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Ι. Η Οικονομική Διάρθρωση της Πόλης 
στην Πλατωνική Πολιτεία

(i). Για ποιον λόγο γεννιέται η πόλη;

(ii). Πώς διαμορφώνεται η πόλη;

(iii). Πώς εξελίσσεται η πόλη;

(iv). Ποια η παράμετρος που κινητοποιεί αυτή 
την εξέλιξη;

(v). Η ανάγκη γεωγραφικής επέκτασης της 
πόλης



(i). Για ποιον λόγο γεννιέται η πόλη;

Γενεσιουργός αιτία της δημιουργίας μίας πόλης 

είναι το γεγονός ότι κανένας άνθρωπος δεν είναι 
αυτάρκης, αλλά έχει ανάγκη από πολλά πράγματα.

Έτσι, οι άνθρωποι εγκαθίστανται σε έναν 
συγκεκριμένο τόπο δημιουργώντας συνοικίες.



(ii). Πώς διαμορφώνεται η πόλη;
• Οι ανάγκες των πολιτών, οι οποίες δεν δύνανται να 

καλυφθούν από τους ιδίους, θα καθορίσουν τη μορφή της 
πόλης.

• Οι πολίτες αρχικά επιδιώκουν την κάλυψη των βασικών τους 
αναγκών (τροφή, ενδυμασία, στέγη), και έπειτα την κάλυψη 
των πλασματικών τους αναγκών.των πλασματικών τους αναγκών.

• Η πόλη βασίζεται στον καταμερισμό-συνδυασμό των 
«ιδιωτικών και συγκεκριμένων εργασιών» (K. Marx).

• Καθένας εξειδικεύεται σε μία εργασία, την οποία παράγει 
συγκριτικά καλύτερα από τους υπολοίπους, αποδεσμεύοντας 
τον εαυτό του από την παραγωγή άλλων αγαθών.



(iii). Πώς εξελίσσεται η πόλη;

• Ο καταμερισμός-συνδυασμός των εργασιών δημιουργεί 
την ανάγκη να εισαχθεί εξειδικευμένη εργασία, η οποία 
κρίνεται απαραίτητη για την παραγωγή των ήδη 
παραγόμενων προϊόντων (παράδειγμα γεωργού).

• Η πόλη θα πληθύνεται διαρκώς, διότι οι ανάγκες των 
πολιτών της θα αυξάνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα να πολιτών της θα αυξάνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα να 
απαιτείται η παραγωγή ή εισαγωγή άλλων προϊόντων.

• Οι αυξανόμενες ανάγκες οδηγούν, με τη σειρά τους, στη 
μετάβαση της πόλης από την κατάσταση της αυτάρκειας 
σε αυτήν του δια-πολιτειακού εμπορίου.



Η διενέργεια δια-πολιτειακού εμπορίου συνεπάγεται:

1. την αύξηση του πληθυσμού των παραγωγών με 
στόχο την αύξηση του προϊόντος στους 
εξαγωγικούς κλάδους.

2. τη δημιουργία νέων επαγγελμάτων (εμπόρων, 
υπηρεσίες μεταφορών).

3. τη δημιουργία νομίσματος για τη διεκπεραίωση 
των εμπορικών συναλλαγών.



(iv). Ποια η παράμετρος που κινητοποιεί αυτή 
την εξέλιξη;

Η ανάγκη είναι η κινητήριος δύναμη για κάθε 
διεύρυνση της πόλης.



(v). H ανάγκη γεωγραφικής επέκτασης της πόλης
• Στην πραγματικότητα, οι ανάγκες των πολιτών 

αυξάνονται κατά κλίμακες.

• Η πόλη θα οδηγηθεί σε μία κατάσταση 
υπερπληθυσμού, όπου η υφιστάμενη έκτασή της δεν 
θα είναι πλέον αρκετή.

• Αιτία του πολέμου είναι η ανάγκη επέκτασης της 
πόλης λόγω των κλιμακούμενων υλικών αναγκών.

• Ο πόλεμος και η μορφή του αποτελούν τη φυσική 
εξέλιξη των κοινωνικών συνθηκών που επικρατούν, 
και καθορίζονται από τον τρόπο παραγωγής.



II. Πλάτων & ΝΣΠ 

Σε τι συνίσταται ο Νόμος του Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος;

Κάθε οικονομία εξάγει (παραγωγός 
προσφέρει) το εμπόρευμα εκείνο, στο οποίο προσφέρει) το εμπόρευμα εκείνο, στο οποίο 
είναι συγκριτικά πιο παραγωγική 
(παραγωγικός). 



Υποθέσεις

• Υπόδειγμα δύο παραγωγών (A και Β)-δύο 
εμπορευμάτων (1 και 2)

• Αρχικά, οι παραγωγοί βρίσκονται σε καθεστώς 
αυτάρκειας.

• Τα εμπορεύματα αποτελούν καθαρά • Τα εμπορεύματα αποτελούν καθαρά 
καταναλωτικά αγαθά (μη βασικά 
εμπορεύματα-P. Sraffa).

• Τα εμπορεύματα παράγονται μέσω άμεσης και 
ομοιογενούς εργασίας.

