικών καινοτομιών που είχαν γίνει διαθέσιμα στο μεταξύ. 

131
 Ως βάση για την περιοδολόγησή μας παίρνουμε τον δείκτη των ομαλοποιημένων τιμών του ΗΒ 

και των ΗΠΑ. Ο δείκτης των ΗΠΑ παρουσιάζει ανώτατο σημείο για τον δεύτερο μακρό κύκλο το 1872 

ενώ του ΗΒ το 1873. Το κατώτατο σημείο του δεύτερου κύκλου και η αρχή του τρίτου είναι το έτος 

1896 και για τις δύο χώρες. Το ανώτατο σημείο του τρίτου κύκλου είναι το 1920 για τις ΗΠΑ και το 

1919 για το ΗΒ. Το κατώτατο σημείο του τρίτου κύκλου είναι το 1934 για τις ΗΠΑ και το 1935 για το 

ΗΒ· ωστόσο, και για τις δύο χώρες, οι περίοδοι 1934-1938 και 1935-1939 αντίστοιχα 

χαρακτηρίζονται από ελάχιστη άνοδο του δείκτη ‘χρυσών τιμών’, και άρα δεν είναι πιθανώς άτοπο 

αυτές οι περίοδοι να χαρακτηριστούν ως συνέχεια της καθοδικής φάσης του κύκλου. Το άνω σημείο 
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λόγος που χρησιµοποιούµε µια περιοδολόγηση από κορυφή-σε-κορυφή (‘peak to 

peak’) του κύκλου των οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό τιµών είναι πως, σε περίπτωση 

που ισχύει η θεωρία των Kondratiev-Schumpeter-Mensch, θα αναµέναµε µια 

ικανοποιητική εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης στην χρονοσειρά αθροιστικών 

καινοτοµιών σε αυτό το διάστηµα, πράγµα που επίσης θα σήµαινε πως ο µέγιστος 

ρυθµός µεγέθυνσης εισαγωγής των βασικών καινοτοµιών λαµβάνει χώρα είτε κατά τη 

διάρκεια της ύφεσης είτε λίγο µετά το κάτω σηµείο καµπής του κύκλου των 

οµαλοποιηµένων τιµών.132 Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουµε τις τιµές των σχετικών 

παραµέτρων της λογιστικής καµπύλης.133 Παρατηρούµε ότι οι τιµές του συντελεστή 

προσδιορισµού, R2, είναι πολύ υψηλές και για τους δυο µακρούς κύκλους, άνω του 

98%. Βλέπουµε ακόµη ότι η εισαγωγή βασικών καινοτοµιών έχει όντως διαφορά 

φάσης µισού σχεδόν µακρού κύκλου σε σχέση µε τη διακύµανση των 

οµαλοποιηµένων τιµών, κινείται δηλαδή, κατ’ ουσίαν, αντι-κυκλικά.  

 

Πίνακας 2: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών για τις Βασικές Καινοτοµίες* 

 Περίοδοι Κ (ασύμπτωτη) tm (σημείο καμπής) Δt (10%-90%) R
2 

1
ος

 μακρός 

κύκλος 
1872-1920 94.289 1891.524 37.048 0.98 

1872-1913 82.975 1888.784 29.767 0.984 

      

2
ος

 μακρός 

κύκλος 
1920-1970 123.725 1945.472 44.628 0.988 

1920-1967 119.701 1944.64 43.01 0.986 
*Τα p-values και των τριών παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά και στις 4 εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις 

έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . 

                                                                                                                                                                      
του τέταρτου κύκλου λαμβάνει χώρα κατά το 1970 στις ΗΠΑ (με την τιμή του 1967 να βρίσκεται πολύ 

κοντά) και το 1966/1967 στο ΗΒ. 

132
 Η δεύτερη περίπτωση συνεπάγεται όχι μόνο αυξητικούς ρυθμούς μεγέθυνσης στην εισαγωγή 

βασικών καινοτομιών κατά την ύφεση, αλλά και ιδιαίτερα υψηλούς. 

133
 Πέραν της περιόδου 1872-1920 εξετάζουμε και την περίοδο 1872-1913 για να δούμε αν η 

εξαίρεση του χρονικού διαστήματος του Α’ΠΠ έχει κάποια επιρροή στα αποτελέσματα. Επιπλέον, ως 

μια παραλλαγή της περιόδου 1920-1970 εξετάζουμε και την περίοδο 1920-1967 τόσο γιατί τότε 

έχουμε το μέγιστο για το δείκτη ομαλοποιημένων τιμών της Αγγλίας όσο και για να αποκλείσουμε 

την περίπτωση να επηρεάζεται το δείγμα μας από το ‘αποτέλεσμα τέλους’ που αναφέρουν οι Clark 

et al. (1981) μια και ο αριθμός των καινοτομιών στο δείγμα μας για τα τέλη της δεκαετίας του 1960 

και για το 1970 είναι σχετικά μικρός. 



135 

 

Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τον πρώτο µακρό κύκλο βασικών καινοτοµιών, 

παρατηρούµε ότι ο µέγιστος ρυθµός µεγέθυνσης στην εισαγωγή αυτών των 

καινοτοµιών παρουσιάζεται στο διάστηµα 1888 (σηµείο καµπής για την περίοδο 

1872-1920) µε 1891 (σηµείο καµπής για την περίοδο 1872-1913), δηλαδή κατά την 

καθοδική φάση και πριν το κατώτατο σηµείο του κύκλου των οµαλοποιηµένων µε 

τον χρυσό τιµών. Αυτό σηµαίνει παράλληλα ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης της 

διαδικασίας εισαγωγής καινοτοµιών παρουσίαζε αυξητική τάση κατά τo µεγαλύτερο 

τµήµα της καθοδικής φάσης του δεύτερου µακρού κύκλου των οµαλοποιηµένων 

τιµών και πτωτική τάση κατά την ανοδική φάση του τρίτου συγκεκριµένου κύκλου. 

Παρατηρούµε ακόµα ότι η πιο σηµαντική επίδραση του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου 

έχει να κάνει µε το µέγεθος της παραµέτρου ∆t, που εκφράζει την ταχύτητα 

εισαγωγής των καινοτοµιών (τον αριθµό ετών που χρειάζεται η λογιστική διαδικασία 

µεγέθυνσης των αθροιστικών βασικών καινοτοµιών για να φτάσει από το 10% στο 

90% της ασύµπτωτής της) και που έχει τιµή κατά 7 περίπου χρόνια µεγαλύτερη για 

την περίοδο 1872-1920 από ότι για την περίοδο 1872-1913, καταδεικνύοντας το 

επιβραδυντικό αποτέλεσµα που άσκησε ο πόλεµος στη σχετική διαδικασία. 

Για την περίοδο 1920-1970 (και 1920-1967) η εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης 

δίνει και πάλι ικανοποιητικά αποτελέσµατα. Η διαφορά µε τον πρώτο µακρό κύκλο 

βασικών καινοτοµιών έγκειται στο ότι ο Β’ΠΠ έλαβε χώρα ακριβώς στο µέσο του 

δεύτερου µακρού κύκλου αυτού του είδους καινοτοµιών. Έτσι, η ταχύτητα εισαγωγής 

των βασικών καινοτοµιών στο καπιταλιστικό σύστηµα επιβραδύνθηκε σηµαντικά µε 

την τιµή της παραµέτρου ∆t να βρίσκεται στα 44 χρόνια για την περίοδο 1920-1970 

και στα 43 για την περίοδο 1920-1967. Ωστόσο παρατηρούµε και πάλι ότι το σηµείο 

καµπής της λογιστικής καµπύλης σαφώς και βρίσκεται πριν την έναρξη της 

µεταπολεµικής µακράς άνθησης, δικαιώνοντας, και σε αυτήν την περίπτωση, τα 

προβλεπόµενα από τη θεωρία µακρών κύκλων των Kondratiev-Schumpeter-Mensch 

καθώς ο Β’ ΠΠ, καίτοι λαµβάνει χώρα στο µέσο του κύκλου βασικών καινοτοµιών, 

δεν αλλοιώνει σηµαντικά την όλη διαδικασία. Και πάλι, από την εφαρµογή της 

λογιστικής καµπύλης συνεπάγεται πως ο ρυθµός µεγέθυνσης στην εισαγωγή βασικών 

καινοτοµιών παρουσιάζει αυξητική τάση κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 

και πτωτική µετά το τέλος του Β’ ΠΠ. 

Στα Σχήµατα 7(α) έως και 10(β) που ακολουθούν παρουσιάζουµε την εφαρµογή της 

λογιστικής καµπύλης στις εν λόγω χρονοσειρές καθώς και τις αντίστοιχες µετατροπές 
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Fisher-Pry που καθιστούν τις σχετικές διαδικασίες περισσότερο συγκρίσιµες µια και 

ο βαθµός ολοκλήρωσης της διαδικασίας εισαγωγής βασικών καινοτοµιών, σε κάθε 

µία από τις περιοδολογήσεις µας, παρουσιάζεται σε ποσοστιαίους όρους. 

Σχήµα 7α 

 

Σχήµα 7β 
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Σχήµα 8α 

 

 

Σχήµα 8β  
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Σχήµα 9α  

 

 

Σχήµα 9β  
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Σχήµα 10α  

 

 

Σχήµα 10β  
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∆ηµιουργώντας τη χρονοσειρά του υπερ-δείγµατός µας κάθε βασική καινοτοµία 

θεωρήθηκε ίσης βαρύτητας µε κάθε άλλη ανεξάρτητα από το αν περιλαµβανόταν 

µόνο σε ένα εκ των τριών δειγµάτων που αποτέλεσαν τις πηγές µας ή αν την 

περιείχαν δύο εκ των τριών δειγµάτων ή και τα τρία µαζί. Αν θεωρήσουµε λοιπόν ότι 

µια καινοτοµία που περιλαµβάνεται και στις τρεις πηγές µας είναι σηµαντικότερη από 

µία καινοτοµία που περιλαµβάνεται σε δύο µόνο από αυτές τις πηγές και, τέλος, αν 

µια καινοτοµία που περιλαµβάνεται σε δύο πηγές θεωρηθεί, µε τη σειρά της, 

σηµαντικότερη από µια καινοτοµία που περιλαµβάνεται σε µία µόνο πηγή τότε έπεται 

ότι θα πρέπει ίσως να σταθµίσουµε τις καινοτοµίες του υπερ-δείγµατος µας 

προκειµένου να δούµε αν θα επέλθουν αλλαγές στα αποτελέσµατα που λάβαµε από 

την εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης στην αστάθµιστη περίπτωση. Σταθµίζουµε 

λοιπόν κάθε βασική καινοτοµία που εµφανίζεται και στα τρία υπο-δείγµατα µε το 3, 

κάθε βασική καινοτοµία που εµφανίζεται σε δύο υπο-δείγµατα µε το 2, και κάθε 

βασική καινοτοµία που εµφανίζεται σε ένα µόνο υπο-δείγµα µε το 1.134 

Αρχικά, παρατηρούµε στο Σχήµα 11 ότι οι κορυφές των δεκαετιών του 1880 και του 

1930, σε ότι αφορά τη συχνότητα παρουσίας των βασικών καινοτοµιών ανά δεκαετία, 

γίνονται ακόµα πιο ξεκάθαρες· ενώ εµφανίζεται και µια όχι ιδιαίτερα καθαρή κορυφή 

και στο πρώτο µισό του 19ου αιώνα, κατά τη δεκαετία του 1820. Στα Σχήµατα 12(α) 

έως 15(β) που ακολουθούν παρουσιάζουµε τις λογιστικές καµπύλες και τους 

µετασχηµατισµούς Fisher-Pry για τις χρονοσειρές αθροιστικής µεγέθυνσης των 

σταθµισµένων, πλέον, βασικών καινοτοµιών. Ο Πίνακας 3 περιέχει τις τιµές των 

σχετικών παραµέτρων. 

 

 

 

                                                           
134

 Αυτή είναι μια τακτική που προτείνει ο Kleinknecht (1990),  σε ένα πλαίσιο ανάλυσης που δεν 

σχετίζεται με τη λογιστική καμπύλη βέβαια. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που 

δεν χρησιμοποιούσαμε το αναθεωρημένο μας δείγμα του Mensch τότε τα τρία δείγματα δεν θα 

κάλυπταν την ίδια χρονική περίοδο κι έτσι η διαδικασία στάθμισης θα ήταν ελαττωματική μια και οι 

δεκαετίες του 1950 και του 1960 θα καλύπτονταν κατ’ ουσίαν μόνο από τα δείγματα των Haustein & 

Neuwirth και του van Duijn. 
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Σχήµα 11: Βασικές Καινοτοµίες ανά δεκαετία (1800-1969), σταθµισµένο υπερ-δείγµα 

 

 

Σχήµα 12α  
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Σχήµα 12β  

 

 

 

Σχήµα 13α  
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Σχήµα 13β  

 

 

 

Σχήµα 14α  
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Σχήµα 14β 

 

 

Σχήµα 15α  
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Σχήµα 15β 

 

 

Πίνακας 3: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών για τις Σταθµισµένες Βασικές 
Καινοτοµίες* 

 Περίοδοι Κ (ασύμπτωτη) tm (σημείο καμπής) Δt (10%-90%) R
2 

1
ος

 μακρός 

κύκλος 
1872-1920 148.408 1888.716 29.971 0.977 

1872-1913 135.085 1886.925 24.252 0.984 

      

2
ος

 μακρός 

κύκλος 
1920-1970 198.022 1942.01 37.743 0.989 

1920-1967 193.526 1941.481 36.943 0.988 
* Τα p-values και των τριών παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά και στις 4 εκτιµήσεις. Οι 

εκτιµήσεις έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . 

Οι εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης για τις ίδιες χρονικές περιόδους δίνουν και 

πάλι πολύ υψηλούς συντελεστές προσδιορισµού µε τιµές από 98% και άνω. 

Παρατηρούµε ακόµα ότι οι, µικρές ούτως ή άλλως και πιο πριν, διαφορές µεταξύ των 

τιµών του σηµείου καµπής για τις παραλλαγές της κάθε χρονικής περιόδου για την 

οποία εξετάζουµε την ύπαρξη µακρού κύκλου (1872-1920 και 1872-1913 για τον 

πρώτο κύκλο και 1920-1970 και 1920-1967 για τον δεύτερο) µειώνονται ακόµα 

περισσότερο. Κι αυτό χωρίς να αλλάζει σηµαντικά η χρονική τοποθεσία των εν λόγω 

σηµείων καµπής, µε τα προβλεπόµενα της θεωρίας για αυξητικούς ρυθµούς 

µεγέθυνσης στην εισαγωγή βασικών καινοτοµιών κατά την καθοδική φάση του 
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κύκλου των οµαλοποιηµένων τιµών να εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, αν και η 

στάθµιση των βασικών καινοτοµιών δεν αναιρεί τα επιβραδυντικά αποτελέσµατα των 

δύο παγκοσµίων πολέµων όπως αυτά καταδεικνύονται στην τιµή της παραµέτρου ∆t 

εντούτοις τα καθιστά λιγότερο έντονα ενώ µειώνει σε κάθε ξεχωριστό κύκλο και τη 

διαφορά των τιµών του ∆t µεταξύ των δύο παραλλαγών περιοδολόγησης. 

Συµπερασµατικά, η στάθµιση των καινοτοµιών όχι µόνο δεν αλλάζει τα αρχικά µας 

αποτελέσµατα αλλά τα καθιστά ακόµα πιο υποστηρικτικά της µακροκυκλικής 

θεωρίας. 

 

2.2.5 Λογιστική Καµπύλη και Πατέντες Σηµαντικών Εφευρέσεων 
Το δείγµα του Baker (1976) αποτελεί “µια προσπάθεια να επιλεχθούν, από την 

τεράστια φιλολογία γύρω από τις περιγραφές πατεντών, κάποιες από εκείνες που 

σχετίζονται µε τις πιο σηµαίνουσες εφευρέσεις” (Baker, σ. 8).135 Φυσικά οι πατέντες 

δίνουν µόνο έµµεσες πληροφορίες για τις καινοτοµίες µια και αυτό που έχει σηµασία 

από οικονοµικής άποψης δεν είναι η χρόνια έγκρισης µια πατέντας αλλά το αν η 

πατέντα θα οδηγήσει στην πραγµάτωση µια αντίστοιχης καινοτοµίας.136 Επιπλέον, 

από την οπτική γωνία των σµηνών καινοτοµιών του Schumpeter µας ενδιαφέρει και η 

συγκεκριµένη χρονιά εισαγωγής της εν λόγω καινοτοµίας στην οικονοµία. Μια και το 

δείγµα του Baker αφορά όµως µόνο σηµαίνουσες εφευρέσεις το ζήτηµα του αν οι εν 

λόγω εφευρέσεις οδήγησαν ή όχι σε καινοτοµίες εξαφανίζεται. Η κατηγοριοποίηση 

επίσης των εφευρέσεων ως σηµαινουσών συνηγορεί στο ότι οι καινοτοµίες στις 

οποίες οδήγησαν είναι τέτοιας βαρύτητας όπως εκείνες που θεώρησε ο Schumpeter 

ως χαρακτηριστικές κινητήριες δυνάµεις των κύκλων Kondratiev. 

Ο Baker εξετάζει πατέντες για 363 εφευρέσεις από το 1691 έως το 1971. Για αρκετές 

εφευρέσεις αναφέρει περισσότερες από µία πατέντες (συνολικά, το δείγµα του 

                                                           
135

 Σχετικά με την ποιότητα του εν λόγω δείγματος οι Clark, Freeman και Soete σημειώνουν ότι η 

λίστα του Baker “αποτελεί κατά τη γνώμη μας ένα μάλλον συνεκτικό και περιεκτικό δείγμα των 

μειζόνων εφευρέσεων των τελευταίων δύο αιώνων” (Clark et al, 1984), ενώ ο Kleinknecht παρατηρεί 

ότι “αυτό το σύνολο δεδομένων είναι σίγουρα το μεγαλύτερο και πιθανώς πιο αντιπροσωπευτικό 

δείγμα που έχουμε διαθέσιμο από μία μόνο πηγή [single source]” (Kleinknecht 1987, σ. 55). 

136
 "Οι πατέντες, σε γενικές γραμμές, χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν το ρυθμό εφεύρεσης, όχι 

το ρυθμό καινοτομίας" (Mansfield 1983). 
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απαρτίζεται από περισσότερες των χιλίων πατεντών). Κατά κύριο λόγο παραθέτει τη 

χρονιά κατά την οποία δηµοσιεύθηκε η κάθε πατέντα στο Ηνωµένο Βασίλειο χωρίς 

αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι ο κατάλογός του αφορά µόνο εφευρέσεις που προήλθαν 

από το ΗΒ. Αντίθετα η λίστα του είναι απολύτως αντιπροσωπευτική των 

σηµαντικότερων εφευρέσεων σε παγκόσµιο επίπεδο διότι “ο ρόλος του ΗΒ στο 

διεθνές σύστηµα εµπορίου έχει υπάρξει αρκούσης σηµασίας καθ’ όλη τη την ιστορία 

του συστήµατος των πατεντών έτσι ώστε να καθιστά βέβαιο ότι οι περισσότερες 

εφευρέσεις σηµασίας θα έχουν γίνει αντικείµενο αιτήσεων για προστασία µέσω 

πατέντας σε αυτήν τη χώρα. Το γεγονός ότι το αρχείο των τυπωµένων πατεντών στο 

ΗΒ συνιστά τη µακρότερη σχετική διαθέσιµη σειρά αποτελεί ένα δεύτερο λόγο για να 

επικεντρωθεί κανείς σε αυτή τη σειρά [προκειµένου να επιλέξει τις σηµαντικότερες 

πατέντες].” (Baker, σ. 21) 

Ο δικός µας στόχος είναι η δηµιουργία ενός δείγµατος από το σύνολο των πατεντών 

που παραθέτει ο Baker που να µπορεί να χρησιµεύσει για έναν έλεγχο µακρών 

κύκλων παρόµοιο µε αυτόν που ακολουθήσαµε για τις βασικές καινοτοµίες. 

Προκειµένου λοιπόν να σχηµατίσουµε ένα τέτοιο δείγµα προβήκαµε σε µια σειρά 

διεργασιών οι σηµαντικότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες. Καταρχάς, για 

πολλά από τα 363 λήµµατα του  καταλόγου ο Baker αναφέρει µία µόνο πατέντα· σε 

αυτές τις περιπτώσεις απλά συµπεριλάβαµε το έτος της δηµοσίευσης της πατέντας 

στο δείγµα µας. ∆εύτερον, πολλά από τα λήµµατα εφευρέσεων του καταλόγου (για τα 

οποία παρατίθενται περισσότερες της µίας πατέντας) συνοδεύονται από µια συζήτηση 

που περιλαµβάνει πολύτιµα στοιχεία γύρω από το ποιες από τις εν λόγω πατέντες 

ήταν οι πλέον καθοριστικές για την οικονοµική µετεξέλιξη των σχετικών εφευρέσεων 

σε (βασικές) καινοτοµίες· σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέξαµε µόνο αυτές τις 

καθοριστικές πατέντες που ήταν οι άµεσοι προάγγελοι της εµπορευµατικής 

µεταµόρφωσης της εφεύρεσης σε καινοτοµία, επιχειρώντας έτσι να καταστήσουµε το 

δείγµα µας των σηµαντικών εφευρέσεων όσο το δυνατόν πιο συγγενές σε ένα δείγµα 

σηµαντικών καινοτοµιών. Τρίτον, στις περιπτώσεις εκείνες όπου, πέραν του έτους 

δηµοσίευσης της βρετανικής πατέντας, ο Baker δίνει και το έτος δηµοσίευσης της 

πατέντας για το ίδιο αντικείµενο σε άλλες χώρες (συνήθως ΗΠΑ ή Γαλλία ή 

Γερµανία) επιλέγουµε να συµπεριλάβουµε στο δείγµα µας µόνο την πατέντα εκείνη 

µε το παλαιότερο έτος δηµοσίευσης, έτσι ώστε να αποφύγουµε να µετρήσουµε την 

ίδια πατέντα πάνω από µία φορά. 
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Ο Kleinknecht (1987) κατηγοριοποίησε ολόκληρο το δείγµα πατεντών του Baker µε 

βάση το αν αυτές αποτελούν τη βάση για καινοτοµίες προϊόντος (‘product 

innovations’) ή καινοτοµίες τεχνικής παραγωγής (‘process innovations’). Η αιτία, 

σύµφωνα µε τον Kleinknecht, είναι πως οι καινοτοµίες τεχνικής παραγωγής 

σχετίζονται περισσότερο µε προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην αγορά κι ως εκ 

τούτου η αγοραία ζήτηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα εισαγωγής αυτού του τύπου 

καινοτοµιών. Από την άλλη η εισαγωγή καινοτοµιών προϊόντος δεν έχει να κάνει 

τόσο µε υπάρχουσα ζήτηση όσο µε λανθάνουσα ζήτηση· σε αυτές τις περιπτώσεις 

ενέχεται πολύ µεγαλύτερο ρίσκο από την πλευρά του επιχειρηµατία οπότε, κατά τον 

Kleinknecht, θα πρέπει να αναµένει κανείς ότι τέτοιου είδους ρίσκα αναλαµβάνονται 

υπό την πίεση της ύφεσης κι άρα οι καινοτοµίες προϊόντος είναι εκείνες που 

συνδέονται κατά κύριο λόγο µε τις καθοδικές φάσεις των µακρών κύκλων.137  

Εδώ βέβαια υπεισέρχεται και το ζήτηµα της δυσκολίας εµπειρικής διάκρισης µεταξύ 

καινοτοµιών προϊόντος και καινοτοµιών τεχνικής διαδικασίας. Ο Kleinknecht 

προχωρεί σε µια κατηγοριοποίηση των πατεντών του Baker ξεκινώντας από την 

κατηγορία ‘καθαρές καινοτοµίες προϊόντος’ (‘pure product innovations’) και 

καταλήγοντας στην κατηγορία ‘καθαρές καινοτοµίες τεχνικής παραγωγής’ (‘pure 

process innovations’) µε 4 ενδιάµεσες κατηγορίες µεταξύ των δύο αυτών άκρων. Από 

το τελικό του δείγµα αφαιρεί µόνο τις καθαρές καινοτοµίες τεχνικής παραγωγής.138  

                                                           
137

 Οι Clark et al. (1984) παρουσίασαν γραφήματα των πατεντών του Baker και ισχυρίστηκαν ότι δεν 

προκύπτει κάποια ιδιαίτερη συγκέντρωσή τους στις περιόδους υφέσεων του Mensch. Σκοπός του 

Kleinknecht με τον διαχωρισμό που έκανε μεταξύ των πατεντών του Baker ήταν να δείξει, επίσης με 

γραφήματα, ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκέντρωση πατεντών σε κάποιες περιόδους από ότι σε 

άλλες. 

138
 Συνεπώς το τελικό αυτό δείγμα είναι πολύ πιο αντιπροσωπευτικό από ότι αν περιλάμβανε μόνο 

τις καθαρές καινοτομίες προϊόντος. Σκοπός του Kleinknecht είναι να εξετάσει αν το διάγραμμα των 

καινοτομιών του προκύπτοντος δείγματος παρουσιάζει σώρευση καινοτομιών στις περιόδους 

ύφεσης και άρα αν δικαιώνεται η θέση του Mensch έναντι των Clark, Freeman και Soete που 

δέχονταν μεν τη θέση ότι οι καινοτομίες παρουσιάζονται κατά σμήνη αρνούνταν όμως ότι τα εν λόγω 

σμήνη τείνουν να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των υφέσεων. Ο Kleinknecht δεν υποβάλει σε 

κάποια ουσιαστική περαιτέρω επεξεργασία ή έλεγχο το δείγμα του παρά παρουσιάζει διαγράμματα 

(κινητών μέσων όρων) των (‘μη-καθαρών’) καινοτομιών προϊόντος. 
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Ακολουθώντας τον Kleinknecht αφαιρούµε από το δικό µας δείγµα πατεντών του 

καταλόγου του Baker εκείνες τις πατέντες που αφορούν (µελλοντικές) καινοτοµίες 

καθαρά τεχνικής παραγωγής. Μένουµε έτσι µε ένα δείγµα πατεντών που, υπό µία 

ευρεία έννοια, οδήγησαν σε καινοτοµίες προϊόντος. Στόχος µας είναι να 

εφαρµόσουµε στο εν λόγω δείγµα λογιστικές καµπύλες έτσι ώστε να δούµε κατά 

πόσο µπορούµε να διακρίνουµε µακρούς κύκλους και σε µια άλλη χρονοσειρά που 

συγγενεύει τρόπο τινά µε τη χρονοσειρά του υπερ-δείγµατος βασικών καινοτοµιών. 

Παράλληλα θα κάνουµε το ίδιο και για το σύνολο του δείγµατος µας, χωρίς δηλαδή 

να προχωρήσουµε στη διαφοροποίηση που προτείνει ο Kleinknecht. Χρήσιµο θα 

ήταν ίσως να σηµειώσουµε εδώ ότι ο Baker σταχυολόγησε τις εφευρέσεις του 

δείγµατος του (και τις σχετικές πατέντες) χωρίς το ερευνητικό του ενδιαφέρον να έχει 

κάποιου είδους σχέση µε την υπόθεση των µακρών κύκλων. 

Σχηµατίζουµε, όπως και για την περίπτωση των βασικών καινοτοµιών, χρονοσειρές 

αθροιστικής µεγέθυνσης (‘cumulative growth’) των σηµαντικών πατεντών για τις 

περιόδους που µας ενδιαφέρουν. Αν και προσπαθήσαµε στην κατάρτιση του 

δείγµατος µας να περιλάβουµε, όπως είπαµε, όσο περισσότερες πατέντες αποτέλεσαν 

άµεσο προποµπό πραγµάτωσης βασικής καινοτοµίας, εντούτοις το δείγµα µας δεν 

παύει να είναι ένα δείγµα ‘βασικών’ πατεντών και όχι ένα δείγµα βασικών 

καινοτοµιών. Εφόσον λοιπόν οι πατέντες προηγούνται χρονικά των καινοτοµιών θα 

πρέπει να υπάρχει µια κάποια χρονική υστέρηση ανάµεσα στην εισαγωγή των 

δεύτερων και τη δηµοσίευση των πρώτων. ∆οκιµάσαµε να εφαρµόσουµε λογιστικές 

καµπύλες στη χρονοσειρά των πατεντών µε περιοδολόγηση που να διαφέρει κατά 5 

έτη, 10 έτη και 15 έτη διαφορά από την αντίστοιχη περιοδολόγηση που υιοθετήσαµε 

για να καταδείξουµε µακρούς κύκλους στη χρονοσειρά των βασικών καινοτοµιών. Η 

καλύτερη εφαρµογή ήταν εκείνη κατά την οποία η λογιστική καµπύλη των 

σηµαντικών πατεντών προηγείται κατά δέκα χρόνια εκείνης των βασικών 

καινοτοµιών (για καθένα από τους δυο µακρούς κύκλους, την ύπαρξη των οποίων 

ελέγχουµε), τόσο για το δείγµα που περιλαµβάνει τις καινοτοµίες προϊόντος όσο και 

για το συνολικό δείγµα.  

Τα Σχήµατα 16(α) έως και 19(β) παρουσιάζουν τις απεικονίσεις της εφαρµογής της 

λογιστικής καµπύλης και τους µετασχηµατισµούς Fisher-Pry. Ο Πίνακας 4 περιέχει 

τα στατιστικά αποτελέσµατα. 
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Σχήµα 16α  

 

Σχήµα 16β  
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Σχήµα 17α 

 

Σχήµα 17β  
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Σχήµα 18α 

 

 

Σχήµα 18β 
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Σχήµα 19α  

 

 

Σχήµα 19β  
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Πίνακας 4: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών για τις Βασικές Πατέντες* 

Πατέντες 

Προϊόντος 
Περίοδοι K tm Δt R

2 

1
ος

 μακρός 

κύκλος 
1862-1910 89.43 1886.33 40.26 0.989 

2
ος

 μακρός 

κύκλος 
1910-1960 106.524 1937.275 38.076 0.99 

Συνολικές 

Πατέντες  
Περίοδοι K tm Δt R

2 

1
ος

 μακρός 

κύκλος 
1862-1910 135.201 1884.804 38.888 0.992 

2
ος

 μακρός 

κύκλος 
1910-1960 141.892 1938.322 40.198 0.99 

* Τα p-values και των τριών παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά και στις 4 εκτιµήσεις. Οι 

εκτιµήσεις έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . 

Βλέπουµε από τις τιµές των παραµέτρων που παρατίθενται στον Πίνακα 4 ότι και οι 

χρονοσειρές των βασικών πατεντών ενισχύουν τα συµπεράσµατα που αντλήσαµε από 

τις χρονοσειρές των βασικών καινοτοµιών. Επιπλέον, το αν θα συµπεριληφθούν και 

οι πατέντες που αφορούν αποκλειστικά µελλοντικές βασικές καινοτοµίες τεχνικής 

παραγωγής ή όχι, µικρή επίδραση έχει στα τελικά αποτελέσµατα. Οι εφαρµογές των 

λογιστικών καµπυλών είναι πολύ καλές (R2 στο 99% και για τους δυο µακρούς 

κύκλους και για τα δύο δείγµατα). Οι µέγιστοι ρυθµοί µεγέθυνσης των δύο κύκλων 

παρατηρούνται µεταξύ 1884-1886 για τον πρώτο και 1937-1938 για τον δεύτερο, 

περίοδοι οι οποίες ανήκουν αµφότερες στην καθοδική φάση των µακρών κύκλων των 

οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό τιµών. 
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Κεφάλαιο 3: Τεχνολογικά Παραδείγµατα, Βασικοί 
Φορείς και Βασικές Εισροές 

 

3.1 Τεχνολογικές Επαναστάσεις 

Έχουµε δει ότι ο Kondratiev τοποθέτησε την εισαγωγή σηµαντικών τεχνολογικών 

µεταβολών, κατά κύριο λόγο, στην καθοδική φάση του µακρού κύκλου. O 

Schumpeter εξέλιξε αυτήν την ιδέα καθιστώντας την έννοια των σµηνών καινοτοµιών 

τον ακρογωνιαίο λίθο της οικονοµικής θεωρίας του περί κυκλικών διακυµάνσεων.  

Τα σµήνη καινοτοµιών του Schumpeter περιείχαν, εν σπέρµατι, και µια θεωρία τόσο 

για µια τεχνολογική σύνδεση των καινοτοµιών ενός ‘σµήνους’ όσο και για τη 

δηµιουργία ενός µακροοικονοµικού περιβάλλοντος που λόγω της αυξηµένης 

κερδοφορίας των καινοτόµων επιχειρηµατιών ενός κλάδου προκαλεί καινοτοµίες είτε 

στον ίδιο κλάδο είτε σε παρεµφερείς κλάδους (όπως, για παράδειγµα, κλάδους που 

σχετίζονται µε την υποδοµή που θα πρέπει να παρασχεθεί στον υποσχόµενο 

καινοτόµο κλάδο προκειµένου να πραγµατώσει τις οικονοµικές του προοπτικές). 

Συµφωνώντας δε µε την πρωταρχική ιδέα του Kondratiev ο Schumpeter, στην τελική 

του προσέγγιση, τοποθέτησε χρονικά την κρυστάλλωση των σµηνών των 

καινοτοµιών που κινούν κάθε µακρό κύκλο, στην καθοδική φάση του προηγούµενου 

µακρού κύκλου, µε την ευρεία διάχυση τους να λαµβάνει χώρα στον επόµενο µακρό 

κύκλο ο οποίος και θα χαρακτηριζόταν τεχνολογικά από αυτές τις καινοτοµίες. 

Τέλος, o Mensch εξέτασε εµπειρικά την ιδέα των λεγόµενων ‘βασικών καινοτοµιών’ 

και βρήκε πώς οι εν λόγω καινοτοµίες εισάγονται συνήθως στις καπιταλιστικές 

οικονοµίες κατά τις φάσεις στασιµότητας των µακρών κύκλων. 

Κατά τη δεκαετία του 1980, και υπό την εµπειρία του τέλους της Χρυσής Εποχής του 

µεταπολεµικού καπιταλισµού και της διαδοχής της από τη µακρά περίοδο 

στασιµοπληθωρισµού, ξεκίνησε µια προσπάθεια συστηµατοποίησης των παραπάνω 

πορισµάτων και ιδίως της έννοιας της τεχνολογικής επανάστασης και της πιθανής 

σύνδεσής της µε µακροχρόνιες οικονοµικές διακυµάνσεις, κυρίως από 

οικονοµολόγους εµπνεόµενους από το έργο του Schumpeter. Η πρώτη τέτοια 

σηµαντική συνεισφορά έλαβε χώρα το 1982 από τον Giovanni Dosi. Κατ’ αναλογία 

µε τα ‘επιστηµονικά παραδείγµατα (‘scientific paradigms) του Kuhn o Dosi 



156 

 

χρησιµοποίησε τον όρο ‘τεχνολογικό παράδειγµα’.139
Το τεχνολογικό παράδειγµα 

αφορούσε “ένα µοτίβο λύσης επιλεγµένων τεχνολογικών προβληµάτων, βασισµένων 

σε επιλεγµένες θεµελιώδεις αρχές προερχόµενες από τις φυσικές επιστήµες και σε 

επιλεγµένες υλικές τεχνολογίες” (Dosi 1984, σ. 83). Ο σκοπός του Dosi ήταν να 

συνδέσει την έννοια του τεχνολογικού παραδείγµατος µε τις τεχνο-βιοµηχανικές 

επαναστάσεις του Schumpeter οι οποίες και χαρακτήριζαν τον κάθε κύκλο 

Kondratiev. Η ‘πηγή’ του τεχνολογικού παραδείγµατος κατά τον Dosi βρίσκεται στην 

πλευρά της παραγωγής/προσφοράς. Πιο συγκεκριµένα, το κριτήριο της κερδοφορίας 

είναι εκείνο που ‘αποφασίζει’ την επιλογή µεταξύ των διαθέσιµων βασικών 

τεχνολογιών. Άπαξ και γίνει η συγκεκριµένη επιλογή (από τις κατάλληλες 

επιχειρήσεις) τότε η οικονοµία βαδίζει στην τεχνολογική τροχιά (‘technological 

trajectory’) που επιβάλλει το συγκεκριµένο τεχνολογικό παράδειγµα, πράγµα που 

σηµαίνει µεταξύ άλλων τον αποκλεισµό τεχνολογιών που βρίσκονται εκτός πλαισίου 

του επιλεχθέντος τεχνολογικού παραδείγµατος.140 Η τεχνολογική τροχιά συνιστά το 

πλαίσιο ‘κανονικής’ επίλυσης τεχνικών προβληµάτων εντός των ορίων του 

τεχνολογικού παραδείγµατος, το οποίο στη διάρκεια ζωής του, σηµειωτέον, 

χαρακτηρίζεται από την τάση για αυξηµένη µηχανοποίηση. Ο όποιος ρόλος παίζει η 

διανοµή του εισοδήµατος και η πλευρά της ζήτησης στις αποφάσεις των διάφορων 

οικονοµικών κλάδων για χρήση βασικών καινοτοµιών έρχεται µετά την επιλογή του 

                                                           
139

 Το ‘παράδειγμα’ κατά Kuhn αποτελεί μια διαδεδομένη προσέγγιση ανάλυσης (και αντιμετώπισης 

προβλημάτων) σε έναν συγκεκριμένο επιστημονικό χώρο. Η προσέγγιση αυτή δεν αποτελείται μόνο 

από μια θεωρητική πλευρά αλλά θα πρέπει να περιέχει κι ένα (κεντρικό) υπόδειγμα γύρω από το 

οποίο θα συναρθρώνεται η παραγωγή γνώσης εντός του πλαισίων του παραδείγματος. Για 

παράδειγμα, στον χώρο της οικονομικής θεωρίας και πολιτικής το κεϋνσιανό παράδειγμα 

κυριάρχησε για περίπου σαράντα χρόνια από τη δεκαετία του 1930 μέχρι εκείνη του 1970. Το 

θεωρητικό υπόβαθρο του κεϋνσιανού παραδείγματος ήταν ασφαλώς η Γενική Θεωρία του Κέυνς. 

Ωστόσο το συγκεκριμένο σύγγραμμα δεν θα αρκούσε από μόνο του για να καταστήσει την κεϋνσιανή 

θεωρία ‘παράδειγμα’. Προκειμένου να συμβεί αυτό χρειάστηκε η τυποποίηση της Γενικής Θεωρίας 

σε ένα υπόδειγμα, το υπόδειγμα IS-LM των Hicks-Hansen (Τσουλφίδης 2004, σσ. 25-26). 

140
 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, στο οποίο θα αναφερθούμε εκτενέστερα παρακάτω, αφορά το 

αυτοκίνητο για το οποίο έριζαν αρχικά 3 τεχνολογίες: ο ατμός, ο ηλεκτρισμός και η μηχανή 

εσωτερικής καύσης. Άπαξ κι επιλέχθηκε η τρίτη τεχνολογία οι δύο άλλες τεχνολογίες για την κίνηση 

του αυτοκινήτου εγκαταλείφθηκαν.  
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τεχνολογικού παραδείγµατος και καθορίζεται από τα όρια που θέτει το τεχνολογικό 

παράδειγµα.141  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για τον Dosi οι τεχνολογικές επαναστάσεις είναι 

εξωγενείς στην κίνηση του καπιταλισµού, υπό την έννοια πως θεωρεί ότι τα 

τεχνολογικά παραδείγµατα µπορούν να εισαχθούν σε µια καπιταλιστική οικονοµία 

είτε σε φάσεις ύφεσης είτε σε φάσεις άνθησης. ∆ιαφωνεί λοιπόν µε τη λογική του 

Mensch (αλλά και του Schumpeter) για τη σηµασία της καθοδικής φάσης του µακρού 

κύκλου ως προς την εισαγωγή τεχνολογικών επαναστάσεων.142 Υπάρχει όµως µια 

σηµαντική αντίφαση στην ανάπτυξη του εν λόγω επιχειρήµατος από τον Dosi µια και 

συνδέει τη φάση στασιµότητας στην εξέλιξη ενός τεχνολογικού παραδείγµατος µε τη 

στασιµότητα της κερδοφορίας, πράγµα που δεν µπορεί παρά να συµβαίνει σε φάσεις 

οικονοµικής ύφεσης. Εποµένως συνάγεται πως και η αντικατάσταση ενός 

τεχνολογικού παραδείγµατος από ένα άλλο θα πρέπει να ξεκινάει να λαµβάνει χώρα 

µε την εισαγωγή των σχετικών βασικών καινοτοµιών κατά την καθοδική φάση του 

µακρού κύκλου, µια και αυτή είναι η φάση που εξ ορισµού θα χαρακτηρίζεται από 

στασιµότητα (ή και πτώση) των κερδών. Πέραν τούτου όµως η έννοια του 

τεχνολογικού παραδείγµατος του Dosi, µε τον καθορισµό των ορίων εντός των 

οποίων τελείται η τεχνολογική µεταβολή, είναι πολύ σηµαντική καθώς ερµηνεύει 

αρκετά ικανοποιητικά τους λόγους εισαγωγής διαφόρων τεχνολογιών και 

αποκλεισµού άλλων, άπαξ και ένα τεχνολογικό παράδειγµα είναι σε ισχύ. Επιπλέον, 

αποτελεί και µια σοβαρή αιτία ερµηνείας της µεγάλης διάρκειας του µακρού κύκλου 

µια και η συνάρθρωση τεχνολογιών στα πλαίσια της τροχιάς ενός τεχνολογικού 

                                                           
141

 Πρόκειται για τυπικά αντι-νεοκλασική προσέγγιση από τη μεριά του Dosi που υποβιβάζει τη 

ζήτηση σε δευτερεύοντα ρόλο. Οι ανάγκες (των καταναλωτών), αναφέρει ο Dosi, καθορίζονται από 

τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Επίσης, σε ότι αφορά τον ρόλο των σχετικών τιμών και της διανομής 

του εισοδήματος αυτός είναι σημαντικός μεν και παίζει ρόλο στις οικονομικές αποφάσεις των 

παραγωγών αλλά και πάλι εντός των ορίων που θέτει το τεχνολογικό παράδειγμα μιας 

συγκεκριμένης περιόδου. Για παράδειγμα οι αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου τη δεκαετία  του 

1970 δημιούργησαν τάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και για εύρεση άλλων πηγών ενέργειας· δεν 

άλλαξαν ωστόσο την τεχνολογία κίνησης του αυτοκινήτου με πετρέλαιο (τουλάχιστον μέχρι τις μέρες 

μας). 

142
 Φυσικά, αν και εξωγενή ως προς την κίνηση του καπιταλισμού, τα τεχνολογικά παραδείγματα 

παραμένουν ενδογενή ως προς την ύπαρξη του καπιταλισμού όπως αυτή εκφράζεται από την 

ανάγκη για κερδοφορία· αυτό τουλάχιστον συνάγεται από την ανάλυση του Dosi. 
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παραδείγµατος δηµιουργεί δεσµεύσεις τεχνικού χαρακτήρα αλλά κι έναν τρόπο 

σκέψης που µόνο µακροχρόνια µπορεί να υποστεί ριζικές µεταβολές.143 

Την έννοια του τεχνολογικού παραδείγµατος του Dosi εξέλιξε σηµαντικά η Carlota 

Perez χρησιµοποιώντας όµως (ίσως πλεοναστικά) τον όρο ‘τεχνοοικονοµικό 

παράδειγµα’ (‘techno-economic paradigm’).144 Η Perez διατήρησε από τον Dosi τις 

έννοιες της ‘τεχνολογικής τροχιάς’, του αποκλεισµού τεχνολογιών εκτός της τροχιάς, 

καθώς και της πορείας της κερδοφορίας ως δείκτη για την οικονοµική ‘υγεία’ του 

κάθε τεχνολογικού παραδείγµατος.145 Ουσιαστικά πρόκειται για µια περιοδολόγηση 

της ιστορίας του καπιταλισµού βασισµένης στην εναλλαγή τόσο κυριάρχων 

οικονοµικών τοµέων (σε κάθε διαφορετική τεχνολογική επανάσταση) όσο και αυτών 

των εµπορευµάτων που η Perez ονόµασε  βασικές εισροές. Πιο συγκεκριµένα, κάθε 

τεχνολογική επανάσταση προκύπτει από τη συνέργεια µιας σειράς βιοµηχανικών 

                                                           
143

 Άπαξ κι επιλεχθεί, σε οικονομικό επίπεδο, ένα τεχνολογικό παράδειγμα τότε υφίσταται και ο εξής 

μηχανισμός που ενθαρρύνει την πορεία εντός της τροχιάς του συγκεκριμένου παραδείγματος ενώ 

είναι ταυτόχρονα απορριπτικός τεχνολογιών εκτός του παραδείγματος. Η εγκαθίδρυση 

συγκεκριμένων σμηνών βασικών καινοτομιών δημιουργεί κι ένα συγκεκριμένο τρόπο σκέψης και 

λύσης των προβλημάτων στο αρμόδιο ‘προσωπικό’ των μηχανικών μιας οικονομίας. Οι μηχανικοί 

μαθαίνουν (και συνηθίζουν εν καιρώ) να βελτιώνουν μια παραγωγική διαδικασία στα πλαίσια του 

τρέχοντος τεχνολογικού παραδείγματος χωρίς να αναζητούν λύσεις σε τελείως ξένες σε αυτό 

τεχνολογίες, τουλάχιστον μέχρις ότου ελαττωθούν δραματικά τα όποια περιθώρια βελτίωσης εντός 

του υφιστάμενου παραδείγματος. Έτσι για παράδειγμα, ενώ κατά τον 3
ο
 μακρό κύκλο η ενεργειακή 

μετάβαση από τον ατμό στον ηλεκτρισμό ήταν, όπως θα δούμε, ραγδαία εντούτοις κάτι τέτοιο ήταν 

πολύ δύσκολο να συμβεί νωρίτερα καθώς η βασισμένη στον ατμό τεχνολογία, που χαρακτήρισε τον 

2
ο
 μακρό κύκλο δεν είχε εξαντλήσει τα περιθώρια εξέλιξης της. Αυτή η ‘αδράνεια της ρουτίνας’ με 

την οποία το μηχανικό στελεχιακό δυναμικό λειτουργεί εντός των πλαισίων ενός τεχνολογικού 

παραδείγματος είναι ένας ακόμα λόγος για τη μεγάλη διάρκεια ζωής ενός τέτοιου παραδείγματος 

και της δυσκολίας αντικατάστασης του από κάποιο άλλο (Rosenberg & Frischtak 1984, σ. 13). 

144
 Τα σημαντικότερα άρθρα είναι τα  Perez (1983)  και Freeman & Perez (1988) ενώ το Perez (2002) 

περιέχει την πιο περιεκτική έκθεση των απόψεων της. Σε αυτές τις αναφορές βασίζονται κατά κύριο 

λόγο τα όσα ακολουθούν. 

145
 Παρόμοια με τον Dosi όμως, αλλά και με όλη σχεδόν τη (νεο-)σουμπετεριανή παράδοση, καίτοι η 

κερδοφορία αναφέρεται στην ερμηνεία των σημείων καμπής/μετάβασης από τη μια οικονομική 

φάση στην άλλη, δεν υπάρχει στο έργο της Perez κάποια εμπειρική επεξεργασία, ή έστω 

περιγραφική παρουσίαση της κερδοφορίας κάποιας πραγματικής οικονομίας είτε στο σύνολο της 

είτε σε επίπεδο κλάδων. 
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κλάδων οι οποίοι υιοθετούν τεχνολογίες που οδηγούν σε δοµική αστάθεια την 

τρέχουσα τεχνοοικονοµική συνάρθρωση του καπιταλισµού. Η αστάθεια αυτή 

οφείλεται στο ότι το σετ τεχνολογιών στο οποίο βασίστηκε η προηγούµενη 

τεχνολογική επανάσταση έχει απολέσει το δυναµισµό του και η κερδοφορία έχει 

περιέλθει σε κατάσταση στασιµότητας, µε συνέπεια το ξεκίνηµα της υιοθέτησης 

τεχνολογιών που θα συναρθρωθούν εν καιρώ σε ένα νέο τεχνολογικό παράδειγµα να 

δηµιουργεί περαιτέρω αναταραχή στην υπάρχουσα δοµή.  

Η Perez ονοµάζει εκείνους τους οικονοµικούς κλάδους που πρωτοστατούν στην 

υιοθέτηση ενός τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος ‘βασικούς φορείς’ (‘carrier 

branches’) του παραδείγµατος. Τους δε οικονοµικούς τοµείς που οφείλουν την 

εξέλιξη τους στην ύπαρξη και εξέλιξη των βασικών φορέων τούς καλεί 

‘προκαλούµενους τοµείς’ (‘induced branches’). Οι εν λόγω τοµείς αναπτύσσονται 

ιδιαίτερα κατά την φάση διάχυσης του τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος σε όλη την 

οικονοµία (ενώ οι βασικοί φορείς έχουν ήδη γνωρίσει σηµαντική ανάπτυξη κατά την 

φάση ανάδυσης του νέου παραδείγµατος). Επιπλέον, κάθε τεχνολογική επανάσταση 

χαρακτηρίζεται από µια εισροή ενός εµπορεύµατος το οποίο η Perez καλεί ‘βασική 

εισροή’ (‘key input’). Η βασική εισροή κάθε διαδοχικής τεχνολογικής επανάστασης 

έχει σε γενικές γραµµές τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: (α) χαµηλό (ή πτωτικό) 

σχετικό κόστος, (β) πρακτικά απεριόριστη δυνατότητα κλίµακας παραγωγής, (γ) 

χρησιµοποιείται από τους βασικούς φορείς και έχει τη δυνατότητα διάχυσης σε 

πολλούς άλλους κλάδους, (δ) δύναται να µειώσει το κόστος της εργασίας, του 

κεφαλαίου αλλά και την τιµή των παραγόµενων εµπορευµάτων, καθώς και να 

αλλάξει την ποιότητά τους. 

Προκειµένου να διαχυθεί ένα τεχνοοικονοµικό παράδειγµα σε όλη την οικονοµία 

απρόσκοπτα απαιτείται και η ύπαρξη των κατάλληλων υποδοµών οι οποίες αφορούν 

συνήθως τους τοµείς των µεταφορών/επικοινωνιών και της ενέργειας. Επιπλέον, 

προκειµένου η απαρχή ενός τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος να εξελιχθεί σε 

‘κατάκτηση’ της οικονοµίας θα πρέπει το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο οργάνωσης 

αυτής της οικονοµίας να υποστεί έναν ανάλογο µετασχηµατισµό. Η µη αρµονία του 

υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου µε το αναδυόµενο τεχνοοικονοµικό παράδειγµα 

αποτελεί έναν ακόµα λόγο δοµικής αστάθειας σε αυτό που αποκαλούµε καθοδική 

φάση του µακρού κύκλου ή αλλιώς κύκλου Kondratiev. Αν και η Perez διαφοροποιεί 

τον εαυτό της (όπως και οι Freeman και Louçã που θα εξετάσουµε παρακάτω) από 
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τον ‘οικονοµικό ντετερµινισµό’ τοποθετώντας την οικονοµική-τεχνολογική σφαίρα 

στο ίδιο επίπεδο σηµαντικότητας µε την θεσµική σφαίρα εν τούτοις είναι σαφές από 

την πορεία της όλης επιχειρηµατολογίας ότι η φορά της αιτιότητας είναι από την 

πρώτη στην τελευταία. Η διττή πίεση που προέρχεται αφενός από τη στασιµότητα της 

κερδοφορίας που σχετίζεται µε το ισχύον τεχνοοικονοµικό παράδειγµα και αφετέρου 

από τις ευοίωνες προοπτικές κερδοφορίας που συνδέονται µε τη δυναµική ανάδυση 

του νέου τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος οδηγούν σε µετασχηµατισµό του 

θεσµικού πλαισίου προκειµένου η ανάδυση του νέου παραδείγµατος να µπορέσει να 

µετατραπεί σε ευρεία διάχυση του. Θεωρούµε ωστόσο το ότι ενώ η ύπαρξη 

κατάλληλου θεσµικού πλαισίου είναι σηµαντική για τη σχετικά απρόσκοπτη και 

µακροχρόνια διάχυση του τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος αυτό δε συνιστά σχέση 

αιτιότητας µε φορά από τους θεσµούς προς στην οικονοµία ούτε και καθιστά τη 

θεσµική σφαίρα ισότιµη µε την οικονοµική σε ότι αφορά την ιστορική εξέλιξη. Ο 

καπιταλισµός δεν είναι ένα οικονοµικό σύστηµα που έχει ως σκοπό την παραγωγή 

θεσµικών πλαισίων, είναι ένα οικονοµικό σύστηµα που έχει ως σκοπό την 

‘παραγωγή’ ιδιωτικού κέρδους, µέσω της µεγέθυνσης των παραγωγικών δυνάµεων 

και άρα της συνακόλουθης µεγέθυνσης στην κλίµακα παραγωγής εµπορευµάτων. Η 

αλλαγή θεσµικών πλαισίων λοιπόν, στην όλη ροή κίνησης του καπιταλισµού και 

ιδωµένη µέσα από την περιοδολόγηση των µακρών κύκλων, έχει να κάνει µε τη 

δηµιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για αναζωογόνηση της κερδοφορίας 

µέσω της διάχυσης ενός νέου τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος ή, σε µαρξικούς 

όρους, ενός νέου επιπέδου εξέλιξης των παραγωγικών δυνάµεων. Το σχετικό 

‘κύκλωµα’ λοιπόν θα µπορούσε να γραφτεί ως: Πτώση της Κερδοφορίας της 

Τεχνολογικής Επανάστασης Α �Αλλαγή Θεσµικού Πλαισίου � Άνοδος της 

Κερδοφορίας της Τεχνολογικής Επανάστασης Β. 

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζουµε την απεικόνιση της διαδικασίας εξέλιξης ενός 

τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος από την Perez. Αν και η απεικόνιση της 

χρησιµοποιεί µια συµµετρική σιγµοειδή καµπύλη πρόκειται αποκλειστικά για 

περιγραφικό βοήθηµα καθώς η Perez δεν επεξεργάζεται στατιστικά κάποια 

χρονοσειρά, είτε για να επιχειρήσει να εφαρµόσει τη λογιστική καµπύλη είτε για 

άλλο λόγο.  

 



 

Σχήµα 1: ∆ιάχυση Τεχνοοικονοµικού

Το κάθε τεχνοοικονοµικό παράδειγµα

Perez καλεί ‘µπιγκ µπανγκ

παραδείγµατος χωρίζεται σε

και την φάση της ανάπτυξης

στην ανάδυση του νέου τεχνοοικονοµικού

στασιµότητας του προηγούµενου

διάχυση του.  

Οι δύο φάσεις χωρίζονται

ορολογία της Perez, αν και µάλλον

(ιδίως για τις τελευταίες

διαρκούν πολλά έτη, όπως βλέπουµε

Perez αποδίδει σηµαντικό ρόλο

εγκατάστασης. Καθώς οι διέξοδοι

παραγωγικό τοµέα συρρικνώνονται

βρίσκεται σε κατάσταση στασιµότητας

προς τις επιχειρήσεις που εκπροσωπούν

Ο συνδυασµός όµως της

κερδοφορίας που δηµιουργεί

∆ιάχυση Τεχνοοικονοµικού Παραδείγµατος, Perez (2002) 

οµικό παράδειγµα ξεκινάει µε ένα κοµβικό γεγονός

µπιγκ µπανγκ’. Στη συνέχεια, η εξέλιξη του κάθε τεχνοοικονοµικού

χωρίζεται σε δύο φάσεις, την φάση της εγκατάστασης (‘

της ανάπτυξης (‘deployment’). Η πρώτη φάση αντιστοιχεί

του νέου τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος κατά την

του προηγούµενου και η δεύτερη φάση αντιστοιχεί στην

χωρίζονται από ένα ‘σηµείο καµπής’ (‘ turning point

αν και µάλλον πιο ορθή θα ήταν η ονοµασία ‘περίοδος

τελευταίες 2 τεχνολογικές επαναστάσεις όπου τα σηµεία

έτη όπως βλέπουµε στον Πίνακα 1). Θυµίζοντας τον

σηµαντικό ρόλο στο χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο κατά την

Καθώς οι διέξοδοι κερδοφορίας του χρηµατικού κεφαλαίου

τοµέα συρρικνώνονται µια και το κυρίαρχο τεχνοοικονοµικό

η στασιµότητας, το εν λόγω κεφάλαιο στρέφεται

επιχειρήσεις που εκπροσωπούν το αναδυόµενο τεχνοοικονοµικό

όµως της γενικής στασιµότητας µε τις αυξηµένες

που δηµιουργεί σταδιακά το αναδυόµενο τεχνοοικονοµικό
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κοµβικό γεγονός το οποίο η 

κάθε τεχνοοικονοµικού 

εγκατάστασης (‘ installation’) 

φάση αντιστοιχεί χονδρικά 

παραδείγµατος κατά την φάση της 

αντιστοιχεί στην ευρεία 

point’) κατά την 

ονοµασία περίοδος καµπής’ 

όπου τα σηµεία καµπής 

Θυµίζοντας τον Kondratiev, η 

κεφάλαιο κατά την φάση της 

χρηµατικού κεφαλαίου στον 

τεχνοοικονοµικό παράδειγµα 

κεφάλαιο στρέφεται σταδιακά 

τεχνοοικονοµικό παράδειγµα. 

αυξηµένες προσδοκίες 

τεχνοοικονοµικό παράδειγµα 
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οδηγεί προς το τέλος της φάσης της εγκατάστασης σε χρηµατοπιστωτική 

κερδοσκοπία και σε χρηµατιστηριακές φούσκες. Το σηµείο καµπής χαρακτηρίζεται 

από το σκάσιµο αυτών των φουσκών και την αποκρυστάλλωση του θεσµικού 

πλαισίου που θα χαρακτηρίσει την φάση ανάπτυξης του νέου (και κυρίαρχου) πλέον 

τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος.146 

Στους Πίνακες 1 και 2 συνοψίζουµε τα πορίσµατα της Perez για τις τεχνολογικές 

επαναστάσεις που έλαβαν χώρα από τη Βιοµηχανική Επανάσταση κι έπειτα. 

Πίνακας 1: Τεχνολογικές Επαναστάσεις - Περιοδολόγηση 

Τεχνολογική 

Επανάσταση 
Ονομασία  Μπιγκ Μπανγκ 

Φάση 

Εγκατάστασης 

Σημείο 

Καμπής 

Φάση 

Ανάπτυξης 

ΠΡΩΤΗ 
Βιομηχανική 

Επανάσταση 

1771, Εργοστάσιο 

Βάμβακος του 

Arkwright 

βασισμένο στην 

Υδραυλική Ενέργεια 

δεκαετία του 

1770 - πρώτα 

χρόνια 

δεκαετίας 

1790 

1793-

1797 
1798-1829 

ΔΕΥΤΕΡΗ 

Εποχή του Ατμού 

και των 

Σιδηρόδρομων 

1829, Δοκιμή της 

Ατμομηχανής του 

Stephenson 

δεκαετία 1830 

- δεκαετία 

1840 

1848-

1850 
1850-1873 

ΤΡΙΤΗ 

Εποχή του 

Χάλυβα και του 

Ηλεκτρισμού 

1875, Χρήση της 

Μεθόδου Bessemer 

στο Χαλυβουργείο 

του Carnegie  

1875-1893 
1893-

1895 
1895-1918 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Εποχή του 

Πετρελαίου, του 

Αυτοκινήτου και 

της Μαζικής 

Παραγωγής 

1908, Παραγωγή 

του 1ου Μοντέλου 

Τ στο Εργοστάσιο 

του Ford 

1908-1929 

Ευρώπη 

1929-

1933, 

ΗΠΑ 

1929-

1943 

1943-1974 

ΠΕΜΠΤΗ 

Εποχή της 

Πληροφορικής 

και των 

Τηλεπικοινωνιών 

1971, 

Μικροεπεξεργαστής 

της Intel 

1971-2001 
2001-

2008 
2008- 

Πηγές: Perez (2002, σ. 11 και σ. 57). Για το ‘σηµείο καµπής’ της 5ης τεχνολογικής επανάστασης βλ. 

Perez (2009, σ. 782). 

                                                           
146

 Για παράδειγμα η Perez αναφέρεται στις φούσκες που αφορούσαν τις επενδυτικές μανίες στα 

κανάλια (κατά την πρώτη τεχνολογική επανάσταση), στους σιδηρόδρομους (κατά τη δεύτερη 

τεχνολογική επανάσταση) και στις τεχνολογίες πληροφορικής (κατά την πέμπτη τεχνολογική 

επανάσταση). 
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Πίνακας 2: Τεχνολογικές Επαναστάσεις – Βασικά Χαρακτηριστικά 

Τεχνολογική 

Επανάσταση 
Ονομασία  Βασική Εισροή 

Βασικοί Φορείς 

& 

Προκαλούμενοι 

Τομείς 

Υποδομές 

ΠΡΩΤΗ 
Βιομηχανική 

Επανάσταση 
Βαμβάκι, Σίδηρος 

Υφάσματα, 

Κατασκευές από 

Σίδερο 

Κανάλια & 

Υδάτινες Οδοί, 

Υδραυλική 

Ενέργεια 

     

ΔΕΥΤΕΡΗ 

Εποχή του Ατμού 

και των 

Σιδηρόδρομων 

Σίδηρος, 

Άνθρακας 

Ατμομηχανές, 

Σιδηρόδρομοι, 

Ατμόπλοια 

Σιδηρόδρομοι, 

Μεγάλα Λιμάνια, 

Τηλέγραφος, 

Ταχυδρομείο, 

Φωταέριο 

     

ΤΡΙΤΗ 

Εποχή του 

Χάλυβα και του 

Ηλεκτρισμού 

Χάλυβας 

Ηλεκτρικά 

Μηχανήματα, 

Βαριά 

Βιομηχανία, 

Πολεμική 

Βιομηχανία, 

Συνθετικές 

Χρωστικές Ύλες 

Ηλεκτρικά 

Δίκτυα, 

Ατμόπλοια & 

(Διηπειρωτικοί) 

Σιδηρόδρομοι 

από Χάλυβα, 

Μεγάλες Γέφυρες 

& Τούνελ, 

Παγκόσμιος 

Τηλέγραφος, 

Τηλέφωνο 

     

ΤΕΤΑΡΤΗ 

Εποχή του 

Πετρελαίου, του 

Αυτοκινήτου και 

της Μαζικής 

Παραγωγής 

Πετρέλαιο 

Αυτοκίνητα, 

Τρακτέρ, 

Αυτοκίνητα 

Άρματα, Διαρκή 

Καταναλωτικά 

Αγαθά, 

Πετροχημικά 

Προϊόντα 

Δίκτυα Δρόμων & 

Εθνικών Οδών, 

Πετρελαιαγωγοί, 

Ηλεκτρισμός στα 

Σπίτια, 

Υπερεθνικές 

Τηλεπικοινωνίες 

     

ΠΕΜΠΤΗ 

Εποχή της 

Πληροφορικής 

και των 

Τηλεπικοινωνιών 

‘Τσιπ' 

Υπολογιστές, 

Υπηρεσίες 

Πληροφορικής, 

Τηλεπικοινωνίες 

Παγκόσμιες 

Ψηφιακές 

Τηλεπικοινωνίες, 

Διαδίκτυο, 

Ηλεκτρικά 

Δίκτυα, 

Μεταφορές 

Υψηλής 

Ταχύτητας 

Πηγές: Freeman & Perez (1988) και Perez (2002, σ. 14) 
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Οι φάσεις που η Perez ονοµάζει εγκατάσταση και ανάπτυξη φαίνεται να αντιστοιχούν 

στην καθοδική φάση ενός κύκλου Kondratiev και στην ανοδική φάση του επόµενου 

κύκλου Kondratiev αντίστοιχα. Αυτός είναι ίσως ένας λόγος που η Perez µετά τα 

σχετικά άρθρα της δεκαετίας του 1980 εγκατέλειψε την ορολογία που θύµιζε τον 

Kondratiev (όπως ‘µακρά κύµατα’ κτλ.) για να υιοθετήσει στο βιβλίο της του 2002 

τον όρο ‘µεγάλα άλµατα εξέλιξης’ (‘great surges of development’) (Kattel et al., σ. 7). 

Ο κύριος λόγος όµως είχε να κάνει µε το ότι κατά τον Kondratiev ο µακρός κύκλος 

σήµαινε ανοδικές και καθοδικές φάσεις τόσο σε τιµές όσο και σε ποσότητες. Κατά 

την άποψη της Perez κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται ιστορικά και θεωρεί λανθασµένο 

το να αναζητά κανείς κύκλους Kondratiev σε δείκτες παραγωγής, όπως το AEΠ ή η 

βιοµηχανική παραγωγή, καθώς τέτοιοι δείκτες θα περιέχουν ένα µείγµα δύο 

τεχνοοικονοµικών παραδειγµάτων µε το τελικό (ποσοτικό) αποτέλεσµα όπως 

αντικατοπτρίζεται στον δείκτη παραγωγής να είναι αβέβαιο. Για παράδειγµα, στην 

περίοδο της εγκατάστασης ενός τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος η συνύπαρξη του 

µε τη στασιµότητα του προηγούµενου τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος µπορεί να 

µην οδηγήσει σε πτωτικούς ρυθµούς µεγέθυνσης ενός συνολικού δείκτη παραγωγής 

όπως είναι το ΑΕΠ.147 

Ο Christopher Freeman (o οποίος συνέγραψε µαζί µε την Perez το σηµαντικό τους 

άρθρο του 1988) συµµεριζόταν την ανάλυση της Perez σε ότι αφορά την εξέλιξη των 

τεχνοοικονοµικών παραδειγµάτων. ∆εν ήταν όµως διατεθειµένος να εγκαταλείψει την 

περιοδολόγηση του Kondratiev και να υιοθετήσει εκείνη της Perez.148 Το βιβλίο του 

µε τον Francisco Louçã (2001) αποτελεί κατά τη γνώµη µας την πιο πειστική 

προσπάθεια από τη µεριά των νέο-σουµπετεριανών για την υπεράσπιση της υπόθεσης 

του Kondratiev. Το πρώτο του µέρος αποτελείται από µια επίθεση εναντίον των 

                                                           
147

 Τέτοια είναι, σύμφωνα με την Perez, η περίπτωση της δεκαετίας του 1920  την οποία θεωρεί ως 

μια περίοδο οικονομικής ευημερίας ενώ για τον Kondratiev αποτελούσε τμήμα της καθοδικής φάσης 

του 3
ου

 μακρού κύκλου (Perez 2015, σ. 72). 

148
 Ένα από τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής είναι ότι δεν ήταν αναγκασμένος να θεωρήσει την 

περίοδο 1929-1933/1943 ως κάποιο υποτιθέμενο ‘σημείο καμπής’ (!) (βλέπε Πίνακα 1) αλλά την 

κατέταξε (και ορθά) ως τμήμα της καθοδικής φάσης του 3
ου

 μακρού κύκλου. Επί τη ευκαιρία ας 

σημειώσουμε ότι η περιοδολόγηση της Perez είναι ιδιαίτερα προβληματική και σε ότι αφορά τον 5
ο
 

μακρό κύκλο καθώς η περίοδος από το 2008 και μέχρι τις μέρες μας μόνο ως ‘φάση ανάπτυξης’ δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί. 



165 

 

οικονοµετρικών και στατιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν από τη µεριά των 

µελετητών για να ελέγξουν την ύπαρξη των µακρών κύκλων καθώς και από εκτενείς 

παρουσιάσεις των απόψεων του Kondratiev και του Schumpeter. Το δεύτερο µέρος 

αποτελεί µια θαυµάσια τεχνοοικονοµική ιστορία του καπιταλισµού, διαιρεµένης σε 

πέντε ‘κύµατα Kondratiev’ (ο όρος που επιλέγουν να χρησιµοποιήσουν οι 

συγγραφείς). Η µέθοδος εξέτασης που χρησιµοποιείται είναι εκείνη της Perez όµως η 

περιοδολόγηση που προτείνεται είναι ουσιαστικά εκείνη του Kondratiev149. Κάθε 

‘κύµα Kondratiev’ αναλύεται από την άποψη της οικονοµικής ιστορίας (και µόνο)150 

σε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, µε τις κύριες θεµατικές κάθε κεφαλαίου να συνίστανται 

στους βασικούς φορείς, τις βασικές εισροές και το θεσµικό πλαίσιο του κάθε 

‘κύµατος’. H ‘ανοδική φάση’ κάθε ‘κύµατος’ συνιστά την φάση ραγδαίας διάχυσης 

µιας τεχνολογικής επανάστασης ενώ η ‘καθοδική φάση’ τη δοµική κρίση που 

προέρχεται από τη στασιµότητα ενός τεχνοοικονοµικού παραδείγµατος και την 

ταυτόχρονη εγκατάσταση ενός άλλου. Στον Πίνακα 3 παραθέτουµε την 

περιοδολόγηση του καπιταλισµού, τους βασικούς φορείς και τις βασικές εισροές κάθε 

τεχνολογικής επανάστασης και τέλος την ηγέτιδα δύναµη της παγκόσµιας οικονοµίας 

σε κάθε ξεχωριστό ‘κύµα Kondratiev’, σύµφωνα µε τους Freeman και  Louçã. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149

 Οι Freeman και Louçã δεν χρησιμοποιούν φυσικά το μέτρο των ομαλοποιημένων με τον χρυσό 

τιμών προκειμένου να περιοδολογήσουν, καθώς δεν το έχουν υπόψη τους. Ωστόσο οι χρονιές που 

δίνουν για την αρχή και το τέλος κάθε ‘κύματος Kondratiev’ ουσιαστικά συμπίπτουν με την 

περιοδολόγηση που βασίζεται στις ομαλοποιημένες τιμές των ΗΠΑ και της Βρετανίας. 

150
 Κατά το σύνηθες στις νέο-σουμπετεριανές προσεγγίσεις των μακρών κυμάτων απουσιάζει κάθε 

στατιστική επεξεργασία του υλικού. Θυμίζουμε το σχετικό ‘παράπονο’ του Kuznets στην κριτική του 

των Κύκλων του Schumpeter (κεφάλαιο 2, ενότητα 2.1.7α). 
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Πίνακας 3: ‘Κύµατα Kondratiev’ - Βασικά Χαρακτηριστικά 

 
Ονομασία  

‘Ανοδική 

Φάση' 

‘Καθοδική 

Φάση' 

Βασικοί 

Φορείς 

Βασικές 

Εισροές 
Ηγέτιδα Δύναμη 

Βρετανική 

Βιομηχανική 

Επανάσταση 

Η Εποχή του 

Βάμβακος, του 

Σιδήρου και της 

Υδραυλικής 

Ενέργειας 

δεκαετία 

1780 -

1815 

1815 - 1845 Βαμβάκι Σίδηρος Βρετανία 

Δεύτερο 

Κύμα 

Kondratiev 

Η Εποχή των 

Σιδηρόδρομων, του 

Ατμού και της 

Μηχανοποίησης 

δεκαετία 

1840 – 

δεκαετία 

1870 

δεκαετία 

1870 - 

πρώτα 

χρόνια 

δεκαετίας 

1890 

Σιδηρόδρομοι 
Άνθρακας, 

Σίδηρος 
Βρετανία 

Τρίτο Κύμα 

Kondratiev 

Η Εποχή του 

Χάλυβα, της Βαριάς 

Βιομηχανίας και 

του Εξηλεκτρισμού 

μέσα 

δεκαετίας 

1890 - 

1914 

δεκαετία 

1920 - 

δεκαετία 

1930 

Ηλεκτρισμός Χάλυβας ΗΠΑ 

Τέταρτο 

Κύμα 

Kondratiev 

Η Εποχή του 

Πετρελαίου, του 

Αυτοκινήτου, της 

Αυτοκινητοποίησης 

και της Μαζικής 

Παραγωγής 

δεκαετία 

1940 - 

δεκαετία 

1960 

δεκαετία 

1970 - 

δεκαετία 

1980 

Αυτοκίνητο Πετρέλαιο ΗΠΑ 

Πέμπτο Κύμα 

Kondratiev 

Η Εποχή των 

Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και 

Επικοινωνίας 

δεκαετία 

1980 - 

 

Υπολογιστές Τσιπ ΗΠΑ 

Πηγή: Freeman & Louçã (2001). 

