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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην παρούσα έρευνα πραγματευόμαστε ένα από τα πιο ουσιώδη ζητήματα της 

οικονομικής και μαρξικής θεωρίας, που αφορά τη διάκριση της εργασίας σε παραγωγική 

και μη παραγωγική. Η εν λόγω διάκριση είναι κομβικής σημασίας για την εμπειρική 

μαρξική ανάλυση καθώς αυτή καθορίζει στην ουσία το νόμο κίνησης του καπιταλιστικού 

συστήματος. Ενδεικτικό της σημασίας της για την εμπειρική μαρξική ανάλυση, είναι το 

γεγονός ότι πολλές εργασίες μαρξιστών οικονομολόγων, που προσπέρασαν τη διάκριση 

της εργασίας σε παραγωγική και μη, μάλλον απέτυχαν τελικά να επαληθεύσουν τις 

μαρξικές προβλέψεις.

Η έρευνά μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο το οποίο καλύπτει τα κεφάλαια 1 

έως 4, θέτουμε το θεωρητικό υπόβαθρο της διάκρισης αυτής, τόσο στον Marx (αλλά και 

στους κλασικούς), όσο και στα ορθόδοξα ρεύματα της οικονομικής σκέψης (νεοκλασικοί 

και Κέυνς). Στο 1° κεφάλαιο αναφερόμαστε στην ιστορική εξέλιξη της διάκρισης και 

ειδικότερα στον ορισμό που δίνανε στην παραγωγική εργασία οι διάφορες σχολές 

οικονομικής σκέψης, ξεκινώντας από τους μερκαντιλιστές και καταλήγωντας στον Κέυνς. 

Στο 2° κεφάλαιο αρχικά θέτουμε τις βασικές αρχές της καπιταλιστικής παραγωγής, καθώς 

ο Marx θεωρούσε πως η διάκριση σε παραγωγική - μη παραγωγική εργασία είναι ιστορικά 

καθορισμένη και κατά συνέπεια διαφορετική στον καπιταλισμό από ότι σε προηγούμενους 

τρόπους παραγωγής. Στη συνέχεια αναφερόμαστε στο ρόλο που διαδραματίζει η διάκριση 

της εργασίας στην αναπαραγωγή του καπιταλιστικού συστήματος σε αντιπαράθεση πάντα 

με την ορθόδοξη οικονομική θεωρία. Πιο συγκεκριμένα, αποσαφηνίζουμε το περιεχόμενο 

των εννοιών παραγωγική και μη παραγωγική εργασία, ομαδοποιώντας την οικονομική 

δραστηριότητα σε τέσσερις βασικές σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής και εξετάζοντας 

τόσο τη κάθε σφαίρα ξεχωριστά όσο και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται. Στο 3° 

κεφάλαιο αναλύουμε την ιστορική εξέλιξη των εθνικών λογαριασμών στη βάση της εν 

λόγω διάκρισης ενώ παράλληλα προβάλλουμε τον σκεπτικισμό που έχει προκαλέσει η 

συστηματική υποτίμηση της διάκρισης της εργασίας (όπως την είχαν θέσει οι κλασικοί και 

ο Marx) στους σύγχρονους Εθνικούς Λογαριασμούς. Στο 4° κεφάλαιο θέτουμε ένα απλό 

σχήμα βασισμένο σε εργασία που δημοσίευσε ο Shaikh (1977), όπου δείχνουμε τον τρόπο 

με τον οποίο μετασχηματίζουμε τους ορθόδοξους εθνικούς λογαριασμούς σε μαρξικούς.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας το οποίο καλύπτει τα κεφάλαια 5 και 6, εξετάζουμε 

τις περιπτώσεις δύο πραγματικών οικονομιών, της Ελλάδας και των ΗΠΑ για τη περίοδο 

1979 - 2001. Στο 5° κεφάλαιο αναφερόμαστε στο σύστημα ταξινόμησης της οικονομικής
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δραστηριότητας, βάση του οποίου διακρίναμε τις παραγωγικές και μη παραγωγικές 

δραστηριότητες. Στο κεφάλαιο 6, μέσω της διάκρισης της εργασίας σε παραγωγική και μη, 

εξετάζουμε την τάση θεμελιωδών μαρξικών κατηγοριών, όπως το ποσοστό υπεραξίας, το 

μαρξικό ποσοστό κέρδους, η σύνθεση κεφαλαίου κ.ά. Για να εκτιμήσουμε τις εν λόγω 

κατηγορίες, επεξεργαζόμαστε τα διαθέσιμα στοιχεία των εθνικών λογαριασμών σύμφωνα 

με το σχήμα που αναπτύξαμε στο τέταρτο κεφάλαιο. Συγχρόνως αντιπαραθέτουμε τις 

αντίστοιχες ορθόδοξες κατηγορίες ούτως ώστε να εξακριβώσουμε τη σχέση μεταξύ τους. 

Τέλος βασιζόμενοι στις εκτιμήσεις των μαρξικών κατηγοριών προσπαθούμε να 

εντοπίσουμε τους νόμους υπό τη μορφή μακροχρόνιων τάσεων που κάνει λόγο ο Μαρξ στο 

Κεφάλαιο αν και κατά πόσο λειτουργούν στις δύο οικονομίες. Τα δεδομένα τόσο της 

ελληνικής οικονομίας όσο και των ΗΠΑ δείχνουν, παρά τη μικρή χρονική διάρκεια της 

ανάλυσης (1979-2001), την αδιαμφισβήτα μικρή μεν αλλά ανοδική τάση στο ποσοστό 

υπεραξίας και με δεδομένο ότι οι δύο οικονομίες τις δεκαετίες του 1970 και 1980 

βρέθηκαν σε συνθήκες οικονομικής στασιμότητας η άνοδος που διαπιστώνεται στο 

ποσοστό κέρδους συνάδει με την ανοδική φάση που διέρχονται οι δύο οικονομίες τις δύο 

πρόσφατες δεκαετίες. Ταυτόχρονα, όμως, τα δεδομένα δείχνουν ότι η εξέλιξη του 

ποσοστού κέρδους μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγή φάσης με όλα τα κοινωνικά και πολιτικά 

επακόλουθά της.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Θεολόγο Δεργιαδέ και Άρη 

Παπαγεωργίου, υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τις ουσιώδης επισημάνσεις και παρατηρήσεις τους. 

Επιπλέον θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον επιβλέποντα καθηγητή μου Τσουλφίδη 

Λευτέρη για τη προσοχή και το ενδιαφέρον που έδειξε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της 

διπλωματικής εργασίας. Ειδικά τον τελευταίο μήνα που βρέθηκε στο εξωτερικό για 

εκπαιδευτικούς λόγους, κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ώστε να εκμηδενίσει την απόσταση. 

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου που μου συμπαρασταθήκαν σε όλα τα 

επίπεδα, καθώς και στην αδερφή μου Ζέτα, για την υπομονή που έδειξε κατά τη διάρκεια 

της συγκατοίκησης.
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ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ - 
ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και μη παραγωγική έχει αποτελέσει το 

επίκεντρο του ενδιαφέροντος μεταξύ των διαφόρων σχολών οικονομικής σκέψης. Πολλοί 

οικονομολόγοι τη θεωρούν μείζονος σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση ενώ άλλοι, 

τη θεωρούν περιττή και αναποτελεσματική. Στη βάση αυτής της διαφωνίας αναφερόμαστε 

στην ιστορική της εξέλιξη.

Η σχολή οικονομικής σκέψης των μερκαντιλιστών θεωρούσε ότι το οικονομικό 

πλεόνασμα δε δημιουργείται στη παραγωγή, αλλά στην κυκλοφορία και πιο συγκεκριμένα 

στη διαφορά ανάμεσα στη τιμή που αγοράζει και στη τιμή που πουλά ο έμπορος1. Τη 

διαφορά αυτή την ονομάζαν κέρδος από την απαλλοτρίωση (profit upon alienation). 

Ειδικότερα οι μερκαντιλιστές θεωρούσαν πως το πλεόνασμα δημιουργείται κατά τη 

διαδικασία ανταλλαγής στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Στη βάση αυτή θεωρούσαν ως 

παραγωγική την εργασία εκείνη που απασχολείται στην ανταλλαγή εμπορευμάτων, δηλαδή 

τη ναυτιλία και το εμπόριο. Κατά συνέπεια η όποια αύξηση στις δραστηριότητες που 

αφορούσε τη ναυτιλία και το εμπόριο, συνέβαλλε με τη σειρά τους στην αύξηση του 

πλεονάσματος και του κοινωνικού πλούτου.

Στη συνέχεια οι φυσιοκράτες απέρριψαν τη μερκαντιλιστική αρχή καθώς πίστευαν 

πως η ανταλλαγή εμπορευμάτων στην ουσία αποτελεί ανταλλαγή ισοδύναμων αξιών. Έτσι 

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

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

αμετάβλητη την συνολική αξία του προϊόντος. Στην αντίθετη περίπτωση όπου το εμπόριο 

διεξάγεται ελέυθερα -όπως επιθυμούσαν οι φυσιοκράτες- δεν ισχύει τίποτε άλλο παρά 

ανταλλαγή ισοδύναμων αξιών. Επομένως σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού το 

κέρδος μέσω απαλλοτρίωσης μόνο τυχαία και περιστασιακά μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Οι φυσιοκράτες πρέσβευαν πως το πλεόνασμα δημιουργείται αποκλειστικά στη 

σφαίρα της παραγωγής 2. Εν τούτοις οι φυσιοκράτες είχαν στενή θεώρηση στον ορισμό της 

παραγωγικής εργασίας, καθώς θεωρούσαν πως το πλεόνασμα δημιουργείται αποκλειστικά

1 Είναι φανερό πως οι μερκαντιλιστές διατυπώνουν την άποψή τους ορμώμενοι από το σύνολο των ιδεών 
τους όπου πρωταρχικό ρόλο παίζει το εμπόριο και οι οικονομικές πολιτικές που συμβάλλουν στην ανάπτυξή 
του
2 Για τις σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής δες σελίδα 10.
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στην αγροτική παραγωγή, ως το φυσικό αποτέλεσμα της ικανότητας της γης να δημιουργεί 

εκροή μεγαλύτερη από αυτή των χρησιμοποιούμενων εισροών. Σε ότι αφορά τους 

υπόλοιπους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, οι φυσιοκράτες θεωρούσαν πως 

απλώς μετασχημάτιζαν τις αξίες που παράγονταν στον αγροτικό τομέα, χωρίς να 

συνεισφέρουν τίποτα στο πλεόνασμα. Έτσι στη βιομηχανία το μόνο που υφίσταται είναι 

κάποια μεταβολή στη μορφή των αγροτικών προϊόντων, ενώ στο εμπόριο δε 

πραγματοποιείται τίποτε άλλο παρά ανταλλαγή εμπορευμάτων ίσης αξίας. Κατά συνέπεια 

για τους φυσιοκράτες μόνο η εργασία που απασχολείται στον αγροτικό τομέα μπορεί να 

θεωρηθεί παραγωγική.

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

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

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

χαρακτηριστικά αναφέρει στον «Πλούτο των Εθνών». Εν τούτοις ο Adam Smith βαθειά 

επηρεασμένος από τη βιομηχανική ανάπτυξη της Αγγλίας, δε θα μπορούσε να αποδεχτεί τη 

φυσιοκρατική άποψη ότι μόνο η γη είναι προικισμένη με την ικανότητα να δημιουργεί 

πλεόνασμα.

Ο Adam Smith τελικά ανέπτυξε έναν πληρέστερο ορισμό της παραγωγικής 

εργασίας, λόγω και της ευρύτερης αντίληψης που είχε για τη δημιουργία πλεονάσματος. 

Στον «Πλούτο των Εθνών», υποστήριξε πως η μισθωτή εργασία που απασχολείται είτε 

στον αγροτικό τομέα είτε στη βιομηχανία, είναι παραγωγική εφόσον είναι μισθωμένη από 

το κεφάλαιο του επιχειρηματία και δημιουργεί κέρδη γι’ αυτόν. Σε αντιπαράθεση αναφέρει 

πως η μισθωτή εργασία της οποίας η αμοιβή προέρχεται από εισοδήματα οποιοσδήποτε 

άλλης μορφής όπως π.χ. κέρδη ή ενοίκια, θεωρείται μη παραγωγική.

Ο Adam Smith μπορούμε να ισχυριστούμε πως ήταν ο πρώτος που είχε την 

οξυδέρκεια να θέσει τη διάκριση παραγωγικής - μη παραγωγικής εργασίας στα πλαίσια 

βασικών αρχών των κυρίαρχων καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων. Εν τούτοις θεώρησε 

ως παραγωγική μόνο την εργασία εκείνη που δημιουργεί υλικά αγαθά δηλαδή τα αγαθά 

εκείνα που έχουν απτά αποτελέσματα και μπορούν να καταναλωθούν πέρα από τη χρονική 

στιγμή παραγωγής τους. Κοντολογίς ο Smith δε θεώρησε ως παραγωγική την εργασία που 

προσφέρει υπηρεσίες3. Πιθανόν ο Smith να μη θεώρησε ως παραγωγική εργασία τις

30 Smith στα παραδείγματα του πέρι παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός 
ώστε να μη θίξει κατηγορίες επαγγελμάτων που κατέχουν ισχυρές θέσεις στη πολιτική και γενικότερα στην 
κοινωνική διαστρωμάτωση.
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υπηρεσίες επειδή ήταν περιορισμένες εκείνη την εποχή. Όμως αυτή η θεώρηση του Smith 

είναι λανθασμένη καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες και υλικό αποτέλεσμα έχουν και 

μπορούν να γίνουν εμπορεύματα, αποφέροντας κέρδος στο κεφάλαιο που οργανώνει την 

παραγωγή τους μέσω της μίσθωσης (παραγωγικής) εργασίας.

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

συστηματική διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας καθώς και της 

σημασίας της για τη μεγέθυνση του πλούτου της καπιταλιστικής κοινωνίας. Πάραυτα, ο 

Marx άσκησε έντονη κριτική στον Smith για τη «χυδαία» (vulgar) όπως την ονόμασε 

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

φυσιοκρατών, περιορίστηκε στην υλική ή χειροπιαστή χρήση των αντικειμένων. Έτσι ο 

Smith διέκρινε βαθμίδες στην παραγωγικότητα της εργασίας, με πρώτη την εργασία που 

απασχολείται στην αγροτική παραγωγή, δεύτερη την εργασία που απασχολείται στη 

βιομηχανική παραγωγή, τρίτη την εργασία που απασχολείται στο εγχώριο εμπόριο και 

τελευταία ακολουθεί η εργασία εκείνη που απασχολείται στο διεθνές εμπόριο. Όμως 

τελικά, ο Smith στην ουσία, αφήνει μεγάλο κενό στο τι είναι υλικό και τι όχι.

Ο Smith θεώρησε πως αυτό που περιέγραψε για τον καπιταλισμό, ισχύει για όλες 

τις κοινωνίες. Αντιθέτως ο Marx πίστευε πως η διάκριση παραγωγικής - μη παραγωγικής 

εργασίας είναι ιστορικά καθορισμένη και κατά συνέπεια διαφορετική στα πλαίσια του 

καπιταλισμού. Στην ουσία ο Smith όπως και όλοι οι κλασικοί απέτυχαν να δώσουν έναν 

ορθό ορισμό που να είναι εδραιωμένος στις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής και να 

εστιάζεται στη παραγωγή αξίας και υπεραξίας. Ο Marx χαρακτηριστικά ανέφερε πως οι 

αποτυχία των παραπάνω στο να διακρίνουν τη παραγωγική - μη παραγωγική εργασία στα 

πλαίσια του καπιταλισμού από τη παραγωγική - μη παραγωγική εργασία εν γένει, 

οφείλεται στον αστικό τρόπο σκέψης τους.

Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας σταδιακά 

εγκαταλείπεται με την εμφάνιση και κυριαρχία της νεοκλασικής σχολής στο τελευταίο 

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

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

η οποία κυριαρχούσε στην οικονομική σκέψη τους δύο προηγούμενους αιώνες. Κατά τη 

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

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

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

οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή το ετήσιο καθαρό προϊόν και το καθαρό εισόδημα που 

αναφέρονται στους Εθνικούς Λογαριασμούς (ΕΛ). Έτσι από τις αρχές του εικοστού αιώνα,
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η διαχωριστική γραμμή που χαράζει η ορθόδοξη οικονομική θεωρία ανάμεσα στα δύο είδη 

εργασίας συνίσταται στο αν και κατά πόσο τα αγαθά που παράγονται είναι αγοραία ή όχι. 

Όμως ούτε και η έλευση και κυριαρχία των κεϋνσιανών οικονομικών σε συνδυασμό με τη 

συστηματική χρήση των ΕΛ4, παρέκλινε ουσιαστικά από το δόγμα της νεοκλασικής 

θεωρίας.

Όπως θα δούμε και παρακάτω οι επίσημοι Εθνικοί Λογαριασμοί χρειάζονται να 

εισέλθουν σε μια διαδικασία μετασχηματισμού κι επεξεργασίας στη βάση της μαρξιστικής 

διάκρισης πέρι παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, ώστε να κατασκευαστούν και 

να μετρηθούν οι κατάλληλες μαρξικές κατηγορίες5 σε αντιπαράθεση με τις αντίστοιχες 

ορθόδοξες κατηγορίες των ΕΛ, μια διαδικασία ιδιαίτερα σημαντική για την εμπειρική 

μαρξιστική έρευνα.

4 Δες σελίδα 16 για την ιστορική εξέλιξη των ΕΛ.
5 Δες σελίδα 20 όπως και το εμπειρικό μέρος της διπλωματικής εργασίας.
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2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ 
MARX

2.1) Καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής

Ο ακριβής ορισμός που δίνει ο Marx για τη παραγωγική εργασία είναι: Παραγωγική 

εργασία είναι η εργασία που παράγει υπεραξία για το κεφάλαιο, δηλαδή η εργασία που 

παράγει κεφάλαιο (Θεωρίες Υπεραξίας I, II). Η θεωρητική διάκριση που κάνει όμως 

μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας έχει καθαρά ιστορικό χαρακτήρα κι 

εξαρτάται από τις επικρατούσες κοινωνικές σχέσεις παραγωγής. Όπως είδαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, ο Marx άσκησε έντονη κριτική στον Smith και στους κλασικούς 

για το γεγονός πως δε διέκριναν τη παραγωγική από τη μη παραγωγική εργασία ως 

ιστορικά καθορισμένη, σε συνάρτηση με το σύνολο των κυρίαρχων σχέσων παραγωγής, 

δηλαδή των καπιταλιστικών.

Η ανάλυση του Marx αναφέρεται σε κοινωνίες όπου υπάρχει καπιταλιστική 

παραγωγή. Ως προϋπόθεση της καπιταλιστικής παραγωγής τίθεται ο κοινωνικός 

χαρακτήρας της, όπου κατά τη παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται καταμερισμός της 

εργασίας και ταυτόχρονα συνδυασμός των επιμέρους εργασιών. Δηλαδή υπάρχει κοινωνικός 

καταμερισμός και κοινωνικός συντονισμός της εργασίας. Κοινωνικός καταμερισμός 

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

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

εργασίας υφίσταται από τη στιγμή που σε κάθε μεμονωμένη διαδικασία παραγωγής δεν 

εισέρχεται μόνο η προσωπική εργασία του κάθε παραγωγού, αλλά έμμεσα υπό τη μορφή 

μέσων παραγωγής και μέσων κατανάλωσης εισέρχεται και η εργασία των άλλων 

παραγωγών. Έτσι συνάγεται πως ο κοινωνικός καταμερισμός και συντονισμός της εργασίας, 

καθιστά τη συνεργασία όλων των παραγωγών ως απαραίτητη προϋπόθεση της παραγωγικής 

διαδικασίας στο σύνολό της. Έτσι η εργασία πλέον κοινωνικοποιείται.

Το ζήτημα είναι πως διεκπεραιώνεται η κοινωνικοποίηση της εργασίας και της 

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

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

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

παραγωγική διαδικασία χρειάζονται εργατικά χέρια. Έτσι για να εξασφαλίσουν την 

απαραίτητη εργασιακή δύναμη την αγοράζουν, κατά συνέπεια η εργασιακή δύναμη γίνεται
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κι αυτή εμπόρευμα. Αυτό σημαίνει πως οι φυσικοί κάτοχοι του εμπορεύματος που 

ονομάζεται «εργασιακή δύναμη» είναι κατά κάποια έννοια ελεύθεροι, καθώς:

ΐ) Είναι ελεύθερα άτομα που δεν υπόκεινται σε καμία σχέση προσωπικής 

υποτέλειας ή εξάρτησης (δουλεία κλπ.) οπότε μπορούν να διαθέσουν ελεύθερα 

(πουλήσουν) την εργασιακή τους δύναμη.

