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dw/dr = Παραδοσιακή Π.Ο.
+

Σραφφαϊανή Π.Ο.
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Ι. Πιάνοντας τη Ρίζα του Προβλήµατος σε 4 Βήµατα

Βήµα 1. Η Βασική Σχέση:

Το καθαρό προϊόν ή πλεόνασµα (surplus) κατανέµεται σε µισθούς και κέρδη:
Υ = ΜΙΣΘΟΙ + ΚΕΡΔΗ, όπου

ΜΙΣΘΟΙ = w L, ΚΕΡΔΗ = r K
Άρα:

Υ = w L + r K --->
Y/L = w + r (K/L) --->

όπου: y = Y / L: η µέση παραγωγικότητα εργασίας
k = K / L: η ένταση κεφαλαίου

y = w + r k



Βήµα 2.Μεταβολή:
dy = dw + (dr) k + r (dk) --->
(dy/dk) = (dw/dk) + (dr/dk)k + r --->

Βήµα 3. Πότε Ισχύει η Παραδοσιακή Πολιτική Οικονοµία; Δηλαδή,

Απάντηση:
H Παραδοσιακή Π.Ο. ισχύει όταν και µόνο όταν:

Περίπτωση 1. dy/dk = r (Θεωρία της Οριακής Παραγωγικότητας)

Περίπτωση 2. dk/dr = 0

dw/dr = – k + {[(dy/dk) – r] (dk/dr)}

dw/dr = – k ? 



Συµπέρασµα Ι
Στην καλύτερη περίπτωση, η Παραδοσιακή Π.Ο. ισχύει σε οιονεί-
µονοτοµεακές οικονοµίες. [Εισήγηση κας Κεσπέρη]

Συµπέρασµα ΙΙ

όπου:

Παραδοσιακή «Συνιστώσα» = – k

Σραφφαϊανή «Συνιστώσα» = [(dy/dk) – r] (dk/dr)

Ο Πλήρης Νόµος της 
Κατανοµής του Κοινωνικού Εισοδήµατος

dw/dr = Παραδοσιακή Π.Ο.
+

Σραφφαϊανή Π.Ο.



Βήµα 4. Η Ρίζα του Προβλήµατος:

Ερώτηµα: Γιατί δεν ισχύει η Παραδοσιακή Πολιτική Οικονοµία; Γιατί,
δηλαδή, αυτή δεν ανακάλυψε τον πλήρη Νόµο της Κατανοµής του
Εισοδήµατος, αλλά µόνο ένα τµήµα του;

Απάντηση: Διότι θεώρησε ότι, για δεδοµένη τεχνική παραγωγής, η
«Ποσότητα του Κεφαλαίου», Κ, και, συνεπώς, η Ένταση Κεφαλαίου, k
= K / L, είναι µεγέθη, τα οποία δεν εξαρτώνται από:

(i). τις µεταβλητές της κατανοµής του εισοδήµατος (r, w), και

(ii). τις τιµές των εµπορευµάτων.



Ώστε, η επαναθεµελίωση της επιστήµης της Πολιτικής Οικονοµίας οφείλει να
εκκινεί, ακριβώς, από την επίγνωση αυτού του γεγονότος. Αυτή ήταν η
πρωτεύουσα τοµή του Piero Sraffa, µε το βιβλίο του: Παραγωγή
Εµπορευµάτων µέσω Εµπορευµάτων. Πρελούδιο σε µία Κριτική της Οικονοµικής
Θεωρίας (1960).

 

       ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

 

     

 

                                                        ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

                                                

                                                  

                                               ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

 

Ο Φαύλος Κύκλος της Παραδοσιακής Π.Ο. 



 
Αγγλική έκδοση, 1960                 Ελληνική έκδοση, 1985 
 

Απόδειξη: Κεφ. 2, 6 και 12 
 

 
Piero Sraffa, 1929 



ΙΙ. Το Τέλος του Πρώτου Κύµατος Υπέρβασης (1970)

Ø To βιβλίο του Sraffa ---> «Διαµάχη των δύο Cambridge στη
Θεωρία του Κεφαλαίου».

Ø Οµάδα Sraffa/Cambridge Αγγλίας έναντι Οµάδας Paul
Samuelson (Νοµπέλ 1970) και Robert Solow (Νοµπέλ
1987)/ΜΙΤ, Cambridge ΗΠΑ.