Στο υπόλοιπο τµήµα του κεφαλαίου αυτού θα ελέγξουµε την εφαρµογή της 

λογιστικής καµπύλης σε µια σειρά µεταβλητών που σχετίζονται µε τους βασικούς 

φορείς και τις βασικές εισροές του δεύτερου, του τρίτου και του τέταρτου ‘κύµατος 

Kondratiev’ (σύµφωνα µε τους Freeman και Louçã), συζητώντας επίσης και την 

οικονοµική ιστορία αυτών των φορέων και εισροών. Οι εφαρµογές της λογιστικής 

καµπύλης θα αφορούν κατά κύριο λόγο (αλλά όχι µόνο) την εκάστοτε χώρα που 

αποτελούσε την ηγετική δύναµη στην παγκόσµια οικονοµία για την κάθε περίοδο που 

θα εξετάσουµε. Όπως θα δούµε η λογιστική καµπύλη µπορεί να εφαρµοστεί τόσο σε 

αξιακά µεγέθη όσο και σε πραγµατικές ποσότητες µεταβλητών που σχετίζονται µε 

τους βασικούς φορείς και τις βασικές εισροές. Εποµένως, δεν χρειάζεται να 

αναφερόµαστε σε ‘κύµατα Kondratiev’ αλλά µπορούµε, στην βάση των 

αποτελεσµάτων που θα παρουσιάσουµε, να µιλάµε κάλλιστα για ‘κύκλους 

Kondratiev’ ή ‘µακρούς κύκλους’. Πρώτα όµως θα προηγηθεί µια συζήτηση 

αναφορικά µε τον πρώτο µακρό κύκλο. 
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3.1.1 Το Ζήτηµα του ‘Πρώτου Μακρού Κύκλου’ 

Η µη εξέταση της εφαρµογής της λογιστικής καµπύλης σε µεταβλητές που να 

αφορούν τους βασικούς φορείς και τις βασικές εισροές του 5ου µακρού κύκλου έχει 

να κάνει µε το ότι ο συγκεκριµένος µακρός κύκλος είναι ακόµα εν εξελίξει (καίτοι 

βρίσκεται [πιθανότατα] στο τέλος της καθοδικής του φάσης). Σε ότι αφορά τη 

Βρετανική Βιοµηχανική Επανάσταση όµως, που διαδραµατίστηκε κατά την περίοδο 

του λεγόµενου ‘πρώτου µακρού κύκλου’, το θέµα είναι πιο σύνθετο.  

 

Όπως αναφέρει ο Hobsbawm (1992, σσ. 48-49) η συγκεκριµένη οικονοµική 

επανάσταση, η σηµαντικότερη στην ιστορία του ανθρώπου, µπορεί να θεωρηθεί πως 

ξεκίνησε τη δεκαετία του 1780 “διότι τότε ήταν, απ’ όσο µπορούµε να ξέρουµε, που 

όλοι σχεδόν οι σχετικοί στατιστικοί δείκτες άρχισαν να ανεβαίνουν απότοµα, σχεδόν 

κατακόρυφα, και να σηµειώνουν την «απογείωση»” ενώ ολοκληρώθηκε τη δεκαετία 

του 1840. Πρόκειται για την περίοδο που µετασχηµάτισε οριστικά τη Βρετανία προς 

της κατεύθυνση του σύγχρονου (εκµηχανισµένου) καπιταλισµού. Ωστόσο, πριν την 

έναρξη του 2ου µακρού κύκλου γύρω στα 1850, οι προηγούµενες οικονοµικές κρίσεις 

ανήκαν συνήθως “σε έναν κόσµο εξαρτηµένο από τις απρόβλεπτες διακυµάνσεις της 

σοδειάς και τις αστάθµητες καιρικές µεταβολές” (Hobsbawm 1996, σ. 54).  

 

Στο βιβλίο τους για τις οικονοµικές κρίσεις του σύγχρονου καπιταλισµού οι Flamant 

και Singer-Kerel αναφέρουν ως πρώτη (σύγχρονη) κρίση (στη Βρετανία) την κρίση 

του 1816 και ως 2η εκείνη του 1825 (στη Βρετανία και πάλι). Είναι όµως φανερό από 

τη συζήτησή τους ότι η κρίση του 1816 σχετιζόταν µε τη µετατροπή µιας επί µακρόν 

πολεµικής οικονοµίας, όπως ήταν η Βρετανική στους µακροχρόνιους πολέµους της 

χώρας µε τους Γάλλους, σε ‘ειρηνική’, ενώ την κατάσταση χειροτέρεψε και η κακή 

σοδειά του 1816-1817. Αναφέρουν άλλωστε ότι ο David Ricardo (1772-1823) 

θεώρησε τη συγκεκριµένη κρίση ως το αποτέλεσµα εξαιρετικά ιδιαίτερων συνθηκών 

και άρα µη σχετιζόµενη µε τη λειτουργία του (καπιταλιστικού) οικονοµικού 

συστήµατος (Flamant & Singer-Kerel 1970, σ. 14). 

 

Η κρίση όµως του 1825 αποτελεί διαφορετική περίπτωση. Επρόκειτο για µια κρίση 

που οφειλόταν καθαρά σε ενδογενή αίτια που αποδίδονται στη λειτουργία µιας 

καπιταλιστικής οικονοµίας και δεν είχε σχέση µε εξωγενείς παράγοντες όπως εκείνη 

του 1816. Μάλιστα, σηµαντικοί οικονοµολόγοι της εποχής, όπως ο  Simonde de 
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Sismondi (1773-1842) το 1827 και ο Jean-Baptiste Say (1767-1832) το 1829 την 

αναγνώρισαν ως “την πρώτη πραγµατική βιοµηχανική κρίση” (Flamant & Singer-

Kerel 1970, σ. 18). Και δεν ήταν µόνοι τους σε αυτήν την εκτίµηση καθώς και ο 

Μαρξ θεωρούσε πως η κρίση του 1825 ήταν η πρώτη σύγχρονη καπιταλιστική κρίση. 

Συγκεκριµένα στον πρόλογό του στη 2η έκδοση του 1ου τόµου του Κεφαλαίου 

σηµειώνει ότι κατά τη δεκαετία του 1820-1830 “η µεγάλης κλίµακας βιοµηχανία 

µόλις αναδυόταν από την παιδική της ηλικία, όπως φανερώνεται από το γεγονός ότι ο 

περιοδικός κύκλος της σύγχρονης [οικονοµικής] ζωής ξεκινάει για πρώτη φορά µε 

την κρίση του 1825” (Marx 1976, σσ. 96-97).  Ο περιοδικός κύκλος στον οποίο 

αναφέρεται ο Μαρξ είναι ο (περίπου) 10-ετής οικονοµικός κύκλος, ευρέως αποδεκτός 

από τους οικονοµολόγους του 19ου αιώνα, τον οποίο ονόµασε, όπως έχουµε ήδη δει, 

κύκλο Juglar o Schumpeter. Παρόµοια ο Engels στον πρόλογό του 1892 για την 

αγγλική έκδοση της Κατάστασης της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία σηµειώνει ότι οι 

περιοδικές βιοµηχανικές κρίσεις της σύγχρονης εποχής ξεκινούν το 1825, γεγονός 

που αναφέρει και στο κυρίως µέρος του βιβλίου το οποίο εκδόθηκε πρώτη φορά το 

1845 (Engels 2009, σ. 317). 

 

Τέλος ιδιαίτερη σηµασία για το θέµα έχει και η άποψη ενός από τους πρωτοπόρους 

µελετητές των µακρών κύκλων, του Sam de Wolff. Αν και εξετάζοντας τον δείκτη 

τιµών χονδρικής του William Stanley Jevons (1835-1882) για τη Βρετανία βρίσκει 

µια ανοδική φάση για την περίοδο 1790-1818 και µια καθοδική για την περίοδο 1818-

1849 εντούτοις σηµειώνει ότι η µελέτη των µακρών κύκλων δεν µπορεί να ξεκινήσει 

πριν το 1825. Όπως αναφέρει η κρίση του 1825 ήταν η ”πρώτη µεγάλη σύγχρονη 

κρίση”, η πρώτη που δεν οφειλόταν σε ιδιαίτερες συνθήκες, εξωγενείς στον τρόπο 

λειτουργίας µιας καπιταλιστικής οικονοµίας. Σηµειώνει µάλιστα, προς επίρρωση της 

θέσης του, ότι ο αγροτικός πληθυσµός της Αγγλίας δεν άρχισε να µειώνεται παρά 

µόνο από το 1821 κι έπειτα (ενώ την περίοδο 1811-1821 αυξήθηκε κιόλας). 

 

Αν λοιπόν θεωρηθεί ότι η απαρχή της σύγχρονης καπιταλιστικής εποχής βρίσκεται 

κάπου  στη δεκαετία του 1820, µια και οι σύµφυτες µε αυτήν κυκλικές οικονοµικές 

διακυµάνσεις ξεκινούν τότε, έπεται ότι η χρήση της λογιστικής καµπύλης για την 

εξέταση της ύπαρξης ενός κύκλου Kondratiev πιθανότατα είναι αδόκιµη για τη 

χρονική περίοδο που καλύπτει η Βιοµηχανική Επανάσταση από τη δεκαετία του 1780 

µέχρι εκείνη του 1840. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι επρόκειτο για µια ‘ήσυχη’ 
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περίοδο. Αντίθετα, οι δεκαετίες του 1830 και του 1840 (που µάλιστα συµπίπτουν µε 

την κατά-Kondratiev καθοδική φάση του 1ου µακρού του κύκλου) ήταν η µόνη 

περίοδος, από τον Αγγλικό Εµφύλιο Πόλεµο του 17ου αιώνα µέχρι και τις µέρες µας, 

που η κοινωνική επανάσταση φάνταζε ιδιαίτερα πιθανό ενδεχόµενο στη Βρετανία 

(Hobsbawm 1999β, σ. 51). Επρόκειτο όµως για µια κρίση που συνδεόταν, κατά κύριο 

λόγο, µε την οριστική συντριβή των προ-καπιταλιστικών και πρωτο-καπιταλιστικών 

κοινωνικο-οικονοµικών σχέσεων που επέφερε η Βιοµηχανική Επανάσταση στη 

Βρετανία και της λαϊκής αντίστασης (Λουδιτισµός κ.λπ.) σε αυτή τη συντριβή, και 

όχι µε κρίση προερχόµενη από τη λειτουργία ενός απολύτως κυρίαρχου και 

σύγχρονου, ήτοι εκµηχανισµένου, καπιταλιστικού οικονοµικού συστήµατος. 

 

Σε όσα ακολουθούν αναφερόµαστε στον δεύτερο, τρίτο και ούτω καθεξής µακρό 

κύκλο µια και είναι η ορολογία που έχει επικρατήσει στη σχετική βιβλιογραφία, υπό 

την αίρεση όµως ότι είναι κατανοητό πως ανάλογη κυκλικότητα (µε τη µορφή της 

λογιστικής καµπύλης) πιθανότατα δεν είναι εφαρµόσιµη για όλη την περίοδο του 

κατά-Kondratiev ‘πρώτου µακρού κύκλου’, ήτοι της Βιοµηχανικής Επανάστασης. 

 

3.2 ∆εύτερος Μακρός Κύκλος (δεκαετία 1840-δεκαετία 1890) 

3.2.1 Βασικός Φορέας του 2ου Μακρού Κύκλου - Σιδηρόδροµος 

(α) Εισαγωγή 

Ο βασικός φορέας του 2ου κύκλου Kondratiev ήταν οι σιδηρόδροµοι ενώ οι βασικές 

εισροές του ήταν ο σίδηρος και ο άνθρακας. Οι σιδηρόδροµοι αποτέλεσαν όχι µόνο 

τη κύρια υποδοµή µεταφορών κατά το συγκεκριµένο κύκλο αλλά και τον 

καθοριστικό εκείνο κλάδο που ουσιαστικά µετασχηµάτισε τις ανεπτυγµένες 

καπιταλιστικές οικονοµίες της εποχής αλλά και διευκόλυνε τη διείσδυση του 

καπιταλισµού, σε συνδυασµό µε το ατµόπλοιο, και σε, έως τότε, ‘αχαρτογράφητες’ 

περιοχές.151 Με το σιδηρόδροµο η Βρετανία έπαψε να στηρίζει την οικονοµία της 

κυρίως στον τοµέα των υφαντών και εισήλθε σε µια περίοδο πλήρους 

                                                           
151

 Όπως παρατηρεί ο Hobsbawm, το τρίτο τέταρτο του 19
ου

 αιώνα, δηλαδή η περίοδος της ανοδικής 

φάσης του 2
ου

 κύκλου Kondratiev ήταν, από ποσοτική άποψη, η εποχή της εξάπλωσης του 

σιδηρόδρομου (Hobsbawm 1996, σ. 88). 
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βιοµηχανοποίησης (Hobsbawm 1999β, σ. 98) Στα παρακάτω θα εστιάσουµε στη 

Βρετανία η οποία αποτελούσε τη ηγετική καπιταλιστική οικονοµία κατά το δεύτερο 

µισό του 19ου αιώνα, περίοδος που συµπίπτει χονδρικά µε τον 2ο κύκλο Kondratiev, 

αλλά και την πρωτοπόρο οικονοµία στη σύζευξη του ατµού και του σιδήρου που 

χαρακτήρισε το τεχνολογικό παράδειγµα αυτού του µακρού κύκλου. 

Οι σιδηρόδροµοι συνιστούν ένα τεχνικό επίτευγµα των Βρετανών µηχανικών της 

ύστερης περιόδου της (πρώτης) Βιοµηχανικής Επανάστασης. Αυτό το τεχνικό 

επίτευγµα όµως έγινε πραγµατικότητα όχι απλώς λόγω της ευφυΐας των εν λόγω 

µηχανικών. Η ραγδαία ανάπτυξη των τοµέων εξόρυξης άνθρακα και παραγωγής 

υφαντών δηµιούργησε την ανάγκη για ένα ανώτερο, των υδάτινων οδών, σύστηµα 

µεταφοράς που θα συνέδεε τα ορυχεία και τις βιοµηχανίες του Λανκασάιρ τόσο µε 

την εγχώρια ζήτηση, όσο και µε την παγκόσµια αγορά (µέσω της µεταφοράς από τον 

χώρο εγχώριας παραγωγής στα βρετανικά λιµάνια από όπου γίνονταν οι βρετανικές 

εξαγωγές). Όπως ακριβώς η οικονοµική ανάγκη για την άντληση του νερού από τα 

ορυχεία άνθρακα οδήγησε στην κατασκευή της ατµοµηχανής του James Watt (1736-

1819) (της σηµαντικότερης ίσως καινοτοµίας την περίοδο της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης) έτσι και η ανάγκη των βαµβακοβιοµήχανων και των ιδιοκτητών των 

ανθρακωρυχείων για ταχύτερη µεταφορά των προϊόντων τους και µείωση του 

κόστους παραγωγής τους οδήγησε στην προσπάθεια σύζευξης της ατµοµηχανής µε τη 

µηχανική κίνηση (‘mechanical traction’) (Bagwell 1988, σ. 76).152 

(β)  Έλευση και ∆ιάχυση των Σιδηρόδροµων 

Κατά τα τέλη του 16ου αιώνα και κατά τον 17ο αιώνα η τιµή της ξυλείας στη 

Βρετανία αυξήθηκε δραµατικά (σε σχέση µε το γενικό επίπεδο τιµών). Οι αιτίες ήταν 

οι αυξηµένες ανάγκες του βρετανικού ναυτικού και της αναπτυσσόµενης βιοµηχανίας 

ξυλάνθρακα (‘charcoal’). Αυτή η άνοδος της τιµής της ξυλείας οδήγησε µε τη σειρά 

της σε αντικατάσταση του ξύλου από τον άνθρακα ως υλικό τόσο για τις ανάγκες 

θέρµανσης των οικιών όσο και ως καύσιµη εισροή σε µια σειρά µανουφακτούρων.153 
                                                           
152

 Το κόστος μεταφοράς είναι τμήμα του κόστους παραγωγής: “Από οικονομικής άποψης, η 

προϋπόθεση του χώρου [‘spatial condition’], ο ερχομός δηλαδή του προϊόντος στην αγορά, ανήκει 

στην ίδια τη διαδικασία της παραγωγής. Το προϊόν θεωρείται πραγματικά ολοκληρωμένο μόνο όταν 

βρίσκεται στην αγορά” (Marx & Engels 1979, σ. 136). 

153
 Η ‘μανουφακτούρα’ είναι ένας όρος που χρησιμοποιεί ο Μαρξ για παραγωγικές διαδικασίες που 

βασίζονται κυρίως στον καταμερισμό της εργασίας και κάνουν μικρή χρήση μόνο μηχανών. Οι 
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Για να πραγµατοποιηθεί όµως επιτυχώς αυτή η αντικατάσταση χρειαζόταν και µια 

ανάλογη υποδοµή µεταφορών καθώς η µεταφορά του άνθρακα από τα ορυχεία προς 

τις διάφορες οικιακές ή βιοµηχανικές χρήσεις του δια ξηράς ήταν εξαιρετικά 

κοστοβόρα ενώ η µεταφορά µέσω ποταµών περιοριζόταν στους µήνες της άνοιξης 

και του καλοκαιριού. Το εµπόδιο που παρουσίαζε η δια ξηράς µεταφορά 

επιχειρήθηκε να υπερπηδηθεί µε την εισαγωγή των ξύλινων ραγών κατά το 17ο αιώνα 

όπου άλογα µετέφεραν τον άνθρακα σε βαγόνια που κυλούσαν κατά µήκος αυτών 

των ραγών. Αν και οι ξύλινες ράγες εισάχθηκαν µαζικά στη Βρετανία κατά τον 17ο 

αιώνα για τη µεταφορά άνθρακα προς τις όχθες των ποταµών ή προς κοντινά στα 

ορυχεία λιµάνια, εν τούτοις το πρόβληµα της φθοράς αυτού του τύπου ραγών, οι 

οποίες χρειάζονταν τακτικά αλλαγή, παρέµενε. Οι µεγάλες τεχνικές πρόοδοι στη 

µανουφακτούρα σιδήρου κατά τα τέλη του 18ου αιώνα οδήγησαν στη σταδιακή 

αντικατάσταση των ξύλινων τροχιών από σιδερένιες, διαδικασία που ενθάρρυναν 

επίσης, στην πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα, οι δυσκολίες εισαγωγής ξυλείας στη 

Βρετανία λόγω των Ναπολεόντειων Πολέµων καθώς και η αυξηµένη παραγωγή 

σιδήρου λόγω των επιτακτικών αναγκών του βρετανικού στρατού (Bagwell 1988, σ. 

76-77).  

Μέχρι τα 1810 λειτουργούσαν ήδη στη Βρετανία 300 µίλια σιδηροτροχιάς που 

συνέδεαν τα ορυχεία µε υδάτινα µέσα µεταφορών. Ένας βαθµός υποδοµής λοιπόν 

υπήρχε. Αυτό που έλειπε ακόµα ήταν η σύνδεσή αυτής της υποδοµής µε την 

κατάλληλη εκείνη τεχνολογία που θα οδηγούσε τη Βρετανία στον ατµοκίνητο 2ο 

κύκλο Kondratiev, δηλαδή η σύζευξη του σιδήρου µε την ατµοµηχανή. Η γραµµή 

Στόκτον-Ντάρλινγκτον που εγκαινίασε την εν λόγω σύζευξη το 1825 θεωρείται 

συχνά ως η απαρχή του ατµοκίνητου σιδηρόδροµου. Συνέδεε ορυχεία άνθρακα (γύρω 

από το Ντάρλινγκτον) µε την ακτή (του Στόκτον). Επρόκειτο για µια βασική 

καινοτοµία που εισάχθηκε στα πλαίσια του ανταγωνισµού µεταξύ των ιδιοκτητών 

ορυχείων άνθρακα στη Βόρεια Αγγλία, µε κάποιους εξ αυτών να χρηµατοδοτούν την 

κατασκευή της εν λόγω γραµµής προκειµένου να µειώσουν τα κόστη τους σε σχέση 

µε τους τοπικούς ανταγωνιστές τους και να πάρουν µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς. Ήταν 

η πρώτη γραµµή στην οποία χρησιµοποιήθηκε κινούµενη ατµοµηχανή (εφεξής και 

                                                                                                                                                                      
μανουφακτούρες αναφέρονται επομένως σε έναν πρώιμο μη-εκμηχανισμένο καπιταλισμό. Στη 

Βρετανία η ‘μανουφακτούρα’ ήταν η κυρίαρχη μέθοδος καπιταλιστικής παραγωγής από τα μέσα του 

16
ου

 αιώνα έως και τα τέλη του 18
ου

 αιώνα (Mohun 1991α). 
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‘λοκοµοτίβα’) αν και όχι για όλο το µήκος της γραµµής µια και για µεγάλα τµήµατα 

της διαδροµής η κινητήρια δύναµη προερχόταν ακόµα είτε από άλογα είτε από 

στατικές ατµοµηχανές (Bagwell 1988, σ. 79 και Mathias 1983, σ. 255-256). 

Ωστόσο, η επιτυχία της γραµµής Στόκτον-Ντάρλινγκτον δεν ήταν αρκούντως 

καθοριστική στο να καταδείξει την ανωτερότητα της κινούµενης ατµοµηχανής έναντι 

του αλόγου ως κινητήριας δύναµης των βαγονιών που σύρονταν σε σιδηροτροχιές· 

ειδικά σε περιοχές µε απότοµες κλίσεις η χρήση λοκοµοτίβων θεωρούνταν ακόµα 

ακατάλληλη ενώ και σε όρους ταχύτητας οι λοκοµοτίβες δεν πρόσφεραν ακόµα 

κάποιο καθαρό πλεονέκτηµα έναντι της κίνησης των βαγονιών από άλογα. Η 

καθοριστική στιγµή για τη σύζευξη της λοκοµοτίβας µε τη σιδηροτροχιά και την 

καθολική επικράτηση του ατµοκίνητου σιδηρόδροµου ήρθε στα 1829. Οι 

βαµβακοβιοµήχανοι του Μάντσεστερ και οι έµποροι του Λίβερπουλ είχαν σοβαρά 

παράπονα κατά τη δεκαετία του 1820 σχετικά µε τα τέλη που χρέωναν οι ιδιοκτήτες 

των καναλιών για τη µεταφορά των υφασµάτων από το Μάντσεστερ στο Λίβερπουλ 

προκειµένου να εξαχθούν από το τελευταίο στον υπόλοιπο κόσµο. Με δεδοµένο ότι 

µετά και τη γραµµή Στόκτον-Ντάρλινγκτον δεν ήταν πλέον απίθανο το να αποτελεί η 

χρήση λοκοµοτίβας τη λύση στα προβλήµατα τους µε τους ιδιοκτήτες των καναλιών, 

οι καπιταλιστές του Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ χρηµατοδότησαν ένα 

διαγωνισµό µεταξύ κατασκευαστών κινούµενων ατµοµηχανών όπου ο επίδοξος 

νικητής θα λάµβανε χρηµατικό έπαθλο 500 στερλινών υπό τους εξής όρους: η 

λοκοµοτίβα που θα παρουσίαζε να µην είναι βαρύτερη των έξι τόνων, να µπορεί να 

σύρει ένα φορτίο τουλάχιστον εξαπλάσιου βάρους από το δικό της, και να κινείται µε 

ταχύτητα όχι µικρότερη των 10 µιλίων ανά ώρα. Στη σχετική δοκιµή που έγινε 

νικητής αναδείχθηκε ο George Stephenson (1781-1848). Η κινούµενη ατµοµηχανή 

που παρουσίασε ικανοποιούσε όλες τις απαιτήσεις του διαγωνισµού και επιπλέον 

πρόσφερε ταχύτητα µεγαλύτερη των 30 µιλίων ανά ώρα, πιο πάνω δηλαδή και από 

την ταχύτητα αλόγου κούρσας. Η ανωτερότητα της χρήσης λοκοµοτίβας (έναντι της 

µεταφοράς µε βαγόνια που έσερναν άλογα) καταδείχθηκε αποφασιστικά και µια νέα 

εποχή ανέτειλε. Το 1830 παραδιδόταν προς χρήση η σιδηρογραµµή που συνέδεε το 

Μάντσεστερ µε το Λίβερπουλ, η πρώτη σιδηρογραµµή στην οποία η κινητήρια 

δύναµη ήταν αποκλειστικά ο ατµός της λοκοµοτίβας καθ’ όλη τη διάρκεια της 

διαδροµής. 
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Στον Πίνακα 4 παραθέτουµε την πορεία ολοκλήρωσης του σιδηροδροµικού δικτύου 

της Βρετανίας από το ξεκίνηµα του στα 1825 µέχρι και το 1926 όταν και έφτασε στο 

µέγιστο µήκος του των 32857 χιλιοµέτρων.154 Περιοδολογώντας µε βάση τις φάσεις 

των κύκλων Kondratiev παρατηρούµε ότι οι βάσεις του σιδηροδροµικού δικτύου 

µπήκαν στην ύστερη περίοδο της Βιοµηχανικής Επανάστασης, µε 27% του µέγιστου 

µήκους να έχει δηµιουργηθεί στο διάστηµα 1825-1849. Η περίοδος όµως εκείνη κατά 

την οποία δηµιουργήθηκε το µεγαλύτερο τµήµα του εν λόγω δικτύου ήταν η ανοδική 

φάση του 2ου κύκλου Kondratiev µε 41% (του µέγιστου µήκους) των γραµµών να 

κατασκευάζεται µεταξύ 1850-1873.155 

                                                           
154 Έκτοτε το μήκος του βρετανικού σιδηροδρομικού δικτύου μειώθηκε, με τμήματα του να 

περιέρχονται σε αχρησία  καθώς εμφανίστηκαν άλλες ανταγωνιστικές υποδομές μεταφοράς (κυρίως 

το οδικό δίκτυο των αυτοκινητόδρομων αλλά και το αεροπορικό δίκτυο). Το 1938 το μήκος των 

βρετανικών σιδηροδρομικών γραμμών ήταν 32216 χλμ., το 1970 18969 χλμ. και το 2010 15577 χλμ. 

155
 Η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου στη Βρετανία παρουσίασε και την εξής ιδιαιτερότητα: 

αναλήφθηκε ουσιαστικά από το βρετανικό κεφάλαιο χωρίς το κράτος να παίξει κυρίαρχο ρόλο στη 

δημιουργία του, όπως συνέβη στις ΗΠΑ και στην ηπειρωτική Ευρώπη. Όπως σημειώνει ο Μαρξ το 

κεφάλαιο θα αναλάβει τα έξοδα κατασκευής ενός τόσο εκτεταμένου δικτύου, όπως το 

σιδηροδρομικό, μόνο αν κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο γενικά για την κερδοφορία του αλλά και αν, 

ειδικά, το εν λόγω δίκτυο μπορεί να αποφέρει τα αναγκαία έσοδα στους καπιταλιστές που θα 

αναλάβουν την επένδυση. Ο τελευταίος όρος όμως προϋποθέτει ότι πρόκειται να υπάρξει ένας 

αρκούντως μεγάλος όγκος διακίνησης εμπορευμάτων κι ανθρώπων, πράγμα το οποίο ίσχυσε κατά 

την ανοδική φάση του 2ου μακρού κύκλου, εξού και το κατασκευαστικό μπουμ σε ότι αφορά τις 

σιδηροδρομικές γραμμές στη Βρετανία για αυτήν την περίοδο. Εν ολίγοις, ο βαθμός 

καπιταλιστικοποίησης της βρετανικής οικονομίας ήταν ήδη τέτοιος που επέτρεπε στο βρετανικό 

κεφάλαιο να αναλάβει το εγχείρημα μόνο του: "Ο διαχωρισμός των δημοσίων έργων (‘public works’) 

από το κράτος, και η ανάθεση τους στο πεδίο των έργων που αναλαμβάνει το ίδιο το κεφάλαιο, 

αποτελεί ένδειξη του βαθμού στον οποίο η πραγματική κοινότητα έχει συναρθρωθεί στη μορφή του 

κεφαλαίου. Μια χώρα, όπως π.χ. οι Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να νιώσει την ανάγκη για τη 

δημιουργία σιδηροδρόμων σε σχέση με την παραγωγή· παρ' όλα αυτά το άμεσο όφελος που 

απορρέει από αυτούς για την παραγωγή μπορεί να είναι τόσο μικρό έτσι ώστε η σχετική επένδυση 

να μην φαίνεται παρά σαν μη ανακτήσιμο κεφάλαιο ('sunk capital'). Το κεφάλαιο τότε μεταφέρει το 

βάρος [αυτής της επένδυσης] στους ώμους του κράτους· ή, όπου το κράτος παραδοσιακά έχει μια 

θέση ανώτερη του κεφαλαίου, τότε διαθέτει ακόμα την εξουσία και τη θέληση να υποχρεώσει την 

κοινωνία των καπιταλιστών να θέσει ένα μέρος των εσόδων της ('revenue'), και όχι του κεφαλαίου 

της, σε τέτοια γενικά ωφέλιμα έργα, που φαίνονται ταυτόχρονα ως γενικές συνθήκες της 
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Πίνακας 4: Σιδηροδροµικό ∆ίκτυο Βρετανίας (1825-1926), Μήκος Γραµµών  

Φάσεις Μακρού 

Κύκλου 

Μήκος γραμμής 

στο τέλος κάθε 

φάσης (χλμ) 

Μήκος γραμμών ανά 

φάση (χλμ) 

Ποσοστό ολοκλήρωσης 

ως προς το μέγιστο 

μήκος 

1825-1849 8918 8918 0.27 

1850-1873 22513 13595 0.41 

1874-1896 29144 6631 0.20 

1897-1920 32707 3563 0.11 

1921-1926 32857 150 0.00 

Πηγή: Mitchell (2013β, Πίνακας F1) 

Στα τέλη της Βιοµηχανικής Επανάστασης, τεράστιες ποσότητες χρηµατικού 

κεφαλαίου παρέµεναν αναξιοποίητες στη βρετανική οικονοµία. Για παράδειγµα, τη 

δεκαετία του 1840 το ετήσιο πλεονάζον κεφάλαιο (‘surplus capital’) υπολογιζόταν 

στα 60 εκατοµµύρια λίρες, ποσό περίπου διπλάσιο από τη συνολική κεφαλαιακή αξία 

της βαµβακοβιοµηχανίας στα µέσα της δεκαετίας του 1830 (Hobsbawm 1999β, σ. 

90). Μεγάλο τµήµα αυτού του αναξιοποίητου παραγωγικά (χρηµατικού) κεφαλαίου 

κατευθύνθηκε προς την κατασκευή σιδηρόδροµων µε τους κατόχους να ελπίζουν σε 

αποδόσεις υψηλότερες από εκείνες των βρετανικών οµολόγων.156 Υπήρξαν τρεις 

µεγάλοι παροξυσµοί επένδυσης στου σιδηρόδροµους (‘railway manias’), στα 1835-

1837, 1845-1847 και 1865-1866 (Gourvish 1980, σ. 12 και Hobsbawm 1999β, σ. 88). 

Τις παραµονές του 2ου κύκλου Kondratiev, κατά τη δεκαετία του 1840, ήταν ήδη 

φανερή η τεράστια επίδραση των σιδηρόδροµων στη βρετανική οικονοµία. Τα 

παρακάτω στατιστικά στοιχεία είναι απολύτως χαρακτηριστικά: την περίοδο 1845-

1849 η επένδυση στους σιδηρόδροµους ήταν ίση κατά µέσο όρο µε το 4.5% του 

                                                                                                                                                                      
παραγωγής, και επομένως όχι ως ιδιαίτερες συνθήκες για τον ένα ή τον άλλο καπιταλιστή" (Marx & 

Engels, σσ. 132-133). 

156
 Ο Bagwell (1988, σσ. 84-85) αναφέρει ότι κατά τη συγχώνευση εταιρειών που οδήγησε, το 1847, 

στη δημιουργία της μεγάλης σιδηροδρομικής εταιρείας Lancashire and Yorkshire Railway τα 2/3 του 

επενδυμένου κεφαλαίου προερχόταν από βιομήχανους κι εμπόρους ενώ οι γαιοκτήμονες 

συνεισέφεραν μόλις το 8%. Συνεπώς, αν και συχνά αναφέρεται ότι η ‘υστερία’ για επένδυση στους 

σιδηρόδρομους (‘railway mania’) κατά τη δεκαετία του 1840 κατέλαβε όλες τις κοινωνικές τάξεις της 

Βρετανίας, οι οποίες συγχωνεύονται συνήθως στην ασαφούς κοινωνιολογικού περιεχομένου λέξη 

‘κοινό’, εν τούτοις είναι σαφές ότι η σχετική επένδυση προήλθε κατά μείζονα λόγο από τις 

ιδιοκτήτριες τάξεις της Βρετανίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο Bagwell δεν υπάρχει κάποια 

ένδειξη ότι οι μισθωτοί εργαζόμενοι, που συνιστούσαν τη μεγαλύτερη αριθμητικά κοινωνική τάξη 

της χώρας, είχαν στην κατοχή τους κάποιο άξιο λόγου ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που 

επενδύθηκε στους σιδηρόδρομους. 
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βρετανικού ΑΕΠ (η µεγαλύτερη τιµή ήταν στο 7% το 1847) και µε το 40-45% της 

ακαθάριστης εγχώριας επένδυσης. Την δε περίοδο 1862-1866, κατά την ανοδική 

φάση του 2ου µακρού κύκλου, η επένδυση στους σιδηρόδροµους αποτελούσε  το 1/3 

της βρετανικής εγχώριας επένδυσης σε πάγιο κεφάλαιο (Gourvish 1980, σ. 13). Το 

αποτέλεσµα ήταν η δηµιουργία ενός νέου δικτύου µεταφορών που µεταµόρφωσε τη 

βρετανική οικονοµία ποικιλοτρόπως. Και όχι µόνο τη βρετανική οικονοµία, καθώς θα 

πρέπει να υπογραµµιστεί ότι κατά τη διάρκεια της οικονοµικής άνθησης του 

δεύτερου κύκλου Kondratiev βρετανικά χρηµατικά κεφάλαια αλλά και βρετανικής 

προέλευσης υλικός εξοπλισµός χρησιµοποιήθηκαν κατά κόρον για την εξάπλωση του 

παγκόσµιου σιδηροδροµικού δικτύου (ιδίως στην ηπειρωτική Ευρώπη και στις ΗΠΑ) 

(Hobsbawm 1999β, σ. 93). 

(γ) Ανταγωνισµός µε τα Κανάλια 

Οι σιδηρόδροµοι πρόσφεραν σαφέστατα πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τα κανάλια, 

που αποτέλεσαν τη βασική υποδοµή µεταφοράς για την περίοδο της Βιοµηχανικής 

Επανάστασης. Τα κανάλια αντιµετώπιζαν φυσικούς περιορισµούς σε ότι αφορά τη 

διακίνηση αγαθών που είχαν να κάνουν µε περιόδους ξηρασίας, παλίρροιες και 

παγωνιά, ζητήµατα τα οποία δεν επηρέαζαν καθόλου τη λειτουργία του 

σιδηροδροµικού δικτύου το οποίο προσέφερε όχι µόνο µεγαλύτερες ταχύτητες στη 

διακίνηση αλλά και πολύ µεγαλύτερη τακτικότητα στις µεταφορές. Υπήρχε επιπλέον 

µεγάλη διαφορά αποτελεσµατικότητας µεταξύ των δύο µεταφορικών υποδοµών σε 

όρους κόστους. Αν και οι ιδιοκτήτες καναλιών µείωσαν τα τέλη φορτίου από 15 

σελίνια τον τόνο σε 10 σελίνια τον τόνο το 1830 ως απάντηση στο άνοιγµα της 

σιδηροδροµικής γραµµής Μάντσεστερ-Λίβερπουλ (Mathias 1983, σσ. 252-253) η 

κατάσταση ήταν µη αντιστρέψιµη για αυτούς. Παρά την προσπάθεια των 

επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνταν στα κανάλια και στις οδικές µεταφορές µε 

άµαξα να ακολουθήσουν τους σιδηρόδροµους στις δραµατικές µειώσεις που 

επέφεραν στα κόστη µεταφοράς αυτό δεν κατέστη, εν τέλει, δυνατό. Υπολογίζεται ότι 

στα µέσα της δεκαετίας του 1840 το κόστος µεταφοράς ανά χιλιοµετρικό τόνο 

φορτίου ήταν 1.67 πένες αν η µεταφορά γινόταν µε τον σιδηρόδροµο και 3 πένες αν 

γινόταν µέσω καναλιών ή δρόµων. Παρόµοια ήταν και η διαδικασία σε ότι αφορά το 

επιβατικό κοινό µε το µέσο κόστος εισιτηρίου να µειώνεται 30 µε 40 τοις εκατό από 

τις αρχές της δεκαετίας του 1840 µέχρι τα τέλη εκείνης της δεκαετίας του 1850 
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(Gourvish 1980, σσ. 29-30.157
Στο Σχήµα 2 βλέπουµε τη διαχρονική πορεία 

υποκατάστασης του δικτύου των καναλιών από το δίκτυο των σιδηρόδροµων. 

Αθροίζοντας το συνολικό µήκος των δυο µεταφορικών υποδοµών παρατηρούµε ότι 

το ποσοστό του µήκους των σιδηρόδροµων επί του συγκεκριµένου αθροίσµατος 

αυξανόταν από τα 1830 κι έπειτα µε το 1847 να είναι η πρώτη χρονιά κατά την οποία 

το σιδηροδροµικό δίκτυο υπερέβη σε µήκος το δίκτυο καναλιών της Βρετανίας. 

Βλέπουµε λοιπόν ότι παραµονές της έναρξης της ανοδικής φάσης του 2ου Kondratiev 

είχαν τεθεί ήδη οι απαραίτητοι υλικοί όροι, δηλαδή η δηµιουργία ενός εκτενούς 

                                                           
157

 “Με λίγα λόγια, ιδωμένοι από τη σκοπιά της αποτελεσματικότητας είτε σε όρους χρόνου είτε σε 

όρους κόστους ή από τη σκοπιά της δυνατότητας κίνησης ενός διευρυμένου όγκου αγαθών, οι 

σιδηρόδρομοι ήταν η μόνη μορφή μεταφοράς ικανή να ανταποκριθεί στην ανοδική ορμή της 

εκμηχανισμένης βιομηχανίας και στην επανάσταση της αστικοποίησης (‘urban revolution’)  με την 

οποία αυτή συνδέεται.“ (Mathias 1983, σ. 253).  

 

Θα πρέπει ωστόσο να προστεθεί εδώ ότι το μειωμένο κόστος των σιδηροδρομικών μεταφορών 

οφειλόταν εν μέρει, και πέρα από το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα, και στην απόσπαση όσο του 

μεγαλύτερου δυνατού κέρδους από την εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης που κατασκεύαζε το 

σιδηροδρομικό δίκτυο της Βρετανίας. Η διάνοιξη τούνελ, η χρησιμοποίηση πυρίτιδας και άλλες 

επικίνδυνες διαδικασίες που συνόδευαν την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου διενεργούνταν 

χωρίς τη λήψη των κατάλληλων προστατευτικών μέτρων για τους εργάτες σε μια προσπάθεια 

μείωσης του εργασιακού κόστους από την πλευρά των καπιταλιστών. Ενώ υπήρχε διαθέσιμη η 

σχετική τεχνολογία για ασφαλείς διαδικασίες εκσκαφής και διάνοιξης τούνελ και μάλιστα σε σχετικά 

χαμηλό κόστος, μόνο στα τέλη της δεκαετίας του 1890 (πάνω από 60 χρόνια δηλαδή από το άνοιγμα 

της γραμμής Μάντσεστερ-Λίβερπουλ και ενώ ουσιαστικά το δίκτυο είχε ολοκληρωθεί) αποφάσισαν 

οι εργολάβοι των σιδηρόδρομων να χρησιμοποιήσουν μηχανήματα εκσκαφής. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι στο πιο δραματικό επεισόδιο της ιστορίας της κατασκευής του σιδηροδρομικού δικτύου της 

Βρετανίας, τη διάνοιξη του τούνελ στο Woodhead (σε μια γραμμή που συνέδεε το Μάντσεστερ με το 

Σέφιλντ) την περίοδο 1839-1845, το ποσοστό των νεκρών και τραυματισμένων εργατών (πάνω από 

3% και 14% αντίστοιχα) ήταν μεγαλύτερο από το ποσοστό των νεκρών και τραυματισμένων 

Βρετανών στρατιωτών στον πόλεμο της Ιβηρικής εναντίον του Ναπολέοντα καθώς και στη μάχη του 

Βατερλό. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και την ευρεία χρήση του ‘truck system’ 

από τη μεριά των εταιρειών που συνίστατο στην πληρωμή των εργατών σε κουπόνια, αντί σε 

βρετανικό νόμισμα, τα οποία και αντάλλασσαν με τα βασικά είδη συντήρησης από ‘καταστήματα’ 

λιανικής που ανήκαν στις εταιρείες που είχαν αναλάβει την κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου 

(Bagwell 1988, σσ. 92-93). 
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δικτύου µεταφορών που σε έκταση ξεπερνούσε ήδη το υδάτινο δίκτυο µεταφορών της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης. 

Σχήµα 2: Σιδηρόδροµοι αντικαθιστούν τα Κανάλια, Βρετανία 

 

Πηγές - Μήκος Σιδηρόδροµων: Mitchell (2013β, Πίνακας F1), Μήκος Καναλιών: Feinstein & Pollard 

(1988, Πίνακας 8.7). 

(δ) ∆ιακίνηση Προϊόντων 

Είδαµε πως στην  πρώτη γραµµή που πραγµατοποιήθηκε η σύζευξη του 

σιδηρόδροµου µε την ατµοµηχανή, τη γραµµή Στόκτον-Ντάρλινγκτον, το κίνητρο 

ήταν η κερδοφορία στην αγορά του άνθρακα. Είδαµε επίσης ότι  οι καπιταλιστές του 

Μάντσεστερ και του Λίβερπουλ διαδραµάτισαν βασικό ρόλο στην έναρξη της 

κατασκευής του σιδηροδροµικού δικτύου στη Βρετανία έχοντας ως στόχο την 

υπονόµευση των ιδιοκτητών καναλιών στη µεταφορά των προϊόντων τους.158 

Εντούτοις κατά τη δεκαετία του 1830 και µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1840 τα 

περισσότερα έσοδα των σιδηροδροµικών εταιρειών προέρχονταν από το επιβατικό 

κοινό και όχι από τη διακίνηση προϊόντων. Αυτό ήταν σχετικά αναπάντεχο για τους 

ανθρώπους που βρίσκονταν πίσω από την κατασκευή των σιδηρόδροµων, οι οποίοι 

ενδιαφέρονταν αρχικά για τη φτηνότερη και γρηγορότερη µεταφορά των προϊόντων 

τους (Mathias 1983, σ. 256).  

                                                           
158

 "Ο πρώτος σιδηρόδρομος μεταξύ Λίβερπουλ και Μάντσεστερ είχε καταστεί μια ανάγκη της 

παραγωγής τόσο για τους βαμβακέμπορους του Λίβερπουλ όσο, και ακόμη περισσότερο, για τους 

[βαμβακο]βιομήχανους του Μάντσεστερ." (Marx & Engels, 1979, σ. 132) 
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Θα πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η κατασκευή του σιδηροδροµικού δικτύου της 

Βρετανίας ξεκίνησε, αλλά και εξελίχτηκε επί σειρά ετών, ως µια µη σχεδιασµένη 

διαδικασία. Οι σιδηροδροµικές εταιρείες της δεκαετίας του 1830 ήταν, κατά κανόνα, 

µικρές σχετικά επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούσαν γραµµές µικρότερες των 50 

µιλίων· ακόµα και το 1846 ο µέσος όρος µήκους της γραµµής που λειτουργούσαν οι 

εταιρείες-µέλη του Σιδηροδροµικού Γραφείου Συµψηφισµού (‘Railway Clearing 

House’) ήταν µόλις 41 µίλια. Είναι προφανές ότι µια τέτοια κατάτµηση του 

σιδηροδροµικού δικτύου δηµιουργούσε µεγάλα προβλήµατα σε ότι αφορά το κόστος 

µεταφοράς αγαθών. Τη µεταφορά των αγαθών από το ένα τµήµα γραµµής µε 

ιδιοκτήτρια την χ εταιρεία στο άλλο τµήµα γραµµής µε ιδιοκτήτρια την ψ εταιρεία το 

αναλάµβαναν φορτωτικές εταιρείες (οι οποίες και πλήρωναν τέλη στις 

σιδηροδροµικές εταιρείες για τη µεταφορά µε το τρένο) και όχι οι σιδηροδροµικές 

εταιρείες. Το αποτέλεσµα ήταν συνεχείς καθυστερήσεις και ατελείωτες διαµάχες 

(Bagwell 1988, σ. 100). Χρειαζόταν να δηµιουργηθεί το κατάλληλο εκείνο 

οργανωτικό και θεσµικό πλαίσιο που θα εξάλειφε τα εµπόδια στη µεγέθυνση του 

όγκου των διακινούµενων αγαθών. Μόλις το 1847, συµφώνησαν οι σιδηροδροµικές 

εταιρείες να αναλάβουν οι ίδιες τη µεταφορά των φορτίων των αγαθών αντί να την 

αναθέτουν σε φορτωτικές εταιρείες· η απόφαση οδήγησε σε σηµαντική µείωση στο 

κόστος µεταφοράς. Το ίδιο έτος αποφασίστηκε µια κοινά αποδεκτή κατηγοριοποίηση 

των µεταφερόµενων εµπορευµάτων καθώς και η διαίρεση των εσόδων από τη 

µεταφορά των εµπορευµάτων, µεταξύ των εταιρειών, στη βάση του µήκους της 

γραµµής στην οποία διακινούνταν από κάθε εταιρεία (Bagwell 1988, σσ. 100-101). 

Το δε ζήτηµα που προέκυπτε από την µεγάλη ιδιοκτησιακή κατάτµηση των 

σιδηροδροµικών γραµµών αντιµετωπίστηκε µέσω συγχωνεύσεων. Το 1843 

λειτουργούσαν στη Βρετανία 200 διαφορετικές σιδηροδροµικές εταιρείες. Το ίδιο 

έτος οι 200 αυτές εταιρείες χωρίστηκαν νοµοθετικά σε 22 περιφερειακά 

συγκροτήµατα µε σκοπό την αποδοτικότερη µεταξύ τους συνεργασία.159 Παράλληλα, 

οι εταιρείες που λειτουργούσαν τις κύριες γραµµές άρχισαν να απορροφούν 

µικρότερες εταιρείες που λειτουργούσαν περιφερειακές γραµµές (Mathias 1983, σ. 

262) ενώ από το 1843-1844 ξεκίνησε και ένα κύµα συγχωνεύσεων µεταξύ των 

µεγαλύτερων εταιρειών. Το 1850 οι 15 µεγαλύτερες εταιρείες έλεγχαν ήδη το 75% 

                                                           
159

 Αυτή η γεωγραφική διαίρεση αποτέλεσε και τη βάση των μετέπειτα (κρατικών) Βρετανικών 

Σιδηροδρόμων (‘British Railways’) (Mathias, σ. 262). 
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των ακαθάριστων εσόδων και το 61% του µετοχικού κεφαλαίου (Arnold & 

McCartney 2005, σ. 42).160 Τις παραµονές του 2ου κύκλου Kondratiev οι 

σιδηρόδροµοι σε επίπεδο βιοµηχανικής οργάνωσης αλλά και θεσµικού πλαισίου ήταν 

έτοιµοι να διαδραµατίσουν τον κοµβικό τους ρόλο στη βρετανική οικονοµία. 

Η διακίνηση εµπορευµάτων αποτελεί πιο χαρακτηριστική ένδειξη της κατάστασης 

µιας οικονοµίας από τη διακίνηση προσώπων. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι µε 

την έναρξη της ανοδικής φάσης του 2ου κύκλου Kondratiev τα έσοδα από τη 

διακίνηση εµπορευµάτων υπερέβησαν για πρώτη φορά τα έσοδα από τη µεταφορά 

επιβατών. ∆ιαθέτουµε ετήσια στοιχεία και για τις δυο χρονοσειρές από το 1843 κι 

έπειτα. Παρατηρούµε στο Σχήµα 3 ότι τα έσοδα από τη µεταφορά προϊόντων στη 

Βρετανία ξεπέρασαν εκείνα από τη µεταφορά επιβατών για πρώτη φορά το 1852 και 

παρέµειναν υψηλότερα καθ’ όλη τη διάρκεια του 2ου κύκλου Kondratiev.161 Όπως 

βλέπουµε όµως στο Σχήµα 4 η διαφορά µεταξύ των δύο τύπων εσόδων, ενώ 

ακολούθησε σαφή ανοδική τάση κατά την περίοδο 1850-1873 ήταν στάσιµη κι 

ελαφρώς καθοδική κατά τη λεγόµενη Μεγάλη Ύφεση, ήτοι την καθοδική φάση του 

2ου µακρού κύκλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
160

 Το 1870, δηλαδή προς το τέλος της ανοδικής φάσης του 2
ου

 κύκλου Kondratiev, τα αντίστοιχα 

ποσοστά ήταν 83% και 80%. 

161
 Αν και δεν υπάρχουν πλήρη στοιχεία για τον όγκο των εμπορευμάτων που διακινούνταν μέσω 

καναλιών, εντούτοις φαίνεται πως ενώ το 1848 οι σιδηρόδρομοι μετέφεραν μια μικρότερη ποσότητα 

εμπορευμάτων από τα κανάλια, ήδη το 1856 τα κανάλια μετέφεραν περίπου το μισό των 

εμπορευμάτων που διακινούνταν με τους σιδηρόδρομους. 
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Σχήµα 3: Σιδηρόδροµοι - Έσοδα από Προϊόντα και από Επιβατικό Κοινό, Βρετανία 
(1843-1896) 

 

Σχήµα 4: Σιδηρόδροµοι:  Έσοδα από Μεταφορά Εµπορευµάτων – Έσοδα από 
Μεταφορά Επιβατών, Βρετανία (1850-1896) 

Πηγή: Mitchell (1988, σσ. 545-546) 

(ε) Επιδράσεις των Σιδηρόδροµων 

Η νέα οικονοµική ιστορία, γνωστή και ως κλειοµετρία (‘cliometrics’) εµφανίστηκε 

στα 1957 ως µια προσπάθεια εφαρµογής των αναλυτικών εργαλείων της νεοκλασικής 

οικονοµικής θεωρίας στην οικονοµική ιστορία. Η τελευταία µέχρι τότε είχε µείνει 

σχετικά ανεπηρέαστη από την καθολική σχεδόν επιρροή των νεοκλασικών 

οικονοµικών τόσο στην διδαχή των οικονοµικών όσο και στην οικονοµική πολιτική 

(υπό τη µορφή του ‘κεϋνσιανισµού’ της νεοκλασικής σύνθεσης του John Hicks). 

Ακολουθώντας τις µεθόδους της κλειοµετρίας ο G. R. Hawke επιχείρησε να µετρήσει 
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τις ‘κοινωνικές εξοικονοµήσεις’ (‘social savings’) που επέφεραν στη βρετανική 

οικονοµία οι σιδηρόδροµοι.  Οι ‘κοινωνικές εξοικονοµήσεις’ ορίζονται ως “η 

διαφορά µεταξύ του πραγµατικού κόστους των µεταφορικών υπηρεσιών που 

προσέφεραν οι σιδηρόδροµοι σε ένα ορισµένο έτος και του υποθετικού κόστους των 

ίδιων υπηρεσιών, σε περίπτωση απουσίας των σιδηρόδροµων, χρησιµοποιώντας την 

καλύτερη διαθέσιµη εναλλακτική πηγή προσφοράς µεταφορικών υπηρεσιών” (Hawke 

& Higgins 1983, σ. 184). Στο βιβλίο του “Railways and Economic Growth in England 

and Wales, 1840-1870” (1970),  ο Hawke επιχείρησε να υπολογίσει το µέγεθος των 

‘κοινωνικών εξοικονοµήσεων’ που συνεισέφεραν στη βρετανική οικονοµία οι 

σιδηρόδροµοι για το έτος 1865. Υπέθεσε ότι οι τιµές που χρέωναν οι σιδηρόδροµοι 

για τη µεταφορά επιβατών και την µεταφορά φορτίων εµπορευµάτων ήταν τιµές 

ισορροπίας και άρα ίσες µε το κόστος (όπου το ‘κόστος’, στα νεοκλασικά 

οικονοµικά, περιλαµβάνει και τα κανονικά κέρδη, ήτοι τα κέρδη που απορρέουν από 

ένα οµοιόµορφο ποσοστό κέρδους που ισχύει σε όλη την οικονοµία) ενώ ως 

καλύτερες διαθέσιµες εναλλακτικές (στους σιδηρόδροµους) επιλογές για την 

προσφορά µεταφορικών υπηρεσιών στη βρετανική οικονοµία χρησιµοποίησε τις 

τιµές που χρέωναν οι άµαξες για τη µεταφορά των επιβατών και τα κανάλια για τη 

µεταφορά των φορτίων εµπορευµάτων. Το τελικό του συµπέρασµα ήταν πως οι 

οφειλόµενες στους σιδηρόδροµους ‘κοινωνικές εξοικονοµήσεις’ ήταν συνολικά 

µεταξύ 7 και 11 τοις εκατό του καθαρού εθνικού προϊόντος της Αγγλίας και της 

Ουαλίας κατά το έτος 1865 (Gourvish 1980, σσ. 34-35). Αν και αυτή η µέθοδος 

µέτρησης δίνει ένα όχι ευκαταφρόνητο νούµερο αναφορικά µε την επίδραση των 

σιδηρόδροµων στη βρετανική οικονοµία, εν τούτοις δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο ποια 

είναι η σηµασία των αποτελεσµάτων αυτών των µεθόδων που συνδυάζουν τα 

νεοκλασικά εργαλεία αποτίµησης µιας τεχνικής (εν προκειµένω των σιδηροδρόµων) 

µεταξύ άλλων διαθέσιµων τεχνικών µε την κοµβική υπόθεση του ceteris paribus. 

∆ιότι το µέγεθος της σηµασίας των σιδηρόδροµων έγκειται στο ότι έδωσαν ώθηση σε 

πλείστους τοµείς της βρετανικής οικονοµίας. Ως εκ τούτου δεν έχει νόηµα να µετράει 

κανείς τι θα συνέβαινε στο βρετανικό εθνικό προϊόν αν αντί των σιδηρόδροµων, το 

εµπόρευµα ‘µεταφορικές υπηρεσίες’ παρεχόταν, ας πούµε, από τα κανάλια γιατί, σε 

αυτήν την περίπτωση, δεν θα µπορούσε να ισχύει η υπόθεση του ceteris paribus 

καθώς, απουσία των σιδηροδρόµων, σχεδόν τίποτα δεν θα ήταν ίδιο στη Βρετανία το 

έτος 1865 (Freeman & Louçã 2001, σ. 195).  
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Ο σιδηρόδροµος ήταν καταλυτικός και για µια σειρά άλλων τοµέων της βρετανικής 

οικονοµίας (πέραν εκείνων που σχετίζονταν άµεσα δηλαδή µε τη βιοµηχανία και την 

εξόρυξη). ∆ιευρύνοντας στο µέγιστο βαθµό την αγορά βιοµηχανικών προϊόντων και 

µειώνοντας δραµατικά τα κόστη µεταφοράς ο σιδηρόδροµος έδωσε τη χαριστική 

βολή στις τοπικές αγορές στις οποίες βασίζονταν οι χειροτέχνες παραγωγοί 

(‘artisans’), οι οποίοι µε τη σειρά τους µέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα είχαν µετατραπεί 

σε έµπορους λιανικής των φορτίων που κατέφταναν µε τον σιδηρόδροµο. Το λιανικό 

εµπόριο αναζωογονήθηκε επίσης µε τη γρήγορη µεταφορά αναλώσιµων αγαθών 

(τρόφιµα, γάλα) των οποίων η αγορά διευρύνθηκε σε βαθµό που δεν ήταν δυνατός 

πριν την έλευση του σιδηρόδροµου. Επιπλέον, ο σιδηρόδροµος και το ατµόπλοιο 

επηρέασαν ακόµα περισσότερο από ότι τα κανάλια, την τάση για εξίσωση των τιµών 

των ίδιων τύπων προϊόντων στη βρετανική επικράτεια. Πλέον ήταν αδύνατες οι 

διαφορές τιµών που οφείλονταν σε σχετική αποµόνωση µιας τοποθεσίας από την 

υπόλοιπη χώρα λόγω απουσίας ενός συνεκτικού δικτύου µεταφορών. Πολύ 

σηµαντική ήταν η επίδραση του σιδηρόδροµου και στον τοµέα των επικοινωνιών µε 

τις γραµµές του τηλέγραφου και την ανάπτυξη των ταχυδροµικών υπηρεσιών να 

ακολουθούν τη γεωγραφική επέκταση του  σιδηροδροµικού δικτύου.162 

Τέλος θεωρούµε ότι θα πρέπει να αναφέρουµε και µια σειρά χαρακτηριστικών 

κοινωνικών επιπτώσεων του εθνικού δικτύου σιδηρόδροµων στη βρετανική κοινωνία. 

Όσο κι αν φαίνεται παράξενο στην εποχή µας, το να ισχύει η ίδια ώρα σε όλη την 

επικράτεια µιας χώρας είναι µια πρόσφατη εξέλιξη στην ανθρώπινη ιστορία. Στη 

Βρετανία ήταν η ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου που οδήγησε στην 

υιοθέτηση της ώρας Greenwich σε όλη την χώρα. Οι δυνατότητες οικονοµικών 

συναλλαγών που προσέφερε στους επιχειρηµατίες η οικονοµική ένωση της χώρας 

υπό τον σιδηρόδροµο δηµιούργησε και την ανάγκη τόσο για µεγαλύτερη ακρίβεια 

στη µέτρηση της ώρας όσο και για την εξάλειψη των τοπικών διαφορών ώρας. Για να 
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 Σε ότι αφορά τον τομέα της επικοινωνίας θα πρέπει να αναφερθεί και η καταλυτική επίδραση του 

σιδηρόδρομου στη δημιουργία για πρώτη φορά μιας μαζικής κυκλοφορίας εφημερίδων. Μέχρι την 

έλευση του σιδηρόδρομου οι εφημερίδες κυκλοφορούσαν σε ακτίνα που ισοδυναμούσε με την 

απόσταση που μπορούσε να καλύψει σε μια μέρα μία ταχυδρομική άμαξα. Το 1848 όμως οι 

εφημερίδες του Λονδίνου έφταναν στη Γλασκώβη μέσα σε μόλις 10 ώρες από την τύπωσή τους 

(Bagwell 1988, σσ. 117-118). 
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αντιληφθεί κάποιος την κατάσταση που επικρατούσε π.χ. στις αρχές της δεκαετίας 

του 1840 αρκεί να αναφέρουµε ότι ο πίνακας δροµολογίων µιας σιδηροδροµικής 

εταιρείας της εποχής ανέφερε στις 30 Ιουλίου του 1841: “Η ώρα Λονδίνου είναι 

περίπου 4 λεπτά πίσω από την ώρα Ρέντινγκ, επτάµισι λεπτά πριν από την ώρα 

Σαϊρενσέστερ (‘Cirencester’) και 14 λεπτά πριν από την ώρα Μπριτζγουότερ”. Από 

τα τέλη της δεκαετίας του 1840 ωστόσο, οι σιδηροδροµικές εταιρείες υιοθέτησαν την 

ώρα Greenwich στους πίνακες δροµολογίων τους και τις ακολούθησε και η υπόλοιπη 

χώρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι η γαιοκτηµονική αριστοκρατία της 

Βρετανίας εµφάνισε µια αρχική απέχθεια για το φαινόµενο των σιδηροδρόµων. Η εν 

λόγω αριστοκρατία, η οποία ήταν ουσιαστικά µια αστικοποιηµένη τάξη της υπαίθρου 

στις γαίες της οποίας δούλευαν µισθωτοί αγρεργάτες, ανησυχούσε ότι οι δυνατότητες 

κίνησης που προσέφεραν οι σιδηρόδροµοι θα οδηγούσαν, για πρώτη φορά, τις 

‘κατώτερες τάξεις’ στην εύκολη µετακίνηση τους ανά τη χώρα πράγµα που πιθανώς 

να είχε δυσάρεστες εξισωτικές συνέπειες. Τέτοιου είδους ανησυχίες εκ µέρους των 

γαιοκτηµόνων συχνά διασκεδάζονταν από τα υπέρογκα ποσά που αποσπούσαν 

προκειµένου να επιτραπεί η κατασκευή σιδηροδροµικών γραµµών οι οποίες δεν 

µπορούσαν παρά να περάσουν από τις γαίες που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Και 

µπορεί ο ‘εκδηµοκρατισµός’ που ανησυχούσε τους Βρετανούς γαιοκτήµονες τις 

παραµονές του 2ο κύκλου Kondratiev να µην έγινε πραγµατικότητα, ωστόσο οι 

σιδηρόδροµοι ευθύνονταν ουσιαστικά για το πρώτο µεγάλο κύµα τυποποίησης 

(‘standardization’) των ηθών και της γλώσσας στη χώρα που οδήγησε σε έναν 

σηµαντικό βαθµό πολιτισµικής οµογενοποίησης µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού, 

τουλάχιστον µεταξύ των εργαζόµενων τάξεων, µε το δεύτερο µεγάλο, και πιο 

καθοριστικό βέβαια, σχετικό κύµα να έρχεται έναν αιώνα περίπου αργότερα µε το 

ραδιόφωνο και την τηλεόραση (Bagwell 1988, σσ. 112-114). 
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(στ) Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης163 

Όπως θα αναµενόταν η περίοδος της Μεγάλης Ύφεσης κατά το τελευταίο τέταρτο 

του 19ου αιώνα δεν άφησε ανεπηρέαστη την οικονοµική δραστηριότητα των 

σιδηρόδροµων. Το Σχήµα 5 απεικονίζει µια χρονοσειρά ‘ποσοστού κέρδους’ των 

βρετανικών σιδηροδροµικών εταιρειών για την περίοδο 1854-1913, από τις αρχές του 

2ου µακρού κύκλου δηλαδή µέχρι και τις παραµονές του Α’ ΠΠ.164  Η σειρά 

παρουσιάζει µέγιστο το έτος 1872 ενώ από εκεί και πέρα ακολουθεί καθαρή πτωτική 

τάση καθ’ όλη την καθοδική φάση του 2ου µακρού κύκλου. Από το 1900 κι έπειτα 

ξεκινά µια ελαφρά ανοδική τάση, όπως θα ανέµενε κανείς στα πλαίσια της ανοδικής 

φάσης του 3ου µακρού κύκλου, καίτοι οι σιδηρόδροµοι δεν αποτελούσαν πια βασικό 

φορέα του εν λόγω κύκλου. Οι επενδύσεις που έλαβαν χώρα στους σιδηρόδροµους 

κατά τις δεκαετίες του 1870 και του 1880 έφερναν µειούµενες αποδόσεις, κατάσταση 

που καθιστούσε δεινότερη η αυξανόµενη ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των 

εταιρειών στις συνθήκες της Μεγάλης Ύφεσης (Irving 1978, σ. 53). 

Σχήµα 5: ‘Ποσοστό Κέρδους’ Βρετανικών Σιδηρόδροµων, 1854-1913

 

Πηγή: (Mitchell 1988, σσ. 543-547) 
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 Για τις ιδιότητες και τις εφαρμογές της λογιστικής καμπύλης δες το σχετικό Παράρτημα. 

164
 Ο αριθμητής του εν λόγω ποσοστού κέρδους είναι ίσος με τα (ονομαστικά) συνολικά έσοδα μείον 

τα λειτουργικά έξοδα. Ο παρονομαστής είναι ίσος με το (ονομαστικό) άθροισμα του μετοχικού 

κεφαλαίου και του δανειακού κεφαλαίου που επενδύθηκε στους σιδηρόδρομους. 
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Στον Πίνακα 5 παρουσιάζουµε έξι χρονοσειρές µεταβλητών που αφορούν εκφάνσεις  

της οικονοµικής δραστηριότητας που σχετίζεται µε τους σιδηρόδροµους για τη 

βασική καπιταλιστική οικονοµία της εποχής, ήτοι τη Βρετανία. Οι τρεις πρώτες 

µεταβλητές αφορούν φυσικά µεγέθη ενώ οι τρεις επόµενες (πραγµατικά) αξιακά 

µεγέθη. Επιπλέον, τρεις µεταβλητές σχετίζονται άµεσα µε την µεταφορά 

εµπορευµάτων (‘αγαθών’) και άρα, δεδοµένου ότι οι σιδηρόδροµοι αποτέλεσαν όχι 

µόνο τον βασικό φορέα του 2ου κύκλου Kondratiev αλλά και το ‘κυκλοφοριακό 

σύστηµα’ της βρετανικής οικονοµίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι εν λόγω 

µεταβλητές µπορούν να χρησιµεύσουν ίσως και ως δείκτες του παλµού της συνολικής 

οικονοµικής δραστηριότητας στη χώρα αυτή. Οι υπόλοιπες τρεις µεταβλητές (µήκος 

γραµµών, συνολικά έσοδα και κερδοφορία) συνδέονται άµεσα µε το σιδηρόδροµο ως 

βασικό φορέα και έµµεσα µε την υπόλοιπη οικονοµία. Βλέπουµε ότι η λογιστική 

καµπύλη έχει εφαρµογή µε υψηλό συντελεστή προσδιορισµού και στις έξι 

µεταβλητές. Παράλληλα το έτος καµπής και στις έξι λογιστικές καµπύλες βρίσκεται 

στην χρονική ‘περιοχή’ γύρω από το έτος καµπής των οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό 

τιµών της Βρετανίας, δηλαδή το 1873. Τα αποτελέσµατα που καταγράφονται στον 

Πίνακα 5 αποτελούν σοβαρότατη ένδειξη ότι η περίοδος από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1850 µέχρι τα µέσα εκείνης του 1890 χαρακτηρίστηκε από µακρά κυκλικότητα 

µε άνω έτος καµπής στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Αυτή η κυκλικότητα δε, 

αφορούσε όχι µόνο τον κύριο οικονοµικό τοµέα αυτής της περιόδου αλλά το σύνολο 

της ίδιας της οικονοµίας.  

Τα Σχήµατα 6(α) έως 11(β) απεικονίζουν τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης 

στις έξι χρονοσειρές του Πίνακα και τους αντίστοιχους µετασχηµατισµούς Fisher-

Pry. 
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Πίνακας 5: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών, Σιδηρόδροµοι και 2ος Μακρός 
Κύκλος, Βρετανία* 

Μεταβλητές
165

 
2ος μακρός 

κύκλος 

Κ 

(ασύμπτωτη) 

tm (σημείο 

καμπής) 
Δt (10%-90%) R

2
 

(1) Αγαθά, εκ. 

μίλια  
1852-1895 146.437 1871.69 33.52 0.988 

(2) Αγαθά, εκ. 

τόνοι φορτίου 
1856-1893 312.722 1874.789 30.05 0.985 

(3) Μήκος 

γραμμής, χλμ.  
1850-1896 28445.75 1867.56 30.38 0.99 

(4) Αγαθά, Έσοδα 

- εκ. λίρες (1873)  
1850-1895 62.82 1873.752 34.22 0.99 

(5) Συνολικά 

Έσοδα, εκ. λίρες 

(1873)  

1850-1893 119.267 1874.779 34.61 0.99 

(6) Κέρδη, εκ. 

λίρες (1873) 
1854-1895 54.032 1874.448 32.76 0.976 

*Και οι 6 εκτιµήσεις έγιναν µε τη λογιστική καµπύλη της µορφής 

���� � Αρχική Τιµή �  �������ή ��µή
�� ����.
��������/�� (δες Παράρτηµα, ενότητα 4). Σε όλες τις εκτιµήσεις τα p-

values των τριών παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι ίσα µε το µηδέν. 

Πηγές: (1) και (2): Mitchell (1988, σσ. 545-546).  

(3): Mitchell (2013β, Πίνακας F1).  

(4): Τρέχοντα έσοδα από Mitchell (1988, σσ. 545-546). ∆είκτης τιµών (για αποπληθώριση των 

εσόδων): Για την περίοδο 1856-1895 χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης τιµών για τις βρετανικές 

σιδηροτροχιές  που βρίσκεται στο Feinstein (1972, T136). Για την περίοδο 1850-1855 ο δείκτης τιµών 

χονδρικής για τη Βρετανία που βρίσκεται στο Jastram (2009).  

(5): Τρέχοντα συνολικά έσοδα από Mitchell (1988, σσ. 545-546) εκτός από την τιµή για το έτος 1868 

που δεν υπάρχει στον Mitchell και την πήραµε από τους Arnold & McCartney (2005, σ. 50). ∆είκτης 

τιµών: Για την περίοδο 1856-1893 χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης τιµών για τις βρετανικές σιδηροτροχιές  

που βρίσκεται στο Feinstein (1972, T136). Για την περίοδο 1850-1855 ο δείκτης τιµών χονδρικής για 

τη Βρετανία που βρίσκεται στο Jastram (2009).  
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 Η μεταβλητή (1) αφορά τα εκατομμύρια μίλια που διένυσαν φορτία εμπορευμάτων στους 

βρετανικούς σιδηρόδρομους, η (2) τους τόνους εμπορευμάτων, η (3) τα συνολικά χιλιόμετρα 

σιδηροδρομικής γραμμής σε χρήση, για κάθε έτος της περιόδου του 2
ου

 μακρού κύκλου, η (4) τα 

πραγματικά έσοδα (με έτος βάσης το 1873) που αποκόμισαν οι σιδηροδρομικές εταιρείες από την 

μεταφορά εμπορευμάτων και η (5) τα πραγματικά έσοδα (με έτος βάσης το 1873) που αποκόμισαν 

οι σιδηροδρομικές εταιρείες από την μεταφορά τόσο εμπορευμάτων όσο κι επιβατών. Η μεταβλητή 

(6) είναι ίση με τη μεταβλητή (5) μείον τα λειτουργικά έξοδα (‘working expenses’) των 

σιδηροδρομικών εταιρειών. 
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(6): Τρέχοντα κέρδη από Mitchell (1988, σσ. 545-546). ∆είκτης τιµών: Για την περίοδο 1856-1895 

χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης τιµών για τις βρετανικές σιδηροτροχιές  που βρίσκεται στο Feinstein 

(1972, T136). Για την περίοδο 1854-1855 ο δείκτης τιµών χονδρικής για τη Βρετανία που βρίσκεται 

στο Jastram (2009). 

Σχήµα 6α: Εκατοµµύρια Μίλια για ∆ιακίνηση Αγαθών, 1852-1895, Βρετανία 

 

 

Σχήµα 6β  
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Σχήµα 7α: Αγαθά, εκ. τόνοι, 1856-1893, Βρετανία 

 

 

 

Σχήµα 7β 
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Σχήµα 8α: Μήκος Σιδηροδροµικής Γραµµής, 1850-1896, Βρετανία 

 

 

 

Σχήµα 8β  
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Σχήµα 9α: Πραγµατικά Έσοδα από Αγαθά, 1850-1895, Βρετανία 

 

 

 

Σχήµα 9β  

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

1850 1855 1860 1865 1870 1875 1880 1885 1890 1895

Έσοδα από αγαθά

Λογιστική Καμπύλη



191 

 

 

Σχήµα 10α: Συνολικά Πραγµατικά Έσοδα, 1850-1893, Βρετανία 

 

 

 

Σχήµα 10β  
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Σχήµα 11α: Πραγµατικά Κέρδη, 1854-1895, Βρετανία 

 

 

Σχήµα 11β  
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3.2.2 Βασικές Εισροές του 2ου Μακρού Κύκλου – Σίδηρος και Άνθρακας 

(α) Σίδηρος 

H επίδραση του σιδηρόδροµου στη βιοµηχανία σιδήρου ήταν δραµατική. Την 

περίοδο 1844-1851 µόνο η ζήτηση για σιδηροτροχιές βρισκόταν στο 18% της 

συνολικής βρετανικής παραγωγής χυτοσίδηρου (Bagwell 1988, σ. 104). Ένα τέτοιο 

νούµερο υποτιµά όµως το αποτέλεσµα που είχε στη ζήτηση σιδήρου η ανάπτυξη του 

σιδηρόδροµου. Αφενός δεν υπολογίζει την ποσότητα σιδήρου που απαιτούσε η 

κατασκευή λοκοµοτίβων και λοιπού σιδηροδροµικού εξοπλισµού (Gourvish 1980, σ. 