ϋ) Είναι «ελεύθεροι» δηλαδή απαλλαγμένοι από την ιδιοκτησία των μέσων 

παραγωγής6.

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

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

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

δηλαδή στους καπιταλιστές7. Έτσι οδηγούμαστε στη καπιταλιστική παραγωγή όπου ο 

καπιταλιστής διαθέτει τα μέσα παραγωγής και παράγει χρησιμοποιώντας ξένη εργατική 

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

κάποιο χρηματικό ποσό που από υλική άποψη αντιπροσωπεύει τα καταναλωτικά αγαθά 

που εξασφαλίζουν οι εργάτες για την επιβίωσή τους. Το σύνολο των μισθών που
ο

προκαταβάλει ο καπιταλιστής στους εργάτες καλείται μεταβλητό κεφάλαιο και μαζί με το 

σταθερό κεφάλαιο (μηχανές, πρώτες ύλες κτλ.) αποτελούν το συνολικό κεφάλαιο που 

διαθέτει ο καπιταλιστής.

Την κοινωνική σχέση που αναπτύσσεται πλέον μεταξύ μισθωτού εργάτη και 

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

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

εργατικής δύναμης σε μισθωτό εργάτη. Αυτές εν συντομία αποτελούν τις ιστορικές

6 Την ιστορική διαδικασία του χωρισμού των άμεσων παραγωγών από τα μέσα παραγωγής τους, ο Marx την 
ονομάζει «πρωταρχική συσσώρευση» .

7 Ο καπιταλιστής είναι ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής, ο ιδιοκτήτης μέσων παραγωγής όμως δεν είναι πάντα 
καπιταλιστής. Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί (petty commodity producers) οι οποίοι παράγουν χρησιμοποιώντας 
ίδια μέσα παραγωγής και προσωπική εργασία έιναι μεν κάτοχοι μέσων παραγωγής, δεν είναι όμως 
καπιταλιστές. Έτσι καπιταλιστής ορίζεται ο κάτοχος μέσων παραγωγής (ίδιων ή μισθωμένων), ο οποίος 
παράγει για δικό του λογαριασμό χρησιμοποιώντας αυτά τα μέσα παραγωγής και ξένη εργασιακή δύναμη 
που αγοράζει ως εμπόρευμα.

7 Τα αγαθά που καταναλώνουν οι εργαζόμενοι δε παίρνουν πάντα τη μορφή του κεφαλαίου παρά μόνο όταν 
οι εργαζόμενοι έχουν γίνει μισθωτοί εργάτες.
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συνθήκες παραγωγής (που ισχύουν και σήμερα) και πάνω στις οποίες βασίστηκε ο Marx 

και θεμελίωσε τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας.

2.2) Βασικές δραστηριότητες κοινωνικής αναπαραγωγής

Αφού θέσαμε εν συντομία τις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής, στη συνέχεια 

εξετάζουμε πώς η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και μη, σχετίζεται με τη 

κοινωνική συνοχή και αναπαραγωγή του συστήματος στα πλαίσια μιας πραγματικής 

καπιταλιστικής οικονομίας. Για την ανάλυση του συγκεκριμένου ζητήματος μπορούμε να 

διακρίνουμε τέσσερις σφαίρες δραστηριοτήτων:

ΐ) Παραγωγή: είναι μια διαδικασία όπου διάφορα αντικείμενα κοινωνικής 

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

δημιουργούνται καινούργιες αξίες χρήσης ή μετασχηματίζονται οι ήδη υπάρχουσες.

ϋ) Κυκλοφορία (ή διανομή): είναι μια διαδικασία στην οποία διάφορες αξίες χρήσης 

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

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

ιδιοκτησία.

iii) Συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης: είναι μια διαδικασία στην 

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

κοινωνικής τάξης. Οι θεσμοί που εξασφαλίζουν την αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης 

είναι η δημόσια διοίκηση, το νομικό σύστημα, οι φυλακές, ο στρατός, η ιδιωτική και 

δημόσια αστυνομία κλπ.

ϊν) Προσωπική κατανάλωση: είναι μια διαδικασία στην οποία χρησιμοποιούνται 

(καταναλώνονται) αξίες χρήσης με σκοπό την προσωπική αναπαραγωγή των 

καταναλωτών.

Είναι φανερό όπως δείχνει και το σχήμα 1, πως μόνο στις τρεις πρώτες σφαίρες 

κοινωνικής δραστηριότητας χρησιμοποιείται εργασία, ενώ μόνο στη πρώτη σφαίρα 

παράγονται νέες αξίες χρήσης. Κατά συνέπεια η διάκριση της εργασίας σε παραγωγική και 

μη παραγωγική εξαρτάται από το που και πως χρησιμοποιείται η εργασία. Αυτό μπορούμε
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ΣΧΗΜΑ 1: Σφαίρες Κοινωνικής Αναπαραγωγής και Παραγωγική Εργασία

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Παραγωγή Διανομή Συντήρηση και Κατανάλωση
Αναπαραγωγή της 
Κοινωνικής Τάξης

i------------ ΐ------------ *

ί________ *
ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

να το δούμε καλύτερα αν εξετάσουμε την κάθε σφαίρα ξεχωριστά κι έπειτα τον τρόπο με 

τον οποίο συνδέονται μεταξύ τους.

Κατ’ αρχήν παραγωγική εργασία είναι εργασία που ασκείται μόνο και μόνο στη 

σφαίρα της παραγωγής και παράγει ή μετασχηματίζει αξίες χρήσης. Όμως αυτό που 

καλείται παραγωγή είναι μία ευρεία έννοια σε σχέση με τον ορισμό της παραγωγικής 

εργασίας. Κάποιος που εργάζεται στη σφαίρα της παραγωγής δε σημαίνει ότι καταβάλει 

παραγωγική εργασία καθώς μπορούμε να διακρίνουμε τρεις τύπους παραγωγής στον 

καπιταλισμό:

ΐ) Παραγωγή αξιών χρήσης για ίδια χρήση του προϊόντος (περιοχή Α, σχήμα 1).

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

παραγωγή εμπορευμάτων χωρίς τη χρήση μισθωτής εργασίας (περιοχή Β, σχήμα 1).

iii) Παραγωγή εμπορευμάτων από το κεφάλαιο με τη χρησιμοποίηση μισθωτής 

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

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

γίνεται παραγωγική και οι μισθοί παραγωγικό κεφάλαιο (περιοχή Γ, σχήμα 1).
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Πολλές φορές η διάκριση παραγωγική - μη παραγωγική εργασία παραπέμπει στο 

συνειρμό αγαθά - υπηρεσίες. Όμως όπως είδαμε και προηγουμένως (σελ.5), ο Marx 

άσκησε κριτική στον Smith επειδή ο τελευταίος θεωρούσε πως η εργασία που 

απασχολείται στο τομέα των υπηρεσιών δεν είναι παραγωγική. Έτσι σύμφωνα με τον 

Marx η καπιταλιστικά μισθωμένη εργασία που παράγει υπηρεσίες, οι οποίες πωλούνται 

πάνω από το κόστος παραγωγής τους κι εξασφαλίζουν κέρδη στους καπιταλιστές, 

θεωρείται παραγωγική εργασία. Ο Marx στο έργο του «Θεωρίες Υπεραξίας I, », δίνει ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Η κατάταξη της εργασίας ως παραγωγικής εργασίας δεν έχει απολύτως 

καμία σχέση με το καθοριστικό περιεχόμενο της εργασίας, την ειδική 

της χρησιμότητα ή την ειδική συγκεκριμένη αξία χρήσης στην οποία 

εκδηλώνεται. Η ίδιου είδους εργασία θα μπορούσε να είναι παραγωγική 

ή μη παραγωγική ... Η τραγουδίστρια που πωλεί το τραγούδι της για 

λογαριασμό της είναι μια μη παραγωγική εργάτρια. Αλλά η ίδια 

τραγουδίστρια, όταν προσλαμβάνεται από έναν επιχειρηματία για να 

τραγουδήσει με σκοπό να κερδίσει χρήματα (ο επιχειρηματίας), είναι 

μια παραγωγική εργάτρια, γιατί παράγει κεφάλαιο.

Ο χαρακτηρισμός κάποιου εργάτη ως παραγωγικού, δεν εξαρτάται από το αν ο 

εργάτης αυτός παράγει μια αξία χρήσης, η οποία είτε καταναλώνεται άμεσα, είτε 

εισέρχεται εκ νέου στη παραγωγική διαδικασία ενός διαφορετικού προϊόντος, δηλαδή στη 

περίπτωση όπου η αρχική αξία χρήσης καταστρέφεται (ή όπως αναφέρει ο Marx 

καταναλώνεται παραγωγικά).

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

που χρησιμοποιείται αυστηρά στη βιοτεχνία ή στο εργοστάσιο, δηλαδή στο χώρο 

παραγωγής. Π.χ. ο εργάτης που παράγει ένα αυτοκίνητο είναι παραγωγικός διότι πράγματι 

παράγει μία αξία χρήσης. Για τον καταναλωτή όμως η αξία χρήσης που καλείται 

αυτοκίνητο με τις όποιες ιδιότητές του δεν έχει καμία αξία αν παραμένει στο χώρο 

παραγωγής. Θα έχει αξία για τον καταναλωτή από τη στιγμή που θα έχει πρόσβαση σ’ 

αυτό δηλαδή θα είναι σε θέση να το καταναλώσει. Έτσι η αξία χρήσης αποκτά τη τελική 

της μορφή από τη στιγμή που θα φτάσει στο σημείο πώλησης. Για να συμβεί αυτό όμως 

χρειάζεται κάποιος να το μεταφέρει. Οπότε ο εργάτης που το μεταφέρει στο σημείο
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πώλησης είναι παραγωγικός καθώς η μεταφορά του αυτοκινήτου είναι τελικά μέρος της 

παραγωγικής διαδικασίας.

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας όπως και στη σφαίρα της παραγωγής χρησιμοποιείται 

τόσο εργασία όσο και αξίες χρήσης. Εδώ όμως δεν έχουμε δημιουργία νέου πλούτου παρά 

«αλλαγή ιδιοκτησίας» των αξιών χρήσεως, δηλαδή μετακίνησή τους από τους άμεσους 

κατόχους σε αυτούς που σκοπεύουν να τις χρησιμοποιήσουν. Π.χ. η πώληση ενός 

αυτοκινήτου από την αντιπροσωπεία στο καταναλωτή, δεν αποτελεί παραγωγική 

δραστηριότητα όπως θα συνηγορούσαν οι ορθόδοξοι οικονομολόγοι καθώς δεν υφίσταται 

κάποια αλλαγή στην ίδια την αξία χρήσης, παρά μόνο αλλαγή στην ιδιοκτησία της9.

Κάποια δραστηριότητα που ανήκει στη σφαίρα της παραγωγής, υπό άλλες 

συνθήκες θα μπορούσε να ανήκει στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Ας πάρουμε ως 

παράδειγμα τον τομέα των μεταφορών. Είδαμε για ποιο λόγο η μεταφορά του αυτοκινήτου 

από το εργοστάσιο στην αντιπροσωπεία, αποτελεί παραγωγική εργασία. Αντιθέτως αν το 

ίδιο αυτοκίνητο μεταφερόταν από την αντιπροσωπεία σε κάποια αποθήκη ή σε μια άλλη 

αντιπροσωπεία τότε θα πρόκειτο για μη παραγωγική εργασία που ασκείται στη σφαίρα της 

κυκλοφορίας ακόμα κι αν την εκτελεί ο ίδιος εργάτης που μετέφερε το αυτοκίνητο από το 

εργοστάσιο στην αντιπροσωπεία. Σ’ αυτή τη περίπτωση δεν υπάρχει προσαύξηση πάνω 

στην υφιστάμενη αξία χρήσης παρά κάποια ορθολογική διαχείριση των αξιών χρήσης που 

κατέχει η μη παραγωγική επιχείρηση -δηλαδή η επιχείρηση λιανικής πώλησης 

αυτοκινήτων- με σκοπό το κέρδος10.

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

παραγωγικές επιχειρήσεις που δεν έχουν σχέση με δραστηριότητες που συντελούν στην 

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

9 Υπάρχουν μαρξιστές οικονομολόγοι που δε συμμερίζονται αυτή τη θέση του Marx. Ο Σταμάτης (1990) 
θεωρεί πως ο Marx στον 3° τόμο του Κεφαλαίου δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως το υλικό του (το οποίο άφησε 
σε μορφή χειρογράφων) και τις πρακτικές εφαρμογές των αντιλήψεων του για τη παραγωγική και τη μη 
παραγωγική εργασία στο τομέα του εμπορίου. Έτσι ο Σταμάτης θεωρεί πως και το εμπόριο αποτελεί μέρος 
της διαδικασίας παραγωγής όπου τα εμπορεύματα που αγοράζονται από το εργοστάσιο χρησιμοποιούνται ως 
εισροές (στην εργοστασιακή τιμή του εμπορεύματος περιλαμβάνονται και τα έξοδα συσκευασίας και 
μεταφοράς του εμπορεύματος). Πιο συγκεκριμένα θεωρεί πως οι δραστηριότητες του εμπορικού τομέα 
μεταβάλλουν περαιτέρω τη μορφή του εμπορεύματος (αξία χρήσης) ενώ παράλληλα προσθέτει νέα αξία σ’ 
αυτό. Η νέα αξία του εμπορεύματος περιέχει μισθούς και κέρδη (για τον εμπορικό τομέα) που δεν υπήρχαν 
στην εργοστασιακή τιμή του κι ότι αποτελεί τελικό αποτέλεσμα της συνολικής διαδικασίας παραγωγής. 
Άποψή μας είναι πως η νέα αξία που θεωρεί ο Σταμάτης ότι δημιουργείται στον τομέα του εμπορίου δεν 
είναι τίποτε άλλο παρά «πληρωμή» του παραγωγικού κεφαλαίου προς το εμπορικό για τη μεσολάβησή του 
στη κυκλοφορία του εμπορεύματος.

10 Ασφαλώς οι επιχειρήσεις στη σφαίρα της κυκλοφορίας όπως οι εμπορικές, οι χρηματοοικονομικές κα. 
δραστηριοποιούνται με σκοπό το κέρδος όπως κι εκείνες στη σφαίρα της παραγωγής. Μάλιστα τα κέρδη τους 
σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ υψηλά. Όμως όπως θα δούμε και στη παράγραφο (2.3) η πηγή των κερδών 
τους στην ουσία δε προέρχεται από τη καθαυτή δραστηριότητά τους.
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Τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι οι διαφημιστικές οι οποίες αφενός δε μεταβάλλουν τις 

υπάρχουσες αξίες χρήσης ή δε δημιουργούν νέες, αφετέρου δεν αποτελούν μέσο 

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

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

χρησιμοποιούν αξίες χρήσεις κι εργασία δίχως να δημιουργούν κοινωνικά χρήσιμα 

αντικείμενα, τις εντάσσουμε στη σφαίρα της κυκλοφορίας.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η επιβίωση των παραγωγικών επιχειρήσεων" 

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

θέσουμε πάλι το παράδειγμα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαφήμιση 

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

Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, ραδιόφωνο κ.ά.) τα οποία χρησιμοποιούν παραγωγική εργασία, 

καθώς δραστηριοποιούνται στο τομέα των υπηρεσιών. Από την άλλη πλευρά, η κύρια 

πηγή εσόδων για τα Μ.Μ.Ε. προέρχεται από τη προβολή των διαφημίσεων. Παρόμοια 

περίπτωση είναι κι εκείνη όπου μια επιχείρηση* 12 αναπτύσει δραστηριότητες τόσο στη 

σφαίρα της παραγωγής όσο και στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Έτσι μία τηλεοπτική 

επιχείρηση μπορεί να δραστηριοποιείται στη παραγωγή αλλά και στην προβολή 

διαφημιστικών σποτ. Ομοίως μια βιοτεχνία που παράγει είδη ένδυσης μπορεί να διαθέτει 

παράλληλα πρατήριο λιανικής πώλησης.

Κατά την ανάλυση της σφαίρας παραγωγής αναφέραμε τρεις διαφορετικές μορφές 

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

φαίνεται στο σχήμα 1 μπορούμε να εντοπίσουμε μια παρόμοια διάκριση και στη σφαίρα 

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

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

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

εμπορευμάτων με σκοπό την αποκόμιση εισοδήματος όπως συμβαίνει στη περίπτωση ενός 

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

πώληση εμπορευμάτων από το εμπορικό κεφάλαιο το οποίο χρησιμοποιεί μισθωτή

1' Ως παραγωγικές επιχειρήσεις εννοούμε εκείνες που δραστηριοποιούνται στη σφαίρα της παραγωγής. Ως 
μη παραγωγικές επιχειρήσεις εννοούμε εκείνες που δραστηριοποιούνται στη σφαίρα της κυκλοφορία καθώς 
και στη σφαίρα της συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης.

12 Όμως και μια επιχείρηση που ανήκει αποκλειστικά στη σφαίρα της παραγωγής, απασχολεί συνήθως σ’ένα 
ποσοστό μη παραγωγική εργασία (δικηγόροι, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.ά.) . Αυτό το λαμβάνουμε υπ’ 
όψην στο εμπειρικό μέρος της διπλωματικής εργασίας.
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εργασία με σκοπό την αποκόμιση καπιταλιστικού κέρδους όπως τα εμπορικά 

πολυκαταστήματα, οι μεγάλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων κ.ά.

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

υφίσταται κατανάλωση αξιών χρήσης και κυρίως ανταλλαγή μισθωτής εργασίας με 

κεφάλαιο. Εν τούτοις όπως είδαμε παραπάνω, μόνο στη σφαίρα της παραγωγής έχουμε 

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

άλλο παρά την αλλαγή ιδιοκτησίας. Να τονίσουμε πως κάνοντας αυτή τη διάκριση δε 

συνηγορούμε υπέρ ή κατά κάποιας εργασίας ως κοινωνικά οφέλιμη, αλλά όπως θα δούμε 

παρακάτω η διάκριση αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας για την εμπειρική ανάλυση των 

μαρξικών κατηγοριών και εννοιών.

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

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

συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης δημιουργούνται αναλόγως με εκείνα 

στη σφαίρα της κυκλοφορίας. Έτσι συνοψίζοντας, ως παραγωγική εργασία ο Marx εννοεί 

τη μισθωτή εργασία που απασχολείται στη σφαίρα της παραγωγής η οποία είναι 

οργανωμένη σύμφωνα με καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής και δημιουργεί υπεραξία. Ο 

Rubin με σαφήνεια συνοψίζει τη μαρξική θέση:

Κάθε τύπος εργασίας που οργανώνεται σε μορφές της καπιταλιστικής 

διαδικασίας της παραγωγής ή -διατυπωμένο με μεγαλύτερη ακρίβεια- 

εργασία που προσλαμβάνεται από το παραγωγικό κεφάλαιο, δηλαδή το 

κεφάλαιο στη φάση της παραγωγής καλείται, παραγωγική εργασία.

Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας είναι ουσιώδους 

σημασίας για τη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η εργασία που απασχολείται στη 

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

δούμε στο κεφάλαιο 4, είναι σαφώς μεγαλύτερη από τα κέρδη στους ορθόδοξους εθνικούς 

λογαριασμούς) συντηρούνται οι μη παραγωγικές δραστηριότητες της κυκλοφορίας και της 

συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης. Η μη παραγωγική εργασία είναι 

απαραίτητη για τη διαιώνιση του συστήματος στο σύνολό του. Όμως ο ρυθμός με τον 

οποίο αυξάνονται οι μη παραγωγικές δραστηριότητες, μπορεί να προκαλέσει το αντίθετο 

από εκείνο στο οποίο αποσκοπούν, ήτοι να οδηγήσει στη κατάρρευση του συστήματος. 