Ø Νοέµβριος 1966: Συµπόσιο του περιοδικού Quarterly Journal of
Economics (Vol. 80 (4)), µε θέµα: «Παράδοξα στη Θεωρία του
Κεφαλαίου», και εκδότη των υλικών τον επικεφαλής των
νεοκλασικών οικονοµολόγων P. Samuelson. Στη συζήτηση δεν
µετείχε ο Sraffa, αλλά δύο σηµαντικοί µαθητές του ο Luigi
Pasinetti και ο Pierangelo Garegnani. Το τελικό πόρισµα του
Samuelson είναι [σε κάπως ελεύθερη µετάφραση]:



Το φαινόµενο της επαναχρησιµοποίησης τεχνικής δεν δύναται να
αποκλειστεί. Εποµένως, το Νεοκλασικό Θεώρηµα ότι µία µείωση του
ποσοστού κέρδους οδηγεί σε αύξηση της έντασης κεφαλαίου και της
παραγωγικότητας της εργασίας δεν ισχύει. […] Εάν όλα αυτά
προκαλούν πονοκεφάλους στους νοσταλγούς των συναφών
νεοκλασικών διδασκαλιών, τότε θα πρέπει να υπενθυµίσουµε στους
εαυτούς µας ότι οι µελετητές δεν γεννιούνται για να ζουν ανέµελα.
Πρέπει να σεβόµαστε και να αξιολογούµε τα γεγονότα της ζωής.

Paul Anthony Samuelson
(1915-2009)



Ø Το «Πρώτο Κύµα» ολοκληρώνεται το 1970, µε τη δηµοσίευση του
πολύκροτου άρθρου του Garegnani, όπου (i) γενικεύονται οι σραφφαϊανές
αναλύσεις, και (ii) αποδεικνύεται, οριστικά και αµετάκλητα, ότι η Νεοκλασική
Θεωρία ισχύει µόνο σε τετριµµένες ή εξωπραγµατικές περιπτώσεις.

Garegnani, P. (1970) Heterogeneous capital, the production function and the theory of
distribution, The Review of Economic Studies, 37 (3), pp. 407-436.

Pierangelo Garegnani (1930-2011)



ΙΙΙ. Το Δεύτερο Κύµα (Από το 1970 έως Σήµερα)

ΙΙΙ.1. Τρία (3) Μικροοικονοµικά Ζητήµατα («Γενικής Ισορροπίας»)

ΙΙΙ.1.1. Τιµές-Κατανοµή Εισοδήµατος

όπου:

Παραδοσιακή «Συνιστώσα» = ki – kj

Σραφφαϊανή «Συνιστώσα» = r [(dki/dr) – (dkj/dr)]

Ο Πλήρης Νόµος 
Τιµών-Κατανοµής Εισοδήµατος

d(pi/pj)/dr = Παραδοσιακή Π.Ο.
+

Σραφφαϊανή Π.Ο.



«Καταρράκτης» Άµεσων Συνεπειών:

1. Οι σχετικές τιµές των εµπορευµάτων δεν ισούνται ούτε µε τις σχετικές
µέσες εργασιακές αξίες τους (Καθαρά Εργασιακή Θεωρία της Αξίας) ούτε
µε τις σχετικές οριακές εργασιακές αξίες τους (Νεοκλασική Θεωρία).
Μάλιστα, οι τιµές αλλάζουν απρόβλεπτα µε την κατανοµή του
εισοδήµατος.

2. Τα Συγκριτικά πλεονεκτήµατα µίας εθνικής οικονοµίας εξαρτώνται και
από την κατανοµή του εισοδήµατος.Μάλιστα, µε απρόβλεπτο τρόπο.

3. Το Ελεύθερο Διεθνικό Εµπόριο δεν οδηγεί κατ’ ανάγκην σε
καταναλωτικά οφέλη. Σε αυτή την περίπτωση, απαιτείται άσκηση
Εµπορικής Πολιτικής.

4. Δεν ισχύει το Θεώρηµα Stolper-Samuelson (1941).

5. Δεν ισχύει το Θεώρηµα της Διεθνικής «Εξίσωσης των Αµοιβών των
Συντελεστών Παραγωγής» (πρωτοδιατυπώθηκε από τον Samuelson, 1948).