23) αφετέρου, κατά την περίοδο που εξετάζουµε, η Βρετανία ήταν ο κύριος 

εξαγωγέας υλικού για την κατασκευή σιδηρόδροµων σε άλλες χώρες. Αν υπολογίσει 

κανείς λοιπόν τις εξαγωγές σιδήρου που προοριζόταν για εισροή σε σιδηροδροµικά 

δίκτυα του εξωτερικού και τις αθροίσει µε την εγχώρια βρετανική ζήτηση που 

προερχόταν από τις ανάγκες των βρετανικών σιδηρόδροµων τότε το ποσοστό της 

παραγωγής βρετανικού σιδήρου που απορροφήθηκε από την παγκόσµια ζήτηση για 

τις ανάγκες των σιδηρόδροµων ανέρχεται στο 39% για την περίοδο 1844-1851 και 

στο 24% για την περίοδο 1852-1869 (Gourvish 1980, σ. 24). 

(β) Άνθρακας 

Ο άνθρακας ήταν το βασικό καύσιµο της βρετανικής βιοµηχανίας και η σχέση του µε 

τον σιδηρόδροµο, από την έναρξη του 2ου κύκλου Kondratiev κι έπειτα, ήταν 

ιδιαίτερα στενή. Από το 1850 και για τα επόµενα 100 χρόνια περίπου τουλάχιστον, ο 

άνθρακας συνιστούσε το 50% τουλάχιστον του φορτίου που διακινούσαν οι 

σιδηρόδροµοι (Bagwell 1988, σ. 102). Αξίζει να σηµειωθεί ότι αν και, από το 1850 

έως το 1873, η ποσότητα του εξορυγµένου άνθρακα στη Βρετανία υπερ-

διπλασιάστηκε από 63.5 σε 130 εκατοµµύρια τόνους (Mitchell 2013β, Πίνακας D2), 

η µεγέθυνση αυτή του προϊόντος δεν οφειλόταν σε ιδιαίτερη τεχνολογική πρόοδο 

στον συγκεκριµένο τοµέα µέσω υποκατάστασης εργασίας από µηχανήµατα, πράγµα 

που είχε ως συνέπεια τη µεγάλη αύξηση του αριθµού των ανθρακωρύχων από 

περίπου 200 χιλιάδες το 1850 (Hobsbawm 1999β, σ. 94) σε 514 χιλιάδες το 1873 

(Mitchell 1988, σ. 252). Η επίδραση του σιδηρόδροµου στη βιοµηχανία εξόρυξης 

άνθρακα είχε να κάνει κυρίως µε τη µείωση του κόστους µεταφοράς και τη 

δηµιουργία ενός πυκνού δικτύου που µετέφερε τεράστιες ποσότητες άνθρακα τόσο 

στις βιοµηχανίες που τον χρειάζονταν ως εισροή όσο και στα αστικά συγκροτήµατα 

για κατανάλωση ως µέσο θέρµανσης των οικιών (Bagwell 1988, σ. 102).  



194 

 

(γ) Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης 

Στον Πίνακα 6 παραθέτουµε τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης που αφορούν τις 

δύο βασικές εισροές του 2ου µακρού κύκλου, ήτοι τον σίδηρο και τον άνθρακα, για τη 

Βρετανία. Οι σχετικές µεταβλητές που εξετάσαµε είναι η παραγωγή χυτοσίδηρου, η 

παραγωγή άνθρακα και οι εξαγωγές σιδήρου. Σε ότι αφορά την τελευταία µεταβλητή 

θυµίζουµε ότι µεγάλο ποσοστό των εξαγωγών σιδήρου αντιπροσωπεύει τη ζήτηση για 

σιδηροδροµικό υλικό εκ µέρους της παγκόσµιας οικονοµίας κατά τη διάρκεια του 2ου 

µακρού κύκλου. Όπως και στις χρονοσειρές που εξετάσαµε πιο πάνω αναφορικά µε 

τους σιδηρόδροµους έτσι και τώρα οι τρεις χρονοσειρές µας παρουσιάζουν πολύ 

καλή εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης µε έτη καµπής σχετικά κοντά στο 1873 για 

τις δυο µεταβλητές που αφορούν τον σίδηρο και ακριβώς στο 1873 για την παραγωγή 

άνθρακα.  

Τα Σχήµατα 12(α) έως 14(β) απεικονίζουν τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης 

στις έξι χρονοσειρές του Πίνακα 6 και τους αντίστοιχους µετασχηµατισµούς Fisher-

Pry. 

Πίνακας 6: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών, Άνθρακας και Σίδηρος, 2ος Μακρός 
Κύκλος, Βρετανία* 

Μεταβλητές 
2ος μακρός 

κύκλος 

Α 

(κάτω 

ασύμπτωτη) 

Κ  

(άνω 

ασύμπτωτη) 

tm  

(σημείο 

καμπής) 

Δt  

(10%-90%) 
R

2
 

(1) 

Χυτοσίδηρος, 

χιλιάδες τόνοι 

(7-ετής ΚΜΟ)  

1850-1896 1951.523 8071.480 1865.899 32.4 0.988 

(2) Σίδηρος, 

εξαγωγές - 

χιλιάδες τόνοι 

(7-ετής ΚΜΟ) 

1850-1896 992.999 3485.933 1868.045 22.50 0.8 

(3) Άνθρακας, 

εκ. τόνοι 
1850-1895 - 194.39 1873.124 38.77 0.981 

*Οι µεταβλητές (1) και (2) είναι εκφρασµένες σε 7-ετείς κινητούς µέσους όρους. Οι εκτιµήσεις για τις 

µεταβλητές (1) και (2) έγιναν µε τη λογιστική καµπύλη της µορφής ���� �  �  ��!
�� ����.
��������/�� .  Η 

µεταβλητή (3) εκτιµήθηκε µε τη λογιστική καµπύλη της µορφής 

���� � Αρχική Τιµή �  �������ή ��µή
�� ����.
��������/�� (δες Παράρτηµα, ενότητα 4). Τα  p-values των εκτιµηµένων 

παραµέτρων είναι µηδενικά και στις τρεις εκτιµήσεις. 

Πηγές: (1): Mitchell (2013β, Πίνακας D8) 

(2) Mitchell & Deane (1962, σσ. 146-147) 



195 

 

(3) Mitchell (1988, σσ. 247-248) 

Σχήµα 12α: Παραγωγή Χυτοσίδηρου (χιλιάδες τόνοι), 1850-1896, Βρετανία 

 

 

Σχήµα 12β  
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Σχήµα 13α: Εξαγωγές Σιδήρου (χιλιάδες τόνοι), 1850-1896, Βρετανία 

 

 

Σχήµα 13β 
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Σχήµα 14α: Παραγωγή Άνθρακα (εκατοµµύρια τόνοι), 1850-1895, Βρετανία 

 

 

Σχήµα 14β 
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3.3 Τρίτος Μακρός Κύκλος (δεκαετία 1890-δεκαετία 1930) 

3.3.1 Βασικός Φορέας του 3ου Μακρού Κύκλου – Ηλεκτρισµός 

(α) Από τον Ατµό στον Ηλεκτρισµό 

Αν θα επιχειρούσε κανείς να αναφερθεί µε λίγα λόγια στην επίδραση που άσκησε ο 

ηλεκτρισµός από τη δεκαετία του 1890 κι έπειτα στις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές 

οικονοµίες (και όχι µόνο) τότε θα έπρεπε ίσως να σηµειώσει ότι από όλους τους 

βασικούς φορείς του κάθε µακρού κύκλου από τη Βιοµηχανική Επανάσταση κι 

έπειτα κανένας δεν είχε το πλήθος των εφαρµογών του ηλεκτρισµού ο οποίος 

ουσιαστικά επηρέασε κάθε τοµέα της οικονοµίας και κάθε επιχείρηση. Αυτό πρώτα-

πρώτα έχει να κάνει µε τις ιδιότητες της ηλεκτρικής ενέργειας “Το πλέον εµφανές 

χαρακτηριστικό της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η κινητικότητα. Μπορεί να 

µεταφερθεί σε οποιοδήποτε σηµείο µε ένα ζευγάρι σύρµατα. Άλλες µέθοδοι 

µετατροπής ενέργειας από µία κεντρική εγκατάσταση προς µικρότερους καταναλωτές 

[αυτής της ενέργειας] δοκιµάστηκαν, αλλά καµία δεν ήταν τόσο εύχρηστη ή 

αποδοτική όσο η ηλεκτρική µέθοδος, µέσω της οποίας η θερµική ενέργεια ενός 

λέβητα, ή η κινητική ενέργεια του νερού που πέφτει, µετατρέπονται σε ηλεκτρική 

ενέργεια και από εκεί ξανά σε µηχανική ενέργεια µέσω των ηλεκτρικών κινητήρων 

του καταναλωτή. Από τεχνολογικής απόψεως αυτός είναι µακράν ο σηµαντικότερος 

ρόλος του ηλεκτρισµού. Η ηλεκτρική ενέργεια ως πηγή φωτισµού και πιο πρόσφατα 

θέρµανσης, ως µέσο µετάδοσης πληροφοριών, και ως παράγοντας σε χηµικές 

διεργασίες, έχει ξεκάθαρα µεταµορφώσει τις βιοµηχανικές πρακτικές.” (Oxford 

History of Technology, παρατίθεται στο Freeman & Soete (1997, σσ. 75-6)). 

Μεταξύ της δεκαετίας του 1880 και εκείνης του 1930 έλαβε χώρα µια απολύτως 

κοµβική µετάβαση στον τοµέα της ενέργειας από τον ατµό στον ηλεκτρισµό. Ενώ 

στην αρχή αυτής της περιόδου η παραγωγή και η διανοµή µηχανικής ενέργειας 

γινόταν µέσω πρωταρχικών κινητήρων (‘prime movers’) που λειτουργούσαν µε ατµό 

στο τέλος της γινόταν µέσω ηλεκτρικών κινητήρων. Ο ατµός συνιστούσε την πηγή 

του 80% του δυναµικού (‘capacity’) της µηχανικής ενέργειας στην αµερικανική 

οικονοµία κατά το γύρισµα από τον 19ο στον 20ο αιώνα. Στα 1920 όµως η ηλεκτρική 

ενέργεια αποτελούσε ήδη, και σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, την κύρια πηγή της 

µηχανικής ενέργειας στην οικονοµία των ΗΠΑ και µέχρι τα 1929 το ποσοστό αυτό 
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είχε φτάσει στο 78%. Πρόκειται για την ταχύτερη ενεργειακή µετάβαση στην ιστορία 

(Devine 1983, σ. 349). 

Μολονότι η ατµοµηχανή έδινε τη δυνατότητα συνεχούς παροχής µεγάλων ποσοτήτων 

ενέργειας σε µεγάλης κλίµακας παραγωγικές µονάδες το πλέον σηµαντικό ίσως 

πρόσκοµµα που αντιµετώπιζε το βασισµένο στον ατµό τεχνολογικό παράδειγµα 

αφορούσε τη µεταφορά ενέργειας. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, στα περισσότερα 

εργοστάσια των ΗΠΑ η ενέργεια προερχόταν από την ισχύ µιας κεντρικής 

ατµοµηχανής. Η κεντρική αυτή ατµοµηχανή συνδεόταν µε ένα σύστηµα 

περιστρεφόµενων κύριων αξόνων (‘shafts’) και  βοηθητικών αξόνων που 

περιστρέφονταν σε αντίθετη φορά από τους κύριους άξονες (‘countershafts’) και αυτό 

το σύστηµα, µε τη σειρά του, συνδεόταν µέσω τροχαλιών και δερµάτινων ιµάντων µε 

την κάθε µηχανή στο χώρο του εργοστασίου (Delbeke 1982, σ. 15). Το εν λόγω 

δίκτυο κεντρικών και βοηθητικών αξόνων περιστρεφόταν συνεχώς από την ώρα που 

ξεκινούσε η λειτουργία της κεντρικής ατµοµηχανής µέχρι το τέλος της εργάσιµης 

ηµέρας, καίτοι δεν λειτουργούσαν όλες οι µηχανές συνεχώς και καθ’ όλη τη διάρκεια 

της εργάσιµης ηµέρας. Αν δε η κεντρική πηγή ενέργειας, δηλαδή η κεντρική 

ατµοµηχανή της εργοστασιακής εγκατάστασης, ή κάποιος κύριος άξονας πάθαιναν 

βλάβη τότε σταµατούσε η διαδικασία παραγωγής σε ολόκληρο το εργοστάσιο µέχρι 

την ολοκλήρωση των σχετικών επισκευών (Devine 1983, σσ. 351-352). Ο ηλεκτρικός 

κινητήρας έλυσε αυτό το κοµβικό πρόβληµα της µεταφοράς ενέργειας καθώς κατέστη 

δυνατή η εύκολη και φτηνή µεταφορά όσης ενέργειας ήταν απαραίτητη και σε όποιο 

χώρο της παραγωγικής διαδικασίας χρειαζόταν (Delbeke 1982, σ. 16) 

Κατά την καθοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev επιχειρήθηκε η υπέρβαση των 

δυσχερειών που προκαλούσε η ενεργειακή εξάρτηση από µια κεντρική ατµοµηχανή, 

µε τη χρησιµοποίηση περισσότερων ατµοµηχανών καθεµιά από τις οποίες συνδεόταν 

µε ένα σετ µόνο µηχανών στο εργοστάσιο. Αρχικά λοιπόν έγινε η προσπάθεια 

υπέρβασης των συστηµικών ορίων του τεχνολογικού παραδείγµατος του ατµού εντός 

των πλαισίων του ίδιου παραδείγµατος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1890 ωστόσο 

και ιδίως µετά το 1900 άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι η αναπαραγωγή του 

υπάρχοντος συστήµατος σε διάφορες µικροκλίµακες εντός του χώρου παραγωγής 

µέσω του πολλαπλασιασµού των ατµοµηχανών δεν αποτελούσε την ενδεδειγµένη 

λύση. Κι αυτό γιατί οι ηλεκτρικοί κινητήρες δεν µείωναν απλώς το κόστος της 

καταναλωµένης ενέργειας πλέον αλλά είχαν και µείζονες συνέπειες στην µείωση µιας 
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σειράς κοστών που αφορούσαν πολύ περισσότερες πλευρές της παραγωγικής 

διαδικασίας από την κατανάλωση ενέργειας (Freeman & Soete 1997, σ. 79).  

Ήδη από τη δεκαετία του 1890 η χρησιµοποίηση του ηλεκτρικού κινητήρα 

επαναστατικοποίησε τη διανοµή µηχανικής ενέργειας στο εργοστάσιο. Η ατµοµηχανή 

πλέον τροφοδοτούσε µια κεντρική ηλεκτρική γεννήτρια που συνδεόταν µέσω 

χάλκινων καλωδίων µε διάφορους ηλεκτρικούς κινητήρες καθένας από τους οποίους 

συνδεόταν µε µια µηχανή ή ένα ξεχωριστό σύστηµα µηχανών, µε συνέπεια η 

κατανάλωση ενέργειας να συµβαίνει µόνο στο σηµείο που χρειαζόταν (Ausubel & 

Marchetti, σ. 143).166 Κατά τη δεκαετία του 1890 και του 1900 υιοθετήθηκε αρχικά 

ένα σύστηµα όπου ένας ηλεκτρικός κινητήρας κινούσε ένα γκρουπ µηχανών (‘electric 

group drive’) ενώ στην πορεία του 3ου µακρού κύκλου και πιο συγκεκριµένα από το 

1910 κι έπειτα υιοθετήθηκε το ισχύον σύστηµα µε τον ηλεκτρικό κινητήρα να 

συνδέεται µε κάθε µηχάνηµα χωριστά (‘electric unit drive’) (Devine 1990, σ. 94). Η 

δυνατότητα λειτουργίας ή διακοπής της λειτουργίας µιας µηχανής ή ενός σετ 

µηχανών όπως και όταν το επιθυµεί ο οργανωτής µιας παραγωγικής διαδικασίας 

κατέστη δυνατή µε την επανάσταση που έφερε ο ηλεκτρισµός και ήταν αδύνατη επί 

ενεργειακής κυριαρχίας του ατµού (Devine 1983, σ. 360). 

Η υιοθέτηση του ηλεκτρισµού έναντι του ατµού στη βιοµηχανία δεν µείωσε απλώς το 

κόστος που συνδεόταν µε τα ενεργειακά καύσιµα (άνθρακας).167 Το πλεονέκτηµα 

εύκολης µεταφοράς ενέργειας όπου αυτή χρειαζόταν έδωσε ισχυρότατη ώθηση στην 

παραγωγή, ceteris paribus. Σύµφωνα µε µια αναφορά του 1901 που συνόψιζε τις 

εµπειρίες των Αµερικάνων βιοµήχανων που είχαν εξηλεκτρίσει τις µονάδες τους: 

“∆ιαπιστώνεται ότι το προϊόν των βιοµηχανικών µονάδων αυξάνεται υλικά στις 

περισσότερες περιπτώσεις υιοθέτησης του ηλεκτρισµού ως κινητήριας δύναµης. 

Αποτελεί συχνό εύρηµα ότι αυτό το όφελος συνίσταται σε 20 ή 30% αύξηση ή και 

περισσότερο, µε το ίδιο εµβαδόν [χώρου παραγωγής], τα ίδια µηχανήµατα, και τον 

ίδιο αριθµό εργατών. Αυτό είναι το πιο σηµαντικό πλεονέκτηµα από όλα, διότι 

εξασφαλίζει µια αύξηση στο εισόδηµα δίχως καµία αύξηση σε επένδυση, εργασία, ή 
                                                           
166

 Ωστόσο, στην πορεία της ανοδικής φάσης του 3
ου

 κύκλου, οι βιομηχανικές μονάδες άρχισαν να 

προμηθεύονται μαζικά ηλεκτρική ενέργεια από εταιρείες ηλεκτροδότησης και έτσι δεν χρειαζόταν 

πλέον να την παράγουν οι ίδιες στον χώρο παραγωγής τους. 

167
 Στα τέλη της δεκαετίας του 1890 η οικονομία σε καύσιμο (άνθρακα) σε σχέση με το πρότερο 

σύστημα που βασιζόταν στον ατμό υπολογιζόταν στο 20 με 25%. 
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[άλλο] έξοδο … Σε πολλές περιπτώσεις [µάλιστα] το προϊόν αυξάνεται και η εισροή 

εργασίας µειώνεται” (Devine 1983, σ. 364).168 

Στον Πίνακα 7 παρουσιάζουµε τις πηγές µηχανικής ενέργειας στη βιοµηχανία των 

ΗΠΑ εκφρασµένες σε χιλιάδες ίππους παραγωγικής δυναµικότητας, ανά δεκαετία και 

για µια περίοδο που ξεκινάει από τις αρχές περίπου της καθοδικής φάσης του 2ου 

κύκλου Kondratiev για να καταλήξει στα τέλη του 3ου κύκλου Kondratiev. Οι 4 

πρώτες στήλες καλύπτουν τους λεγόµενους πρωταρχικούς κινητήρες. Πρόκειται για 

µηχανές που χρησιµοποιούν την ενέργεια της φύσης (άνεµος, νερό, ορυκτά καύσιµα, 

ξύλο) και τη µετατρέπουν άµεσα σε µηχανική ενέργεια . Οι ηλεκτρικοί κινητήρες από 

την άλλη είναι µηχανές που δεν χρησιµοποιούν άµεσα µηχανική ενέργεια, παρά 

καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια που πρέπει πρώτα να παραχθεί. Οι πληροφορίες 

του Πίνακα 7 γίνονται σαφέστερες στο Σχήµα 15 όπου παρουσιάζουµε σε 

ποσοστιαίους όρους την ενεργειακή πορεία της αµερικάνικης βιοµηχανίας µε βάση 

τις κύριες πηγές ενέργειας. Βλέπουµε ότι το ποσοστό χρήσης του ατµού ξεπερνάει το 

ποσοστό χρήσης του νερού τις παραµονές της καθοδικής φάσης του 2ου µακρού 

κύκλου ενώ το ίδιο συµβαίνει και µε το ποσοστό χρήσης του ηλεκτρισµού που 

ξεπερνάει το ποσοστό χρήσης του ατµού τις παραµονές της καθοδικής φάσης του 3ου 

µακρού κύκλου. Παράλληλα, τα µερίδια των δυο βασικών πηγών ενέργειας των δύο 

µακρών κύκλων παρουσιάζουν µέγιστα στο τέλος του µακρού κύκλου τον οποίον 

κινούν ενεργειακά, ήτοι ο ατµός στο τέλος του 2ου και ο ηλεκτρισµός στο τέλος του 

3ου κύκλου. 

                                                           
168

 Μεταξύ (πολλών) άλλων ευεργετικών συνεπειών της αντικατάστασης του τεχνολογικού 

παραδείγματος του ατμού από εκείνο του ηλεκτρισμού στη βιομηχανία, θα αναφέρουμε δύο: (α) την 

πιο αποτελεσματική ροή παραγωγής καθώς η εξάλειψη του συστήματος των κυρίων και βοηθητικών 

αξόνων έκανε πολύ πιο λειτουργική τη χωροταξία της παραγωγικής διαδικασίας. Οι μηχανές πλέον 

μπορούσαν να τοποθετηθούν στον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες και τη ροή της παραγωγής και όχι 

σε σχέση με το σύστημα των κύριων και βοηθητικών αξόνων που τις κινούσε πριν· αυτό μετέτρεψε 

όλο το εμβαδόν του εργοστασιακού χώρου σε δυνητικά χρήσιμο χώρο για την παραγωγή. Επιπλέον 

κατέστη δυνατή η χρήση γερανών που μπορούσαν να κινηθούν πλέον ελεύθερα στον χώρο της 

παραγωγικής διαδικασίας, (β) τη μεγάλη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος σε ποιότητα 

φωτισμού (οι πλείστοι ιμάντες του συστήματος των αξόνων δεν επέτρεπαν φωτισμό άνευ πολλών 

σκιάσεων) και καθαριότητας (το σύστημα των αξόνων έπρεπε τακτικά να γρασάρεται με συνέπεια η 

σκόνη που προέκυπτε να είναι ιδιαίτερα βλαβερή ενώ οι τοίχοι ήταν σταθερά βρώμικοι) με συνέπεια 

τη βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς (Devine 1983, σσ. 364-366). 
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Πίνακας 7: Πηγές Μηχανικής Ενέργειας στη Βιοµηχανία των ΗΠΑ 1869-1939 
(παραγωγική δυναµικότητα, χιλιάδες ίπποι) 

Έτος 

 

Ατμομηχανές Ατμοστρόβιλοι 

Μηχανές 

Εσωτερικής 

Καύσης 

Υδροτροχοί 

και 

Υδροστρόβιλοι 

Ηλεκτρικοί 

Κινητήρες 
Σύνολο 

1869 1216   1130  2346 

1879 2186   1225  3411 

1889 4581  9 1242 16 5832 

1899 8022  120 1236 475 9378 

1909 12026 90 592 1273 4582 13981 

1919 11491 465 856 970 15612 13782 

1929 6857 1112 722 623 33844 9314 

1939 4216 1736 866 394 44827 7212 

Πηγή: Devine (1983) 

 

Σχήµα 15: Ποσοστά Πηγών Μηχανικής Ενέργειας στη Βιοµηχανία των ΗΠΑ, 1869-
1939 

 

 (β) Ιστορικό των Τεχνολογικών Εξελίξεων  

Στα 1800 ο Alessandro Volta (1745-1827) ανακάλυψε την µπαταρία, ήτοι τη 

µετατροπή χηµικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ενώ το 1831 ο Michael Faraday (1791-

1867) πέτυχε την µετατροπή της µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική για πρώτη φορά 

στην ιστορία. Ωστόσο, παρά αυτές τις δύο εφευρέσεις (και ειδικά εκείνης του 

Faraday) η περίοδος 1830-1880 ήταν ιδιαίτερα άγονη σε ότι αφορά τις εφαρµογές του 

ηλεκτρισµού στη βιοµηχανία. Το µεγάλο τεχνικό πρόβληµα που εµπόδιζε τη χρήση 

του ηλεκτρισµού ως κινητήριας ενέργειας ήταν η εξάρτηση της παραγωγής 

ηλεκτρισµού από τις χηµικές µπαταρίες. Απουσίαζε δηλαδή εκείνη η τεχνολογία 

γεννητριών που θα οδηγούσε στη βιοµηχανική επανάσταση που επέφερε ο 
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ηλεκτρισµός κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev.169 Πριν το 1880, και µετά την 

ανακάλυψη του Faraday, οι µόνες ουσιαστικές εφαρµογές του (χηµικά παραγόµενου) 

ηλεκτρισµού ήταν τρεις και αφορούσαν τον τοµέα των επικοινωνιών, ήτοι τον 

τηλέγραφο, τα υποβρύχια καλώδια και το τηλέφωνο (DuBoff 1979, σσ. 3-4).170  Όπως 

αναφέρει ο J. D. Bernal αυτή η καθυστέρηση µισού αιώνα αποτελεί  ένα από τα 

βασικά προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπίσει ένας µελετητής της σχέσης 

µεταξύ επιστήµης και βιοµηχανικής τεχνολογίας. Σίγουρα το ζήτηµα δεν σχετιζόταν, 

κατά βάση, µε την αδυναµία εξέλιξης της επιστήµης προς την επιθυµητή κατεύθυνση. 

Τα όποια τεχνικά εµπόδια από αυτήν την πλευρά θα µπορούσαν να ξεπεραστούν σε 

σχετικά λίγα χρόνια (όχι περισσότερα από ‘µια ντουζίνα’ κατά τον Bernal) αρκεί να 

υπήρχε η ίδια γενική επιστηµονική ενασχόληση µε το θέµα όπως συνέβη µε τα 

προβλήµατα εξέλιξης της ατµοµηχανής, προκειµένου η τελευταία να αξιοποιηθεί 

στην παραγωγή εµπορευµάτων στα τέλη του 18ου αιώνα, ή όπως συνέβη µε τις 

διαδοχικές λύσεις στα προβλήµατα µαζικής εφαρµογής του ηλεκτρισµού στη 

βιοµηχανική παραγωγή στις δεκαετίες µετά το 1880. Ο Bernal παρατηρεί ότι ο 

βασικός λόγος αυτής της καθυστέρησης στην ανακάλυψη των κατάλληλων 

εφαρµογών της ηλεκτρικής ενέργειας ήταν οικονοµικός. Θα έπρεπε πρώτα να 

δηµιουργηθούν αγορές για τη χρήση ηλεκτρισµού. Προκειµένου όµως να συµβεί 

αυτό τα βασικά προαπαιτούµενα περιλάµβαναν: (α) την κερδοφορία της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας για τους επιχειρηµατίες που θα δραστηριοποιούνταν στο 

συγκεκριµένο τοµέα, πράγµα που συνεπάγεται µεταξύ άλλων και πρότερη 

στοχευµένη τεχνολογική εξέλιξη που θα οδηγούσε σε σχετικά φτηνό ηλεκτρολογικό 

εξοπλισµό για την παραγωγή αυτής της ενέργειας, (β) η τιµή αυτής της ενέργειας να 

είναι, σε σχέση µε τις πρότερες πηγές ενέργειας, χαµηλή (Bernal 1953, σσ. 146-147). 

                                                           
169

 Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, αυτή η απουσία δεν ήταν μόνο ‘τεχνικό’ πρόβλημα. Το τεχνολογικό 

παράδειγμα της εποχής του ατμού και του σιδηρόδρομου δεν είχε εξαντλήσει ακόμα την οικονομική 

δυναμική του. 

170
 Οι δυο πρώτες εφαρμογές διαχύθηκαν κατά το 2

ο
 κύκλο Kondratiev και αποτέλεσαν τις δυο 

βασικότερες καινοτομίες του εν λόγω κύκλου στον τομέα των επικοινωνιών ενώ η τρίτη, όπως θα 

δούμε και πιο κάτω, γνώρισε εξάπλωση στη διάρκεια του 3
ο
 κύκλου Kondratiev. Ωστόσο, οι 

εφαρμογές του ηλεκτρισμού που σχετίζονταν με τον τομέα των επικοινωνιών κατά την ανοδική 

φάση του 2
ο
 κύκλου Kondratiev χρειάζονταν χαμηλή ηλεκτρική ισχύ, οπότε ήταν συμβατές με τη 

σχετική τεχνολογική καθυστέρηση στον τομέα του ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. 
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Οι δύο εκείνες αγορές όπου γνώρισε ευρεία χρήση ο ηλεκτρισµός κατά την καθοδική 

φάση του 2ου κύκλου Kondratiev ήταν ο δηµόσιος φωτισµός και ο τοµέας των 

µεταφορών. Οι επιτυχείς εφαρµογές του ηλεκτρισµού σε αυτούς τους δύο τοµείς 

οδήγησαν τόσο σε περαιτέρω τεχνολογική πρόοδο προς την κατεύθυνση ενός 

τεχνολογικού παραδείγµατος βασισµένου στον ηλεκτρισµό όσο και στην ανάληψη 

επιχειρηµατικών αποφάσεων που σήµαναν τη µεγάλη διάχυση των εφαρµογών της 

ηλεκτρικής ενέργειας µετατρέποντας την από µια µορφή ενέργειας µε εφαρµογές σε 

δύο µόνο τοµείς στον βασικό φορέα οικονοµικής εξέλιξης του 3ο µακρού κύκλου. 

Η διάχυση των αποτελεσµάτων της επανάστασης του ηλεκτρισµού που έλαβε χώρα 

κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev απαιτούσε µια σειρά βασικών καινοτοµιών, η 

συνάρθρωση των οποίων θα µπορούσε να δηµιουργήσει ένα τεχνολογικό παράδειγµα 

ικανό να συµπαρασύρει τις ανεπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες σε µια νέα 

βιοµηχανική επανάσταση, που θα διαδεχόταν την εποχή του ατµού. Οι καινοτοµίες 

αυτές θα έπρεπε να αφορούν (α) την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, µέσω 

γεννητριών που µετατρέπουν την κινητική ενέργεια σε ηλεκτρική (β) τη δυνατότητα 

χρήσης αυτού του ρεύµατος για τη λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων οι οποίοι, 

αντίστροφα από τις γεννήτριες, µετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε κινητική, (γ) 

τη µετάδοση και διανοµή του ηλεκτρικού ρεύµατος (Hall & Preston 1988, σσ. 58-59). 

Όπως προβλέπει η θεωρία των µακρών κύκλων οι καινοτοµίες εκείνες που οδήγησαν 

στην ανοδική φάση του 3ου κύκλου Kondratiev και που ώθησαν τους µελετητές να 

ονοµάσουν την εν λόγω περίοδο “Εποχή του Ηλεκτρισµού” έλαβαν χώρα κυρίως 

κατά την καθοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev. Καθώς το οικονοµικό 

‘παράδειγµα’ του 2ου κύκλου Kondratiev που βασιζόταν στην ατµοµηχανή είχε 

φτάσει πλέον στα όρια του, το ζήτηµα της αποτελεσµατικής µετατροπής µηχανικής 

ενέργειας σε ηλεκτρική εµφανίστηκε πλέον ως µια οικονοµική ανάγκη µε την 

καθοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev να δηµιουργεί το κατάλληλο 

µακροοικονοµικό κλίµα που ευνοεί την προσπάθεια για εισαγωγή βασικών 

καινοτοµιών.  

Η πιο σηµαντική εξέλιξη µετά τον Faraday και µέχρι τη δεκαετία του 1880 ήταν η 

εφεύρεση του δυναµό συνεχούς ρεύµατος από τον Βέλγο Zénobe Gramme (1826-

1901) το 1870.171 Το µηχάνηµα του Gramme χρησιµοποιήθηκε τη δεκαετία του 1870 

                                                           
171

 Το δυναμό είναι μια ηλεκτρική γεννήτρια που παράγει συνεχές ρεύμα. 
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κυρίως για ηλεκτρικό φωτισµό δηµόσιων κτιρίων και δρόµων αλλά αντιµετώπιζε το 

σοβαρό πρόβληµα µιας αποτελεσµατικότητας που δεν έφτανε ούτε το 40%. Μάλιστα 

εκείνη την εποχή θεωρούνταν πως το ανώτατο δυνατό όριο αποτελεσµατικότητας 

κατά τη µετατροπή µηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική ήταν το 50% (Ayres 1989, σ 

32).172
Επιπλέον, το βασισµένο στο δυναµό του Gramme σύστηµα φωτισµού 

χρησιµοποιούσε λαµπτήρες τόξου (‘arc lights’). Προκειµένου να γίνει όµως το 

επόµενο βήµα, που αφορούσε τον φωτισµό οικιών και άρα µια δυνητικά τεράστια 

αγορά, απαιτούνταν η δηµιουργία ενός λαµπτήρα πυράκτωσης, καθώς οι λαµπτήρες 

τόξου δεν θεωρούνταν κατάλληλοι για χρήση σε οικίες (Hall & Preston 1988, σ 68). 

Η διπολική γεννήτρια σταθερής τάσης (‘constant-voltage bipolar generator’) που 

εφηύρε ο Αµερικανός Thomas Edison (1847-1931) το 1878, στην προσπάθεια του να 

δηµιουργήσει ένα λαµπτήρα πυράκτωσης (‘incandescent lamp’) που θα 

ανταγωνιζόταν τις εταιρείες φωταερίου (‘gaslight’) στην ‘αγορά φωτισµού’ ανέβασε 

δραµατικά την αποτελεσµατικότητα της µετατροπής µηχανικής ενέργειας σε 

ηλεκτρική στο απροσδόκητο για την εποχή 90% (Ayres 1989, σ. 32). Ένα χρόνο 

µετά, το 1879, ο Βρετανός Joseph Swan (1828-1914) και ο Edison εφηύραν, 

ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον, το λαµπτήρα πυράκτωσης.173 Από το 1880 κι 

έπειτα οι λαµπτήρες πυράκτωσης γνώρισαν ραγδαία διάδοση· το 1885 υπήρχαν στις 

ΗΠΑ 235 χιλιάδες λαµπτήρες τόξου και 250 χιλιάδες λαµπτήρες πυράκτωσης ενώ το 

1890 τα αντίστοιχα νούµερα ήταν 235 χιλιάδες και 3 εκατοµµύρια αντίστοιχα (Ayres 

1989, σ. 33). 

 

Η δεύτερη σηµαντική χρήση συνεχούς ρεύµατος κατά την καθοδική φάση του 2ου 

κύκλου Kondratiev αφορούσε τον τοµέα των µεταφορών. Οι σχετικές εφευρέσεις 

ανήκουν στον Frank Sprague (1857-1934), στα 1883 και 1887, που δηµιούργησε τους 

πρώτους κινητήρες συνεχούς ρεύµατος που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν στις 

µεταφορές, δηµιουργώντας έτσι ουσιαστικά το τρόλεϊ και τον ηλεκτρικό 
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 Η αποτελεσματικότητα ορίζεται ως η παραγόμενη εκροή ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα (της 

εισροής) μηχανικής ενέργειας (Ayres 1989, σ. 33). 

173
 Δικαστικά προβλήματα μεταξύ των δύο εφευρετών που αφορούσαν τα δικαιώματα στις σχετικές 

πατέντες λύθηκαν με τη δημιουργία μιας κοινής εταιρείας που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα και 

των δύο στη Βρετανία (Hall & Preston 1988, σ. 69). 
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σιδηρόδροµο (τόσο υπέργειο όσο και υπόγειο).174 Το 1890 το 15% των αστικών 

γραµµών συγκοινωνίας των ΗΠΑ χρησιµοποιούσε ηλεκτροδοτούµενα βαγόνια ενώ 

το 1904 καθώς εξελισσόταν η ανοδική φάση του 3ου κύκλου Kondratiev το ποσοστό 

αυτό είχε φτάσει στο 94%. Παρόµοια, στη Γερµανία το 1891 µόλις δυο πόλεις είχαν 

γραµµές τραµ αλλά αυτός ο αριθµός είχε αυξηθεί στις 91 πόλεις το 1900 (Freeman & 

Louça, σ. 225), ενώ στη Βρετανία η εικοσαετία που ακολούθησε το 1890 γνώρισε τη 

µεγάλη ανάπτυξη του ηλεκτρικού υπόγειου σιδηρόδροµου του Λονδίνου, και την 

ηλεκτροδότηση διαφόρων γραµµών του (υπέργειου) σιδηροδροµικού δικτύου (Hall & 

Preston 1988, σ. 70). Η δηµιουργία αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στους δύο αυτούς 

τοµείς του δηµόσιου φωτισµού και των µεταφορών αποτέλεσε τον καθοριστικό 

εκείνο παράγοντα που ώθησε τους επιχειρηµατίες να αναλογιστούν τις πιθανές 

ευρύτερες χρήσεις του ηλεκτρισµού στη βιοµηχανία. Έµενε όµως να λυθεί ακόµα ένα 

κοµβικό ζήτηµα.   

 

(γ) Ο Πόλεµος των Ρευµάτων 

Αυτό το ζήτηµα αφορούσε τη δηµιουργία κεντρικών σταθµών ηλεκτρικής ενέργειας 

που θα καθιστούσαν δυνατή τη µεταφορά ηλεκτρισµού υψηλής τάσης σε µεγάλες 

αποστάσεις. Οι αρχικοί κεντρικοί σταθµοί οι οποίοι λειτουργούσαν κατά τη δεκαετία 

του 1880, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες στους τοµείς του φωτισµού και 

των µεταφορών, χρησιµοποιούσαν αποκλειστικά συνεχές ρεύµα. Η µετάδοση 

συνεχούς ρεύµατος σε µεγάλες αποστάσεις απαιτούσε υψηλές τάσεις, καθώς όσο 

υψηλότερη είναι η τάση τόσο µεγαλύτερη είναι η απόσταση κατά την οποία µπορεί 

να µεταδοθεί η ηλεκτρική ενέργεια σε υψηλό βαθµό αποτελεσµατικότητας (µε µικρές 

απώλειες δηλαδή µηχανικής ενέργειας κατά τη µετατροπή της σε ηλεκτρική). Το 
                                                           
174

 Ο Werner von Siemens (1816-1892) την ίδια περίοδο πειραματιζόταν με κινητήρες που θα 

μπορούσαν να ηλεκτροδοτήσουν σιδηροδρομικές γραμμές αλλά ο Sprague ήταν εκείνος που 

ουσιαστικά δημιούργησε τον πλέον κατάλληλο ηλεκτρικό κινητήρα για χρήση στον τομέα των 

μεταφορών (DuBoff 1979, σ. 8). Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η εξάπλωση του ηλεκτρισμού στον 

τομέα των μεταφορών περιλάμβανε αρχικά και το αυτοκίνητο. Το λεγόμενο ‘ηλεκτρικό αυτοκίνητο’ 

ανταγωνίστηκε για ένα διάστημα την κίνηση μέσω βενζίνης στην τεχνολογία του αυτοκινήτου. 

Ωστόσο οι τεχνολογικές εξελίξεις στην παραγωγή μηχανών εσωτερικής καύσης, κατά την πρώτη 

δεκαετία του 20
ου

 αιώνα,  μείωσαν καθοριστικά το κόστος των αυτοκινήτων που χρησιμοποιούσαν 

τη συγκεκριμένη τεχνολογία κι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόρριψη της επιλογής του 

‘ηλεκτρικού αυτοκινήτου’ (Hall & Preston 1988, σ. 63). 
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συνεχές ρεύµα που χρησιµοποιούνταν µέχρι τότε απαιτούσε χαµηλές τάσεις ενώ και η 

µεταφορά του γινόταν µέσω χοντρών καλωδίων τα οποία ήταν ιδιαίτερα ακριβά και 

για σχετικά µικρές αποστάσεις. Τη λύση πρόσφερε το εναλλασσόµενο ρεύµα το 

οποίο µπορούσε να παραχθεί σε πολύ υψηλότερες τάσεις και να µετατρέπεται εύκολα 

από ρεύµα υψηλής σε ρεύµα χαµηλής τάσης κι αντίστροφα (Ayres 1989, σ. 34 και 

DuBoff 1979, σ. 13). 

 

Εκείνο που κράτησε ζωντανή τη χρήση του συνεχούς ρεύµατος για κάποια χρόνια 

παρά την φανερή υπεροχή του εναλλασσόµενου ρεύµατος ήταν οι µεγάλες (και 

πρόσφατες) επενδύσεις που είχαν ήδη γίνει σε κεφαλαιακό εξοπλισµό που ήταν 

κατάλληλος για συνεχές ρεύµα και µόνο. Ο επιχειρηµατίας όµως εκείνος που επέµενε 

στην ανωτερότητα του εναλλασσόµενου ρεύµατος και πίστεψε, επενδυτικά, στη 

δυνατότητα εξάπλωσης της χρήσης του και στην αντικατάσταση του ηλεκτρολογικού 

εξοπλισµού συνεχούς ρεύµατος από εξοπλισµό εναλλασσόµενου ήταν ο George 

Westinghouse (1846-1914). Ο Westinghouse ήταν ο µεγάλος ανταγωνιστής του 

Edison στον χώρο των οικονοµικών εφαρµογών του ηλεκτρισµού. Ο Edison, ως 

‘πατέρας’ του συνεχούς ρεύµατος και έχοντας επενδύσει σε εξοπλισµό κατάλληλο για 

αυτόν τον τύπο ρεύµατος, προσπάθησε λυσσαλέα να αντιταχθεί στην εισαγωγή του 

εναλλασσόµενου ρεύµατος που προωθούσε ο Westinghouse, και η διαµάχη µεταξύ 

των δύο έµεινε γνωστή ως ο “πόλεµος των ρευµάτων” (‘War of the Currents’).175 Η 

όλη ιστορία διήρκεσε ουσιαστικά από τα µέσα της δεκαετίας του 1880 έως και τις 

αρχές εκείνης του 1890. Οι µετασχηµατιστές (‘transformers’) και οι εναλλακτήρες 

(‘alternators’) εναλλασσόµενου ρεύµατος που κατασκευάστηκαν στα 1885-1887 ήταν 

το πρώτο βήµα προς την κυριαρχία του εναλλασσόµενου ρεύµατος. Το δεύτερο έλαβε 

χώρα το 1888 όταν ο Nicola Tesla (1856-1943), τον όποιο είχε φέρει στις ΗΠΑ ο 

Westinghouse, τελειοποίησε τον πολυφασικό του κινητήρα εναλλασσόµενου 
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Οι υποστηρικτές του συνεχούς ρεύματος με πρωτοστάτη την εταιρεία του Edison ενίσχυσαν 

μάλιστα τη διάδοση φημών περί θανάσιμων κινδύνων για τη ζωή όσων χρησιμοποιούσαν καλώδια 

που μετέφεραν εναλλασσόμενο ρεύμα λόγω της υψηλής τάσης του τελευταίου σε σχέση με το 

συνεχές ρεύμα (Gould 1946, σ. 44), ενώ το 1888 πέτυχαν τη θέσπιση  νομοθεσίας από την πολιτεία 

της Νέας Υόρκης η οποία προέβλεπε η θανατική ποινή μέσω ηλεκτροπληξίας να γίνεται με τη χρήση 

εναλλασσόμενου ρεύματος· πράγματι, το 1890 η πρώτη εκτέλεση μέσω ηλεκτροπληξίας που έγινε 

στις ΗΠΑ, εν μέσω μεγάλης δημοσιότητας, έλαβε χώρα στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, και το 

μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκε ήταν της εταιρείας του Westinghouse (DuBoff 1979, σ. 15). 
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ρεύµατος. Η εφεύρεση του Tesla ήταν η πλέον καθοριστική στην επικράτηση του 

Westinghouse στον πόλεµο των ρευµάτων κι επέτρεψε τη µετατροπή του εξοπλισµού 

της εταιρείας του Westinghouse που χρησιµοποιούνταν για φωτισµό σε εξοπλισµό 

κατάλληλο και για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στη βιοµηχανία. Το 1893 ο 

Westinghouse κέρδισε το συµβόλαιο για τη φωτοδότηση της µεγάλης Έκθεσης του 

Σικάγο εκείνης της χρονιάς χρησιµοποιώντας εναλλασσόµενο ρεύµα ενώ η µεγάλη 

υδροηλεκτρική εγκατάσταση των Tesla και Westinghouse στους καταρράκτες του 

Νιαγάρα το 1895 σήµανε την ουσιαστική αρχή της νέας εποχής που ξεκινούσε µε τον 

3ο κύκλο Kondratiev και τον εξηλεκτρισµό της αµερικανικής βιοµηχανίας µέσω της 

χρήσης του εναλλασσόµενου ρεύµατος (DuBoff 1979, σσ. 13-16).176  

 

(δ) Εφαρµογές της Λογιστικής Καµπύλης 

Στον Πίνακα 8 παραθέτουµε την πορεία της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης 

ενέργειας που χρησιµοποιήθηκε για την κίνηση των µηχανών στην αµερικανική 

βιοµηχανία κατά τον 3ο µακρό κύκλο και τη διαίρεση της σε κατανάλωση ηλεκτρικής 

και µη-ηλεκτρικής ενέργειας. Στο δε Σχήµα 16 απεικονίζουµε το µερίδιο της 

ηλεκτρικής ενέργειας έναντι του µεριδίου όλων των άλλων µορφών ενέργειας που 

κίνησαν τα µηχανήµατα της αµερικανικής βιοµηχανίας σε αυτήν την περίοδο. 

Παρατηρούµε µια σταθερά ανοδική πορεία καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου µακρού 

κύκλου για το µερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην κίνηση του µηχανολογικού 

εξοπλισµού των ΗΠΑ µε τη µεταβλητή αυτή να ξεπερνάει το 50% για πρώτη φορά 

γύρω στο άνω σηµείο καµπής του µακρού κύκλου. Στο τέλος της περιόδου που 

εξετάζουµε, το 1937, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για την κίνηση των 

µηχανών είχε φτάσει το 84.1% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για αυτόν τον 

σκοπό. Καθίσταται εποµένως φανερό ότι ο 3ος κύκλος Kondratiev χαρακτηρίστηκε 

από την διάχυση της ηλεκτρικής ενέργειας στη βιοµηχανία. 
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 Σε ότι αφορά τον Edison, αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι η κυριαρχία του εναλλασσόμενου 

ρεύματος ήταν πλέον τετελεσμένο γεγονός. Η εταιρεία του συγχωνεύθηκε το 1892 με μια 

ανταγωνίστρια εταιρεία του Westinghouse στην παραγωγή εξοπλισμού εναλλασσόμενου ρεύματος, 

την Thomson-Houston Company, κι από τη συγκεκριμένη ένωση προήλθε η γνωστή General Electric 

Company (DuBoff 1979, σ. 17). 
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Πίνακας 8: Ακαθάριστη Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στη Λειτουργία 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού των ΗΠΑ, τρισεκατοµµύρια Btu, 1899-1937 

Έτος Σύνολο Ηλεκτρική Μη Ηλεκτρική 

1899 808 29 779 

1903 1084 75 1009 

1907 1196 161 1035 

1910 1217 251 966 

1913 1467 407 1060 

1918 1658 754 904 

1920 1553 815 738 

1923 1341 804 537 

1926 1385 949 436 

1929 1290 1010 280 

1937 1252 1053 199 

Πηγή: Schurr et al. (1990, σ. 390). 

 

Σχήµα 16: Κατανάλωση Ενέργειας στο Μηχανολογικό Εξοπλισµό των ΗΠΑ, 1899-
1937 

 

Ο Πίνακας 9 καταδεικνύει την ενεργειακή µετάβαση που συντελέστηκε κατά τη 

διάρκεια του 3ου κύκλου Kondratiev στη µεγαλύτερη καπιταλιστική οικονοµία αυτής 

της περιόδου, την οικονοµία των ΗΠΑ. Η γραµµή (3) δείχνει το άθροισµα της 

ιπποδύναµης των ηλεκτρικών κινητήρων και των πρωταρχικών κινητήρων (ατµού, 

νερού και άλλων µορφών µηχανικής ενέργειας). Η γραµµή (4) δείχνει το ποσοστό της 
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ιπποδύναµης των ηλεκτρικών κινητήρων επί του συνόλου της ιπποδύναµης όλων των 

κινητήρων της αµερικανικής βιοµηχανίας. Αυτό το ποσοστό ξεπέρασε το 50% κάπου 

µεταξύ 1919 και 1925 δηλαδή την περίοδο γύρω από το άνω σηµείο καµπής του 

µακρού κύκλου. Με άλλα λόγια ο 3ος 
κύκλος Kondratiev, και ιδίως η ανοδική του 

φάση, αποτέλεσε εκείνη τη χρονική περίοδο κατά την οποία η εποχή της 

ατµοµηχανής που χαρακτήρισε τον 2ο κύκλο Kondratiev έδωσε τη θέση της στην 

εποχή του ηλεκτρισµού. 

Πίνακας 9: Ιπποδύναµη στη Βιοµηχανία των ΗΠΑ, 1899-1939 

Τύπος 

κινητήρα 1899 1901 1909 1914 1919 1925 1929 1939 

(1) Σύνολο 

ηλεκτρικών 

κινητήρων  

475 1517 4583 8392 15613 25093 3384 45291 

(2) Σύνολο 

πρωταρχικών 

κινητήρων  

9633 12605 16393 17858 19432 19243 19328 21240 

Σύνολο 

κινητήρων 

(3) = (1) + (2) 

10108 14122 20976 26250 35045 44336 22712 66531 

Ποσοστό 

ηλεκτρικών 

κινητήρων 

(4) = (1)/(3) 

0.05 0.11 0.22 0.32 0.45 0.57 0.15 0.68 

Πηγή: Gould (1946, σ. 47) 

Στον Πίνακα 10 παραθέτουµε τις παραµέτρους από την εφαρµογή της λογιστικής 

καµπύλης για την περίοδο του 3ου µακρού κύκλου στις παρακάτω µεταβλητές: (α) την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (εκφρασµένης σε γιγαβατώρες) στις ΗΠΑ από τις 

εταιρείες ηλεκτροδότησης (‘electric utilities’),177(β) την αξία του ηλεκτρικού 

εξοπλισµού (αποτιµηµένου σε δολάρια του 1913) που χρησιµοποιήθηκε για 

βιοµηχανικούς ή εµπορικούς σκοπούς στην οικονοµία των ΗΠΑ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι και οι δύο µεταβλητές παρουσιάζουν µεγάλους ρυθµούς 
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 Αν και στις αρχές του τρίτου κύκλου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τις ίδιες τις 

βιομηχανικές μονάδες για εσωτερική χρήση ήταν μεγαλύτερη από την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας των εταιρειών ηλεκτροδότησης (60.5% και 39.5% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας 

αντίστοιχα το 1899) λίγο πριν το πέρασμα από την ανοδική στην καθοδική φάση το μερίδιο των 

εταιρειών ηλεκτροδότησης ξεπέρασε την παραγωγή των βιομηχανικών μονάδων (59.7% έναντι 

40.3% το 1918) ενώ μέχρι το τέλος του 3
ου

 μακρού κύκλου, το 1937 τα σχετικά μερίδια είχαν 

διαμορφωθεί στο 79.3% για τις εταιρείες ηλεκτροδότησης και στο 20.7% για τις βιομηχανικές 

μονάδες (Schurr et al. 1990, σ. 423). 
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µεγέθυνσης και έτη καµπής στην περιοχή γύρω από το άνω σηµείο καµπής του 3ου 

µακρού κύκλου των οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό τιµών και πτωτικούς ρυθµούς 

µεγέθυνσης κατά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης καταδεικνύοντας ότι ο βασικός 

φορέας του 3ου κύκλου Kondratiev ακολούθησε παρόµοιο ρυθµό κίνησης µε τον 

µακρό κύκλο σε αυτήν την περίοδο.  

Τα Σχήµατα 17(α) έως 18(β) περιλαµβάνουν τις απεικονίσεις των σχετικών 

λογιστικών καµπυλών καθώς και των µετασχηµατισµών Fisher-Pry. 

Πίνακας 10: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας 
και Αξία Ηλεκτρικού Εξοπλισµού, ΗΠΑ* 

Μεταβλητή 
3ος μακρός 

κύκλος 

Κ 

(ασύμπτωτη) 

tm (σημείο 

καμπής) 
Δt (10%-90%) R

2
 

Παραγωγή 

Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (GWh) 

1899-1935 126075.37 1920.61 25.22 0.97 

Ηλεκτρικός 

εξοπλισμός, $ 

1913, 7-ετής 

ΚΜΟ 

1892-1937 498.342 1916.31 28.032 0.87 

* Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . Τα p-values των τριών 

παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) και στις δύο εκτιµήσεις είναι µηδενικά. 

Πηγές: Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας – Όλες οι τιµές είναι από τον Mitchell (2013γ, D22) εκτός 

από τιµές για έτη που έλειπαν από τη σειρά του Mitchell και συµπληρώθηκαν από άλλες πηγές. 

Συγκεκριµένα, οι τιµές για τα έτη 1899 και 1909 είναι από τον Kendrick (1961, σ. 590) και για τα έτη 

1913 έως 1916 και 1918, 1919 από τον Gould (1942, σ. 131) 

Ηλεκτρικός Εξοπλισµός – Οι τιµές για τη σειρά ‘[Τρέχουσα] Αξία Ηλεκτρικού Εξοπλισµού’ είναι από 

το Carter et al. (2006β, Πίνακας Dd477, σ. 650) από το 1892 µέχρι το 1937 εκτός από τα έτη 1934 και 

1936 που δεν δίνονται τιµές. Για αυτά τα έτη χρησιµοποιήσαµε τους ρυθµούς µεγέθυνσης από τη σειρά 

του Καθαρού Αποθέµατος Κεφαλαίου για Ηλεκτρικό Εξοπλισµό (σε τρέχουσες τιµές) του Bureau of 

Economic Analysis (2015α, Πίνακας 2.1, γραµµή 17), ενώ η ίδια σειρά χρησιµοποιήθηκε και για την 

επέκταση της προηγούµενης σειράς από το 1938 έως το 1940. Η σειρά που προέκυψε, προκειµένου να 

εκφραστεί σε πραγµατικούς όρους, διαιρέθηκε µε τον δείκτη τιµών για κεφαλαιουχικά αγαθά που 

βρίσκεται στο Carter et al. (2006β, Πίνακας Dd492, σ. 651). Για τα έτη 1938 έως 1940 ο δείκτης αυτός 

των τιµών επεκτάθηκε µε βάση τον δείκτη τιµών χονδρικής των ΗΠΑ που βρίσκεται στον Jastram 

(2009). 
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Σχήµα 17α 

 

 

Σχήµα 17β  
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Σχήµα 18α 

 

 

Σχήµα 18β 
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Τέλος, ας σηµειώσουµε ότι η ‘ζήτηση’ για τα προϊόντα ηλεκτρισµού δηµιουργήθηκε 

από καινοτόµους επιχειρηµατίες, και πιο συγκεκριµένα από εφευρέτες οι οποίοι 

εκτίµησαν ότι οι καινοτοµίες τους θα είχαν τέτοια ανταπόκριση από την πλευρά της 

ζήτησης που θα οδηγούσε σε σηµαντική κερδοφορία για τους ίδιους σε περίπτωση 

που γίνονταν επιχειρηµατίες, πράγµα το οποίο κι έκαναν.178 Η ζήτηση λοιπόν είναι 

παράγωγο της προσφοράς προϊόντων για τα οποία ο επιχειρηµατίας αναµένει ότι θα 

έχουν εµπορική αξία. Είναι χαρακτηριστικό ότι συνεργάτης του George 

Westinghouse είχε σηµειώσει την ανάγκη δηµιουργίας αγοραίας ζήτησης από µεριάς 

της εταιρείας ενώ και η εταιρεία του  Thomas Edison χρειάστηκε, παροµοίως, να 

δηµιουργήσει η ίδια τη ζήτηση για τα προϊόντα της. Πλέον ενδεικτικό είναι το 

παράδειγµα της εταιρείας φωτισµού Brush Electric Light  η οποία το 1881 µε δικά της 

έξοδα φώτισε µε ηλεκτρικό ρεύµα µια οδό της Φιλαδέλφειας προκειµένου να 

δηµιουργηθεί ζήτηση από το κοινό για το προϊόν της (DuBoff 1979, σ. 5) . 

 

 (ε) Χρήσεις του Ηλεκτρισµού στις Χηµικές και Μεταλλουργικές Βιοµηχανίες 

Πολύ σηµαντικές εφαρµογές του ηλεκτρισµού στις χηµικές και στις µεταλλουργικές 

βιοµηχανίες έκαναν την εµφάνιση τους στα τέλη της καθοδικής φάσης του 2ου 

κύκλου δηµιουργώντας τους αντίστοιχους κλάδους της ηλεκτροχηµείας και της 

ηλεκτροµεταλλουργίας. Οι σχετικές τεχνικές παραγωγής που κάνουν εφαρµογή του 

ηλεκτρισµού σε αυτές της βιοµηχανίες διακρίνονται σε ηλεκτρολυτικές διαδικασίες 

(‘electrolytic processes’) και ηλεκτροθερµικές διαδικασίες (‘electrothermal 

processes’). Στις ηλεκτρολυτικές διαδικασίες, ο ηλεκτρισµός προκαλεί χηµικές 

αλλαγές στο υλικό στο οποίο επιδρά ενώ στις ηλεκτροθερµικές διαδικασίες ο 

ηλεκτρισµός χρησιµοποιείται για την παραγωγή θερµότητας η οποία µε τη σειρά της 

προκαλεί τις επιθυµητές φυσικές ή/και χηµικές αλλαγές (Devine 1990, 77).  

                                                           
178 Ο ηλεκτρισµός και η χηµεία ήταν τα πρώτα δύο εκείνα γνωστικά πεδία όπου η σύνδεση της 

επιστηµονικής έρευνας µε την καπιταλιστική βιοµηχανία κατέστη πλέον άµεση. Μία έκφανση αυτής 

της σύνδεσης είναι οι εφευρέτες-επιστήµονες της ‘Εποχής του Ηλεκτρισµού’ που έγιναν οι ίδιοι 

επιχειρηµατίες. Μια άλλη, και σηµαντικότερη, είναι η δηµιουργία των πρώτων τµηµάτων έρευνας και 

ανάπτυξης, εντός των µεγάλων επιχειρήσεων. Η χηµική βιοµηχανία χρωστικών ουσιών στη Γερµανία 

ήταν συγκεκριµένα ο τοµέας εκείνος στον οποίο γεννήθηκε το σύγχρονο εργαστηριακό τµήµα έρευνας 

κι ανάπτυξης (Freeman & Louça 2001, σ. 226). 
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Κοµβικό ρόλο σε αυτές τις εφαρµογές του ηλεκτρισµού έπαιξε η ανακάλυψη της 

ηλεκτρικής καµίνου τόξου (‘electric arc furnace’) το 1878 από τον αδελφό του 

Werner von Siemens, William Siemens (1823-1883) (Ayres 1989, σ. 35). Οι τεχνικές 

παραγωγής στις οποίες χρησιµοποιήθηκε η ηλεκτρική κάµινος απαιτούσαν υψηλές 

θερµοκρασίες. Σε αυτές τις διαδικασίες παραγωγής η ενέργεια που χρησιµοποιείται 

στη διάρκεια της παραγωγής (και δεν χάνεται) είναι 3 µε 4 φορές περισσότερη από 

την ανάλογη ενέργεια που προέρχεται από κάµινους που χρησιµοποιούν καύσιµα. Αν 

και η διαφορά σε ότι αφορά το ενεργειακό κόστος ήταν µεγάλη εν τούτοις η διαφορά 

σε σχέση µε το συνολικό ‘κόστος θέρµανσης’ (‘heating cost’) των ηλεκτροχηµικών 

διαδικασιών ήταν δραµατική. Κι αυτό διότι, όπως παρατήρησε στα 1923 ένα µέλος 

του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Carnegie, το συγκεκριµένο κόστος περιλαµβάνει πέραν 

του κόστους των καυσίµων και µια σειρά άλλα κόστη τα οποία η διάχυση της 

βασικής καινοτοµίας της ηλεκτρική καµίνου µείωσε: το κόστος ανάµµατος και 

επίβλεψης της καµίνου, το κόστος συντήρησης κι επισκευών, τα κόστη χειρισµού του 

υλικού κατά την είσοδο του στην και κατά την έξοδο του από την κάµινο κ.ά. Μερικά 

ακόµη σηµαντικά πλεονεκτήµατα αφορούσαν τη βελτίωση του εργασιακού 

περιβάλλοντος λόγω της απουσίας προϊόντων καύσης, τη βελτίωση της χωροταξίας 

της παραγωγικής διαδικασίας λόγω των θετικών αποτελεσµάτων που επέφερε στη 

ροή της παραγωγής η ευελιξία στην τοποθεσία των ηλεκτρικών καµίνων και την 

άνεση στην εγκατάσταση των ηλεκτρικών καµίνων που διευκόλυνε την επέκταση των 

εργοστασιακών εγκαταστάσεων. Η εφαρµογή του ηλεκτρισµού λοιπόν µέσω της 

ηλεκτρικής καµίνου υπερίσχυσε των καµίνων που λειτουργούσαν µε καύσιµα και 

διαχύθηκε (εις βάρος τους) κατά την ανοδική φάση του 3ου Kondratiev λόγω των 

µειώσεων που επέφερε σε µια µακριά σειρά από κόστη, πέραν του ενεργειακού 

(Devine 1990, σσ. 85-86). 

Η πρώτη σηµαντική χρήση της ηλεκτρικής καµίνου αφορούσε την παραγωγή 

ασετυλίνης η οποία ανακαλύφθηκε ως φωτιστικό αέριο το 1892 και διαδόθηκε 

ταχύτατα για αυτόν τον σκοπό σε πόλεις που δεν είχαν ακόµα ηλεκτροδότηση (Ayres 

1989, σσ. 35-36).179 Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τα υλικά λείανσης/αποτριβής 

                                                           
179

 Αν και μετά το πέρας της δεκαετίας του 1890 η χρήση ασετυλίνης για αυτόν τον σκοπό μειώθηκε 

εξίσου ταχύτατα λόγω του φτηνότερου ηλεκτρικού ρεύματος εντούτοις γνώρισε σημαντική διάδοση 

ως βιομηχανική χημική πρώτη ύλη μέχρι την αντικατάσταση της από το  (παραγόμενο από το φυσικό 

αέριο) αιθυλένιο (‘ethylene’). 
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(‘abrasives’) που χρησιµοποιούνταν στη βιοµηχανία προέρχονταν από τη φύση 

(σµυρίδα, γρανάτης, κορούνδιο, διαµάντι κ.α.). Η διάχυση των ηλεκτρικών καµίνων 

σηµατοδότησε την, για πρώτη φορά, παραγωγή υλικών αποτριβής από τον άνθρωπο 

µε τη δηµιουργία του καρβιδίου του πυριτίου (‘silicon carbide’) και της αλουµίνας 

(οξείδιο του αργιλίου). Τα συγκεκριµένα υλικά χρησιµοποιήθηκαν µαζικά στους 

τοµείς παραγωγής µηχανηµάτων (Devine 1990, σ. 84).180 Η µαζική χρήση προϊόντων, 

η παραγωγή των οποίων δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την εφαρµογή του ηλεκτρισµού, 

ως εισροές για την παραγωγή των βασικών µέσων παραγωγής (µηχανών) αποτελεί 

άλλο ένα στοιχείο που καταδεικνύει το ριζικό οικονοµικό µετασχηµατισµό που 

επέφερε η ηλεκτρική ενέργεια. 

Κατά τη δεκαετία του 1880  και τις αρχές της δεκαετίας του 1890 η διαδικασία της 

ηλεκτρόλυσης οδήγησε σε παρασκευές προϊόντων που βρήκαν σηµαντικές 

βιοµηχανικές εφαρµογές όπως η ηλεκτρόλυση του χαλκού, ενός µετάλλου που είχε 

σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της ίδιας της βιοµηχανίας ηλεκτρικού εξοπλισµού 

(Freeman & Louça 2001, σ. 226) και η ηλεκτρόλυση άλατος το 1888 από τον 

Hamilton Castner (1858-1899) που οδήγησε στην παρασκευή της καυστικής σόδας 

(Ayres 1989, σ. 37), ενός από τα πλέον σηµαντικά χηµικά προϊόντα µε πλείστες 

εφαρµογές,  αλλά και στην παρασκευή χλωρίου που χρησιµοποιήθηκε ευρέως για την 

παραγωγή λευκαντικών προϊόντων καθώς και για τον καθαρισµό από µικρόβια του 

πόσιµου νερού (Devine 1990, σσ. 80-81). 

Η σπουδαιότερη όµως εφαρµογή της ηλεκτρόλυσης αφορούσε την παραγωγή 

αλουµινίου. Αν και το αλουµίνιο είναι το πλέον άφθονο µέταλλο που απαντάται στον 

φλοιό της γης εν τούτοις χρειάστηκε η επανάσταση του ηλεκτρισµού για να επιτρέψει 

την παρασκευή του σε καθαρά µεταλλική µορφή. Η µαζική παραγωγή του 

αλουµινίου κατέστη δυνατή από το 1886 κι έπειτα µε τη διαδικασία Hall-Heroult 

(‘Hall-Heroult process’) µε την οποία επιτεύχθηκε η δηµιουργία αλουµινίου µέσω της 

ηλεκτρόλυσης αλουµίνας. Ονοµάστηκε έτσι από τους εφευρέτες Charles Hall (1863-

1914) και Paul Heroult (1863-1914) που ανακάλυψαν αυτή τη διαδικασία ανεξάρτητα 

ο ένας από τον άλλον το ίδιο έτος και σε διαφορετικές χώρες (ΗΠΑ και Γαλλία 

                                                           
180

 Ειδικά στην παραγωγή μηχανών λείανσης (‘grinding machines’) που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 

στη μαζική παραγωγή του αυτοκινήτου (Ayres, σ. 36). 
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αντίστοιχα).181 Η παραγωγή αλουµινίου κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev αποτελεί ένα 

καλό παράδειγµα της σύζευξης των διάφορων εφαρµογών του ηλεκτρισµού µεταξύ 

τους αλλά και µε τον χάλυβα. Όπως πολλοί εφευρέτες που συντέλεσαν στο πέρασµα 

από την εποχή του ατµού στην εποχή του ηλεκτρισµού κατά την καθοδική φάση του 

2ου κύκλου Kondratiev, έτσι και ο Charles Hall εκµεταλλεύτηκε επιχειρηµατικά την 

ανακάλυψή του δηµιουργώντας την Pittsburgh Reduction Company το 1888. Οι 

ηλεκτρολυτικές κυψέλες της εταιρείας που παρασκεύαζαν αλουµίνιο λειτουργούσαν 

µε εναλλασσόµενο ρεύµα που παρεχόταν από γεννήτριες κατασκευασµένες από την 

εταιρεία του Westinghouse. To 1895 η εταιρεία του Hall έγινε ο πρώτος βιοµηχανικός 

πελάτης της τεράστιας υδροηλεκτρικής εγκατάστασης στους καταρράκτες του 

Νιαγάρα. Ενώ η τιµή µιας λίβρας αλουµινίου, παραγόµενη µε τη διαδικασία Deville 

ήταν 8 µε 12 δολάρια το 1886,182 το 1895 η Pittsburgh Reduction Company παρήγαγε 

αλουµίνιο στα 20 µε 30 σεντς ανά λίβρα. Ουσιαστικά το αλουµίνιο ήταν ένα 

καινούριο εµπόρευµα το οποίο επρόκειτο να ανταγωνιστεί τα υπόλοιπα µέταλλα που 

χρησιµοποιούνταν επί µακρόν στη βιοµηχανία (χαλκό, κασσίτερο, µπρούντζο, σίδηρο 

και ψευδάργυρο). Κοµβικό ρόλο στις προοπτικές του συγκεκριµένου εµπορεύµατος 

έπαιξε το ότι ο πρώτος µεγάλος αγοραστής του συνέβη να είναι η βιοµηχανία χάλυβα 

µια και αποδείχθηκε πως η ένωση µικρών ποσοτήτων αλουµινίου µε λιωµένο χάλυβα 

οδηγούσε σε βελτιωµένη ποιότητα στέρεου χάλυβα. Ακολούθησε πλήθος άλλων 

βιοµηχανικών εφαρµογών του αλουµινίου κατά την ανοδική φάση του 3ου κύκλου 

Kondratiev που αφορούσαν την παραγωγή µαγειρικών σκευών, καλωδίων µετάδοσης 

ηλεκτρικού ρεύµατος, αλουµινόχαρτου, καµερών, βαφών, ανταλλακτικών 

αυτοκινήτου κ.ά. (Devine 1990, σσ. 78-79) 

Οι ΗΠΑ και η Γαλλία είναι οι χώρες για τις οποίες διαθέτουµε τα παλαιότερα 

στοιχεία σε ότι αφορά την παραγωγή αλουµινίου, πράγµα που σχετίζεται πιθανότητα 

και µε την προέλευση των δύο εφευρετών της διαδικασίας Hall-Heroult. Στον Πίνακα 

11 και στα Σχήµατα 19(α) έως και 20(β) βλέπουµε την εξέλιξη της παραγωγής 

αλουµινίου κατά τη διάρκεια του 3ου κύκλου Kondratiev µέσω της εφαρµογής της 

λογιστικής καµπύλης στις σχετικές χρονοσειρές. Παρατηρούµε ότι τα σηµεία καµπής 
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 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το  ότι οι δύο εφευρέτες. γεννήθηκαν και πέθαναν το ίδιο έτος επίσης. 

182
 Η διαδικασία Deville (‘Deville process’) ήταν η βασική διαδικασία παραγωγής αλουμινίου από το 

1874 μέχρι την εφεύρεση των Hall και Heroult. Πριν το 1874 το αλουμίνιο θεωρούνταν ημιπολύτιμος 

λίθος και η παραγωγή του ήταν πολύ ακριβή υπόθεση (Deville 1990, σ. 78). 
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των δύο λογιστικών καµπυλών είναι πολύ κοντά µεταξύ τους (1918 για τις ΗΠΑ και 

1920 για τη Γαλλία) και συµβαδίζουν µε τα προβλεπόµενα από τις διακυµάνσεις των  

οµαλοποιηµένων τιµών. 

Πίνακας 11: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών, Παραγωγή Αλουµινίου* 

Παραγωγή 

Αλουμινίου 

(χιλ. τόνοι, 7-

ετείς ΚΜΟ) 

3ος μακρός 

κύκλος 

Κ 

(ασύμπτωτη) 

tm  

(σημείο καμπής) 
Δt (10%-90%) R

2
 

ΗΠΑ 1899-1935 118.064 1917.929 19.847 0.971 

Γαλλία 1895-1935 26.159 1919.714 32.538 0.948 

* Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . Τα p-values των τριών 

παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) και στις δύο εκτιµήσεις είναι µηδενικά. 

Πηγή: Mitchell (2013α) και (2013β) 

 

Σχήµα 19α 
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Σχήµα 19β 

 

 

Σχήµα 20α 
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Σχήµα 20β 

 

 

3.3.2 Βασική Εισροή του 3ου Μακρού Κύκλου – Χάλυβας 

(α) Μέθοδοι Παραγωγής 

Ο χάλυβας έχει µικρότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα από τον σίδηρο γεγονός που 

τον καθιστά σκληρότερο και ανθεκτικότερο ως υλικό. Αν και το ξεκίνηµα της 

παραγωγής χάλυβα ανάγεται στην αρχαιότητα µέχρι ωστόσο και το πρώτο µισό του 

19ου αιώνα  αυτό το κράµα σιδήρου και άνθρακα ήταν ακριβό στην παρασκευή του. 

Η επανάσταση στη διαδικασία παραγωγής χάλυβα ήρθε στο δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα. Τρεις είναι ουσιαστικά οι εφευρέτες που ανακάλυψαν εκείνες τις τεχνικές 

παραγωγής χάλυβα οι οποίες και οδήγησαν για πρώτη φορά στην ιστορία την 

ανθρωπότητας στον υποσκελισµό του σιδήρου σε ότι αφορά τη χρήση µετάλλων: ο 

Henry Bessemer (1813-1898), ο William Siemens (1823-1883), και ο Sidney 

Gilchrist Thomas (1850-1885) (Bernal 1970, σσ. 93-94).  
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Ο µετατροπέας του Bessemer (‘Bessemer converter’), το 1856, ήταν η πρώτη 

εφεύρεση που κατέστησε δυνατή την παραγωγή χάλυβα σε µεγάλη κλίµακα. Γρήγορα 

όµως διαπιστώθηκε πως ένα σηµαντικό πρόβληµα που αφορούσε τη συγκεκριµένη 

τεχνική παραγωγής ήταν η αδυναµία της να αφαιρέσει τον φώσφορο από τον 

παραγόµενο χάλυβα, µια και ο φώσφορος καθιστούσε τον παραγόµενο χάλυβα 

εύθραυστο. Ο ίδιος ο Bessemer στην επιχείρησή του παρήγαγε χάλυβα 

χρησιµοποιώντας σίδηρο από τα  κοιτάσµατα σιδήρου της Σουηδίας, της Ισπανίας και 

του Cumberland στη βορειοδυτική Αγγλία τα οποία δεν περιείχαν φώσφορο, ωστόσο 

τα περισσότερα κοιτάσµατα σιδήρου στη Βρετανία και στην Ευρώπη ήταν 

φωσφορούχα (Bernal 1970, σ 101).  