Αυτό θα συμβεί εφόσον οι μη παραγωγικές δραστηριότητες αυξάνονται με ρυθμό 

μεγαλύτερο από αυτόν των παραγωγικών δραστηριοτήτων. Έτσι η διαθέσιμη υπεραξία θα
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μειώνεται σε σχετικούς όρους και η συνολική οικονομική αναπαραγωγή θα γίνεται όλο και 

πιο δαπανηρή λόγω της αύξησης του ειδικού βάρους της μη παραγωγικής εργασίας που 

οδηγεί σε υποσυσσώρευση κεφαλαίου και κατά συνέπεια στη πιθανή κατάρρευση του 

συστήματος.

2.3) Κέρδη και σφαίρες κοινωνικής αναπαραγωγής

Θεμελιώδους σημασία για την ανάλυση των μαρξικών και ορθόδοξων κατηγοριών 

είναι να εξετάσουμε τη προέλευση των κερδών στις δύο πρώτες σφαίρες κοινωνικής 

αναπαραγωγής, επικεντρώνοντας τη προσοχή μας στη περιοχή Γ όπου η εργασία είναι 

μισθωμένη από το κεφάλαιο.

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

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

industrial capital):

Όπου X το αρχικό κεφάλαιο των καπιταλιστών με το οποίο αγοράζουν 

Εμπορεύματα (Ε) ισοδύναμης αξίας που αποτελούνται από Μέσα Παραγωγής (ΜΠ) και 

Εργασιακή Δύναμη (ΕΔ). Τα εμπορεύματα εισέρχονται στη παραγωγική διαδικασία και 

μετασχηματίζονται σε νέα εμπορεύματα μεγαλύτερης αξίας (Ε'), τα οποία με τη σειρά τους 

πωλούνται πραγματοποιώντας μια ισοδύναμη ποσότητα χρηματικού κεφαλαίου (X'). Η 

διαφορά μεταξύ X'- X = ΔΧ = S δεν είναι άλλη από την υπεραξία, δηλαδή το κέρδος του 

καπιταλιστή στη σφαίρα της παραγωγής και είναι το κίνητρο γι’ αυτόν ώστε να παράξει 

νέα αγαθά (αξίες χρήσης).

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας συναντάμε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με 

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

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

commercial capital)'.

Και εδώ χρησιμοποιείται εργασιακή δύναμη μισθωμένη από το κεφάλαιο καθώς 

και ήδη παραγμένες αξίες χρήσης (μέσα παραγωγής). Επιπλέον πραγματοποιείται

ΕΔ

ΜΠ

Χ-Ε
ΜΠ
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χρηματικό κεφάλαιο μεγαλύτερης αξίας από αυτήν του αρχικά προκαταβεβλημένου 

κεφαλαίου (Χ'> X). Αντιθέτως όμως με τη κύκληση βιομηχανικού κεφαλαίου ισχύει πως 

ΔΧ= X'- X iS, δηλαδή δεν έχουμε δημιουργία υπεραξίας η οποία προέρχεται από τη 

παραγωγή ή μετασχηματισμό νέων εμπορευμάτων. Εδώ τα κέρδη προέρχονται από την 

αλλαγή ιδιοκτησίας των αξιών χρήσης. Ο Marx τα ονομάζει13 κέρδη από απαλλοτριώση 

(profit on alienation) που αντιθέτως με τα κέρδη στη σφαίρα της παραγωγής τα οποία είναι 

αποτέλεσμα παραγωγικής διαδικασίας, βασίζονται κατά κάποιο τρόπο -κι όχι απόλυτα- σε 

άνιση ανταλλαγή. Έστω ένας μεγαλέμπορος που αγοράζει ένα εμπόρευμα από τη σφαίρα 

της παραγωγής το οποίο κοστίζει 100 νομισματικές μονάδες και το εξάγει σε μια χώρα στη 

τιμή των 200 (ν.μ.), δηλαδή πραγματοποιεί ακαθάριστο κέρδος αξίας 100 (ν.μ.). Στον 

αντίποδα θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως η χώρα που το εισάγει έχει ζημιά 100 

(ν.μ.). Όμως η χώρα χρειάζεται το συγκεκριμένο αγαθό (είτε ως μέσο παραγωγής, είτε ως 

καταναλωτικό αγαθό), οπότε για τη χώρα που αποτιμά το αγαθό στις 200 (ν.μ.), δεν 

υπάρχει ζημιά14. Σε όρους νεοκλασικής θεωρίας θα λέγαμε ότι τόσο ο μεγαλέμπορος όσο 

και η χώρα που εισάγει το αγαθό μεγιστοποιούν την ωφέλειά τους. Έτσι από τη μία έχουμε 

όφελος σε χρηματικούς όρους και από την άλλη όφελος σε όρους κοινωνικής 

χρησιμότητας, ώστε τελικά το καθαρό χρηματικό όφελος να είναι θετικό. Το ζητούμενο 

όμως είναι από που αντλούνται οι 100 (ν.μ.) που κερδίζει το εμπορικό κεφάλαιο, καθώς το 

να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι «μάννα εξ ουρανού» σίγουρα δε μπορεί να θεωρηθεί 

ικανοποιητική απάντηση.

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας, το αυξημένο χρηματικό κεφάλαιο δεν είναι 

αποτέλεσμα δημιουργίας ή μετασχηματισμού νέων εμπορευμάτων. Η ποσότητα 

εμπορευμάτων που δημιουργήθηκε στη σφαίρα της παραγωγής πωλείται με αποτέλεσμα να 

πραγματοποιείται η αξία που έχει ενσωματωθεί στα εμπορεύματα κατά τη παραγωγή τους. 

Στη σφαίρα της κυκλοφορίας η μόνη πραγματική μεταβολή που συμβαίνει στα 

εμπορεύματα είναι η μεταφορά των τίτλων ιδιοκτησίας. Έτσι οι κάτοχοι του εμπορικού 

κεφαλαίου, ως μεσάζοντες στην αλλαγή των τίτλων ιδιοκτησίας, καταφέρνουν να 

αποσπάσουν ένα μέρος της υπεραξίας που έχει δημιουργηθεί από το κεφάλαιο στη σφαίρα 

της παραγωγής με τη μορφή εμπορικού κέρδους (X'- X = ΔΧ < S). Από αυτό το μέρος της 

υπεραξίας ένα ποσοστό διατίθεται σε μισθούς και πρώτες ύλες ενώ το υπόλοιπο κρατείται

13 Ο όρος «κέρδη από απαλλοτριώση» διατυπώθηκε πρώτη φορά από τους φυσιοκράτες, δες σελίδα 3.

14 Υποθέτοντας πάντα πως η χώρα δεν έχει τη τεχνογνωσία ή τα μέσα παραγωγής ή και τα δύο για να τα 
παράξει, αλλιώς θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως έχει ζημιά καθώς δεν εκμεταλλεύεται κάποιου είδους 
συγκριτικό πλεονέκτημα για τη παραγωγή του αγαθού.
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ως κέρδος. Παράλληλα τα έξοδα του εμπορικού κεφαλαίου για μισθούς και πρώτες ύλες 

μπορεί να αυξηθούν όσο τα εμπορεύματα παραμένουν στη σφαίρα της κυκλοφορίας, 

καθώς η συνεχής παραμονή τους συνεπάγεται νέα κόστη από τη πλευρά του συνολικού 

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

και για τα υλικά που απαιτούνται και αναλώνονται στη διαδικασία κυκλοφορίας των 

εμπορευμάτων. Ασφαλώς όλα αυτά τα κόστη θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τη μάζα 

της υπεραξίας που έχει αποσπαστεί από τους εργαζόμενους στη σφαίρα της παραγωγής.

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

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

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

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

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

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

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

ΕΔ
X - Ε ...X'

Καθώς η κύρια πηγή εσόδων15 για το χρηματιστικό κεφάλαιο είναι οι 

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

μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος που εμφανίζεται με τη μορφή του τόκου, έχει ως 

αρχική προέλευση την υπεραξία που παράγεται στο χώρο της παραγωγής, ήτοι ΔΧ = Χ'-Χ 

= i < S. Ούτε στη κύκληση του χρηματικού κεφαλαίου υπάρχει παραγωγή νέων αξιών 

χρήσης και ομοίως με τη διαδικασία κύκλησης του εμπορικού κεφαλαίου, το κόστος σε 

πρώτες ύλες και μισθούς αποτελεί άλλη μία επιβάρυνση για τη συνολική μάζα της 

υπεραξίας, μειώνοντας κατά συνέπεια τη μέγιστη ποσότητα υπεραξίας που δυνητικά είναι 

διαθέσιμη για συσσώρευση την επόμενη περίοδο.

Παρόμοια στη σφαίρα της συντήρησης και αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης, η 

οποία συμπεριλαμβάνει λειτουργίες τόσο του ιδιωτικού (π.χ. ιδιωτική αστυνομία) όσο και 

του δημόσιου τομέα της οικονομίας16, χρησιμοποιείται εργασία και άλλες εισροές ώστε να 

διασφαλιστεί η απρόσκοπτη αναπαραγωγή της υπάρχουσας οικονομικής και κοινωνικής

15 Οι άλλες πηγές εσόδων είναι τα άτομα και το κράτος, όμως ο μεγαλύτερος όγκος δανείων συνάπτεται από 
τις καπιταλιστικές επιχειρήσεις.

16 Ο δημόσιος τομέας δεν είναι ανάγκη να παρουσιάζει κέρδη με την οικονομική έννοια, καθώς ο ρόλος του 
είναι εκείνος του εγγυητή της απρόσκοπτης λειτουργίας του συστήματος.
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τάξης. Τα κέρδη δημιουργούνται όπως στη σφαίρα της κυκλοφορίας, δίχως να υπάρχει 

παραγωγή νέων αξιών χρήσης. Οι δραστηριότητες αυτές ναι μεν είναι απαραίτητες για τη 

περαιτέρω λειτουργία του κοινωνικού συστήματος εν τούτοις αποτελεί μορφή κοινωνικής 

κατανάλωσης η οποία κατανάλωση αντλείται από τη μάζα της υπεραξίας.
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3. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Από την εποχή των μερκαντιλιστών υπήρξε η επιθυμία εκτίμησης του συνολικού 

πλούτου μιας οικονομίας, των επιμέρους συστατικών του και της διανομής του στις 

διάφορες κοινωνικές τάξεις. Κύριος στόχος της συλλογής αυτών των οικονομικών 

στοιχείων ήταν η δυνατότητα να εκτιμηθεί η φοροδοτική ικανότητα ενός έθνους και κατά 

συνέπεια η έκταση επιβολής φόρων από τους κυβερνώντες. Από τους μερκαντιλιστές 

σπουδαία υπήρξε η συνεισφορά του William Petty (1623 - 1687), ο οποίος ανέπτυξε 

μεθόδους συλλογής στατιστικών στοιχείων. Ο Petty θεώρησε πως το σύνολο των 

στοιχείων θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μέσο για τη συναγωγή αρχών γενικής 

εγκυρότητας δηλαδή θεωρητικών προτάσεων για την αιτιακή σχέση μεταξύ των 

οικονομικών μεταβλητών και την εμπειρική θεμελίωσή τους. Σ’ αυτή τη βάση η ποσοτική 

οικονομική ανάλυση καθίσταται ένα χρήσιμο εργαλείο για τη διόρθωση ή τη βελτίωση της 

οικονομικής κατάστασης μιας χώρας μέσω της άσκησης οικονομικής πολιτικής.

Οι φυσιοκράτες προσπάθησαν να δώσουν ποσοτικές εκτιμήσεις του πλούτου ενός 

έθνους. Έτσι συνέλαβαν τη διαδικασία της κοινωνικής αναπαραγωγής ως ένα λογιστικό 

σύστημα διπλής εισόδου (Tableau Economique) του Quesnay. Στη συνέχεια ο Smith κι ο 

Ricardo έχοντας πιο ευρεία αντίληψη του κοινωνικού πλούτου17 18 από τους μερκαντιλιστές 

και τους φυσιοκράτες, διεύρυναν το φυσιοκρατικό λογιστικό σύστημα θεωρώντας πως ο 

πλούτος ενός έθνους είναι το αποτέλεσμα της ροής εισοδημάτων που προέρχονται από 

μισθούς, κέρδη, γαιοπρόσοδο και τόκο κι όχι μόνο από τη ροή του καθαρού προϊόντος που 

δημιουργείται αποκλειστικά στον αγροτικό τομέα, όπως θεώρησαν οι φυσιοκράτες ή από 

το απόθεμα των πολύτιμων μετάλλων σύμφωνα με τους μερκαντιλιστές.

Στους δύο προηγούμενους αιώνες μέχρι τη περίοδο της μεγάλης κρίσης του 1930, 

λίγες μόνο χώρες είχαν κάποια συλλογή στοιχείων που η συστηματικότητά τους θα 

μπορούσε έστω στοιχειωδώς, να συγκριθεί μ’ αυτήν των σημερινών ΕΛ . Οι ΕΛ των

17 Για λεπτομέρειες στο συγκεκριμένο θέμα, δες το άρθρο: Tsoulfidis L. (1989), The Physiocratic Theory of 
Tax Incidence, Scottish Journal of Political Economy 36.
18 Η ιστορία των ελληνικών ΕΛ δε διαφέρει από αυτήν των περισσοτέρων χωρών. Η πρώτη επίσημη 
εκτίμηση του εθνικού εισοδήματος στην ελληνική οικονομία οφείλεται στον Σκιαδά που αρχίζει από το έτος 
1891. Αυτός όμως που παράλληλα με τις εκτιμήσεις έγραψε και θεωρητικά άρθρα για τη μεθοδολογία 
εκτίμησης του εθνικού εισοδήματος ήταν ο Ρεδιάδης ο οποίος εργάστηκε για το έτος 1929. Τα πρόσφατα 
χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος χάρη στην ερευνητική προσπάθεια του Κωστελένου. Ο Κωστελένος σε 
μία εργασία του που δημοσίευσε το 1995 για το ΚΕΠΕ, με τίτλο «Money and Output in Modem Greece: 
1858 - 1938), εκτιμά στοιχεία ΑΕΠ, από το έτος 1858 έως το 1938, σε τρέχουσες και σταθερές τιμές. Ο 
Κωστελένος σε δεύτερη εργασία του που δημοσίευσε το 2002 στο περιοδικό «Spoudai» με τίτλο «Historical 
Estimates of National Accounts Magnitudes in Greece, 1830 - 1939», εκτός από τον αποπληθωριστή ΑΕΠ,
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χωρών αυτών αντανακλούσαν την αντίληψη περί παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας των κλασικών οικονομολόγων (και όχι του Marx). Αυτό συνέβαινε καθώς η εν 

λόγω διάκριση κυριαρχούσε στην οικονομική θεωρία για πολλές δεκαετίες μετά τον 

Ricardo, όπως και η πεποίθηση των οικονομολόγων ότι ο πλούτος ενός έθνους είναι 

ευθέως ανάλογος του αριθμού των εργαζομένων στη παραγωγή υλικών αγαθών παρά 

υπηρεσιών. Έτσι οι ΕΛ αναφέρονταν στο εθνικό εισόδημα είτε ως άθροισμα των 

εισοδημάτων των παραγωγικών συντελεστών (μισθοί, κέρδη και γαιοπρόσοδο) είτε 

ανάλογα με τον κλάδο προέλευσης (εισοδήματα από γεωργία, βιομηχανία κι εμπόριο). Οι 

κρατικές δραστηριότητες και υπηρεσίες εκλαμβάνονταν ως μορφές ανάλωσης του 

κοινωνικού πλούτου και κατά συνέπεια, δε δημιουργούσαν εισόδημα.

Ο στενός ορισμός των κλασικών πέρι παραγωγικής εργασίας άρχισε σταδιακά να 

εγκαταλείπεται με την επικράτηση της νεοκλασικής θεωρίας (δες σελίδα 6). Οι 

νεοκλασικοί όριζαν ως παραγωγικές δραστηριότητες όλες εκείνες που ήταν κοινωνικά 

αναγκαίες και παρουσίαζαν αποτελέσματα στην αγορά. Ως συνέπεια η κοινωνική 

κατανάλωση περιοριζόταν στη σφαίρα της προσωπικής κατανάλωσης. Έτσι οι νεοκλασικοί 

-σε αντίθεση με τους κλασικούς- έθεταν έναν ευρύ ορισμό της παραγωγής κι έναν στενό 

ορισμό της κατανάλωσης.

Οι θέσεις των νεοκλασικών ως επικρατούσες πλέον ήταν αναμενόμενο να 

αποτυπωθούν και στους ΕΛ. Όμως ο Marshall θεωρούσε πως η εξάλειψη της διάκρισης 

μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, έπρεπε να γίνει σταδιακά διότι η 

διάκριση αυτή είχε καθιερωθεί τόσο στους οικονομολόγους, όσο και στη πρακτική των 

επιχειρηματιών, που στο δικό τους λογιστικό πλαίσιο διέκριναν καθαρά μεταξύ της 

παραγωγικής και της μη παραγωγικής εργασίας. Ως συνέπεια, οι ΕΛ αρχικά αναπτύχθηκαν 

στη βάση των στοιχείων που ανακοινώνονταν κατευθείαν από τις επιχειρήσεις και δεν 

έγινε καμιά συστηματική προσπάθεια ένταξης των λογιστικών στοιχείων των επιχειρήσεων 

σε ένα διαφορετικό λογιστικό σύστημα.

Η οικονομική κρίση του 1930 πρόβαλλε την ανάγκη εναλλακτικής κυβερνητικής 

πολιτικής έχοντας ως κύριο άξονα τη μακροοικονομική πλοήγηση και διεύθυνση της 

οικονομίας, βασιζόμενη στους λογαριασμούς εθνικού εισοδήματος έπειτα κι από το 

γεγονός ότι το laissez faire που πρέσβευαν οι νεοκλασικοί οικονομολόγοι, δηλαδή ότι ο 

καπιταλισμός είναι ένα υγιές, αυτορυθμιζόμενο σύστημα χωρίς σημαντικές και

παρουσιάζει στοιχεία προσφοράς χρήματος, καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου απ’ όπου συνάγει 
συμπεράσματα για την εν γένει οικονομική δραστηριότητα.
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μακροχρόνιες αποκλίσεις από το σημείο ισορροπίας, αδυνατούσε να δώσει λύσεις στην 

οικονομική κρίση. Αυτός που συνέλαβε το θεωρητικό υπόβαθρο της νέας οικονομικής 

πολιτικής ήταν κυρίως ο Κέυνς καθώς εστίασε τη προσοχή του σε συνολικά μεγέθη όπως η 

συνολική απασχόληση, το παραγόμενο προϊόν και το γενικό επίπεδο τιμών. Η εστίαση του 

Κέυνς στις μακροοικονομικές μεταβλητές και ο έλεγχος αυτών των μεταβλητών μέσω της 

κρατικής παρέμβασης οδήγησαν στη δημιουργία του συστήματος των εθνικών 

λογαριασμών19.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή των οικονομικών 

μέτρων που πρότεινε ο Κέυνς είναι η συλλογή συνεπών, αξιόπιστων και αντικειμενικών 

στοιχείων αναφορικά με τους φόρους, τις κυβερνητικές δαπάνες, τους μισθούς και τα άλλα 

εισοδήματα, όπως επίσης για τη κατανομή τους σε κατανάλωση και αποταμιεύσεις. 

Συνεπώς, η ικανότητα του κράτους να διαχειρίζεται το σύστημα βασίζεται στα στοιχεία 

που διαθέτει για τον τρόπο με τον οποίο το εισόδημα δαπανάται σε καταναλωτικά αγαθά, 

αποταμιεύεται και στη συνέχεια, δαπανάται σε επενδυτικά αγαθά. Όσο αφορά δε τις 

επενδύσεις, το κράτος ενδιαφέρεται να γνωρίζει τα (πολλαπλασιαστικά) αποτελέσματά 

τους στο εισόδημα και στην απασχόληση κι αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσω ενός 

ολοκληρωμένου συστήματος εθνικών λογαριασμών, όπου με ακρίβεια καταγράφονται οι 

ροές των επενδύσεων.