Από το βιβλίο του Sraffa, Σχήµα 3, p. 38



ΙΙΙ.1.2. «Αντίστροφες» (Φθίνουσες) Καµπύλες Σχετικής Προσφοράς

pi/pj Ζήτηση (Ζ)

Προσφορά (Π)

0
qi/qj

Άµεσες Συνέπειες:

1. Η ισορροπία προσφοράς-ζητήσεως δύναται να είναι δυναµικά
ασταθής.

2. Δεν ισχύει ο Νόµος του Συγκριτικού Πλεονεκτήµατος (της Κλασικής
και Νεοκλασικής Π.Ο.).

Αρχή Υ. Ζ. Walras
d(pi/pj)/dt = α (Ζ – Π)

α > 0



ΙΙΙ.1.3. Καµπύλες w-rΜεταβλητής Μονοτονίας

w

w1

0
r1 r2 r

Άρα, σε µία τιµή του ωροµισθίου είναι δυνατόν να αντιστοιχούν δύο (ή
περισσότερες) τιµές του ποσοστού κέρδους και, έτσι, δύο (ή
περισσότερες) τιµές για κάθε ένα εµπόρευµα.



Άµεσες Συνέπειες:

1. Στη Μαρξιστική Πολιτική Οικονοµία
Η εργασιακή αξία κάθε εµπορεύµατος «µετασχηµατίζεται» σε δύο (ή
περισσότερες) τιµές. Και ένα «ποσοστό υπεραξίας» «µετασχηµατίζεται» σε
δύο (ή περισσότερα) ποσοστά κέρδους. Εποµένως, γκρεµίζονται τα
θεµέλια της Μαρξιστικής Λογικής του «Προβλήµατος του
Μετασχηµατισµού» των «εργασιακών αξιών σε τιµές» και της «υπεραξίας
σε κέρδος».

2. Στη Νεοκλασική Πολιτική Οικονοµία
Με δεδοµένη την καµπύλη w-r βρίσκουµε τη Συνάρτηση Ολικού
Κόστους (ΣΟΚ). Και δεδοµένης της ΣΟΚ, χρησιµοποιούµε το Λήµµα
του Shephard (Theory of Cost and Production Functions, 1953) για να
βρούµε τη Συνάρτηση Παραγωγής. Όταν, όµως, η καµπύλη w-r δεν είναι
γνησίως φθίνουσα, καταλήγουµε σε µία χωρίς κανένα οικονοµικό νόηµα
Συνάρτηση Παραγωγής.



ΙΙΙ.2. Δύο (2) Μακροοικονοµικά Ζητήµατα

ΙΙΙ.2.1.Ανυπαρξία Κεϋνσιανού Πολλαπλασιαστή

Δεν υπάρχει «ο» κεϋνσιανός πολλαπλασιαστής. Υπάρχει µία µήτρα
πολλαπλασιαστών διαστάσεων n x n. Μάλιστα, τα στοιχεία αυτής της
µήτρας εξαρτώνται (πολυπλόκως) και από την κατανοµή του
εισοδήµατος.

-------------------------------
Για το σραφφαϊανό πολλ/στή και τις επιµέρους εκδοχές του θα εισηγηθούν
θεωρητικά και εµπειρικά οι κ.κ. Ν. Ντεµίρογλου, Χ. Τσιριµώκος, Γ. Σώκλης,
και Μ. Τζουβελέκας.



ΙΙΙ.2.2. «Δεξιά» ή «Αριστερή» Αντι-Υφεσιακή Εισοδηµατική
Πολιτική;
Ισχύει:

όπου: 
g: ο ρυθµός επισώρευσης του κεφαλαίου
u: ο βαθµός απασχόλησης του κεφαλαίου

πK = ΥΔ / K : η παραγωγικότητα του κεφαλαίου
ΥΔ : το δυνητικό προϊόν

k: η ένταση του κεφαλαίου.
Αλλά κάθε µεταβολή του w επηρεάζει απρόβλεπτα το βαθµό απασχόλησης,
την ένταση και την παραγωγικότητα του κεφαλαίου. Άρα, και το ποσοστό
κέρδους και, κατ’ επέκταση, το ρυθµό µεγέθυνσης της οικονοµίας.
Συµπέρασµα: Δεν υπάρχει a priori συνταγή για την απαιτούµενη
εισοδηµατική πολιτική.
-------------------------
Εισήγηση κ. Ν. Ροδουσάκη.