Η δεύτερη σηµαντική εξέλιξη στην παραγωγή χάλυβα κατά το δεύτερο µισό του 19ου 

αιώνα ήρθε το 1864 µε την κάµινο ανοιχτής εστίας (‘open hearth furnace’) που 

αποτελούσε εφεύρεση του William Siemens. Η συγκεκριµένη µέθοδος παραγωγής 

δεν εξαρτάτο από την παρουσία φώσφορου στο σιδηροµετάλλευµα από το οποίο 

προερχόταν ο χάλυβας (Bernal 1970, σ. 105) κι έµελλε, όπως θα δούµε πιο κάτω, να 

υπερκεράσει τη µέθοδο Bessemer στην παραγόµενη ποσότητα χάλυβα. Όπως 

σηµειώνει όµως και ο Hobsbawm τόσο η µέθοδος του Bessemer όσο κι εκείνη του 

Siemens αν και ανακαλύφθηκαν κατά την ανοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev 

δεν διαδραµάτισαν τόσο σηµαντικό ρόλο κατά τη συγκεκριµένη περίοδο: “Το 1870 

µόνο 15% του καθαρού σιδήρου που παραγόταν στη Γερµανία, [και] λιγότερο από το 

10% της βρετανικής παραγωγής κατέληγε σε χάλυβα. Η περίοδος στην οποία 

αναφερόµαστε δεν ήταν ακόµα εποχή του χάλυβα, ούτε καν στο χώρο των 

εξοπλισµών, που έδωσαν σηµαντική ώθηση στο νέο υλικό. Ήταν εποχή του σιδήρου” 

(Hobsbawm 1996, σ. 71). 

Τον περιορισµό που έθετε ο µετατροπέας του Bessemer σε ότι αφορά την µετατροπή 

φωσφορούχων σιδηροµεταλλευµάτων σε χάλυβα ήρε η ανακάλυψη µιας διαδικασίας 

παραγωγής από τον Sidney Gilchrist Thomas (1850-1885) µε την οποία κατάφερε 

χρησιµοποιώντας τον µετατροπέα του Bessemer να πετύχει την παραγωγή χάλυβα 

χωρίς φώσφορο· το 1879 οι πρώτοι τόνοι χάλυβα παράχθηκαν µε τη συγκεκριµένη 

µέθοδο σε χαλυβουργείο του Μίντλεσµπρο (Bernal 1970, σ. 108).183 Η υιοθέτηση της 
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 Αξίζει να σημειωθεί ίσως εδώ ότι σε αντίθεση με τους Bessemer και Siemens που το κίνητρό τους, 

πέραν της ικανοποίησης του εφευρετικού τους πνεύματος, αφορούσε την κερδοφορία των 
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συγκεκριµένης διαδικασίας, γνωστής και ως βασικής διαδικασίας Bessemer (‘basic 

Bessemer process’), ήταν ραγδαία, ειδικά στην ηπειρωτική Ευρώπη (της Βρετανίας 

δηλαδή εξαιρουµένης): το 1884 το 20% της ηπειρωτικής παραγωγής χάλυβα γινόταν 

µε τη διαδικασία Gilchrist Thomas ενώ το 1890 το ποσοστό αυτό είχε ανέλθει στο 

64% (Birch 1967, σ. 383). 

Στον Πίνακα 12 παραθέτουµε την παγκόσµια παραγωγή χάλυβα (σε εκατοµµύρια 

τόνους) που αναλογεί σε κάθε µέθοδο παραγωγής που χρησιµοποιούνταν από το 1860 

µέχρι τα τέλη του 3ου κύκλου Kondratiev. Το Σχήµα 21 απεικονίζει τα ίδια στοιχεία 

εκφρασµένα όµως σε ποσοστιαίους όρους επί της συνολικής παραγωγής χάλυβα. Η 

παραγωγή χάλυβα µε φλογοκάµινο (‘puddling furnace’) ήταν η τεχνική παραγωγής 

που χρησιµοποιούνταν πριν τη διάχυση της µεθόδου του Bessemer, και ήταν φυσικά 

πολύ πιο κοστοβόρα από την τελευταία µε συνέπεια η παραγωγή χάλυβα, προ της 

µεθόδου Bessemer, να αφορά ουσιαστικά αµελητέες ποσότητες. Από το 1910 κι 

έπειτα εµφανίζεται και η µέθοδος παραγωγής χάλυβα µε κάµινο ηλεκτρικού τόξου 

(‘electric arc’), η οποία όµως παρέµεινε µικρής σηµασίας µέχρι το τέλος της περιόδου 

που εξετάζουµε (αντιστοιχούσε στο 2% της παγκόσµιας παραγωγής το 1929 και στο 

4% το 1937). Η µέθοδος Bessemer (που στα στοιχεία του πίνακα περιλαµβάνει και 

την κοµβική βελτίωση που επέφερε σε αυτήν ο Gilchrist Thomas) έφτασε στο 

απόγειο της, σε όρους µεριδίου αγοράς, το 1880  και διατήρησε την πρωτοκαθεδρία 

                                                                                                                                                                      
επιχειρήσεων τους, το κίνητρο του Gilchrist Thomas ήταν εντελώς διαφορετικό. Δουλεύοντας ως 

αστυνομικός δικαστικός κλητήρας στο διαβόητο Ιστ Εντ του Λονδίνου τον κατέλαβε τέτοια απέχθεια 

για τις κοινωνικές συνθήκες που συναντούσε καθημερινά εκεί ώστε έτσι αποφάσισε το ερασιτεχνικό 

του ενδιαφέρον για τη χημεία (συγγράμματα για  την οποία μελετούσε τα βράδια στη βιβλιοθήκη 

του Birkbeck College) να το μετατρέψει σε, πιθανώς, οικονομικά προσοδοφόρες πατέντες, τα έσοδα 

από τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις. Η παρουσία του 

σε μια διάλεξη με θέμα τον μετατροπέα Bessemer τον προσανατόλισε προς την εύρεση λύσης του 

προβλήματος που αφορούσε την παρουσία φώσφορου, μια και αντιλήφθηκε τα οικονομικά οφέλη 

που θα προέκυπταν από μια τέτοια εξέλιξη. Μετά την επιτυχία της τεχνικής που κατάφερε να 

εφεύρει, ο Γερμανός μεγιστάνας της βιομηχανίας Alfred Krupp (1812-1887) επιχείρησε να 

χρησιμοποιήσει τη μέθοδο του Gilchrist Thomas αποφεύγοντας να τον πληρώσει. Στις δίκες που 

ακολούθησαν ο Gilchrist Thomas δικαιώθηκε και ο Krupp υποχρεώθηκε να του πληρώσει τα 

δικαιώματα της πατέντας του. Πέθανε από φυματίωση στα 35 του χρόνια, αρρώστια που πιθανότατα 

προήλθε από την, λόγω εργασίας, καθημερινή του παρουσία στο Ιστ Εντ (Bernal 1970, σσ. 106-108). 
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µέχρι τα µέσα της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα όταν η µέθοδος ανοιχτής εστίας 

του Siemens την υπερκέρασε. 

Πίνακας 12: Μέθοδοι Παγκόσµιας Παραγωγής Χάλυβα - 1860-1937 (εκ. τόνοι) 

Έτος Φλογοκάμινος Bessemer Siemens 

Κάμινος 

Ηλεκτρικού 

Τόξου 

Συνολική 

Παραγωγή 

1860 0.27 0.01 0 0 0.28 

1865 0.37 0.06 0 0 0.43 

1870 0.12 0.64 0.04 0 0.8 

1880 0 3.66 0.51 0 4.17 

1890 0 8.74 3.2 0 11.94 

1900 0 15.74 11.66 0 27.4 

1910 0 25.79 33.53 0.12 59.44 

1913 0 29.15 47.22 0.23 76.6 

1929 0 31.34 87.38 2.18 120.9 

1937 0 25.34 106.47 5.78 137.59 

Πηγή: Grubler (1998, σσ. 399-400) 

Σχήµα 21: Μέθοδοι Παραγωγή Χάλυβα, Κόσµος 1860-1937 

 

(β) Χρήσεις του Χάλυβα 

Η κύρια χρήση χάλυβα κατά την καθοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev 

αφορούσε την αντικατάσταση των σιδερένιων ραγών του σιδηροδροµικού δικτύου µε 

ατσάλινες (Freeman & Soete 1997, σ. 59).184 Η παραγωγή χάλυβα για τις γραµµές του 

σιδηρόδροµου ξεπέρασε την παραγωγή σιδήρου για αυτόν το σκοπό, στις ΗΠΑ, το 

1877 (Carter et al. [eds.] 2006α, σ. 223). Στο Σχήµα 22 παραθέτουµε την πορεία της 
                                                           
184

  Άλλη σημαντική χρήση αφορούσε τη ναυπηγική όπου κι εκεί ο χάλυβας αντικατέστησε ραγδαία 

τον σίδηρο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 1870  λιγότερο από το 10% των 

πλοίων που κατασκευάζονταν στα φημισμένα βρετανικά ναυπηγεία του ποταμού Clyde ήταν από 

χάλυβα το ποσοστό αυτό είχε ξεπεράσει το 90% το 1890 (Freeman & Louça 2001, σ. 235). 
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τιµής των χαλύβδινων ραγών ανά τόνο για τις ΗΠΑ . Παρατηρούµε τη δραµατική 

µείωση της εν λόγω βασικής εισροής του 3ου κύκλου Kondratiev καθ’ όλη την 

καθοδική φάση του 2ου κύκλου. Στο δε Σχήµα 23 δείχνουµε την πορεία των 

ποσοστών της παραγωγής σιδήρου και χάλυβα στις ΗΠΑ επί του αθροίσµατος των 

παραγόµενων ποσοτήτων των δύο υλικών, που αποτελεί ένα άλλο µέτρο της διάχυσης 

του χάλυβα και της αλλαγής εποχής από τον 2ο κύκλο Kondratiev στον 3ο. Το 1911 

ήταν το πρώτο έτος κατά το οποίο το ποσοστό του χάλυβα ξεπέρασε εκείνο του 

σιδήρου και παρέµεινε υψηλότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου κύκλου Kondratiev. 

Σχήµα 22: ΗΠΑ, Τιµή Ατσάλινων Ραγών, $ ανά τόνο (1867-1900) 

Πηγή: Carter et al eds. (2006α, Σειρά Cc244) 
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Σχήµα 23: Ο Χάλυβας αντικαθιστά τον Σίδηρο, ΗΠΑ 

 

Πηγή: Mitchell (2006γ, Πίνακες D8 και D9) 

Κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev ο χάλυβας γνώρισε ευρεία χρήση στην κατασκευή 

µηχανικών εξαρτηµάτων καθώς φυσικά και στην πολεµική βιοµηχανία. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική ήταν η σύζευξη του χάλυβα µε την διάδοση της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Το συγκεκριµένο µέταλλο βρήκε µεγάλο πεδίο εφαρµογών στην 

κατασκευή ηλεκτρικού µηχανολογικού εξοπλισµού· ειδικά το κράµα του µε την 

ονοµασία πυριτιούχος χάλυβας (‘silicon steel’) χρησιµοποιήθηκε ευρέως κατά την 

ανοδική φάση του 3ου κύκλου Kondratiev για την κατασκευή ηλεκτρικών 

µετασχηµατιστών και γεννητριών λόγω των εξαιρετικών του µαγνητικών ιδιοτήτων 

και της υψηλής του ηλεκτρικής αντίστασης που οδηγούσε σε χαµηλές απώλειες 

ενέργειας (Freeman & Soete 1997, σ. 62). Οι Freeman και Soete διαφωνούν µε τον 

Schumpeter στη σύνδεση που έκανε ο τελευταίος µεταξύ της εποχής του ατµού του 

2ου κύκλου Kondratiev και του χάλυβα. Όπως παρατηρούν υπήρχε σαφώς πολύ 

µεγαλύτερη συµπληρωµατικότητα µεταξύ των εφαρµογών του χάλυβα και του 

ηλεκτρισµού κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev από ότι µεταξύ ατµού και χάλυβα κατά 

τον 2ο. Ενώ λοιπόν, για παράδειγµα, ο Schumpeter διέκρινε µια σύζευξη των 

ατµοκίνητων µηχανών µε τον χάλυβα, στην πραγµατικότητα ο χάλυβας συνδέθηκε µε 

την κατασκευή ηλεκτροκίνητων µηχανών κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev. Τα 

ανωτέρω συνεπάγονται ότι ο χάλυβας θα πρέπει να θεωρηθεί ως  βασική εισροή του 

3ου µακρού κύκλου και όχι του δεύτερου. (Freeman & Soete 1997, σσ. 63-64).     
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Μια άλλη πολύ σηµαντική εφαρµογή του χάλυβα που έφερε κυριολεκτικά 

επανάσταση αφορούσε την κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικά 

πολυώροφων. Πριν τη χρήση χάλυβα οι τοίχοι στους χαµηλότερους ορόφους θα 

έπρεπε να είναι ιδιαίτερα χοντροί για να στηρίξουν τους ψηλότερους ορόφους. O 

ατσαλένιος σκελετός των κτιρίων έδωσε για πρώτη φορά τη δυνατότητα κατασκευής 

τοίχων σε διάφορους ορόφους ταυτόχρονα, κάνοντας δυνατή την κατασκευή 

ουρανοξυστών. Εδώ έχουµε άλλη µια περίπτωση των συµπληρωµατικοτήτων µεταξύ 

χάλυβα και ηλεκτρισµού καθώς η εξάπλωση των ουρανοξυστών που ήταν κτίρια 

στέγασης γραφείων επιχειρήσεων θα ήταν αδύνατη χωρίς τη ταυτόχρονη χρήση του 

ηλεκτρικού ανελκυστήρα και του ηλεκτρικού τηλεφώνου (Freeman & Soete 1997, σ. 

63). 

 

(γ) Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης 

Στον Πίνακα 13 και στα Σχήµατα 24α 
έως 25β παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της 

εφαρµογής της λογιστικής καµπύλης στην παγκόσµια παραγωγή χάλυβα και στη 

παραγωγή χάλυβα των ΗΠΑ, από το 1880 µέχρι και τα µέσα της δεκαετίας του 

1930.185 Οι µέγιστοι ρυθµοί µεγέθυνσης στη διάχυση χάλυβα τόσο στην παγκόσµια 

όσο και στην αµερικανική οικονοµία έλαβαν χώρα κατά την ανοδική φάση του 3ου 

κύκλου. Τα έτη καµπής και στις δύο σειρές είναι πολύ κοντά, ένδειξη του ότι οι ΗΠΑ 

κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev ανέλαβαν από τη Βρετανία το ρόλο της κυρίαρχης 

βιοµηχανοποιηµένης οικονοµίας (ενώ και η ασύµπτωτη της παραγωγής χάλυβα των 

ΗΠΑ είναι στο 43% της αντίστοιχης ασύµπτωτης για την παγκόσµια παραγωγή). Στο 

Σχήµα 26 βλέπουµε την αλλαγή σκυτάλης που συντελέστηκε στην παγκόσµια 

οικονοµία κατά το πέρασµα από τον 2ο στον 3ο κύκλο Kondratiev και κατά τη 

διάρκεια του 3ου κύκλου απεικονίζοντας τις παραγωγές χάλυβα στις ΗΠΑ, τη 

Βρετανία και τη Γερµανία ως ποσοστά της παγκόσµιας παραγωγής. Το µερίδιο των 

                                                           
185

 Ομαλοποιούμε τις δύο σειρές εφαρμόζοντας 7-ετείς κινητούς μέσους όρους προκειμένου να 

εξομαλύνουμε τις έντονες διακυμάνσεις που παρουσιάζονται στις σειρές μετά τον Α’ ΠΠ συνεπεία 

του περάσματος από μια πολεμική σε μια ‘ειρηνική’ οικονομία και της μεγάλης ύφεσης της 

δεκαετίας του 1930. Όπως άλλωστε σημειώνει και ο Grubler, συχνά οι τεχνολογίες και οι βιομηχανίες  

που αποτελούν τους βασικούς φορείς ενός μακρού κύκλου παρουσιάζουν ισχυρές αναταραχές στους 

δείκτες τους όταν πλησιάζουν την φάση ‘κορεσμού’ (‘saturation’) τους (διάχυση σε ποσοστό πάνω 

από 90%) κατά την περίοδο ύφεσης του μακρού κύκλου (Grubler 1990β, σσ. 117-118). 
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ΗΠΑ στην παγκόσµια παραγωγή ενός από τους πλέον κοµβικούς δείκτες 

βιοµηχανοποιηµένων οικονοµιών ξεπέρασε το µερίδιο της Βρετανίας για πρώτη φορά 

το 1890 και παρέµεινε υψηλότερο καθ’ όλη τη διάρκεια του 3ου κύκλου Kondratiev, 

εµφανίζοντας µέγιστο το 1920 (59% της παγκόσµιας παραγωγής)· έκτοτε, και για το 

υπόλοιπο του κύκλου το µερίδιο των ΗΠΑ ακολούθησε πτωτική τάση. Ουσιαστικά, η 

συγκεκριµένη µεταβλητή διέγραψε έναν µακρό κύκλο παρόµοιο µε τον µακρό κύκλο 

των οµαλοποιηµένων τιµών των ΗΠΑ κατά την περίοδο από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1890 µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1930. Τέλος, το µερίδιο της Γερµανίας 

ξεπέρασε (οριακά) το βρετανικό για πρώτη φορά το 1893, σηµατοδοτώντας την 

ανάδυση της Γερµανίας ως µεγάλης οικονοµικής δύναµης, και παρέµεινε υψηλότερο 

για όλη την περίοδο που εξετάζουµε µε µοναδική εξαίρεση το έτος 1923, ήτοι τη 

χρονιά της µεγάλης κρίσης υπερπληθωρισµού στη Γερµανία. 

Πίνακας 13: Παράµετροι Λογιστικών Καµπυλών, Παραγωγή Χάλυβα σε Κόσµο και 
ΗΠΑ, εκατοµµύρια τόνοι* 

3ος μακρός κύκλος Κ (ασύμπτωτη) tm (σημείο καμπής) Δt (10%-90%) R
2 

Κόσμος(1880-1935) 94.2 1906.6 38.0 0.98 

ΗΠΑ (1880 - 1934) 40.6 1905.8 25.9 0.96 

* Οι εκτιµήσεις έγιναν µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . Τα p-values των τριών 

παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) και στις δύο εκτιµήσεις είναι µηδενικά. 

Πηγές: ΗΠΑ:  (Mitchell 2013γ, Πίνακας D9)  

           Κόσµος: Steel Statistical Yearbook (1993, σ. 1) για την περίοδο 1900-1935. Για την περίοδο     

1880-1899 χρησιµοποιήσαµε το άθροισµα παραγωγής χάλυβα των ΗΠΑ, Βρετανίας, Γερµανίας και 

Γαλλίας και εκτείναµε προς τα πίσω τη σειρά της παγκόσµιας παραγωγής χάλυβα µε βάση τους 

ρυθµούς µεγέθυνσης του εν λόγω αθροίσµατος. Η πηγή για τις τρεις ευρωπαϊκές χώρες είναι ο 

Mitchell (2013β, Πίνακας D9). 
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Σχήµα 24α 

 

 

 

 

Σχήµα 24β  
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Σχήµα 25α 

 

 

Σχήµα 25β 
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Σχήµα 26: Ποσοστά επί της Παγκόσµιας Παραγωγής Χάλυβα 

 

 

(δ) Τηλέφωνο 
Όπως είδαµε πιο πάνω, µε αφορµή την δυνατότητα µαζικής κατασκευής πολυώροφων 

κτιρίων  που προσέφερε ο χάλυβας κατά τον 3ο µακρό κύκλο, το τηλέφωνο 

αποτέλεσε τµήµα του τεχνολογικού παραδείγµατος που χαρακτήρισε τη 

συγκεκριµένη περίοδο. Μάλιστα, µαζί µε τη γραφοµηχανή, ήταν ένα καθοριστικό 

προϊόν που σηµάδεψε τη φάση εκµηχάνισης των γραφειακών εγκαταστάσεων των 

επιχειρήσεων η οποία έλαβε χώρα κατά την ανοδική φάση του 3ου κύκλου Kondratiev 

(Freeman & Soete 1997, σσ. 77-78). 

Το τηλέφωνο αποτέλεσε εξέλιξη του τηλέγραφου και η σχετική πατέντα της 

εφεύρεσής του (1876) ανήκει στον Alexander Graham Bell (1847-1922). Αν και δεν 

χρειαζόταν ισχυρή ηλεκτρική ενέργεια προκειµένου να λειτουργήσει, εντούτοις 

ανήκει στο τεχνολογικό παράδειγµα που άρχισε να διαµορφώνεται κατά την 

καθοδική φάση του 2ου κύκλου Kondratiev για να διαχυθεί στην ανοδική φάση του 

επόµενου µακρού κύκλου, και που έχει ως επίκεντρο του τον ηλεκτρισµό.186 Από τα 

µέσα της δεκαετίας του 1890 κι έπειτα η παραγωγή τηλεφώνων εκτοξεύθηκε, γεγονός 

που διευκόλυνε και η λήξη της πατέντας του Bell το 1894 (Ayres 1989, σ. 38). Κατά 

                                                           
186

 “Η αρχική εφεύρεση αφορούσε την πρακτική εφαρμογή της ιδέας ότι η ομιλία μπορεί να 

μεταδοθεί και να αναπαραχθεί ως ‘κυματοειδές’ [‘undulatory’] ηλεκτρικό ρεύμα κυμαινόμενης 

συχνότητας’” (Ayres 1989, σ. 37). 
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τον 3ο 
µακρό κύκλο η διάδοση του τηλεφώνου άλλαξε ριζικά τη λειτουργία των 

µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων σε διοικητικό και ελεγκτικό επίπεδο ενώ πρόσφερε 

και µεγάλη ευελιξία στις µικρές επιχειρήσεις (Freeman & Louça 1997, σ. 228).  

Τα Σχήµατα 27(α) και 27(β) παρουσιάζουν τη διάχυση του τηλεφώνου στις ΗΠΑ 

κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev και ο Πίνακας 14 τις τιµές των παραµέτρων από την 

εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης. Η εφαρµογή είναι εξαιρετική µε υψηλό R2 
κι 

έτος καµπής το 1914, κοντά δηλαδή στην καµπή των οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό 

τιµών. Το βασικό µέσο επικοινωνίας της περιόδου που εξετάζουµε ακολούθησε και 

αυτό κατά τη διάχυσή του το ρυθµό κίνησης του µακρού κύκλου. 

 

Πίνακας 14: Παράµετροι Λογιστικής Καµπύλης, ∆ιάχυση Τηλεφώνου στην 
Οικονοµία των ΗΠΑ - Αριθµός Χρησιµοποιούµενων Τηλεφώνων 

3ος μακρός 

κύκλος 

Κ  

(ασύμπτωτη) 
tm  

(σημείο καμπής) 

Δt  

(10%-90%) 
R

2 

1896-1938 19502 1913.743 28.109 0.979 

** Η εκτίµηση έγινε µε την λογιστική καµπύλη 
�

�� ����.
��������/�� . Τα p-values των τριών 

παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά. 

Πηγή: Mitchell (2013γ, F9) 

 

Σχήµα 27α 
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Σχήµα 27β 

 

 

3.4 Τέταρτος Μακρός Κύκλος (δεκαετία 1940-δεκαετία 1980) 

3.4.1 Βασικός Φορέας του 4ου Μακρού Κύκλου – Αυτοκίνητο 

(α) Πριν τον Φορντ - Πρώτα Βήµατα στην Παραγωγή Αυτοκινήτου 

Κατά τα τέλη του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ ήταν αρκετά διαδεδοµένη η χρήση 

εναλλάξιµων εξαρτηµάτων (‘interchangeable components’) σε διάφορους 

βιοµηχανικούς κλάδους. Αυτό οφειλόταν στην ανάπτυξη του κλάδου παραγωγής 

µηχανικών εργαλείων την οποία και είχε συνδράµει, σε ότι αφορά την ακρίβεια 

κατασκευής, η χρήση κραµάτων χάλυβα που έγιναν για πρώτη φορά διαθέσιµα σε 

σηµαντικές ποσότητες κατά την καθοδική φάση του 2ου µακρού κύκλου. Ωστόσο, θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι η βιοµηχανία ήταν ακόµα πολύ διαφορετική από την εικόνα 

που θα είχε µετά την υιοθέτηση της λεγόµενης ‘γραµµής παραγωγής’ (‘assembly 

line’). Κι αυτό διότι καίτοι η χρήση εναλλάξιµων εξαρτηµάτων ήταν σχετικά 

διαδεδοµένη εντούτοις συµβίωνε µε την πολύ σηµαντική παρουσία εξειδικευµένων 

εργατών οι οποίοι στα διάφορα στάδια παραγωγής φόρµαραν, ανάλογα µε τις 

ανάγκες τις παραγωγικής διαδικασίας, άλλα εξαρτήµατα τα οποία δεν ήταν 
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τυποποιηµένα ενώ στο τελευταίο στάδιο βέβαια είχαν καθοριστικό ρόλο στην τελική 

συναρµολόγηση όλων των εξαρτηµάτων (τυποποιηµένων-εναλλάξιµων και µη) έτσι 

ώστε να σχηµατιστεί το τελικό προϊόν. Επρόκειτο για µια υβριδιακή εργασιακή 

διαδικασία που συνέδεε την εξειδικευµένη εργασία του παρελθόντος, η οποία ήταν 

απαραίτητη για το φορµάρισµα των µη τυποποιηµένων εξαρτηµάτων του 

παραγόµενου προϊόντος, µε την µαζική παραγωγή του µέλλοντος όπου τυποποιηµένα 

εξαρτήµατα συνδέονταν το ένα µε το άλλο από ανειδίκευτους εργάτες οι οποίοι δεν 

χρειαζόταν να επεξεργαστούν ιδιαίτερα το υλικό της εργασίας τους σε κανένα στάδιο 

της παραγωγής (Freeman & Soete 1997, σ. 138). 

Σε ότι αφορά τα πρώτα βήµατα του κλάδου της κατασκευής αυτοκινήτων η Ευρώπη 

βρισκόταν πιο µπροστά από τις ΗΠΑ µια και οι σχετικές εφευρέσεις ήταν γερµανική 

και γαλλική υπόθεση. Η παραγωγή όµως αυτοκινήτων γινόταν µε µεθόδους που 

απείχαν παρασάγγας από εκείνες του µελλοντικού µοντέλου µαζικής παραγωγής. Τη 

δεκαετία του 1890 η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων παγκοσµίως ήταν 

η γαλλική Panhard et Levassor.187 Η παραγωγική διαδικασία όµως του 

συγκεκριµένου προϊόντος βρισκόταν ουσιαστικά στο ‘βιοτεχνικό’ στάδιο. Οι 

‘εργάτες’ ήταν στην πραγµατικότητα εξειδικευµένοι τεχνίτες καθένας από τους 

οποίους έφτιαχνε ένα συγκεκριµένο τµήµα του αυτοκινήτου.188 Η ζήτηση για τα 

αυτοκίνητα προερχόταν από τις ανώτερες τάξεις αποκλειστικά και συχνά τα 

αυτοκίνητα κατασκευάζονταν ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη· απουσίαζε 

δηλαδή κάθε είδους τυποποίηση. Μια από τις συνέπειες ήταν ότι ακόµα και αν οι 

απαιτήσεις δύο πελατών ήταν οι ίδιες τα 2 αυτοκίνητα που θα προέκυπταν δεν θα 

ήταν εντελώς όµοια µεταξύ τους, καθώς µέχρι τη συναρµολόγηση και του τελευταίου 

από τα 100αδες κοµµάτια ενός αυτοκινήτου θα είχε µεσολαβήσει σε κάθε πρότερο 

στάδιο ο αστάθµητος ανθρώπινος παράγοντας όπως αυτός θα εκφραζόταν στην 

εργασία του κάθε τεχνίτη που γινόταν χωρίς κάποια στάνταρ τυποποίησης. Μια 

δεύτερη, και βασικότερη, συνέπεια ήταν ότι η πτωτική τάση των καµπυλών κόστους 

                                                           
187

 Ο βασικός τομέας παραγωγής της εταιρείας αφορούσε πριόνια που έκοβαν μέταλλα ωστόσο όταν 

το 1887 ο Emile Levassor (1843-1897) πήρε την άδεια από τον Gottlieb Daimler (1834-1900) να 

παρασκευάσει την βενζινοκίνητη μηχανή ‘υψηλής ταχύτητας’ που είχε εφεύρει ο τελευταίος η 

εταιρεία επεκτάθηκε και στον τομέα του αυτοκινήτου (Womack et al. 2007, σ.19). 

188
 Κάποιοι μάλιστα ήταν απλά ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανουργοί που είχαν σύμβαση με την 

Panhard & Levassor για την κατασκευή κάποιων τμημάτων του αυτοκινήτου. 
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ανά µονάδα προϊόντος µε την οποία έχει συνδεθεί το τεχνολογικό παράδειγµα της 

µαζικής παραγωγής ήταν αδύνατη στα πλαίσια της βιοτεχνικής παραγωγής που 

λάµβανε χώρα στις εγκαταστάσεις της Panhard et Levassor. Η εταιρεία κατασκεύαζε 

κάποιες εκατοντάδες αυτοκίνητα τον χρόνο κατά τη δεκαετία του 1890 αλλά ακόµα 

και αν υπήρχε η ζήτηση για χιλιάδες αυτοκίνητα, και µε τις ίδιες ζητούµενες 

προδιαγραφές από τους εύπορους πελάτες, το κόστος ανά κοµµάτι σε αυτήν την 

ακραία περίπτωση δεν θα έπεφτε πολύ κάτω από το κόστος ανά κοµµάτι στην 

περίπτωση που η κλίµακα παραγωγής ήταν, ας πούµε, δέκα αυτοκίνητα (Womack el 

al. 2007, σσ. 19-20). 

 

(β) Φορντ και Μαζική Παραγωγή 

Η παραγωγή αυτοκινήτου µε ‘βιοτεχνικές’ µεθόδους έµοιαζε να έχει φτάσει στα όρια 

της µέχρι που στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα εµφανίστηκε στο προσκήνιο ο 

Χένρυ Φορντ (1863-1947). Η µεγάλη καινοτοµία που έφερε ο Φορντ ήταν η απόλυτη 

εναλλαξιµότητα των στοιχείων του αυτοκινήτου και η απλότητα στην 

συναρµολόγησή τους. Ουσιαστικά κληρονόµησε την τάση που υπήρχε στην 

αµερικάνικη βιοµηχανία ως προς την τυποποίηση εναλλάξιµων εξαρτηµάτων και την 

προχώρησε µέχρι τα όρια της. Για να το πετύχει αυτό ξεκίνησε στο εργοστάσιό του 

την υιοθέτηση πρότυπων µέτρων για κάθε τµήµα του αυτοκινήτου έτσι ώστε κάθε 

αυτοκίνητο (ενός συγκεκριµένου τύπου) να είναι πανοµοιότυπο µε κάθε άλλο (του 

ίδιου τύπου).  Η αρχή έγινε το 1903 (έτος ίδρυσης της Ford Motor Company) µε το 

κάθε αυτοκίνητο να συναρµολογείται σε µια πλατφόρµα από έναν µόνο εργάτη. 

Μέχρι το 1908 ο Φορντ είχε τελειοποιήσει το σύστηµα µε την εναλλαξιµότητα των 

τµηµάτων του αυτοκινήτου και τα σχετικά πρότυπα µέτρα αυτών των τµηµάτων. 

Εκείνη τη χρόνια εισήγαγε και το περίφηµο Μοντέλο-Τ. Η εργασιακή διαδικασία είχε 

επίσης αλλάξει. Ο κάθε εργάτης δεν στεκόταν πια σε µια πλατφόρµα 

συναρµολογώντας ολόκληρο το αυτοκίνητο ή έστω ένα σηµαντικό κοµµάτι του, αλλά 

µετακινούνταν πλέον από πλατφόρµα σε πλατφόρµα επιτελώντας µία και µόνο 

συναρµολόγηση. Πριν την εισαγωγή του Μοντέλου-Τ ο κάθε εργάτης στο 

εργοστάσιο του Φορντ χρειαζόταν 514 λεπτά (8,56 ώρες) µέχρι τη στιγµή που θα 

επαναλάµβανε την ίδια δραστηριότητα. Από την εισαγωγή του Μοντέλου-Τ όµως το 

1908 και µέχρι το 1913 αυτός ο 'κύκλος εργασίας' µειώθηκε στα 2.3 λεπτά (Womack 

et al. 2007, σ. 25). 
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To 1913 έλαβε χώρα η εισαγωγή της λεγόµενης γραµµής παραγωγής ('assembly line') 

µε την οποία είναι κατεξοχήν συνδεδεµένο το όνοµα του Φορντ. Η βελτίωση που 

επιχείρησε να επιφέρει ο Φορντ σε σχέση µε την πρότερη κατάσταση της 

παραγωγικής διαδικασίας στις εργοστασιακές του εγκαταστάσεις αφορούσε τον 

χρόνο που χανόταν µε τη µετακίνηση των εργατών από τη µια πλατφόρµα στην άλλη. 

Πλέον οι εργάτες θα συνέχιζαν να επαναλαµβάνουν ένα και µοναδικό καθήκον όπως 

και πριν, αλλά όχι κινούµενοι µα στεκόµενοι στο ίδιο µέρος για όλη τη διάρκεια της 

εργάσιµης ηµέρας. Με τη γραµµή παραγωγής ο 'κύκλος εργασίας' του κάθε εργάτη, 

το 1913, µειώθηκε από 2,3 λεπτά σε 1,19 λεπτά (Womack et al. 2007, σ. 26) 

Παρατηρούµε λοιπόν ότι αν και η γραµµή συναρµολόγησης ήταν εκείνη η βασική 

καινοτοµία του Φορντ που τράβηξε πάνω της τη µεγαλύτερη προσοχή (ίσως γιατί 

οπτικά προξένησε και τη µεγαλύτερη εντύπωση) εν τούτοις η βασική καινοτοµία που 

είχε την πλέον καταλυτική επίδραση στην παραγωγικότητα της εργασίας, αν 

κρίνουµε σε όρους συντόµευσης του 'κύκλου εργασίας', ήταν η πλήρης τυποποίηση 

των εξαρτηµάτων του αυτοκινήτου και η απόλυτη εναλλαξιµότητα τους (ανά τύπο 

αυτοκινήτου) από το ένα αυτοκίνητο στο άλλο. Ο λεπτοµερέστατος καταµερισµός 

της εργασίας που πέτυχε στα εργοστάσιά του ο Φορντ εξάλειψε εντελώς την ανάγκη 

για εξειδικευµένη εργασία. Για την ακρίβεια ο Φορντ, µέσω της τυποποίησης των 

εναλλάξιµων µερών του αυτοκινήτου, ‘πέτυχε’ 189 την δηµιουργία του τυποποιηµένου 

και εναλλάξιµου εργάτη. Επρόκειτο για µια τάση βέβαια που αποτελούσε 

αναπόσπαστο συστατικό στοιχείο του καπιταλισµού ήδη αλλά που µε τον Φορντ 

έφτασε σε ένα επίπεδο 'τελειοποίησης' άγνωστο µέχρι τότε.190 

Η σύζευξη του αυτοκινήτου µε τη µηχανή εσωτερικής καύσης αποτελεί εξέλιξη που 

έλαβε χώρα κατά τον 3ο µακρό κύκλο. ∆εν επρόκειτο ωστόσο για µια αυτονόητη 
                                                           
189

 'Πέτυχε' ως καπιταλιστής που έχει τον έλεγχο της διαδικασίας παραγωγής. 

190
 Η σχεδόν πλήρης εξάλειψη εξειδικευμένης εργασίας στον χώρο παραγωγής σήμαινε πως οι 

εργάτες που προσλάμβανε ο Φορντ δεν χρειάζονταν παρά μόνο μερικά λεπτά εκπαίδευσης, ενώ δεν 

χρειαζόταν καν να μιλάνε και την ίδια γλώσσα με τον διπλανό τους. Ωστόσο, η επαναλαμβανόμενη 

μονοτονία τέλεσης των ίδιων απλοϊκών κινήσεων, και μάλιστα στην ταχύτητα που υπαγόρευε η 

γραμμή παραγωγής, είχε ως συνέπεια ένας τεράστιος αριθμός εργατών να εγκαταλείπει τη δουλειά 

του. Η παραγωγικότητα της εργασίας όμως στα εργοστάσια του Φορντ κατά τη δεκαετία του 1910 

ήταν τέτοια που του επέτρεψε τον Ιανουάριο του 1914, μερικούς μήνες μόνο μετά την εγκαινίαση 

της γραμμής παραγωγής, να εισάγει την ‘Ημέρα των Πέντε Δολαρίων’ διπλασιάζοντας τα εργατικά 

ημερομίσθια (Freeman & Louçã 2001, σ. 277). 
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τεχνολογική εξέλιξη µια και αρχικά τρεις διαφορετικοί τύποι πρωταρχικού κινητήρα 

ανταγωνίστηκαν µεταξύ τους στην αγορά αυτοκινήτου: η ατµοµηχανή, ο ηλεκτρικός 

κινητήρας και η (βενζινοκίνητη) µηχανή εσωτερικής καύσης. Το 1900 

κυκλοφορούσαν στις ΗΠΑ 1681 αυτοκίνητα µε κινητήρα ατµού, 1575 ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και 936 αυτοκίνητα µε µηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ το 1902 τα 

ατµοκίνητα και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα σε χρήση στη Νέα Υόρκη και στο Λος 

Άντζελες ήταν ακόµα περισσότερα από τα βενζινοκίνητα. Μέχρι το 1905 ωστόσο τα 

βενζινοκίνητα αυτοκίνητα µε τη µηχανή εσωτερικής καύσης είχαν ήδη πάρει το 

αριθµητικό προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών τους (Mowery & Rosenberg 1998, 

σσ. 48-49). Στα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα και στα πρώτα του 20ου δεν ήταν 

καθόλου σαφές ποια από τις τρεις µορφές κινητήρα θα υπερίσχυε. Για παράδειγµα, τα 

ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα ήταν πιο φιλικά στον χρήστη σε ότι αφορά το ξεκίνηµα 

της µηχανής και την οδήγηση, καθώς δεν είχαν συµπλέκτη και κιβώτιο ταχυτήτων 

ενώ επιπλέον δεν ήταν θορυβώδη και δεν άφηναν καυσαέριο (Freeman & Soete 1997, 

σ. 140). Το τελικό αποτέλεσµα σε τέτοιου είδους ανταγωνισµό µεταξύ εντελώς 

διαφορετικών τεχνολογιών θα εξαρτηθεί από το σε ποια πλευρά θα γίνει η 

καθοριστική εκείνη τεχνολογική καινοτοµία που θα ‘εγκλωβίσει’ (‘lock-in’) τον 

συγκεκριµένο τοµέα, προς µία και µόνο κατεύθυνση (Grubler 1990α, σ. 132). Στην 

περίπτωση του αυτοκινήτου ο νικητής ήταν η µηχανή εσωτερικής καύσης και οι 

αιτίες ήταν βασικά δύο: (α) η φθηνή βενζίνη191 και (β) οι καθοριστικές καινοτοµίες 

του Φορντ που µείωσαν δραµατικά την τιµή του βενζινοκίνητου αυτοκινήτου. 

Πράγµατι, ο τοµέας της παραγωγής αυτοκινήτου (µε µηχανή εσωτερικής καύσης) 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα γρήγορα στις ΗΠΑ. Το 1909 η αυτοκινητοβιοµηχανία ήταν η 

17η βιοµηχανία των ΗΠΑ σε όρους προστιθέµενης αξίας και το 1925 ήταν η 1η. 

Παράλληλα, ενώ το 1900 υπήρχαν 8000 αυτοκινούµενα οχήµατα (‘motor 

vehicles’)192 στις ΗΠΑ, το 1910 ο αριθµός αυτός είχε φτάσει τις 458 χιλιάδες και το 

1930 τα 23 εκατοµµύρια (Mowery & Rosenberg 1998, σσ. 49-50). 

 Στον Πίνακα 15 παρουσιάζουµε την πορεία της τιµής και της ποσότητας παραγωγής 

του Μοντέλου-Τ για την περίοδο 1908-1916.193 Η δραµατική µείωση του κόστους 

                                                           
191

 Η “φθηνή βενζίνη” συνδέεται με τις τεχνολογικές εξελίξεις στη διύλιση πετρελαίου τις οποίες 

συζητάμε στην ενότητα 3.4.2 αυτού του κεφαλαίου. 

192
 Ο όρος περιλαμβάνει και οχήματα για εμπορική χρήση (φορτηγά, ταξί κτλ.). 

193
 Τελευταίο έτος παραγωγής του Μοντέλου Τ ήταν το 1927. 
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τού συγκεκριµένου αυτοκινήτου συντέλεσε και στην εξίσου δραµατική αύξηση της 

παραγωγής του. Η µέθοδος µαζικής παραγωγής που υιοθέτησε ο Φορντ σήµανε 

συνάµα και την ώρα της µαζικής κατανάλωσης.194 Τα υψηλά σταθερά κόστη στα 

εργοστάσια του Φορντ σήµαιναν αύξηση στην κλίµακα της παραγωγής και πτώση 

του µοναδιαίου κόστους (και συνακόλουθα των τιµών) (Mowery & Rosenberg 1997, 

σ. 53). 

Πίνακας 15: Μοντέλο-Τ 

Έτος Τιµή Λιανικής Μοντέλο Τ, παραγωγή 
1908 $850 µ. δ. 
1909 950 13840 
1910 780 20727 
1911 690 53488 
1912 600 82388 
1913 550 189088 
1914 490 230788 
1915 440 394788 
1916 360 585388 

Πηγή: Hounshell (1984, σ. 224) 

Η επιτυχία του Φορντ άφησε τις άλλες αµερικάνικες εταιρείες στον τοµέα του 

αυτοκινήτου µε τρεις επιλογές: (α) την υιοθέτηση της µαζικής παραγωγής µε τα 

υψηλά κόστη παγίου κεφαλαίου και τα διαρκώς µειούµενα µοναδιαία κόστη, (β) την 

µη-υιοθέτηση της µαζικής παραγωγής και την προσέγγιση µικρών κι εξειδικευµένων 

τµηµάτων της αγοράς, κυρίως αυτού που αφορούσε την αγορά πολυτελών 

αυτοκινήτων, (γ) την εξαφάνιση τους (Freeman & Soete 1997, σ. 144). Τη δεκαετία 

από το 1910 µέχρι το 1920 η αµερικάνικη αυτοκινητοβιοµηχανία περιλάµβανε 

περισσότερες από 150 εταιρείες, τη δεκαετία του 1920 ο αριθµός αυτός έπεσε στις 90 

και τη δεκαετία του 1930 στις 30. Στα πλαίσια του παραδείγµατος των νεοκλασικών 

οικονοµικών, όπου ο ανταγωνισµός είναι συνάρτηση του αριθµού των επιχειρήσεων, 

θα περίµενε κάνεις ότι αυτή η τεράστια µείωση των εταιρειών θα ελάττωνε τον 

ανταγωνισµό στον κλάδο. Στην πραγµατικότητα συνέβη το ακριβώς αντίθετο γιατί 

κατά την καθοδική φάση του 3ου µακρού κύκλου η οµώνυµη εταιρεία του Φορντ είχε 

να αντιµετωπίσει ισχυρότατο ανταγωνισµό από δύο άλλες εταιρείες την Chrysler και 

                                                           
194

 Ο όρος ‘μαζική παραγωγή’ είναι του ίδιου του Φορντ και τον πρωτοχρησιμοποίησε ως τίτλο του 

σχετικού του άρθρου για την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα το 1926. Μέχρι τότε, οι συγκαιρινοί του 

ονόμαζαν την τεχνική παραγωγής που χρησιμοποιούσε ‘φορντισμό’ (Womack et al. 2007, σ. 300). 
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την General Motors (η τελευταία προήλθε από συγχώνευση απειλούµενων από τον 

ανταγωνισµό εκ µέρους  του Φορντ µικρότερων εταιρειών (Freeman & Soete 1997, σ. 

144)), καταδεικνύοντας ότι ο πραγµατικός ανταγωνισµός στις αναπτυγµένες 

καπιταλιστικές οικονοµίες δεν εξαρτάται από τον αριθµό των επιχειρήσεων. Η 

Chrysler, που ιδρύθηκε το 1925, εισήλθε στην αγορά σε µια περίοδο γενικής εξόδου 

των εταιρειών από αυτήν και αυτό συνέβη παρά τα αυξανόµενα σταθερά κόστη του 

τοµέα (τα οποία στα νεοκλασικά οικονοµικά λογίζονται ως ένδειξη ατελούς 

ανταγωνισµού). Παρόµοια, η General Motors, καίτοι ιδρύθηκε το 1908, κατάφερε 

υπό την διοίκηση του Alfred Sloan (1875-1966), από τις αρχές της δεκαετίας του 

1920 κι έπειτα, να προχωρήσει σε µια σειρά διοικητικών κυρίως καινοτοµιών που 

κατέστησαν την εταιρεία του, µαζί  µε την Ford και την Chrysler έναν από τους 3 

µεγάλους παίκτες στην αµερικανική και την παγκόσµια αυτοκινητοβιοµηχανία για 

πολλά χρόνια.195 Τόση ήταν η πίεση του ανταγωνισµού εκ µέρους των δυο αυτών 

εταιρειών που ο Φορντ έφτασε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας το 1927 και χρειάστηκε 

να αναδιαρθρώσει την παραγωγή των εταιρειών του προκειµένου να αντιµετωπίσει 

τους ανταγωνιστές του (Mowery & Rosenberg 1998, σ. 55).  

 

                                                           
195

 O Sloan δεν έφερε κάποια αλλαγή στο σύστημα της μαζικής παραγωγής αυτό καθαυτό· αντιθέτως 

το εισήγαγε όπως ήταν. Αποκέντρωσε όμως τη διοίκηση της GM και άφησε μεγάλα περιθώρια 

δράσης και ανάληψης πρωτοβουλιών στους τμηματάρχες του χωρίς ο ίδιος συνεχώς να επεμβαίνει 

στα καθήκοντά τους, όπως έκανε ο Φορντ ο οποίος ήταν υπερβολικά συγκεντρωτικός. Ο Sloan 

απεναντίας προτιμούσε τη διοίκηση “μέσω αριθμών”: αν οι αριθμοί που του παρουσίαζε ένας 

τμηματάρχης ήταν καλοί τότε ο τμηματάρχης είχε τα σχετικά οφέλη, αν δεν ήταν καλοί τότε 

απολυόταν. Επίσης, ο Sloan εισήγαγε ένα μοντέλο παραγωγής 5 διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων 

(από Chevrolet έως και Cadillac), τα οποία πλάσαρε ως πέντε διαφορετικά προϊόντα, μια και 

απευθύνονταν, βαθμηδόν, από καταναλωτές μικρότερων εισοδημάτων στο ένα άκρο σε 

καταναλωτές υψηλότατων εισοδημάτων στο άλλο, επιχειρώντας έτσι να προκαλέσει ζήτηση εκ 

μέρους όλης της πιθανής γκάμας καταναλωτών. Ακόμη, φρόντιζε κάθε χρόνο να αλλάζει την 

εμφάνιση των αυτοκινήτων της εταιρείας ενώ εισήγαγε και μια σειρά νέων ανέσεων προς τον οδηγό 

των αυτοκινήτων της GM όπως ραδιόφωνο, κλιματισμό κτλ. Τέλος, είχε πολύ καλές σχέσεις με το 

τραπεζικό κεφάλαιο γεγονός που έδινε τη δυνατότητα στην εταιρεία του για εξωτερική 

χρηματοδότηση. Αντίθετα, ο Φορντ απεχθανόταν τους τραπεζίτες και χρηματοδοτούσε όλες τις 

δραστηριότητες του εσωτερικά, δηλαδή από την κερδοφορία των εταιρειών του, διότι ήθελε να έχει 

ο ίδιος τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας του (Womack et al. 2007, σσ. 38-40) 
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(γ) Οι Φάσεις ∆ιάχυσης του Αυτοκινήτου στην Οικονοµία – Εφαρµογές της 

Λογιστικής Καµπύλης 

Οι νέες τεχνολογίες συχνά ακολουθούν δύο δρόµους κατά τη διάχυση τους. Ο ένας 

προκύπτει όταν δηµιουργείται ένα τελείως καινούργιο προϊόν και συνεπώς µια αγορά 

εκ του µηδενός στην οποία διαχέεται η νέα τεχνολογία. Ο άλλος δρόµος αφορά 

τεχνολογίες που εισέρχονται σε υπάρχουσες αγορές και έχει δύο στάδια: πρώτον την 

εκτόπιση της υπάρχουσας κυριάρχης τεχνολογίας από τη νέα και δεύτερον την 

περαιτέρω ανάπτυξη της νέας τεχνολογίας µετά τη νίκη της επί της προηγούµενης και 

την επέκταση της συγκεκριµένης αγοράς πέραν των ορίων στα οποία την περιόριζε η 

προηγούµενη (‘ηττηµένη’) τεχνολογία (Grubler & Nakicenovic 1991, σσ. 435-6). Η 

τεχνολογία του αυτοκινήτου στην αγορά των οδικών µεταφορών ακολούθησε όπως 

θα δούµε τον δεύτερο δρόµο. 

Το αυτοκίνητο γνώρισε λοιπόν δυο φάσεις διάχυσης στις αναπτυγµένες 

καπιταλιστικές οικονοµίες, µία κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev και µία κατά τον 4ο. Η 

πρώτη φάση χαρακτηρίστηκε από τον ανταγωνισµό του αυτοκινήτου µε τα οχήµατα 

που κινούνταν µε άλογα καθώς, κατά τον 19ο αιώνα, οι άµαξες (και τα συναφή 

οχήµατα) ήταν το κύριο οδικό µέσο µεταφοράς. Η άφιξη του αυτοκινήτου στην 

τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα και, ιδίως µετά τις καινοτοµίες που εισήγαγε ο 

Φορντ, η µετατροπή του από ένα είδος µεταφοράς αποκλειστικά για τους πολύ 

πλούσιους σε ένα όχηµα µεταφοράς που µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν πολύ 

περισσότεροι καταναλωτές οδήγησε σε µια σχετικά γρήγορη αντικατάσταση του 

αλόγου από το αυτοκίνητο ως βασικό οδικό µέσο µεταφοράς. Η διαδικασία αυτή 

αντικατάστασης ολοκληρώθηκε κατά τη δεκαετία του 1930. Τότε µόνο ξεκίνησε η 

δεύτερη διάχυση του αυτοκινήτου κατά τον 4ο κύκλο Kondratiev, του οποίου υπήρξε 

ένας από τους βασικούς φορείς. 

Εάν εκφράσουµε τη διαδικασία αντικατάστασης των οχηµάτων που κινούνταν µε 

άλογα από το αυτοκίνητο ως ένα ποσοστό του αριθµού των αυτοκινήτων επί του 

αθροίσµατος των δύο τύπων οχηµάτων τότε µπορεί να δειχθεί ότι το ποσοστό αυτό 

ακολουθεί τη λογιστική καµπύλη µεγέθυνσης για µια περίοδο που κυµαίνεται 

χονδρικά από τα τέλη της δεκαετίας του 1890 µε αρχές εκείνης του 1900 µέχρι τη 

δεκαετία του 1930 όταν οι άµαξες εξαλείφονται τελείως ως µέσο µεταφοράς και το 

αυτοκίνητο κατακτά το 100% της αγοράς των οδικών µέσων µεταφοράς. Ο Πίνακας 

16 δείχνει τις εκτιµήσεις των παραµέτρων των λογιστικών καµπυλών για τις ΗΠΑ και 
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τη Βρετανία, από τους Grubler (1990α) και Nakicenovic (1987) αντίστοιχα, σε ότι 

αφορά το σηµείο καµπής (όπου το ποσοστό διάχυσης του αυτοκινήτου βρίσκεται στο 

50%) και την ταχύτητα εκτόπισης του αλόγου από το αυτοκίνητο όπως αυτή 

εκφράζεται στην παράµετρο ∆t. Βλέπουµε ότι η εν λόγω διαδικασία έφτασε στο 

σηµείο καµπής της λίγο πριν το άνω σηµείο καµπής του 3ου µακρού κύκλου των 

οµαλοποιηµένων τιµών ενώ ήταν και ιδιαίτερα ταχεία µε το διάστηµα µεταξύ της 

ολοκλήρωσης του 10% και του 90% να κυµαίνεται στα 19.6 χρόνια για τη Βρετανία 

και στα 15 για τις ΗΠΑ.196 

Πίνακας 16: Αντικατάσταση Ιππήλατων Οχηµάτων από το Αυτοκίνητο 

Χώρες tm (σημείο καμπής) Δt (10%-90%) 

 Βρετανία 1919 19.6 

ΗΠΑ 1917 15 

Πηγές:  Βρετανία – Grubler (1990α, σ. 138), ΗΠΑ – Nakicenovic (1987, σ. 10) 

Κατά την πρώτη διάχυση τους τα αυτοκίνητα ανταγωνίστηκαν µεν µε τα ιππήλατα 

οχήµατα αλλά όχι και µε τον σιδηρόδροµο. Η αγορά η οποία κατέκτησε πλήρως το 

αυτοκίνητο µέχρι τα τέλη του 3ου µακρού κύκλου ήταν σαφώς πιο περιορισµένη από 

εκείνη που θα κατακτούσε στον 4ο µακρό κύκλο. Στις πρώτες τρεις δεκαετίες του 20ου 

αιώνα τόσο τα ιππήλατα οχήµατα όσο και τα αυτοκίνητα είχαν έναν συµπληρωµατικό 

ρόλο ως προς τους σιδηρόδροµους καθώς αφορούσαν τη µεταφορά αγαθών κι 

ανθρώπων από και προς τους σιδηροδροµικούς σταθµούς και φυσικά την παροχή 

µεταφορικών υπηρεσιών εντός των τοπικών κοινωνιών (είτε της πόλης είτε της 

υπαίθρου) (Grubler 1990α, σ. 127). Κατά τον 4ο µακρό κύκλο ωστόσο το αυτοκίνητο 

θα επεκτεινόταν (µαζί µε το αεροπλάνο) και στις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων, 

τοµέας που κυριαρχούσαν έως τότε οι σιδηρόδροµοι, αλλά και σε εκείνες των µέσων 

                                                           
196

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι την ταχύτητα αντικατάστασης των ιππήλατων οχημάτων από το 

αυτοκίνητο κατά την πρώτη φάση διάχυσης του τελευταίου ενίσχυσαν και σοβαρότατοι λόγοι 

περιβαλλοντικής υγιεινής που προέκυπταν από τις τεράστιες ποσότητες κοπριάς που άφηναν τα 

άλογα στους δρόμους των πόλεων. Επρόκειτο για ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που 

αντιμετώπιζαν τα μεγάλα αστικά κέντρα στις αρχές του 20
ου

 αιώνα. Για παράδειγμα, στο Λονδίνο 

χιλιάδες  οδοκαθαριστές χρησιμοποιούνταν κάθε μέρα για να αντιμετωπιστεί το θέμα. Ενώ λοιπόν 

τις τελευταίες τρεις-τέσσερις δεκαετίες το πρόβλημα που δημιουργούν στο περιβάλλον των αστικών 

κέντρων οι εκπομπές καυσαερίων των αυτοκινήτων (με μηχανή εσωτερικής καύσης) αποτελεί 

σοβαρό θέμα που ακόμα δεν έχει βρει τη λύση του, λίγο είναι γνωστό ότι περίπου 100 χρόνια πριν το 

αυτοκίνητο έλυσε ένα πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα των πόλεων (Grubler 1990α, σ. 145). 
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αποστάσεων καθώς δραστηριότητες που σχετίζονταν µε ψυχαγωγία κατά τον 

ελεύθερο χρόνο, όπως εκδροµές το Σαββατοκύριακο άρχισαν να γνωρίζουν άνθηση 

κατά το µεταπολεµικό µπουµ (Grubler 1990α, σ. 135). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε 

ότι αφορά τις µεταφορές µεγάλων αποστάσεων το αυτοκίνητο δεν µπήκε καν σε 

φάση ανταγωνισµού µε τον σιδηρόδροµο. Στο Σχήµα 28 απεικονίζουµε το µήκος των 

σιδηροδροµικών γραµµών σε µια σειρά αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών από 

την απαρχή της κατασκευής του κι έπειτα. Παρατηρούµε ότι η εν λόγω µεταβλητή 

ακολούθησε µια πορεία λογιστικής µεγέθυνσης η οποία έφτασε στην φάση κορεσµού 

της (‘saturation phase’)197 µετά τον Α’ ΠΠ και κατά την καθοδική φάση του 3ου 

µακρού κύκλου.198 Το αυτοκίνητο είναι ουσιαστικά εκείνο το µέσο µεταφοράς το 

οποίο στα τέλη του 3ου µακρού κύκλου ξεπέρασε τα όρια κορεσµού µε το οποία 

επιβάρυνε τις µεταφορικές υπηρεσίες των αναπτυγµένων καπιταλιστικών χωρών ο 

σιδηρόδροµος στα τέλη του 3ου κύκλου Kondratiev.  

Σχήµα 28: Μήκος Σιδηροδροµικών Γραµµών σε Χρήση, χιλιάδες χλµ. 1830-1940*  

 

Πηγές: ΗΠΑ – Grubler (1998, σ. 396 [σε εκατοντάδες χιλιάδες χλµ]).  

            Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία – Mitchell (2013β, Πίνακας F1) 

                                                           
197

 Δηλαδή στο 99% της διάχυσης της, σε όρους διαγραμμάτων Fisher-Pry. 

198
 Θυμίζουμε ότι έκτοτε το μήκος των χρησιμοποιούμενων σιδηροδρομικών γραμμών ακολούθησε 

καθοδική πορεία καθώς τμήματα του δικτύου έπαψαν να χρησιμοποιούνται λόγω έλλειψης σχετικής 

ζήτησης. 
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Στον Πίνακα 17 παραθέτουµε τα αυτοκίνητα σε χρήση για µια σειρά αναπτυγµένων 

καπιταλιστικών χωρών κατά τη διάρκεια του 4ου µακρού κύκλου. Αν και η διάχυση 

του αυτοκινήτου στην πρώτη της φάση ήταν ραγδαία (ιδίως στις ΗΠΑ), εν τούτοις 

ουσιαστικά η µαζική διείσδυση του αυτοκινήτου στις καπιταλιστικές κοινωνίες δεν 

επιτελέστηκε παρά κατά τη διάρκεια του 4ου κύκλου Kondratiev όπως καταδεικνύουν 

και τα στοιχεία του Πίνακα. Ο συγκερασµός των µεθόδων παραγωγής του Φορντ µε 

τις διοικητικές πρακτικές και στρατηγικές του Sloan συνιστά τη µαζική παραγωγή 

στην πιο τελειοποιηµένη µορφή της και είναι αυτή η µορφή που υιοθέτησαν οι 

αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες της ∆ύσης µετά τον Β’ΠΠ. Μέχρι τα τέλη 

της δεκαετίας του 1950 οι κλίµακες παραγωγής της VW, της Renault και της Fiat 

προσέγγιζαν εκείνες των εγκαταστάσεων στο Ντιτρόιτ (Womack et al. 2007, σ. 41 

και σ. 44).  

Πίνακας 17: Αριθµός Αυτοκινήτων σε Χρήση (χιλιάδες) 

Έτος Γαλλία 
Δυτ. 

Γερμανία 
Ιταλία ΗΒ ΗΠΑ  Ιαπωνία 

1945 975 - - 1487 25797 26 

1950 2150 372 342 2258 40339 48 

1955 3113 1693 879 3526 52145 158 

1960 5546 4,489 1995 5526 61682 440 

1965 9600 9,267 5473 8917 75258 1878 

1970 12,900 13,941 10181 11515 89200 6277 

1975 15300 17,898 15061 13747 106700 14822 

1980 19130 23,192 17686 14772 121600 21,544 

1985 21090 25,844 22495 16454 131900 25,848 
Πηγές: Γαλλία, ∆υτική Γερµανία, Ιταλία, Ηνωµένο Βασίλειο – Mitchell (2013β, Πίνακας F6), ΗΠΑ – 

(Mitchell 2013γ, Πίνακας F6 ), Ιαπωνία – (Mitchell 2013α, Πίνακας F6). 

Στον Πίνακα 18 παραθέτουµε τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της λογιστικής 

καµπύλης µεγέθυνσης σε µια σειρά µεταβλητών που αφορούν τη διάδοση του 

αυτοκινήτου κατά τον 4ο κύκλο Kondratiev. Τα αποτελέσµατα συνάδουν µε τα 

προβλεπόµενα από τη θεωρία των µακρών κύκλων. Οι συντελεστές προσδιορισµού 

είναι όλοι υψηλότατοι και τα έτη καµπής κυµαίνονται από τα µέσα της δεκαετίας του 

1960 µέχρι τις αρχές εκείνης του 1970. Η παγκόσµια παραγωγή αυτοκινήτου σε 

φυσικούς αριθµούς γνώρισε τους υψηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης της τη δεκαετία 

του 1960, ενώ η Toyota, ο ιαπωνικός κολοσσός της αυτοκινητοβιοµηχανίας, είχε τους 

υψηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης της παραγωγής της στα τέλη της δεκαετίας του 

1960 µε αρχές εκείνης του 1970. Η αξία του προϊόντος της αυτοκινητοβιοµηχανίας 



243 

 

των ΗΠΑ (αποτιµηµένη σε δολάρια του 1970) παρουσιάζει έτος καµπής πολύ κοντά 

σε εκείνο της (σε φυσικούς όρους) παγκόσµιας παραγωγής αυτοκινήτου. Το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις δύο τελευταίες µεταβλητές του Πίνακα 18 που αφορούν τις ΗΠΑ 

και έχουν να κάνουν µε τις υπεραστικές µεταφορές στην χώρα αυτή επιβατών και 

εµπορευµάτων. 

Πίνακας 18: Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης – Αυτοκίνητο* 

Μεταβλητή 
4ος μακρός 

κύκλος 

Α 

(κάτω 

ασύμπτωτη) 

Κ  

(άνω 

ασύμπτωτη) 

tm (σημείο 

καμπής) 

Δt (10%-

90%) 
R

2
 

(1) Αριθμός 

Αυτοκινήτων, 

Παγκόσμια 

Παραγωγή, εκ. 

1947-1984 5.59 29.84 1964.73 19.97 0.97 

(2) Toyota, 

Αριθμός 

Αυτοκινήτων, 

Παγκόσμια 

Παραγωγή 

1947-1983 - 3487048.34 1971.13 16.97 0.99 

(3) Αυτοκίνητα 

ΗΠΑ, Αξία 

Προϊόντος, εκ. 

$1970 

1948-1983 16.63 45.11 1966.17 20.74 0.95 

(4) 

Υπεραστικά 

Επιβατικά 

Μίλια (δισ.), 

ΗΠΑ 

1946-1983 - 1346.55 1964.03 33.28 0.98 

(5) 

Υπεραστικά 

Φορτία, Τόνοι-

Μίλια (εκ.), 

ΗΠΑ 

1944-1983 - 558.45 1963.29 36.74 0.97 

*Οι εκτιµήσεις για τις µεταβλητές (1) και (3) έγιναν µε τη λογιστική καµπύλη της µορφής ���� �  �
 ��!
�� ����.
��������/�� . Οι εκτιµήσεις για τις µεταβλητές (4) και (5) έγιναν µε τη λογιστική καµπύλη της 

µορφής ���� � Αρχική Τιµή � �������ή ��µή
�� ����.
��������/�� . Η εκτίµηση για τη µεταβλητή (2) έγινε µε τη 

λογιστική καµπύλη της µορφής ���� � �
�� ����.
��������/�� (δες Παράρτηµα, ενότητα 4). 

Όλα τα p-values των εκτιµηµένων παραµέτρων είναι ίσα µε το µηδέν. 

Πηγές: (1) – Brown (2011, Παράρτηµα στο κεφάλαιο 9), (2) - http://www.toyota-

global.com/company/history_of_toyota/75years/data/automotive_business/production/production/over

view/index.html , (3) Bureau of Economic Analysis (2015β, Τµήµα 7, Πίνακες 7.2.4 και 7.2.5), (4) 

Carter et al. (2006β, Σειρά Df 39), (5) Carter et al. (2006β, Σειρά Df 50). 
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Τα Σχήµατα 29(α) έως 33(β) απεικονίζουν τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης 

στις έξι χρονοσειρές του Πίνακα 18 και τους αντίστοιχους µετασχηµατισµούς Fisher-

Pry. 

 

Σχήµα 29α: Αριθµός Αυτοκινήτων (εκ.), Παγκόσµια Παραγωγή, 1947-1984 

 

 

Σχήµα 29β 

 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982

Παγκόσμια Παραγωγή

Λογιστική Καμπύλη



245 

 

 

 

 

Σχήµα 30α 

 

Σχήµα 30β 
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Σχήµα 31α: Πραγµατική Αξία Παραγωγής Αυτοκινήτων, ΗΠΑ 1948-1983 

 

 

Σχήµα 31β 
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Σχήµα 32α: Υπεραστικά Επιβατικά Μίλια, ΗΠΑ 1946-1983 

 

 

Σχήµα 32β 
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Σχήµα 33α: Τόνοι-µίλια (‘ton-miles’) Υπεραστικών Φορτίων, ΗΠΑ 1944-1983 

 

 

Σχήµα 33β 
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3.4.2 Βασική Εισροή του 4ου Μακρού Κύκλου – Πετρέλαιο 

(α) Πριν το Αυτοκίνητο - Τα Πρώτα Βήµατα 

Το πετρέλαιο υπήρξε η βασική εισροή του 4ου κύκλου Kondratiev και συνδέθηκε 

άρρηκτα µε τον βασικό φορέα του εν λόγω κύκλου, ήτοι την αυτοκινητοβιοµηχανία. 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει µια από τις δυο καίριες προϋποθέσεις για τη σύζευξη της 

µηχανής εσωτερικής καύσης µε το αυτοκίνητο ήταν η φτηνή βενζίνη. Καίτοι όµως η 

µηχανή εσωτερικής καύσης αποτέλεσε την κύρια εκείνη εφαρµογή που έδωσε στο 

πετρέλαιο τον πρωταρχικό του ρόλο κατά τον 4ο µακρό κύκλο εν τούτοις η απαρχή 

της πετρελαιοβιοµηχανίας τοποθετείται αρκετά νωρίτερα. Το πρώτο σύγχρονο 

διυλιστήριο λειτούργησε στη Ρουµανία το 1857 για να ακολουθήσει η ανακάλυψη 

πετρελαίου στις ΗΠΑ (δυτική Πενσυλβανία) το 1859. Κατά τον 2ο µακρό κύκλο (και 

µέχρι τις αρχές του 3ου) η µακράν σηµαντικότερη χρήση του πετρελαίου αφορούσε 

τον φωτισµό µέσω ενός πετρελαϊκού προϊόντος, της κηροζίνης (Ayres 1989, σ. 27). 

Στον Πίνακα 19 και στο Σχήµα 34 παραθέτουµε τη διαχρονική πορεία των τριών 

βασικών προϊόντων της διύλισης του πετρελαίου για την περίοδο 1879-1955 στις 

ΗΠΑ. Τα προϊόντα είναι εκφρασµένα ως ποσοστό των βαρελιών κάθε προϊόντος επί 

του συνόλου των παραγόµενων βαρελιών των διάφορων πετρελαϊκών προϊόντων. Η 

χρήση της κηροζίνης ως φωτιστικής ύλης κυριάρχησε στην αµερικάνικη βιοµηχανία 

πετρελαίου στην τελευταία εικοσαετία του 19ου αιώνα και είχε το µεγαλύτερο µερίδιο 

στα πετρελαϊκά προϊόντα µέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα. Από εκεί και πέρα όµως 

η αυξανόµενη ζήτηση πετρελαίου για σκοπούς που αφορούσαν την κίνηση και τη 

θέρµανση από τη βιοµηχανία αυτοκινήτου και τους µηχανολογικούς κλάδους 

οδήγησαν την έρευνα προς την κατεύθυνση παραγωγής ελαφρότερων (της κηροζίνης) 

πετρελαϊκών προϊόντων, µε συνέπεια οι περισσότερες καθοριστικές καινοτοµίες στη 

διύλιση πετρελαίου να εισαχθούν στη περίοδο µετά τον Α’ΠΠ (van der Linde 1991, 

σ. 48) ήτοι κατά την καθοδική φάση του 3ου µακρού κύκλου και πριν το µπουµ που 

ακολούθησε τον Β’ΠΠ.199 

                                                           
199

 Η περίοδος από το 1880 μέχρι και τις αρχές του 20
ου

 αιώνα σημαδεύεται από την κυριαρχία της 

Standard Oil Company, ιδρυθείσας το 1870 από τον John D. Rockefeller (1839-1937). Τα κολοσσιαία 

κέρδη της εν λόγω εταιρείας (που στην πορεία εξελίχθηκε σε τραστ) προέρχονταν κατά κύριο λόγο 

από την κηροζίνη και καμία σχέση δεν είχαν με τον τομέα του αυτοκινήτου. Το 1904, ένα χρόνο μετά 

την ίδρυση της Ford, η Standard Oil διύλιζε το 84% του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ, παρήγαγε 
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Πίνακας 19: Ποσοστό Πετρελαϊκών Προϊόντων στις ΗΠΑ, 1879-1955 

Έτος Βενζίνη Κηροζίνη 
Καύσιμο 

Πετρέλαιο 
Λοιπά Προϊόντα 

1879 0.11 0.82 0.04 0.03 

1889 0.14 0.74 0.05 0.07 

1899 0.14 0.63 0.15 0.08 

1904 0.12 0.58 0.16 0.14 

1909 0.12 0.38 0.38 0.12 

1914 0.19 0.25 0.49 0.07 

1920 0.26 0.12 0.48 0.14 

1925 0.34 0.08 0.48 0.10 

1930 0.45 0.05 0.39 0.12 

1935 0.46 0.06 0.36 0.11 

1940 0.45 0.06 0.38 0.12 

1945 0.43 0.05 0.40 0.12 

1950 0.45 0.05 0.38 0.12 

1955 0.46 0.04 0.36 0.14 

Πηγή: Schurr & Netschert (1960, σ.  93) 

 

Σχήµα 34: Ποσοστά Πετρελαϊκών Προϊόντων, ΗΠΑ, 1879-1955 

 

                                                                                                                                                                      
περισσότερο από το 86% του φωτιστικού πετρελαίου της χώρας, και είχε συμφωνίες με τους 

λιανικούς διανομείς που κάλυπταν το 88% των πωλήσεων φωτιστικού πετρελαίου στις ΗΠΑ, ενώ 

παρόμοια ήταν και τα εξαγωγικά ποσοστά της. Ωστόσο ο ισχυρός ανταγωνισμός από τον ηλεκτρισμό 

στην αγορά φωτισμού έφερε την εταιρεία σε δύσκολη θέση, ιδίως μετά τα 1900. Επίσης, το γεγονός 

ότι ως πρωτοπόρος εταιρεία είχε επενδύσει ήδη μεγάλα ποσά στην παρασκευή κηροζίνης την 

εμπόδισε να ανταποκριθεί εγκαίρως στην ευκαιρία που προσέφερε η ανάπτυξη της αγοράς 

αυτοκινήτου η οποία ζητούσε βενζίνη και όχι κηροζίνη (van der Linde 1991, σ. 55). 
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(β) Καινοτοµίες 

O Enos (1958, σσ. 180-182 και 1962, σσ. 299-304) περιγράφει τη σειρά εκείνων των 

καινοτοµιών στη διύλιση πετρελαίου που οδήγησαν σε µια ευρεία γκάµα 

πετρελαϊκών προϊόντων τα οποία µπορούσαν πλέον να αποσπαστούν από το αργό 

πετρέλαιο. Φαίνεται ότι ο κινητήριος µοχλός των καινοτοµιών αυτών ήταν η ανάγκη 

της αυτοκινητοβιοµηχανίας για βενζίνη (‘gasoline’). Αρχικά και µέχρι και τη 

δεκαετία του 1920 οι σχετικές καινοτοµίες εστίαζαν στην αύξηση της ποσότητας των 

παραγόµενων από το αργό πετρέλαιο προϊόντων (και ιδίως της βενζίνης), όµως από 

τη δεκαετία του 1930 το ενδιαφέρον εστιάστηκε στη βελτίωση της ποιότητας, καθώς 

το αυτοκίνητο είχε φτάσει ως µέσο µεταφοράς σε ένα τέτοιο σηµείο εξέλιξης και 

διάδοσης στην οικονοµία ώστε χρειαζόταν πλέον την παραγωγή βενζίνης 

περισσότερων οκτανίων και άρα υψηλότερης ποιότητας. 