Η μόνη διάκριση που κάνει έμμεσα ο Κέυνς μεταξύ παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας αφορά τις κρατικές δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να διακρίνονται σε 

αυτές που αποσκοπούν σε επενδύσεις (δημόσια έργα), άρα θα συμπεριλαμβάνονται στο 

λογαριασμό κεφαλαίου (capital account) και σε εκείνες που προορίζονται για κατανάλωση 

(μισθοί δημοσίων υπαλλήλων, αγορά αγαθών κ.λ.π.), και που θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται στο λογαριασμό εισοδήματος (income account). Ο Κέυνς κάνει τη 

διάκριση αυτή, θεωρώντας πως αν η κυβέρνηση διατηρεί ισοζυγισμένο το λογαριασμό 

εισοδήματος και ελλειμματικό το λογαριασμό κεφαλαίου, τότε μπορεί π.χ. να επεκταθεί 

και να αμβλύνει τις αρνητικές συνέπειες μιας ύφεσης. Κατά τα άλλα η θεωρία του Κέυνς

19 Πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μόνο ορισμένες χώρες συνέλεγαν συστηματικά οικονομικά στοιχεία 
καθώς από τη μία η κρατούσα οικονομική θεωρία εστίαζε τη προσοχή της σε μεμονωμένα αγαθά και 
κλάδους και όχι στο σύνολο της οικονομίας (μικροοικονομική ανάλυση) και από την άλλη ήταν αντίθετη 
στη κρατική παρέμβαση. Οι πρώτες κυβερνήσεις που άρχισαν συστηματικά να συλλέγουν οικονομικά 
στοιχεία ήταν της ΕΣΣΔ και του Καναδά το 1925. Στα 1939 (δηλαδή έπειτα από την οικονομική κρίση) εννέα 
χώρες διέθεταν επίσημες κυβερνητικές στατιστικές εθνικού εισοδήματος, ενώ η Κοινωνία των Εθνών διέθετε 
εκτιμήσεις για είκοσι έξι συνολικά χώρες. Αμέσως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρχαν διαθέσιμες 
εκτιμήσεις για τριάντα εννέα χώρες, ενώ στα μέσα της δεκαετίας του 50 -όπου πλέον η κεϋνσιανή 
οικονομική θεωρία μεσουρανούσε- για ενενήντα τρεις (Hobsbawm, 1995).
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σχετικά με τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας δε παρουσίαζε 

απόκλιση από εκείνη των νεοκλασικών οικονομολόγων. Συνεπώς οι ορθόδοξες σχολές 

οικονομικής σκέψης, περιορίζουν σημαντικά τον ορισμό των μη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων. Έτσι ως μη παραγωγικές δραστηριότητες θεωρούν εκείνες τις 

δραστηριότητες που αφενός είναι κοινωνικά αναγκαίες, αφετέρου δεν είναι εμπορεύσιμες.

Στους ΕΛ πλέον υπάρχει η ταύτιση μεταξύ εισοδήματος και προϊόντος. Πράγματι 

όλη η οικονομική δραστηριότητα δημιουργεί εισοδήματα ενώ κάποια από αυτά είναι 

ταυτόχρονα και προϊόντα τα οποία αυξάνουν το κοινωνικό πλούτο. Όμως ένα ποσοστό του 

συνολικού εισοδήματος προέρχεται από δραστηριότητες οι οποίες συμβάλλουν στη 

κυκλοφορία των προϊόντων και κάποιο άλλο από δραστηριότητες που συμβάλλουν στην 

συντήρηση και αναπαραγωγή της κοινωνικής τάξης. Κοντολογίς ένα μέρος της 

οικονομικής δραστηριότητας δημιουργεί εισόδημα χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργεί 

προϊόν.

Το γεγονός πως στις μέρες μας δραστηριότητες που ανήκουν στις σφαίρες της 

κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής της κοινωνικής τάξης εκλαμβάνονται ως παραγωγικές 

καθώς και ότι αποτυπώνονται ως τέτοιες στους ΕΛ, έχει προκαλέσει το σκεπτικισμό ακόμα 

και σε οικονομολόγους που δεν πρόσκεινται στη μαρξιστική παράδοση. Ο Baumol (1967) 

αναφερόμενος στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης της παραγωγικότητας για την 

οικονομία των ΗΠΑ επισημαίνει την ανάπτυξη των «μη παραγωγικών» τομέων της 

οικονομίας (εννοεί γενικά τις υπηρεσίες) σε βάρος της βιομηχανίας. Οι Bacon και Eltis 

(1976) στη προσπάθειά τους να εξηγήσουν τη πτώση της παραγωγικότητας της Μ. 

Βρετανίας διακρίνουν το δημόσιο τομέα που παράγει, πωλεί κι αποκομίζει κέρδη, ως τον 

τομέα της αγοράς (market sector) και το μέρος του δημόσιου τομέα που δεν πωλεί το 

προϊόν του, ως το μη αγοραίο τομέα (non market sector). Σύμφωνα με τους ίδιους, η 

υπερτροφικότητα του μη αγοραίου τομέα που δημιουργήθηκε λόγω των κεϋνσιανών 

πολιτικών της μεταπολεμικής περιόδου, είναι η αιτία της στασιμότητας που παρατηρήθηκε 

στη βρετανική οικονομία. Ως λύση προτείνουν την ενίσχυση του αγοραίου σε βάρος του 

μη αγοραίου τομέα. Ο Lester Thurow υποστηρίζει πως οι φύλακες ασφαλείας ενώ 

προστατεύουν τα ήδη παραγμένα αγαθά, πάραυτα δε παράγουν νέα αγαθά καθώς δε 

προσθέτουν τίποτε στο συνολικό προϊόν, ενώ για τις στρατιωτικές δραστηριότητες 

προσθέτει πως αποτελούν μορφή δημόσιας κατανάλωσης η οποία σπαταλεί πολλούς 

ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.

Τελειώνοντας να επισημάνουμε πως το γεγονός ότι στο κυρίαρχο σύστημα εθνικών 

λογαριασμών, η διάκριση των κλασικών οικονομολόγων μεταξύ παραγωγικής και μη
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παραγωγικής εργασίας έχει εξαφανιστεί, επέφερε ως αποτέλεσμα τις συνεχείς 

αναθεωρήσεις του ισχύοντος συστήματος των ΕΛ κι ασφαλώς των μετρήσεων των 

διαφόρων μεταβλητών.
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4. ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: ΜΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

Στη παράγραφο 2.3, είδαμε ποια είναι η πραγματική προέλευση των κερδών όλων 

εκείνων των δραστηριοτήτων που εντάσσονται στις μη παραγωγικές σφαίρες. Στο 

κεφάλαιο 4, εξετάσαμε το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι εθνικοί 

λογαριασμοί, δηλαδή εκείνο των ορθόδοξων οικονομολόγων. Κατά συνέπεια είναι φανερό 

πως η διαφορά μεταξύ μαρξικής και ορθόδοξης θεωρίας αντανακλάται στους ΕΛ των 

κρατών. Έτσι για την εκτίμηση του επιπέδου και της διαχρονικής συμπεριφοράς βασικών 

μαρξικών μεταβλητών όπως ποσοστό υπεραξίας, ποσοστό κέρδους κλπ., απαιτείται 

περαιτέρω επεξεργασία των ΕΛ στη βάση της μαρξιστικής θεωρίας και ποιο συγκεκριμένα 

στη βάση της διάκρισης μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας, δηλαδή στη 

διάκριση μεταξύ των δραστηριοτήτων που παράγουν ή δημιουργούν νέα αξία και εκείνων 

που έχουν ως αποτέλεσμα την απορρόφηση ενός μέρους της ήδη παραγμένης αξίας, καθώς 

και στον τρόπο με τον οποίο οι σχέσεις αυτές αποτυπώνονται στους ΕΛ.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα εντελώς απλό θεωρητικό σχήμα, 

αντιπαραθέτοντας τις μαρξικές κατηγορίες με τις αντίστοιχες των εθνικών λογαριασμών 

ώστε να σχηματίσουμε μια άποψη του τρόπου με τον οποίο μετασχηματίζονται οι 

ορθόδοξοι ΕΛ σε Μαρξικούς Λογαριασμούς (ΜΛ). Η παρουσίαση αυτή, βασίζεται σε 

εργασία που δημοσίευσε ο Shaikh το 1977 όπου και στηρίζεται η εμπειρική μελέτη του 

Thesis για την Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Στη παρακάτω θεωρητική θεμελίωση υποθέτουμε και 

εδώ πως υπάρχουν τρεις μεγάλοι τομείς, ο τομέας της παραγωγής, ο τομέας του εμπορίου 

και ο χρηματοοικονομικός ή τραπεζικός τομέας (πίστη), τους οποίους θα εισάγουμε 

σταδιακά.

Έστω αρχικά πως η οικονομία περιορίζεται στο τομέα της παραγωγής (production) 

όπου παράγεται και πραγματοποιείται το συνολικό προϊόν. Παρατηρούμε πως στον πίνακα 

1, υπάρχει πλήρης ταύτιση των μεγεθών που προκύπτουν στις μαρξικές κατηγορίες με 

εκείνες των εθνικών λογαριασμών. Τα μεγέθη όμως μεταβάλλονται αν εισάγουμε στην 

ανάλυσή μας και τον τομέα του εμπορίου. Έτσι το προϊόν αφενός παράγεται στη σφαίρα 

της παραγωγής, αφετέρου πραγματοποιείται στη σφαίρα του εμπορίου (trade), σύμφωνα 

και με τον πίνακα 2.

Κατ’ αρχήν υποθέτουμε πως το συνολικό προϊόν πωλείται στον τελικό αγοραστή 

σε τιμή που αντιστοιχεί ακριβώς στην αξία του, δηλαδή 200 νομισματικές μονάδες. Όμως

\
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΛ και Μαρξικές Κατηγορίες: Παραγωγή

Παραγωγή

120
PP=S

60
wp = v

20
C = mp + Dp

Μαρξικές κατηγορίες Εθνικοί Λογαριασμοί

Μαρξική Ακαθάριστη 
Παραγωγή (Αξία)
C + V + S = 200

Ορθόδοξη Ακαθάριστη 
Παραγωγή20 21 

200

Μαρξική Καθαρή 
Προστιθέμενη Αξία 

V + S= 180

Ορθόδοξη Καθαρή
21Προστιθέμενη Αξία 

180

Μεταβλητό Κεφάλαιο 
V= 60

Μισθοί
60

Ποσοστό Υπεραξίας 
S/V = 120/60 = 200%

Κέρδη / Μισθοί 
P/W = 120/60 - 200%

αντί το παραγωγικό κεφάλαιο να πωλεί το προϊόν στον τελικό αγοραστή απευθείας, το 

πωλεί στο εμπορικό κεφάλαιο σε μια τιμή μεγαλύτερη ασφαλώς από το κόστος παραγωγής 

(C+V = 20+60 = 80), αλλά σε τιμή μικρότερη της αξίας του. Έτσι αντί να παρουσιάζει 

κέρδος 120 ν.μ., παρουσιάζει κέρδος μόλις 40 ν.μ.. Η διαφορά μεταξύ της αξίας του 

προϊόντος και της τιμής αγοράς που καρπώνεται το εμπορικό κεφάλαιο (120-40 = 80), 

ονομάζεται ακαθάριστο εμπορικό κεφάλαιο (gross trading margin) και υποδηλώνει το 

μέγιστο περιθώριο κέρδους που έχει το εμπορικό κεφάλαιο.

Από το πλεόνασμα που προκύπτει το εμπορικό κεφάλαιο διαθέτει κάποιο ποσοστό, 

για την αγορά πρώτων υλών (mt), για τη χρήση παγίου κεφαλαίου (Dt) καθώς και για τη 

καταβολή μισθών. Το υπόλοιπο ποσοστό παρακρατείται ως κέρδος. Από τη σκοπιά του 

συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου είναι φανερό ότι η κυκλοφορία των εμπορευμάτων 

συνεπάγεται ένα κόστος πρόσθετων ενδιάμεσων εισροών σε υλικά και μισθούς. Τα κόστη 

αυτά χρηματοδοτούνται από τη συνολική μάζα της υπεραξίας η οποία έχει δημιουργηθεί 

στη σφαίρα της παραγωγής, μειώνοντας έτσι το τμήμα εκείνο που παραμένει διαθέσιμο για 

συσσώρευση κεφαλαίου, δηλαδή περαιτέρω επενδύσεις.

20 Το συνολικό άθροισμα των τιμών (αξιών) στα διάφορα στάδια παραγωγής (Αρχικό Ενδιάμεσο —*· 
Τελικό Προϊόν).

21 Η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία (ΚΠΑ) αποτελεί τη καθαρή αξία που προστίθεται στα διάφορα στάδια 
παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης. Δηλαδή ΚΠΑ = Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής - Αξία 
Προηγούμενου Σταδίου (ενδιάμεσες εισροές) - Αποσβέσεις.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΛ και Μαρξικές Κατηγορίες: Παραγωγή και Εμπόριο

Marx Εθνικοί Λογαριασμοί

Παραγωγή και Εμπόριο Παραγωγή Εμπόριο

Ρ, = 40 Pt = 40

S =120
W,= 20

o(NII

mt + Dt=20 mt + Dt=20

ο■ί
-

IIC
L

C
L, is -a

II O

< II as ο OΌIIC
L

£

Wp = 60

ο(ΝII

ο

mp + Dp = 20 mp + Dp = 20

Μαρξική Ακαθάριστη 
Παραγωγή = 200

Ορθόδοξη Ακαθάριστη Παραγωγή= nt +
+ Wt + (mt+Dt) + Πρ + Wp + (rrip+Dp) = 200

Μαρξική ΚΠΑ = 180 ΚΠΑ = nt + Πρ + Wt + Wp = 160

V= 60 W = Wt + Wp=80

S— Pi +Wt + (mt + Dt) + Ρρ + 
+ Wp= 120

Κέρδη = Pt + Pp = 80

S/V = 200% Κέρδη / Μισθοί = P/W = 80/80 = 100%

Όμως οι ΕΛ όταν μετρούν τη καθαρή προστιθέμενη αξία σε κάθε κλάδο, ως 

το άθροισμα των εισοδημάτων που δημιουργούνται στο τομέα αυτό (μισθοί και κέρδη 

κάθε είδους), δε συνυπολογίζουν τις πρώτες ύλες και αποσβέσεις. Αυτό συμβαίνει όπως 

φαίνεται στο πίνακα 2 και στον τομέα του εμπορίου, όπου η ΚΠΑ στους ΕΛ υπολείπεται 

κατά ένα ποσό το οποίο ισούται με το κόστος των πρώτων υλών και των αποσβέσεων. Το 

κόστος αυτό όμως που δεν αποτυπώνεται στη ΚΠΑ των ΕΛ, έχει αντληθεί από τη μάζα της 

υπεραξίας, γι’ αυτό και το μέτρο της συνολικής ΚΠΑ των ΕΛ είναι συστηματικά 

μικρότερο από το αντίστοιχο μαρξικό μέτρο. Επιπλέον η μαρξική κατηγορία «μεταβλητό 

κεφάλαιο», περιλαμβάνει μόνο τους μισθούς των παραγωγικών εργατών σε αντίθεση με 

τους ΕΛ που περιλαμβάνουν και τους μισθούς των μη παραγωγικών εργατών που 

απασχολούνται στο τομέα του εμπορίου κι αυτό καθώς σύμφωνα με τη μαρξική θεωρία, οι
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μισθοί στον εμπορικό τομέα αντλούνται από τη μάζα της υπεραξίας. Κατά συνέπεια η 

συνολική υπεραξία που δημιουργούν οι παραγωγικοί εργάτες διαφέρει γενικά από το 

σύνολο των κερδών που αναγράφουν οι ΕΛ, καθώς ένα μέρος της απορροφάται από τη 

σφαίρα της κυκλοφορίας με τη μορφή μισθών ενώ ένα άλλο ποσοστό της δεν εμφανίζεται 

καθόλου (πρώτες ύλες κι αποσβέσεις του εμπορικού τομέα). Οπότε συνάγεται πως ο λόγος 

κερδών - μισθών υποεκτιμά διπλά το ποσοστό υπεραξίας δίοτι από τη μία υπερεκτιμά το 

μεταβλητό κεφάλαιο και από την άλλη υποεκτιμά τη συνολική υπεραξία.

Έστω τώρα η πιο ρεαλιστική περίπτωση όπου η οικονομία περιλαμβάνει και το 

χρηματοπιστωτικό ή τραπεζικό τομέα (financial sector):

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΛ και μαρξικές κατηγορίες: Παραγωγή, Εμπόριο και Πίστη

Marx Εθνικοί Λογαριασμοί

Παραγωγή, Εμπόριο, Πίστη Παραγωγή Εμπόριο Πίστη

Pf= 20 Pf= 20

Wf= 15 Wr= 15

mr + Df = 5 nif + Df = 5

S = 120 Pt=20 P, = 20

Wt= 20

o<NII

pt

mt + Dt = 20 mt + Dt= 20

Pn=20 Pn=20

οII

>

Wp = 60 T3

II as o

Π II to Ο mp + Dp= 20 mp + Dp = 20

Μαρξική Ακαθάριστη 
Παραγωγή = 200

Ορθόδοξη Ακαθάριστη Παραγωγή = Πί + nt + Πρ + 
+ Wf+ Wt+ Wp +(mf+Df) + (mt+Dt) + (mp+Dp)= 200

Μαρξική ΚΠΑ = 180 ΚΠΑ = ΡΓ+Ρ,+ Ρρ+ Wf+ W, + Wp =155

V= 60 W = Wf+W, + Wd=95
S = Pf+P,+ Pp+Wf+ W, + 
+ (mf + Df) + (mt + Dt) =120 Κέρδη = Pf + Pt + PD = 60

S/V = 200% Κέρδη / Μισθοί = P/W = 60/95 = 63%
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Εδώ τα κεφάλαια του παραγωγικού κι εμπορικού τομέα δανείζονται από τον 

τραπεζικό τομέα, χρηματικά κεφάλαια, ούτως ώστε οι τόκοι να ξεπληρώνονται από τα 

ακαθάριστα έσοδά τους. Οι τόκοι αυτοί αποτελούν τα ακαθάριστα έσοδα του 

χρηματοπιστωτικού ή τραπεζικού τομέα (Πίνακας 3). Από τους τόκους αυτούς ένα 

ποσοστό πηγαίνει για πρώτες ύλες κι αποσβέσεις, ένα άλλο για μισθούς κι ό,τι απομένει 

αποτελεί τα κέρδη του χρηματοικονομικού τομέα. Για τους λόγους που περιγράψαμε και 

στο τομέα του εμπορίου, η μαρξική καθαρή προστιθέμενη αξία αποκλίνει ακόμα 

περισσότερο από την ορθόδοξη καθαρή προστιθέμενη αξία καθώς δε περιλαμβάνονται τα 

υλικά και οι αποσβέσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα. Επιπλέον και η υπεραξία 

αποκλίνει περαιτέρω από τα κέρδη καθώς αφενώς τα υλικά και οι αποσβέσεις δε 

περιλαμβάνονται στα κέρδη των ΕΛ, αφετέρου οι μισθοί που καταβάλλονται στο 

χρηματοπιστωτικό τομέα αντλούνται από τη μάζα της υπεραξίας. Έτσι ο λόγος κερδών - 

μισθών, αποκλίνει ακόμα περισσότερο από το ποσοστό υπεραξίας καθώς από τη μία τα 

κέρδη συρρικνώνονται ακόμα περισσότερο σε σχέση με την υπεραξία κι από την άλλη το 

σύνολο των μισθών αυξάνεται περαιτέρω ως προς το μεταβλητό κεφάλαιο, κατά Wf (σε 

σχέση με τη προηγούμενη περίπτωση όπου οι δραστηριότητες της οικονομίας 

περιορίζονταν στο παραγωγικό κι εμπορικό τομέα).

Από τη παραπάνω ανάλυση, παρατηρούμε πως όσο αυξάνονται οι μη παραγωγικές 

δραστηριότητες σε σχέση με τις παραγωγικές, τόσο μειώνεται ο λόγος κερδών - μισθών 

στους ΕΛ σε σχέση με το ποσοστό υπεραξίας. Κατά συνέπεια ο λόγος κερδών - μισθών 

στους ΕΛ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση κατάλληλη εμπειρική προσέγγιση του 

επιπέδου του ποσοστού υπεραξίας. Έτσι μετασχηματίζοντας τους ορθόδοξους εθνικούς 

λογαριασμούς βασιζόμενοι στη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας μπορούμε να προσεγγίσουμε τις αιτίες που πιθανόν να οδηγήσουν μια οικονομία 

σε κρίση λόγω της πτώσης των κερδών στη σφαίρα της παραγωγής και κατά συνέπεια στη 

μείωση των επενδύσεων και υποσυσσώρευση του κεφαλαίου. Παρακάτω θέτουμε την 

ανάλυση σε όρους πραγματικής οικονομίας και εξετάζουμε τη περίπτωση της Ελλάδας και 

των ΗΠΑ όπου δείχνουμε μεταξύ άλλων, και την έκταση της διαφοράς των μαρξικών 

κατηγοριών από τις αντίστοιχες ορθόδοξες.
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ΜΑΡΞΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Η 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ

5. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η χρήση των εθνικών λογαριασμών υπήρξε 

επιτακτική για την ανασυγκρότηση της παγκόσμιας οικονομίας, στη βάση ενός κοινού 

μέτρου το οποίο θα προσφέροταν για συγκριτικές αναλύσεις της οικονομικής 

δραστηριότητας τόσο σε επιμέρους τομείς όσο και στο σύνολό της. Έτσι ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών εκδίδει το 1948 το ISIC (International System of Industrial 

Classification), ένα σύστημα ταξινόμησης όπου ομαδοποιεί την οικονομική δραστηριότητα 

του πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα σε κλάδους αναλόγως των ιδιαιτέρων 

χαρακτηριστικών τους όπως τεχνολογία, οργάνωση, χρηματοδότηση της παραγωγής κ.α. 