• Σταθερές Αποδόσεις Κλίμακας



Δεδομένα

• Η συνολική εργασία που διατίθεται να προσφέρει ο 
κάθε παραγωγός (LA και LB)

• Οι συναρτήσεις σχετικής καταναλωτικής ζήτησης
των παραγωγών (DA και DB)

• Τεχνικές Συνθήκες Παραγωγής:

Εμπόρευμα 1 Εμπόρευμα 2

1 / Li
J : η παραγωγικότητα της εργασίας του 

παραγωγού J (          ) στην παραγωγή του 
εμπορεύματος i (          )

Εμπόρευμα 1 Εμπόρευμα 2

Παραγωγός Α L1
A L2

A

Παραγωγός Β L1
B L2

B

i 1,2

J A,B



Συγκριτικό Πλεονέκτημα

Παραγωγός Α Εμπόρευμα 1

Παραγωγός Β Εμπόρευμα 2

L1
A / L2

A < L1
B / L2

BL1
A / L2

A < L1
B / L2

B

Θα συγκροτηθεί άραγε κοινωνία, και εάν ναι, 
ποιος θα είναι ο λόγος ανταλλαγής, p1

*/p2
*, των 

εμπορευμάτων στην κατάσταση ισορροπίας;



Θα συγκροτηθεί κοινωνία, διότι εάν ο κάθε 
παραγωγός εξειδικευτεί στο εμπόρευμα εκείνο το 
οποίο παράγει συγκριτικά καλύτερα, τότε 
τουλάχιστον ένας από τους δύο παραγωγούς θα 
βρεθεί σε καλύτερη θέση από πριν, δηλαδή θα 
διευρυνθούν οι καταναλωτικές του 
δυνατότητες.δυνατότητες.

Ο λόγος ανταλλαγής θα βρίσκεται στο ενδιάμεσο 
των σχετικών λόγων των παραγωγικοτήτων της 
εργασίας των παραγωγών Α και Β:

L1
A / L2

A < p1
*/ p2

* < L1
B / L2

B



Α

Σχήμα 1. Ο προσδιορισμός του λόγου ανταλλαγής μέσω σχετικής προσφοράς-
σχετικής ζήτησης 



Ο ακριβής προσδιορισμός του λόγου 
ανταλλαγής εξαρτάται από:

1. τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής

2. τις συνολικά προσφερόμενες ποσότητες 2. τις συνολικά προσφερόμενες ποσότητες 
εργασίας από τους παραγωγούς

3. τις καμπύλες σχετικής καταναλωτικής 
ζήτησης των παραγωγών



Παρόλο που στην Πολιτεία συγκροτείται μία 
πόλη βασισμένη στην πλήρη εξειδίκευση των 
παραγωγών, και στη συνέχεια αυτή η πόλη 
διενεργεί εμπορικές συναλλαγές με άλλες 
πόλεις, δεν συνάγεται ότι ο Πλάτων είχε 
αντιληφθεί πλήρως το ΝΣΠ. 

Συγκεκριμένα, πουθενά δεν αποδίδεται ο όρος 
«συγκριτικά υψηλότερη παραγωγικότητα της 
εργασίας».



Συμπεράσματα

1. Το αίτιο της γέννησης, της διαμόρφωσης και της εξέλιξης 
της πόλης είναι η ανάγκη, απλώς καθώς εξελίσσεται η 
πόλη, διευρύνονται οι μορφές ύπαρξης και εκδήλωσής 
του.

2. Αποδίδεται μία οικονομική ερμηνεία για τον πόλεμο, η 
μορφή του οποίου καθορίζεται από τον τρόπο παραγωγής 
της πόλης-κοινωνίας.

3. Ο Πλάτων είχε αντιληφθεί τη σημασία της εξειδίκευσης, 
του καταμερισμού των εργασιών, και την αναγκαία 
μετάβαση της πόλης από την κατάσταση της αυτάρκειας 
σε αυτήν του δια-πολιτειακού εμπορίου.

4. Ο Πλάτων είχε αντιληφθεί μόνο ως έναν βαθμό τον ΝΣΠ.



Επεκτάσεις της ανάλυσης
Η διερεύνηση δύναται να γίνει πιο ρεαλιστική μέσω 
της εξέτασης συστημάτων με: 

α) αναπαραγόμενα μέσα παραγωγής

β) πολλές μη-αναπαραγόμενες εισροές

γ) συμπαραγωγή εμπορευμάτων

1. Θα διαγραφούν τα εγγενή όρια της πλατωνικής 
σκέψης.



2. Θα αναδειχθεί η καινοτόμος συμβολή της Σραφφαϊανής
Πολιτικής Οικονομίας στην οικονομική επιστήμη. Διότι, 
σε αντίθεση με ό,τι διδάσκει η Νεοκλασική Θεωρία, 
ισχύουν, όπως έχει αποδειχθεί, τα εξής:

(i).Το συγκριτικό πλεονέκτημα δεν καθορίζεται μόνο από 
τις τεχνικές συνθήκες παραγωγής και την κατανομή των 
πόρων (αρχικών εισροών), μεταξύ των διαφόρων 
οικονομιών ή υποκειμένων, αλλά και από την κατανομή οικονομιών ή υποκειμένων, αλλά και από την κατανομή 
του εισοδήματος μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.

(ii).Το ελεύθερο εμπόριο δύναται να οδηγήσει σε μείωση
της κατανάλωσης.

(iii).Δεν ισχύει πάντοτε ο Νόμος του Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος.



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.