Οι προοπτικές που παρείχε η αυτοκινητοβιοµηχανία οδήγησαν σε εντατικές έρευνες 

µε παροχές παχυλών κονδυλίων στα τµήµατα Έρευνας και Ανάπτυξης των µεγάλων 

αµερικανικών εταιρειών πετρελαίου. Την αρχή έκανε η Standard Oil τη δεκαετία του 

1910 ενώ η τεχνολογική πρόοδος στις µεθόδους πυρόλυσης (‘cracking’) προχώρησε 

ραγδαία τις δεκαετίες του 1920 και του 1930.200 Από το 1938 έως και το 1942 έλαβε 

χώρα ένα από τα µεγαλύτερα ερευνητικά προγράµµατα πριν από εκείνο που 

αφορούσε την ατοµική βόµβα. Χρηµατοδότες ήταν ένα γκρουπ εταιρειών των οποίων 

ηγούνταν η Standard Oil. Το αποτέλεσµα ήταν (το 1942) µια τεχνολογική διαδικασία 

που αποτελεί µέχρι σήµερα την κύρια τεχνική που χρησιµοποιείται στα διυλιστήρια: 

η καταλυτική πυρόλυση ρευστής κλίνης (‘fluid catalytic cracking’) (Freeman & 

Louçã 2001, σσ. 284-285). Οι τεχνολογικές προϋποθέσεις για να αναδειχθεί το 

πετρέλαιο ως η βασική εισροή του 4ου κύκλου Kondratiev είχαν ολοκληρωθεί. 

Πίνακας 30: Καινοτοµίες στη ∆ιύλιση Πετρελαίου 

Περιγραφή Όνομα Μεθόδου Έτος Οικονομικής Εισαγωγής 

Ασυνεχής Θερμική Πυρόλυση Burton 1913 

Συνεχής Θερμική Πυρόλυση Holmes-Manley 1920 

Συνεχής Θερμική Πυρόλυση Cross 1920 

                                                           
200

 Πυρόλυση είναι μια γενική ονομασία μεθόδων διύλισης του πετρελαίου που αποσκοπεί στην 

παραγωγή ελαφρότερων υδρογονανθράκων (όπως π.χ. η βενζίνη) από τους βαρείς 

υδρογονάνθρακες που αποτελούν την αρχική ύλη του αργού πετρελαίου. Η θερμική πυρόλυση 

χρησιμοποιεί υψηλές θερμοκρασίες για την εξαγωγή αυτών των υδρογονανθράκων ενώ η 

καταλυτική πυρόλυση κάνει χρήση καταλυτών. 
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Συνεχής Θερμική Πυρόλυση Dubbs 1922 

Συνεχής Θερμική Πυρόλυση Tube & Tank 1922 

Ημισυνεχής Καταλυτική 

Πυρόλυση 
Houdry 1936 

Συνεχής Καταλυτική Πυρόλυση Ρευστής Κλίνης 1942 

Συνεχής Καταλυτική Πυρόλυση T.C.C* 1944 

Συνεχής Καταλυτική Πυρόλυση T.C.C και Houdriflow 1950 

Πηγή: Enos (1962, σ. 305) 

*ΤCC = Thermofor Catalytic Cracking 

 

(γ) 'Πετρελαιοποιηµένες' Τιµές και Οµαλοποιηµένες µε τον Χρυσό Τιµές 

Στο Σχήµα 35 παρουσιάζουµε ένα ενδεικτικό µέτρο της σηµασίας του πετρελαίου για 

την οικονοµία των ΗΠΑ κατά τον 4ο µακρό κύκλο. Το Σχήµα απεικονίζει τη 

διαχρονική πορεία δύο µεταβλητών. Η µία είναι η γνωστή µας χρονοσειρά των τιµών 

χονδρικής εκφρασµένων σε όρους χρυσού. Η δεύτερη είναι η χρονοσειρά των τιµών 

χονδρικής πάλι, εκφρασµένων όµως αυτή τη φορά σε όρους πετρελαίου. Και οι δυο 

χρονοσειρές έχουν οµαλοποιηθεί µε τη χρήση 7-ετών κινητών µέσων όρων. 

Παρατηρούµε λοιπόν το εξής εντυπωσιακό αποτέλεσµα. Ενώ για την περίοδο από τη 

δεκαετία του 1860 µέχρι τα µέσα περίπου της δεκαετίας του 1930 οι δυο χρονοσειρές 

δεν παρουσιάζουν κάποια οµοιότητα στην διαχρονική κίνηση τους, αυτή η 

κατάσταση αλλάζει εντελώς για την περίοδο από τα µέσα της δεκαετίας του 1930 

µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980 όταν οι, ας πούµε, ‘πετρελαιοποιηµένες’ τιµές 

χονδρικής σχηµατίζουν ένα µακρό κύκλο (µε κορυφή το 1967) όπως ακριβώς και οι 

χρυσές τιµές.201 ∆ύναται να υποστηριχθεί λοιπόν ότι κατά τον 4ο κύκλο Kondratiev το 

πετρέλαιο µπορεί δικαιολογηµένα να αποκληθεί ‘µαύρος χρυσός’ καθώς η τιµή του 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως υποκατάστατο της τιµής του χρυσού προκειµένου να 

οµαλοποιηθεί ο δείκτης τιµών χονδρικής και να καταδειχθεί η ανοδική και η 

καθοδική φάση του 4ου µακρού κύκλου. 

 

 

 

 

                                                           
201

 Οι συντελεστές συσχέτισης των δύο σειρών είναι -6% για την περίοδο 1863-1935 και 90% για την 

περίοδο 1936-1985. 
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Σχήµα 35: ∆Τ Χονδρικής/∆Τ Χρυσού και ∆Τ Χονδρικής/∆Τ Πετρελαίου, 7-ετείς 
ΚΜΟ, ΗΠΑ, 1863-1985 

 

Πηγές: ∆είκτης Τιµών Χονδρικής από Jastram (2009), ∆είκτης Τιµών Χρυσού από τους Officer & 

Williamson (2016), ∆είκτης Τιµών Πετρελαίου από Jenkins (1989, σ. 3). 

 

(δ) Μετάβαση από τον Άνθρακα στο Πετρέλαιο 

Τα Σχήµατα 36-39 αναπαριστούν την ενεργειακή µετάβαση που συντελέστηκε κατά 

τον 4ο κύκλο Kondratiev τόσο στις ΗΠΑ όσο και στον κόσµο, σε όρους πρωτογενών 

πηγών ενέργειας.202 Τα Σχήµατα 36-37 δείχνουν την µετάβαση της παγκόσµιας και 

της αµερικάνικης οικονοµίας από τον άνθρακα στο πετρέλαιο σε απόλυτους όρους 

και τα Σχήµατα 38-39 δείχνουν το ίδιο γεγονός σε ποσοστιαίους όρους. Στον Πίνακα 

21 παραθέτουµε κάποια κοµβικά έτη αυτής της διαδικασίας κατά τον 4ο µακρό 

κύκλο. Το µερίδιο του άνθρακα επί της συνολικής καταναλωµένης πρωτογενούς 

ενέργειας έφτασε σε ένα µάξιµουµ επίπεδο κατά τη διάρκεια του Α’ΠΠ, τόσο στις 

                                                           
202

 Πρόκειται για πηγές ενέργειας που παρέχει η ίδια η φύση. Υπάρχουν δύο διακριτά είδη 

πρωτογενούς ενέργειας: (α) Μη ανανεώσιμη ενέργεια: άνθρακας, αργό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, 

πυρηνικά καύσιμα, (β) Ανανεώσιμη ενέργεια: νερό και υδροηλεκτρική ενέργεια, βιομάζα, ηλιακή 

ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια, ωκεάνια ενέργεια (Demirel 2012, σ. 28). Κάθε 

πρωτογενής πηγή ενέργειας στα Σχήματα αποτιμάται σε εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου 

πετρελαίου. Ένας τόνος ισοδύναμου πετρελαίου ισούται με την ενέργεια που προέρχεται από την 

καύση ενός τόνου αργού πετρελαίου και ισούται με 11630 κιλοβατώρες [kWh] ή με 41870 

μεγατζάουλ [MJ] (Demirel 2012, σ. 29). 
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ΗΠΑ όσο και στην παγκόσµια οικονοµία, και στη συνέχεια ακολούθησε πτωτική 

τάση κατά την καθοδική φάση του 3ου µακρού κύκλου. Όπως φαίνεται από τον 

Πίνακα υπάρχει σηµαντική διαφορά, µεταξύ της αµερικανικής και της παγκόσµιας 

οικονοµίας, σε ότι αφορά τα έτη κατά τα οποία το πετρέλαιο ξεπέρασε τον άνθρακα 

και κατέστη η βασικότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, καίτοι και τα δύο βρίσκονται 

εντός της ανοδικής φάσης του 4ου µακρού κύκλου. Η κατανάλωση πετρελαίου στις 

ΗΠΑ ξεπερνάει εκείνη του άνθρακα στην αρχή της ανοδικής φάσης του µακρού 

κύκλου ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο το φαινόµενο λαµβάνει χώρα στο τέλος της 

ανοδικής φάσης. Αυτό συµβαίνει γιατί οι ΗΠΑ ήταν εκείνη η χώρα στην οποία 

ξεκίνησε η εν λόγω διαδικασία αρκετά νωρίτερα µια και ήταν και η πρωτοπόρος στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Αντίθετα τα έτη κατά τα οποία το 

πετρέλαιο πέτυχε το µάξιµουµ µερίδιο του επί της συνολικής πρωτογενούς ενέργειας 

είναι πολύ κοντά και για τις δυο οικονοµίες και βρίσκονται αµφότερα στην καθοδική 

φάση του 4ου µακρού κύκλου. 

 

Σχήµα 36: Παγκόσµια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας, εκ. τόνοι ισοδύναµου 
πετρελαίου, 1850-1990 
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Σχήµα 37: Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας, ΗΠΑ, εκ. τόνοι ισοδύναµου 
πετρελαίου, 1850-1990 

 

 

 

Σχήµα 38: Παγκόσµια Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας, Ποσοστά, 1850-1990 
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Σχήµα 39: Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας, ΗΠΑ, Ποσοστά, 1850-1990 

 

Πηγή: Grubler 1998, σσ. 400-404 

 

Πίνακας 4: Μετάβαση από τον Άνθρακα στο Πετρέλαιο, 4ος Μακρός Κύκλος 

Σταθμοί Κόσμος ΗΠΑ 

Το πετρέλαιο ξεπερνάει τον 

άνθρακα 
1967 1950 

Μάξιμουμ μερίδιο πετρελαίου 1974 1977 

Πηγή: Grubler 1998, σσ. 400-404 

 

(ε) ∆ιάχυση του Πετρελαίου στην Παγκόσµια Οικονοµία 

Το Σχήµα 40 δείχνει τα ποσοστά παραγωγής αργού πετρελαίου των διάφορων 

περιοχών του πλανήτη από τη δεκαετία του 1860 όταν και ξεκίνησε η σύγχρονη 

βιοµηχανία εξόρυξης πετρελαίου µέχρι και τα τέλη του 4ου µακρού κύκλου. Οι ΗΠΑ 

ήταν η κυρίαρχη πετρελαιοπαραγωγός χώρα µέχρι και τον Β’ΠΠ. Έκτοτε το µερίδιο 

της επί της παγκόσµιας παραγωγής ξεκίνησε µια πτωτική τάση ωστόσο µέχρι και τα 

µέσα της δεκαετίας του 1960 παρέµεινε το υψηλότερο.203 Τα τέλη της δεκαετίας του 

1920 και η δεκαετία του 1930 συνιστούν µια φάση ύφεσης για την 

πετρελαιοβιοµηχανία όπως και για την οικονοµία γενικότερα (van der Linde 1991, σ. 

                                                           
203

 Τη δεκαετία του 1940 η ζήτηση για πετρέλαιο, κυρίως με την μορφή καύσιμου για τις μεταφορές, 

αναπτύχθηκε με γοργότερους ρυθμούς από την παραγωγή πετρελαίου των ΗΠΑ, με συνέπεια η 

χώρα να καταστεί καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου για πρώτη φορά το 1947 (van der Linde 1991, σ. 

71). 
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63 και σ. 71) Εκείνη την περίοδο όµως είναι που ξεκινάει η ανάπτυξη των 

κοιτασµάτων της Μέσης Ανατολής από τις πετρελαϊκές εταιρείες της ∆ύσης.204 Η 

παραγωγή πετρελαίου της συγκεκριµένης περιοχής ξεπέρασε εκείνη των ΗΠΑ το 

1965 και το ποσοστό της επί της παγκόσµιας παραγωγής κατέστη το µεγαλύτερο για 

όλη την καθοδική φάση του 4ου µακρού κύκλου. 

 

Σχήµα 40: Ποσοστά επί της Παγκόσµιας Παραγωγής Πετρελαίου, 1860-1984 

 

Από το 1945 κι έπειτα η αγορά πετρελαίου λειτουργούσε ολοένα και περισσότερο ως 

παγκόσµια αγορά. Στη ∆υτική Ευρώπη η ανοδική φάση του 4ου µακρού κύκλου 

συνέπεσε µε την ανοικοδόµηση µετά την καταστροφή του πολέµου. Ο ρυθµός 

                                                           
204

 Πέρα από λόγους που είχαν να κάνουν με την ύφεση σημαντικότατο ρόλο έπαιξαν και οι διεθνείς 

εξελίξεις στην απόφαση των δυτικών εταιρειών να στραφούν στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, 

η Ρωσική Επανάσταση εθνικοποίησε την παραγωγή πετρελαίου της πρώην Ρωσικής Αυτοκρατορίας η 

οποία βρισκόταν ουσιαστικά υπό τον έλεγχο δυτικών εταιρειών (van der Linde 1991, σ. 66). Το 

επίπεδο της εν λόγω παραγωγής μόνο αμελητέο δεν ήταν όπως μπορούμε να δούμε και στο Σχήμα 

40, καθώς για ένα μικρό διάστημα στις αρχές του 20
ου

 αιώνα το μερίδιο της Ρωσίας επί της 

παγκόσμιας παραγωγής αργού πετρελαίου ξεπέρασε εκείνο των ΗΠΑ.  

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930, ήτοι στην καθοδική φάση 

του 3
ου

 κύκλου Kondratiev, νέες τεχνολογίες στην εξόρυξη πετρελαίου αύξησαν θεαματικά τον 

αριθμό των ανακαλύψεων πετρελαιοπηγών (Mowery & Rosenberg 1998, σ. 80). 
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µεγέθυνσης της κατανάλωσης πετρελαίου στην εν λόγω περιοχή ήταν πολύ ταχύτερος 

εκείνου των ΗΠΑ κατά τις πρώτες µεταπολεµικές δεκαετίες ενώ ανάλογη ήταν η 

κατάσταση και στην Ιαπωνία.205 Στον Πίνακα 22 παρουσιάζουµε τη διάχυση του 

πετρελαίου στην παγκόσµια οικονοµία σε όρους τόσο παραγωγής όσο και 

κατανάλωσης, µέσω των εφαρµογών της λογιστικής καµπύλης µεγέθυνσης. 

∆ιακρίνουµε µάλιστα µεταξύ της παγκόσµιας οικονοµίας και των δύο υποδιαιρέσεων 

της κατά τη διάρκεια του 4ου µακρού κύκλου, ήτοι της οικονοµίας των 

καπιταλιστικών χωρών (ΚΧ) και εκείνης των κεντρικά σχεδιασµένων οικονοµιών 

(ΚΣΟ). Παρόµοια µε τον βασικό οικονοµικό τοµέα του 4ου κύκλου Kondratiev, το 

αυτοκίνητο, η βασική εισροή αυτού του κύκλου για τη σειρά των µεταβλητών που 

εξετάζουµε παρουσιάζει σηµεία καµπής που κυµαίνονται από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1960 µέχρι τις αρχές εκείνης του 1970. Θα πρέπει εδώ να σηµειωθούν δύο 

πράγµατα: (α) τόσο η παραγωγή όσο και η κατανάλωση πετρελαίου παρουσιάζουν 

σηµεία καµπής πριν το σοκ της ανόδου των τιµών του πετρελαίου από τα µέλη του 

OPEC το 1973, πράγµα που καταδεικνύει ότι υφεσιακές καταστάσεις είχαν 

διαµορφωθεί πριν το εν λόγω σοκ και έτσι η καθοδική φάση του 4ου µακρού κύκλου 

δεν θα έπρεπε να αποδοθεί σε αυτό. Αντίθετα: το ‘σοκ’ του 1973  θα πρέπει να 

κατανοηθεί στα πλαίσια της προϋπάρχουσας (καθοδικής) φάσης του 4ου κύκλου 

Kondratiev, (β) Ο Kondratiev είχε υποστηρίξει ότι η ισχύς της θεωρίας του περί 

µακρών κύκλων αφορά (αναπτυγµένες) καπιταλιστικές οικονοµίες.206 Τα ευρήµατα 

του Πίνακα 22 θέτουν αυτόν τον ισχυρισµό υπό αµφισβήτηση (καίτοι δεν τον 

ανατρέπουν βέβαια οριστικά). Σε ότι αφορά την κοµβική µεταπολεµική εισροή των 

βιοµηχανοποιηµένων κοινωνιών, δηλαδή το πετρέλαιο, η παραγωγή και η 

κατανάλωση των κεντρικά σχεδιασµένων οικονοµιών ακολούθησε τον ρυθµό 

Kondratiev συµπλέοντας µε τις καπιταλιστικές οικονοµίες. ∆εν είναι απίθανο λοιπόν 

οι κύκλοι Kondratiev να αφορούν και άλλους τύπους βιοµηχανοποιηµένων 

κοινωνιών, πέραν των καπιταλιστικών, αν και η ερµηνεία τους σε αυτήν την 

περίπτωση θα πρέπει να αναζητηθεί σε άλλες αιτίες. 
                                                           
205

 Το 1955 η Δυτική Ευρώπη είχε το 12.9% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου. Το 1960 το 

ποσοστό αυτό είχε φτάσει το 18.8% και το 1970 το 26.9% (van der Linde 1991, σ. 86). Σε ότι αφορά 

την Ιαπωνία το δικό της ποσοστό επί της παγκόσμιας κατανάλωσης ήταν 1.8% το 1957 (van der Linde 

1991, σ. 88) αλλά είχε φτάσει το 8.7% το 1970 (Jenkins 1989, σ. 142). 

206
 “Θα πρέπει εξ αρχής να τονίσω ότι η έρευνα μου αφορά μόνο τις συνθήκες μια καπιταλιστικής 

κοινωνίας” (Kondratiev 1998α, σ. 25). 
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Πίνακας 22: Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης – Πετρέλαιο (χιλιάδες βαρέλια ανά 
ηµέρα) 

Μεταβλητή 

4ος 

μακρός 

κύκλος 

A 

(κάτω 

ασύμπτωτη) 

Κ  

(άνω 

ασύμπτωτη) 

tm  

(σημείο 

καμπής) 

Δt  

(10%-90%) 
R

2
 

Παγκόσμια 

Παραγωγή 
1949-1986 12596.6 61577.37 1966.319 16.35 0.985 

Παραγωγή ΚΧ 1949-1986 12276.3 46477.23 1965.662 13.41 0.97 

Παραγωγή 

ΚΣΟ 
1949-1986 446.63 17572.44 1971.064 27.4 0.994 

Παγκόσμια 

Κατανάλωση 
1949-1986 12448.48 61898.69 1966.687 16.81 0.99 

Κατανάλωση 

ΚΧ 
1949-1986 11545.78 48198.81 1965.964 15.39 0.986 

Κατανάλωση 

ΚΣΟ 
1949-1986 1150.16 14159.01 1969.850 19.75 0.994 

*Όλες οι λογιστικές καµπύλες είναι της µορφής ���� �  �  ��!
�� ����.
��������/�� . Τα p-values όλων των 

εκτιµηµένων παραµέτρων είναι ίσα µε το µηδέν. 

Πηγή: van der Linde (1991, σ. 82) 

Τα Σχήµατα 41(α) έως 46(β) απεικονίζουν τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης 

στις έξι χρονοσειρές του Πίνακα 18 και τους αντίστοιχους µετασχηµατισµούς Fisher-

Pry. 

Σχήµα 41α: Παγκόσµια Παραγωγή Πετρελαίου, 1949-1986 
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Σχήµα 41β  

 

 

 

 

 

Σχήµα 42α: Παραγωγή Πετρελαίου, Καπιταλιστικές Χώρες, 1949-1986 
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Σχήµα 42β 

 

 

 

Σχήµα 43α: Παραγωγή Πετρελαίου, Κεντρικά Σχεδιασµένες Οικονοµίες, 1949-1986 
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Σχήµα 43β  

 

 

Σχήµα 44α: Παγκόσµια Κατανάλωση Πετρελαίου, 1949-1986 
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Σχήµα 44β 

 

 

 

 

Σχήµα 45α: Κατανάλωση Πετρελαίου, Καπιταλιστικές Χώρες, 1949-1986 
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Σχήµα 45β 

 

 

 

Σχήµα 46α: Κατανάλωση Πετρελαίου, Κεντρικά Σχεδιασµένες Οικονοµίες, 1949-
1986 
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Σχήµα 46β 

 

 

(στ) Πετρέλαιο και Χηµικά Προϊόντα 

Η ανάπτυξη των χηµικών βιοµηχανιών κατά τον 3ο κύκλο Kondratiev βασιζόταν στον 

άνθρακα ως πρώτη ύλη των οργανικών χηµικών προϊόντων (‘organic chemicals’). Η 

ηγέτιδα χώρα στον ευρύ αυτόν οικονοµικό τοµέα κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ήταν η Γερµανία η οποία διέθετε πλούσια κοιτάσµατα άνθρακα. Ο 4ος 

µακρός κύκλος αντίθετα συνδέθηκε σε ότι αφορά τις χηµικές βιοµηχανίες (και όχι 

µόνο όπως είδαµε και πιο πάνω) µε τη µετάβαση από τον άνθρακα στο πετρέλαιο ως 

βασική πρώτη ύλη χηµικών προϊόντων. Ηγετικό ρόλο σε αυτήν τη µετάβαση έπαιξαν 

οι ΗΠΑ, η πρωτοπόρος χώρα δηλαδή στη δηµιουργία του τεχνολογικού εκείνου 

παραδείγµατος που χαρακτήρισε τον 4ο µακρό κύκλο και που είχε ως βασική του 

εισροή το πετρέλαιο. Ο συγκεκριµένος µετασχηµατισµός ξεκίνησε να συντελείται 

κατά την καθοδική φάση του 3ου µακρού κύκλου και το πλήθος των προϊόντων που 

προέκυψαν (µεταξύ άλλων συνθετικά ελαστικά, συνθετικές ίνες, πλαστικά) 

διαχύθηκαν στην αµερικανική και την παγκόσµια οικονοµία κατά τον 4ο µακρό 
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κύκλο.207 Θα πρέπει να σηµειωθεί επίσης ότι η πολύ χαλαρή πολιτική προστασίας 

πατεντών που επέβαλλε το αµερικανικό κράτος στις µεγάλες εταιρείες που 

δραστηριοποιούνταν σε πετροχηµικά προϊόντα οδήγησε στην απρόσκοπτη διάχυση 

των σχετικών τεχνολογιών τόσο µεταξύ των συγκεκριµένων εταιρειών όσο και στον 

ευρύτερο τοµέα δράσης τους (Mowery & Rosenberg 1998, σ. 88). 

Στον Πίνακα 23 παρουσιάζουµε τις εφαρµογές της λογιστικής καµπύλης σε µια σειρά 

µεταβλητών. Οι δύο πρώτες αφορούν τις φυσικές ποσότητες παραγωγής δύο πολύ 

σηµαντικών χηµικών προϊόντων, του συνθετικού ελαστικού (‘synthetic rubber’) για 

την παγκόσµια οικονοµία και των συνθετικών ινών (‘synthetic fibers’) για εκείνη των 

ΗΠΑ.  Το συνθετικό ελαστικό ήταν το πρώτο χηµικό προϊόν που παράχθηκε σε 

µεγάλες ποσότητες  από πετρελαϊκής προέλευσης πρώτες ύλες και η παρασκευή του 

οφείλεται στις πολεµικές ανάγκες του αµερικανικού κράτους µετά την κατάκτηση 

των πηγών φυσικού ελαστικού από την Ιαπωνία στις αρχές του Β’ΠΠ. Οι συνθετικές 

ίνες (νάιλον, ακρυλικά, πολυεστέρας κτλ.) δηµιουργήθηκαν από καινοτοµίες που 

έλαβαν χώρα κατά την καθοδική φάση του 3ου κύκλου Kondratiev και γνώρισαν 

µεγάλη διάδοση µετά το τέλος του Β’ΠΠ (το 1968 οι συνθετικές ίνες ξεπερνούσαν σε 

βάρος τη συνολική παραγωγή µαλλιού και βαµβακιού στις ΗΠΑ) ενώ η διαδικασία 

παρασκευής τους βασίστηκε επίσης σε πετροχηµικές πρώτες ύλες (Mowery & 

Rosenberg 1998, σσ. 90-94). Οι δύο επόµενες µεταβλητές που εξετάζουµε αφορούν 

(πραγµατικά αξιακά µεγέθη) και πιο συγκεκριµένα την πραγµατική προστιθέµενη 

αξία των τοµέων παραγωγής χηµικών προϊόντων και πλαστικών για τις ΗΠΑ.208 

Παρατηρούµε ότι και για τις 4 µεταβλητές οι εφαρµογές είναι πολύ καλές και τα 

σηµεία καµπής βρίσκονται στα µέσα µε τέλη της δεκαετίας του 1960, όπως θα 

ανέµενε κανείς στα πλαίσια της θεωρίας των κύκλων Kondratiev. 
                                                           
207

 “Μεταξύ του 1921 και του 1939, η παραγωγή των οργανικών χημικών προϊόντων που δεν 

παράγονταν από λιθανθρακόπισσα [‘coal tar’] αυξήθηκαν από 21 εκατομμύρια λίβρες αξίας 9.3 

εκατομμυρίων δολαρίων σε 3 δισεκατομμύρια λίβρες αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων.” Η δε 

τεχνολογική μεταβολή που είχε συντελεστεί στη διύλιση του πετρελαίου και στην οποία 

αναφερθήκαμε και πιο πάνω ανακλάται και στο  ότι “μέση τιμή των πετροχημικών προϊόντων το 

1939 ήταν 13 σεντς η λίβρα έναντι των 87 σεντς που κόστιζε μια λίβρα χημικών προϊόντων 

προερχόμενων από λιθανθρακόπισσα” [Spitz P. H. (1988), Petrochemicals: The Rise of an Industry, 

παρατίθεται στο Mowery & Rosenberg (1998, σ. 80)]. 

208
 Ομαλοποιούμε και τις δυο χρονοσειρές με τον βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας (ΒΧΠΔ). 
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Tα Σχήµατα 47(α) – 50(β) απεικονίζουν τις σχετικές λογιστικές καµπύλες και τους 

αντίστοιχους µετασχηµατισµούς Fisher-Pry για τις 4 µεταβλητές του Πίνακα 23. 

Πίνακας 23: Εφαρµογές Λογιστικής Καµπύλης – Χηµικά Προϊόντα 

Μεταβλητή 

4ος 

μακρός 

κύκλος 

Α 

(κάτω 

ασύμπτωτη) 

Κ  

(άνω 

ασύμπτωτη) 

tm  

(σημείο 

καμπής) 

Δt  

(10%-90%) 
R

2
 

(1) Παραγωγή 

Συνθετικού 

Ελαστικού, 

Κόσμος (χιλ. 

τόνοι) 

1946-1986 - 10147.366 1969.709 29.757 0.983 

(2) Παραγωγή 

Συνθετικών 

Ινών, ΗΠΑ (χιλ. 

τόνοι) 

1946-1986 - 3746.996 1966.019 24.9 0.934 

(3) Χημικά & 

Συναφή 

Προϊόντα, ΗΠΑ, 

Π.Α. εκ. $1982 

1947-1985 19543.96 104257.9 1964.531 25.33 0.98 

(4) Ελαστικά & 

Πλαστικά, ΗΠΑ,   

Π. Α. εκ. $1982 

1947-1983 4411.798 36300.24 1969.472 23.18 0.984 

*Οι µεταβλητές (1) και (2) εκτιµήθηκαν µε τη λογιστική καµπύλη ���� � �
�� ����.
��������/�� . Οι 

µεταβλητές (3) και (4) εκτιµήθηκαν µε τη λογιστική καµπύλη της µορφής 

���� �  �  ��!
�� ����.
��������/�� . Όλα τα p-values των εκτιµηµένων παραµέτρων ισούνται µε το µηδέν. 

Πηγές: (1) – Grubler (1998, σ. 398), (2) – Mitchell (2013γ, Πίνακας D17), (3) – Carter et al. (2006β, 

Σειρά Dd108) και Carter et al. (2006α, Σειρά Cc73). O BΧΠ∆ είναι από τον Shaikh (2016, Appendix 

6.8.II.7). (4) Carter et al. (2006β, Σειρά Dd130) και Carter et al. (2006α, Σειρά Cc74). O BΧΠ∆ είναι 

από τον Shaikh (2016, Appendix 6.8.II.7). 
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Σχήµα 47α 

 

 

 

Σχήµα 47β 
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Σχήµα 48α  

 

 

Σχήµα 48β  
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Σχήµα 49α: Προστιθέµενη Αξία Χηµικών Προϊόντων, ΗΠΑ 1947-1985 
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Σχήµα 50α: Προστιθέµενη Αξία Πλαστικών Προϊόντων, ΗΠΑ 1947-1983 
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Κεφάλαιο 4: Μακροί Κύκλοι και Κερδοφορία 

4.1  Η Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους 

4.1.1 Ζητήµατα Μεθόδου  

Στη συγγραφική δοµή του οικονοµικού έργου του Μαρξ, καίριο ρόλο διαδραµατίζει 

το ζήτηµα της µεθόδου που υιοθετεί για την παρουσίαση και ανάλυση του υλικού 

του.209 Βασικά στοιχεία της δοµής της µαρξικής οικονοµικής είναι οι εννοιολογικές 

κατηγορίες που ο Μαρξ αποκαλεί ‘αφαιρέσεις’ (‘abstractions’) ή ‘προσδιορισµούς’ 

(‘determinations’). Πρόκειται για έννοιες που έχουν να κάνουν µε ορισµένες, και από 

την άποψη της θεωρίας σηµαντικές, όψεις της οικονοµικής διαδικασίας, οι οποίες 

όµως µελετώνται σχετικά αποσπασµένες από το σύνολο των στοιχείων που 

διαµορφώνουν τη συγκεκριµένη οικονοµική πραγµατικότητα. Τέτοιες 

αφαιρέσεις/προσδιορισµοί αποτελούν π.χ. 'το εµπόρευµα', 'η αξία', 'το χρήµα' κτλ µε 

τις οποίες ξεκινά ο Μαρξ την ανάλυση του στον πρώτο τόµο του Κεφαλαίου. 

Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι ο Μαρξ ιεραρχεί τους διάφορους προσδιορισµούς 

ανάλογα µε τη σηµασία τους στην δοµή της όλης ανάλυσης του. Κάθε νέος 

προσδιορισµός λοιπόν που εισάγεται στη συζήτηση εµπεριέχει τους προηγούµενους, 

µε τελικό στόχο να αναπαραχθούν θεωρητικά στη σκέψη, στο τέλος αυτής της 

διαδροµής, οι σηµαντικές πλευρές της συγκεκριµένης οικονοµικής πραγµατικότητας. 

Στο έργο του Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie (Βασικές Γραµµές της 

Κριτικής της Πολιτικής Οικονοµίας, εφεξής Grundrisse) εξηγεί µε σαφήνεια τη 

µέθοδο που ακολούθησε στις οικονοµικές του µελέτες: 

“Φαίνεται [η έµφαση δική µας] πως είναι σωστό να ξεκινά κανείς µε το 

πραγµατικό και το συγκεκριµένο, µε την πραγµατική προϋπόθεση, 

δηλαδή να ξεκινά, στην οικονοµική επιστήµη, για παράδειγµα µε τον 

πληθυσµό, που αποτελεί τη βάση και το υποκείµενο ολόκληρης της 

κοινωνικής πράξης της παραγωγής. Όµως, µια προσεκτικότερη εξέταση 

αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο είναι λανθασµένο. Ο πληθυσµός είναι µια 

αφαίρεση αν αφήσω έξω, για παράδειγµα, τις τάξεις που τον αποτελούν. 

Αυτές οι τάξεις είναι µε τη σειρά τους κενό γράµµα αν δεν είµαι 

                                                           
209

 Για μια  ιδιαίτερα χρήσιμη ανάλυση της μεθόδου του Μαρξ στη συγγραφή του Κεφαλαίου (και 

μάλιστα από έναν οικονομολόγο) βλ. Foley (1986, κεφ. 1) 
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εξοικειωµένος µε τα στοιχεία στα οποία βασίζονται. Για παράδειγµα 

µισθωτή εργασία, κεφάλαιο κτλ. Τα τελευταία µε τη σειρά τους 

προϋποθέτουν την ανταλλαγή [εµπορευµάτων], τον καταµερισµό της 

εργασίας, τις τιµές κτλ. Το κεφάλαιο για παράδειγµα δεν είναι τίποτα 

χωρίς τη µισθωτή εργασία, την αξία, το χρήµα, την τιµή κτλ. Αν 

ξεκινούσα λοιπόν µε τον πληθυσµό, αυτό θα ήταν µια χαοτική 

παράσταση του όλου, και τότε, µέσω περαιτέρω προσδιορισµών, θα 

οδηγούµουν σε ολοένα πιο απλές έννοιες, από το συγκεκριµένο στη 

σκέψη προς ολοένα πιο λεπτές αφαιρέσεις µέχρις ότου φτάσω στους 

απλούστερους προσδιορισµούς. Από εκεί η διαδροµή θα ξανάρχιζε, 

αντίστροφα αυτή τη φορά, έως ότου να φτάσω επιτέλους ξανά στον 

πληθυσµό, αυτή τη φορά όµως όχι σαν χαοτική παράσταση του όλου, 

αλλά σαν µια πλούσια ολότητα πολλών προσδιορισµών και σχέσεων [...] 

Το συγκεκριµένο είναι συγκεκριµένο επειδή αποτελεί τη σύµπτυξη 

πολλών προσδιορισµών, άρα ενότητα του πολλαπλού [...] Ακολουθώντας 

την πρώτη πορεία η ολοκληρωµένη παράσταση εξαϋλώθηκε σε έναν 

αφηρηµένο προσδιορισµό· ακολουθώντας τη δεύτερη, οι αφηρηµένοι 

προσδιορισµοί οδηγούν σε µια αναπαραγωγή του συγκεκριµένου µέσω 

της σκέψης” (Grundrisse, σσ. 100-101). 

Αν και τα Grundrisse γράφτηκαν στα 1857-58, ενώ ο πρώτος τόµος του Κεφαλαίου 

εκδόθηκε στα 1867, η µέθοδος που αναφέρει ο Μαρξ στο παραπάνω χωρίο 

αποτέλεσε οδηγό του και στη συγγραφή του (συνόλου του) Κεφαλαίου.  

Ένα από τα σηµεία αναφοράς αυτής της µεθόδου είναι και το διαλεκτικό δίπολο των 

προσδιορισµών 'κεφάλαιο γενικά' και 'πολλά κεφάλαια'. Η εννοιολογική αφαίρεση 

'κεφάλαιο γενικά' (‘capital in general’) αναφέρεται σε ιδιότητες που όλα τα κεφάλαια 

διαθέτουν, σε χαρακτηριστικά κοινά σε όλες τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Από την 

άλλη η εννοιολογική αφαίρεση των 'πολλών κεφαλαίων' (‘many capitals’) αναφέρεται 

σε ιδιότητες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων που γίνονται φανερές µόνο στο 

πλαίσιο της µεταξύ τους αλληλεπίδρασης και συνάφειας, δηλαδή (κυρίως) στον 

ανταγωνισµό
 (Rosdolsky 1977, σσ. 41-50). Ο ανταγωνισµός πολλών κεφαλαίων 

µεταξύ τους, και οι συνέπειες που απορρέουν από αυτόν, αποτελεί εποµένως έναν πιο 

σύνθετο προσδιορισµό, έναν προσδιορισµό πιο κοντά στην επιφάνεια της 

οικονοµικής ζωής και ως εκ τούτου εισάγεται αφού εξεταστεί πρώτα η φύση του 
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κεφαλαίου ως 'κεφαλαίου γενικά' και ξέχωρα από τον αριθµητικό πολλαπλασιασµό 

του (σε διάφορα κεφάλαια) που παρατηρούµε στην πραγµατικότητα. 

Πιο συγκεκριµένα, ο πρώτος τόµος του Κεφαλαίου (που αναφέρεται στη διαδικασία 

παραγωγής του κεφαλαίου) καθώς και ο δεύτερος τόµος του έργου (που αναφέρεται 

στη διαδικασία κυκλοφορίας του κεφαλαίου) πραγµατεύονται, ως επί το πλείστον 

τουλάχιστον, ζητήµατα που άπτονται του 'κεφαλαίου γενικά'. Για παράδειγµα στον 

πρώτο τόµο κεντρικά θέµατα όπως η διαδικασία απόσπασης υπεραξίας από τη 

µισθωτή εργασία και η συσσώρευση αυτής της υπεραξίας προκειµένου να παραχθεί 

ακόµα περισσότερο κεφάλαιο και, εν συνεχεία, νέα υπεραξία, µπορούν να 

συζητηθούν υπό την κατηγορία 'κεφάλαιο γενικά'. Παρόµοια στο δεύτερο τόµο, η 

συζήτηση, για παράδειγµα, γύρω από τις τρεις µορφές που λαµβάνει το κεφάλαιο 

κατά την κυκλοφορία του (‘χρηµατική’, ‘ παραγωγική’ και ‘εµπορευµατική’) έχει να 

κάνει µε ιδιότητες που είναι κοινές σε όλα τα κεφάλαια που αποσπούν υπεραξία και 

εποµένως δεν χρειάζεται ακόµα στον Μαρξ η εισαγωγή, στην όλη συζήτηση, των 

'πολλών κεφαλαίων'. Κάτι τέτοιο συµβαίνει, ως δοµικό στοιχείο της ανάλυσης, στην 

αρχή του τρίτου τόµου (που πραγµατεύεται τη διαδικασία της καπιταλιστικής 

παραγωγής σαν ολότητα), όπου ο Μαρξ αναλύει τη διαδικασία του ανταγωνισµού.  

 

4.1.2 Κλασικοί Οικονοµολόγοι και Ποσοστό Κέρδους 

Πριν δούµε όµως τη σηµασία του δίπολου 'κεφάλαιο γενικά'/'πολλά κεφάλαια' για την 

πραγµάτευση της πορείας του ποσοστού κέρδους από τον Μαρξ θα πρέπει να 

επισηµάνουµε ότι η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους αποτέλεσε ένα φαινόµενο 

που απασχόλησε και τους κλασικούς οικονοµολόγους πριν από τον Μαρξ. Τόσο ο 

Σµιθ όσο και ο Ρικάρντο υποστήριξαν πως η κερδοφορία του κεφαλαίου µακροχρόνια 

µειώνεται και προέβλεψαν πως το καπιταλιστικό σύστηµα θα οδηγηθεί ενδογενώς, 

κάποια στιγµή στο απώτερο µέλλον, σε µια κατάσταση στασιµότητας όπου το 

κίνητρο για επενδύσεις θα εξανεµιζόταν.  

Ο Άνταµ Σµιθ (1723-1790), που φυσικά δεν διέθετε εµπειρικά στοιχεία του ποσοστού 

κέρδους, συµπέρανε παρατηρώντας τις χρονοσειρές του επιτοκίου (που ήταν 

διαθέσιµες) ότι από τη στιγµή που το επιτόκιο παρουσίαζε µία µακροχρόνια πτωτική 

τάση, τότε ανάλογη τάση θα παρουσίαζε και το ποσοστό κέρδους σχετικά µε το οποίο 

θεωρούσε πως διαχρονικά η πορεία του συγχρονιζόταν, εν πολλοίς, µε εκείνη του 
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επιτοκίου.210 Από την υπόθεση εµπειρικής ύπαρξης του φαινοµένου, διαµέσου του 

επιτοκίου, ο Σµιθ επιχείρησε να περάσει και στη θεωρητικοποίησή του. Υποστήριξε 

λοιπόν ότι στην πορεία του χρόνου η συσσώρευση κεφαλαίου θα έχει ένα διττό 

αποτέλεσµα σε ότι αφορά την τάση του ποσοστού κέρδους. Από τη µια θα αυξήσει 

τους µισθούς καθώς η ζήτηση της εργασίας από τους επιχειρηµατίες θα αυξάνεται µε 

ταχύτερο ρυθµό από τον εργαζόµενο πληθυσµό, εποµένως ο ανταγωνισµός µεταξύ 

των επιχειρηµατιών στην αγορά εργασίας θα συµπιέσει τα κέρδη από την πλευρά της 

επίδρασης των µισθών· από την άλλη ο ανταγωνισµός των επιχειρηµατιών στην 

αγορά εµπορευµάτων θα τους οδηγήσει στο να µειώσουν τις τιµές τους και έτσι τα 

κέρδη θα συµπιεστούν και από την πλευρά της επίδρασης της τιµής.211  

Ο Ντέιβιντ Ρικάρντο (1772-1823) άσκησε κριτική στη θεωρητικοποίηση του 

πτωτικού ποσοστού κέρδους από τον Σµιθ, υποστηρίζοντας ότι η επίπτωση του 

ανταγωνισµού στην κερδοφορία συνίσταται στην τάση για διακλαδική εξίσωση των 

ποσοστών κέρδους των επιµέρους κλάδων και στη συνακόλουθη διαµόρφωση ενός 

γενικού ποσοστού κέρδους, και όχι στην πτωτική τάση αυτού του γενικού ποσοστού 

κέρδους. Ο Ρικάρντο προσπαθεί να εξηγήσει την πτώση του ποσοστού κέρδους ως 

                                                           
210 “Αν και είναι αδύνατο να καθοριστεί με οποιοδήποτε βαθμό ακρίβειας, ποια είναι ή ήταν τα 

μέσα κέρδη του κεφαλαίου, είτε στο παρόν, είτε στους αρχαίους χρόνους, κάποια ιδέα σχετικά 

με το ζήτημα μπορεί να μας δώσει ο τόκος του χρήματος. Μπορεί να τεθεί ως αξίωμα πως όποτε 

ένα μεγάλο ποσό μπορεί να προκύψει από τη χρήση του χρήματος, ένα μεγάλο ποσό θα πρέπει 

συνήθως να δοθεί και για τη χρήση αυτή∙ και ότι όποτε λίγα μπορούν να προκύψουν από αυτό 

[το χρήμα], λίγα και θα δοθούν συνήθως για αυτό. Σύμφωνα λοιπόν με τη διακύμανση του 

αγοραίου επιτοκίου σε μία χώρα, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι τα συνήθη κέρδη του 

κεφαλαίου θα πρέπει να διακυμαίνονται με αυτό, να πέφτουν όταν αυτό πέφτει, και να 

ανεβαίνουν όταν αυτό ανεβαίνει. Η εξέλιξη του τόκου λοιπόν, μπορεί να μας δώσει κάποια ιδέα 

για την εξέλιξη του κέρδους.” (Smith, Wealth of Nations, παρατίθεται στο Tsoulfidis & Paitaridis, 

2012) 

211 Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνει ο Ρικάρντο τουλάχιστον στη θεωρία του Σμιθ περί πτωτικής 

κερδοφορίας. Τη θέση αυτή αποδίδει στον Σμιθ επίσης και ο Μαρξ (ο οποίος επιδοκιμάζει τη 

σχετική ρικαρδιανή κριτική στον Σμιθ, όχι όμως και τη ρικαρδιανή εξήγηση του φαινομένου), 

καθώς και πολλοί ιστορικοί οικονομικής σκέψης. Για μια διαφορετική θεώρηση του ζητήματος, 

όπου αποδίδεται στον Σμιθ η θέση ότι η πτωτική κερδοφορία προέρχεται από την άνοδο του 

λόγου κεφαλαίου-προϊόντος, δες Tsoulfidis & Paitaridis (2012). 
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εξής: (α) η συσσώρευση κεφαλαίου οδηγεί, µακροχρόνια, στην αύξηση του 

πληθυσµού και στην καλλιέργεια γαιών που παρουσιάζουν ολοένα και πιο φθίνουσες 

αποδόσεις, (β) αυτό έχει ως συνέπεια τα τρόφιµα, που αποτελούν το κύριο τµήµα του 

πραγµατικού µισθού, σύµφωνα µε τον Ρικάρντο, να καθίστανται ακριβότερα (γ) 

προκειµένου το βιοτικό επίπεδο των εργατών να παραµείνει σταθερό (να µην πέσει 

δηλαδή ο πραγµατικός τους µισθός, ο οποίος ούτως ή άλλως βρίσκεται κοντά στα 

όρια της επιβίωσης), αυξάνεται ολοένα περισσότερο το κόστος εργασίας που πρέπει 

να καταβάλλουν οι επιχειρηµατίες. Στη ρικαρδιανή θεωρία ωστόσο ο µισθός και τα 

κέρδη συνδέονται αντιστρόφως ανάλογα, µε συνέπεια µια µακροχρόνια τάση για 

αύξηση των µισθών να συνεπάγεται µια µακροχρόνια τάση για µείωση των 

κερδών.212 

Ο Μαρξ ασκεί κριτική στον Ρικάρντο για το γεγονός ότι δεν λαµβάνει υπόψη του την 

τεχνολογική πρόοδο η οποία επηρεάζει όλους τους τοµείς της οικονοµίας και 

εποµένως και τον αγροτικό της τοµέα, µε συνέπεια να µη τίθεται κάποιο ζήτηµα 

φθινουσών αποδόσεων στη γεωργία, λόγω της καλλιέργειας ολοένα και 'χειρότερων' 

(από άποψη γονιµότητας) γαιών, που θα είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση του 

µισθολογικού κόστους και την έλευση µιας κατάστασης στασιµότητας. Παρά όµως 

το ότι απέρριψε τόσο τον σµιθιακό όσο και τον ρικαρδιανό µηχανισµό εξήγησης της 

πτωτικής κερδοφορίας, δεν υπάρχει αµφιβολία γύρω από τη σηµασία που απέδιδε ο 

Μαρξ σε αυτό που αποκάλεσε ‘Νόµο της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους’: 

“Αυτός είναι από κάθε άποψη ο πιο σηµαντικός νόµος της πολιτικής οικονοµίας, και 

ο πιο απαραίτητος για την κατανόηση των πιο δύσκολων σχέσεων. Είναι ο πιο 

σηµαντικός νόµος από ιστορική άποψη. Είναι ένας νόµος που, παρ' όλη την απλότητα 

του, δεν κατανοήθηκε ποτέ µέχρι τώρα, και ακόµα λιγότερο διατυπώθηκε συνειδητά” 

(Grundrisse, σ. 748). Και ακόµη: “... κάποιος µπορεί να πει ότι αποτελεί το µυστήριο 

γύρω από το οποίο περιστρέφεται όλη η πολιτική οικονοµία από τον Άνταµ Σµιθ και 

έπειτα και ότι η διαφορά µεταξύ των διάφορων σχολών από τον Άνταµ Σµιθ και µετά 
                                                           
212 “... καμία συσσώρευση κεφαλαίου δεν μπορεί να μειώσει μόνιμα τα κέρδη εκτός και αν 

υφίσταται κάποια μόνιμη αιτία αύξησης των μισθών.” (Ricardo, σ. 289) “... όσο άφθονο και αν 

είναι το κεφάλαιο, δεν υπάρχει άλλος επαρκής λόγος για μια μείωση του κέρδους πέρα από μία 

άνοδο των μισθών, και παραπέρα μπορεί να προστεθεί, ότι η μόνη επαρκής και μόνιμη αιτία για 

την άνοδο των μισθών είναι η αυξανόμενη δυσκολία παροχής τροφίμων και απαραίτητων 

[αγαθών] για τον αυξανόμενο αριθμό των εργαζομένων.”(Ricardo, σ. 296) 
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συνίσταται στις διαφορετικές προσπάθειες που επιχείρησαν για να το λύσουν” 

(Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 319).213  

 

4.1.3 Μηχανοποίηση και 'Κεφάλαιο Γενικά' 

Η πραγµάτευση του Νόµου της Πτωτικής Τάσης του Ποσοστού Κέρδους (ΝΠΤΠΚ) 

βασίζεται στην πεποίθηση του Μαρξ ότι ο καπιταλισµός αποτελεί έναν τρόπο 

παραγωγής που εκ φύσεως χαρακτηρίζεται από διαρκή τεχνολογική πρόοδο214(και 

όπως θα δούµε παρακάτω ο Μαρξ επιχειρεί να εξηγήσει την µακροχρόνια τάση της 

κερδοφορίας βασιζόµενος στην τεχνολογική εξέλιξη). Η τεχνολογική πρόοδος 

εκφράζεται, κυρίως, ως εκµηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας, η δε τάση προς 

την εκµηχάνιση πραγµατεύεται από τον Μαρξ τόσο ως ιδιότητα του 'κεφαλαίου 

γενικά', όσο και ως αναγκαία έκφραση της ύπαρξης πολλών κεφαλαίων που 

ανταγωνίζονται µεταξύ τους. Όπως θα δούµε όµως, η εκµηχάνιση µιας 

καπιταλιστικής επιχείρησης ως συνέπεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας µεταξύ 

πολλών κεφαλαίων έπεται σε επίπεδο 'προσδιορισµού' της αναπόδραστης τάσης της 

για εκµηχάνιση ως 'κεφάλαιο γενικά'. 

Τα παραγωγικά επιχειρηµατικά κεφάλαια, στα πλαίσια του καπιταλισµού, στοχεύουν 

στην απόσπαση όλο και µεγαλύτερης ποσότητας κερδών (υπεραξίας) από την 

παραγωγική διαδικασία µέσω της επένδυσης (συσσώρευσης) αυτής της υπεραξίας. 

Σκοπός είναι να ξαναρχίσει η παραγωγική διαδικασία σε νέα διευρυµένη βάση, έτσι 

                                                           
213 Αυτό αξίζει να τονιστεί γιατί αρκετοί μαρξιστές, οι οποίοι διαφωνούν με τον Μαρξ σχετικά με την 

πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, επιχειρούν να 'απαλλάξουν' τον Μαρξ από την όποια 

κριτική ασκείται στο Νόμο με το να μειώνουν τη σημασία που υποτίθεται έδινε ο Μαρξ σε 

αυτόν. Για παράδειγμα βλ. Sweezy (1942, σ. 148) ή Clarke (1994, σσ. 220, 245).  

214 Η 'πρόοδος' σε μαρξικούς όρους μπορεί να εννοηθεί μόνο ως ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνάμεων, ως διεύρυνση της τεχνολογικής δυνατότητας εκμετάλλευσης της φύσης από τον 

άνθρωπο, και όχι ως κάτι άλλο που να περιέχει και ηθικές ή πολιτισμικές συνιστώσες. Πρόκειται 

δηλαδή για μια καθαρά υλιστική κατηγορία. Αναμφίβολα, και σε γενικές γραμμές, υπήρξε 

πρόοδος υπό αυτή την έννοια στην πορεία της ανθρωπότητας από την προϊστορία μέχρι την 

ιστορική περίοδο αμέσως πριν την έλευση του καπιταλισμού, όμως από τη στιγμή που ο 

καπιταλισμός έγινε ο κυρίαρχος τρόπος παραγωγής σε ένα τμήμα της Δυτικής Ευρώπης κι έπειτα 

η τάση αυτή έγινε εκρηκτική. 
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ώστε στο νέο γύρο παραγωγής η µάζα της αποσπώµενης υπεραξίας να είναι ακόµα 

µεγαλύτερη και ούτω καθεξής. Είναι σαφές στην όλη ανάλυση του Μαρξ, ότι ο 

(αυτο)σκοπός της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας είναι το κέρδος και όχι η 

ικανοποίηση (καταναλωτικών) αναγκών.215 Αυτό λοιπόν που είναι κοινό σε όλα τα 

κεφάλαια γενικά είναι η ιδιότητα τους, ως ιδιοκτήτες αλλά και ελεγκτές της 

παραγωγικής διαδικασίας, να (επιχειρούν να) επεκτείνουν την αξία τους µέσω της 

απόσπασης υπεραξίας από την εργασία. Κάτι τέτοιο το πετυχαίνουν στην πάλη τους 

εναντίον της εργασίας που µισθώνουν, την παραγωγικότητα της οποίας στοχεύουν 

συνεχώς να βελτιώσουν. Η αύξηση της αποσπώµενης υπεραξίας µπορεί να επιτευχθεί 

µε τρεις βασικούς τρόπους στη µαρξική ανάλυση: 

(i) Με την επιµήκυνση της διάρκειας της εργάσιµης ηµέρας οπότε, κρατώντας 

σταθερή την αξία της εργατικής δύναµης (δηλαδή τον αριθµό των ωρών εκείνων της 

εργάσιµης ηµέρας που απαιτείται να δουλέψει ο µισθωτός εργαζόµενος προκειµένου 

να µπορέσει να 'αναπαραχθεί' ως τέτοιος, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η 

παραγωγική διαδικασία και στο µέλλον), αυξάνεται το τµήµα της εργάσιµης ηµέρας 

που αντιστοιχεί στην ιδιοποίηση απλήρωτης εργασίας από τον καπιταλιστή 

επιχειρηµατία. Πρόκειται για τον τύπο υπεραξίας που ο Μαρξ ονοµάζει ‘απόλυτη 

υπεραξία’. 

(ii) Με την αύξηση της έντασης της εργασίας όπου, για παράδειγµα, αν υποθέσουµε 

ότι µια συγκεκριµένη εργασιακή διαδικασία είναι µέσης κοινωνικής έντασης και µία 

άλλη διπλάσιας έντασης από τη µέση, τότε µια ώρα (απλήρωτης) εργασίας της 

δεύτερης έχει διπλάσια αξία από µία ώρα (απλήρωτης) εργασίας της πρώτης.   

(iii) Με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, η οποία οδηγεί, µε σταθερή τη διάρκεια της 

εργάσιµης ηµέρας, στη µείωση της αξίας των καταναλωτικών αγαθών που 

χρειάζονται οι εργαζόµενοι, και εποµένως στη µείωση της αξίας της εργατικής 

δύναµης και στην αύξηση του τµήµατος της εργάσιµης ηµέρας που αποτελεί 
                                                           
215 Η ικανοποίηση καταναλωτικών αναγκών είναι παρεπόμενο της παραγωγής για κέρδος. Αυτό 

γίνεται ιδιαίτερα σαφές σε περιόδους καπιταλιστικών κρίσεων όπου είτε ήδη παραχθείσες αξίες 

χρήσης δεν φτάνουν στα χέρια όσων τις έχουν πραγματικά ανάγκη παρά μόνο αυξάνουν τα στοκ 

των επιχειρήσεων, είτε ο βαθμός χρησιμοποίησης των μέσων παραγωγής (που μπορούν να 

παράξουν καταναλωτικά αγαθά είτε άμεσα, είτε έμμεσα, παράγοντας μέσα παραγωγής 

καταναλωτικών αγαθών) πέφτει σε χαμηλό επίπεδο. 
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απλήρωτη εργασία. Ο τύπος υπεραξίας που αποσπάται µε τους τρόπους (ii) και (iii) 

ονοµάζεται από τον Μαρξ ‘σχετική υπεραξία’. 

Το ζήτηµα µε τους πρώτους δύο τρόπους απόσπασης υπεραξίας από τη µισθωτή 

εργασία είναι, πέρα από τη χρονική οροφή των 24 ωρών της ηµέρας και της ανάγκης 

του ανθρώπου για ύπνο στο οποίο προσκρούει ο πρώτος, πως υπάρχουν και ιστορικά 

καθορισµένα όρια, που είτε αποκωδικοποιούνται νοµικά στην εργατική νοµοθεσία 

είτε αποτελούν τµήµα της αποδεκτής ηθικής µιας κοινωνίας, και τα οποία δεν 

δύνανται να υπερκεραστούν χωρίς να υπάρξουν σηµαντικά ρήγµατα στον κοινωνικό 

ιστό. Αν συµβεί κάτι τέτοιο τότε θα τεθεί, εν ευθέτω χρόνω, σε κίνδυνο η (σχετικά 

οµαλή) αναπαραγωγή του οικονοµικού συστήµατος.216 

Εφόσον λοιπόν οι δύο πρώτοι τρόποι είναι σχετικά περιορισµένης εµβέλειας, η κύρια 

βαρύτητα δίνεται στον τρίτο τρόπο απόσπασης υπεραξίας. Η βασική µορφή την 

οποία λαµβάνει η τεχνολογική µεταβολή στον καπιταλισµό, σύµφωνα µε τον Μαρξ, 

είναι η µηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας. Ιστορικά, και προκειµένου να 

αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας, το κεφάλαιο επιδιώκει τη συνεχή 

υποδιαίρεση της εργασιακής διαδικασίας σε όλο και απλούστερα καθήκοντα, µέχρι 

του σηµείου ρουτινοποίησης της (‘routinization’). Έτσι, αφού πρώτα προσδώσει στην 

άσκηση της εργασίας ολοένα και πιο 'µηχανικές' µορφές, δηµιουργεί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την υποκατάσταση της εργασίας µε µηχανήµατα. Με τη 

µηχανοποίηση της παραγωγής επιτυγχάνεται η πραγµατική υπαγωγή της εργασίας 

στο κεφάλαιο µια και ο µισθωτός εργαζόµενος υποτάσσεται στο ρυθµό των 

µηχανών.217 Επιπλέον, όπως σηµειώνει και ο Shaikh (1978a), στα πλαίσια της 

                                                           
216 Μιλώντας φυσικά για 'ιστορικά καθορισμένα' όρια, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτά 

αποτελούν συνάρτηση της σχέσης ισχύος κεφαλαίου εργασίας σε μια κοινωνία, δηλαδή, σε 

τελική ανάλυση συνάρτηση του επιπέδου έντασης της πάλης των τάξεων και του κατά πόσο η 

μισθωτή εργασία είναι σε θέση να αποσπάσει παραχωρήσεις από το κεφάλαιο. Σε αυτό το 

πλαίσιο λοιπόν, ανάλογα με την διαπραγματευτική δύναμη της μισθωτής εργασίας, καθορίζεται 

και η ελαστικότητα ή μη των προαναφερθέντων ορίων. Για παράδειγμα τα προηγούμενα 20-25 

χρόνια γενικά, με την ιδεολογική ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, και τα τελευταία 7-8 χρόνια 

με την σύγχρονη μεγάλη ύφεση ειδικότερα, τα όρια απόσπασης απόλυτης υπεραξίας 

ελαστικοποιήθηκαν κατά πολύ σε σχέση με το αμέσως πρότερο παρελθόν. 

217 Ο Μαρξ κάνει διάκριση μεταξύ της τυπικής και της πραγματικής υπαγωγής της εργασίας στο 

κεφάλαιο (formal and real subsumption of labour under capital). Ο πρώτος τύπος υπαγωγής 
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διαµάχης κεφαλαίου εργασίας στην παραγωγική διαδικασία, η µηχανοποίηση είναι 

µία διαδικασία χωρίς ηµεροµηνία λήξης: “Οποιοδήποτε δεδοµένο επίπεδο 

µηχανοποίησης δεν παύει να παρουσιάζει, για τον καπιταλιστή, το ίδιο 

επαναλαµβανόµενο πρόβληµα: η µηχανή αντιπροσωπεύει τον ιδανικό εργάτη· ο 

εργάτης είναι απλά µια ατελής µηχανή.”  

Η µηχανοποίηση της παραγωγής εκφράζεται µε την χρησιµοποίηση ολοένα και 

περισσότερων στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου σε σχέση µε το µεταβλητό 

κεφάλαιο.218 Πιο συγκεκριµένα έχουµε από τη µια αύξηση των στοιχείων του 

                                                                                                                                                                      
προηγείται ιστορικά του δεύτερου. Καθώς ο καπιταλισμός αναδύεται ιστορικά μέσα από 

προηγούμενους τρόπους παραγωγής, η υπαγωγή της (μισθωτής) εργασίας στο κεφάλαιο γίνεται 

στη βάση ενός περιορισμένου επιπέδου ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, καθορισμένου, 

εν πολλοίς, από ένα προκαπιταλιστικό επίπεδο τεχνολογίας. Ως εκ τούτου, ο κύριος τρόπος 

απόσπασης υπεραξίας είναι, σε αυτήν την περίπτωση, η απόλυτη υπεραξία. Ο Μαρξ ονομάζει 

αυτόν τον τύπο υπαγωγής εργασίας στο κεφάλαιο 'τυπική υπαγωγή'. Κατά την τυπική υπαγωγή 

της εργασίας στο κεφάλαιο, η εργασιακή διαδικασία αυτή καθεαυτή δεν αλλάζει ιδιαίτερα (τα 

μέσα παραγωγής που χειρίζονται οι μισθωτοί εργαζόμενοι είναι, ουσιαστικά, τα ίδια με εκείνα 

προκαπιταλιστικών περιόδων), εκείνο που αλλάζει είναι ο τρόπος απόσπασης υπερεργασίας, 

που πλέον αποσπάται με τη μορφή της υπεραξίας. Η πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο 

κεφάλαιο, από την άλλη, συνδέεται με την εισαγωγή μηχανών πράγμα που αλλάζει σαφώς τον 

χαρακτήρα της εργασιακής διαδικασίας και που επιβάλλει την αυστηρή πειθαρχία των 

αυτοματοποιημένων κινήσεων στους εργάτες. Ο κύριος τρόπος απόσπασης υπεραξίας που 

χαρακτηρίζει την πραγματική υπαγωγή της εργασίας στο κεφάλαιο γίνεται πλέον εκείνος της 

σχετικής υπεραξίας (Mohun 1991β). 

218 Στην ορολογία του Μαρξ ‘σταθερό’ είναι  εκείνο το τμήμα του κεφαλαίου που δεν μεταβάλλει 

την αξία του κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας και που απλά μεταβιβάζει 

τμηματικά αυτήν την αξία στα εμπορεύματα, στην παραγωγή των οποίων συμμετέχει. Σε υλικούς 

όρους η κατηγορία 'σταθερό κεφάλαιο' υποδιαιρείται σε ‘σταθερό πάγιο κεφάλαιο’ στο οποίο 

ανήκουν οι μηχανές, τα κτίρια κτλ. και σε ‘σταθερό κυκλοφορούν κεφάλαιο’ (πρώτες ύλες). Από 

την άλλη, 'μεταβλητό κεφάλαιο' ονομάζει την αξία της εργατικής δύναμης (χονδρικά δηλαδή 

τους μισθούς), γιατί αυτό το κεφάλαιο “μεταβάλλει” την αξία του κατά τη διάρκεια της 

παραγωγής, παράγοντας και ένα αξιακό πλεόνασμα πέρα από την δική του αξία, που ο Μαρξ το 

ονομάζει υπεραξία και που σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης μπορούμε να το θεωρήσουμε ίσο 

με τα κέρδη του επιχειρηματία. Η εργατική δύναμη δηλαδή κατά την δράση της στην παραγωγή 

παράγει σε αξία πέρα από ένα δικό της αξιακό ισοδύναμο και μια αξία πέρα και πάνω από αυτή, 

την οποία και ιδιοποιείται ο καπιταλιστής. Το κέρδος συνεπώς είναι παράγωγο της δράσης της 
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σταθερού πάγιου κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, µια και η τεχνολογική µεταβολή 

αντικατοπτρίζεται κυρίως σε αυτήν την κατηγορία σταθερού κεφαλαίου. Από την 

άλλη όµως έχουµε και αύξηση των στοιχείων του σταθερού κυκλοφορούντος 

κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, καθώς κάθε εργαζόµενος επεξεργάζεται µια µεγαλύτερη 

ποσότητα πρώτων υλών σε σχέση µε πριν. Σε ότι αφορά λοιπόν την αντίθεση 

κεφαλαίου-εργασίας η µηχανοποίηση έχει, κυρίως, ένα διττό αποτέλεσµα:  

(α) δηµιουργεί αυτό που ο Μαρξ αποκαλεί εφεδρικό στρατό εργασίας, έναν όρο που 

περιλαµβάνει όχι µόνο τους άνεργους αλλά και τους µερικώς απασχολούµενους 

εργαζόµενους. Σαφώς όµως η επένδυση σε σταθερό κεφάλαιο πέρα από την 

υποκατάσταση της εργασίας από κεφάλαιο τείνει να δηµιουργήσει και θέσεις 

εργασίας. Το καθαρό αποτέλεσµα αυτών των δύο τάσεων θα υπογραµµίσει και το 

σχετικό πρόσηµο της αλλαγής στη ζήτηση για εργασία. Αν η υποκατάσταση εργασίας 

από το κεφάλαιο, µέσω της µηχανοποίησης, είναι η ισχυρότερη από τις δύο τάσεις 

τότε η καθαρή ζήτηση για εργασία θα είναι αρνητική, και ο µισθός θα µειωθεί. Αν 

πάλι δηµιουργηθούν περισσότερες θέσεις για απασχόληση, λόγω της συσσώρευσης 

κεφαλαίου, από αυτές που χάνονται λόγω της εκµηχάνισης, τότε το καθαρό 

αποτέλεσµα στη ζήτηση της εργασίας θα είναι θετικό και η τάση του µισθού 

αυξητική. Η ιστορία όµως δεν τελειώνει εδώ, επειδή όπως σηµειώνει ο Μαρξ αν 

συνεχιστεί η άνοδος της ζήτησης για εργασία (και συνακόλουθα του µισθού) τότε, εν 

ευθέτω χρόνω, θα παρουσιαστεί πρόβληµα µε το ρυθµό συσσώρευσης κεφαλαίου219 

καθώς αυτός θα εµφανίσει, πρόσκαιρα, µειωτική τάση λόγω της αύξησης του µισθού. 

Έτσι εν τέλει, θα ενισχυθεί και δια αυτής της οδού η τάση για µηχανοποίηση µέσω 

της υποκατάστασης της εργασίας από σταθερό κεφάλαιο και ούτω καθεξής. 

(β) η κατάτµηση της εργασιακής διαδικασίας σε όλο και απλούστερα καθήκοντα και 

η όλο και πιο εκλεπτυσµένη εξειδίκευση τείνουν να οδηγήσουν µεγάλα τµήµατα των 

µισθωτών εργαζόµενων στην αποειδίκευση και στη µείωση του µισθού µια και η 

εργασία απαξιώνεται (‘deskilling of labour’).220 

                                                                                                                                                                      
εργασίας και όχι του (σταθερού) κεφαλαίου, εξού και ο τίτλος 'εργασιακή θεωρία της αξίας' για 

την θεωρία της αξίας που ασπάζεται ο Μαρξ.  

219 Τον λόγο δηλαδή της επένδυσης προς το απόθεμα κεφαλαίου. 

220 Η εισαγωγή βέβαια νέων τεχνολογιών προκαλεί και την εξειδίκευση τμημάτων των μισθωτών 
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4.1.4 Μηχανοποίηση και Ανταγωνισµός ('Πολλά Κεφάλαια') 

Όπως ήδη είπαµε ο Μαρξ συνάγει το αναγκαίο της µηχανοποίησης της παραγωγής 

στον καπιταλισµό και διαµέσου της ιδιότητας της καπιταλιστικής επιχείρησης ως 

µέλους του συνόλου των 'πολλών κεφαλαίων', διαµέσου δηλαδή της συµµετοχής της 

στη διαδικασία του ανταγωνισµού µε άλλα κεφάλαια. Πρόκειται όµως για 

δευτερεύουσα επιρροή πάνω στον πρωτεύοντα παράγοντα κίνησης της τάσης για 

µηχανοποίηση που είναι η υποκατάσταση της εργασίας από το κεφάλαιο. Ο Μαρξ 

σηµειώνει: 

“Είναι εύκολο να αναπτύξουµε την εισαγωγή των µηχανών 

χρησιµοποιώντας ως αιτία τον ανταγωνισµό και το νόµο µείωσης του 

κόστους παραγωγής που πυροδοτείται από τον ανταγωνισµό. Το ζήτηµα 

εδώ είναι να την αναπτύξουµε µέσα από τη σχέση του κεφαλαίου µε τη 

ζωντανή εργασία, χωρίς αναφορά στα άλλα κεφάλαια” (Grundrisse, σσ. 

776-77). 

Και αυτό γιατί: 

“Γενικά ο ανταγωνισµός, η ουσιαστική αυτή κινητήρια δύναµη της 

αστικής οικονοµίας, δεν δηµιουργεί τους νόµους της, αλλά τους εκτελεί. 

Για αυτό ο απεριόριστος ανταγωνισµός δεν είναι η προϋπόθεση για την 

αλήθεια των οικονοµικών νόµων, αλλά µάλλον η συνέπεια τους – η 

µορφή εµφάνισης µε την οποία πραγµατοποιείται η αναγκαιότητα 

τους... Ο ανταγωνισµός συνεπώς δεν εξηγεί αυτούς τους νόµους· τους 

καθιστά φανερούς, αλλά δεν τους παράγει” (Grundrisse, σ. 552). 

Ο πρώτος και πιο βασικός τύπος ανταγωνισµού, σε σηµασία στη δοµή της µαρξικής 

οικονοµικής, είναι λοιπόν αυτός µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας στη διαδικασία 

παραγωγής όπου και γίνεται η απόσπαση υπεραξίας της δεύτερης από το πρώτο. Ο 

ανταγωνισµός µεταξύ πολλών κεφαλαίων, όπου επιτελείται η διανοµή της 

                                                                                                                                                                      
εργαζόμενων. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, αυτές οι σχετικές με τις νέες τεχνολογίες 

επιδεξιότητες διαχέονται στο εργατικό δυναμικό και τα προνόμια των εξειδικευμένων 

εργαζομένων τείνουν να χαθούν. Κάθε εισαγωγή νέας τεχνολογίας αναμένεται να ακολουθήσει 

αυτή τη σπειροειδή πορεία σε ότι αφορά τη διαλεκτική ειδίκευσης/αποειδίκευσης του 

εργατικού δυναμικού (Tsaliki 2008).  
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παραχθείσας υπεραξίας, είναι παράγωγος τύπου ανταγωνισµού. Η υπαγωγή λοιπόν 

της εργασίας στο κεφάλαιο είναι η βάση του ανταγωνισµού µεταξύ κεφαλαίων 

(Weeks 1981, κεφ. 6). 

“Η µάχη του ανταγωνισµού διεξάγεται µε το φτήναιµα των εµπορευµάτων” 

(Κεφάλαιο Ι, σ. 777). Τα κεφάλαια ανταγωνίζονται µεταξύ τους µε στόχο την αύξηση 

του µεριδίου αγοράς. Για να το πετύχουν αυτό επιχειρούν να µειώσουν το µοναδιαίο 

κόστος, και ως εκ τούτου και τη µοναδιαία αξία (τιµή), των εµπορευµάτων τους. Κάτι 

τέτοιο καθίσταται δυνατό µέσω της µηχανοποίησης (και της συνακόλουθης 

αυτοµατοποίησης) της παραγωγής που, όπως είδαµε, χαρακτηρίζεται από τη 

µεγαλύτερη χρησιµοποίηση σταθερού, αντί για µεταβλητού, κεφαλαίου. Οι 

επιχειρήσεις που πρώτες εισάγουν καινοτοµίες, οι οποίες καινοτοµίες κατά κανόνα 

συνεπάγονται µια πιο µηχανοποιηµένη παραγωγική διαδικασία, είναι και εκείνες που 

έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης στη µάχη του ανταγωνισµού. Άπαξ 

και µια επιχείρηση κατορθώσει να µειώσει την αξία των εµπορευµάτων της κάτω από 

τη µέση ρυθµιστική αξία του κλάδου της, θα έχει τη δυνατότητα να απολαµβάνει 

υπερκέρδη, µέσω της επίτευξης ενός ποσοστού κέρδους που θα είναι υψηλότερο από 

το µέσο ποσοστό κέρδους της οικονοµίας,221 ενώ αν µπορέσει να µειώσει την αξία 

των εµπορευµάτων της ακόµα και κάτω από το µοναδιαίο κόστος των ανταγωνιστών 

της τότε οι τελευταίοι, πιθανότατα, θα εξαναγκαστούν σε χρεοκοπία. 