Έτσι το ISIC πλέον χρησιμοποιείται ευρέως σε εθνικό κι διεθνές επίπεδο για τη 

ταξινόμηση της οικονομικής δραστηριότητας και κατά συνέπεια για το προσδιορισμό 

μεταβλητών όπως παραγωγή, απασχόληση, ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και άλλων 

μακροοικονομικών μεταβλητών. Ασφαλώς το ISIC από το 1948 έως τις μέρες μας έχει 

διαφοροποιηθεί αναλόγως με τις όποιες μεταβολές (ποσοτικές και ποιοτικές) της 

οικονομικής δραστηριότητας. Η εξέλιξη του ISIC έχει ως εξής: ISIC (1948), ISIC Rev.l 

(1958), ISIC Rev.2 (1968), ISIC Rev.3 (1989) ενώ το Μάιο του 2002 ο ΟΗΕ προέβη σε 

εκσυγχρονισμό του ISIC Rev.3 καταλήγοντας έτσι στο ISIC Rev.3.1.

Για την εμπειρική μελέτη τόσο της Ελλάδας όσο και των ΗΠΑ, ο κύριος όγκος των 

στοιχείων ήταν ταξινομημένος σύμφωνα με το ISIC Rev.3. To ISIC Rev.3 ταξινομεί την 

οικονομική δραστηριότητα σε 60 κλάδους (δες παράρτημα 1) γεγονός που βοηθάει στο να 

διακρίνουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια ποιες δραστηριότητες είναι παραγωγικές και ποιες 

δεν είναι με γνώμονα πάντα τη μαρξιστική θεωρία όπως την αναλύσαμε στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Μερικά στοιχεία για τις ΗΠΑ όμως τα συλλέξαμε απο βάσεις δεδομένων οι 

οποίες βασίζονται στο NAICS (North America Industrial Classification System. To NAICS 

(1997) αναπτύχθηκε από το Μεξικό, τις ΗΠΑ και το Καναδά ώς κοινό συγκριτικό μέτρο 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Βόρειας Αμερικής και αντικαθιστώντας το U.S. 

Standard Industrial Classification (SIC, 1987). Αυτό έχει προκαλέσει κάποιες τεχνικές 

δυσκολίες στην αντιστοιχία των κλάδων και στη συγκριτική μελέτη των κρατών της 

Βόρειας Αμερικής που χρησιμοποιούν το NAICS και των υπολοίπων κρατών που 

χρησιμοποιούν το ISIC Rev.3. Διάφορες μελέτες έχουν δημοσιευθεί προς αυτή τη
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κατεύθυνση, το ζήτημα όμως είναι για πόσο χρονικό διάστημα είναι δυνατό να θεωρούνται 

αξιόπιστες λόγω της συνεχής μεταβολής των συστημάτων ταξινόμησης.

31



Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών

6. ΜΑΡΞΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

6.1) Παραγωγική και μη παραγωγική εργασία

Ως παραγωγική εργασία θέωρουμε την εργασία που απασχολείται στους κλάδους 

της αγροτικής παραγωγής, εξόρυξης, κατασκευών και κοινοφελών προϊόντων (public 

utilities), μεταποίησης και παραγωγικών υπηρεσιών (όλες δηλαδή οι υπηρεσίες εκτός από 

τις βοηθητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, νομικές υπηρεσίες, υπηρετικό προσωπικό 

κ.ά.). Αντιθέτως η μη παραγωγική εργασία απασχολείται στους κλάδους που σχετίζονται 

με εμπορική ή χρηματοοικονομική δραστηριότητα, στο δημόσιο τομέα (γενική 

κυβέρνηση), σώματα ασφαλείας κ.ά. Βάση των παραπάνω μπορούμε να διακρίνουμε την 

εργασία σε παραγωγική και μη παραγωγική στο πλαίσιο που ορίζει το ISIC Rev. 3 

(παράρτημα 2).

Παρά τη διάκριση που θέτουμε στο παράρτημα 2, κατά την εμπειρική θεμελίωση 

των μαρξικών κατηγοριών πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποιες παραμέτρους που 

οφείλονται στη θεωρητική βάση των εθνικών λογαριασμών, ώστε να μην οδηγηθούμε σε 

στρεβλά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα η συνεισφορά του κλάδου «Δημόσια διοίκηση 

και άμυνα (75)», στο ΑΕΠ είναι ίση με τους μισθούς των υπαλλήλων του. Οι μισθοί αυτοί 

όμως προέρχονται από φόρους που επιβάλλονται στο προϊόν και στα εισοδήματα του 

ιδιωτικού τομέα και κατά συνέπεια έχουν ήδη καταγραφεί στη μέτρηση του ΑΕΠ, άρα αν 

συμπεριλάβουμε το συγκεκριμένο κλάδο στους υπολογισμούς μας θα αποτελεί διπλή 

μέτρηση. Το ίδιο ισχύει και για το κλάδο «Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό 

(95)», καθώς ο μισθός του υπηρετικού προσωπικού προέρχεται από τα εισοδήματα των 

εργοδοτών τους, τα οποία ήδη έχουν καταμετρηθεί στο ΑΕΠ. Ομοίως με τις δύο 

προηγούμενες περιπτώσεις ισχύει και για το κλάδο «Διεθνείς Οργανισμοί (99)». Παρόμοια 

περίπτωση είναι κι εκείνη του κλάδου «Διαχείριση ακίνητης περιούσιας (70)» καθώς η 

μέτρησή του σ’ ένα ποσοστό είναι πλασματική. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ιδιοκτήτες 

κατοικιών θεωρούνται ότι τις ενοικιάζουν στους εαυτούς τους καταβάλλοντας (τεκμαρτά) 

ενοίκια τα οποία αυξάνουν το συνολικό εισόδημα και προϊόν. Το υπόλοιπο ποσοστό αφορά 

τις ανταλλαγές τίτλων ιδιοκτησίας κατοικιών και οικοπέδων, ενοικίαση προς τρίτους κ.α. 

και κατά συνέπεια εντάσσεται στη μη παραγωγική εργασία. Τα στοιχεία που είχαμε για τα 

τεκμαρτά ενοίκια στην Ελλάδα ήταν ανεπαρκή οπότε δε κάναμε το διαχωρισμό ως έπρεπε. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπερεκτιμήσουμε ελάχιστα τη μάζα της υπεραξίας και κατά 

συνέπεια κάποιες άλλες κατηγορίες. Τέλος όσο αφορά τις υπηρεσίες «Εκπαίδευση (80)»
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και «Υγεία και κοινωνική μέριμνα (85)», ο κύριος όγκος των υπηρεσιών τους παρέχεται 

δωρεάν στην Ελλάδα οπότε ισχύει ότι και για το κλάδο «Δημόσια διοίκηση και άμυνα 

(75)» και δε τους συμπεριλαμβάνουμε στους υπολογισμούς μας. Όμως δεν ισχύει το ίδιο 

για την οικονομία των ΗΠΑ όπου οι τομείς της υγείας και παιδείας δε παρέχονται δωρεάν. 

Οι κλάδοι αυτοί λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, οπότε τους εντάσσουμε στη 

παραγωγική εργασία22.

Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας μπορεί να γίνει και 

στους παραγωγικούς κλάδους όπου η τελευταία λαμβάνει συνήθως τη μορφή εποπτικής 

εργασίας (managers, λογιστές, νομικοί σύμβουλοι κ.α.) καθώς και τη μορφή εργασίας που 

απασχολείται στη κυκλοφορία των εμπορευμάτων όπως πωλητές. Ο Shane Mage το 1963 

στη διδακτορική του διατριβή, υποστήριξε πρώτος πως το πνεύμα των επιχειρηματιών 

βρίσκεται πολύ κοντά στους μαρξικούς ΕΛ καθώς στη τήρηση των λογιστικών στοιχείων 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική τη διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής 

εργασίας. Για τους επιχειρηματίες (κυρίως βιομήχανους), είναι φανερό ότι το διοικητικό 

προσωπικό που απασχολούν συνεπάγεται χαμηλότερα κέρδη σε αντίθεση με τους 

παραγωγικούς εργαζόμενους. Έτσι οι επιχειρήσεις για την αποτελεσματική τους 

λειτουργία θεωρούν κόστος τους μισθούς των παραγωγικών εργαζομένων και τους θέτουν 

άνωθεν της γραμμής των ακαθάριστων κερδών ενώ τους μισθούς των μη παραγωγικών 

εργατών, τους χειρίζονται ως δαπάνες και τους θέτουν κάτωθεν.

Το διαχωρισμό αυτό τον κάνουμε και στους υπολογισμούς μας. Για τη περίπτωση 

της Ελλάδας χρησιμοποιούμε στοιχεία που περιέχονται σε διάφορες εκδόσεις της 

«Έρευνας Κόστους Εργασίας» της ΕΣΥΕ στο βιομηχανικό τομέα. Η δημοσίευση αυτή 

διακρίνει και κατατάσσει όλους τους μισθωτούς και ημερομίσθιους σε «εργάτες» και 

«υπαλλήλους» σύμφωνα με τη λειτουργία που επιτελούν στη παραγωγική διαδικασία με 

τρόπο σχεδόν ταυτόσημο με τη μαρξική διάκριση. Επειδή όμως οι εκδόσεις δεν είναι 

συνεχόμενες ανά έτος και κάποιες από αυτές δε περιλαμβάνουν στοιχεία για όλους τους 

βιομηχανικούς κλάδους, χρησιμοποιήσαμε παρεμβολή για τα ενδιάμεσα έτη. Οι τελικές 

εκτιμήσεις για την απασχόληση στην Ελλάδα, αποτυπώνονται στον πίνακα 4:

22Όσο αφορά τη περίπτωση της Ελλάδας το ποσοστό του προϊόντος που προέρχεται από την ιδιωτική υγεία κι 
εκπαίδευση, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στους παραγωγικούς τομείς, όμως τα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) μόνο από τη πλευρά των δαπανών διακρίνουν την υγεία κι 
εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτική. Αυτό όμως δεν επιβαρύνει την ανάλυσή μας καθώς το ποσοστό της 
ιδιωτικής υγείας κι εκπαίδευσης είναι περιορισμένο ως προς το συνολικό τους προϊόν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Παραγωγική και Μη Παραγωγική Εργασία στην
Ελλάδα Lp Lu (Lu)p Lp/Lu Lu/Lp L

1979 2.221.354 624.956 123.958 3,554 0,281 2.846.310
1980 2.246.494 643.523 126.446 3,491 0,286 2.890.017
1981 2.331.556 686.476 132.425 3,396 0,294 3.018.033
1982 2.267.025 694.144 131.385 3,266 0,306 2.961.169
1983 2.288.323 692.968 132.742 3,302 0,303 2.981.291
1984 2.263.576 709.234 133.345 3,192 0,313 2.972.810
1985 2.249.068 729.037 134.778 3,085 0,324 2.978.105
1986 2.222.237 726.024 135.192 3,061 0,327 2.948.261
1987 2.214.634 755.637 135.305 2,931 0,341 2.970.271
1988 2.208.002 776.946 137.416 2,842 0,352 2.984.948
1989 2.191.360 802.852 138.397 2,729 0,366 2.994.211
1990 2.188.630 841.935 140.357 2,600 0,385 3.030.565
1991 2.089.559 852.204 137.454 2,452 0,408 2.941.763
1992 2.094.345 880.633 139.452 2,378 0,420 2.974.979
1993 2.104.713 915.773 142.204 2,298 0,435 3.020.486
1994 2.070.878 939.396 143.449 2,204 0,454 3.010.274
1995 2.050.253 968.112 144.014 2,118 0,472 3.018.365
1996 2.043.573 940.437 143.449 2,173 0,460 2.984.009
1997 1.992.534 967.698 142.657 2,059 0,486 2.960.231
1998 2.051.133 1.029.588 148.538 1,992 0,502 3.080.722
1999 2.040.212 1.030.886 148.576 1,979 0,505 3.071.099
2000 2.013.908 1.045.266 148.350 1,927 0,519 3.059.175
2001 1.993.182 1.051.967 147.822 1,895 0,528 3.045.149

λληνική Οικονομία

Όσο αφορά τις ΗΠΑ χρησιμοποιήσαμε στοιχεία από τους Shaikh και Tonak (1994) 

για τη περίοδο 1979 - 1989 ενώ για τα υπόλοιπα έτη χρησιμοποιήσαμε πάλι παρεμβολή. 

Έτσι από το εργατικό δυναμικό που απασχολείται σε παραγωγικούς κλάδους (Lp), έχουμε 

αφαιρέσει τους μη παραγωγικούς εργαζόμενους (Lu)p και τους έχουμε εντάξει στο σύνολο 

των εργαζομένων που απασχολείται στους μη παραγωγικούς κλάδους (Lu). Οι τελικές 

εκτιμήσεις για την απασχόληση στις ΗΠΑ αποτυπώνονται στον πίνακα 5.

Όπως παρατηρούμε στους πίνακες 4 και 5, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ η 

μη παραγωγική εργασία σε σχέση με τη παραγωγική εργασία αυξάνεται. Η αύξηση για 

την Ελλάδα προσεγγίζει το 88 % ενώ για τις ΗΠΑ μόλις το 20%. Η μεγάλη διαφορά 

μεταξύ των δύο οικονομιών οφείλεται στη καθυστέρηση εκβιομηχάνισης της Ελλάδος σε 

σχέση με τις ΗΠΑ και κατά συνέπεια στη καθυστέρηση όλων εκείνων των 

δραστηριοτήτων που ανήκουν στις σφαίρες της κοινωνικής κατανάλωσης. Όπως είδαμε 

και στο θεωρητικό μέρος οι δραστηριότητες αυτές υποβοηθούν την αναπαραγωγή του 

συστήματος στο σύνολό του άρα δε θα μπορούσαν να αναπτυχθούν σε μία οικονομία που 

η διαδικασία καπιταλιστικοποίησης της βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και το οποίο
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Παραγωγική και Μη Παραγωγική Εργασία στην Οικονομία των ΗΠΑ
ΗΠΑ Lp Lu (Lu)p Lp/Lu Lu/Lp L

1979 49.788.148 45.973.245 17.629.000 1,083 0,923 49.788.149
1980 49.368.576 46.968.779 18.222.000 1,051 0,951 96.337.355
1981 49.380.101 48.168.834 18.877.000 1,025 0,975 97.548.936
1982 47.977.572 48.315.985 18.985.000 0,993 1,007 96.293.557
1983 47.804.799 49.482.969 19.443.000 0,966 1,035 97.287.768
1984 49.465.079 52.509.000 20.667.000 0,942 1,062 101.974.079
1985 49.898.520 54.532.141 21.489.000 0,915 1,093 104.430.661
1986 50.115.038 56.158.296 22.154.000 0,892 1,121 106.273.333
1987 51.159.681 58.261.845 22.876.000 0,878 1,139 109.421.526
1988 52.456.657 60.312.698 23.781.000 0,870 1,150 112.769.355
1989 53.296.080 62.218.027 24.541.000 0,857 1,167 115.514.107
1990 55.487.549 61.383.987 23.513.081 0,904 1,106 116.871.536
1991 55.183.977 60.511.443 23.276.461 0,912 1,097 115.695.420
1992 55.198.229 60.490.049 23.275.024 0,913 1,096 115.688.278
1993 56.498.158 61.801.268 23.800.354 0,914 1,094 118.299.426
1994 57.928.847 63.535.410 24.437.078 0,912 1,097 121.464.257
1995 59.314.202 65.080.726 25.026.693 0,911 1,097 124.394.928
1996 60.376.055 66.454.317 25.516.673 0,909 1,101 126.830.372

1997 61.782.948 68.233.686 26.157.709 0,905 1,104 130.016.635
1998 63.124.393 69.914.029 26.765.655 0,903 1,108 133.038.422
1999 64.316.720 71.352.468 27.294.932 0,901 1,109 135.669.188
2000 65.491.486 72.674.406 27.797.237 0,901 1,110 138.165.892
2001 65.259.848 72.353.203 27.686.012 0,902 1,109 137.613.050

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Λόγος Μη Παραγωγικής Εργασίας σε Παραγωγική Εργασία στην 
Οικονομία της Ελλάδας και των ΗΠΑ
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στάδιο οι ΗΠΑ το είχαν ξεπεράσει πολλές δεκαετίες πριν. Αυτό έχει ως συνέπεια τη 

καθυστερημένη διεύρυνση της μη παραγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας σε σχέση με 

τις ΗΠΑ. Η διαφορά αυτή φαίνεται και στο διάγραμμα 1. Εν τούτοις ο λόγος Lu/Lp 

συνεχίζει να αυξάνει στις ΗΠΑ κι αυτό υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να οδηγήσει σε 

κρίση του συστήματος (δες σελίδα 15).

6.2) Συνολικοί μισθοί και μεταβλητό κεφάλαιο

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε ώστε να υπολογίσουμε το μεταβλητό 

κεφάλαιο (δηλαδή τους μισθούς των παραγωγικών εργατών) και τους μισθούς των μη 

παραγωγικών εργατών είναι ανάλογη με εκείνη που χρησιμοποιήσαμε στη παράγραφο 

(6.1) για την απασχόληση. Από το συνολικό μισθό των παραγωγικών κλάδων (Wp), 

έχουμε αφαιρέσει το ποσοστό εκείνο που αποτελεί αμοιβή για την εργασία των μη 

παραγωγικών εργατών [(Wu)p] και το έχουμε προσθέσει στο συνολικό μισθό των μη 

παραγωγικών κλάδων Wu. Στη συνέχεια υπολογίζουμε την αμοιβή ανά απασχολούμενο 

στους παραγωγικούς (ecp=Wp/Lp) και μη παραγωγικούς κλάδους (ecu=Wu/Lu) 

αντίστοιχα.

Για τους υπολογισμούς που αφορούν την ελληνική οικονομία, αντλούμε στοιχεία 

για τους μισθούς των μη παραγωγικών εργαζόμενων στους παραγωγικούς κλάδους από τις 

εκδόσεις της ΕΣΥΕ «Έρευνα Κόστους Εργασίας» και καταλήγουμε στις εκτιμήσεις του 

πίνακα 6 (σε ευρώ). Για τα στοιχεία που αφορούν τους μη παραγωγικούς εργαζόμενους σε 

παραγωγικούς κλάδους στην οικονομία των ΗΠΑ, τα αντλούμε από τους Shaikh και Tonak 

(1994) και καταλήγουμε στις εκτιμήσειςτου πίνακα 7 (σε δολάρια).

Από τους πίνακες 6 και 7 παρατηρούμε πως τόσο για την οικονομία της Ελλάδας 

όσο και για την οικονομία των ΗΠΑ ο λόγος των μισθών των μη παραγωγικών εργατών ως 

προς τους μισθούς των παραγωγικών εργατών παρουσιάζει αυξητική τάση. Η αύξηση για 

την Ελλάδα προσεγγίζει το 38% ενώ για τις ΗΠΑ το 34% (διάγραμμα 2).