g          r = u [πK – (w/k)]



ΙΙΙ.3. Ζητήµατα της Γενικής Θεωρίας των Συστηµάτων
Ελέγχου 

Ορισµός: Ένα σύστηµα καλείται Πλήρως Ελέγξιµο εάν, επηρεάζοντας
καταλλήλως τις εισροές του, η αρχική κατάστασή του είναι εφικτό να
οδηγηθεί σε κάθε τελική κατάσταση, εντός πεπερασµένου χρόνου. Στην
αντίθετη περίπτωση καλείται Μη-Ελέγξιµο (Kalman, 1960, «On the
general theory of control systems»).

Rudolf Emil Kálmán (1930-2016)



Ερώτηµα: Τι είναι οι πραγµατικές εθνικές οικονοµίες: Ελέγξιµα ή
Μη-Ελέγξιµα Συστήµατα;
Απάντηση: Γενικεύοντας την ανάλυση του Sraffa και κάνοντας
Φασµατική Ανάλυση στις Μήτρες Τεχνικών Συντελεστών πολλών
πραγµατικών οικονοµιών, έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι
αυτές είναι Σχεδόν (Almost)Μη-Ελέγξιµα Συστήµατα.

Ερώτηµα: Γιατί αυτό είναι σηµαντικό;
Απάντηση: Είναι σηµαντικό γιατί:
1. Μας προσφέρει δυνατότητα πολύ µεγάλης συµπίεσης
πληροφορίας και, άρα, απλής και αξιόπιστης µοντελοποίησης.
2.Μας προσφέρει δυνατότητα πρόβλεψης.
--------------------------
Εισηγήσεις κ.κ. Σώκλη και Ροδουσάκη, καθώς και:
Νέο Βιβλίο της ΟΜΣΟ (2020): Capital Theory and Actual Economies. Value, Effective
Demand, and Distributive Cycles from a Sraffian Standpoint, Japan, Springer
(forthcoming).



IV. Τελική Θεώρηση-Συµπέρασµα

Σε µία σηµείωσή του, στις 15 Αυγούστου του 1946, ο L.
Wittgenstein (Πολιτισµός και Αξίες) γράφει:

[Τ]ο ν’ αδράχνεις τη δυσκολία στο βάθος της, αυτό είναι δύσκολο. Γιατί, αν την
πιάσεις κοντά στην επιφάνεια, θα µείνει πάντα δυσκολία. Πρέπει να τη βγάλεις
µε τη ρίζα της – κι αυτό σηµαίνει πως πρέπει να σκέφτεσαι αυτά τα πράγµατα
µ’ έναν καινούργιο τρόπο. Η αλλαγή αυτή είναι τόσο αποφασιστική, όσο ήταν,
για παράδειγµα, η αλλαγή από τον αλχηµιστικό στο χηµικό τρόπο σκέψης.
Είναι ο νέος τρόπος σκέψης, που δυσκολεύεσαι να παγιώσεις. Άπαξ και ο νέος
τρόπος σκέψης εδραιωθεί, τα παλιά προβλήµατα εξαφανίζονται – θα’ ναι
µάλιστα δύσκολο να τα ξανακαταλάβεις, γιατί τα προβλήµατα αυτά είναι
συνδεδεµένα µε τη µορφή των εκφράσεών µας – κι αν ντυθούµε µε µία νέα
µορφή, θ’απαλλαγούµε απ’ τα προβλήµατα µαζί µε το παλιό ρούχο.



Τι Αποδείξαµε;
Αποδείξαµε ότι τα Σραφφαϊανά Οικονοµικά:

1. Αδράχνουν τη δυσκολία στο βάθος της.
2. Προσφέρουν τη νέα µορφή έκφρασης των προβληµάτων
της Πολιτικής Οικονοµίας. Έτσι,
3. Βγάζουν τη δυσκολία µαζί µε τη ρίζα της.

Αποδείξαµε, λοιπόν, ότι,Μετά τον Sraffa, είναι πολύ δύσκολο
να ξανακαταλάβουµε τα παλιά ψευδο-προβλήµατα. Έχουν
εξαφανιστεί. Στρεφόµαστε σε εκείνα τα προβλήµατα, τα οποία
είναι όντως σηµαντικά.