Ο ανταγωνισµός κεφαλαίου-εργασίας, καθώς και ο (παράγωγος του) ανταγωνισµός 

µεταξύ κεφαλαίων, οδηγούν αναπόφευκτα στη µηχανοποίηση της παραγωγής δηλαδή 

στην αύξηση των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου ανά εργάτη. Αν όµως η 

µηχανοποίηση πρόκειται να οδηγήσει σε µείωση του µέσου κόστους τότε σύµφωνα 

µε τον Μαρξ η επένδυση σε σταθερό κεφάλαιο πρέπει να είναι τέτοιου επιπέδου ώστε 

να µην αυξάνεται µόνο ο λόγος σταθερού κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, αλλά και ο 

λόγος σταθερού κεφαλαίου ανά µονάδα προϊόντος. Με άλλα λόγια, η µηχανοποίηση 

πρέπει να συνοδεύεται και από την κεφαλαιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 

                                                           
221 Αυτά τα υπερκέρδη θα είναι βέβαια σχετικά πρόσκαιρα, καθώς η διάχυση των καινοτομιών, που 

τα δημιουργούν, στην οικονομία θα οδηγήσει, εν καιρώ, στην διαμόρφωση ενός (νέου) μέσου 

ποσοστού κέρδους. 



284 

 

(‘capitalization of production’).222  

 

4.1.5 Ποσοστό Κέρδους και Συνθέσεις Κεφαλαίου 

Οι τάσεις για µηχανοποίηση και κεφαλαιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 

αναµένεται να ασκήσουν καθοριστική επίδραση στο βασικό δείκτη κερδοφορίας µιας 

καπιταλιστικής οικονοµίας, ήτοι το γενικό ποσοστό κέρδους. Πιο συγκεκριµένα, ο 

τύπος του ποσοστού κέρδους είναι: 

 r � #
$%�&��V(

 

Όπου s είναι η µάζα της παραγόµενης υπεραξίας. Cf είναι το σταθερό πάγιο κεφάλαιο, 

η αξία του οποίου εισέρχεται τµηµατικά στο παραγόµενο προϊόν, ενώ τα υλικά 

στοιχεία του παραµένουν παγιωµένα στον χώρο παραγωγής, για περισσότερες της 

µιας περιόδους παραγωγής, και µέχρις ότου καταστούν άχρηστα, εξού και ο όρος 

‘πάγιο’. Cm είναι το σταθερό κυκλοφορούν κεφάλαιο, δηλαδή οι πρώτες ύλες οι 

                                                           
222 “Εφόσον η μάζα της απασχολούμενης ζωντανής εργασίας συνεχώς μειώνεται σε σχέση με τη 

μάζα της αντικειμενοποιημένης εργασίας [objectified labour] που θέτει σε κίνηση, δηλαδή [σε 

σχέση με] τα παραγωγικά καταναλώμενα μέσα παραγωγής, το τμήμα αυτής της ζωντανής 

εργασίας που είναι απλήρωτο και που αντικειμενοποιείται στην υπεραξία πρέπει να βρίσκεται 

επίσης σε ένα ολοένα μειούμενο λόγο ως προς την αξία του συνολικού κεφαλαίου που 

χρησιμοποιείται” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 319). Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο τεχνολογικός 

δυναμισμός που αποδίδει ο Μαρξ στον καπιταλισμό μέσα από την ανάλυση του των 

διαδικασιών της μηχανοποίησης και της κεφαλαιοποίησης της παραγωγής αφορά ουσιαστικά 

μόνο την περίοδο του σύγχρονου αναπτυγμένου καπιταλισμού, από τη Βιομηχανική 

Επανάσταση κι έπειτα (και ιδίως από τη δεκαετία του 1820 και μετά, όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο). Κατά τους πρώτους δυόμισι αιώνες του (δυτικο)ευρωπαϊκού 

καπιταλισμού το σύστημα παραγωγής βασιζόταν στις μανουφακτούρες που αποτελούσαν μια 

διεύρυνση των χειροτεχνικών επαγγελμάτων των προ-καπιταλιστικών συντεχνιών και 

βασίζονταν στον ευρύ καταμερισμό της εργασίας παρά σε μεγάλες τεχνολογικές καινοτομίες.  Οι 

ανθρώπινες δεξιότητες εξακολουθούσαν να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον χώρο της 

παραγωγής και αν και η άνοδος της παραγωγικότητας της εργασίας που πέτυχε ο καπιταλισμός 

της μανουφακτούρας σε σχέση με πρότερους τρόπους παραγωγής ήταν σαφής, εντούτοις 

χαρακτηριζόταν από ανυπέρβλητα όρια που μόνο η μηχανοποίηση της παραγωγής μπορούσε να 

ξεπεράσει (Rosenberg 1976, σσ. 60, 64 και 75). 
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οποίες εισέρχονται εξ ολοκλήρου στο προϊόν κατά την παραγωγική διαδικασία και 

µετά το τέλος της 'κυκλοφορούν' µε αυτό. V είναι το απόθεµα µεταβλητού κεφαλαίου 

(επειδή σύµφωνα µε τους κλασικούς οικονοµολόγους και τον Μαρξ ο επιχειρηµατίας 

προκαταβάλλει τις αµοιβές των εργαζοµένων του κατά το ξεκίνηµα της παραγωγικής 

διαδικασίας). Καθώς η αξία της εργατικής δύναµης πρέπει να αναπαράγεται 

καθηµερινά, το τµήµα της αξίας που προσθέτει ο εργαζόµενος κατά την διάρκεια της 

εργάσιµης ηµέρας και που αντιστοιχεί στην εργατική του δύναµη, µεταφέρεται 

ολόκληρο στο παραγόµενο προϊόν και όχι τµηµατικά. Εποµένως, από υλικής 

απόψεως το µεταβλητό κεφάλαιο ανήκει και αυτό στην κατηγορία του 

κυκλοφορούντος κεφαλαίου, όπως και οι πρώτες ύλες.  

Τέλος, n είναι ο αριθµός των περιστροφών του κυκλοφορούντος κεφαλαίου σε µια 

περίοδο παραγωγής, έστω ένα έτος. Ο χρόνος περιστροφής του κεφαλαίου (‘time of 

turnover of capital’) ορίζεται από τον Μαρξ, στον δεύτερο τόµο του Κεφαλαίου, ως το 

άθροισµα του χρόνου παραγωγής και του χρόνου κυκλοφορίας του προϊόντος. Το 

άθροισµα αυτό δηλαδή είναι ίσο µε το χρόνο που µεσολαβεί από τη στιγµή έναρξης 

της παραγωγής µέχρι τη στιγµή της πώλησης. Με άλλα λόγια αποτελεί τον χρόνο που 

απαιτείται προκειµένου ο επιχειρηµατίας να λάβει πίσω την αξία του 

κυκλοφορούντος κεφαλαίου (σταθερού και µεταβλητού) που προκατέβαλε. Αν αυτό 

το χρονικό διάστηµα είναι π.χ. t = 4 µήνες, δηλαδή 1/3 του έτους, τότε o αριθµός των 

περιστροφών του κυκλοφορούντος κεφαλαίου σε ένα έτος είναι n = 3. Βλέπουµε 

λοιπόν ότι όσο µεγαλύτερος είναι ο αριθµός των περιστροφών τόσο περισσότερο 

µειώνεται το απόθεµα κυκλοφορούντος κεφαλαίου που χρειάζεται ο επιχειρηµατίας 

στην αρχή της περιόδου παραγωγής προκειµένου να διεξαχθεί η παραγωγική 

διαδικασία. Στην ιστορική πορεία εξέλιξης του καπιταλισµού ο λόγος (Cm+V)/n τείνει 

συνεχώς να µειώνεται. Αυτό συµβαίνει λόγω της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης 

τόσο στον χώρο της παραγωγής όσο και στον χώρο της κυκλοφορίας όπως επίσης και 

στη µεγάλη ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. Συνέπεια αυτών είναι η 

ολοένα και µεγαλύτερη αύξηση του αριθµού περιστροφών ενώ και το προκαταβληθέν 

µεταβλητό κεφάλαιο καταλήγει να είναι πρακτικά ίσο µε µηδέν (Μανιάτης, Τσαλίκη 

& Τσουλφίδης (1999, σ. 178).  Έτσι, το ποσοστό κέρδους τείνει να είναι ουσιαστικά 

ίσο µε: 
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r = s/Cf 
223 

Και διαιρώντας αριθµητή και παρονοµαστή µε v λαµβάνουµε: 

r � #
$ � # )⁄

$ )⁄  224 

Ο λόγος s/v ονοµάζεται ποσοστό υπεραξίας και είναι η βασική διανεµητική 

µεταβλητή στο µαρξικό σύστηµα µια και εκφράζει το πως διαµοιράζεται η 

παραγόµενη προστιθέµενη αξία µεταξύ κεφαλαίου και εργασίας. Ο λόγος C/v από την 

άλλη µας οδηγεί στο να εισάγουµε στη συζήτηση τη µαρξική έννοια της σύνθεσης 

κεφαλαίου.225 Το άθροισµα του σταθερού κεφαλαίου και του µεταβλητού κεφαλαίου, 

C+v, συνιστούν το συνολικό κεφάλαιο που προκαταβάλλει ο επιχειρηµατίας 

προκειµένου να ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία. Η σχέση µεταξύ των δύο µερών 

αυτού του αθροίσµατος όπως εκφράζεται από τον λόγο C/v, καλείται από τον Μαρξ 

“σύνθεση του κεφαλαίου”. Σύµφωνα µε την εργασιακή θεωρία της αξίας, ο λόγος 

µεταξύ των δύο αυτών µερών ενός επιχειρηµατικού κεφαλαίου είναι µεγίστης 

σηµασίας, γιατί τα στοιχεία του σταθερού κεφαλαίου απλώς µεταφέρουν την (ήδη 

παραχθείσα) αξία τους στο προϊόν, δεν δηµιουργούν δηλαδή νέα αξία, προστιθέµενη 

αξία. Προστιθέµενη αξία µόνο το µεταβλητό κεφάλαιο δύναται να δηµιουργήσει. Ας 

ονοµάσουµε αυτή την προστιθέµενη αξία l, όπου l = v+s. 

Ο λόγος C/v, σε τρέχουσες αξίες, ονοµάζεται από τον Μαρξ “Αξιακή Σύνθεση του 

Κεφαλαίου” (ΑΣΚ) και αποτελεί το άµεσο µέτρο της σύνθεσης ενός κεφαλαίου. 

Πίσω όµως από τα αξιακά µεγέθη C και v βρίσκονται οι υλικοτεχνικοί όροι της 

παραγωγής, δηλαδή η αναλογία στην οποία τα στοιχεία του σταθερού κεφαλαίου 

συνδυάζονται µε τον αριθµό των εργαζοµένων. Αυτήν την αναλογία ο Μαρξ την 

ονοµάζει “Τεχνική Σύνθεση του Κεφαλαίου” (ΤΣΚ) και αποτελεί το εσώτερο µέτρο 

της σύνθεσης ενός κεφαλαίου. Τέλος, αφού µετά το πέρας της παραγωγικής 

                                                           
223

 Αυτή είναι και η μορφή στην οποία θα συζητηθεί εφεξής το ποσοστό κέρδους (απλώς  αντί για Cf 

θα χρησιμοποιηθεί η γραφή C (ή Κ) γνωρίζοντας ότι αναφερόμαστε πάντα στο πάγιο τμήμα του 

σταθερού κεφαλαίου). 

224
 Εδώ το v δεν έχει τη σημασία του αποθέματος μισθών, V, που συζητήθηκε πιο πάνω. Είναι απλώς 

η αξία του συνολικού μεταβλητού κεφαλαίου σε μια περίοδο παραγωγής (έστω ένα έτος). 

225
 Η πλέον κατατοπιστική συζήτηση των νοηματικών διακλαδώσεων αυτής της (εξαιρετικά) λεπτής 

έννοιας βρίσκεται στον Shaikh (1986) επί της οποίας βασίζεται και η παρουσίαση που ακολουθεί. 
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διαδικασίας η σύµπραξη σταθερού και µεταβλητού κεφαλαίου υλοποιείται στη µορφή 

της προστιθέµενης αξίας l, o Shaikh (1986) ονοµάζει τον λόγο C/l “Υλοποιηµένη 

Σύνθεση του Κεφαλαίου” (ΥΣΚ). Μπορούµε να θεωρήσουµε αυτόν τον λόγο ως το 

εξωτερικό µέτρο της σύνθεσης του κεφαλαίου.  

Είναι προφανές ότι οι τρεις ανωτέρω λόγοι συνδέονται µεταξύ τους. Αν θεωρήσουµε 

την ΤΣΚ ως ένα διάνυσµα των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου που χρησιµοποιεί 

ένας εργάτης στον χώρο παραγωγής τότε πολλαπλασιάζοντας τα στοιχεία του 

διανύσµατος µε τις αξίες τους µπορούµε να λάβουµε ένα βαθµωτό το οποίο 

ονοµάζουµε Τεχνική Σύνθεση (ΤΣ). Αν οι αξίες αυτές είναι οι αξίες ενός έτους βάσης 

t0 τότε τα στοιχεία του διανύσµατος ΤΣΚ (το οποίο µπορεί να µεταβάλλεται σε 

διάσταση καθώς νέα µέσα παραγωγής προστίθενται στην πορεία του χρόνου) 

µπορούν να πολλαπλασιαστούν µε τις αξίες λj0 του έτους βάσης t0, και έτσι να 

δηµιουργηθεί µια χρονοσειρά του δείκτη ΤΣ, ο οποίος δείκτης θα εκφράζει τη 

διαχρονική αύξηση της ποσότητας των µέσων παραγωγής ανά εργαζόµενο. Εποµένως 

αν έχουµε το διάνυσµα:  

ΤΣΚ = [kj] = διάνυσµα των (ποσοτήτων των) µέσων παραγωγής ανά εργαζόµενο 

στον χρόνο t, 

τότε µπορούµε να λάβουµε το βαθµωτό µέτρο της ΤΣΚ ως: 

TΣ = ∑ ,-.  /--   

Εν συνεχεία θέτουµε h = o αριθµός ωρών που δουλεύει ένας εργαζόµενος στον χρόνο 

t. λj, λi = µοναδιαίες αξίες των εµπορευµάτων που απαρτίζουν τα µέσα παραγωγής (j) 

και τα µισθιακά αγαθά (i) αντίστοιχα στον χρόνο t. λj0 ,λi0 = µοναδιαίες αξίες των 

εµπορευµάτων που απαρτίζουν τα µέσα παραγωγής (j) και τα µισθιακά αγαθά (i) 

αντίστοιχα στον χρόνο βάσης t0. wi = ποσότητες των εµπορευµάτων (i) που 

απαρτίζουν τα µισθιακά αγαθά (πραγµατικός µισθός) στον χρόνο t. wi0 = ποσότητες 

των εµπορευµάτων (i) που απαρτίζουν τα µισθιακά αγαθά (πραγµατικός µισθός) στον 

χρόνο βάσης t0. v0 = µια σταθερά που αντιπροσωπεύει τη µοναδιαία αξία της 

εργατικής δύναµης στο έτος βάσης t0. 

Θέτουµε C/v = c'/v' και C/l = c'/h, όπου c' and v' είναι τα ανά εργαζόµενο αντίστοιχα 

µεγέθη. Τότε λαµβάνουµε: 



288 

 

c' 1 ∑ ,-- 2 /- � 3∑ 455 265∑ 4j05 2659 2 ∑ ,j0- 2 /-�λ� 2 TC 

όπου λ1 είναι ένας δείκτης της µοναδιαίας αξίας των µέσων παραγωγής.226 

Παρόµοια: 

?@ 1 A ,B
B

2 CB � D ∑ ,BB 2 CB∑ ,B.B 2 CBE 2 D ∑ ,B.B 2 CB∑ ,B.B 2 CB.E 2 FA ,B.
B

2 CB.G � ,H 2 C 2 ?. 

όπου λ2 είναι ένας δείκτης της  µοναδιαίας αξίας των µισθιακών αγαθών και w είναι 

ένας δείκτης του πραγµατικού µισθού.227 

Οπότε η έκφραση της ΑΣΚ είναι: 

C/v = (TΣ/v0) (λ1/λ2) (1/w) 

Ενώ η έκφραση της ΥΣΚ είναι: 

C/l = (TΣ/v0) (λ1) (v0/h) 

Η τάση προς µηχανοποίηση της παραγωγής σηµαίνει ότι τόσο οι αριθµητικές τιµές 

των στοιχείων του διανύσµατος ΤΣΚ όσο και ο αριθµός των στοιχείων που 

απαρτίζουν το εν λόγω διάνυσµα (η διάσταση του) θα αυξάνονται. Έτσι, µε 

δεδοµένες τις αξίες των µέσων παραγωγής, αλλά και της αξίας της εργατικής 

δύναµης, στο έτος βάσης t0, ο λόγος  TΣ/v0 θα αυξάνεται διαχρονικά, και καθώς 

αποτελεί τµήµα της έκφρασης τόσο της ΑΣΚ όσο και της ΥΣΚ, θα είναι παράγοντας 

αυξητικής τάσης και για τις δύο αυτές εκφάνσεις της σύνθεσης κεφαλαίου. Ο Μαρξ 

αποκαλεί τον λόγο TΣ/v0 “Οργανική Σύνθεση του Κεφαλαίου” (ΟΣΚ). 

ΟΣΚ =  TΣ/v0 

Περιγράφει δε τη σχέση µεταξύ ΤΣΚ, ΑΣΚ και ΟΣΚ ως εξής: 

                                                           
226

 Ο δείκτης λ1 είναι ένας δείκτης (αξιών) Paasche: σταθμίζει τις αξίες με βάση τις τρέχουσες 

ποσότητες των μέσων παραγωγής. 

227
 Ο δείκτης λ2 είναι ένας δείκτης (αξιών) Paasche: σταθμίζει τις αξίες με βάση τις τρέχουσες 

ποσότητες των μισθιακών εμπορευμάτων που απαρτίζουν τον πραγματικό μισθό. Ο δείκτης w είναι 

ένας δείκτης (ποσοτήτων) Laspeyres: σταθμίζει τις ποσότητες των μισθιακών εμπορευμάτων που 

απαρτίζουν τον πραγματικό μισθό  με τις αξίες του έτους βάσης. 
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“Η σύνθεση του κεφαλαίου πρέπει να γίνει κατανοητή µε µια διπλή 

έννοια. Από την άποψη της αξίας, καθορίζεται από την αναλογία στην 

οποία [το κεφάλαιο] χωρίζεται σε σταθερό κεφάλαιο, δηλαδή σε αξία των 

µέσων παραγωγής, και σε µεταβλητό κεφάλαιο, δηλαδή στην αξία της 

εργατικής δύναµης, στο συνολικό άθροισµα των µισθών. Από την άποψη 

της ύλης, και ανάλογα µε τον τρόπο που λειτουργεί στη διαδικασία της 

παραγωγής, κάθε κεφάλαιο χωρίζεται σε µέσα παραγωγής και ζωντανή 

εργατική δύναµη. Αυτή η τελευταία σύνθεση καθορίζεται από τη σχέση 

ανάµεσα στη µάζα των µέσων παραγωγής από τη µια µεριά, και από τη 

µάζα της εργατικής δύναµης που είναι απαραίτητη για την απασχόληση 

τους από την άλλη. Ονοµάζω την πρώτη, αξιακή σύνθεση, και τη 

δεύτερη, τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου. Ανάµεσα στις δυο υπάρχει 

στενή συσχέτιση. Για να την εκφράσω, ονοµάζω την αξιακή σύνθεση του 

κεφαλαίου, στο βαθµό που καθορίζεται από την τεχνική σύνθεση και 

αντανακλά τις αλλαγές της τελευταίας, οργανική σύνθεση του 

κεφαλαίου” (Κεφάλαιο Ι, σ. 762). 

Από τα παραπάνω βλέπουµε ότι η ΟΣΚ είναι ο σύνδεσµος µεταξύ ΤΣΚ, ΑΣΚ και 

ΥΣΚ. Ωστόσο οι τελευταίες δύο εξαρτώνται και από άλλους όρους, των οποίων η 

επίδραση φυσικά θα πρέπει να εξεταστεί. Πιο συγκεκριµένα, και σε ότι αφορά την 

ΑΣΚ, ο όρος (λ1/λ2) αναµένεται να έχει περιορισµένη επίδραση για δύο λόγους. 

Πρώτον, το γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος δεν περιορίζεται σε συγκεκριµένους 

τοµείς αλλά, µε το πέρασµα του χρόνου, διαχέεται σε όλη την οικονοµία,228 σηµαίνει 

ότι οι µεταβολές του (λ1/λ2) λαµβάνουν χώρα εντός περιορισµένων ορίων, µε 

αποτέλεσµα το κλάσµα αυτό να είναι κοντά στη µονάδα. ∆εύτερον, ο διαχωρισµός 

                                                           
228

 “Η αύξηση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου δεν περιορίζεται σε κάποια επιμέρους σφαίρα 

της παραγωγής αλλά πραγματοποιείται λίγο ή πολύ σε όλες· επομένως οι μεταβολές στην 

παραγωγικότητα αντανακλώνται γενικά σε όλη την οικονομία.” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, παρατίθεται στο 

Τσαλίκη & Τσουλφίδης 2015, σ. 271) “Διαφορετικοί βιομηχανικοί κλάδοι μπορούν να αναπτύξουν 

την παραγωγικότητα της εργασίας με διαφορετικούς ρυθμούς και σε διαφορετικές περιόδους, αλλά 

κατά την ιστορική πορεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, η μέση παραγωγικότητα της κοινωνικής 

εργασίας σε αυτές τις δύο ευρείες κατηγορίες, δηλαδή στις βιομηχανίες κεφαλαιουχικών και 

καταναλωτικών αγαθών, δεν μπορεί να ξεχωριστεί μεταξύ τους” (Mage 2013). 
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της οικονοµίας σε Τοµέα Παραγωγής Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Τοµέας Ι) και σε 

Τοµέα Παραγωγής Καταναλωτικών Αγαθών (Τοµέας ΙΙ) εξ ορισµού δεν µπορεί να 

είναι αυστηρός, καθώς πολλά προϊόντα µπορούν να χρησιµεύσουν τόσο ως µέσα 

παραγωγής ο όσο και ως καταναλωτικά αγαθά (όπως το πετρέλαιο για παράδειγµα)· 

αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει πολύ σηµαντική επικάλυψη µεταξύ των δύο τοµέων καθώς 

πολλοί οικονοµικοί κλάδοι κατατάσσονται και στους δύο τοµείς, πράγµα που 

ουδετεροποιεί περαιτέρω την επίδραση του (λ1/λ2) (Τσαλίκη & Τσουλφίδης 2015, σ. 

271). Αποµένει η επίδραση του όρου (1/w), όπου µια αυξητική τάση (διαχρονικά) του 

πραγµατικού µισθού θα έχει ως αποτέλεσµα ότι η ΟΣΚ θα αποτελεί το άνω όριο της 

ΑΣΚ. 

Ερχόµενοι τώρα στην ΥΣΚ, µπορούµε να διατυπώσουµε την ακόλουθη σχέση της µε 

την ΑΣΚ: 

I ? �⁄ �I J⁄ � 2 �J ?⁄ � � �I J⁄ � 2 K?�s? M � �I J⁄ � 2 N1 � P?Q 

Βλέπουµε λοιπόν ότι η ΑΣΚ εξαρτάται από την ΥΣΚ και το ποσοστό της υπεραξίας. 

Το δεύτερο µπορούµε να το γράψουµε ως εξής 

P? � J R ?? � J S⁄ R ? S⁄? S⁄ � T R CC  

όπου Ν ο αριθµός των εργαζοµένων, y η παραγωγικότητα της εργασίας (εκφρασµένης 

ως ώρες εργασίας που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος προς τον αριθµό 

των εργαζόµενων) και w η µέση αξία της εργατικής δύναµης. Σύµφωνα µε τον Μαρξ 

η αναµενόµενη πορεία του ποσοστού υπεραξίας στην πορεία του χρόνου είναι 

ανοδική, καθώς µε τη συνεχή µηχανοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας αφενός 

αυξάνεται η παραγωγικότητα της εργασίας ραγδαία, αφετέρου, εφόσον ο κύριος 

τύπος απόσπασης υπεραξίας γίνεται πλέον η σχετική υπεραξία, η αξία της εργατικής 

δύναµης τείνει να µειώνεται.229 Επιπλέον, η αξία της εργατικής δύναµης, δεδοµένης 

                                                           
229

 Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι απόλυτα συμβατό στα πλαίσια της μαρξικής θεωρίας το να έχουμε 

από τη μια αύξηση του ποσοστού υπεραξίας μέσω της μείωσης της αξίας της εργατικής δύναμης και 

από την άλλη, αύξηση, έως ενός βαθμού βέβαια, των καταναλωτικών αγαθών που απαρτίζουν το 

καλάθι του πραγματικού μισθού: “Αλλά η αυξανόμενη παραγωγικότητα της εργασίας συνοδεύεται 

από το φτήναιμα του εργάτη [...] και επομένως συνοδεύεται από ένα υψηλότερο ποσοστό 
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της ισχύος του κεφαλαίου έναντι της εργασίας, δεν µπορεί ούτως ή άλλως να 

αυξάνεται µε ρυθµό ταχύτερο από τον ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας, 

τουλάχιστον για σηµαντικό χρονικό διάστηµα,230 γιατί αν συµβεί κάτι τέτοιο, πέραν 

κάποιων ορίων, τότε η επακόλουθη υποκατάσταση της εργασίας από το κεφάλαιο θα 

αυξήσει τον εφεδρικό στρατό της εργασίας και θα µειώσει την αξία της εργατικής 

δύναµης, οπότε αυτός είναι ένας ακόµα παράγων για τον οποίο αναµένεται ότι το 

ποσοστό της υπεραξίας διαχρονικά θα αυξάνεται.  

Σε ότι αφορά δε την τάση της ΥΣΚ, δηλαδή τον µαρξικό λόγο κεφαλαίου-προϊόντος,  

ο Μαρξ αναµένει ότι αυτός διαχρονικά θα αυξάνεται:  

“Η αξία ενός εµπορεύµατος καθορίζεται από τον συνολικό χρόνο 

εργασίας που περιέχεται σε αυτό, τόσο παρελθούσας όσο και ζωντανής 

εργασίας.231 Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας συνίσταται 

ακριβώς στο γεγονός ότι το µερίδιο της ζωντανής εργασίας µειώνεται 

ενώ εκείνο της παρελθούσας εργασίας αυξάνεται [η έµφαση δική µας], 

αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε το συνολικό άθροισµα εργασίας που 

περιέχεται στο εµπόρευµα να µειώνεται· µε άλλα λόγια η ζωντανή 

εργασία µειώνεται σε µεγαλύτερο βαθµό από εκείνον που η 

παρελθούσα εργασία αυξάνεται· η παρελθούσα εργασία που 

                                                                                                                                                                      
υπεραξίας, ακόμα και αν οι πραγματικοί μισθοί ανεβαίνουν. Οι τελευταίοι [ωστόσο] δεν αυξάνονται 

ποτέ τόσο όσο η παραγωγικότητα της εργασίας” (Κεφάλαιο Ι, σ. 753). 

230
 “Μια άνοδος στην τιμή της εργασίας που προέρχεται από τη συσσώρευση του κεφαλαίου 

συνεπάγεται τις εξής εναλλακτικές: Είτε η τιμή της εργασίας συνεχίζει να αυξάνεται επειδή η άνοδος 

της δεν εμπλέκεται με την πρόοδο της συσσώρευσης [...] Είτε, στην άλλη περίπτωση, η συσσώρευση 

[του κεφαλαίου] επιβραδύνεται συνεπεία της ανόδου της τιμής της εργασίας [...] Ο ρυθμός της 

συσσώρευσης μειώνεται∙ αλλά αυτό συνεπάγεται πως ο κύριος λόγος αυτής της μείωσης 

εξαφανίζεται, δηλαδή η δυσαναλογία μεταξύ κεφαλαίου και εκμεταλλεύσιμης εργατικής δύναμης. Ο 

μηχανισμός της καπιταλιστικής παραγωγής απομακρύνει τα εμπόδια που προσωρινά ο ίδιος 

δημιουργεί. Η τιμή της εργασίας πέφτει ξανά σε ένα επίπεδο που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του 

κεφαλαίου για αυτοαξιοποίηση, ανεξάρτητα από το αν το επίπεδο αυτό είναι κάτω από, ίδιο με, ή 

πάνω από αυτό που ήταν το φυσιολογικό πριν συμβεί η άνοδος των μισθών” (Κεφάλαιο Ι, σ. 770). 

231
 Παρελθούσα (ή 'νεκρή') εργασία είναι η εργασία που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των 

μέσων παραγωγής∙ ‘ζωντανή εργασία’ είναι η εργασία που προσθέτει νέα αξία, και επομένως 

περιλαμβάνει τόσο την αξία της εργατικής δύναμης όσο και την υπεραξία. 
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εµπεριέχεται στην αξία ενός εµπορεύµατος – το σταθερό τµήµα του 

κεφαλαίου – αποτελείται κατά το ένα µέρος από τη φυσιολογική φθορά 

του παγίου κεφαλαίου και κατά το άλλο µέρος από το κυκλοφορούν 

σταθερό κεφάλαιο που ενσωµατώνεται τελείως στο εµπόρευµα: πρώτες 

και βοηθητικές ύλες. Το τµήµα της αξίας που προέρχεται από τις 

πρώτες και βοηθητικές ύλες πρέπει να µειωθεί λόγω της [αυξανόµενης] 

παραγωγικότητας της εργασίας, αφού σε ότι τις αφορά, αυτή η 

παραγωγικότητα εκφράζεται ακριβώς στο γεγονός ότι η αξία τους έχει 

πέσει. Και όµως είναι ακριβώς ένα χαρακτηριστικό της αυξανόµενης 

παραγωγικότητας της εργασίας ότι το πάγιο τµήµα του σταθερού 

κεφαλαίου θα πρέπει να επιδείξει µια πολύ έντονη αύξηση, και µαζί µε 

αυτό επίσης, και το τµήµα της αξίας που µεταφέρει στα εµπορεύµατα 

σαν φυσιολογική φθορά” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, 369-70). 

To παραπάνω χωρίο καταδεικνύει την πεποίθηση του Μαρξ ότι η µηχανοποίηση της 

παραγωγής, που συνεπάγεται την αύξηση του παγίου κεφαλαίου ανά εργαζόµενο, 

συνδυάζεται µε την κεφαλαιοποίηση της παραγωγής, δηλαδή την αύξηση της 

ποσότητας και της αξίας του παγίου κεφαλαίου ανά µονάδα προϊόντος. Από τον τύπο 

της ΑΣΚ παρατηρούµε λοιπόν ότι η ΥΣΚ θα αποτελεί το κατώτερο όριο της ΑΣΚ. 

Στο Σχήµα 1 παρουσιάζουµε τις, αναµενόµενες από τη µέχρι τώρα συζήτηση, 

διαχρονικές πορείες των διάφορων µορφών σύνθεσης κεφαλαίου. Να σηµειωθεί ότι ο 

όρος ΤΣ(Κ) είναι η βαθµωτή έκφραση του διανύσµατος της ΤΣΚ, όπως συζητήθηκε 

παραπάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

Σχήµα 1: ∆ιαχρονικές Πορείες Συνθέσεων Κεφαλαίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε όρους νεοκλασικών µικροοικονοµικών λοιπόν, µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει 

µια αντιστάθµιση της µείωσης του “µεταβλητού κόστους” (του κόστους εργασίας και 

πρώτων υλών) ανά µονάδα προϊόντος από µία αύξηση του “παγίου κόστους” ανά 

µονάδα προϊόντος, µε τελικό καθαρό αποτέλεσµα ωστόσο την µείωση του µοναδιαίου 

κόστους και της µοναδιαίας αξίας του προϊόντος. Από αυτή τη διαχρονική τάση της 

ΥΣΚ, µπορεί να συναχθεί η ακόλουθη σχέση που αφορά το ποσοστό κέρδους: 

r � #
$ � U V⁄

W V⁄ � U )⁄
�W X⁄ �2�X V⁄ � � U V⁄

���s V⁄ �2�W X⁄ � � �l C⁄ � 2 N U V⁄
��s V⁄ Q (1) 

Ο όρος (s/v)/(1+s/v), που αποτελεί µια έκφραση του µεριδίου της υπεραξίας στο 

συνολικό προϊόν µια και είναι ίσος µε  s/l, θα αυξάνεται µε ολοένα µειούµενο ρυθµό 

καθώς στο όριο θα πλησιάζει τη µονάδα. Εποµένως η πορεία του ποσοστού κέρδους 

θα εξαρτηθεί από τον όρο (l/C), δηλαδή από το λόγο προϊόντος- κεφαλαίου. Ικανή 

εποµένως προϋπόθεση για την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους αποτελεί η 

διαχρονική κεφαλαιοποίηση της παραγωγής, δηλαδή η διαχρονική αύξηση της ΥΣΚ. 

Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η πτώση του ποσοστού κέρδους όπως συνάγεται από 

τη σχέση (1), δεν προϋποθέτει την ισχύ της εργασιακής θεωρίας της αξίας. Από τη 
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στιγµή που στην (1) ο όρος (s/v)/(1+(s/v)) τείνει ούτως ή άλλως στη µονάδα τα πάντα 

εξαρτώνται από τη διαχρονική πορεία του λόγου κεφαλαίου-προϊόντος.  

Ακόµα και αν, θεωρητικά, το σύνολο της προστιθέµενης  αξίας απορροφηθεί από την 

υπεραξία και το µεταβλητό κεφάλαιο τείνει στο 0, έτσι ώστε l = smax, τότε θα έχουµε 

r = smax/C = R 

όπου R το µέγιστο ποσοστό κέρδους. Και σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν η υπόθεση 

της κεφαλαιοποίησης της παραγωγής παίζει έναν καίριο ρόλο, καθώς αποτελεί την 

αναγκαία και ικανή συνθήκη για την πτωτική τάση του µέγιστου, αυτή τη φορά, 

ποσοστού κέρδους. Στο Σχήµα 2 παραθέτουµε µια ιδεατή απεικόνιση της πτωτικής 

τάσης του πραγµατικού ποσοστού κέρδους r, το οποίο συµπιέζεται και από τα πάνω, 

λόγω της πτωτικής τάσης του µέγιστου ποσοστού κέρδους R. 

Σχήµα 2: Μέγιστο και Πραγµατικό Ποσοστό Κέρδους 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6 Αντεπιδρώντες Παράγοντες 

Στο κεφάλαιο 14 του Κεφαλαίου ΙΙΙ ο Μαρξ αναφέρει και µια σειρά από 

αντεπιδρώντες παράγοντες που ασκούν ανασχετική επίδραση στην πτωτική τάση του 

ποσοστού κέρδους. Αυτοί περιλαµβάνουν:  

(α) µια αύξηση της αποσπώµενης υπεραξίας που µπορεί να οφείλεται σε διάφορους 

λόγους όπως η επιµήκυνση της εργάσιµης ηµέρας (που αυξάνει την απόλυτη 

υπεραξία), η αύξηση του εργαζόµενου πληθυσµού (ο Μαρξ αναφέρει τη µετάβαση 
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από έναν εργαζόµενο πληθυσµό κατά βάση ανδρικό σε έναν άλλο όπου εργάζονται 

και οι γυναίκες, αλλά και τα παιδιά από κάποια ηλικία και άνω). Σηµειώνεται επίσης 

το αρχικά θετικό αντίκτυπο που έχουν στο ποσοστό κέρδους τα αποτελέσµατα της 

τεχνικής προόδου σε διάφορους κλάδους, καθώς, µέσω της πρόσκαιρης άντλησης 

υπερκερδών από τους καινοτόµους επιχειρηµατίες, εµποδίζουν τη πτώση του 

ποσοστού κέρδους, “αν και εν τέλει πάντα την επιταχύνουν περαιτέρω” (Κεφάλαιο 

ΙΙΙ, σσ. 340-341). 

(β) η µείωση των µισθών κάτω από την αξία της εργατικής δύναµης. 

(γ) η µείωση της αξίας των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου, λόγω της 

τεχνολογικής προόδου.232 

(δ) σε περίπτωση σχετικά µεγάλου εργασιακού υπερπληθυσµού, η ύπαρξη µεγάλου 

αριθµού ανέργων διαθέσιµων σε πολύ χαµηλούς µισθούς ενθαρρύνει τη δηµιουργία ή 

την επέκταση οικονοµικών τοµέων µε χαµηλή σύνθεση κεφαλαίου. Το υψηλότερο 

ποσοστό κέρδους σε αυτούς τους κλάδους, µέσω της τάσης για διακλαδική εξίσωση 

των επιµέρους ποσοστών κέρδους σε ένα γενικό ποσοστό, µπορεί να αποτελέσει έναν 

ανασχετικό παράγοντα στην πτωτική τάση του γενικού ποσοστού κέρδους. 

(ε) στο βαθµό που το εξωτερικό εµπόριο φτηναίνει τα µισθιακά αγαθά που χρειάζεται 

η εργατική δύναµη για να αναπαραχθεί, το ποσοστό υπεραξίας τείνει να αυξηθεί, ενώ 

στο βαθµό που φτηναίνει τα κεφαλαιουχικά αγαθά µειώνεται ο παρονοµαστής του 

ποσοστού κέρδους C. 

 

4.1.7 Καθαρό Αποτέλεσµα µεταξύ ‘Τάσης’ και ‘Αντεπιδρώντων Παραγόντων’ 

Πολύ µελάνι έχει χυθεί αναφορικά µε τον βαθµό στον οποίο οι 'αντεπιδρώντες 

παράγοντες' τροποποιούν το ΝΠΤΠΚ σε σηµείο που είτε να αντιστρέφουν την τάση 

του ποσοστού κέρδους είτε να µην παρουσιάζει κάποια καθαρή τάση η εν λόγω 

µεταβλητή. Ο ίδιος ο Μαρξ ήταν αρκετά σαφής σε ότι αφορά τη θέση του για την 
                                                           
232

 Αν και ο Μαρξ περιγράφεται συχνά ως ένας οικονομολόγος για τον οποίο η τεχνολογική μεταβολή 

συνίσταται σχεδόν αποκλειστικά στην εξοικονόμηση εργασίας εντούτοις συζήτησε εκτενώς εκείνες 

τις  τεχνολογικές μεταβολές που αφορούσαν την εξοικονόμηση σταθερού κεφαλαίου (τόσο παγίου 

όσο και κυκλοφορούντος) και υπογράμμισε τη θετική τους επίδραση στην πορεία του ποσοστού 

κέρδους (Rosenberg 1976, σσ. 68-69). 
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καθαρή τάση του ποσοστού κέρδους, αφού λάβει κανείς υπόψη του και την επίδραση 

των αντεπιδρώντων παραγόντων: 

“... οι ίδιοι λόγοι που προκαλούν µια πτώση στο γενικό ποσοστό κέρδους 

δίνουν λαβή σε αντεπιδρώντα αποτελέσµατα που εµποδίζουν αυτήν την 

πτώση, την καθυστερούν και ακόµα-ακόµα την παραλύουν. Αυτοί [οι 

λόγοι] δεν αναιρούν το νόµο, αλλά εξασθενίζουν το αποτέλεσµα του. Αν 

δεν συνέβαινε αυτό, τότε δεν θα ήταν η πτώση του γενικού ποσοστού 

κέρδους που θα ήταν ακατανόητη, αλλά µάλλον η σχετική βραδύτητα αυτής 

της πτώσης, [καθώς] ο νόµος λειτουργεί απλά ως µία τάση, της οποίας η 

επίδραση είναι αποφασιστική µόνο κάτω από συγκεκριµένες ιδιαίτερες 

συνθήκες και σε βάθος µακρών περιόδων [η έµφαση δική µας]” (Κεφάλαιο 

ΙΙΙ, σ. 346). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι αποτελούσε πεποίθηση του Μαρξ πως οι αντεπιδρώντες 

παράγοντες δεν αρκούν για να αναιρέσουν, εν τέλει, την ισχύ του “πιο σηµαντικού 

νόµου της πολιτικής οικονοµίας”. Η βασική κριτική που έχει διατυπωθεί συνίσταται 

στο ότι συνεπεία της αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας αφενός µειώνεται η 

αξία των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου και εποµένως µειώνεται η οργανική (και 

αξιακή) σύνθεση (πράγµα που αυξάνει το ποσοστό κέρδους) και αφετέρου αυξάνεται 

το ποσοστό της υπεραξίας γιατί η απόσπαση σχετικής υπεραξίας µειώνει το v και 

αυξάνει το s. Τελικό συµπέρασµα αυτής της επιχειρηµατολογίας είναι πως αν 

θέσουµε r =  (s/v)/ (C/v), το καθαρό αποτέλεσµα της τάσης του αριθµητή και του 

παρονοµαστή είναι απροσδιόριστο. 

Σε ότι αφορά την απαξίωση (‘devaluation’) των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου η 

άποψη του Μαρξ είναι πως αυτή απλώς προκαλεί µια υστέρηση του µεγέθους της 

αξίας έναντι του µεγέθους της µάζας του σταθερού κεφαλαίου. Η καθαρή τάση 

συνίσταται αναµφισβήτητα στην αύξηση της αξίας του συνολικού σταθερού (παγίου) 

κεφαλαίου: 

“∆εν υπάρχει αµφιβολία για το ότι οι µηχανές γίνονται πιο φτηνές, και 

αυτό για δύο λόγους: (1) λόγω της χρήσης µηχανών στην παραγωγή 

των πρώτων υλών από τις οποίες κατασκευάζονται οι µηχανές, (2) 

λόγω της χρήσης των µηχανών στον µετασχηµατισµό αυτών των υλών 

σε µηχανές. Λέγοντας αυτό, λέµε ήδη δύο πράγµατα. Πρώτον, ότι και 
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στους δύο αυτούς τοµείς, εν συγκρίσει µε τα εργαλεία που απαιτούνται 

στη βιοµηχανία της περιόδου της µανουφακτούρας, η αξία του 

κεφαλαίου που δαπανάται για µηχανές αυξάνεται σε σχέση µε το 

κεφάλαιο που δαπανάται για µισθούς. ∆εύτερον, αυτό που φτηναίνει 

είναι η ξεχωριστή µηχανή και τα συστατικά µέρη της, από την άλλη 

όµως αναπτύσσεται ένα ολόκληρο σύστηµα µηχανών: το εργαλείο δεν 

αντικαθίσταται απλώς από µία µόνο µηχανή, αλλά από ένα ολόκληρο 

σύστηµα, και τα εργαλεία που ίσως να έπαιζαν πρωτύτερα τον κύριο 

ρόλο ... είναι τώρα συναθροισµένα κατά χιλιάδες. Κάθε ξεχωριστή 

µηχανή που αντιπαρατίθεται στον εργάτη είναι αυτή καθεαυτή µια 

κολοσσιαία συνάθροιση εργαλείων, τα οποία ο εργάτης 

χρησιµοποιούσε πριν ξεχωριστά, π.χ. 1800 αδράχτια αντί ενός. Αλλά 

επιπλέον η µηχανή  περιέχει και στοιχεία που το παλιό εργαλείο δεν 

είχε. Παρά [λοιπόν] το φτήναιµα των ξεχωριστών στοιχείων, η τιµή 

όλου του συνόλου αυξάνεται τροµερά [η έµφαση δική µας] και η 

παραγωγικότητα συνίσταται ακριβώς στη συνεχή επέκταση των 

µηχανών […] Είναι λοιπόν αυταπόδεικτο ή αποτελεί µια ταυτολογική 

πρόταση το ότι η αυξανόµενη παραγωγικότητα της εργασίας η οποία 

προκαλείται από τις µηχανές αντιστοιχεί στην αυξηµένη αξία των 

µηχανών σε σχέση µε τη µάζα της απασχολούµενης εργασίας” 

(Θεωρίες για την Υπεραξία ΙΙΙ, σσ. 366-67). 

Ερχόµαστε τώρα στο ζήτηµα του βαθµού αύξησης του ποσοστού υπεραξίας και στο 

κατά πόσο αυτό µπορεί να υπερκεράσει την αύξηση στην αξιακή σύνθεση του 

κεφαλαίου. Αρχής γενοµένης από τον Bortkiewicz (1907, σ. 47), διατυπώθηκε η 

κατηγορία ότι ο Μαρξ αφού πρώτα συνήγαγε το ΝΠΤΠΚ από την πορεία της 

σύνθεσης του κεφαλαίου, στη συνέχεια θεώρησε την αύξηση του ποσοστού της 

υπεραξίας ως απλώς έναν αντεπιδρώντα παράγοντα, αντί να εξετάσει την επίδραση 

που ασκεί η τεχνολογική πρόοδος ταυτόχρονα και στις δύο µεταβλητές, ως όφειλε.233 

Κατ' αρχάς θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ξανά ότι ο Μαρξ θεωρεί πως ο καπιταλισµός 

χαρακτηρίζεται τόσο από µια τάση για ένα αυξανόµενο ποσοστό υπεραξίας όσο και 

                                                           
233 Η άποψη του Bortkiewicz αναφέρεται στον Sweezy (1942, σ. 104). Παρόμοια είναι και η άποψη 

του ίδιου του Sweezy (σ. 102), αλλά και της Robinson (1966, σ. 38-39) 
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από µία τάση για ένα µειούµενο ποσοστό κέρδους.234 

Πως όµως αιτιολογεί ο Μαρξ την θέση του περί της καθαρής τάσης του ποσοστού 

κέρδους; Πρώτα-πρώτα ο ρυθµός µείωσης της αξίας της εργατικής δύναµης 

υπολείπεται σε απόλυτους όρους του ρυθµού αύξησης της παραγωγικότητας της 

εργασίας. Αυτό συµβαίνει γιατί ενώ η τεχνολογική πρόοδος αυξάνει την σύνθεση του 

κεφαλαίου σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας, η απόσπαση σχετικής υπεραξίας, και 

συνακόλουθα η µείωση της αξίας της εργατικής δύναµης, εξαρτάται µόνο από την 

αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας στους τοµείς εκείνους που παράγουν (είτε 

άµεσα είτε έµµεσα) τα αγαθά εκείνα που απαρτίζουν τον πραγµατικό µισθό των 

εργαζοµένων (Θεωρίες για την Υπεραξία ΙΙΙ, σ. 300). 

∆εύτερον, και ακόµα σηµαντικότερο όµως, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν εγγενή και 

ανυπέρβλητα όρια σε ότι αφορά το βαθµό στον οποίο µπορεί να αυξηθεί η µάζα της 

αποσπώµενης υπεραξίας: 

“Όσο µεγαλύτερη είναι η υπεραξία του κεφαλαίου πριν την αύξηση της 

παραγωγικής δύναµης, όσο µεγαλύτερη είναι η ποσότητα της αρχικής 

υπερεργασίας ή υπεραξίας του κεφαλαίου· ή, όσο µικρότερο είναι το 

τµήµα της εργάσιµης ηµέρας που αποτελεί το ισοδύναµο του 

εργάτη,235 που εκφράζει την αναγκαία εργασία, τόσο µικρότερη είναι η 

αύξηση της υπεραξίας που το κεφάλαιο αποσπά µέσω της αύξησης της 

παραγωγικής δύναµης. Η υπεραξία του αυξάνεται, αλλά σε ολοένα 

µικρότερη αναλογία ως προς την ανάπτυξη της παραγωγικής δύναµης. 

Όσο πιο ανεπτυγµένο είναι ήδη λοιπόν το κεφάλαιο, όσο περισσότερη 

υπερεργασία έχει δηµιουργήσει, σε τόσο πιο τροµερό βαθµό θα πρέπει 

                                                           
234 “Η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους συνδέεται με μια αυξητική τάση του ποσοστού 

υπεραξίας, δηλαδή του βαθμού εκμετάλλευσης της εργασίας ... Το ποσοστό του κέρδους δεν 

πέφτει επειδή η εργασία καθίσταται λιγότερο παραγωγική αλλά επειδή καθίσταται περισσότερο 

παραγωγική. Η άνοδος στο ποσοστό υπεραξίας και η πτώση στο ποσοστό του κέρδους είναι 

απλώς ιδιαίτερες μορφές [particular forms] που εκφράζουν την αυξανόμενη παραγωγικότητα 

της εργασίας σε καπιταλιστικούς όρους.” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 347) 

235 Εννοεί το ισοδύναμο της αξίας της εργατικής δύναμης, του τμήματος της εργάσιμης ημέρας που 

αποτελεί την 'αναγκαία εργασία'. 
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να αναπτύξει την παραγωγική δύναµη ούτως ώστε να αυτοαξιοποιηθεί 

[‘valorize itself’] σε ολοένα µικρότερες αναλογίες, δηλαδή να 

δηµιουργήσει υπεραξία – γιατί το φράγµα του παραµένει πάντα η 

σχέση ανάµεσα στο τµήµα της ηµέρας που εκφράζει την αναγκαία 

εργασία, και σε ολόκληρη την εργάσιµη ηµέρα. Μπορεί να κινηθεί 

µόνο µεταξύ αυτών των ορίων ... Η αυτοαξιοποίηση [‘self-

valorization’] του κεφαλαίου γίνεται πιο δύσκολη ανάλογα µε το 

βαθµό που έχει ήδη αξιοποιηθεί” (Grundrisse, σ. 340). 

Το ανωτέρω χωρίο εφιστά την προσοχή στο ότι υπάρχουν κάποια εγγενή όρια που 

περιορίζουν το βαθµό απόσπασης µάζας υπεραξίας όποιο και αν είναι το ποσοστό 

υπεραξίας. Για παράδειγµα (βλ. Grundrisse, σσ. 334-338) ας ξεκινήσουµε µε ένα 

ποσοστό υπεραξίας ίσο µε 100% και ας υποθέσουµε ότι η παραγωγικότητα της 

εργασίας, στους τοµείς που αφορούν (άµεσα και έµµεσα) την δυνατότητα απόσπασης 

σχετικής υπεραξίας, διπλασιάζεται. Τότε, το τµήµα της εργάσιµης ηµέρας κατά το 

οποίο ο εργαζόµενος αναπληρώνει την εργατική του δύναµη θα µειωθεί στο 25% και 

το τµήµα της ηµέρας που αντιστοιχεί στην εκτέλεση υπερεργασίας θα διαµορφωθεί 

στο 75%. Μια αύξηση δηλαδή κατά 100% της παραγωγικότητας της εργασίας, η 

οποία αύξηση προβλέπεται να εκφραστεί σε αύξηση της ποσότητας αλλά και της 

συνολικής αξίας των στοιχείων του παγίου κεφαλαίου (µια και σε αυτά 

ενσωµατώνεται κατά βάση η τεχνολογική πρόοδος), οδηγεί σε αύξηση µόλις 50% στη 

µάζα της αποσπώµενης υπεραξίας ανά εργαζόµενο. Και αν υποθέσουµε ότι η 

παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνει ξανά κατά 100%, τότε το τµήµα της 

εργάσιµης ηµέρας που θα αντιπροσωπεύει την αναγκαία εργασία θα µειωθεί στο 

12.5% η υπερεργασία θα αυξηθεί στο 87.5% και η µάζα της αποσπώµενης υπεραξίας 

θα αυξηθεί κατά 16.6%. 

Εποµένως, (ακόµα και) τεράστιες αυξήσεις της παραγωγικής δύναµης της εργασίας, 

οι οποίες θα ανακλώνται σε ανάλογες αυξήσεις του C, θα οδηγούν όχι µόνο σε 

µικρότερου (από τον ρυθµό αύξησης του C), αλλά και σε µειούµενου, ρυθµού 

αυξήσεις της µάζας της υπεραξίας, s, και µάλιστα όσο µεγαλύτερο το ποσοστό 

υπεραξίας από το οποίο ξεκινάµε ως αφετηρία τόσο µικρότεροι θα είναι και οι ρυθµοί 

αύξησης της µάζας της υπεραξίας. Το λογικό συµπέρασµα που συνάγεται είναι 
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λοιπόν ότι το ποσοστό κέρδους r = s/C, θα παρουσιάσει πτωτική τάση.236  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αντίθετα από την (1) όπου η πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση της παραγωγής, ανεξάρτητα από την ισχύ 

ή µη της εργασιακής θεωρίας της αξίας, η συναγωγή του ΝΠΤΠΚ µε βάση την 

ανωτέρω επιχειρηµατολογία προϋποθέτει την ισχύ της εργασιακής θεωρίας της αξίας. 

Προφανώς, αν υποθέσει κανείς 'παραγωγικότητα του κεφαλαίου', δηλαδή δηµιουργία 

προστιθέµενης αξίας και από το σταθερό κεφάλαιο C πέρα από το µεταβλητό 

κεφάλαιο v, τότε η κατεύθυνση του ποσοστού κέρδους γίνεται απροσδιόριστη. 

 

4.2 Από την Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους στην Εκδήλωση 
της Κρίσης 

4.2.1 Μαρξ, Ένγκελς και Μακροί Κύκλοι 

Σε ορισµένα κείµενα του Engels, στο τέλος της ζωής του, παρουσιάζεται µια 

περιοδολόγηση της καπιταλιστικής ιστορίας του 19ου αιώνα που χαρακτηρίζεται από 

αξιοσηµείωτη οµοιότητα µε την περιοδολόγηση που έκαναν αργότερα οι πρωτοπόροι 

µελετητές των µακρών κύκλων.237 Πιο συγκεκριµένα, στον πρόλογο του για την 

αγγλική έκδοση του έργου του Η Κατάσταση της Εργατικής Τάξης στην Αγγλία, το 

                                                           
236

 Αρκετοί μαρξιστές διατείνονται ότι για τον Μαρξ τόσο ο ‘νόμος’ όσο και οι ‘αντεπιδρώντες 

παράγοντες’ ήταν εξίσου σημαντικοί, με το τελικό αποτέλεσμα σε ότι αφορά την μακροχρόνια τάση 

του ποσοστού κέρδους να είναι απροσδιόριστο. Κάποιοι μάλιστα αποδίδουν το όποιο status του 

‘νόμου’ στα μαρξικά οικονομικά στις παρεμβάσεις του Engels ο οποίος επεξεργάστηκε μετά το 

θάνατο του Μαρξ το σχετικό χειρόγραφο από το οποίο προήλθε ο 3
ος

 τόμος του Κεφαλαίου (βλ. π.χ. 

τον Reuten (2004)). Πρόσφατα ο Moseley (2014) συγκέντρωσε όλες τις αναφορές που κάνει ο Μαρξ 

στα οικονομικά γραπτά του στον ΝΠΤΠΚ από τα Grundrisse κι έπειτα. Κατά τη γνώμη μας μια 

συνολική θεώρηση των σχετικών χωρίων στο έργο του Μαρξ καταδεικνύει πέραν κάθε αμφιβολίας 

ότι ο Μαρξ ανέμενε ότι η διαχρονική αύξηση του ποσοστού υπεραξίας μπορούσε να έχει μόνο 

περιορισμένα αποτελέσματα ως ανασχετικός παράγοντας της ανόδου της σύνθεσης του κεφαλαίου 

και άρα το ποσοστό κέρδους μακροχρόνια μόνο πτωτική πορεία θα μπορούσε να ακολουθήσει. 

237
 Ενώ όμως εκείνοι έγραφαν ενόσω ο τρίτος μακρός κύκλος ήταν σε πλήρη εξέλιξη (δηλαδή, στα 

1913 ο van Gelderen και στη δεκαετία του 1920 οι de Wolff και Kondratiev) και άρα είχαν το 

πλεονέκτημα να παρατηρήσουν την μετάβαση από την καθοδική φάση του 2
ου

 μακρού κύκλου στην 

ανοδική φάση του 3
ου

 μακρού κύκλου, ο Engels, που πέθανε το 1895 δηλαδή κατά την καμπή από 

τον ένα μακρό κύκλο στον άλλον, δεν είχε αυτή τη δυνατότητα. 
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1892, ο Engels σηµειώνει ότι η περίοδος µετά την κρίση του 1847 σηµατοδοτεί µια 

νέα εποχή για τη βρετανική οικονοµία, ενώ παρακάτω αναφέρει ότι “οι προηγούµενες 

απίστευτες δηµιουργίες του ατµού και των µηχανών [κατά τη διάρκεια της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης] δεν ήταν τίποτα συγκρινόµενες µε την τεράστια έκρηξη 

της παραγωγής κατά την εικοσαετία από το 1850 έως το 1870” (Engels 2009, σ. 313 

και σ. 320). Η περίοδος δε από τα µέσα της δεκαετίας του 1870 µέχρι τις αρχές του 

1890 ήταν, σύµφωνα µε τον Engels, µια εποχή “χρόνιας στασιµότητας σε όλους τους 

κυρίαρχους βιοµηχανικούς τοµείς” της βρετανικής οικονοµίας (Engels 2009, σ. 322). 

Μάλιστα, αυτήν την θέση, που αντιστοιχεί σε µια περιγραφή της περιόδου που οι 

οικονοµικοί ιστορικοί ονόµασαν µετέπειτα Μεγάλη Ύφεση, την είχε διατυπώσει ήδη 

ο Engels το 1886 (τρία χρόνια µετά τον θάνατο του Μαρξ) στον πρόλογό του στην 

αγγλική έκδοση του πρώτου τόµου του Κεφαλαίου (Marx 1976, σ. 113). Επιπλέον, 

παρόµοια µε τους van Gelderen και Kondratiev, ο Engels επισήµανε ότι τα χρονικά 

διαστήµατα οικονοµικής άνθησης κατά τις δεκαετίες του 1830 και του 1840 

(καθοδική φάση του 1ου µακρού κύκλου) ήταν σχετικά σύντοµα σε σχέση µε τα 

χρονικά διαστήµατα στασιµότητας κατά την ίδια περίοδο (Engels 2009, σ. 318) ενώ, 

αντίστροφα, οι κρίσεις του 1857 και του 1866 δεν ήταν παρά σύντοµα διαλείµµατα 

στην γενικότερη οικονοµική άνθηση της περιόδου 1850 µε 1870 (ανοδική φάση του 

2ου µακρού κύκλου). 

Βλέπουµε λοιπόν ότι, στο τέλος της ζωής του, o Engels είχε καταλήξει σε µια 

περιοδολόγηση του καπιταλισµού, από τη δεκαετία του 1830 µέχρι και τις αρχές της 

δεκαετίας του 1890, που ουσιαστικά ήταν αυτή που υιοθέτησαν αργότερα οι 

µελετητές των µακρών κύκλων. Ωστόσο, όπως σωστά σηµειώνει και ο Kuczynski 

(1987), δεν υπάρχει κάποια θεωρία των µακρών κύκλων στα κείµενα του Engels, µια 

και δεν εξηγεί τις αιτίες µετάβασης από τη µια φάση του µακρού κύκλου στην άλλη 

και από τον έναν µακρό κύκλο στον άλλον. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό πως σε 

ότι αφορά την ‘χρόνια στασιµότητα’ του τελευταίου τετάρτου του 19ου αιώνα, ο 

Engels δεν ανέµενε ότι θα την ακολουθήσει κάποια φάση άνθησης: “ούτε το πλήρες 

κραχ [‘full crash’] θα έρθει, ούτε η περίοδος της πολυπόθητης ευηµερίας στην οποία 

είχαµε συνηθίσει πριν και µετά από αυτό [το κραχ]” (Engels 2009, σ. 322). 

Σύµφωνα µε τους Freeman και Louçã (2001, σσ. 72-73) o Μαρξ αν και γνώριζε πολύ 

καλά τις µακροχρόνιες αλλαγές που επέφεραν οι τεχνολογικές επαναστάσεις στην 

ιστορική διαδροµή των καπιταλιστικών οικονοµιών, εντούτοις, δεν παρουσιάζει 
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κάποια ανάλυση, στην συζήτηση του περί της µακροχρόνιας τάσης του ποσοστού 

κέρδους, η οποία να σχετίζεται µε µακροπερίοδες µεταβολές, και έτσι να δύναται να 

συνδεθεί µε το ζήτηµα των µακρών κύκλων. Αποδίδουν δε αυτή την απουσία στο 

γεγονός ότι ο Μαρξ έγραψε το οικονοµικό του έργο κατά τον δεύτερο µακρό κύκλο, 

ο οποίος ήταν και ο πρώτος µε διεθνή χαρακτήρα, συνεπώς θα ήταν υπερβολικό ένα 

φαινόµενο που άρχισε να κατανοείται κατά την ανοδική φάση του τρίτου µακρού 

κύκλου, να βρει οποιαδήποτε θεωρητική έκφραση στο έργο του Μαρξ, ο οποίος, στο 

κάτω-κάτω, έζησε σε µια περίοδο κατά την οποία ως κυρίαρχη κυκλική διακύµανση, 

θεωρούνταν ο (περίπου) δεκαετής κύκλος συσσώρευσης κεφαλαίου (που πήρε το 

όνοµα του Juglar). Οι  Freeman και Louçã, λοιπόν, εστιάζουν την κύρια συνεισφορά 

του Μαρξ, σε ότι αφορά τη φιλολογία περί µακρών κύκλων, στο ζήτηµα της 

επίδρασης που άσκησε, µέσω των σχολίων του περί κύκλων αναπαραγωγής των 

στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου, στον Kondratiev και άλλους προδρόµους της 

µακροκυκλικής ανάλυσης. 

O Kuczynski (1987) από την άλλη υποστηρίζει ότι ο Μαρξ γνώριζε την ύπαρξη 

‘µακρών κυµάτων’ αλλά οι κειµενικές αποδείξεις που χρησιµοποιεί για να στηρίξει 

την άποψή του είναι, ουσιαστικά, µόλις δύο: ένα χωρίο από τον τρίτο τόµο του 

Κεφαλαίου (Marx 1976, σ. 266) και ένα χωρίο από τον τρίτο τόµο των Θεωριών για 

την Υπεραξία (Marx 2000, σ. 518). Στο πρώτο χωρίο, στα πλαίσια της συζήτησης για 

τον σχηµατισµό ενός γενικού ποσοστού κέρδους σε µια καπιταλιστική οικονοµία, ο 

Μαρξ κάνει µια παροδική αναφορά σε διακυµάνσεις µεγάλης χρονικής διάρκειας που 

προκαλούν µια ‘πραγµατική αλλαγή’ (‘genuine change’) στο γενικό ποσοστό κέρδους 

µιας οικονοµίας και τις διαχωρίζει από ‘ασυνήθιστα οικονοµικά γεγονότα’ 

(‘exceptional economic events’) που οδηγούν επίσης σε ‘πραγµατικές αλλαγές’ στην 

εν λόγω µεταβλητή. Κατά τον Kuczynski αυτός ο διαχωρισµός του Μαρξ σηµαίνει 

ότι ο τελευταίος “σίγουρα” γνώριζε την ύπαρξη των “µακρών κυµάτων”, κάνοντας 

διάκριση µεταξύ ενδογενών στο σύστηµα µακροχρόνιων µεταβολών και εξωγενών 

στο σύστηµα ‘γεγονότων’ (σοκ). Στο δεύτερο χωρίο ο Μαρξ αναφέρεται σε αλλαγές 

στην παραγωγική διαδικασία που οδηγούν σε µικρές, επιφανειακές διακυµάνσεις και 

τις διακρίνει από αλλαγές στις συνθήκες παραγωγής που έχουν µακροχρόνια 

αποτελέσµατα. Εδώ ο Kuczynski υποστηρίζει ότι βρίσκεται εν σπέρµατι η θεωρία του 

Mensch περί της διαφοράς µεταξύ βασικών και βελτιωτικών καινοτοµιών. Κατά τη 

γνώµη µας, αν και τα εν λόγω χωρία, κυοφορούν κάποιες ιδέες όχι άσχετες µε τη 
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θεωρία των µακρών κύκλων, αποτελεί εντούτοις υπερβολή, από τη µεριά του 

Kuczynski, η άποψη πως τεκµηριώνουν τη θέση  ότι ο Μαρξ γνώριζε την ύπαρξη των 

µακρών κύκλων. Αυτό ωστόσο, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, δεν σηµαίνει 

και ότι στο έργο του Μαρξ δεν υπάρχουν στοιχεία πάνω στα οποία θα µπορούσε να 

βασιστεί µια θεωρία περί µακρών κύκλων. 

 

4.2.2 Η Σηµασία της Μάζας των Κερδών για την Εκδήλωση της Κρίσης 

Ο Foley (1986, σσ. 152-53) θεωρεί ότι, εκ πρώτης όψεως, το να συναχθεί µια θεωρία 

κρίσεων  µέσω του ΝΠΤΠΚ, δηλαδή, κατ' ουσίαν, µέσω της πλέον προοδευτικής 

ιστορικά τάσης του καπιταλιστικού συστήµατος που δεν είναι άλλη από τη ραγδαία 

τεχνολογική πρόοδο, φαίνεται αρκούντως δελεαστικό. Η πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους όµως είναι σύµφωνα µε τη µαρξική θεωρία ένα φαινόµενο που χαρακτηρίζει 

διαχρονικά την καπιταλιστική οικονοµία, τόσο σε περιόδους (ακόµα και ραγδαίας) 

οικονοµικής άνθησης όσο και σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης. Αυτό που 

απουσιάζει λοιπόν, διατείνεται ο Foley, είναι η λειτουργία ενός συστηµατικού 

µηχανισµού που θα συνδυάζει τη µετάβαση από µια περίοδο µπουµ (µε πτωτική τάση 

ποσοστού κέρδους) σε µια περίοδο κρίσης (µε πτωτική τάση ποσοστού κέρδους).238 

Πράγµατι, η πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους δεν αρκεί από µόνη της για να 

εκδηλωθεί µια κρίση, πόσο µάλλον µια κρίση των διαστάσεων και της έντασης που 

θα αναµενόταν στα πλαίσια της περιοδολόγησης των µακρών κύκλων. Αν συνέβαινε 

κάτι τέτοιο τότε ο καπιταλισµός δεν θα χαρακτηριζόταν, µεταξύ άλλων, από µια 

διαδοχή τεχνολογικών επαναστάσεων, αλλά από µια διαδοχή τεχνολογικών 

συρρικνώσεων.  

Η θεωρία του ΝΠΤΠΚ προβλέπει πως κάλλιστα δύναται ένα πτωτικό (γενικό) 

ποσοστό κέρδους να συνυπάρχει µε µια αυξανόµενη µάζα κερδών (και µάλιστα για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα). Μάλιστα κάτι τέτοιο όχι µόνο θα µπορούσε απλώς να 

συµβεί αλλά είναι, επιπλέον, και απολύτως αναµενόµενο να συµβεί (και αποτελεί µια 

κατάσταση που χαρακτηρίζει τις περιόδους ανόδου του µακρού κύκλου).239 Από τον 

                                                           
238 Την υποτιθέμενη απουσία ενός τέτοιου μηχανισμού στην ανάλυση του Μαρξ σχολιάζουν και οι 

Fine & Saad-Filho (2010, σ. 102) 

239 “Έτσι η ίδια εξέλιξη στην κοινωνική παραγωγικότητα της εργασίας εκφράζεται, με την πρόοδο 
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τύπο του ποσοστού κέρδους έχουµε: 

r = s/C ↔  s = r * C  

Συνεπώς η µάζα των κερδών δεν εξαρτάται από την πτώση του ποσοστού κέρδους 

µόνο αλλά και από την τάση του C, που αναµένεται φυσικά να είναι αυξητική 

δεδοµένης της ραγδαίας συσσώρευσης κεφαλαίου που χαρακτηρίζει τον καπιταλισµό. 

Αν θεωρήσουµε τα r, s, C συναρτήσεις του χρόνου, τότε ο ρυθµός µεγέθυνσης της 

µάζας των κερδών θα είναι: 

s' = r' + C'  

όπου, s’ = (ds/dt)* (1/s) και C' = (dC/dt) * (1/C) = ρυθµός συσσώρευσης του 

κεφαλαίου = gk 

Αν λοιπόν ο ρυθµός συσσώρευσης του κεφαλαίου είναι (σε απόλυτες τιµές) 

µεγαλύτερος από τον ρυθµό πτώσης του ποσοστού κέρδους τότε θα υπάρχει θετικός 

ρυθµός µεγέθυνσης της υπεραξίας και εποµένως η πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους µπορεί να συνυπάρξει µε περιόδους άνθησης. Αποµένει το ζήτηµα του 

µηχανισµού µετάβασης σε µια περίοδο ύφεσης. 

Όπως είδαµε πιο πάνω ο Μαρξ θεωρεί πως η επίδραση του Νόµου, σε κρισιακούς 

όρους, γίνεται καίρια “µόνο κάτω από συγκεκριµένες ιδιαίτερες συνθήκες και σε 

βάθος µακρών περιόδων” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 346). Οι ιδιαίτερες αυτές συνθήκες 

ταυτίζονται µε το φαινόµενο που ο Μαρξ ονοµάζει 'απόλυτη υπερσυσσώρευση 

κεφαλαίου', και το οποίο συζητάει στο παρακάτω χωρίο: 

“Η υπερπαραγωγή του κεφαλαίου, και όχι των ξεχωριστών 

εµπορευµάτων, – αν και αυτή η υπερπαραγωγή του κεφαλαίου πάντοτε 

περιλαµβάνει και την υπερπαραγωγή εµπορευµάτων – δεν είναι τίποτα 

παραπάνω από υπερσυσσώρευση κεφαλαίου. Για να κατανοήσει κανείς 

                                                                                                                                                                      
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, από τη μια σε μια προοδευτικά πτωτική τάση του 

ποσοστού κέρδους, και από την άλλη σε μια σταθερή μεγέθυνση της απόλυτης μάζας της 

ιδιοποιούμενης υπεραξίας ή κέρδους· έτσι που, σε γενικές γραμμές, η σχετική πτώση του 

μεταβλητού κεφαλαίου και του κέρδους συμβαδίζει με μια απόλυτη αύξηση και στα δύο. Αυτό 

το διττό αποτέλεσμα [...] μπορεί να εκφραστεί μόνο σε μια μεγέθυνση του συνολικού κεφαλαίου 

που λαμβάνει χώρα ταχύτερα από την πτώση στο ποσοστό κέρδους” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σσ. 329-30). 
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τι είναι αυτή η υπερσυσσώρευση, αρκεί να τη θεωρήσει ως απόλυτη. 

Πότε η υπερπαραγωγή του κεφαλαίου θα ήταν απόλυτη; Και µάλιστα 

αναφερόµαστε εδώ σε µια υπερπαραγωγή που δεν επεκτείνεται µόνο σε 

αυτόν ή σε εκείνον τον τοµέα παραγωγής ή σε λίγους σηµαντικούς 

τοµείς παραγωγής, αλλά που είναι µάλλον απόλυτη σε εύρος αυτή 

καθεαυτή, έτσι ώστε να περιλαµβάνει όλους τους τοµείς της παραγωγής. 

Θα είχαµε [λοιπόν] µια απόλυτη υπερσυσσώρευση κεφαλαίου τη 

στιγµή που κανένα επιπλέον κεφάλαιο δεν θα απασχολούνταν για τον 

σκοπό της καπιταλιστικής παραγωγής. Αλλά ο σκοπός της 

καπιταλιστικής παραγωγής είναι η επέκταση [‘valorization’] του 

κεφαλαίου, δηλαδή η ιδιοποίηση υπερεργασίας, η παραγωγή 

υπεραξίας, κέρδους. Έτσι µόλις το κεφάλαιο θα είχε µεγεθυνθεί σε 

τέτοια αναλογία ως προς τον εργαζόµενο πληθυσµό που ούτε ο 

απόλυτος εργασιακός χρόνος, που αυτός ο εργαζόµενος πληθυσµός 

παρέχει, ούτε ο σχετικός του χρόνος υπερεργασίας θα µπορούσαν να 

επεκταθούν [...]· από τη στιγµή λοιπόν που το επαυξηµένο κεφάλαιο θα 

παρήγαγε τόση µόνο µάζα υπεραξίας όση και πριν, [τότε] θα είχαµε µια 

απόλυτη υπερπαραγωγή κεφαλαίου· δηλαδή το επαυξηµένο C + ∆C 

δεν θα παρήγαγε περισσότερο κέρδος, ή και θα παρήγαγε λιγότερο 

κέρδος, από ότι το κεφάλαιο C πριν την αύξηση του κατά ∆C” 

(Κεφάλαιο ΙΙΙ, 359-60). 