Κύρια αιτία της αύξουσας τάσης του Wu/Wp τόσο για την Ελλάδα όσο και για 

τις ΗΠΑ αποτελεί η αύξουσα τάση του λόγου των μη παραγωγικών εργατών προς τους 

παραγωγικούς εργάτες Lu/Lp (διαγράμματα 3 και 4). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

περίπτωση των ΗΠΑ όπου παρατηρώντας το διάγραμμα 4 βλέπουμε πως το Wu/Wp με το 

Lu/Lp, σχεδόν συμπίπτουν, παρουσιάζοντας την ίδια μορφή (pattern).
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Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Λόγος των Μισθών Μη Παραγωγικής προς Παραγωγικής Εργασίας 
στην Οικονομία της Ελλάδας και των ΗΠΑ
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Σύγκριση των Wu/Wp και Lu/Lp για την Ελληνική Οικονομία

-----------  Lu/Lp

------------Wu/Wp

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Σύγκριση των Wu/Wp και Lu/Lp για την Οικονομία των ΗΠΑ
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Τέλος παρατηρούμε πως αν και η αύξηση του λόγου των μισθών των μη 

παραγωγικών εργατών ως προς τους μισθούς των παραγωγικών εργατών στις οικονομίες 

της Ελλάδος και των ΗΠΑ δε παρουσιάζει μεγάλη απόκλιση, εν τούτοις για τη περίοδο 

που εξετάζουμε ο λόγος αυτός είναι σαφώς μικρότερος στην Ελλάδα απ’ ότι στις ΗΠΑ. 

Αυτό οφείλεται στη διαφορά που έχει ο λόγος των μη παραγωγικών εργατών έναντι των 

παραγωγικών εργατών στην ελληνική οικονομία ως προς τον αντίστοιχο των ΗΠΑ στη 

περίοδο 1979- 2001.

6.3) Ποσοστό υπεραξίας και λόγος κερδών - μισθών

Από το κεφάλαιο 4 γνωρίζουμε πως υπεραξία αποτελεί τη διαφορά μεταξύ της 

μαρξικής προστιθέμενης αξίας (Marxian Value Added) και του μεταβλητού κεφαλαίου 

(Variable), ήτοι S = MVA - V. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο «εθνικοί λογαριασμοί και 

μαρξικές κατηγορίες: μια θεωρητική θεμελίωση», η MVA είναι το άθροισμα της 

ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας (Gross Value Added) σε όλους τους κλάδους της 

οικονομίας και των ενδιάμεσων εισροών (Intermediate Inputs) στους μη παραγωγικούς 

κλάδους υπολειπόμενο κατά τη χρηματική αξία των αποσβέσεων (Depreciation) και των 

ενδιάμεσων εισροών στους παραγωγικούς κλάδους . Έτσι συνάγεται πως:

MVA = GVA + IIU - Dp.

Για να υπολογίσουμε τις ενδιάμεσες εισροές για την ελληνική οικονομία 

χρησιμοποιήσαμε στοιχεία της ΕΣΥΕ ταξινομημένα σύμφωνα με το ISIC Rev.3, για τη 

περίοδο 1988-2000, ενώ για τα υπόλοιπα έτη χρησιμοποιήσαμε παρεμβολή. Όσο αφορά τις 

αποσβέσεις των παραγωγικών κλάδων χρησιμοποιήσαμε πάλι στοιχεία της ΕΣΥΕ 

ταξινομημένα όπως ορίζει το ISIC Rev.3, για τη περίοδο 1994-2000, ενώ για τα υπόλοιπα 

έτη χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της παρεμβολής. 23

23 Η Καθαρή Προστιθέμενη Αξία προκύπτει εφόσον από το συνολικό προϊόν αφαιρέσουμε τις πρώτες ύλες 
και τις αποσβέσεις. Η παραγωγική εργασία σε μια δεδομένη χρονική περίοδο δε δημιουργεί την αξία των 
μέσων παραγωγής (αποσβέσεις) πάνω στις οποίες εργάζεται όπως και το κόστος των πρώτων υλών, έτσι η 
υπεραξία δε περιλαμβάνει πρώτες ύλες κι αποσβέσεις των παραγωγικών κλάδων. Όμως όπως είδαμε στο 
κεφάλαιο 4, η αξία των πρώτων υλών και αποσβέσεων των μη παραγωγικών κλάδων προέρχεται από τη 
μάζα της υπεραξίας. Στη βάση αυτή καθίσταται αναγκαίο για να μην υποεκτιμήσουμε τη μάζα της υπεραξίας 
να προσθέσουμε τις ενδιάμεσες εισροές των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων και να αφαιρέσουμε μόνο τις 
αποσβέσεις που απορρέουν από τη δραστηριότητα των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας.
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Για να υπολογίσουμε τις ενδιάμεσες εισροές των μη παραγωγικών κλάδων για την 

οικονομία των ΗΠΑ, αντλήσαμε στοιχεία από το STAN Industrial Database του OECD 

που είναι εναρμονισμένο με το ISIC Rev.3. Όμως επειδή η βάση δεδομένων του OECD για 

κάποιους κλάδους διέθετε στοιχεία από το 1987 και μετά, ενώ για κάποιους άλλους δε 

διέθετε καθόλου, ανατρέξαμε στη βάση δεδομένων του Bureau of Economic Analysis το 

οποίο είχε στοιχεία ταξινομημένα σύμφωνα με το NAICS. Τέλος όσα στατιστικά στοιχεία 

μας λείπανε τα υπολογίσαμε μέσω παρεμβολής. Όσο αφορά τις αποσβέσεις των 

παραγωγικών κλάδων βασιστήκαμε αποκλειστικά στο STAN Industrial Database.

Στο θεωρητικό μέρος είδαμε πως η αντίστοιχη ορθόδοξη κατηγορία του ποσοστού 

υπεραξίας είναι ο λόγος κερδών - μισθών. Ο υπολογισμός των καθαρών κερδών (Profits) 

στους ορθόδοξους ΕΛ είναι ιδιαίτερα εύκολος και δε χρειάστηκε κάποια ιδιαίτερη 

επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων καθώς ισούται με τη διαφορά της καθαρής 

προστιθέμενης αξίας (Value Added) και των συνολικών μισθών (Wages), ήτοι:

Ρ = GVA - D - W

Τόσο για την ελληνική οικονομία (πίνακας 8, σε ευρώ), όσο και για την οικονομία 

των ΗΠΑ (πίνακας 9, σε δολάρια), παρατηρούμε πως το ποσοστό υπεραξίας για τη 

περίοδο 1979-2001 παρουσιάζει σαφής αυξητική τάση που για την Ελλάδα είναι της 

τάξεως του 20%, ενώ για τις ΗΠΑ είναι της τάξεως του 28%. Στον αντίποδα ο λόγος 

κερδών - μισθών για την Ελλάδα παρουσιάζει ελαφρά πτωτική τάση που κυμαίνεται στο 

3,6%. Όσο αφορά τις ΗΠΑ ο λόγος κερδών - μισθών παρουσιάζει αυξητική τάση με 

έντονες διακυμάνσεις έως και το 1997, έπειτα όμως παρουσιάζει κάθετη πτώση, τέτοια 

ώστε για τη περίοδο 1979 - 2001 να έχουμε ελαφρά πτωτική τάση της τάξεως του 5,7%. 

Έτσι αποδεικνύεται πως ο λόγος κερδών - μισθών σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί 

ικανοποιητική προσέγγιση του ποσοστού υπεραξίας, καθώς η εξέλιξή του είναι αντίθετη 

από εκείνη του ποσοστού υπεραξίας(διαγράμματα 5, 6, 7).

Η αιτία που το ποσοστό υπεραξίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ 

παρουσιάζει αύξουσα τάση δεν είναι άλλη από την άυξηση των συνολικών μισθών της μη 

παραγωγικής εργασίας ως προς εκείνων της παραγωγικής εργασίας, οι οποίοι αυξάνουν τη 

μάζα της υπεραξίας και κατά συνέπεια το ποσοστό υπεραξίας. Η διαφορά που υπάρχει στο 

ποσοστό υπεραξίας μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ για τη περίοδο 1979-2001, πιθανόν 

να οφείλεται στη διαφορά των αντίστοιχων λόγων των μισθών της μη παραγωγικής 

εργασίας ως προς τους μισθούς της παραγωγικής εργασίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ποσοστό Υπεραξίας, Λόγος Κερδών - Μισθών και Λόγος Μη 
Παραγωγικών - Παραγωγικών Μισθών στην Ελληνική Οικονομία
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6.4) Σύνθεση κεφαλαίου, μαρξικό και ορθόδοξο ποσοστό κέρδους

Ένα από σημαντικότερα συμπεράσματα της μαρξικής θεωρίας για τον καπιταλισμό 

είναι πως το ποσοστό κέρδους διαχρονικά θα έχει πτωτική τάση ως αποτέλεσμα των 

τεχνολογικών μεταβολών. Οι τεχνολογικές μεταβολές είναι αποτέλεσμα του ανταγωνισμού 

μεταξύ των επιχειρήσεων, στη προσπάθειά τους να αποκτήσουν όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Υπάρχουν δύο συνιστώσες στη προσπάθεια αυτή των 

επιχειρήσεων. Η πρώτη είναι να αυξήσουν τη παραγωγικότητα των εργαζομένων και η 

δεύτερη να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Το κίνητρο για αύξηση της παραγωγικότητας 

των εργαζομένων οδηγεί στην αυτοματοποίηση της παραγωγής όπου τα μηχανήματα 

αντικαθιστούν τους εργαζόμενους στη παραγωγική διαδικασία. Αυτό όμως πέρα από την 

αύξηση της παραγωγικότητας μειώνει το κόστος ανά μονάδα προϊόντος, καθώς η όποια 

άυξηση του σταθερού κόστους αντισταθμίζεται από μία μεγαλύτερη μείωση του 

μεταβλητού κόστους, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού κόστους ανά μονάδα 

προϊόντος. Στα πλαίσια αυτά, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε συνεχή αύξηση του παγίου 

κεφαλαίου δηλαδή στη καπιταλιστικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας.

Σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, όταν οι επιχειρήσεις εισάγουν μία νέα μέθοδο 

παραγωγής που μειώνει το κόστος, υποσκελίζουν τους ανταγωνιστές τους και αποκτούν 

μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα οι καπιταλιστές επενδύουν συνεχώς 

περισσότερο αυξάνοντας έτσι το απόθεμα κεφαλαίου τους σε μια προσπάθεια να αυξήσουν 

την ανταγωνιστικότητά τους ήτοι να μειώσουν το μοναδαίο κόστος παραγωγής. Αυτό 

σταδιακά ενώ αυξάνει το ποσοστό κέρδους των «καινοτόμων» επιχειρήσεων24, μειώνει το 

μέσο ποσοστό κέρδους της οικονομίας στο σύνολό της.

Μια οποιαδήποτε πτώση στο ποσοστό κέρδους από μόνη της δε προϋποθέτει την 

εκδήλωση της οικονομικής κρίσης καθώς μπορεί να συνοδεύεται από μια αύξηση στη μάζα 

των κερδών σε σχέση με τη προηγούμενη περίοδο. Παράλληλα η πτωτική τάση του 

ποσοστού κέρδους μπορεί να συμβαδίζει για κάποιο χρονικό διάστημα και με συνθήκες 

ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης. Έχει υποστηριχτεί πως η πτωτική τάση του ποσοστού 

κέρδους δε σχετίζεται με την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης, καθώς το ποσοστό 

κέρδους -ακόμη κι αν ακολουθεί πτωτική τάση- σχεδόν πάντα θα είναι μεγαλύτερο από το 

επιτόκιο και συνεπώς πάντα θα υπάρχει κίνητρο για νέες επενδύσεις. Ωστόσο ο Marx στο 

κεφάλαιο 15 του τρίτου τόμου του κεφαλαίου, υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη σωρευτική

24 Η ελαστικότητα τους ως προς τη τιμή θα είναι μικρότερη, ceteris paribus.
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διαχρονική επίδραση της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους στην επένδυση και στη 

μάζα των καθαρών κερδών, που σε κάποιο χρονικό σημείο δημιουργεί τις συνθήκες για 

την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης.

Τη παραπάνω διαδικασία μπορούμε να τη περιγράφουμε μεσω αλγεβρικών 

σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα, αν με r συμβολίσουμε το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους , ήτοι 

τον λόγο των καθαρών επιχειρηματικών κερδών (όπως τα ορίσαμε στη παράγραφο 6.3) ως 

προς το καθαρό συνολικό απόθεμα κεφαλαίου τότε:

r = Ρ/Κ ή Ρ = r Κ

Λογαριθμίζοντας τη παραπάνω εξίσωση και στις δύο πλευρές της έχουμε

In Ρ = In r + InK

Παραγωγίζοντας τη παραπάνω λογαριθμική συνάρτηση ως προς τον χρόνο, 

παίρνουμε τους ρυθμούς μεγέθυνσης των μεταβλητών:

Ρ = r +Κ

Λ
όπου Ρ

dP 1 Λ dr 1 * dK 1 Κ I
-------- , r =------- και Κ =----------= —= —
dt Ρ dt r dt Κ Κ Κ

Στη συνέχεια, υποθέτουμε ότι το ποσοστό κέρδους παρουσιάζει πτωτική τάση, η

οποία περιγράφεται από μια φθίνουσα εκθετική συνάρτηση:

n = r0e-at

Λογαριθμίζοντας τη παραπάνω εξίσωση και στις δυο πλεύρές της:

In r, = In rο — at Ine

Παραγωγίζοντας επομένως τη παραπάνω λογαριθμική συνάρτηση ως προς τον 

χρόνο, παίρνουμε τους ρυθμούς μεγέθυνσης των μεταβλητών:

r = -α

Αν με sc (0 < sc <1) συμβολίζουμε τη ροπή για αποταμίευση κι επένδυση από τα 

κέρδη των καπιταλιστών, τότε ο ρυθμός μεγέθυνσης του αποθέματος κεφαλαίου 

εκφράζεται από τη σχέση:

gk = scrt = scr0e'at

Η σχέση αυτή είναι γνωστή και ως εξίσωση του Cambridge. Αντικαθιστούμε τις 

δύο τελευταίες σχέσεις στην εξίσωση του συνολικού κέρδους και λαμβάνουμε:
Λ

Ρ = -a + scroe'al
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ΣΧΗΜΑ 2: Μάζα Καθαρών Κερδών και Εκδήλωση της Οικονομικής Κρίσης

to t

Τη τελευταία σχέση την απεικονίζουμε γραφικά στο σχήμα 2, όπου παρατηρούμε 

πως για μεγάλο χρονικό διάστημα, το ποσοστό κέρδους παρουσιάζει πτωτική τάση και 

παράλληλα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, παρατηρείται ακόμα και αύξηση των 

συνολικών κερδών. Η περίπτωση αυτή απεικονίζεται στο κάτω μέρος του σχήματος. Η 

αύξηση των κερδών όμως σταδιακά επιβραδύνεται μέχρι που μηδενίζεται. Αυτό συμβαίνει 

στο σημείο που Ρ = 0 και άρα το ποσοστό κέρδους ισούται με r* = a/sc. Στο σημείο t0, 

όπου scroe'al - a >0, η μάζα των κερδών αυξάνεται, καθώς η συσσώρευση αυξάνει το 

απόθεμα κεφαλαίου και συνεπώς, αυξάνει η μάζα των κερδών περισσότερο από την 

αρνητική επίδραση που ασκεί σ’ αυτήν, η πτωτική τάση του ποσοστού του κέρδους. Οι 

καθαρές θετικές επενδύσεις, είναι αυτονόητο ν’ αυξάνουν τα κέρδη, καθώς αυξάνεται το
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κεφάλαιο βάση του οποίου υπολογίζονται τα κέρδη. Ταυτόχρονα όμως η αύξηση των 

επενδύσεων μειώνει το ποσοστό κέρδους άρα και τη μάζα των κερδών. Έτσι αν και οι δύο 

τάσεις επιρρεάζουν τη μάζα των κερδών διαφορετικά, ωστόσο συνδέονται μεταξύ τους. 

Πιο συγκεκριμένα με τη πάροδο του χρόνου θα υπάρξει ένα σημείο t τέτοιο, ώστε scroe"at - 

a = 0. Όταν η οικονομία φτάσει σε αυτό το σημείο, τότε τα δύο αποτελέσματα 

αλληλοεξουδετερώνονται ώστε το καθαρό αποτέλεσμα να οδηγεί σε μηδενική μεταβολή 

την μάζα των κερδών. Δηλαδή τα συνολικά κέρδη παρουσιάζουν σημείο στασιμότητας 

(μέγιστο). Αυτό σημαίνει πως στο σημείο t*, η επένδυση της προηγούμενης περιόδου δεν 

απέφερε καμία αύξηση στα κέρδη, έτσι οι καπιταλιστές αλλάζουν την επενδυτική τους 

συμπεριφορά, καθώς μειώνουν πλέον δραματικά το ρυθμό των ακαθάριστων επενδύσεων, 

με συνέπεια οι καθαρές επενδύσεις να γίνονται αρνητικές. Αυτό είναι το σημείο που ο 

Marx ονομάζει στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου, σημείο της απόλυτης υπερσυσσώρευσης του 

κεφαλαίου (point of absolute overaccumulation of capital) και σηματοδοτεί την απαρχή της 

οικονομικής κρίσης με τις όποιες κοινωνικές της επιπτώσεις (πτωχεύσεις επιχειρήσεων, 

μαζικές απολύσεις, κάμψη μισθών κ.ά.).

Σύμφωνα με τον Marx το (μαρξικό) ποσοστό κέρδους (R = S/K) κυμαίνεται όπως το 

ποσοστό υπεραξίας και αντιστρόφως με την αξιακή σύνθεση κεφαλαίου25 (K/V), (value 

composition of capital) και υλοποιημένη σύνθεση κεφαλαίου25 26 [K/(V+S)] (materialized 

composition of capital). O Marx θεωρούσε πως τόσο η σύνθεση του κεφαλαίου όσο και το 

ποσοστό υπεραξίας θα τείνουν να αυξάνονται ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών 

μεταβολών. Ειδικότερα η σύνθεση κεφαλαίου αυξάνεται με υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με το 

ποσοστό υπεραξίας έτσι ώστε η καθαρή επίδραση των τεχνολογικών μεταβολών να οδηγεί σε 

πτώση του ποσοστού κέρδους.

Αφαιρώντας από τον αριθμητή του μαρξικού ποσοστού κέρδους δηλαδή από την 

υπεραξία, τους τόκους, τις ενδιάμεσες εισροές, τις αποσβέσεις και τους μισθούς των μη 

παραγωγικών κλάδων παίρνουμε μια εκτίμηση του ορθόδοξου ποσοστού κέρδους (r =Ρ/Κ). 

Το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους όπως αναφέραμε και παραπάνω, θεωρείται ο κύριος 

προσδιοριστικός παράγοντας των επενδυτικών αποφάσεων των επιχειρηματιών καθώς 

αποτελεί πιο συγκεκριμένη και πιο ακριβή εκτίμηση της κερδοφορίας όπως την 

αντιλαμβάνονται οι επιχειρηματίες, απ’ ότι το μαρξικό ποσοστό κέρδους. Όμως το

25 Η αξιακή σύνθεση κεφαλαίου εκφράζει σε τρέχοντες αξιακούς όρους τη τεχνική σύνθεση κεφαλαίου Η 
τεχνική σύνθεση του κεφαλαίου εκφράζει τον λόγο των μέσων παραγωγής προς την εργασιακή δύναμη σε 
φυσικούς όρους.
26 Η υλοποιημένη σύνθεση κεφαλαίου εκφράζει το πώς υλοποιείται ή μετασχηματίζεται στη παραγωγή η 
αξιακή σύνθεση κεφαλαίου. Δηλαδή το αποτέλεσμα της εισαγωγής των νέων πιο μηχανοκίνητων μεθόδων 
παραγωγής. Κατά κανόνα η αξιακή και η υλοποιημένη σύνθεση κεφαλαίου παρουσιάζουν την ίδια τάση.
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ορθόδοξο ποσοστό κέρδους κινείται μέσα στα όρια που καθορίζει το μαρξικό ποσοστό 

κέρδους, οπότε μακροχρόνια παρουσιάζουν την ίδια συμπεριφορά. Έτσι αν το μαρξικό 

ποσοστό κέρδους έχει πτωτική τάση τότε αργά ή γρήγορα ακολουθεί και το ορθόδοξο 

ποσοστό κέρδους με μεγαλύτερη πτώση.

Η σχέση του μαρξικού ποσοστού κέρδους (R) με το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους (r) 

μπορεί να διατυπωθεί κι αλγεβρικά, αν διακρίνουμε το σύνολο της υπεραξίας S στο μέρος 

εκείνο της υπεραξίας που πραγματοποιείται ως κέρδος κάθε μορφής Sp και στο μέρος της 

υπεραξίας (Su) που παίρνει τη μορφή των εξόδων κυκλοφορίας, ενδιάμεσων εισροών, 

μισθών κλπ. των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων, τότε το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους 

ισούται με r = Sp/K κι επειδή Sp = S - Su συνεπάγεται ότι:

r = S/K - Su/K = R- Su/K

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους ισούται με το μαρξικό 

ποσοστό κέρδους μειούμενο κατά το λόγο της υπεραξίας που απορροφάται σε μη 

παραγωγικές δραστηριότητες προς το απόθεμα παγίου κεφαλαίου της οικονομίας. Έτσι αν 

το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους ακολουθεί μια τττωτική τάση, αυτό δε συνεπάγεται 

αναγκαστικά και μια τττωτική τάση στο μαρξικό ποσοστό κέρδους. Οπότε ένα μειούμενο 

ορθόδοξο ποσοστό κέρδους είναι δυνατόν να συνυπάρχει με ένα αυξανόμενο (ή σταθερό) 

μαρξικό ποσοστό κέρδους όταν ο λόγος των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων αυξάνεται 

σύμφωνα και με το σχήμα 3α. Η μαρξική περίπτωση αναφέρεται στη πτωτική τάση 

του μαρξικού ποσοστού κέρδους που συμπαρασύρει σε πτώση και το ορθόδοξο ποσοστό 

κέρδους, όπως δείχνει και το σχήμα 3β. Επιπλέον η πτώση στο ορθόδοξο ποσοστό κέρδους 

μπορεί να επιταχυνθεί εφόσον ο λόγος των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων που 

απορροφούν υπεραξία προς το απόθεμα κεφαλαίου αυξηθεί διαχρονικά.

Ο Marx αναλύοντας τη συμπεριφορά του ποσοστού κέρδους, υποθέτει πως η 

οικονομία λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες χρησιμοποίησης της παραγωγικής της 

δυναμικότητας27 (capacity utilization) όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ προσφοράς και 

ζήτησης. Όμως η καπιταλιστική ανάπτυξη είναι μία ταραχώδης και ασταθής διαδικασία 

όπου η προσφορά και η ζήτηση διακυμαίνονται συνεχώς. Προσαρμόζοντας το ποσοστό 

κέρδους ώστε να συμπεριλαμβάνει και την επίδραση του βαθμού χρησιμοποίησης της

27 Ως χρησιμοποίηση της παραγωγικής δυναμικότητας αναφέρεται η δυνατότητα μιας οικονομίας να 
χρησιμοποιεί πλήρως τις παραγωγικές δυνατότητες του συνολικού διαθέσιμού παγίου κεφαλαίου όχι όμως 
απαραίτητα και την εργατική δύναμη.
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ΣΧΗΜΑ 3: Μαρξικό και Ορθόδοξο Ποσοστό Κέρδους

παραγωγικής δυναμικότητας (degree of capacity utilization) μπορούμε αφενός να 

διερευνήσουμε αν οι όποιες κρίσεις του συστήματος οφείλονται στην έλλειψη ενεργούς 

ζήτησης (όπως θεωρεί ο Sweezy) η οποία οδηγεί σε πτώση χρησιμοποίησης της 

παραγωγικής της δυναμικότητας, πτώση των κερδών, επιβράδυνση στο ρυθμό μεγέθυνσης 

και τελικά σε κρίση. Αφετέρου μπορούμε να ελέγξουμε με πληρέστερο τρόπο τη μαρξική 

ανάλυση για τη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, δηλαδή αν οφείλεται στον 

ανταγωνισμό του κεφαλαίου ή όχι. Έτσι διαιρώντας το μαρξικό ποσοστό κέρδους (S/K) με 

το βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας (u), εκτιμούμε το 

τροποποιημένο μαρξικό ποσοστό κέρδους R'= (S/K)'. Στην ίδια λογική εκτιμούμε και το 

τροποποιημένο ορθόδοξο ποσοστό κέρδους τ'- (Ρ/Κ)'.

Για την Ελλάδα η χρονοσειρά για το βαθμό χρησιμοποίησης της παραγωγικής 

δυναμικότητας έχει εκτιμηθεί από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 

(ΙΟΒΕ), ενώ για τις ΗΠΑ από το Federal Reserve Board (FED). Οι εκτιμήσεις που δίνουν 

τόσο το ΙΟΒΕ όσο και η FED, πράγματι συμβάλλουν στο να διαχωρίσουμε το ποσοστό 

κέρδους από τις διακυμάνσεις της προσφοράς και της ζήτησης. Όμως οι συγκεκριμένες 

εκτιμήσεις αναφέρονται κυρίως σε βραχυχρόνιες διακυμάνσεις (business cycles) με 

διάρκεια 3-4 χρόνια. Μολοταύτα για τη περίοδο που εξετάζουμε οι διαθέσιμες 

χρονοσειρές βελτιώνουν κάπως το μαρξικό ποσοστό κέρδους.
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις28 που κάναμε για την ελληνική οικονομία (πίνακας 10, 

σε Ευρώ), τόσο το μαρξικό ποσοστό κέρδους όσο και το ορθόδοξο παρουσιάζουν μία 

σαφής πτωτική τάση. Για το μαρξικό ποσοστό κέρδους η πτώση είναι της τάξεως του 13% 

ενώ για το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους η πτώση είναι ακόμα μεγαλύτερη και κυμαίνεται 

γύρω στο 22% (Διάγραμμα 8). Η διαφορά του επιπέδου των δύο ποσοστών κέρδους 

αποδίδεται, όπως αναφέραμε προηγουμένως, στην απορρόφηση μέρους της συνολικής 

υπεραξίας για τη λειτουργία των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων της οικονομίας. 

Προσαρμόζοντας το μαρξικό και ορθόδοξο ποσοστό υπεραξίας με το βαθμό 

χρησιμοποίησης παραγωγικής δυναμικότητας, η πτώση είναι της τάξεως του 7% και 17% 

αντίστοιχα (Διάγραμμα 9). Αντιθέτως η αξιακή και η υλοποιημένη σύνθεση κεφαλαίου 

παρουσιάζουν αύξηση της τάξεως του 37% και 21% αντίστοιχα. Παράλληλα η μεταβολή 

στη σύνθεση κεφαλαίου είναι μεγαλύτερη από τη μεταβολή στο ποσοστό υπεραξίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Σύνθεση Κεφαλαίου, Μαρξικό κι Ορθόδοξο Ποσοστό Κέρδους στην
Ελληνική Οικονομία

Ελλάδα Κ S/K Ρ/Κ U (S/K)' (Ρ/Κ)' κ/ν K/(V+S)

1979 6.059.478.533 0,553 0,342 0,826 0,669 0,414 4,2210 1,2664
1980 7.822.674.101 0,518 0,313 0,815 0,635 0,385 4,3394 1,3368
1981 9.801.614.087 0,491 0,289 0,797 0,616 0,363 4,2882 1,3815
1982 11.879.555.158 0,504 0,298 0,752 0,670 0,397 4,2839 1,3569
1983 14.882.024.945 0,472 0,277 0,751 0,629 0,369 4,5548 1,4460
1984 18.313.199.560 0,462 0,271 0,739 0,625 0,366 4,4470 1,4560
1985 22.555.163.463 0,458 0,271 0,738 0,621 0,367 4,5005 1,4691
1986 28.945.786.001 0,437 0,263 0,763 0,573 0,345 5,2608 1,5938
1987 33.647.455.466 0,420 0,247 0,752 0,558 0,329 5,4150 1,6546
1988 39.240.251.181 0,431 0,257 0,763 0,564 0,337 5,1436 1,5999
1989 46.865.076.684 0,425 0,251 0,784 0,542 0,320 5,1723 1,6175
1990 56.840.269.552 0,411 0,236 0,774 0,531 0,305 5,3128 1,6680
1991 67.393.846.104 0,429 0,250 0,772 0,556 0,324 5,4324 1,6311
1992 78.081.602.406 0,424 0,243 0,779 0,545 0,312 5,7326 1,6698
1993 88.748.936.170 0,420 0,234 0,749 0,560 0,313 5,4542 1,6588
1994 97.234.336.023 0,427 0,235 0,751 0,568 0,312 5,3874 1,6330
1995 106.559.060.895 0,435 0,234 0,766 0,567 0,305 5,4407 1,6173
1996 115.705.716.332 0,436 0,235 0,752 0,580 0,312 5,3195 1,6014
1997 125.005.904.329 0,447 0,238 0,742 0,603 0,320 5,4345 1,5842
1998 135.022.885.576 0,455 0,238 0,755 0,602 0,315 5,4378 1,5664
1999 143.435.479.208 0,458 0,240 0,760 0,603 0,316 5,5851 1,5698
2000 154.577.859.281 0,469 0,247 0,781 0,600 0,316 5,7417 1,5549
2001 163.920.048.716 0,483 0,266 0,777 0,621 0,342 5,7995 1,5265

28 Στις εκτιμήσεις μας τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούμε το καθαρό απόθεμα 
κεφαλαίου
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8: Μαρξικό κι Ορθόδοξο Ποσοστό Κέρδους στην Ελληνική Οικονομία

------------S/K

------------ Ρ/Κ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9: Τροποποιημένα Ποσοστά Κέρδους στην Ελληνική Οικονομία και 
Βαθμός Χρησιμοποίησης Παραγωγικής Δυναμικότητας
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Στις εκτιμήσεις που κάνουμε για την ελληνική οικονομία, παρατηρούμε πως 

επαληθεύεται η μαρξική ανάλυση πέρι ανόδου του ποσοστού υπεραξίας, πτώση του 

ποσοστού κέρδους και ανοδικής τάσης της σύνθεσης κεφαλαίου αν και το χρονικό 

διάστημα 1979 - 2001 δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο για να εξάγουμε γενικούς κανόνες.Οι 

Μανιάτης, Τσαλίκη και Τσουλφίδης (1999) στην εμπειρική εργασία που κάνουν για την 

Ελλάδα κατά τη περίοδο 1958 - 1994, στη βάση της διάκρισης παραγωγικής και μη 

παραγωγικής εργασίας, αν και βρίσκουν διαφορετικά μεγέθη, οι μαρξικές κατηγορίες 

παρουσιάζουν ίδια τάση. Αυτό συνηγορεί θα λέγαμε στην εγκυρότητα τόσο των δικών μας 

αποτελεσμάτων όσο και της μαρξικής θεωρίας.

Οι εκτιμήσεις για την οικονομία των ΗΠΑ (πίνακας 11, σε δολάρια) έρχονται σε 

αντίθεση με τη μαρξική θεωρία. Παρατηρούμε πως ενώ το μαρξικό ποσοστό κέρδους 

μειώνεται έως το 1982, έπειτα παρουσιάζει μια σημαντική αύξηση που στο σύνολο της 

περιόδου 1979 - 2001 αγγίζει το 52%. ενώ το ίδιο συμβαίνει και για το ορθόδοξο ποσοστό 

κέρδους με θετική μεταβολή της τάξεως του 30% (Διάγραμμα 11). Επιπλέον το 

τροποποιημένο μαρξικό ποσοστό κέρδους αυξάνεται κατά 69% και το τροποποιημένο

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Σύνθεση Κεφαλαίου, Μαρξικό κι Ορθόδοξο Ποσοστό Κέρδους στην 
Οικονομία των ΗΠΑ_____________ ________ _______ ________ ________ _________ ________
ΗΠΑ Κ S/K Ρ/Κ U (S/K)' (Ρ/Κ)' κ/ν K/(V+S)

1979 7.919.535.045.200 0,239 0,076 0,850 0,281 0,089 11,4205 3,0669
1980 8.936.070.360.800 0,231 0,070 0,809 0,286 0,086 11,9222 3,1742
1981 10.080.864.000.000 0,228 0,069 0,799 0,285 0,086 12,3174 3,2380
1982 10.898.853.280.100 0,218 0,064 0,738 0,296 0,086 12,9137 3,3816
1983 11.164.752.585.900 0,232 0,067 0,747 0,310 0,090 12,6616 3,2188
1984 11.583.812.000.000 0,254 0,076 0,804 0,315 0,094 12,0670 2,9717
1985 12.127.944.516.600 0,262 0,076 0,795 0,329 0,095 11,9287 2,8922
1986 12.821.405.514.300 0,265 0,074 0,788 0,336 0,094 12,0955 2,8793
1987 13.582.129.511.600 0,271 0,077 0,813 0,334 0,095 12,0952 2,8235
1988 14.265.572.000.000 0,284 0,083 0,843 0,337 0,098 11,8037 2,7117
1989 15.031.356.602.400 0,288 0,084 0,836 0,345 0,101 11,8069 2,6815
1990 15.672.825.000.000 0,292 0,085 0,824 0,355 0,103 11,2608 2,6238
1991 16.178.303.816.600 0,290 0,084 0,796 0,364 0,106 11,2803 2,6412
1992 16.459.721.487.100 0,298 0,087 0,803 0,371 0,108 10,8893 2,5648
1993 17.097.544.591.800 0,308 0,088 0,813 0,379 0,108 10,8109 2,4970
1994 17.790.774.356.600 0,318 0,091 0,835 0,380 0,110 10,6209 2,4284
1995 18.521.000.000.000 0,327 0,095 0,837 0,390 0,113 10,5967 2,3752
1996 19.066.400.000.000 0,338 0,099 0,827 0,409 0,119 10,4555 2,3059
1997 19.677.500.000.000 0,351 0,104 0,837 0,419 0,124 10,2349 2,2308
1998 20.224.708.433.400 0,360 0,105 0,829 0,434 0,127 9,8496 2,1661
1999 21.042.271.573.600 0,368 0,105 0,822 0,448 0,127 9,6430 2,1195
2000 22.145.360.899.000 0,374 0,105 0,820 0,456 0,128 9,4114 2,0834
2001 23.085.093.587.600 0,363 0,098 0,766 0,474 0,128 9,6236 2,1431
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ορθόδοξο ποσοστό κέρδους αυξάνεται κατά 44% (Διάγραμμα 12). Στον αντίποδα η αξιακή 

και υλοποιημένη σύνθεση του κεφαλαίου παρουσιάζει πτωτική τάση (καθώς έχει αρνητική 

σχέση με το μαρξικό ποσοστό κέρδους) η οποία κυμαίνεται στο 16% και 30% αντίστοιχα 

(Διάγραμμα 13).

Αντιθέτως με την ελληνική οικονομία, τα εμπειρικά αποτελέσματα στα οποία 

καταλήγουμε για την οικονομία των ΗΠΑ δε δείχνουν να επαληθεύουν τις μαρξικές 

προβλέψεις. Όπως αναφέρουμε όμως παραπάνω η χρονική περίοδος 1979 - 2001 είναι 

σχετικά περιορισμένη ώστε να εξάγουμε γενικούς κανόνες. Ο Moseley (1987) σε μια 

εμπειρική εργασία για το μαρξικό ποσοστό κέρδους και την αξιακή σύνθεση κεφαλαίου, 

βρίσκει για τη περίοδο 1947 - 1982 πτωτική τάση για το ποσοστό κέρδους και ανοδική 

τάση για την αξιακή σύνθεση κεφαλαίου. Έτσι η μελέτη του στη βάση της διάκρισης της 

εργασίας29 σε παραγωγική και μη, δείχνει να επαληθεύει τις μαρξικές προβλέψεις. Σε άλλη 

μελέτη οι Shaikh και Tonak (1994) καλύπτοντας τη περίοδο 1947 - 1989, βρίσκουν κι 

αυτοί με τη σειρά τους άνοδο του ποσοστού υπεραξίας, πτώση του μαρξικού και 

ορθόδοξου ποσοστού κέρδους η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχη άνοδο της αξιακής και 

υλοποιημένης σύνθεσης του κεφαλαίου. Το ενδιαφέρον στη μελέτη των Shaikh και Tonak 

είναι πως για τη περίοδο 1983 - 1989, το ποσοστό κέρδους παρουσιάζει ανοδική τάση ενώ 

ταυτόχρονα η σύνθεση κεφαλαίου παρουσιάζει πτωτική. Τέλος ο Mohun (2004) σε μία 

πολύ πρόσφατη μελέτη του για την οικονομία των ΗΠΑ, η οποία καλύπτει τη περίοδο 

1964 - 2001, βρίσκει πως ενώ το ποσοστό κέρδους παρουσιάζει μια σαφή πτωτική τάση 

έως και το 1982, από το 1983 έως και το 1997 ανακάμπτει, χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει 

το επίπεδο του 1965 που ήταν και το υψηλότερο.

Η πιο πιθανή αιτία για την άνοδο του ποσοστού κέρδους, εντοπίζεται στις αρχές της 

δεκαετίας του 80, όπου ξεκινάει η περίοδος των συντηρητικών κυβερνήσεων Reagan - 

Bush. Τη περίοδο αυτή, η καπιταλιστική τάξη προσπαθούσε να βρει διέξοδο από την 

οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στη δεκαετία του 70, έτσι άρχισε να καταπατά τα 

εργασιακά δικαιώματα και να υποβαθμίζει τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζομένων. Από 

την άλλη η εργατική τάξη δε διεκδίκησε κάποια ριζική αλλαγή στο τρόπο οργάνωσης της 

οικονομίας και της κοινωνίας. Κατά συνέπεια οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στις 

οποίες βρίσκεται η εργατική τάξη κάνουν δυνατές μεγάλες αυξήσεις στο ποσοστό

29 Οι Wolff και Weisskopf σε δύο ξεχώριστές μελέτες για τη περίοδο 1947 - 1976 και 1949 - 1975 
αντίστοιχα, βρίσκουν πτωτική τάση τόσο του ποσοστού κέρδους όσο και της αξιακής σύνθεσης κεφαλαίου. 
Όμως τη πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους δε την αποδίδουν σε άνοδο της αξιακής σύνθεσης του 
κεφαλαίου -σύμφωνα με τη μαρξική θεωρία- αλλά σε πτώση του ποσοστού υπεραξίας. Ως αιτία του 
παράδοξου αποτελέσματος θεωρείται το γεγονός ότι δε διέκριναν την εργασία σε παραγωγική και μη.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11: Μαρξικό κι Ορθόδοξο Ποσοστό Κέρδους στην Οικονομία των ΗΠΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12: Τροποποιημένα Ποσοστά Κέρδους και Βαθμός Χρησιμοποίησης 
Παραγωγικής Δυναμικότητας στην Οικονομία των ΗΠΑ
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υπεραξίας, μέσα από την εντατικοποίηση της εργασίας των απασχολουμένων και τις 

μειώσεις του πραγματικού μισθού. Πράγματι την περίοδο αυτή, η εκμετάλλευση30 τόσο 

των παραγωγικών όσο και των μη παραγωγικών εργαζομένων εντάθηκε κι αυτό 

πυροδότησε μια ραγδαία αύξηση της υπεραξίας.

Από την άλλη οι ρυθμοί μεγέθυνσης της αξιακής και υλοποιημένης σύνθεσης του 

κεφαλαίου επιβραδύνουν καθώς το ποσοστό κέρδους σε σχέση με τις προηγούμενες 

δεκαετίες παραμένει χαμηλό και η συσσώρευση κεφαλαίου κινείται με αργούς ρυθμούς 

ώστε να μη χρησιμοποιούνται πλέον νέες τεχνολογίες (εντάσεως κεφαλαίου). Όμως η 

ραγδαία άνοδος του ποσοστού υπεραξίας ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στο μαρξικό 

ποσοστό κέρδους από εκείνη της σύνθεσης κεφαλαίου. Έτσι το καθαρό αποτέλεσμα είναι 

το μαρξικό ποσοστό κέρδους να παρουσιάζει ανάλογη τάση με το ποσοστό υπεραξίας.

6.5) Ποσοστά εκμετάλλευσης των παραγωγικών και μη παραγωγικών εργαζόμενων

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται από το κεφάλαιο ανεξάρτητα από το αν είναι 

παραγωγικοί ή μη παραγωγικοί, υφίστανται εκμετάλλευση από τους καπιταλιστές. Ως 

ποσοστό εκμετάλλευσης ορίζεται ο λόγος του πλεονάζων χρόνου εργασίας προς τον 

αναγκαίο χρόνο εργασίας. Αναγκαίος χρόνος εργασίας ισούται με την αξία της εργασιακής 

δύναμης δηλαδή το κόστος αναπαραγωγής της εργασιακής δύναμης για το οποίο υπεύθυνο 

είναι το κεφάλαιο κι ο οποίος είναι μικρότερος από το συνολικό χρόνο εργασίας.