Η διάκριση της φάσης που ξεκινάει µε την απόλυτη υπερσυσσώρευση κεφαλαίου από 

την πρότερη φάση της οικονοµίας αφορά λοιπόν τη µάζα των κερδών, όχι το ποσοστό 

κέρδους. Το τελευταίο είναι πτωτικό σε αµφότερες τις φάσεις. Κατά τη φάση που 

εγκαινιάζει η απόλυτη υπερσυσσώρευση κεφαλαίου, το κεφάλαιο είναι “ανήµπορο να 

εκµεταλλευθεί την εργασία στο επίπεδο εκµετάλλευσης που απαιτούνταν κατά την 

‘υγιή’ και ‘κανονική’ ανάπτυξη της καπιταλιστικής παραγωγικής διαδικασίας, σε ένα 

επίπεδο εκµετάλλευσης [δηλαδή] που τουλάχιστον αυξάνει τη µάζα του κέρδους σε 

ακολουθία µε την αυξανόµενη µάζα του κεφαλαίου που απασχολείται [στην 

παραγωγική διαδικασία]· που εποµένως αποκλείει µια κατάσταση όπου το ποσοστό 

κέρδους πέφτει στον ίδιο βαθµό στον οποίο το κεφάλαιο µεγεθύνεται, ή όπου πέφτει 

ακόµα πιο γρήγορα [από το ρυθµό µεγέθυνσης του κεφαλαίου]” (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 

364). 
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Σύµφωνα µε τον Μαρξ η περίοδος ύφεσης που ξεκινάει µε την στασιµότητα στη µάζα 

της παραγόµενης υπεραξίας χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη ένταση ανταγωνισµού 

µεταξύ των κεφαλαίων σε σχέση µε την πρότερη περίοδο της άνθησης.240 Η ένταση 

του ανταγωνισµού εκφράζεται µε την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτοµιών καθώς οι 

καπιταλιστές αναγκάζονται να εισάγουν νέες µεθόδους παραγωγής προκειµένου να 

επιβιώσουν. Η µείωση της αξίας των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου που 

συνοδεύει την όλη διαδικασία οδηγεί σε µια αύξηση του ποσοστού κέρδους και έτσι 

η στασιµότητα που χαρακτήριζε την φάση της ύφεσης “ετοιµάζει το έδαφος για µια 

µεταγενέστερη επέκταση της παραγωγής … Κι έτσι ο κύκλος ξεκινάει από την αρχή” 

(Κεφάλαιο ΙΙΙ, σσ. 363-364).241 

 

4.2.3 Henryk Grossman: Πτωτική Τάση του Ποσοστού Κέρδους και Κύκλοι 

στην Μάζα των Κερδών 

Ο Henryk Grossman (1881-1950) ήταν πιθανότατα ο οικονοµολόγος µε την 

πληρέστερη κατανόηση του οικονοµικού έργου του Μαρξ, ιδίως σε ότι αφορά την 

θεωρία των κρίσεων (αλλά όχι µόνο), κατά την περίοδο από τον θάνατο του 

τελευταίου το 1883 µέχρι και τον Β’ΠΠ. Πριν τον Grossman οι αιτιολογήσεις των 

κρίσεων στα σχετικά έργα των επηρεασµένων από τον Μαρξ οικονοµολόγων 

εστίαζαν στην υποκατανάλωση (έλλειψη επαρκούς ενεργού ζήτησης από τη µεριά 

των µισθωτών εργαζοµένων) και στη δυσαναλογία (‘disproportionality’) που 

προέκυπτε από τη µη σχεδιασµένη κατανοµή του κεφαλαίου µεταξύ των επιµέρους 

κλάδων µιας οικονοµίας (Shaikh 1978b, σ. 236).  

Οι εξηγήσεις των καπιταλιστικών κρίσεων που εκκινούσαν από τις δυσαναλογίες 

                                                           
240

 “Όσο τα πράγματα βαίνουν καλώς [κατά την φάση της άνθησης], […] ο ανταγωνισμός λειτουργεί 

σαν μια πρακτική μασονία της καπιταλιστικής τάξης, έτσι ώστε όλοι [οι καπιταλιστές] μοιράζονται τη 

λεία [της κερδοφορίας] κατ’ αναλογία με το μερίδιο [του κεφαλαίου] που συνεισφέρει ο καθένας 

τους.” Μόλις όμως περάσουμε στην φάση της ύφεσης όπου το ζήτημα δεν είναι πλέον “το μοίρασμα 

των κερδών, αλλά των ζημιών” ο ανταγωνισμός καθίσταται άγριος, “ένας αγώνας μεταξύ εχθρών 

αδελφών”(Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 361). 

241
 Το ότι η ανάλυση διεξάγεται σε μακροχρόνιο επίπεδο όπως και το ότι το πέρασμα στην φάση της 

άνθησης γίνεται μέσα από την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών κατά τη διάρκεια της ύφεσης 

θυμίζει φυσικά τη σχετική ανάλυση των θεωρητικών των μακρών κύκλων στην οποία αναφερθήκαμε 

στα προηγούμενα κεφάλαια. 
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µεταξύ των διαφόρων οικονοµικών κλάδων κατέληγαν συνήθως σε ρεφορµιστικές 

προτάσεις για ένα σχεδιασµένο καπιταλισµό, π.χ. στα έργα του Tugan-Baranowsky 

και  του Rudolf Hilferding (1877-1941). Αυτές οι ιδέες περί ενός καπιταλισµού που 

είχε τη δυνατότητα απρόσκοπτης µεγέθυνσης ad infinitum, ιδέες που σηµειωτέον 

διατυπώθηκαν και γνώρισαν διάδοση, όχι τυχαία, κατά την ανοδική φάση του 3ου 

µακρού κύκλου, προκάλεσαν την αντίδραση της Rosa Luxemburg (1871-1919) η 

οποία υιοθέτησε µια εξήγηση υποκατανάλωσης προκειµένου να υποστηρίξει ότι το 

καπιταλιστικό σύστηµα δεν ήταν ικανό για απεριόριστη ανάπτυξη αλλά αντιµετώπιζε 

κάποια δοµικά όρια που δεν µπορούσε να υπερβεί. Οι θεωρίες υποκατανάλωσης, σε 

γενικές γραµµές, βασίζονται στην υπόθεση ότι σκοπός του καπιταλιστικού 

συστήµατος είναι η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Αν χωρίσουµε την οικονοµία 

σε δύο τοµείς, τότε σύµφωνα µε τους υποκαταναλωτιστές η ζήτηση για τα 

εµπορεύµατα του Τοµέα ΙΙ (παραγωγής καταναλωτικών αγαθών) από τη µεριά των 

καταναλωτών καθορίζει και τη ζήτηση για τα εµπορεύµατα του Τοµέα Ι (παραγωγής 

κεφαλαιουχικών αγαθών) από τη µεριά του Τοµέα ΙΙ. Στη ρίζα των θεωριών περί 

υποκατανάλωσης βρίσκεται µια αντίληψη ότι το καθαρό προϊόν (ότι αποµένει µετά 

την αφαίρεση εκείνου του τµήµατος του συνολικού προϊόντος που είναι απαραίτητο 

για την αντικατάσταση των εισροών που αναλώθηκαν σε µια περίοδο παραγωγής) 

αποτελείται αποκλειστικά από καταναλωτικά αγαθά. Αν υποθέσουµε δύο µόνο 

κοινωνικές τάξεις (µισθωτούς εργαζόµενους και καπιταλιστές) και δύο µόνο τύπους 

εισοδηµάτων (µισθούς και κέρδη) τότε, προκειµένου το καθαρό προϊόν (από 

καταναλωτικά αγαθά) που προκύπτει στο τέλος µιας παραγωγικής περιόδου να 

απορροφηθεί πλήρως από την ενεργό ζήτηση, και να µην αναπτυχθούν κρισιακές 

τάσεις στην οικονοµία, το σύνολο των µισθών και των κερδών θα πρέπει δαπανηθεί 

στην αγορά αυτών των καταναλωτικών αγαθών. Ενώ όµως οι µισθωτοί εργαζόµενοι 

δαπανούν το εισόδηµα τους στην αγορά αυτών των αγαθών, οι καπιταλιστές 

δαπανούν µόνο ένα µέρος του καθώς οι ανάγκες του ανταγωνισµού τούς αναγκάζουν 

να συσσωρεύουν κεφάλαιο για επενδύσεις. ∆ηµιουργείται έτσι ένα ‘κενό ζήτησης’ 

(‘demand gap’) που έχει ως συνέπεια να µένει αδιάθετο τµήµα του (αποτελούµενου 

από καταναλωτικά αγαθά) καθαρού προϊόντος, το οποίο κενό, εν καιρώ, οδηγεί σε 

κρίση. Για αυτό, στις θεωρίες της υποκατανάλωσης, η αδιαµφισβήτητη διαχρονική 

µεγέθυνση του προϊόντος στον (ανεπτυγµένο καπιταλισµό) αντιµετωπίζεται µε τη 

‘λαθραία’ εισαγωγή στην ανάλυση κάποιων καίριων εξωγενών παραγόντων που 

αναιρούν την ενδογενή τάση του συστήµατος προς τη στασιµότητα. 
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Στην περίπτωση της Luxemburg ο εξωγενής αυτός παράγοντας είναι το ‘µη-

καπιταλιστικό’ τµήµα της υδρογείου που αγοράζει το αδιάθετο (στις καπιταλιστικές 

χώρες) τµήµα του καθαρού προϊόντος. Το όριο λοιπόν µεγέθυνσης του καπιταλισµού, 

στην ανάλυση της Luxemburg, είναι γεωγραφικό και συνίσταται στο ότι η εξάλειψη 

των µη-καπιταλιστικών οικονοµιών του πλανήτη θα σηµάνει το τέλος του 

συστήµατος µια και άπαξ και ο καπιταλισµός παγκοσµιοποιηθεί τότε, απουσία ενός 

µη-καπιταλιστικού τµήµατος στον πλανήτη, το ‘κενό ζήτησης’  θα διευρύνεται 

συνεχώς. Το βασικό πρόβληµα (µεταξύ αρκετών είναι η αλήθεια) στην ανάλυση της 

Luxemburg (και των υποκαταναλωτιστών γενικότερα) έγκειται στο ότι σκοπός του 

καπιταλιστικού συστήµατος δεν είναι η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών αλλά η 

απόσπαση κέρδους (υπεραξίας) από την παραγωγική διαδικασία. Το καθαρό προϊόν 

δεν αποτελείται µόνο από καταναλωτικά αγαθά αλλά και από κεφαλαιουχικά αγαθά 

και συνεπώς το τµήµα των κερδών των καπιταλιστών που δεν καταναλώνεται 

δύναται να επενδυθεί σε αυτά τα κεφαλαιουχικά αγαθά· εποµένως δεν είναι διόλου 

απαραίτητο να προκύψει κάποιο κενό ζήτησης και ο καπιταλισµός δεν αντιµετωπίζει 

κάποιο δοµικό πρόβληµα ύπαρξης από τη µεριά της κατανάλωσης (Shaikh 1978b). 

 

Η συνεισφορά του Grossman θα πρέπει να ειδωθεί υπό το φόντο αυτής της 

αντιπαράθεσης των ‘αρµονιστών’ (‘harmonists’) θεωρητικών που υποστήριζαν τη 

δυνατότητα ισόρροπης ανάπτυξης του καπιταλισµού µέσω της (σχεδιασµένης από το 

κράτος) επίτευξης ενός ίσου ρυθµού µεγέθυνσης τόσο της παραγωγικής 

δυναµικότητας όσο και της ενεργού ζήτησης και των υποκαταναλωτιστών που 

εντόπιζαν τα όρια τους συστήµατος στη σφαίρα της κυκλοφορίας και πιο 

συγκεκριµένα στην έλλειψη επαρκούς καταναλωτικής ζήτησης (Mavroudeas & 

Ioannides 2006, σ. 74). Οι δυνατότητες που ενείχε η ανάλυση του Μαρξ για τη 

συγκρότηση µιας θεωρίας κυκλικών διακυµάνσεων βασισµένης στον “σηµαντικότερο 

νόµο της πολιτικής οικονοµίας” έµειναν, ως επί το πλείστον, αναξιοποίητες, µέχρι 

την εµφάνιση του Grossman. Πιο συγκεκριµένα, στο έργο του Ο Νόµος της 

Συσσώρευσης και της Κατάρρευσης του Καπιταλιστικού Συστήµατος (1929), ο 

Grossman επιχείρησε να καταστήσει τον ΝΠΤΠΚ τον κεντρικό άξονα της θεωρίας 

του Μαρξ για τις οικονοµικές κρίσεις και να καταδείξει ότι “το αληθινό όριο της 

καπιταλιστικής παραγωγής είναι το ίδιο το κεφάλαιο. [Αυτό το όριο συνίσταται στο] 

ότι το κεφάλαιο και η αυτό-αξιοποίησή του (‘self-valorization’) εµφανίζονται σαν το 
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αρχικό και το τελικό σηµείο, ως το κίνητρο και ο σκοπός της παραγωγής” (Marx 

1981, σ. 358). 

Κατά τον Grossman η µαρξική θεωρία κρίσεων θα πρέπει να συναχθεί από τους 

νόµους που διέπουν τη συσσώρευση του κεφαλαίου και την κερδοφορία του, στη 

βάση της λειτουργίας του νόµου της αξίας. Για αυτό, πριν ξεκινήσει την ανάλυσή 

του, ο Grossman δηλώνει ότι στην ερµηνεία του των κρίσεων θα κάνει αφαίρεση από 

λιγότερο δοµικές όψεις του καπιταλιστικού συστήµατος όπως διακυµάνσεις των 

αγοραίων τιµών που οφείλονται στο όγκο της πίστωσης ή στην αλλαγή της αξίας του 

χρήµατος, ανισορροπίες µεταξύ προσφοράς και ζήτησης (που στα µαρξικά 

οικονοµικά εκφράζονται ως αποκλίσεις των ‘άµεσων τιµών’ από τις ‘τιµές 

παραγωγής’),242 αυξήσεις των µισθών που συµπιέζουν τα κέρδη κτλ (Grossman, σσ. 

60-65). Η αφαίρεση αυτή δεν σηµαίνει ότι οι εν λόγω παράγοντες είναι ασήµαντοι 

στην πορεία εκδήλωσης µιας πραγµατικής κρίσης. Αποσκοπεί µόνο στο να καταδείξει 

ότι οι κρίσεις είναι αποτέλεσµα της λειτουργίας του κεφαλαίου ως κεφάλαιο κι ότι οι 

εν λόγω παράγοντες δεν συνιστούν αναγκαίες προϋποθέσεις για το ξέσπασµα µιας 

κρίσης.243  

Ο Grossman ξεκινάει την ανάλυσή του παίρνοντας ως αφετηρία το µοντέλο ενός 

διτοµεακού σχήµατος αναπαραγωγής του Otto Bauer (1881-1938) το οποίο µε τη 

σειρά του αντλούσε την έµπνευσή του από τα γνωστά σχήµατα αναπαραγωγής του 

Μαρξ στον δεύτερο τόµο του Κεφαλαίου. Σκοπός του Bauer ήταν να καταδείξει ότι 

                                                           
242

 Οι άμεσες τιμές (‘direct prices’) είναι τιμές ευθέως ανάλογες των χρόνων εργασίας που 

απαιτούνται (άμεσα και έμμεσα) για την παραγωγή εμπορευμάτων, ενώ οι τιμές παραγωγής είναι 

‘μετασχηματισμένες’ άμεσες τιμές οι οποίες περιέχουν ένα ενιαίο ποσοστό κέρδους, συνεπεία της 

τάσης των ποσοστών κερδών των επιμέρους κλάδων να εξισώνονται λόγω του ανταγωνισμού. Τα 

δύο είδη τιμών αποτελούν βαρυτικά κέντρα γύρω από τα οποία κυμαίνονται οι (πραγματικές) 

αγοραίες τιμές λόγω των συνεχών αποκλίσεων μεταξύ προσφοράς και ζήτησης (Shaikh 1977). Σε μια 

υποτιθέμενη κατάσταση ισορροπίας όπου η προσφορά ισούται με τη ζήτηση τα τρία αυτά είδη τιμών 

ισούνται επίσης μεταξύ τους.  

243
 “Όταν θα έχουμε δείξει ότι ακόμα και σε μια κατάσταση ισορροπίας, όπου γίνεται αφαίρεση από 

τις τιμές και την πίστωση, οι κρίσεις όχι μόνο είναι πιθανές αλλά εγγενείς, τότε θα έχουμε αποδείξει 

ότι δεν υφίσταται κάποια εσωτερική σύνδεση μεταξύ των διακυμάνσεων των τιμών και της πίστωσης 

από τη μια μεριά και των κρίσεων από την άλλη· ‘ήτοι, οι κρίσεις είναι πιθανές [και] χωρίς την 

πίστωση [Θεωρίες για την Υπεραξία ΙΙ, σ. 514]” (παρατίθεται στο Grossman 1992, σ. 65). 
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ακόµα και µε ένα πτωτικό ποσοστό κέρδους το καπιταλιστικό σύστηµα µπορούσε να 

αναπαραχθεί επ’ αόριστον χωρίς την εκδήλωση κρίσης αρκεί να υπήρχαν οι σωστές 

αναλογίες µεταξύ των εκροών των δύο τοµέων. Το ποσοστό κέρδους µπορεί να 

έπεφτε συνεχώς αλλά δεν θα έφτανε ποτέ στο µηδέν και έτσι δεν υπήρχε κάποιο 

τελικό, οικονοµικής φύσεως, ‘όριο’ το οποίο θα σήµαινε και το τέλος του 

καπιταλιστικού συστήµατος. Επιπλέον, όλο το παραγόµενο προϊόν απορροφούνταν 

ενδογενώς από το σύστηµα κι έτσι δεν προέκυπτε κάποιο ‘κενό ζήτησης’, a la 

Luxemburg. Οι βασικές υποθέσεις του µοντέλου του Bauer ήταν οι εξής: (α) ένα 

σταθερό ποσοστό υπεραξίας, (β) σταθεροί ρυθµοί µεγέθυνσης του σταθερού και του 

µεταβλητού κεφαλαίου, 10% και 5% αντίστοιχα, και άρα αύξηση της σύνθεσης του 

κεφαλαίου, (γ) σταθερότητα τιµών (και µισθών), (δ) ισορροπία µεταξύ προσφοράς 

και ζήτησης και άρα µηδενική απόκλιση των ‘άµεσων τιµών’ από τις ‘τιµές 

παραγωγής’, (ε) σταθερή αξία του χρήµατος (Kuhn 1995, σσ. 178-9 και Mavroudeas 

& Ioannides 2006, σ. 74).  

Έστω ότι ένα έτος είναι η χρονική µονάδα αναπαραγωγής του συστήµατος. 

Προχωρώντας µέχρι και το 4ο έτος στο υπόδειγµά του, ο Bauer θεώρησε ότι είχε 

αποδείξει τη θέση του, ότι το σύστηµα δηλαδή θα µπορούσε υπό τις συγκεκριµένες 

προϋποθέσεις να αναπαράγεται στο διηνεκές, παρά την πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους. Ο Grossman όµως έδειξε ότι µακροχρόνια, οι προϋποθέσεις που είχε θέσει o 

Bauer δεν µπορούσαν να ικανοποιηθούν. Συγκεκριµένα, η υπεραξία του συστήµατος 

µπορεί να διαχωριστεί στο τµήµα εκείνο που ξοδεύεται στη συσσώρευση σταθερού 

κεφαλαίου, στο τµήµα εκείνο που ξοδεύεται στη συσσώρευση µεταβλητού κεφαλαίου 

και τέλος στο τµήµα εκείνο που προορίζεται για την κατανάλωση των καπιταλιστών. 

Με σταθερούς τους ρυθµούς συσσώρευσης του σταθερού και του µεταβλητού 

κεφαλαίου, ο Grossman έδειξε ότι κάποια στιγµή το τµήµα της υπεραξίας που 

προοριζόταν για τις καταναλωτικές ανάγκες των καπιταλιστών θα µηδενιζόταν. Αυτό, 

στο υπόδειγµα του Bauer, συµβαίνει στο 35ο έτος, ενώ την ίδια περίοδο η µάζα της 

παραγόµενης υπεραξίας δεν αρκεί για να αυξηθεί η συσσώρευση του µεταβλητού 

κεφαλαίου κατά 5% σε σχέση µε το 34ο έτος, µε συνέπεια την εµφάνιση ανεργίας στο 

σύστηµα. Εποµένως παύουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας του συστήµατος 

και αυτό οδηγείται σε κατάρρευση. Κατά τον Grossman µάλιστα, κάτι τέτοιο θα 

συµβεί αρκετά νωρίτερα, και πιο συγκεκριµένα όταν αρχίσει η µείωση της µάζας της 

υπεραξίας που προορίζεται για την καπιταλιστική κατανάλωση. Στο σχήµα του Bauer 
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η κατανάλωση των καπιταλιστών αυξάνεται µέχρι το 20ο έτος και µειώνεται από το 

21ο έτος κι έπειτα. Όταν συµβεί αυτό οι καπιταλιστές θα ελαττώσουν τους µισθούς 

ή/και θα µειώσουν τους ρυθµούς συσσώρευσης του κεφαλαίου. Με δεδοµένο το 

ρυθµό µεγέθυνσης του πληθυσµού η µείωση του ρυθµού συσσώρευσης του 

κεφαλαίου θα οδηγήσει στη δηµιουργία ανεργίας. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε το σχήµα αναπαραγωγής των Bauer-Grossman για τα 

αρχικά έτη και στη συνέχεια για εκείνα τα έτη που είναι σηµαντικά στην όλη 

ανάλυση. Τα µεγέθη κάθε έτους είναι αθροιστικά των µεγεθών των δύο τοµέων του 

υποδείγµατος. 

Πίνακας 1: Σχήµα Αναπαραγωγής Bauer-Grossman 

Έτος C v Sk Sc Sv TV Sk /S (Sc+Sv)/S r 

1 200000 100000 75000 20000 5000 40000 75% 25% 33.30% 

2 220000 105000 77750 22000 5250 430000 74.05% 25.95% 32.60% 

3 22000 110250 80539 24200 5511 462500 73.04% 26.96% 31.30% 

4 266000 115762 8374 26600 5788 497254 72.02% 27.98% 30.30% 

5 292600 121500 86213 29260 6077 535700 70.90% 29.10% 29.30% 

6 321860 127627 89060 32186 6381 577114 69.70% 30.30% 28.40% 

… … … … … … … … … … 

20 1222252 252961 117832 122225 12634 1727634 46.60% 53.40% 17.13% 

21 1344477 265325 117612 134447 13266 1875127 44.30% 55.70% 16.48% 

… … … … … … … … … … 

34 4641489 500304 11141 464148 25015 5642097 0.45% 99.55% 9.70% 

35 5105637 525319 0 510563 14756* 6156275 0% 100% 9.30% 

C= σταθερό κεφάλαιο, v = µεταβλητό κεφάλαιο, S = συνολική υπεραξία, Sk = υπεραξία που 

καταναλώνεται, Sc = υπεραξία που επενδύεται σε σταθερό κεφάλαιο, Sv = υπεραξία που επενδύεται σε 

µεταβλητό κεφάλαιο, TV = συνολική αξία, r = ποσοστό κέρδους. 

*Έλλειµµα 11509 µονάδων µεταβλητού κεφαλαίου (ανεργία) 

Πηγή: Grossman (1992, σ. 68 και σ. 75) 

Έτσι, η βασική συνεισφορά του Grossman στη µαρξική θεωρία των κρίσεων 

συνίστατο στην επαναφορά της ξεχασµένης σχετικής ανάλυσης του Μαρξ στον τρίτο 

τόµο του Κεφαλαίου στο προσκήνιο. Η κρίση δεν µπορεί να ερµηνευθεί αποκλειστικά 

µε το ΝΠΤΠΚ και αυτό διότι το ποσοστό κέρδος αναµένεται να έχει γενικά πτωτική 

τάση ακόµα και κατά τη διάρκεια µιας περιόδου οικονοµικής άνθησης (καίτοι στην 

αρχή της εν λόγω περιόδου αναµένεται µια παροδική ανοδική τάση του ποσοστού 

κέρδους). Το κλειδί για την ερµηνεία των κρίσεων βρίσκεται στο µακροχρόνιο 

αποτέλεσµα της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους στη µάζα των κερδών: “[Ο 

Πίνακας δείχνει] ότι το καπιταλιστικό σύστηµα δύναται να επιβιώσει παρά την πτώση 
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στο ποσοστό κέρδους και ότι η τελική κατάρρευση στο έτος 35 δεν έχει τίποτα να 

κάνει µε το πτωτικό ποσοστό κέρδους αυτό καθαυτό. ∆εν µπορούµε να εξηγήσουµε 

γιατί στο έτος 34, µε ένα ποσοστό κέρδους 9.7%, το σύστηµα επιβιώνει και γιατί στο 

επόµενο έτος, µε ένα ποσοστό κέρδους 9.3%, καταρρέει. Μια εξήγηση είναι πιθανή 

µόνο αν σχετίσουµε την κατάρρευση όχι µε το ποσοστό κέρδους αλλά µε τη µάζα 

[του κέρδους]: ‘η συσσώρευση [κεφαλαίου] εξαρτάται όχι µόνο από το ποσοστό 

κέρδους αλλά και από τη µάζα του κέρδους’ [Θεωρίες για την Υπεραξία ΙΙ, σ. 536]” 

(Grossman 1992, σ. 103).  

Θα πρέπει να τονιστεί εδώ ότι στην χρονική επέκταση του µοντέλου του Bauer, η 

συνολική µάζα της υπεραξίας δεν εµφανίζει κάποια στασιµότητα ή µείωση, αντίθετα 

συνεχώς αυξάνεται. Μόνο το τµήµα της υπεραξίας το οποίο προορίζεται για την 

κατανάλωση των καπιταλιστών παρουσιάζει µείωση (µετά το 20ο έτος). Στη 

συζήτησή του ωστόσο, που ακολουθεί την αναίρεση των πορισµάτων του Bauer, και 

που αφορά γενικά τη θεωρία της κατάρρευσης και της συναφούς θεωρίας των 

κρίσεων και των κύκλων, o Grossman συζητάει σε όρους απόλυτης 

υπερσυσσώρευσης ‘a la Μαρξ’ µε τα σχετικά σηµεία καµπής να αφορούν τη µάζα της 

συνολικής υπεραξίας και όχι απλώς ενός τµήµατός της. Φαίνεται ότι αφού αναίρεσε 

τα πορίσµατα του Bauer στη βάση των δικών του όρων του ζητήµατος, στη συνέχεια 

ο Grossman συζήτησε τα αποτελέσµατα του ΝΠΤΠΚ πάνω στη µάζα των κερδών στη 

βάση της ανάλυσης του ίδιου του Μαρξ. Θα πρέπει να σηµειωθεί ωστόσο ότι, µέχρι 

σήµερα, η µόνη έκδοση του βιβλίου του Grossman στα αγγλικά είναι, δυστυχώς, 

δραστικά συντοµευµένη σε σχέση µε το γερµανικό κείµενο. Ίσως σε αυτό να 

οφείλεται η απουσία οποιαδήποτε αναφοράς του Grossman στο ότι ενώ αρχικά  η 

συζήτησή του της θεωρία κατάρρευσης βασιζόταν στη µείωση της κατανάλωσης των 

καπιταλιστών στη συνέχεια ακολούθησε τον πιο λογικό δρόµο της στασιµότητας της 

συνολικής υπεραξίας. Φυσικά, και τα δυο ‘µοντέλα’ συνδέονται µεταξύ τους υπό την 

έννοια ότι καθιστούν τη µακροχρόνια επίδραση ενός πτωτικού ποσοστού κέρδους 

στη µάζα των κερδών ως τη βασική αιτία κρίσεων που απορρέει από τη λειτουργία 

του κεφαλαίου ως κεφάλαιο (ανεξάρτητα δηλαδή από την επίδραση δευτερευόντων 

παραγόντων). 

Το Σχήµα 3(α) παρουσιάζει µια απεικόνιση της κατάρρευσης του καπιταλιστικού 

συστήµατος σύµφωνα µε τον Grossman, αν υποθέσει κανείς ότι δεν υφίστανται οι 

αντεπιδρώντες παράγοντες. Ο οριζόντιος άξονας απεικονίζει τον χρόνο και ο κάθετος 
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τη µάζα των κερδών (υπεραξίας). Η υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου συµβαίνει στο 

σηµείο Ζ όπου η µάζα των κερδών φτάνει στο µάξιµουµ κι έκτοτε ακολουθεί πτωτική 

πορεία. Αν όµως λάβει κανείς υπόψη του και τους αντεπιδρώντες παράγοντες που 

ασκούν ανασχετική επιρροή στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους τότε η µάζα 

των κερδών αναµένεται να ακολουθήσει την πορεία του Σχήµατος 3(β). Καίτοι ο 

Grossman δεν κάνει κάποια αναφορά σε ‘λογιστικές καµπύλες’ στο βιβλίο του, 

βλέπουµε ότι στη διαγραµµατική απεικόνιση του Σχήµατος 3(β) η µάζα των κερδών 

φαίνεται να ακολουθεί διαδοχικές πορείες λογιστικής µεγέθυνσης.244 Η λειτουργία 

των αντεπιδρώντων παραγόντων συνίσταται στην ποιοτική µετατροπή της τάσης για 

κατάρρευση σε ‘απλή’ κρίση, η οποία κρίση µε τη σειρά της δεν αποτελεί παρά 

τµήµα της καθοδικής φάσης µιας κυκλικής διακύµανσης. Το Σχήµα 3(α) λοιπόν 

µετατρέπεται ιδεατά, µέσω της επίδρασης των αντεπιδρώντων παραγόντων, στη 

σειρά κυκλικών διακυµάνσεων (που εκφράζονται κυρίως στη µάζα των κερδών) του 

Σχήµατος 3(β) (Grossman 1992, σσ. 84-85). 

 

Σχήµα 3α: Κατάρρευση του Καπιταλιστικού Συστήµατος 

 

 

 

                                                           
244

 Πράγματι, όπως θα δούμε παρακάτω σε στοιχεία μάζας κερδών για την οικονομία των ΗΠΑ, η 

πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους συνοδεύεται από διαδοχικές λογιστικές μεγεθύνσεις της μάζας 

των κερδών. 
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Σχήµα 3β: Κυκλικές ∆ιακυµάνσεις του Καπιταλιστικού Συστήµατος 

 

Ο βασικός αντεπιδρών παράγοντας είναι η απαξίωση του σταθερού κεφαλαίου η 

οποία συντελεί στην αναδιοργάνωση της παραγωγής και στην συγκέντρωση του 

κεφαλαίου. Οι τάσεις αυτές µε τη σειρά τους οδηγούν σε αύξηση της µάζας των 

κερδών (αλλά και του ποσοστού κέρδους) µέσω της υψηλότερης παραγωγικότητας 

και του εξορθολογισµού (‘rationalization’) της παραγωγής (Grossman, σ. 99). 

Σύµφωνα µε τον Grossman οι πιο σηµαντικές ανανεώσεις και επεκτάσεις του 

παραγωγικού µηχανισµού (‘most important renovations and expansions of the 

productive apparatus’) του καπιταλισµού λαµβάνουν χώρα σε περιόδους υφέσεων 

όταν οι τιµές των εµπορευµάτων είναι χαµηλές. Αυτή η διαδικασία δηµιουργεί και 

την ανάλογη ζήτηση η οποία µε τη σειρά της οδηγεί στην άνοδο των τιµών που 

χαρακτηρίζει την ανοδική φάση του κύκλου (υποθέτοντας ότι η δηµιουργηθείσα 

ζήτηση υπερβαίνει την προσφορά) (Grossman 1992, σ 135). Φαίνεται ότι ο Grossman 

είχε µια πρωταρχική ιδέα της έννοιας των βασικών καινοτοµιών που εισάγονται στις 

καπιταλιστικές οικονοµίες κατά τη διάρκεια υφέσεων και της σύνδεσης αυτού του 

είδους καινοτοµιών µε µακροχρόνιες διακυµάνσεις στη µάζα των κερδών. Το 

παρακάτω µάλιστα χωρίο συνιστά ίσως µια εν σπέρµατι θεώρηση της έννοιας του 

‘τεχνολογικού παραδείγµατος’ που µέσω της διάχυσης των σχετικών βασικών 

καινοτοµιών σε µια οικονοµία οδηγεί στο πέρασµα από µια µακροχρόνια ύφεση σε 

µια µακροχρόνια άνθηση:245“Σε ένα δεδοµένο κλάδο παραγωγής η κρίση δεν 
                                                           
245

 Η όλη ανάλυση του Grossman διεξάγεται σε μακροχρόνιους όρους. Θυμίζουμε ότι η αρχή των 

‘προβλημάτων’ του συστήματος στο σχήμα αναπαραγωγής του Bauer εντοπίζεται μετά την πάροδο 

20 ετών. 



315 

 

ξεπερνιέται ποτέ αποκλειστικά λόγω των τεχνολογικών βελτιώσεων εντός του ίδιου 

του κλάδου. Οι καπιταλιστές ωφελούνται επίσης από τις τεχνολογικές και 

οργανωτικές αλλαγές που επιτυγχάνονται σε άλλους τοµείς της βιοµηχανίας, είτε 

γιατί αυτές οι αλλαγές ελαττώνουν τα κόστη επένδυσης µειώνοντας της τιµή βασικών 

στοιχείων της αναπαραγωγικής διαδικασίας (‘reproductive process’) είτε γιατί 

βελτιώσεις που αφορούν τον τοµέα των µεταφορών ή της νοµισµατικής κυκλοφορίας 

µειώνουν τον χρόνο περιστροφής του κεφαλαίου και έτσι αυξάνουν το ποσοστό 

υπεραξίας. Όσο περισσότερο ένα ρεύµα εξορθολογισµού [της παραγωγής] διαχέεται 

και διεισδύει σε µια σειρά νέων βιοµηχανιών, τόσο περισσότερο εντείνεται η φάση της 

ευηµερίας διότι οι βελτιώσεις σε έναν βιοµηχανικό κλάδο σηµαίνουν µια αυξανόµενη 

µάζα υπεραξίας σε άλλους.” (Grossman 1992, σ. 139). 

Πρέπει να σηµειώσουµε ότι το Σχήµα 3(β) δεν θα πρέπει να οδηγήσει στο 

συµπέρασµα ότι το καπιταλιστικό σύστηµα αναµένεται να χαρακτηριστεί από ένα 

πτωτικό ποσοστό κέρδους που θα συνοδεύεται επ’ άπειρον από µια διαδοχή κύκλων 

στη µάζα του κέρδους, συνεπεία της λειτουργίας των αντεπιδρώντων παραγόντων και 

δη της απαξίωσης των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου. Σύµφωνα µε τον 

Grossman, καίτοι οι αντεπιδρώντες παράγοντες λειτουργούν ανασχετικά ως προς την 

εκδήλωση µιας (τελικής) οικονοµικής κατάρρευσης του καπιταλισµού, εν τέλει η 

εξέλιξη της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους θα οδηγήσει σε µια τέτοια 

ακριβώς τελική κρίση την οποία οι αντεπιδρώντες παράγοντες δεν θα δύνανται να 

µετατρέψουν σε προθάλαµο µιας νέας φάσης οικονοµικής άνθησης: “Παρά τις 

περιοδικές διακοπές που επαναλαµβανόµενα εκτονώνουν την τάση [του συστήµατος] 

προς την κατάρρευση, ο µηχανισµός, συνολικά, τείνει αδυσώπητα προς το οριστικό 

του τέλος […] Καθώς η συσσώρευση κεφαλαίου µεγεθύνεται απόλυτα, η αξιοποίηση 

αυτού του διευρυµένου κεφαλαίου καθίσταται, προοδευτικά, δυσχερέστερη. Όταν οι 

αντεπιδρώντες παράγοντες εξουδετερωθούν οι ίδιοι ή απλά σταµατήσουν να 

λειτουργούν, η τάση για κατάρρευση αποκτά το πάνω χέρι και υψώνει το ανάστηµά 

της σε απόλυτη µορφή ως η τελική κρίση”(Grossman 1992, σ. 85).246 

Ο Νόµος της Συσσώρευσης και της Κατάρρευσης του Καπιταλιστικού Συστήµατος 

εκδόθηκε στις αρχές του 1929 (Kuhn 1995, σ. 183). Στο τέλος µιας δεκαετίας που 

                                                           
246

 Για άλλα σημεία με αναφορές στην τελική κρίση του καπιταλισμού στο βιβλίο του Grossman 

βλέπε σ. 134 και σ. 191. Βλέπε επίσης σχετικά και τον Rosdolsky (1977, σ. 382). 
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συχνά αναφέρεται ως η ‘χρυσή δεκαετία του 1920’ (‘the roaring twenties’) o Henryk 

Grossman υπήρξε ίσως ο µοναδικός οικονοµολόγος εκείνης της εποχής που εκτίµησε 

ότι η οικονοµία των ΗΠΑ µόνο σε ‘χρυσή’ κατάσταση δεν βρισκόταν: “Παρά την 

αισιοδοξία πολλών αστών συγγραφέων που νοµίζουν ότι οι Αµερικανοί έχουν 

καταφέρει να λύσουν το πρόβληµα των κρίσεων και να δηµιουργήσουν οικονοµική 

σταθερότητα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις που φανερώνουν ότι η Αµερική πλησιάζει 

γοργά προς µια κατάσταση [απόλυτης] υπερσυσσώρευσης”. Λίγους µήνες αργότερα 

ακολούθησε το κραχ του Οκτωβρίου του 1929 και η έναρξη της µεγαλύτερης ύφεσης 

που γνώρισε ο καπιταλισµός στον 20ο αιώνα.247 

 

4.2.4 Anwar Shaikh: Μάζα των Κερδών και Μακροί Κύκλοι 

Η ανάλυση του Μαρξ στο κεφάλαιο 15 του τρίτου τόµου του Κεφαλαίου αναφορικά 

µε την επίδραση του ΝΠΤΠΚ στη µάζα των κερδών καθώς και τα πορίσµατα που 

συνήγαγε ο Grossman από αυτήν σε ότι αφορά τη δυνατότητα για µια µακροκυκλική 

περιοδολόγηση της οικονοµικής ιστορίας του καπιταλισµού έµειναν επί µακρόν δίχως 

                                                           
247

 Μεταξύ των ενδείξεων στις οποίες αναφέρεται ο Grossman περιλαμβάνονται τα πτωτικά επιτόκια 

και η άνοδος των τιμών των ακινήτων και του χρηματιστηριακού δείκτη καθώς το κεφάλαιο δεν 

έβρισκε επικερδείς διεξόδους στον παραγωγικό τομέα, αλλά και η πτώση της παραγωγής και των 

κερδών της αμερικανικής βιομηχανίας το 1927 (Grossman 1992, σσ. 192-193). Δεδομένου του τι 

ακολούθησε τη Μεγάλη Ύφεση θα πρέπει να προσθέσουμε ότι στην ανάλυση του Grossman η 

εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών δεν ήταν ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούσε να επιτευχθεί 

μια μείωση των αξιών των στοιχείων του σταθερού κεφαλαίου που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια 

νέα άνοδο της κερδοφορίας: “Αρχικά ο Μαρξ ασχολείται με την περίπτωση της απαξίωσης [του 

σταθερού κεφαλαίου] λόγω τεχνολογικών αλλαγών […] Το ίδιο αποτέλεσμα παράγεται όμως και 

όταν ο μηχανισμός της αναπαραγωγής του συστήματος εξαντλείται ή καταστρέφεται σε όρους τόσο 

αξιών όσο και αξιών χρήσης μέσω πολέμων, επαναστάσεων […] κτλ. […] Η συγκεκριμένη λειτουργία 

των πολέμων στον καπιταλιστικό μηχανισμό είναι ερμηνεύσιμη μόνο υπό  αυτούς τους όρους. Αντί 

να συνιστούν ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη του καπιταλισμού ή ένα παράγοντα που επιταχύνει την 

[τάση για] κατάρρευση, όπως ο Κάουτσκι και άλλοι μαρξιστές έχουν υποθέσει, οι καταστροφές και οι 

απαξιώσεις που προκαλεί ο πόλεμος αποτελούν ένα μέσο αποφυγής της επικείμενης κατάρρευσης, 

ένα μέσο δημιουργίας πολύτιμου ζωτικού χώρου για τη συσσώρευση του κεφαλαίου […] Από τη 

μαρξιστική θεωρία της συσσώρευσης προκύπτει ότι ο πόλεμος και η καταστροφή του κεφαλαίου 

που συνδέεται μαζί του αδυνατίζουν την [τάση για] κατάρρευση και αναπόφευκτα δίνουν μια νέα 

ώθηση στη συσσώρευση του κεφαλαίου.” (Grossman 1992, σσ.  157-158) 
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αξιοποίηση από τους µελετητές των µακρών κυµάτων, µαρξιστών και µη. Μάλιστα, η 

πιο διαδεδοµένη ίσως ερµηνεία των µακρών κυµάτων από µαρξιστική οπτική γωνία 

είναι εκείνη του Ernest Mandel (1923-1995) ο οποίος προσπάθησε να ερµηνεύσει το 

συγκεκριµένο φαινόµενο µέσα από µακροχρόνιες διακυµάνσεις στο ποσοστό κέρδους 

και όχι στη µάζα των κερδών.248 

                                                           
248

 Οι πιο σημαντικές αναφορές είναι οι Mandel (1975, κεφάλαιο 4) όπου υπάρχει η πρώτη του 

εκτεταμένη συζήτηση του φαινομένου των ‘μακρών κυμάτων’, το βιβλίο του που αναφέρεται ειδικά 

στα ‘μακρά κύματα’ (Mandel 1980, βλ. και τα δύο συμπληρωματικά κεφάλαια της 2
ης

 έκδοσης του 

1995), και τα άρθρα του στις σχετικές συλλογές περί μακρών κύκλων του 1984 και του 1992. 

Σύμφωνα με τον Mandel δεν υπάρχουν ‘μακροί κύκλοι’ αλλά ‘μακρά κύματα’ (αν και η 

περιοδολόγησή του είναι περίπου όμοια με αυτή που προκύπτει από τις ομαλοποιημένες με τον 

χρυσό τιμές) και αυτό γιατί σύμφωνα με την ανάλυσή του δεν υφίσταται κάποιος ενδογενής 

μηχανισμός στο καπιταλιστικό σύστημα που να οδηγεί από μια μακρά ύφεση σε μια μακρά άνθηση· 

αντίθετα όμως, το πέρασμα από μια μακρά άνθηση σε μια μακρά ύφεση μπορεί να ερμηνευτεί 

ενδογενώς. Πιο συγκεκριμένα, κάθε ανοδικό ‘μακρό κύμα’ χαρακτηρίζεται από μια άνοδο ποσοστού 

κέρδους και κάθε καθοδικό ‘μακρό κύμα’ από μια πτώση του ποσοστού κέρδους. Κατά τη διάρκεια 

του ανοδικού μακρού κύματος η σταδιακή αύξηση της ΟΣΚ, λόγω και της εξάπλωσης της 

τεχνολογικής επανάστασης που συνοδεύει κάθε τέτοιο κύμα, θα ανακόψει την ανοδική πορεία του 

ποσοστού κέρδους και θα οδηγήσει στο άνω σημείο καμπής της όλης διαδικασίας σε πτώση του 

ποσοστού κέρδους. Αυτή η πτώση του ποσοστού κέρδους θα χαρακτηρίσει το καθοδικό ‘μακρό 

κύμα’. Προκειμένου όμως να υπάρξει μια νέα ανοδική φάση δεν αρκεί η επίδραση των 

αντεπιδρώντων παραγόντων, όπως π.χ. της απαξίωσης του σταθερού κεφαλαίου κτλ, αλλά πρέπει να 

υπάρχουν εξωγενείς (στον οικονομικό τομέα του καπιταλισμού) παράγοντες που θα οδηγήσουν σε 

μια νέα ανοδική φάση. Τέτοιοι εξωγενείς παράγοντες ήταν κατά τον Mandel οι επαναστάσεις του 

1848 και η ανακάλυψη των κοιτασμάτων χρυσού στην Καλιφόρνια το ίδιο έτος, τις παραμονές 

δηλαδή της ανοδικής φάσης του 2
ου

 μακρού κύματος, η δυτική ιμπεριαλιστική επέκταση τις 

παραμονές της ανοδικής φάσης του 3
ου

 μακρού κύματος και η ανακάλυψη των κοιτασμάτων χρυσού 

στο Τράνσβααλ της Νοτίου Αφρικής το 1893, και τέλος η φασιστική επικράτηση σε μεγάλα τμήματα 

του ανεπτυγμένου καπιταλισμού κατά τις δεκαετίες του 1920 και του 1930 που οδήγησε σε μεγάλη 

άνοδο του ποσοστού υπεραξίας (Mandel 1984, 1992). Μάλιστα, κατά τον Mandel οι τεχνολογικές 

επαναστάσεις πραγματώνονται αφού έχει σημειωθεί άνοδος στο ποσοστό κέρδους εξαιτίας των 

προαναφερθέντων εξωγενών παραγόντων και άρα αποτελούν συνέπεια του ευνοϊκού 

περιβάλλοντος της ανοδικής φάσης και όχι αιτία του (Mandel 1980, σ.  40). 

Μεταξύ των διαφόρων προβλημάτων που θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς στην 

ερμηνεία των μακρών κυμάτων από τη μεριά του Mandel θα σταθούμε σε μία: την απουσία 

χρονοσειρών του ποσοστού κέρδους (πόσο μάλλον στατιστικής επεξεργασίας αυτών των σειρών) 
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Η συνεισφορά του Anwar Shaikh στη σχετική βιβλιογραφία έγκειται στο ότι 

συνέδεσε τη διαχρονική πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους µε µακροχρόνιες 

κυκλικές διακυµάνσεις στη µάζα των κερδών, θέτοντας έτσι την ανάλυση των Μαρξ-

Grossman στα πλαίσια της περιοδολόγησης των µακρών κύκλων.249 Η πτωτική τάση 

του γενικού ποσοστού κέρδους χαρακτηρίζει, σύµφωνα µε τον Shaikh, τόσο µακρές 

περιόδους επιταχυνόµενης µεγέθυνσης όσο και µακρές περιόδους επιβραδυνόµενης 

µεγέθυνσης της οικονοµικής δραστηριότητας µε τις τελευταίες περιόδους να 

καταλήγουν σε γενικευµένες οικονοµικές κρίσεις. Η κύρια δε µεταβλητή στην οποία 

ανακλάται αυτή η µακροκυκλική διακύµανση είναι η µάζα των κερδών (Shaikh 

1983). 

Η µάζα των κερδών, s, είναι s = r * K, όπου r το ποσοστό κέρδους και K το απόθεµα 

κεφαλαίου. Ας υποθέσουµε ότι διαχρονικά το ποσοστό κέρδους πέφτει µε έναν ρυθµό 

α, δηλαδή r = r 0·e
-αt (όπου r0 ένα αρχικό επίπεδο του ποσοστού κέρδους) και ας 

θέσουµε gk = sc·r. 

Όπου,  gk = ∆K/K = I/K, o ρυθµός συσσώρευσης του κεφαλαίου και sc η ροπή των 

καπιταλιστών για αποταµίευση. Έχουµε τότε: 

s' = r' + gk = -α +  sc·r 

Για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει gk > |α|, τα κέρδη µεγεθύνονται και η οικονοµία 

αναπτύσσεται. Παρ' όλα αυτά η επένδυση δεν παύει να σχετίζεται µε το ποσοστό 

κέρδους, και καθώς το τελευταίο πέφτει, ο ρυθµός συσσώρευσης του κεφαλαίου (που 

ισούται µε το λόγο της επένδυσης ως προς απόθεµα κεφαλαίου), σε βάθος χρόνου, θα 

                                                                                                                                                                      
που να υποστηρίζουν εμπειρικά την θέση του. Στο βιβλίο του του 1980 καταφεύγει στην προσέγγιση 

του ποσοστού κέρδους από το επιτόκιο και υποθέτει ότι οι διακυμάνσεις της συγκεκριμένης 

μεταβλητής (σε χρονοσειρές των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Γαλλίας) ανακλούν εκείνες του 

ποσοστού κέρδους (Mandel 1980, σσ. 19-20). Δεν υπάρχει ωστόσο κανένας λόγος η μακροχρόνια 

τάση του ποσοστού κέρδους να είναι παρόμοια με εκείνη του επιτοκίου (ούτε και προτείνει φυσικά 

ο Μαρξ κάτι τέτοιο). Παρ΄ όλα αυτά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Mandel ήταν ίσως ο μοναδικός 

οικονομολόγος, που στη βάση της περιοδολόγησής του των ‘μακρών κυμάτων’, προέβλεψε στα μέσα 

της δεκαετίας του 1960, εν μέσω γενικής ευφορίας για τη συνέχιση του μεταπολεμικού μπουμ και 

την υποτιθέμενη εξαφάνιση των υφέσεων, ότι από τα τέλη της συγκεκριμένης δεκαετίας μια νέα 

φάση οικονομικής στασιμότητας θα ξεκινούσε (Mandel 1964). 

249
 Οι σημαντικότερες σχετικές αναφορές είναι οι Shaikh (1983, 1989, 1992). 
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αρχίσει και αυτός να µειώνεται. Όταν θα συµβεί, κάποια στιγµή, να ισχύει η εξίσωση  

gk = -α, τότε ο ρυθµός µεγέθυνσης των κερδών θα µηδενιστεί, και τα κέρδη θα 

µείνουν στάσιµα. Αυτό είναι λοιπόν το σηµείο της απόλυτης υπερσυσσώρευσης του 

κεφαλαίου, στο οποίο θα ισχύει r* = |a| /sc, όπου r*  το επίπεδο του ποσοστού κέρδους 

στο οποίο ο ρυθµός µεγέθυνσης της µάζας του κέρδους µηδενίζεται. Στο σηµείο αυτό 

κάθε νέα επένδυση ∆C δεν θα αποφέρει κανένα επιπλέον κέρδος. Ως εκ τούτου το 

κίνητρο για επενδύσεις µηδενίζεται και εγκαινιάζεται η περίοδος της κρίσης.  

O Shaikh (1992) παρουσίασε τη λειτουργία αυτού του µηχανισµού στη µάζα των 

κερδών του µεταποιητικού τοµέα των ΗΠΑ για την περίοδο 1899-1934 (που 

αντιστοιχεί χονδρικά στον 3ο µακρό κύκλο) κι έδειξε ότι τα κέρδη εισέρχονται σε 

φάση στασιµότητας από το 1919 κι έπειτα, ενώ το ποσοστό κέρδους αυτού του 

ευρύτατου τοµέα (που ήταν και κυρίαρχος στην οικονοµία των ΗΠΑ τη 

συγκεκριµένη περίοδο) παρουσιάζει πτωτική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου. Ανάλογα αποτελέσµατα για την περίοδο 1947-1986 (που αντιστοιχεί 

χονδρικά στον 4ο 
µακρό κύκλο) παρατίθενται από τον Shaikh (1989) και για την 

κερδοφορία του µη-χρηµατοπιστωτικού (και µη-αγροτικού) τοµέα των ΗΠΑ, ήτοι 

πτωτική τάση του γενικού ποσοστού κέρδους για όλη αυτήν την περίοδο, 

συνοδευόµενη από µια µακροκυκλική διακύµανση της µάζας των κερδών µε ανώτατο 

σηµείο καµπής το 1966.250 

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζουµε ένα αριθµητικό παράδειγµα του µηχανισµού δράσης 

της διαδικασίας απόλυτης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου η οποία οδηγεί στο 

µηδενισµό του ρυθµού µεγέθυνσης των πραγµατικών κερδών. 

 

                                                           
250

 Η συζήτηση δεν βασίζεται σε κάποια στατιστική επεξεργασία πέρα από τη διαίρεση των σχετικών 

μεταβλητών κερδοφορίας με τον βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας (τον 

οποίο όμως εκτιμά ο ίδιος o Shaikh με δική του μέθοδο) έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι 

επιδράσεις από την πλευρά της ζήτησης στην όλη συζήτηση. Η πτώση του ποσοστού κέρδους 

ωστόσο, όπως και η κυκλική διακύμανση της μάζας των κερδών, είναι φανερές ακόμα και χωρίς την 

‘ομαλοποίηση’ τους με τον βαθμό χρησιμοποίησης. 
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Πίνακας 2: Απόλυτη Υπερσυσσώρευση του Κεφαλαίου 

∆εκαετία r K I s ∆s α = ∆r/r  sc = I/s 

1η 50% 1.000.000 (300.000) 500.000 (100.000) - - 

2η 45% 1.200.000 200.000 540.000 40.000 -0.1 0.4 

3η 40% 1.350.000 150.000 540.000 0 -0.111 0.277 

 

Ας υποθέσουµε ότι έχουµε τρεις περιόδους, για τις οποίες ας θεωρήσουµε, έτσι ώστε 

να συνάδουν και µε το πλαίσιο µιας µακροπερίοδης ανάλυσης, πως είναι ίσες µε µία 

δεκαετία η καθεµία. Τα υπόλοιπα µεγέθη στον πίνακα εποµένως αφορούν τη 'µέση 

εικόνα' κάθε δεκαετίας. Η πρώτη δεκαετία χαρακτηρίζεται από ένα ποσοστό κέρδους 

ίσο µε 50% και ένα απόθεµα κεφαλαίου της τάξης του ενός εκατοµµυρίου 

νοµισµατικών µονάδων,251 τα δε συνολικά κέρδη ισούνται µε 500.000 ν.µ. Στη 

δεύτερη δεκαετία 200.000 ν.µ., εκ των 500.000 ν.µ. της πρώτης περιόδου, 

επενδύονται στην παραγωγή, µε συνέπεια το απόθεµα κεφαλαίου να διαµορφωθεί 

στις 1.200.000 ν.µ. Το δε ποσοστό κέρδους πέφτει, για τους γνωστούς λόγους, στο 

45% και η µάζα των κερδών γίνεται 540.000 ν.µ., µια θετική µεταβολή δηλαδή 

40.000 ν.µ. σε σχέση µε την πρώτη περίοδο. Ταυτόχρονα ο ποσοστιαίος ρυθµός 

πτώσης του ποσοστού κέρδους κυµαίνεται στο 10% ενώ το ποσοστό της επένδυσης 

επί της υπεραξίας στο 40%. 

Η κρίση θα εκδηλωθεί κάποια στιγµή στην τρίτη δεκαετία του παραδείγµατος µας. Εκ 

των 540.000 ν.µ. της δεύτερης περιόδου, επενδύονται οι 150.000 ν.µ και το απόθεµα 

κεφαλαίου αυξάνεται κατά το ποσό αυτό. Το ποσοστό κέρδους όµως έχει συνεχίσει 

την πτωτική του τάση µε συνέπεια η παραχθείσα υπεραξία να µην παρουσιάζει καµία 

αύξηση. Είτε είχε γίνει η επένδυση των 150.000 ν.µ. είτε όχι είναι το ίδιο και το αυτό 

από την άποψη κεφαλαίου (συνολικά) µια και η κερδοφορία του (σε όρους µάζας 

κέρδους) παρουσιάζει µηδενική µεταβολή. Παρά το αρκετά υψηλό επίπεδο του 

                                                           
251

 Στον Πίνακα 2 κάνουμε την υπόθεση ότι το απόθεμα κεφαλαίου της πρώτης περιόδου προκύπτει 

και από την επένδυση που συνέβη στην περίοδο, ας πούμε, 0, η οποία επένδυση συνίσταται σε 

300.000 ν.μ. 
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ποσοστού κέρδους, η στασιµότητα στην µάζα των κερδών θα πυροδοτήσει την 

έναρξη της κρίσης. Το δε επίπεδο του ποσοστού κέρδους στο οποίο θα συµβεί κάτι 

τέτοιο είναι εκείνο που ισούται µε τον λόγο της απόλυτης τιµής του ποσοστιαίου 

ρυθµού µεταβολής του ποσοστού κέρδους προς το ποσοστό της επενδυµένης 

υπεραξίας, δηλαδή |-0.111|/0.277 = 40%. 

Το ξέσπασµα της κρίσης οδηγεί σε µείωση των επενδύσεων και σε πτώση της 

ζήτησης γενικότερα, τόσο για µέσα παραγωγής όσο και για καταναλωτικά αγαθά. 

Ταυτόχρονα ο βαθµός χρησιµοποίησης του κεφαλαίου µειώνεται επίσης ενώ το ίδιο 

συµβαίνει και µε τις τιµές πολλών εµπορευµάτων όχι λόγω ανόδου της 

παραγωγικότητας της εργασίας βέβαια αλλά προκειµένου να µπορέσουν να βρεθούν 

αγοραστές. Από την πλευρά της εργασίας οι τάξεις του εφεδρικού στρατού 

πυκνώνουν και το επίπεδο των µισθών παρουσιάζει πτωτική τάση. Όµως: “Η κύρια 

αναταραχή, και αυτή που έχει τον οξύτερο χαρακτήρα, συµβαίνει σε σχέση µε το 

κεφάλαιο στο βαθµό που αυτό έχει την ιδιότητα της αξίας, δηλαδή σε σχέση µε τις 

κεφαλαιακές αξίες (Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 362).” Η απαξίωση του κεφαλαίου περιλαµβάνει 

τόσο το σταθερό πάγιο κεφάλαιο όσο και το κεφάλαιο που έχει τη µορφή διάφορων 

χρεογράφων και που δεν είναι τίποτε άλλο από µελλοντικές απαιτήσεις σε 

παραχθείσα υπεραξία. Η δε λειτουργία του χρήµατος ως µέσου πληρωµών 

διαταράσσεται έντονα και το πιστωτικό σύστηµα οδεύει προς την κατάρρευση 

(Κεφάλαιο ΙΙΙ, σ. 363). Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισµός δεν λαµβάνει πλέον τη µορφή 

του µοιράσµατος της υπεραξίας µεταξύ των καπιταλιστών που είχε κατά την ανοδική 

φάση της κερδοφορίας, αλλά διεξάγεται µε ιδιαίτερα άγρια µορφή καθώς πια το θέµα 

συνίσταται πρώτιστα στο µοίρασµα του βάρους των ζηµιών. Για την καπιταλιστική 

τάξη βέβαια ως σύνολο η ζηµία είναι αναπόφευκτη.  

Εν ευθέτω χρόνω η πτώση στις τιµές και στους µισθούς καθώς και η µάχη του 

ανταγωνισµού ωθούν τµήµατα της καπιταλιστικής τάξης, προκειµένου να µπορέσουν 

να επιβιώσουν, στην εισαγωγή καινοτοµιών έτσι ώστε να µειώσουν τη µοναδιαία 

αξία των προϊόντων τους κάτω από τη ρυθµιστική αξία του κλάδου τους και να 

µπορέσουν να αντλήσουν υπερκέρδη. Η δε δραστική απαξίωση των στοιχείων του 

σταθερού κεφαλαίου ενδέχεται να ωθήσει το γενικό ποσοστό κέρδους προς τα πάνω 

δίνοντας µια επιπλέον ώθηση στο πέρασµα από την κρίση στην οικονοµική άνθηση. 

Εν τέλει οι καινοτοµίες θα διαχυθούν διακλαδικά και η κυκλική πορεία της µάζας των 

κερδών θα αρχίσει ξανά. 
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4.2.5 Πτώση Ποσοστού Κέρδους και Μακροί Κύκλοι στη Μάζα των Κερδών, 
ΗΠΑ (1844-1934) και (1946-2014) 

 (α) Εισαγωγή 

Το ποσοστό κέρδους µπορεί να εκφραστεί ως το γινόµενο του λόγου προϊόντος-

κεφαλαίου επί το µερίδιο των κερδών στο προϊόν. Έχουµε λοιπόν: 

r = (s/Y) * (Y/K) 

όπου, r το ποσοστό κέρδους, s η µάζα των κερδών, Υ το προϊόν και Κ το απόθεµα 

κεφαλαίου. Ο λόγος προϊόντος-κεφαλαίου µπορεί να θεωρηθεί ως το µέγιστο 

ποσοστό κέρδους, υπό την έννοια ότι το Υ είναι η µέγιστη δυνατή τιµή που θα 

µπορούσε να λάβει η µάζα των κερδών, s, στην περίπτωση που όλο το προϊόν 

απορροφούνταν από τα κέρδη.252 Εποµένως το Υ µπορεί να  γραφτεί και ως Υ = smax. 

Συνεπώς µπορούµε να γράψουµε: 

r = (s/smax) *  (smax/K) = Sy *  R  (2) 

όπου Sy το µερίδιο των κερδών επί του εισοδήµατος και R το µέγιστο ποσοστό 

κέρδους.253 Εποµένως η κίνηση του ποσοστού κέρδους θα εξαρτηθεί από το καθαρό 

αποτέλεσµα µεταξύ δύο επιδράσεων εκ των οποίων η µια προέρχεται από τη διανοµή 

του εισοδήµατος (και τη σχετική διαµάχη µεταξύ µισθωτής εργασία και 

καπιταλιστών), όπως αυτή εκφράζεται στη µεταβλητή  Sy, και η άλλη από την τάση 

για κεφαλαιοποίηση της παραγωγής όπως αυτή εκφράζεται στη µεταβλητή R. 

Σύµφωνα όµως µε τα προβλεπόµενα από την ανάλυση του Μαρξ που παρουσιάσαµε 

στην ενότητα 4.1.5 η τάση του πραγµατικού ποσοστού κέρδους αναµένεται να 

επηρεαστεί κυρίως (και σε µακροχρόνιο επίπεδο) από µια πτωτική τάση του R ενώ η 

διαχρονική πορεία της διανοµής του εισοδήµατος αναµένεται να έχει δευτερεύοντα 

ρόλο.  

                                                           
252

 To μέγιστο ποσοστό κέρδους μπορεί να εκφραστεί σε μαρξικούς όρους ως R = l/C, όπου l η 

συνολική προστιθέμενη αξία που ισούται με v + s, όπως έχουμε ήδη δει στην ενότητα 4.1.5. 

253
 Δεδομένου λοιπόν ότι το Υ μπορεί να θεωρηθεί ως το μέγιστο της μάζας των κερδών, οι δυο όροι 

του γινόμενου της εξίσωσης (2) θα μας δώσουν το ποσοστό κέρδους σε πραγματικούς όρους ακόμα 

αν είναι εκφρασμένοι σε τρέχουσες τιμές, και αυτό γιατί οι αριθμητές και οι παρονομαστές των δύο 

κλασμάτων της (2) θα πρέπει να αποπληθωριστούν με τον ίδιο δείκτη τιμών, ήτοι ένα δείκτη τιμών 

του κεφαλαίου, έστω pk, προκειμένου να εκφραστούν σε σταθερές τιμές (Shaikh 2016, σσ. 799-800). 
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(β) 2ος Μακρός Κύκλος και 3ος Μακρός Κύκλος στη Μάζα των Κερδών των ΗΠΑ 

Το Σχήµα 4 απεικονίζει την πορεία του ποσοστού κέρδους της οικονοµίας των ΗΠΑ 

για την περίοδο 1840-1900 και το Σχήµα 5 την πορεία του µέγιστου ποσοστού 

κέρδους και του µεριδίου των κερδών για την ίδια περίοδο. Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει 

τους µέσους ετήσιους ρυθµούς µεγέθυνσης του πραγµατικού ποσοστού κέρδους, του 

µέγιστου ποσοστού κέρδους και του µεριδίου των κερδών στο προϊόν για την περίοδο 

1844-1896, κατά την οποία ελέγχουµε την υπόθεση των µακρών κύκλων στην 

κερδοφορία εφαρµόζοντας την καµπύλη της λογιστικής µεγέθυνσης στην µάζα των 

κερδών των ΗΠΑ. Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τις τιµές των παραµέτρων της 

λογιστικής καµπύλης για την ίδια περίοδο, ενώ τα Σχήµατα 6 και 7 απεικονίζουν την 

εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης και τον σχετικό µετασχηµατισµό Fisher-Pry.254 

 

Σχήµα 4: Ποσοστό Κέρδους, ΗΠΑ - 1840-1900 

 

 

 

 

 

 

                                                           
254

 Η λογιστική καμπύλη και οι ιδιότητες της συζητούνται στο Παράρτημα αυτής της διατριβής. 
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Σχήµα 5: Μέγιστο Ποσοστό Κέρδους και Μερίδιο Κερδών, ΗΠΑ - 1840-1900 

 

 

Πίνακας 3: Ρυθµοί Μεγέθυνσης Ποσοστού Κέρδους και Συστατικών του Στοιχείων, 
2ος Μακρός Κύκλος, 1844-1896 

1844-1896 
Μέγιστο Ποσοστό 

Κέρδους 
Μερίδιο Κερδών Ποσοστό Κέρδους 

Μέσος Ετήσιος 

Ρυθμός Μεγέθυνσης 
-3.26% 0.61% -2.63% 

 

Πηγή: Malloy (1994), Υ = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (δις $1929) (σ. 197), s (Μάζα Κερδών, δις 

$1929) = ΑΕΠ (δις $1929) – Αποσβέσεις (δις $1929) – Μισθοί (δις $1929) (σ. 199), Απόθεµα 

Κεφαλαίου (δις $1929) = Απόθεµα Κεφαλαιουχικού Εξοπλισµού (‘producer durables’) (δις $1929) + 

Κατασκευαστικές ∆οµές (‘structures’) (δις $1929) 

Πίνακας 4: Παράµετροι Λογιστικής Καµπύλης Μεγέθυνσης, 2ος Μακρός Κύκλος, 
1844-1896* 

Εξίσωση: Z �  ��!
[�� �����.
��������/��\ 

Α Κ tm Δt R
2 

1.096 10.184 1871.153 36.48 0.97 

* Τα p-values και των τεσσάρων παραµέτρων (Α, Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά. 
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Σχήµα 6: Μάζα Κερδών, ΗΠΑ, 1844-1896 

 

 

Σχήµα 7 

 

Το Σχήµα 8 δείχνει το ποσοστό κέρδους της οικονοµίας των ΗΠΑ για το διάστηµα 

1890-1940 και το Σχήµα 9 το µέγιστο ποσοστό κέρδους και το µερίδιο των κερδών 

για την ίδια περίοδο. Ο µακρός κύκλος στη µάζα των κερδών για το διάστηµα του 3ου 

κύκλου Kondratiev εντοπίζεται στην περίοδο 1896-1934. Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει 

τους ρυθµούς µεγέθυνσης των συστατικών του ποσοστού κέρδους για αυτήν την 
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περίοδο, ενώ ο Πίνακας 6 τα αποτελέσµατα των εφαρµογών της λογιστικής 

καµπύλης. Τέλος τα Σχήµατα 10 και 11 απεικονίζουν τη λογιστική καµπύλη και το 

µετασχηµατισµό Fisher-Pry για τη µάζα των κερδών της οικονοµίας των ΗΠΑ την 

περίοδο 1896-1934. 

 

Σχήµα 8: Ποσοστό Κέρδους, ΗΠΑ 1890-1940 

 

Σχήµα 9: Μέγιστο Ποσοστό Κέρδους και Μερίδιο Κερδών, ΗΠΑ 1890-1940 
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Πίνακας 5: Ρυθµοί Μεγέθυνσης Ποσοστού Κέρδους και Συστατικών του Στοιχείων, 
3ος Μακρός Κύκλος, 1896-1934 

1896-1934 
Μέγιστο Ποσοστό 

Κέρδους 
Μερίδιο Κερδών Ποσοστό Κέρδους 

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 

Μεγέθυνσης 
-0.99% 0.57% -0.48% 

 

Πηγή: Malloy (1994), Υ = Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (δις $1929) (σ. 197), s (Μάζα Κερδών, δις 

$1929) = ΑΕΠ (δις $1929) – Αποσβέσεις (δις $1929) – Μισθοί (δις $1929) (σ. 199), Απόθεµα 

Κεφαλαίου (δις $1929) = Απόθεµα Κεφαλαιουχικού Εξοπλισµού (‘producer durables’) (δις $1929) + 

Κατασκευαστικές ∆οµές (‘structures’) (δις $1929) 

Πίνακας 6: Παράµετροι Λογιστικής Καµπύλης Μεγέθυνσης, 3ος Μακρός Κύκλος, 
1896-1934 

Εξίσωση: 10.041 �  ���...^�
������.
��������/�� 

Κ tm Δt R
2 

31.62 1914.534 40.27 0.92 

* Τα p-values και των τριών παραµέτρων (Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά. 

 

Σχήµα 10: Μάζα Κερδών, ΗΠΑ, 1896-1934 
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Σχήµα 11 

 

Βασιζόµενοι στην περιοδολόγηση των µακρών κύκλων που προκύπτει από την 

οµαλοποίηση του δείκτη τιµών χονδρικής µε τον δείκτη τιµών του χρυσού, ελέγχουµε 

την ύπαρξη µακρών κύκλων στη µάζα των κερδών της αµερικάνικης οικονοµίας για 

τις περιόδους 1844-1896 και 1896-1934 εφαρµόζοντας λογιστικές καµπύλες 

µεγέθυνσης. Οι σχετικές παράµετροι (Πίνακες 4 και 6) είναι όλες στατιστικά 

σηµαντικές µε µηδενικές τιµές πιθανοτήτων (‘p-values’) και υψηλούς συντελεστές 

προσδιορισµού. Τα δε σηµεία καµπής των δύο µακρών κύκλων στη µάζα του κέρδους 

εντοπίζονται στα 1870 και 1914, ελάχιστα δηλαδή χρόνια πριν το σηµείο καµπής των 

οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό τιµών. 

Παρατηρούµε επίσης (από τους Πίνακες 3 και 5) ότι το ποσοστό κέρδους 

παρουσιάζει πτωτική τάση τόσο για το σύνολο της περιόδου 1844-1934 όσο και για 

τις δυο επιµέρους περιόδους που απαρτίζουν τους µακρούς κύκλους (της µάζας της) 

κερδοφορίας για αυτό το διάστηµα.  Όπως αναµενόταν, µεταξύ των δύο συστατικών 

στοιχείων του ποσοστού κέρδους εκείνο που παίζει το βασικό ρόλο στην πτώση του 

(και για τις δυο περιόδους) είναι ο λόγος προϊόντος-κεφαλαίου, ήτοι το µέγιστο 

ποσοστό κέρδους. Αντίθετα ο ρόλος της διανοµής του εισοδήµατος στη µακροχρόνια 

εξέλιξη του ποσοστού κέρδους είναι περιορισµένος. Βλέπουµε ότι τόσο για την 

περίοδο 1844-1896 όσο και για εκείνη του 1896-1934, καίτοι ο µέσος ετήσιος ρυθµός 
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µεγέθυνσης του µεριδίου του κέρδους στο εισόδηµα είναι θετικός, η τάση του 

πραγµατικού ποσοστού κέρδους καθορίζεται, εν τέλει, από την πορεία του µέγιστου 

ποσοστού κέρδους, οι µέσοι ετήσιοι ρυθµοί µεγέθυνσης του οποίου είναι αρκούντως 

αρνητικοί έτσι ώστε να υπερισχύσουν της επιρροής του µεριδίου του κέρδους και 

έτσι να ‘αναγκάσουν’ το πραγµατικό ποσοστό κέρδους να ακολουθήσει πτωτική 

τάση. Με λίγα λόγια, τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την εκτίµηση του Μαρξ ότι ο 

καπιταλισµός διακρίνεται από µια µακροχρόνια τάση για κεφαλαιοποίηση της 

παραγωγής, ήτοι αύξηση του λόγου κεφαλαίου-προϊόντος. 

 

(γ) 4ος Μακρός Κύκλος και 5ος Μακρός Κύκλος στη Μάζα των Κερδών των ΗΠΑ 

Για την περίοδο 1946-2014 χρησιµοποιούµε στοιχεία που αφορούν τον εταιρικό 

τοµέα (‘corporate sector’) της οικονοµίας των ΗΠΑ. Στα Σχήµατα 12 και 13 

παρουσιάζουµε το γενικό ποσοστό κέρδους και τα συστατικά του στοιχεία (µέγιστο 

ποσοστό κέρδους και µερίδιο των κερδών) για τον 4ο µακρό κύκλο (1946-1982). Ο 

Πίνακας 7 περιέχει τους µέσους ρυθµούς µεγέθυνσης των τριών µεταβλητών για 

αυτήν την περίοδο και ο Πίνακας 8 τα στατιστικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή 

της λογιστικής καµπύλης µεγέθυνσης. 

Σχήµα 12: Ποσοστό Κέρδους AE, ΗΠΑ 1946-1982 
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Σχήµα 13: Μέγιστο Ποσοστό Κέρδους και Μερίδιο Κερδών, ΗΠΑ 1946-1982 

 

 

Πίνακας 7: Ρυθµοί Μεγέθυνσης Ποσοστού Κέρδους και Συστατικών του Στοιχείων, 
4ος Μακρός Κύκλος, 1946-1982 

1946-1982 
Μέγιστο Ποσοστό 

Κέρδους 
Μερίδιο Κερδών Ποσοστό Κέρδους 

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 

Μεγέθυνσης 
-1.75% -0.01% -1.59% 

Πηγές: Shaikh (2016, Παράρτηµα κεφαλαίου 6). Όλα τα µεγέθη αφορούν τον εταιρικό τοµέα της 

οικονοµίας των ΗΠΑ.  