Ο πλεονάζων χρόνος είναι το υπόλοιπο του συνολικού χρόνου εργασίας. Κατά 

συνέπεια μπορούμε να ισχυριστούμε πως το ποσοστό εκμετάλλευσης για τους 

παραγωγικούς εργαζόμενους ισούται με το ποσοστό υπεραξίας, ήτοι ep = S/V

Το ποσοστό εκμετάλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων το εκτιμάμε μέσω 

ενός τύπου των Shaikh και Tonak (1994). Ο τύπος αυτός ορίζει πως:

eu = [(hu/hp)(l+S/V)] / (ecu / ecp)

όπου θέτουν ως:

eu = το ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζόμενων

hu, hp = ώρες ανά μη παραγωγικό και παραγωγικό εργαζόμενο

ecu, ecp = αμοιβή ανά απασχολούμενο σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία

30 Για την εκτίμηση του ποσοστού εκμετάλλευσης των εργαζομένων δες τη παράγραφο 6.5
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Για να υπολογίσουμε τις ώρες ανα παραγωγικό εργαζόμενο, έχουμε αφαιρέσει από 

τις συνολικές ώρες εργασίας των παραγωγικών κλάδων (Ηρ), τις συνολικές ώρες εργασίας 

του αγροτικού τομέα (λόγω του υψηλού αριθμού αυτοαπασχολούμενων) καθώς και τις 

συνολικές ώρες εργασίας των μη παραγωγικών εργατών που εργάζονται στους 

παραγωγικούς κλάδους (Hu)p. Για να υπολογίσουμε το (Hu)p στην ελληνική οικονομία 

χρησιμοποιούμε και εδώ την έκδοση της ΕΣΥΕ «Έρευνα Κόστους Εργασίας» ενώ για την 

οικονομία των ΗΠΑ χρησιμοποιούμε στοιχεία των Shaikh και Tonak (1994) για τη 

περίοδο 1979- 1989 (δες παραγράφους 6.1 και 6.2). Στη συνέχεια διαιρούμε τις συνολικές 

ώρες παραγωγικής εργασίας Ηρ με το σύνολο των παραγωγικών εργατών όπως τους 

εκτιμήσαμε στη παράγραφο (6.1), μειούμενο κατά τον αριθμό των απασχολούμενων στον 

αγροτικό κλάδο.

Για να υπολογίσουμε τις ώρες ανά μη παραγωγικό εργαζόμενο προσθέτουμε στις 

συνολικές ώρες εργασίας των μη παραγωγικών κλάδων τις συνολικές ώρες εργασίας των 

μη παραγωγικών εργατών που εργάζονται στους παραγωγικούς κλάδους (Hu)p. Στη 

συνέχεια διαιρούμε τις συνολικές ώρες μη παραγωγικής εργασίας με το σύνολο των μη 

παραγωγικών εργαζομένων όπως τους εκτιμήσαμε στη παράγραφο (6.1). Τέλος όσο αφορά 

την αμοιβή ανά απασχολούμενο σε παραγωγική και μη παραγωγική εργασία 

χρησιμοποιούμε τις εκτιμήσεις που κάναμε στη παράγραφο (6.2) οι οποίες περιλαμβάνουν 

και τον αγροτικό τομέα.

Για τη περίπτωση της ελληνικής οικονομίας (πίνακας 12) παρατηρούμε πως το 

ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργατών στα πρώτα χρόνια της περιόδου 

1979 - 2001 είναι σαφώς μικρότερο από το αντίστοιχο των παραγωγικών. Σταδιακά όμως 

αυξάνεται και συγκλίνει προς το ποσοστό εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργατών 

παρουσιάζοντας ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση της τάξεως του 92% (έναντι 20% για τους 

παραγωγικούς εργάτες). Αυτό οφείλεται στο υψηλό ποσοστό της αμοιβής ανά 

απασχολούμενο σε μη παραγωγική εργασία, έναντι της αμοιβής ανά απασχολούμενο σε 

παραγωγική εργασία όπως και στο χαμηλότερο ποσοστό υπεραξίας. Σε όρους οικονομικής 

θεωρίας το γεγονός της απόκλισης μεταξύ των δύο αμοιβών αποδίδεται στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μη παραγωγικής εργασίας. Πιο συγκεκριμένα ένα σημαντικό ποσοστό 

της μη παραγωγικής εργασίας αποτελείται από άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης 

(τριτοβάθμια εκπαίδευση κυρίως) όπως λογιστές, δικηγόροι, διαφημιστές, managers, 

χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι κ.α. Σε συνάρτηση με το επίπεδο εκπαίδευσης στην 

ελληνική κοινωνία το οποίο ήταν σχετικά χαμηλό, η ζήτηση για εργαζόμενους με 

τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προς τη προσφορά ήταν μεγαλύτερη με αποτέλεσμα η αμοιβή
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σ’ αυτές τις ειδικότητες να είναι υψηλότερη σε σχέση με το γενικό επίπεδο μισθών και 

αυτό να μεταφράζεται σε μία σημαντική απόκλιση της αμοιβής ανά μη παραγωγικό 

εργαζόμενο έναντι της αμοιβής ανά παραγωγικό εργαζόμενο. Όμως καθώς μεγαλώνει ο 

αριθμός των αποφοίτων από τη τριτοβάθμια εκπαίδευση, η προσφορά έναντι της ζήτησης 

σταδιακά αυξάνεται με αποτέλεσμα οι αμοιβές των μη παραγωγικών εργαζομένων 

σταδιακά να μειώνονται καθώς δεν μπορούν να διαπραγματευτούν πλέον από «θέση 

ισχύος» τους μισθούς που τους δίνει το κεφάλαιο, έτσι ο λόγος ecu/ecp μειώνεται κατά 

26%. Τελικά η εκμετάλλευσή τους παρουσιάζει αυξητική τάση και συγκλίνει με εκείνη 

των παραγωγικών εργαζόμενων (δες διάγραμμα 14).

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14: Ποσοστό Εκμετάλλευσης Παραγωγικών και Μη Παραγωγικών 
Εργαζομένων στην Ελληνική Οικονομία 
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Στις εκτιμήσεις που κάναμε για τις ΗΠΑ (πίνακας 13) παρατηρούμε πως το 

ποσοστό εκμετάλλευσης τόσο των παραγωγικών όσο και των μη παραγωγικών 

εργαζομένων αυξάνεται κατά 10% και 28% αντίστοιχα (διάγραμμα 15). Σε αντίθεση όμως 

με την ελληνική οικονομία (διάγραμμα 16) παρατηρούμε πως στην αρχή της περιόδου 

1979 - 2001 το ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων είναι 

υψηλότερο σε σχέση με εκείνο των παραγωγικών. Αυτό οφείλεται αφενός στο ήδη υψηλό 

επίπεδο πανεπιστημιακής μόρφωσης της αμερικανικής κοινωνίας ώστε οι απόφοιτοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να μη καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την αμοιβή τους (όπως 

στην Ελλάδα) κι αφετέρου στην ευρεία ανάπτυξη των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων.
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Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 15: Ποσοστό Εκμετάλλευσης Παραγωγικών και Μη Παραγωγικών 
Εργαζομένων στην Οικονομία των ΗΠΑ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 16: Ποσοστό Εκμετάλλευσης Μη Παραγωγικών Εργαζομένων στην 
Οικονομία της Ελλάδας και των ΗΠΑ

------------Ελλάδα
----------- ΗΠΑ

Από το 1986 και μετά το ποσοστό εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργαζομένων 

γίνεται μεγαλύτερο από εκείνο των μη παραγωγικών χωρίς όμως να παρουσιάζουν μεταξύ 

τους ιδιαίτερες αποκλίσεις. Ενδεικτικό αυτής της εξέλιξης αποτελεί ο λόγος ecu/ecp που 

αυξάνεται με ρυθμό 11% χωρίς όμως μεγάλες διακυμάνσεις από τη μονάδα. Το 

συμπέρασμα είναι πως ο καταλυτικός παράγοντας για την αύξηση του ποσοστού 

εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων στην οικονομία των ΗΠΑ είναι η 

παράλληλη αύξηση του ποσοστού υπεραξίας, δηλαδή η αύξηση του ποσοστού 

εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργαζομένων.
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6.6) Περίληψη των εμπειρικών εκτιμήσεων

Σκοπός των εμπειρικών εκτιμήσεων αποτελεί η εξακρίβωση της εμπειρικής σχέσης 

μεταξύ των μαρξικών κι ορθόδοξων κατηγοριών και η κατανόηση του νόμου κίνησης του 

καπιταλιστικού συστήματος.

Για τη περίοδο 1979 - 2001 παρατηρούμε αύξουσα τάση της μη παραγωγικής 

εργασίας έναντι της παραγωγικής, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα 

οι μη παραγωγικές δραστηριότητες σαφώς βρίσκονταν σε κατά πολύ χαμηλότερη βαθμίδα 

ανάπτυξης από ότι στις ΗΠΑ, γι’ αυτό και ο ρυθμός μεγέθυνσής τους ξεπέρασε αυτόν των 

ΗΠΑ για την υπό διερεύνηση χρονική περίοδο. Όπως αναλύσαμε διεξοδικά στο κεφάλαιο 

2 οι μη παραγωγικές δραστηριότητες συντελούν στην αναπαραγωγή και τη διατήρηση του 

συστήματος. Συνεπώς αναπτύσσονται από τη στιγμή που ο καπιταλιστικός τρόπος 

παραγωγής βρίσκεται σε προχωρημένο επίπεδο. Στην Ελλάδα η καπιταλιστικοποίηση της 

παραγωγής υπολείπεται έναντι των ΗΠΑ, επομένως το μέγεθος των μη παραγωγικών 

δραστηριοτήτων είναι σαφώς μικρότερο από εκείνο των ΗΠΑ.

Η αυξητική τάση της μη παραγωγικής εργασίας έναντι της παραγωγικής για τις δύο 

χώρες, έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνόλου των μισθών των μη παραγωγικών 

εργατών έναντι των μισθών των παραγωγικών εργατών η οποία με τη σειρά της 

τροφοδοτεί την αύξηση του ποσοστού υπεραξίας στις δύο οικονομίες. Η αντίστοιχη 

ορθόδοξη κατηγορία δηλαδή ο λόγος κερδών - μισθών, σε αντίθεση με το ποσοστό 

υπεραξίας παρουσιάζει και για τις δύο χώρες πτωτική τάση λόγω της αυξανόμενης 

βαρύτητας των μη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Εδώ διαπιστώνεται η σημασία της 

διάκρισης της εργασίας σε παραγωγική και μη παραγωγική και η διαφορά των μαρξικών 

εθνικών λογαριασμών από τους ορθόδοξους.

Στη συνέχεια εκτιμάμε το μαρξικό ποσοστό κέρδους τόσο για την Ελλάδα όσο και 

για τις ΗΠΑ όπου παρατηρούμε δυο διαφορετικές τάσεις. Στην ελληνική οικονομία το 

μαρξικό ποσοστό κέρδους μειώνεται με αντίστοιχη άνοδο της σύνθεσης κεφαλαίου, 

επαληθεύοντας για τη περίοδο 1979 - 2001 τις μαρξικές προβλέψεις. Ωστόσο μια 

προσεκτικότερη εξέταση της εξέλιξης του ποσοστού κέρδους δείχνει ότι ήδη από τα μέσα 

περίπου της δεκαετίας του 1980 αυξάνεται έστω με βραδύ ρυθμό πράγμα που δείχνει ότι 

και η ελληνική οικονομία εισέρχεται έστω και αργά σε μια ανοδική φάση. Η ανοδική αυτή 

φάση είναι πιο διάφανη στην οικονομία των ΗΠΑ, όπου παρατηρούμε άνοδο του μαρξικού 

ποσοστού κέρδους, με αντίστοιχη πτώση της σύνθεσης κεφαλαίου. Κύρια αιτία είναι η 

οικονομική κρίση του 1970-1980 και η κάμψη του εργατικού και του διεκδικητικού

62



Πολιτική Οικονομία των Εθνικών Λογαριασμών

κινήματος στις ΗΠΑ, η αυξημένη ανεργία και η εντατικοποίηση της εργασίας και 

γενικότερα η επιθετική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων που ακολούθησε και ευνοήθηκε 

από τη συντηρητικές κυβερνήσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη ραγδαία αύξηση του 

ποσοστού υπεραξίας που παρέσυρε μαζί της και το μαρξικό ποσοστό κέρδους. Όμως όπως 

αναφέρουμε και στη παράγραφο 6.4, η περίοδος 1979 - 2001 είναι σχετικά περιορισμένη 

ώστε να εξάγουμε γενικούς κανόνες. Η περίοδος αμέσως μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 

(1947- 2001) χαρακτηρίζεται αρχικά από άνοδο του ποσοστού κέρδους μέχρι περίπου τα 

τέλη του 1960, όπου κι ακολουθεί ραγδαία πτώση έως τα μέσα της δεκαετίας του 1980. 

Στη συνέχεια ακολουθεί άνοδος του ποσοστού κέρδους χωρίς ωστόσο να προσεγγίζει το 

επίπεδο της δεκαετίας του 1960. Όσο αφορά το ορθόδοξο ποσοστό κέρδους για τις δύο 

οικονομίες παρουσιάζουν αντίστοιχη τάση με το μαρξικό ποσοστό κέρδους, καθώς το 

ορθόδοξο ποσοστό κέρδους κινείται στα όρια του μαρξικού.

Τέλος εκτιμάμε το ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων από 

τους καπιταλιστές (το ποσοστό εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργαζομένων ισούται με 

το ποσοστό υπεραξίας). Στην ελληνική οικονομία για τη περίοδο 1979 - 2001, 

παρατηρούμε πως το ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων είναι 

χαμηλό σε σχέση με εκείνο των παραγωγικών εργαζομένων. Σταδιακά όμως αυξάνεται και 

συγκλίνει με εκείνο των παραγωγικών εργαζομένων. Αντιθέτως στην οικονομία των ΗΠΑ 

παρατηρούμε πως αρχικά το ποσοστό εκμετάλλευσης των μη παραγωγικών εργαζομένων 

είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο των παραγωγικών. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

πέφτει κάτω από το ποσοστό εκμετάλλευσης των παραγωγικών εργαζομένων, χωρίς 

γενικά να παρουσιάζουν μεταξύ τους ιδιαίτερες αποκλίσεις στη διάρκεια της περιόδου 

1979-2001.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: INTERNATIONAL SYSTEM OF INDUSTRIAL 
CLASSIFICATION (ISIC), REVISION 3

A/A ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

1 Γεωργία, κτηνοτροφία 1

2 Δασοκομία, υλοτομία 2

3 Αλιεία 5

4 Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης 10

5 Άντληση αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου 11

6 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου 12

7 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 13

8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 14

9 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 15

10 Παραγωγή προϊόντων καπνού 16

11 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 17

12 Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών 18

13 Είδη δέρματος, ταξιδιού, υποδημάτων 19

14 Βιομηχανία ξύλου (εκτός των επίπλων) 20

15 Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων του 21

16 Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου, εικόνας 22

17 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 23

18 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 24

19 Προϊόντα από ελαστικό, πλαστικά 25

20 Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών 26

21 Παραγωγή βασικών μετάλλων 27

22 Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα) 28

23 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 29

24 Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ 30

25 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές 31

26 Συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών 32

27 Ιατρικά όργανα, όργανα ακρίβειας, οπτικά 33

28 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων 34

29 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 35

30 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες 36
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31 Ανακύκλωση 37

32 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 40

33 Συλλογή, καθαρισμός, διανομή νερού 41

34 Κατασκευές 45

35 Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων 50

36 Χονδρικό εμπόριο 51

37 Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών 52

38 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 55

39 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών 60

40 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών 61

41 Αεροπορικές μεταφορές 62

42 Βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες 63

43 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 64

44 Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί 65

45 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία 66

46 Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 67

47 Διαχείριση ακίνητης περιούσιας 70

48 Ενοικίαση μηχανημάτων, οικιακών συσκευών 71

49 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 72

50 Έρευνα και ανάπτυξη 73

51 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 74

52 Δημόσια διοίκηση και άμυνα 75

53 Εκπαίδευση 80

54 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 85

55 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων 90

56 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 91

57 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες 92

58 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 93

59 Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό 95

60 Διεθνείς Οργανισμοί 99
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙ
ΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΣΗ TOY ISIC, REVISION 3

α) Παραγωγικοί Κλάδοι

ΑΙΑ ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

1 Γεωργία, κτηνοτροφία 1

2 Δασοκομία, υλοτομία 2

3 Αλιεία 5

4 Εξόρυξη άνθρακα, λιγνίτη, τύρφης 10

5 Άντληση αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου 11

6 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου 12

7 Εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων 13

8 Λοιπά ορυχεία και λατομεία 14

9 Βιομηχανία τροφίμων και ποτών 15

10 Παραγωγή προϊόντων καπνού 16

11 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων 17

12 Κατασκευή ειδών ένδυσης, γουναρικών 18

13 Είδη δέρματος, ταξιδιού, υποδημάτων 19

14 Βιομηχανία ξύλου (εκτός των επίπλων) 20

15 Κατασκευή χαρτιού και προϊόντων του 21

16 Εκδόσεις, εκτυπώσεις, αναπαραγωγή ήχου, εικόνας 22

17 Προϊόντα διύλισης πετρελαίου 23

18 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων 24

19 Προϊόντα από ελαστικό, πλαστικά 25

20 Άλλα προϊόντα μη μεταλλικών ορυκτών 26

21 Παραγωγή βασικών μετάλλων 27

22 Μεταλλικά προϊόντα (εκτός μηχανήματα) 28

23 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού 29

24 Κατασκευή μηχανών γραφείου και Η/Υ 30

25 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές 31

26 Συσκευές ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών 32

27 Ιατρικά όργανα, όργανα ακρίβειας, οπτικά 33

28 Κατασκευή αυτοκίνητων οχημάτων 34

29 Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών 35

30 Κατασκευή επίπλων, λοιπές βιομηχανίες 36

31 Ανακύκλωση 37
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32 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου 40

33 Συλλογή, καθαρισμός, διανομή νερού 41

34 Κατασκευές 45

35 Ξενοδοχεία και εστιατόρια 55

36 Χερσαίες μεταφορές, μεταφορές μέσω αγωγών 60

37 Μεταφορές μέσω υδάτινων οδών 61

38 Αεροπορικές μεταφορές 62

39 Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες 64

40 Πληροφορική και συναφείς δραστηριότητες 72

41 Έρευνα και ανάπτυξη 73

42 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες 74

43 Εκπαίδευση 80

44 Υγεία και κοινωνική μέριμνα 85

45 Διάθεση λυμάτων και απορριμμάτων 90

46 Δραστηριότητες οργανώσεων μ.α.κ. 91

47 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές, αθλητικές δραστηριότητες 92

48 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 93
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β) Μη Παραγωγικοί Κλάδοι

Α/Α ΚΛΑΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

1 Εμπόριο, επισκευή αυτοκινήτων, πωλήσεις καυσίμων 50

2 Χονδρικό εμπόριο 51

3 Λιανικό εμπόριο, επισκευή οικιακών συσκευών 52

4 Βοηθητικές μεταφορικές δραστηριότητες 63

5 Ενδιάμεσοι νομισματικοί οργανισμοί 65

6 Ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία 66

7 Άλλοι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί 67

8 Διαχείριση ακίνητης περιούσιας 70

9 Ενοικίαση μηχανημάτων, οικιακών συσκευών 71

10 Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες31 74

11 Δημόσια διοίκηση και άμυνα 75

12 Ιδιωτικά νοικοκυριά με οικιακό προσωπικό 95

13 Διεθνείς Οργανισμοί 99

31 Ο κλάδος «Άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες (74)» σύμφωνα με το ISIC, διακρίνεται στον υποκλάδο 
«Νομικές, τεχνικές και διαφημιστικές υπηρεσίες (741-3)» και στον υποκλάδο «Άλλες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες (749)». Τον πρώτο υποκλάδο τον εντάσουμε στη μη παραγωγική εργασία και τον δεύτερο 
στη παραγωγική εργασία
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Groningen Growth and Development Center: www.ggdc.net 

OECD STAN Database for Industrial Analysis: www.sourceoecd.org 

Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος: www.statistics.gr
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Bureau of Economic Analysis: www.bea.gov 

Census Bureau of Statistics: www.census.gov 

Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών: www.iobe.gr 

Federal Reserve Board: www.federalreserve.gov
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