 

Πίνακας 8: Παράµετροι Λογιστικής Καµπύλης Μεγέθυνσης, 4ος Μακρός Κύκλος, 
1946-1982* 

Εξίσωση: Z �  ��!
������.
��������/�� 

Α Κ tm Δt R
2 

111.15 391.96 1965.4 25.8 0.95 

* Τα p-values και των τεσσάρων παραµέτρων (Α, Κ, tm, ∆t) είναι µηδενικά. 

Η ύπαρξη µακρού κύκλου στη µάζα των κερδών για την περίοδο µετά τον Β’ΠΠ 

µέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980 καθίσταται σαφής από τα αποτελέσµατα 

της εφαρµογής της λογιστικής καµπύλης για την εν λόγω περίοδο. Το πραγµατικό 

ποσοστό κέρδους εµφανίζει πτωτική τάση η οποία κυριαρχείται από τους πτωτικούς 

ρυθµούς του µέγιστου ποσοστού κέρδους. Όλες οι παράµετροι είναι στατιστικά 

σηµαντικές και το σηµείο καµπής της όλης διαδικασίας στα 1965 βρίσκεται στα 
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αναµενόµενα από τη θεωρία µακρών κύκλων πλαίσια. Όπως και για την προ του 

Β’ΠΠ περίοδο του αµερικάνικου καπιταλισµού, η διανοµή του εισοδήµατος (µε το 

µερίδιο των κερδών να παρουσιάζει σχεδόν µηδενική µέση µεγέθυνση για την 

περίοδο του 4ου µακρού κύκλου) έχει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση µε την 

κεφαλαιοποίηση της παραγωγής σε ότι αφορά την µακροχρόνια τάση του 

πραγµατικού ποσοστού κέρδους (του εταιρικού τοµέα) των ΗΠΑ. 

Τα Σχήµατα 14 και 15 απεικονίζουν την εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης στη 

µάζα των κερδών του εταιρικού τοµέα τον ΗΠΑ και τον σχετικό µετασχηµατισµό 

Fisher-Pry. 

 

Σχήµα 14: Μάζα Κερδών, ΗΠΑ, 1946-1982 
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Σχήµα 15 

 

Ο 5ος µακρός κύκλος είναι ακόµα εν εξελίξει. Τα Σχήµατα 16 και 17 δείχνουν την 

πορεία του πραγµατικού ποσοστού κέρδους και των δύο συστατικών του στοιχείων 

από το 1982 µέχρι και το 2014 ενώ ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τους µέσους ρυθµούς 

µεγέθυνσης των τριών µεταβλητών για την ίδια περίοδο. Βλέπουµε ότι η 

συγκεκριµένη περίοδος είναι αυτή η οποία χαρακτηρίζεται από το µικρότερο µέσο 

ετήσιο ρυθµό πτώσης του ποσοστού κέρδους σε σχέση µε τις προηγούµενες τρεις 

περιόδους που εξετάσαµε. Αυτό συµβαίνει γιατί το µερίδιο των κερδών στην 

προστιθέµενη αξία παρουσιάζει το µεγαλύτερο ρυθµό µεγέθυνσης σε σχέση µε κάθε 

προηγούµενη περίοδο που εξετάσαµε. Με άλλα λόγια η περίοδος του 

νεοφιλελευθερισµού χαρακτηρίζεται από µια επίθεση εναντίον της µισθωτής 

εργασίας στα πλαίσια µιας προσπάθειας να αποφευχθούν περαιτέρω µεγάλες 

µειώσεις σε ένα ήδη πολύ χαµηλό ποσοστό κέρδους (Shaikh 2011).255 

 

 

                                                           
255

 Στο Σχήμα 17 παρατηρούμε ότι το μερίδιο των κερδών αυξάνεται πολύ μετά το 2001. Θεωρούμε 

ότι αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι καθώς για τις ΗΠΑ το άνω σημείο καμπής των ομαλοποιημένων με 

τον χρυσό τιμών λαμβάνει χώρα ακριβώς σε αυτό το έτος! 
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Σχήµα 16: Ποσοστό Κέρδους, ΗΠΑ 1982-2014 

 

 

Σχήµα 17: Μέγιστο Ποσοστό Κέρδους και Μερίδιο Κερδών, ΗΠΑ 1982-2014 

 

Πίνακας 9: Ρυθµοί Μεγέθυνσης Ποσοστού Κέρδους και Συστατικών του Στοιχείων, 
5ος Μακρός Κύκλος, 1982 - [2014]* 
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Μέγιστο Ποσοστό 

Κέρδους 
Μερίδιο Κερδών Ποσοστό Κέρδους 

Μέσος Ετήσιος Ρυθμός 

Μεγέθυνσης 
-1.10% 0.87% -0.23% 

*Το µέγιστο και το πραγµατικό ποσοστό κέρδους έχουν οµαλοποιηθεί µε τον βαθµό χρησιµοποίησης 

της παραγωγικής δυναµικότητας της οικονοµίας των ΗΠΑ. 
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Πηγές: Shaikh (2016, Παράρτηµα κεφαλαίου 6) µέχρι και το 2011. Για τα έτη 2012 έως και 2014 οι 

σχετικές µεταβλητές έχουν επεκταθεί µε βάση τους σχετικούς πίνακες στο Bureau of Economic 

Analysis (2015α και 2015β). Όλα τα µεγέθη αφορούν τον εταιρικό τοµέα της οικονοµίας των ΗΠΑ. Ο 

ΒΧΠ∆ έχει επεκταθεί από το 2012 µέχρι το 2014 µε βάση τη σχετική χρονοσειρά του Federal Reserve 

Bank για το βαθµό χρησιµοποίησης της παραγωγικής δυναµικότητας της συνολικής βιοµηχανίας των 

ΗΠΑ. 

 

Πίνακας 10: Παράµετροι Λογιστικής Καµπύλης Μεγέθυνσης, 5ος Μακρός Κύκλος, 
1982 - [2014]* 

Εξίσωση:  Z �  ��!
������.
��������/�� 

Α Κ tm Δt R
2 

286.5201 2303.354 2004.719 35.67 0.96 

*To p-value για την παράµετρο Α είναι 0.044, µηδενικό για τις παραµέτρους Κ και tm και 0.004 για την 

παράµετρο ∆t. 

Σε ότι αφορά τα αποτελέσµατα που παρατίθενται στον Πίνακα 10 οι εκτιµήσεις των 

παραµέτρων είναι ικανοποιητικές αν και λόγω του ότι η όλη εξέλιξη του 5ου µακρού 

κύκλου δεν έχει ολοκληρωθεί, έχουµε ίσως µια ελαφρώς ανεβασµένη τιµή 

πιθανότητας για την παράµετρο Α (p-value = 0.044). Επίσης για πρώτη φορά, σε 

σχέση µε τους 3 προηγούµενους µακρούς κύκλους, το σηµείο καµπής της µάζας των 

κερδών βρίσκεται λίγο µετά από εκείνο των οµαλοποιηµένων µε τον χρυσό τιµών 

(καίτοι και πάλι πολύ κοντά σε αυτό) και όχι λίγο πριν. Σύµφωνα µε την εκτιµηθείσα 

λογιστική καµπύλη η εκτιµώµενη τιµή της µάζας των κερδών για το 2014 βρίσκεται 

στο 78.4% της ασύµπτωτης Κ. Η αλλαγή φάσης και το πέρασµα στον επόµενο κύκλο 

Kondratiev λαµβάνει χώρα συνήθως αφότου έχει ολοκληρωθεί το 90% (µε 95%) της 

διαδικασίας µεγέθυνσης. Σε ότι αφορά τη µάζα των κερδών των ΗΠΑ η λογιστική 

διαδικασία µεγέθυνσης για την περίοδο από το 1982 µέχρι και µετά το 2014 φτάνει 

στο 90% το 2021 και στο 95% το 2027.256  

                                                           
256

 Εάν η τιμή πιθανότητας για την Α θεωρηθεί υψηλή και κάνουμε την εκτίμηση με την εξίσωση 

354.62 �  ��ab^.cH
������.
��������/�� , όπου 354.62 είναι η τιμή για τη μάζα των κερδών του εταιρικού τομέα 

των ΗΠΑ για το αρχικό έτος 1982, τότε λαμβάνουμε Κ = 2130.754,  tm = 2003.8 και Δt = 31.11 (όλες οι 

παράμετροι με μηδενικά p-values). Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή του 2014 βρίσκεται στο 84% της 

άνω ασύμπτωτης Κ, ενώ η μάζα των κερδών φτάνει στο 90% και 95% της ασύμπτωτης στα 2018 και 

2023 αντίστοιχα. 
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Συµπεράσµατα 
 

Η αναζήτηση µακροχρόνιων κυκλικών διακυµάνσεων στις καπιταλιστικές οικονοµίες 

έχει την αφετηρία της στη διακύµανση του επιπέδου των τιµών. Η εναλλαγή µακρών 

περιόδων οπού κυριαρχούσαν πληθωριστικές τάσεις και µακρών περιόδων όπου, 

αντίθετα, κυριαρχούσαν αντιπληθωριστικές τάσεις κέντρισε το ενδιαφέρον των 

οξυδερκών εκείνων οικονοµολόγων που εξετάσαµε στο 1ο κεφάλαιο, προς την 

κατεύθυνση της έρευνας για την ύπαρξη µακρών κύκλων και σε άλλες οικονοµικές 

µεταβλητές. Το επίπεδο των τιµών θεωρούνταν ως µεταβλητή ενδεικτική της φάσης 

της οικονοµίας και αναµενόταν ότι οι διαχρονικές πορείες άλλων σηµαντικών 

µεταβλητών, που αφορούσαν τόσο φυσικές ποσότητες όσο και (πραγµατικές) αξίες, 

θα ήταν προ-κυκλικές, δηλαδή θα ήταν περίπου συγχρονισµένες µε τις µακρές 

διακυµάνσεις του γενικού επιπέδου των τιµών.  

Η πιο εκλεπτυσµένη προσπάθεια, σε ότι αφορά την περίοδο πριν τον Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο, για την ανεύρεση µακρών κύκλων και σε άλλες µεταβλητές πέραν των τιµών 

έγινε από τον Kondratiev. Ωστόσο, διατυπώθηκε µια σειρά κριτικών απέναντι του 

από τις οποίες ξεχωρίζουµε ως πιο σηµαντικές τις ακόλουθες δύο: (α) για κάθε 

χρονοσειρά που ανέλυε, ο Kondratiev επέλεγε και διαφορετική εξίσωση για να 

αφαιρέσει την τάση έτσι ώστε στη συνέχεια να εξετάσει την ύπαρξη µακρών κύκλων 

στα (οµαλοποιηµένα) κατάλοιπα. Αυτό καθιστούσε την εύρεση µακρών κύκλων 

εξαρτηµένη από την χρήση µιας ‘κατάλληλης’ εξίσωσης για την αφαίρεση της τάσης. 

(β) η τάση και ο κύκλος δεν είναι δυνατόν να θεωρούνται ανεξάρτητες έννοιες µεταξύ 

τους και να διακρίνονται χωριστά. Με άλλα λόγια, η διαχρονική κίνηση των 

οικονοµικών µεταβλητών είναι µη διαχωρίσιµη σε τάση και κύκλο καθώς οι δυο 

έννοιες είναι αλληλένδετες. Για παράδειγµα, η ίδια η κίνηση του µακρού κύκλου 

αναµένεται ότι σε ένα διάστηµα, ας πούµε, 40 ετών θα επηρεάσει την δοµή του 

οικονοµικού συστήµατος κι εποµένως την τάση του. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ίδιο 

τον Kondratiev στα πλαίσια της κίνησης του µακρού κύκλου αναµένονται εισαγωγές 

βασικών καινοτοµιών, επέκταση των παραγωγικών υποδοµών κτλ. Είναι προφανές 

ότι τέτοια φαινόµενα θα προκαλέσουν αλλαγές στην ‘τάση’. Αν όµως αυτά τα 

φαινόµενα είναι ενδογενή στην κίνηση του µακρού κύκλου, όπως υποστήριξε ο 

Kondratiev, τότε δεν γίνεται να διαχωριστούν από αυτόν, και έτσι υφίσταται ένα 
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λογικό σφάλµα αν επιχειρήσει κάποιος να αποδείξει την ύπαρξη µακρών κύκλων 

εµπειρικά, θεωρώντας τον κύκλο και την τάση ανεξάρτητες όψεις της κίνησης µιας 

οικονοµικής µεταβλητής και επιχειρώντας να τις διαχωρίσει, όπως έπραξε ο 

Kondratiev στην στατιστική επεξεργασία των χρονοσειρών που ανέλυσε. 

Θεωρούµε ότι η λογιστική καµπύλη µεγέθυνσης αποτελεί µια αρκετά καλή απάντηση 

και στις δύο αυτές βασικές (και βάσιµες) κριτικές που δέχθηκε ο Kondratiev. 

Πρώτον, γιατί αφορά την εφαρµογή µιας µόνο κατηγορίας εξισώσεων (αν 

συµπεριλάβουµε και την λογιστική καµπύλη µε τις 4 παραµέτρους) σε χρονοσειρές 

οικονοµικών µεταβλητών στις οποίες ο ερευνητής θέλει να εξετάσει την ύπαρξη (ή 

µη) µακρών κύκλων. Εποµένως, η πιθανή ανεύρεση µακρών κύκλων δεν εξαρτάται 

από κάποια κατάλληλη για την περίσταση εξίσωση µια και σε όλες τις περιπτώσεις 

εφαρµόζεται η ίδια κατηγορία εξισώσεων. ∆εύτερον, γιατί οι ιδιότητες της λογιστικής 

καµπύλης καθιστούν περιττή την διάκριση µεταξύ τάσης και κύκλου και τη συζήτηση 

περί ανεξαρτησίας ή µη µεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Και αυτό διότι η λογιστική 

καµπύλη µεγέθυνσης εµπεριέχει ταυτόχρονα τόσο την έννοια της τάσης όσο και την 

έννοια του κύκλου. Η ‘τάση’ αναπαρίσταται από την ίδια την εξίσωση της λογιστικής 

καµπύλης ενώ ο ‘κύκλος’ από την εξίσωση της πρώτης παραγώγου της ως προς τον 

χρόνο. Μέχρι το σηµείο καµπής της λογιστικής καµπύλης έχουµε αυξανόµενους 

ρυθµούς µεγέθυνσης (ως προς τον χρόνο) της υπό εξέταση µεταβλητής και µετά από 

αυτό το σηµείο καµπής έχουµε µειούµενους ρυθµούς µεγέθυνσης. Συνεπώς τάση και 

κύκλος είναι αδιαχώριστες εκφάνσεις του ίδιου φαινοµένου. Επιπλέον το ότι η 

λογιστική καµπύλη µεγέθυνσης είναι συµµετρική ως προς σηµείο καµπής της 

σηµαίνει ότι η ανοδική φάση των ρυθµών µεγέθυνσης µιας µεταβλητής διαρκεί όσο 

και η καθοδική φάση. 

Τα παραπάνω στοιχεία που αφορούν τη λογιστική καµπύλη δύνανται βέβαια να 

αποβούν χρήσιµα στη διακρίβωση µακρών κύκλων µόνο στην περίπτωση που 

αποδειχθεί’ ότι η συγκεκριµένη καµπύλη έχει µια ‘καλή εφαρµογή σε έναν αρκετά 

µεγάλο αριθµό µακρών χρονοσειρών. Το ζήτηµα της ‘καλής εφαρµογής’ όµως θέτει 

πρώτα από όλα το ερώτηµα της περιοδολόγησης των µακρών κύκλων, δηλαδή εντός 

ποιων χρονικών ορίων θα πρέπει να ελέγξει κανείς την ύπαρξη του συγκεκριµένου 

είδους διακυµάνσεων. Ο βασικός αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια χάραξης των άνω 

και κάτω σηµείων καµπής των µακρών κύκλων είναι ο δείκτης των οµαλοποιηµένων 

(µε τον χρυσό) τιµών, των δύο πλέον ηγετικών χωρών κατά τους δύο τελευταίους 
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αιώνες οικονοµικής εξέλιξης του καπιταλισµού, δηλαδή της Βρετανίας και των ΗΠΑ. 

Όπως είδαµε στο 1ο κεφάλαιο, µετά το πέρας του Β’ ΠΠ, η πορεία του επιπέδου των 

τιµών χαρακτηρίστηκε από περίπου συνεχή πληθωρισµό, πράγµα που φαινοµενικά 

αναιρούσε το πιστεύω των πρωτοπόρων µελετητών των µακρών κύκλων ότι η τάση 

του επιπέδου των τιµών ήταν ενδεικτική της φάσης στην οποία βρίσκεται µια 

οικονοµία. Η διαίρεση ωστόσο του επιπέδου των τιµών µε τον δείκτη τιµής του 

χρυσού, καίτοι διατήρησε την εικόνα των µακροκυκλικών διακυµάνσεων για την 

περίοδο πριν τον Β’ ΠΠ, κατέδειξε κάτι εντελώς διαφορετικό (από το απλό επίπεδο 

τιµών) για την µεταπολεµική περίοδο, ήτοι τη συνέχεια των µακρών κύκλων στις 

τιµές (κεφ. 1, Σχήµα 10). Φαίνεται λοιπόν ότι ακόµα και στη διάρκεια αυτής της 

περιόδου ο χρυσός εξακολούθησε να παίζει σηµαντικό ρόλο ως γενικό ισοδύναµο της 

αξίας, καίτοι δεν υπήρχε σε εφαρµογή κάποιος ‘Κανόνας Χρυσού’. Πιο 

συγκεκριµένα, η έναρξη δυσχερειών στη λειτουργία µιας οικονοµίας που προέρχεται 

από µια µακρά ανοδική φάση οδηγεί το επενδυτικό κοινό στην καταφυγή στον χρυσό 

µε συνέπεια να ξεκινά µια καθοδική φάση του γενικού επιπέδου τιµών σε σχέση µε 

τον δείκτη τιµής του χρυσού. Αντίθετα, όταν µια οικονοµία βρίσκεται σε ανοδική 

φάση δεν προκαλείται τάση µεγέθυνσης της ζήτησης για χρυσό µια και τα εθνικά 

νοµίσµατα διαδραµατίζουν ικανοποιητικά τον ρόλο τους ως εκφράσεις αξίας.257  

Ο οµαλοποιηµένος δείκτης τιµών (των ΗΠΑ και της Βρετανίας) αποτελεί λοιπόν την 

πυξίδα µας στον χρόνο αναφορικά µε τη µελέτη της οικονοµικής ιστορίας του 

καπιταλισµού και θέτει τα πλαίσια της επιλογής, σε πρώτη φάση, εκείνων των 

χρονικών διαστηµάτων στα οποία ελέγχουµε την εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης 

µεγέθυνσης. Σε δεύτερη φάση βέβαια, και σε ότι αφορά την εξέταση της κάθε 

συγκεκριµένης µεταβλητής, θα πρέπει να δει κανείς και την εξέλιξη της χρονοσειράς 

                                                           
257

 Η έναρξη της καθοδικής φάσης, θα πρέπει να σημειώσουμε, δεν σημαίνει απαραίτητα και έναρξη 

της ύφεσης. Για παράδειγμα το χρηματιστηριακό κραχ του 1929 και το πετρελαϊκό σοκ του 1973, που 

θεωρούνται ευρέως ως τα γεγονότα που σηματοδότησαν την έναρξη της Μεγάλης Ύφεσης της 

δεκαετίας του 1930 και της Σιωπηλής Ύφεσης της δεκαετίας του 1970 αντίστοιχα, έλαβαν χώρα 

αρκετά χρόνια μετά το άνω σημείο καμπής των μακρών κύκλων των ομαλοποιημένων τιμών της 

Βρετανίας και των ΗΠΑ. Ο ομαλοποιημένος δείκτης παρουσιάζει μέγιστο για τις δύο χώρες στα 1919-

1920 για τον τρίτο μακρό κύκλο και στην περίοδο 1966-1970 για τον τέταρτο. Παρόμοια, ενώ ο 5
ος

 

μακρός κύκλος του ομαλοποιημένου δείκτη τιμών παρουσιάζει κορυφή στα 2000-2001, η ύφεση 

έρχεται στα 2007-2008.  
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της έτσι ώστε να καταλήξει στα ακριβή έτη για τα οποία θα επιλέξει να ελέγξει αυτήν 

την εφαρµογή. Με αυτήν την µέθοδο περιοδολόγησης λοιπόν εφαρµόζουµε 47 

λογιστικές καµπύλες µεγέθυνσης σε µια σειρά οικονοµικών µεταβλητών (τόσο 

φυσικών ποσοτήτων όσο και πραγµατικών αξιών). Όλες οι εκτιµηµένες παράµετροι 

των 47 αυτών λογιστικών καµπυλών είναι στατιστικά σηµαντικές µε µηδενικά p-

values. Ένας επιπλέον εµπειρικός κανόνας που ακολουθούµε είναι ότι στους 

µετασχηµατισµούς Fisher-Pry των λογιστικών καµπυλών, που αναπαριστούν το 

ποσοστό πλήρωσης της διαδικασίας µεγέθυνσης (από το 1% έως το 100% της άνω 

ασύµπτωτης), η κάθε εφαρµογή ξεκινάει τουλάχιστον κάτω από το 10% και 

καταλήγει πάνω από το 90% της ασύµπτωτης.258  

Στο κεφάλαιο 2 συζητήσαµε την έννοια των βασικών καινοτοµιών, δηλαδή 

ριζοσπαστικών καινοτοµιών που αφορούν είτε καταναλωτικά είτε κεφαλαιουχικά 

αγαθά. Η εισαγωγή βασικών καινοτοµιών στις καπιταλιστικές οικονοµίες, σύµφωνα 

µε τις πρωτοπόρες παρατηρήσεις του Kondratiev αλλά και µε την τελική εκδοχή του 

θεωρητικού συστήµατος του Schumpeter, αναµένεται να λάβει χώρα κυρίως κατά την 

καθοδική φάση ενός µακρού κύκλου. Η εξέταση των σχετικών χρονοσειρών 

(αθροιστικών) βασικών καινοτοµιών στο κεφάλαιο 2 έδειξε ότι η εισαγωγή βασικών 

καινοτοµιών παρουσιάζει πράγµατι µέγιστο πριν την έναρξη των φάσεων µακράς 

οικονοµικής ανόδου. Με άλλα λόγια η εισροή βασικών καινοτοµιών στον 

καπιταλισµό τείνει να παρουσιάζει αντι-κυκλικό ρυθµό (ως προς την περιοδολόγηση 

                                                           
258

 Ο μετασχηματισμός Fisher-Pry αφορά την κλασική λογιστική καμπύλη των τριών παραμέτρων. 

Στην περίπτωση των εφαρμογών με λογιστική καμπύλη τεσσάρων παραμέτρων με κάτω ασύμπτωτη 

ή με λογιστική καμπύλη όπου θέτουμε την κάτω ασύμπτωτη Α ίση με την αρχική παρατήρηση, ο 

εμπειρικός αυτός κανόνας ακολουθείται για τις μετασχηματισμένες μεταβλητές, Y – A και Υ – Τιμή 

Αρχικής Παρατήρησης αντίστοιχα. Επιχειρούμε τότε την εφαρμογή της (απλής) λογιστικής καμπύλης 

των τριών παραμέτρων (σε αυτές τις μετασχηματισμένες μεταβλητές) και εξετάζουμε αν στο σχετικό 

διάγραμμα Fisher-Pry η διαδικασία μεγέθυνσης κυμαίνεται από το 10% έως και το 90% της 

ασύμπτωτης (δες σχετικά το Παράρτημα για τη λογιστική καμπύλη). 

 Οι μόνες εξαιρέσεις αυτού του εμπειρικού κανόνα στις 47 εφαρμογές της λογιστικής 

καμπύλης που διενεργούμε, αφορούν την παραγωγή χυτοσιδήρου στη Βρετανία (1850-1896, κεφ. 3, 

Σχήμα 12(β)) όπου η διαδικασία ξεκινά στα 10.83% της άνω ασύμπτωτης, την παραγωγή αλουμινίου 

στη Γαλλία (1895-1935, κεφ. 3, Σχήμα 20(β)) όπου η διαδικασία λήγει στο 88.7% της ασύμπτωτης και 

τη μάζα κερδών των ΗΠΑ για την περίοδο 1896-1934 όπου η διαδικασία μεγέθυνσης ξεκινάει από το 

12% της ασύμπτωτης και λήγει στο 89% (κεφ. 4, Σχήμα 11). 
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των µακρών κύκλων). Τα αποτελέσµατα των βασικών καινοτοµιών γίνονται ορατά σε 

όλο το φάσµα της οικονοµίας κατά την ανοδική φάση του (επόµενου) µακρού κύκλου 

όταν και οδηγούν στην ανάδειξη κοµβικών, για το οικονοµικό σύστηµα, κλάδων που 

αποτελούν τους βασικούς φορείς και τις βασικές εισροές της εκάστοτε τεχνολογικής 

επανάστασης που µέχρι σήµερα έχει χαρακτηρίσει τις ανοδικές φάσεις των µακρών 

κύκλων. Στο κεφάλαιο 3 εξετάσαµε τους βασικούς φορείς και τις βασικές εισροές 

των µακρών κύκλων για µια περίοδο που καλύπτει τρεις µακρούς κύκλους. 

Εστιάσαµε κυρίως στις ηγετικές καπιταλιστικές οικονοµίες κάθε περιόδου, δηλαδή τη 

Βρετανία (για τον 2ο µακρό κύκλο) και τις ΗΠΑ (για τον 3ο και τον 4ο µακρό κύκλο), 

αλλά προσπαθήσαµε να επεκτείνουµε τη συζήτηση και σε γενικότερα πλαίσια. Τα 

εµπειρικά αποτελέσµατα από την εφαρµογή των λογιστικών καµπυλών σε 31 

χρονοσειρές αντιπροσωπευτικών µεταβλητών έδειξαν την αναµενόµενη προ-κυκλική 

εξέλιξη αυτών των µεταβλητών που αφορούσαν τους ηγετικούς οικονοµικούς τοµείς 

του τεχνο-οικονοµικού παραδείγµατος του κάθε κύκλου. 

Κατά τη γνώµη µας, η εξήγηση της κυκλικής διακύµανσης µιας αναπτυγµένης 

καπιταλιστικής οικονοµίας, ιδιαίτερα όταν αναφερόµαστε στη µακροχρόνια περίοδο, 

θα πρέπει να περιλαµβάνει τόσο µια θεωρητική όσο και µια εµπειρική εξέταση της 

εξέλιξης της κινητήριας δύναµης του καπιταλιστικού συστήµατος, ήτοι της 

κερδοφορίας. Στο κεφάλαιο 4 αναλύοντας τη θεωρία που αναπτύσσει ο Μαρξ στον 3ο 

τόµο του Κεφαλαίου, διακρίναµε δύο µεταβλητές της κερδοφορίας: το ποσοστό 

κέρδους και τη µάζα των κερδών. Το ποσοστό κέρδους αναµένεται, σύµφωνα µε τον 

Μαρξ, να ακολουθήσει µια πτωτική τάση, σε µακροχρόνιο επίπεδο. Αυτό συµβαίνει 

επειδή ο ανταγωνισµός των επιχειρηµατιών µε τη µισθωτή εργασία στη σφαίρα της 

παραγωγής και ο ανταγωνισµός των επιχειρηµατιών µεταξύ τους για την απόκτηση 

µεγαλύτερου µεριδίου αγοράς οδηγούν σε έναν αυξανόµενο λόγο κεφαλαίου-

εργασίας (‘µηχανοποίηση της παραγωγής’) καθώς και σε έναν αυξανόµενο λόγο 

κεφαλαίου-προϊόντος (‘κεφαλαιοποίηση της παραγωγής’). Μάλιστα ο Μαρξ αναµένει 

ότι η ανωτέρω τάση θα υπερκεράσει, µακροχρόνια, τυχούσα θετική επίδραση στο 

ποσοστό κέρδους από τη µεριά της διανοµής του εισοδήµατος. Εξετάζοντας την 

πορεία του ποσοστού κέρδους στην οικονοµία των ΗΠΑ για τα διαστήµατα 1840-

1939 και 1946-2014 διαπιστώσαµε ότι πράγµατι αυτή η εκτίµηση του Μαρξ 

επαληθεύεται εµπειρικά, τουλάχιστον για την αµερικάνικη οικονοµία. 
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Ωστόσο, η πορεία του ποσοστού κέρδους δεν µπορεί από µόνη της να χρησιµοποιηθεί 

για τον έλεγχο µακρών κύκλων στην κερδοφορία. Κατά τον Μαρξ η εξέλιξη του 

ποσοστού κέρδους θα έχει σε βάθος χρόνου αρνητική επίδραση στη µάζα των κερδών 

µε συνέπεια η τελευταία να καταστεί κάποια στιγµή στάσιµη και να εκδηλωθεί η 

κρίση. Βασιζόµενοι σε αυτήν την ιδέα του Μαρξ και στην ανάπτυξη της από τους 

Grossman (1929) και Shaikh (1992) επιχειρήσαµε να ελέγξουµε την ύπαρξη µακρών 

κύκλων στη µάζα των κερδών των ΗΠΑ µε την εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης. 

Πράγµατι, φαίνεται ότι η µάζα των κερδών ακολούθησε λογιστικές πορείες 

µεγέθυνσης κατά τον 2ο, 3ο και 4ο µακρό κύκλο ενώ το ίδιο µοιάζει να συµβαίνει και 

κατά τον 5ο µακρό κύκλο που ακόµη διανύουµε. 

Εν κατακλείδι ο µηχανισµός κίνησης του µακρού κύκλου στον οποίο καταλήγουµε 

είναι ο εξής: (α) η µακροχρόνια πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους οδηγεί σε 

συνεχόµενες λογιστικές καµπύλες µεγέθυνσης της µάζας των κερδών, (β) οι 

καθοδικές φάσεις της µάζας των κερδών ενθαρρύνουν, εν καιρώ, την εισαγωγή 

βασικών καινοτοµιών µια και ο ανταγωνισµός και  η απαξίωση του κεφαλαίου 

εντείνονται, (γ) η ανοδική φάση της λογιστικής µεγέθυνσης της µάζας των κερδών 

συνοδεύεται από τη διάχυση των αποτελεσµάτων των βασικών καινοτοµιών και την 

ανάδειξη ηγετικών οικονοµικών κλάδων στα πλαίσια της τεχνολογικής επανάστασης 

που χαρακτηρίζει την ανοδική φάση του µακρού κύκλου, (δ) η πτωτική τάση του 

ποσοστού κέρδους οδηγεί, εν τέλει, σε ένα σηµείο καµπής στη λογιστική µεγέθυνση 

της µάζας του κέρδους ενώ και ο ρυθµός εισαγωγής βασικών καινοτοµιών στο 

σύστηµα ολοένα και µειώνεται µε συνέπεια να εισέλθουµε κάποια στιγµή στην 

καθοδική φάση του µακρού κύκλου.259 

Περαιτέρω έρευνα που θα έχει για βάση της τα αποτελέσµατα αυτής της διατριβής θα 

µπορούσε να εστιάσει στα παρακάτω ζητήµατα: (α) το σχηµατισµό µιας βάσης 

δεδοµένων που να περιλαµβάνει την ετήσια εισαγωγή βασικών καινοτοµιών για την 

                                                           
259 Θυμίζουμε ότι ο ομαλοποιημένος δείκτης των τιμών αποτελεί το μετρονόμο του συστήματος. 

Πράγματι, ο μέσος όρος των σημείων καμπής των εφαρμογών των λογιστικών καμπυλών στα 

κεφάλαια 3 και 4 είναι 1871.5, 1914.4 και 1966.3 για τον 2
ο
 και 3

ο
 και 4

ο
 μακρό κύκλο αντίστοιχα. Τα 

χρονικά αυτά σημεία καμπής είναι ουσιαστικά πολύ κοντά στις κορυφές των κύκλων των 

ομαλοποιημένων τιμών της Βρετανίας και των ΗΠΑ (κεφ. 1, Πίνακας 6).  
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περίοδο που ξεκινάει από την αρχή της καθοδικής φάσης του 4ου µακρού κύκλου και 

καταλήγει στη λήξη της ανοδικής φάσης του 5ου µακρού κύκλου, ώστε να ελεγχθεί η 

εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης και για αυτό το χρονικό διάστηµα, (β) τη 

συγκέντρωση στοιχείων και τον συνακόλουθο έλεγχο της λογιστικής καµπύλης για 

µεταβλητές που σχετίζονται µε περισσότερους ηγετικούς οικονοµικούς κλάδους 

(‘leading sectors’) και µε περισσότερες αναπτυγµένες οικονοµίες σε κάθε µακρό 

κύκλο, (γ) τη συγκέντρωση στοιχείων µάζας κερδών και αποθέµατος κεφαλαίου που 

να αφορούν και άλλες χώρες για µια (πολύ) µακρά περίοδο έτσι ώστε να 

επαναληφθούν οι έλεγχοι της θεωρίας του Μαρξ για την κερδοφορία και σε άλλες 

οικονοµίες πέραν αυτής των ΗΠΑ. 
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Παράρτημα – Λογιστική Καμπύλη Μεγέθυνσης 
 

Η λογιστική καµπύλη είναι το βασικό εργαλείο που θα χρησιµοποιήσουµε 

προκειµένου να ελέγξουµε εµπειρικά την ύπαρξη µακρών κύκλων σε µια µεγάλη 

σειρά µεταβλητών που αφορούν τόσο φυσικές ποσότητες όσο και πραγµατικές αξίες. 

Σε αυτό το Παράρτηµα θα εξετάσουµε τα µαθηµατικά της συγκεκριµένης καµπύλης 

και τις ιδιότητές της. 

 

1. Εξίσωση Λογιστικής Καμπύλης 

Η επινόηση της λογιστικής εξίσωσης ανάγεται στην προσπάθεια εύρεσης ενός νόµου 

για τη µεγέθυνση του ανθρώπινου πληθυσµού (Stone 1980, σ. 62). To 1798 o Thomas 

Robert Malthus (1766-1834) στο βιβλίο του Ένα ∆οκίµιο για την Αρχή του Πληθυσµού 

υποστήριξε ότι ενώ ο ανθρώπινος πληθυσµός, αν αναπτυχθεί χωρίς έξωθεν 

περιορισµούς, έχει την τάση να αυξάνεται µε γεωµετρική πρόοδο, η δυνατότητα του 

εδάφους να παρέχει τρόφιµα αυξάνεται µε αριθµητική µόνο πρόοδο. Αυτή η διαφορά 

στον ρυθµό αύξησης των δύο µεγεθών συνιστούσε, κατά τον Malthus, εκείνον τον 

παράγοντα που έθετε όρια στις δυνατότητες αύξησης του πληθυσµού. Ωστόσο, αν και 

ο Malthus είχε σπουδάσει µαθηµατικά στο πανεπιστήµιο του Cambridge το βιβλίο 

του δεν περιείχε κάποια µαθηµατική παρουσίαση του ‘νόµου’ του περί πληθυσµού 

(Bacaër 2011, σσ. 31-32).260 

Αυτήν την έλλειψη επιχείρησε να διορθώσει ο Βέλγος µαθηµατικός Pierre François 

Verhulst (1804-1849) ο οποίος εµπνεόµενος από τις απόψεις του Malthus περί ορίων 

στη διαδικασία µεγέθυνσης (του πληθυσµού) επιχείρησε να θεωρητικοποιήσει από 

µαθηµατικής πλευράς, αυτήν την αρχή. Η διαφορική εξίσωση που χρησιµοποίησε ο 

Verhulst για να ερµηνεύσει το ρυθµό µεγέθυνσης του πληθυσµού P(t) στον χρόνο t 

ήταν η εξής: 

de�f�
df � g · i��� · N1 R e�f�

� Q  (1) 

                                                           
260

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το ενδιαφέρον του Malthus για τα ζητήματα του πληθυσμού προήλθε 

από την εναντίωσή του στους Νόμους για τους Φτωχούς (‘Poor Laws’) που ήταν σε ισχύ στην Αγγλία 

και που προέβλεπαν βοήθεια προς φτωχές, πολύτεκνες οικογένειες. 
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Όπου α και Κ δύο θετικές παράµετροι. Εάν P(t) = K τότε η διαφορική εξίσωση 

ισούται µε το µηδέν και ο πληθυσµός φτάνει σε µια στάσιµη κατάσταση. Από την 

άλλη, στην περίπτωση που ο πληθυσµός i��� είναι αρκετά µικρός σε σχέση µε το Κ, 

τότε η διαφορική εξίσωση απλοποιείται στην προσεγγιστική έκφραση (Bacaër 2011, 

σ. 36): 

de�f�
df  ≈ g · i���  (2) 

Η λύση της διαφορικής εξίσωσης (2) είναι η εξίσωση της εκθετικής µεγέθυνσης: 

i��� �  i.  · jkf   (3) 

Όπου i. είναι η αρχική τιµή του πληθυσµού και α είναι ο εσώτερος ρυθµός 

µεγέθυνσης του πληθυσµού (‘intrinsic rate of growth’) στην περίπτωση απουσίας 

ορίων στη διαδικασία µεγέθυνσης. Ο Verhulst ωστόσο ενδιαφερόταν για τους 

περιορισµούς στη δυνατότητα µεγέθυνσης, για αυτό και συµπεριέλαβε τον όρο 

�1 R e�f�
� � στη διαφορική εξίσωση (1), όπου Κ είναι η φέρουσα ικανότητα (‘carrying 

capacity’) µιας µεταβλητής που µεγεθύνεται.  Η λύση της διαφορικής εξίσωσης (1) 

έχει την εξής µορφή (Tsoularis 2001, σ. 25): 

i��� �  � · el
���el� · ��m��el

  (4) 

∆ιαιρώντας τον αριθµητή και τον παρονοµαστή της (4) µε P0, λαµβάνουµε: 

i��� �  �
��n·��m�    (5) 

Όπου m = (K/P0) – 1. To m είναι ένας θετικός αριθµός µια και η ασύµπτωτη είναι 

µεγαλύτερη από την αρχική τιµή της συνάρτησης στο t0. Μπορεί εποµένως να 

εκφραστεί σε εκθετική µορφή, έστω ως m = e-b. Αλλάζοντας τότε τον συµβολισµό 

από P σε Y (για να καταδείξουµε τη δυνατότητα εφαρµογής της διαδικασίας 

λογιστικής µεγέθυνσης και στα πλαίσια άλλων µεταβλητών και όχι κατ’ ανάγκη του 

πληθυσµού) η εξίσωση της λογιστικής καµπύλης µπορεί να γραφτεί ως εξής: 

o��� �  p
�� ��m��q   (6α) 

ή 
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o��� �  p
�� ��m·������ (6β)    

Όπου Κ, α και b οι τρεις παράµετροι της λογιστικής καµπύλης, όλες θετικές, και t ο 

χρόνος που συνιστά την ανεξάρτητη µεταβλητή της εξίσωσης. Επαναλαµβάνουµε ότι 

η παράµετρος Κ αποτελεί την άνω ασύµπτωτη της καµπύλης, η παράµετρος α είναι 

γνωστή στη βιβλιογραφία ως παράµετρος µεγέθυνσης (‘growth rate parameter)’ και η 

b είναι µια παράµετρος που σχετίζεται µε τη θέση της καµπύλης ως προς τον χρόνο, 

ήτοι τον οριζόντιο άξονα. Το Σχήµα 1 µας δίνει µια διαγραµµατική παρουσίαση της 

εξίσωσης της λογιστικής καµπύλης. Η (ιδεατή) χρονική περίοδος που επιλέγεται είναι 

τα 50 έτη, σε µια προσέγγιση της διάρκειας των µακρών κύκλων. 

Σχήµα 1: Καµπύλη ∆ιαδικασίας Λογιστικής Μεγέθυνσης (Κ =100, α = 0.15, b = 3) 

 

Η (6β) είναι µια έκφραση που διαφέρει από την (6α) µόνο ως προς την παρουσία της 

παραµέτρου tm = -b/α. To tm είναι εκείνο το χρονικό σηµείο γύρω από το οποίο η 

λογιστική καµπύλη είναι συµµετρική. Μπορούµε να αποδείξουµε αυτό το 

αποτέλεσµα µέσα από τον υπολογισµό της 1ης και της 2ης παραγώγου της εξίσωσης 

της λογιστικής καµπύλης.  

Η 1η παράγωγος της (6α) είναι η ακόλουθη: 

dr
df �  ��·[����m��q\·��k�

[����m��q\s  = 
k·�·��m��q

[����m��q\s     (7) 

Το Σχήµα 2 µας δείχνει το διάγραµµα της 1ης παραγώγου της µεταβλητής Υ(t), ήτοι 

τον ρυθµό µεγέθυνσης της ως προς τον χρόνο. Βλέπουµε ότι ο ρυθµός µεγέθυνσης 
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της εξίσωσης της λογιστικής καµπύλης είναι ένα αντεστραµµένο U. Για να 

υπολογίσουµε το µέγιστο του ρυθµού µεγέθυνσης, και έτσι να βρούµε το σηµείο 

καµπής της λογιστικής καµπύλης, θα πρέπει να βρούµε το σηµείο µηδενισµού της 2ης 

παραγώγου. Εποµένως έχουµε: 

dsr
dfs �  �ks· � · [��m��q\ · �����m��q�s�H· ��k� · [����m��q\ · k · � · ��m��q

[����m��q\�          (8) 

O παρονοµαστής της (8) είναι θετικός. Οπότε για να µηδενιστεί η 2η παράγωγος θα 

πρέπει ο αριθµητής να ισούται µε το µηδέν. Έχουµε συνεπώς: 

2 · tH · u · �1 � j�kf�v� · �j�kf�v� �  tH · u · �j�kf�v� · �1 � j�kf�v�H w 

j�kf�v � 1w 

-αt - b = 0 w 

t = -b/α  (9) 

Για να βρούµε δε την τιµή του Y(t) η οποία αντιστοιχεί στο χρονικό σηµείο καµπής 

αντικαθιστούµε για t = -b/α στην εξίσωση (1α) και λαµβάνουµε Υ = K/2. Εποµένως 

το σηµείο (-b/α, Κ/2) της συνάρτησης Υ(t) αποτελεί το σηµείο καµπής της 

συνάρτησης γύρω από το οποίο η συνάρτηση είναι συµµετρική. Πριν από το 

συγκεκριµένο σηµείο η λογιστική καµπύλη παρουσιάζει αυξανόµενους ρυθµούς 

µεγέθυνσης ενώ µετά από το σηµείο καµπής παρουσιάζει µειούµενους ρυθµούς 

µεγέθυνσης (Σχήµα 2). Αυτό σηµαίνει ότι τυχούσα επιτυχής εφαρµογή της λογιστικής 

καµπύλης σε µια µεταβλητή, δηλώνει όχι µόνο την τάση αυτής της µεταβλητής 

(Σχήµα 1) αλλά ταυτοχρόνως και την κυκλικότητα των ρυθµών µεγέθυνσης αυτής της 

µεταβλητής (Σχήµα 2). Στο παράδειγµα µας το σηµείο καµπής της λογιστικής 

καµπύλης και το µέγιστο του ρυθµού µεγέθυνσης συµβαίνουν στο έτος 20. 
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Σχήµα 2: Ρυθµός Μεγέθυνσης της Λογιστικής Καµπύλης (Κ =100, α = 0.15, b = 3) 

 

Με την εξίσωση λοιπόν της λογιστικής καµπύλης, ο Verhulst κατάφερε να δώσει µια 

µαθηµατικοποιηµένη µορφή στην έννοια της µη-απεριόριστης µεγέθυνσης. Ωστόσο, 

µετά τον πρόωρο θάνατό του από φυµατίωση η καµπύλη λογιστικής µεγέθυνσης 

περιήλθε ουσιαστικά σε αχρησία (Bacaër 2011, σ. 38).  Επανήλθε ουσιαστικά στο 

προσκήνιο κατά τη δεκαετία του 1920 σε εργασίες που άπτονταν της επιστήµης της 

βιολογίας, κυρίως µε τις σχετικές συνεισφορές των Raymond Pearl (1879-1940) και 

Alfred Lotka (1880-1949) (Stone 1980, σ. 63). Οι πρώτες απόπειρες οικονοµικών 

εφαρµογών της λογιστικής καµπύλης έλαβαν χώρα τη δεκαετία του 1950, αφορούσαν 

τον χώρο του µάρκετινγκ, και είχαν να κάνουν µε το λεγόµενο κύκλο ζωής διαφόρων 

προϊόντων (‘product life cycle’) µε το κάτω µέρος της λογιστικής καµπύλης να αφορά 

την περίοδο εισαγωγής ενός νέου προϊόντος στην αγορά, το µεσαίο µέρος να 

αντιστοιχεί στην ραγδαία επέκταση του νέου προϊόντος και το άνω µέρος στην 

περίοδο ‘ωρίµανσής’ του (‘maturity’) (van Duijn 1983, σ. 22). Αυτό όµως που µας 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα εδώ είναι η σύνδεση των εφαρµογών της λογιστικής καµπύλης 

µε µακροχρόνιες κυκλικές διακυµάνσεις, και σε αυτό το πλαίσιο πρωτοπόρες 

υπήρξαν οι εργασίες του (φυσικού) Cesare Marchetti του Ινστιτούτου ΙΙΑSA 

(‘International Institute for Applied Systems Analysis’) (βλέπε ιδίως Marchetti 1980, 

1986, 1987, 1988 και 1991). Οι εφαρµογές που επιχείρησε ο Marchetti αφορούσαν 

κυρίως την τεχνολογική µεταβολή, τον τοµέα της ενέργειας και τις υποδοµές 

µεταφορών των αναπτυγµένων καπιταλιστικών οικονοµιών. Ένα σηµαντικό 

αποτέλεσµα που συνάγεται από την έρευνα του Marchetti, καθώς και άλλων 
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ερευνητών του IIASA επηρεασµένων από τον Marchetti, είναι ότι η λογιστική 

καµπύλη έχει καλή εφαρµογή, σε πολλές οικονοµικές µεταβλητές, µέχρι περίπου και 

το 90% ή λίγο παραπάνω, της διαδικασίας µεγέθυνσης. Με άλλα λόγια η λογιστική 

διαδικασία δεν προχωράει µέχρι και το 100% αλλά διακόπτεται κάποια στιγµή πριν 

(Grubler 1990α, σσ. 86-87 και σ. 174) ενώ ταυτόχρονα στο τελευταίο αυτό κοµµάτι 

(γύρω στο 90% δηλαδή και καθώς πλησιάζουµε στο τέλος της κυκλικής µεγέθυνσης) 

είναι σύνηθες φαινόµενο οι τιµές της σχετικής µεταβλητής να παρουσιάζουν έντονες 

διακυµάνσεις (Marchetti 1991, σ. 3).  

 

2. Παράμετρος Δt  

Στην (6β) έχουµε εκφράσει τη συνάρτηση της λογιστικής καµπύλης βάση των 

παραµέτρων Κ, tm και α. Περισσότερο χρήσιµο για τους σκοπούς µας ωστόσο θα ήταν 

να αντικαταστήσουµε την παράµετρο α µε µια άλλη παράµετρο, που θα τη 

συµβολίσουµε µε ∆t. H συγκεκριµένη παράµετρος αντιπροσωπεύει το χρονικό 

διάστηµα (σε όρους ετών π.χ.) που χρειάζεται να µεσολαβήσει προκειµένου η 

εκτίµηση της µεταβλητής, που ακολουθεί τη διαδικασία λογιστικής µεγέθυνσης, να 

πάει από το 10% της ασύµπτωτης τιµής της στο 90%. Πρόκειται δηλαδή για µια 

παράµετρο που εκφράζει την ταχύτητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας λογιστικής 

µεγέθυνσης (Marchetti 1991, σ. 13 και Grubler 1990α, σσ 14-15). 

Ορίζουµε λοιπόν τη ∆t ως: 

∆t = t90 – t10 (10) 

Έχουµε δει ότι η τιµή του t στα µισά της καµπύλης λογιστικής µεγέθυνσης, δηλαδή 

στο 50% της όλης διαδικασίας, είναι t50 = -b/α. Για να βρούµε την τιµή του t90 

θέτουµε Υ(t) = 0.9 · K στην (6α) και παίρνουµε 

0.9 · y � p
����m��q w Rt · � –  { �  ln�0.1111 … � w 

�~. � X��..������v
�k   

Και αναλόγως για την περίπτωση που ����  �  0.1 · y λαµβάνουµε: 

��. �  X��~��v
�k   
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Συνεπώς: 

�� �  X� � �
l.�����
k  =  X� ����

k � ^.a~^^^~�b…
�  

Αντικαθιστώντας λοιπόν στην (6β) παίρνουµε την έκφραση: 

���� �  �
�� ����.
��������/��  (11) 

Έτσι έχουµε πετύχει να εκφράσουµε τη διαδικασία λογιστικής µεγέθυνσης µε τις εξής 

τρεις παραµέτρους: την Κ που συνιστά την άνω ασύµπτωτη της διαδικασίας, την tm 

που συνιστά την χρονική περίοδο κατά την οποία η διαδικασία παρουσιάζει το 

µέγιστο ρυθµό µεγέθυνσής της και ταυτόχρονα φτάνει στο µέσο της, και την ∆t που 

εκφράζει την ταχύτητα κίνησης της όλης διαδικασίας (η οποία και είναι αντιστρόφως 

ανάλογη του α, του ρυθµού δηλαδή µεγέθυνσης στη περίπτωση που η διαδικασία 

µεγέθυνσης ήταν εκθετική και χωρίς περιορισµούς). 

 

3. Μετασχηματισμός Fisher-Pry 

Η διαδικασία λογιστικής µεγέθυνσης µπορεί να εκφραστεί και ως ευθεία γραµµή 

µέσα από έναν λογαριθµικό µετασχηµατισµό που πρώτοι παρουσίασαν οι Fisher και 

Pry, στα πλαίσια των ερευνών τους για τη σιγµοειδή λογιστική συµπεριφορά που 

επιδεικνύουν τα µερίδια αγοράς νέων προϊόντων (που αντικαθιστούν προϋπάρχοντα 

προϊόντα σε µια συγκεκριµένη αγορά) αλλά και τα µερίδια αγοράς νέων τεχνικών 

παραγωγής (Fisher & Pry 1971).  

Έστω � � r�f�
� � �

�� ��m��q  

Και 

1 R � �   j�kf�v

 1 � j�kf�v 

Τότε: 

�
��� �  �

 ��m��q   w 

ln �
��� � g� � {  (12) 
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Όπου α και b οι ίδιες παράµετροι όπως και προηγουµένως, ενώ  F είναι το ποσοστό 

της λογιστική διαδικασίας που έχει ολοκληρωθεί και (1-F) το ποσοστό που αποµένει. 

Χρησιµοποιώντας δε τις παραµέτρους ∆t και tm, αντί των α και b, εύκολα προκύπτει 

από τις σχετικές αντικαταστάσεις ότι: 

ln �
��� � 4.39 · f� f�

�f    (13) 

Η χρησιµότητα του µετασχηµατισµού Fisher-Pry έγκειται στο ότι, καθώς αφορά 

ποσοστιαίους όρους, επιτρέπει τη σύγκριση διαφορετικών διαδικασιών λογιστικής 

µεγέθυνσης (Marchetti 1988, Παράρτηµα σ. 2) Στα σχετικά διαγράµµατα, ο 

αριστερός κάθετος άξονας δείχνει τον λόγο F/(1-F) σε λογαριθµική κλίµακα και ο 

δεξιός άξονας το ποσοστό ολοκλήρωσης της λογιστικής διαδικασίας ως προς την 

ασύµπτωτη της. 

Στο Σχήµα 3 παραθέτουµε ένα παράδειγµα από µια εφαρµογή της καµπύλης 

λογιστικής µεγέθυνσης στο κεφάλαιο 2, µετασχηµατισµένης µε τη µέθοδο Fisher-Pry. 

Στο γράφηµα χρησιµοποιούµε δύο κάθετους άξονες, για την καλύτερη 

αναπαράσταση της όλης διαδικασίας. Στον αριστερό άξονα έχουµε τη λογαριθµική 

κλίµακα του λόγου F/(1-F) και στο δεξιό άξονα την αντιστοίχηση αυτής της 

κλίµακας µε το ποσοστό ολοκλήρωσης της διαδικασίας λογιστικής µεγέθυνσης. Το 

0.01 του αριστερού άξονα αντιστοιχεί στο 1% της ασύµπτωτης, το 0.1 στο 10%, το 1 

στο 50%, το 10 στο 90% και το 100 στο 99%. 
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Σχήµα 3 

 

4. Λογιστική Καμπύλη με 4 Παραμέτρους και Μετασχηματισμός της 

σε Καμπύλη με 3 Παραμέτρους 

Η περιοδολόγηση των µακρών κύκλων των διάφορων οικονοµικών µεταβλητών που 

εξετάζουµε σε αυτή τη διατριβή βασίζεται πρώτιστα στην αντίστοιχη περιοδολόγηση 

των µακρών κύκλων των οµαλοποιηµένων (µε τον χρυσό) τιµών.261 

Στο κεφάλαιο 2 και στις εκτιµήσεις για τον 3ο µακρό κύκλο του κεφαλαίου 3, όπου 

όλες οι σχετικές µεταβλητές ξεκινούν ουσιαστικά την ιστορική πορεία τους είτε κατά 

το πρώτο έτος σε κάθε χρονοσειρά είτε λίγο πριν το πρώτο έτος (χωρίς όµως να 

έχουµε διαθέσιµα τα σχετικά στοιχεία για τα πρότερα έτη) χρησιµοποιούµε την απλή 

λογιστική καµπύλη των τριών παραµέτρων. Στην περίπτωση όµως όπου οι σειρές που 

εξετάζουµε, και στις οποίες επιδιώκουµε να εφαρµόσουµε έναν µακρό κύκλο, έχουν 

ήδη σηµαντική πρότερη ανάπτυξη και άρα δεν ξεκινούν την ύπαρξή τους από την 

περίοδο που επιλέγουµε να εξετάσουµε την περίπτωση ύπαρξης ή µη ενός µακρού 

κύκλου, τότε η απλή λογιστική καµπύλη δεν δίνει ιδιαίτερα καλά αποτελέσµατα. Ας 

                                                           
261

 Δευτερευόντως εξετάζουμε την πορεία της κάθε μεταβλητής ξεχωριστά, έτσι ώστε να επιλέξουμε 

το αρχικό και το τελικό έτος που θα περικλείουν την περίοδο για την οποία θα ελέγξουμε την ύπαρξη 

μακρών κύκλων (για την περίπτωση της κάθε συγκεκριμένης μεταβλητής). Ωστόσο το περιθώριο 

επιλογής ορίζεται από την περιοδολόγηση των ομαλοποιημένων τιμών. 
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πάρουµε για παράδειγµα τη µάζα κερδών του εταιρικού τοµέα της αµερικάνικης 

οικονοµίας για τον 4ο µακρό κύκλο (1946-1982). Προφανώς η κερδοφορία των 

εταιρειών των ΗΠΑ δεν ξεκίνησε το έτος 1946 ή λίγο πριν από το έτος 1946. Ας 

επιχειρήσουµε λοιπόν να εφαρµόσουµε µια απλή λογιστική καµπύλη στην εν λόγω 

µεταβλητή για τη συγκεκριµένη περίοδο. Το αποτέλεσµα είναι αυτό που βλέπουµε 

στο Σχήµα 4. Η εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης δεν απέχει ιδιαίτερα από την 

εφαρµογή µιας απλής γραµµικής τάσης. Ταυτόχρονα η τελευταία εκτιµηθείσα τιµή 

για τη µάζα των κερδών (για το έτος 1982 δηλαδή) βρίσκεται µόλις στο 74% ενώ η 

τιµή του ∆t είναι πολύ µεγάλη, πιο συγκεκριµένα εκτιµάται στα 63.78 έτη.  

Σχήµα 4: Μάζα Κερδών, ΗΠΑ – 1946-1982, Απλή Λογιστική Καµπύλη 

 

Ο εµπειρικός κανόνας που ακολουθούµε στις εφαρµογές της απλής λογιστικής  

καµπύλης των τριών παραµέτρων είναι πως στα σχετικά διαγράµµατα µε τους 

µετασχηµατισµούς Fisher-Pry, η όλη διαδικασία µεγέθυνσης θα πρέπει να ξεκινάει, 

τουλάχιστον, κάτω από το όριο του 10% και να καταλήγει, τουλάχιστον, πάνω από το 

90%.262 Σε αυτήν την περίπτωση έχει νόηµα να µιλάµε για κύκλους στους ρυθµούς 

µεγέθυνσης της υπό εξέταση µεταβλητής οι οποίοι να ακολουθούν την 

περιοδολόγηση τύπου Kondratiev. Στην περίπτωση όµως των Σχηµάτων 4 και 5 η 

αρχική εκτιµηθείσα τιµή για τη µάζα των κερδών βρίσκεται στο 19.3% της 

ασύµπτωτης και η τελική στο 74% της ασύµπτωτης. Λιγότερο δηλαδή από το 55% 

                                                           
262

 Δηλαδή η 1
η
 εκτιμηθείσα τιμή του Υ(t) να είναι κάτω από το 10% της εκτιμηθείσας ασύμπτωτης 

και η τελευταία πάνω από το 90% της εκτιμηθείσας ασύμπτωτης. 

100

150

200

250

300

350

400



352 

 

της λογιστικής διαδικασίας µεγέθυνσης περιλαµβάνεται στη συγκεκριµένη περίοδο, 

οπότε δεν έχει ιδιαίτερο νόηµα να µιλάµε για µακρούς κύκλους σε αυτήν την 

περίπτωση. 

Σχήµα 5 

 

Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, όπου θέλουµε να εξετάσουµε την ύπαρξη µακρών 

κύκλων σε µεταβλητές µε σηµαντικό πρότερο επίπεδο εξέλιξης, η κατάσταση µπορεί 

να αλλάξει δραστικά αν αντι της απλής λογιστικής καµπύλης χρησιµοποιήσουµε µια 

παραλλαγή της που διατηρεί την υπόθεση της συµµετρίας, ήτοι τη λογιστική καµπύλη 

µε 4 παραµέτρους. Η σχετική εξίσωση είναι η εξής (Furuya et al. 2015, σ. 189 και 

Stone 1980, σ. 81): 

o��� �  � p��
�� ��m��q   (14α) 

Όπου Α είναι η νέα παράµετρος που προστίθεται και αποτελεί την κάτω ασύµπτωτη 

της συνάρτησης Υ(t) ενώ Κ είναι η άνω ασύµπτωτη, α η παράµετρος µεγέθυνσης και 

b µια παράµετρος που σχετίζεται µε το σηµείο καµπής της συνάρτησης. Το σηµείο 

καµπής είναι ίσο µε (Κ+Α)/2 ενώ δεν αλλάζει κάτι στο πόρισµα της εξίσωσης (9) κι 

έτσι ισχύει και σε αυτήν την περίπτωση ότι t50 = -b/α.  Η (6α) εποµένως είναι µια 

ειδική περίπτωση της (14α) όπου Α = 0. 

Η (14α), κατ’ αναλογία µε τις (6β) και (11) µπορεί να γραφτεί και ως: 
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o��� �   � p��
�� ��m·������ (14β) 

και 

���� �  �  ���
�� ����.
��������/��  (14γ) 

H παρουσία της κάτω ασύµπτωτης βοηθά στον καθορισµό της περιόδου για την 

οποία θέλουµε να εξετάσουµε την ύπαρξη µακρών κύκλων, στην περίπτωση της κάθε 

συγκεκριµένης µεταβλητής. Φυσικά όµως, δεν δηµιουργεί αυτούς τους κύκλους. Ο 

έλεγχος της ύπαρξης ή µη αυτών των κύκλων έχει να κάνει µε τη στατιστική 

σηµαντικότητα των εκτιµηµένων παραµέτρων αλλά, πέραν τούτου, οι εν λόγω κύκλοι 

είναι φανεροί και από µια απλή διαγραµµατική παρουσίαση. Για παράδειγµα, στο 

Σχήµα 6, η εφαρµογή της λογιστικής καµπύλης µε την προσθήκη της κάτω 

ασύµπτωτης καθίσταται και οπτικά ολοφάνερη (πέραν του ότι όλες οι σχετικές 

παράµετροι είναι στατιστικά σηµαντικές). Επιπλέον, η εκτιµηθείσα τιµή της µάζας 

των κερδών για το τελευταίο έτος (1982) βρίσκεται πλέον στο 96% της εκτιµηθείσας 

άνω ασύµπτωτης, πράγµα που βρίσκεται εντός των αναµενόµενων πλαισίων των 

µακρών κύκλων όπου έχουµε αλλαγή φάσης συνήθως κάποια στιγµή µετά την 

ολοκλήρωση του 90% της λογιστικής διαδικασίας µεγέθυνσης. Ακόµα θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η παράµετρος ∆t στη 14(γ) µετράει πλέον όχι το χρονικό διάστηµα που 

χρειάζεται η Υ(t) για να πάει από το 10% στο 90% της εκτιµηµένης άνω ασύµπτωτης, 

αλλά το χρονικό διάστηµα που χρειάζεται η Υ(t) – A για να διανύσει την απόσταση 

από το 10% έως το 90% της Κ-Α όπου Α η εκτιµηµένη τιµή της κάτω ασύµπτωτης.263  

 

 

 

 

 

                                                           
263

 Κατ’ αναλογία µε την περίπτωση των εκτιµήσεων µε την λογιστική καµπύλη των τριών 

παραµέτρων, ακολουθούµε έναν εµπειρικό κανόνα όπου η λογιστική καµπύλη (τριών παραµέτρων) 

που αντιστοιχεί στη (µετασχηµατισµένη) µεταβλητή Υ(t) – A, ξεκινάει, τουλάχιστον, κάτω από το όριο 

του 10% και καταλήγει, τουλάχιστον, πάνω από το όριο του 90% στους σχετικούς µετασχηµατισµούς 

Fisher-Pry. 
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Σχήµα 6: Μάζα Κερδών, ΗΠΑ – 1946-1982, Λογιστική Καµπύλη 4ων Παραµέτρων 

 

Ωστόσο το ζήτηµα δεν τελειώνει εδώ. Μπορούµε να θεωρήσουµε την παράµετρο Α 

ως µια σταθερά και να της δώσουµε µια τιµή ίση µε την τιµή της πρώτης 

παρατήρησης (δηλαδή της τιµής της µάζας των κερδών για το έτος 1946). Σε αυτήν 

την περίπτωση η (14α) γίνεται: 

o��� � 99.78 �  p�~~.��
�� ��m��q   (15) 

Μπορούµε επίσης να µετασχηµατίσουµε την Y(t). Θέτοντας  την παράµετρο Α ίση µε 

την πρώτη παρατήρηση και καθιστώντας την έτσι σταθερά όπως στην (15) µπορούµε 

να υπολογίσουµε την y(t) = Y(t) – 99.78. Σε αυτήν την περίπτωση λαµβάνουµε τη 

(16) 

T��� �  p�~~.��
�� ��m��q   (16) 

Προσθέτοντας στη συνέχεια την τιµή της αρχικής (αφαιρεθείσας) παρατήρησης στις 

εκτιµηµένες τιµές του y(t) µπορούµε να λάβουµε µια νέα εκτίµηση του Υ(t) έστω Υ1(t) 

o���� � T��� �  99.78   (17) 

Οι (15) και (17) λοιπόν είναι λογιστικές καµπύλες τριών παραµέτρων µια και έχουµε 

καταστήσει την Α µια σταθερά.264 Προκύπτει λοιπόν το ερώτηµα αν υπάρχουν 

                                                           
264

 Θυμίζουμε ότι η επιλογή της σταθεράς δεν είναι αυθαίρετη αλλά σχετίζεται με τους μακρούς 

κύκλους των ομαλοποιημένων τιμών. 

100

150

200

250

300

350

400

Σειρά1

Σειρά2



355 

 

σηµαντικές διαφορές τόσο µεταξύ τους όσο και µεταξύ τους και της (14), όπου η 

κάτω ασύµπτωτη εκτιµάται ως ξεχωριστή παράµετρος. Η απάντηση που δίνει το 

Σχήµα 7 είναι ότι οι τρεις τρόποι δίνουν πανοµοιότυπα αποτελέσµατα καθώς οι τρεις 

λογιστικές καµπύλες σχεδόν δεν διακρίνονται µεταξύ τους. 

Σχήµα 7: ∆ιαφορετικοί Τρόποι Εκτίµησης της Λογιστικής Καµπύλης µε Κάτω 
Ασύµπτωτη 

 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζουµε τις µέσες ποσοστιαίες απόλυτες αποκλίσεις µεταξύ 

των τριών µορφών εκτίµησης της λογιστικής καµπύλης µε κάτω ασύµπτωτη. Η 

απόκλιση µεταξύ της εκτίµησης ‘y + Αρχική Τιµή’ και της εκτίµησης µε σταθερή την  

τιµή της Α (και ίση µε την αρχική τιµή) είναι µηδενική. Ταυτόχρονα οι αποκλίσεις 

µεταξύ των εκτιµήσεων µε εκτιµηµένη την κάτω ασύµπτωτη και µε σταθερή την 

κάτω ασύµπτωτη και επίσης µεταξύ των εκτιµήσεων µε εκτιµηµένη την κάτω 

ασύµπτωτη και των εκτιµήσεων της µορφής ‘y + Αρχική Τιµή’ είναι µικρότερες του 

1% κατά µέσο όρο. Εποµένως, και οι τρεις τρόποι εκτίµησης είναι ουσιαστικά 

ισότιµοι.  
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Πίνακας 1: Μέσες Ποσοστιαίες Απόλυτες Αποκλίσεις µεταξύ των ∆ιαφορετικών 
Τρόπων Εκτίµησης της Λογιστικής Καµπύλης 

 

Σταθερή Κάτω 

Ασύμπτωτη 

Εκτιμημένη Κάτω 

Ασύμπτωτη 
y + Αρχική Τιμή 

Σταθερή Κάτω 

Ασύμπτωτη 
- 0.969% 0.000% 

Εκτιμημένη Κάτω 

Ασύμπτωτη 
0.969% - 0.956% 

y +Αρχική Τιμή 0.000% 0.956% - 

 

Τα παραπάνω έχουν γενική ισχύ στις περιπτώσεις εκείνες που έχουµε µια 

ικανοποιητική εκτίµηση  για την κάτω ασύµπτωτη Α (την οποία ‘ικανοποιητική’ 

εκτίµηση ‘ορίζουµε’ ως εκείνη για την οποία η τιµή πιθανότητας [‘p-value’] της Α 

είναι ίση µε το 0). Για τις περιπτώσεις όµως όπου η τιµή πιθανότητας της Α δεν είναι 

µηδέν, τότε επιλέγουµε να πάρουµε απευθείας µια εξίσωση της µορφής της (15), 

δηλαδή θέτουµε την Α ίση µε την 1η µας παρατήρηση. 

Εν κατακλείδι, χρησιµοποιούµε τις ακόλουθες τρεις µορφές λογιστικής καµπύλης σε 

αυτήν τη διατριβή: 

(α) ���� � �
�� ����.
��������/�� 

(β) ���� �  �  ��!
�� ����.
��������/�� 

(γ) ���� � Αρχική Τιµή �  �������ή ��µή
�� ����.
��������/�� 

Συνολικά εκτιµούµε 47 λογιστικές καµπύλες µεγέθυνσης στα κεφάλαια 2 έως και 4 

πάνω σε χρονοσειρές διάφορων οικονοµικών µεταβλητών, στην προσπάθεια µας να 

ελέγξουµε την ύπαρξη µακρών κύκλων. Σε 22 από αυτές τις µεταβλητές έχει 

εφαρµοστεί η µορφή (α), σε 15 η µορφή (β) και σε 10 η µορφή (γ). 

 

5. Λογισμικά για τον Υπολογισμό των Παραμέτρων των Λογιστικών 

Καμπυλών 

Οι εκτιµήσεις των παραµέτρων της λογιστικής καµπύλης των τριών παραµέτρων 

έγιναν αρχικά µε το λογισµικό LSM II του IIASA (International Institute for Applied 
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Systems Analysis) το οποίο δηµιουργήθηκε ειδικά για τον υπολογισµό λογιστικών 

καµπυλών και είναι ελεύθερα προσβάσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

http://www.iiasa.ac.at/web/home/research/researchPrograms/TransitionstoNewTechn

ologies/download.en.html 

 

Το συγκεκριµένο λογισµικό δίνει τις τιµές των παραµέτρων της λογιστικής καµπύλης 

(Κ, tm και ∆t) καθώς και την τιµή του R2. ∆εν δίνει ωστόσο τις τιµές πιθανοτήτων (‘p-

values’) για τις εκτιµήσεις των παραµέτρων. Για τις τιµές πιθανοτήτων λοιπόν 

χρησιµοποιήσαµε στη συνέχεια το λογισµικό εκτιµήσεων λογιστικών καµπυλών, 

Logistic Growth Curve (LGC), το οποίο, προς το παρόν και σε αυτήν την φάση 

εξέλιξής του (καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα η κατασκευή του), δίνει ακριβή 

τιµή πιθανότητας µόνο για την ασύµπτωτη Κ, ενώ για τις άλλες δυο παραµέτρους της 

λογιστικής καµπύλης (tm και ∆t) παρέχει µόνο ένδειξη για το αν η τιµή πιθανότητας 

τους είναι κάτω από 5% ή όχι (σχετικά µε το LGC δες Nikulin (2013)).  

Ένα πλεονέκτηµα των δύο παραπάνω λογισµικών είναι ότι προκειµένου να 

υπολογιστούν οι παράµετροι της λογιστικής καµπύλης µε τη µέθοδο των µη-

γραµµικών ελάχιστων τετραγώνων (‘nonlinear least squares’) δεν χρειάζεται ο 

ερευνητής να υποθέσει κάποιες αρχικές τιµές για τις παραµέτρους, προκειµένου στη 

συνέχεια το λογισµικό να υπολογίσει εκείνες τις τιµές των παραµέτρων που θα 

ελαχιστοποιήσουν το άθροισµα των τετραγώνων των καταλοίπων. Το µειονέκτηµα 

βέβαια είναι ότι το µεν LSM II δεν δίνει τα p-values των εκτιµηµένων παραµέτρων, 

το δε LGC δίνει ακριβές p-value µόνο για την ασύµπτωτη Κ. Το γνωστό 

οικονοµετρικό λογισµικό EViews παρέχει τα ακριβή p-values των εκτιµηµένων 

παραµέτρων, χρειάζεται όµως να το τροφοδοτήσει ο ερευνητής µε (‘καλές’) αρχικές 

τιµές για αυτές τις παραµέτρους. Οι αρχικές τιµές λοιπόν που χρησιµοποιήσαµε στις 

εκτιµήσεις µας στο EViews για τις παραµέτρους K, ∆t και tm ήταν οι τιµές που 

εκτιµήσαµε από το λογισµικό της IIASA (το λογισµικό LGC, παρεµπιπτόντως, 

υπολογίζει ακριβώς τα ίδια αποτελέσµατα µε το LSM II στις εκτιµήσεις του των 

τριών παραµέτρων). Τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων στο EViews είναι, τυπικά, τα 

ίδια ακριβώς µε εκείνα των άλλων δύο λογισµικών για τις παραµέτρους Κ και tm ενώ 

για την παράµετρο ∆t έχουν απόκλιση µικρότερη του ενός έτους. 
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Για τις περιπτώσεις που εκτιµούµε λογιστικές καµπύλες της µορφής (β) και της 

µορφής (γ) µετασχηµατίζουµε την Υ(t) σε Υ(t) – A (όπου ως Α παίρνουµε κάποια τιµή 

κοντά στην τιµής της αρχική µας παρατήρησης) και Υ(t) – ‘Τιµή Αρχικής 

Παρατήρησης’ αντίστοιχα. Εφαρµόζουµε στη συνέχεια τη λογιστική καµπύλη των 

τριών παραµέτρων σε αυτές τις µετασχηµατισµένες µεταβλητές χρησιµοποιώντας το 

λογισµικό του IIASA. Τις εκτιµήσεις που λαµβάνουµε για τις παραµέτρους Κ, tm και 

∆t τις χρησιµοποιούµε στη συνέχεια ως αρχικές τιµές για τις εκτιµήσεις µας στο 

EViews, όταν ελέγχουµε την ύπαρξη λογιστικής µεγέθυνσης στη µεταβλητή Υ(t). Και 

πάλι, τα αποτελέσµατα των εκτιµήσεων στο EViews είναι, τυπικά, τα ίδια ακριβώς µε 

εκείνα των άλλων δύο λογισµικών για τις παραµέτρους Κ και tm ενώ για την 

παράµετρο ∆t έχουν απόκλιση µικρότερη του ενός έτους. 
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