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Αντικείµενο της εισήγησης είναι:

(i) το βασικό σύστηµα προσδιορισµού των εµπορευµατικών τιµών και της κατανοµής του
κοινωνικού εισοδήµατος του Piero Sraffa, και

(ii) των σχέσεών του µε το σύστηµα τιµών τουWassily Leontief.

Ειδικότερα, δείχνεται, καταρχάς, πώς το σύστηµα τιµών του Sraffa δύναται να εξαχθεί
βάσει εκείνου του Leontief, το οποίο δοµείται µέσω του Πίνακα Εισροών-Εκροών.

Εν συνέχεια, προσδιορίζονται οι βαθµοί ελευθερίας του σραφφαϊανού συστήµατος τιµών
και οι τρόποι διά των οποίων αυτό καθίσταται προσδιορισµένο.

Τέλος, αντιπαραβάλλονται οι εναλλακτικοί σραφφαϊανοί τρόποι προσδιορισµού του
συστήµατος, µε τον τρόπο προσδιορισµού που πρότειναν, για τη µακροχρόνια περίοδο, οι
Νεοκλασικοί, οι Μετακεϋσιανοί, οι Κλασικοί οικονοµολόγοι και ο Karl Marx.



Πίνακας εισροών-εκροών

• Υποθέτουµε ένα απλουστευµένο οικονοµικό σύστηµα το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση στασιµότητας
ως προς το εργατικό δυναµικό, την τεχνογνωσία και την κατανάλωση.

• Επίσης ότι κάθε έτος παρατηρούνται οι ίδιες φυσικές ροές εµπορευµάτων και υπηρεσιών.

• Έστω ότι το οικονοµικό σύστηµα περιλαµβάνει τρεις παραγωγικές διαδικασίες (ή κλάδους), µέσω των
οποίων παράγονται σίτος w σίδηρος i και γαλοπούλες t.

• Η πρώτη στήλη περιέχει τις φυσικές ποσότητες σίτου (240 τόνοι) σιδήρου (12 τόνοι) και γαλοπούλες
(18 gross, ένα gross=12 δωδεκάδες) που εισρέουν στον κλάδο του σίτου και κάτω από το βέλος, την
παραγόµενη φυσική ποσότητα σίτου ( 450 τόνοι ).

• Τα διάφορα εµπορεύµατα εκφράζονται σε διαφορετικές µονάδες µέτρησης, έτσι δεν µπορούµε να
προσθέσουµε τους αριθµούς που περιέχονται σε µια στήλη.



w         i t            
w                    240 + 90 + 120 = 450

i 12        + 6       + 3             = 21

t                        18 + 12 + 30               =60

450            21               60

Πίνακας 1
Ροές αγαθών σε φυσικούς όρους



• Οι εµφανιζόµενες ποσότητες των εµπορευµάτων χρησιµοποιούνται εν µέρει ως µέσα παραγωγής
και εν µέρει ως µέσα κατανάλωσης για τις ανάγκες των εργαζοµένων σε κάθε κλάδο.

• Μπορούµε να διακρίνουµε τις τεχνικές σχέσεις µεταξύ των διαφόρων κλάδων, από τις σχέσεις
µεταξύ των εν λόγω κλάδων και της τελικής ζήτησης (κατανάλωση και επένδυση).

• Ας υποθέσουµε πως στο οικονοµικό αυτό σύστηµα απασχολούνται 60 εργάτες, οι οποίοι
κατανέµονται στους τρείς κλάδους ανά 18,12 και 30 αντίστοιχα. Υποθέτουµε ότι κάθε εργάτης
καταναλώνει κατά µέσο όρο 3 τόνους σίτου και µισό gross γαλοπούλες.

• Έτσι έχει προστεθεί µια τελευταία γραµµή στην οποία εµφανίζονται οι ετήσιες ροές υπηρεσιών
εργασίας στους διάφορους κλάδους εκφρασµένες σε ανθρωποέτη και µια τελευταία στήλη στην
οποία εµφανίζεται η συνολική κατανάλωση κάθε εµπορεύµατος εκφρασµένη σε φυσικούς όρους.
Η γραµµή και η στήλη αυτή µπορούν να χαρακτηρισθούν ως τελικός τοµέας.



Πίνακας 2
Ροές αγαθών και υπηρεσιών εργασίας

w             i                t             Τελικός τοµέας 

w                    186            54             30                  180              = 450

i                        12               6              3                      - = 21

t                        9                6              15                    30               =60

Τελικός τοµέας                    18          12              30                       - =60

450         21             60



Η µήτρα των διακλαδικών συντελεστών

Οι τεχνικές µέθοδοι της παραγωγής παρίστανται από µια µήτρα διακλαδικών συντελεστών.

186/450 54/21 30/60   0,4133    2,5714   0,5    
A=      12/450  6/21  3/60     =    0,0266    0,2857    0,05  

9/450    6/21  15/60   0,02       0,2857    0,25 

Η συνολική ποσότητα εργασίας του συστήµατος είναι Q=60 εργάτες
Το διάνυσµα συντελεστών άµεσης εργασίας:

an= [ 18/450  12/21 30/60 ]= [0,04  0,5714 0,5]



Σύστηµα Sraffa

Οι σχέσεις που εξετάσαµε µπορούν να επαναδιατυπωθούν στα πλαίσια του θεωρητικού σχήµατος 
του Sraffa.

Οι υποθέσεις που διέπουν την ανάλυση εδώ είναι:

1) Το οικονοµικό σύστηµα είναι σε στασιµότητα.

2) Οι µέθοδοι της παραγωγής είναι τέτοιες ώστε κάθε κλάδος παράγει ένα µοναδικό εµπόρευµα 
χρησιµοποιώντας µια συγκεκριµένη ποσότητα εργασίας και συγκεκριµένες φυσικές ποσότητες 
εµπορευµάτων.



Οι τεχνικές µέθοδοι της παραγωγής παρίστανται από µια µήτρα διακλαδικών συντελεστών.

a11 a12 …       a1i  …. a1,n-1      

a21 a22 …      a2i ….               a2,n-1       

……                                                                                                    
A=       ai1 ai2 …       aii ….                     ai,n-1      ( Ι )

…….
an-1,1 an-1,2 …   an-1,i    ……              an-1,n-1 

και το διάνυσµα – γραµµή συντελεστών άµεσης εργασίας

an =  [ an1 an2 …     ani ……   an,n-1]               ( ΙΙ )



Το σύστηµα τιµών

Η προστιθέµενη αξία χωρίζεται σε δυο κατηγορίες µισθούς και κέρδη. Το χρηµατικό ωροµίσθιο
συµβολίζεται µε w και το ποσοστό κέρδους µε r.

Επίσης, ισχύει:

Εισπράξεις = χρηµατική αξία φθαρέντων µέσων παραγωγής + µισθοί +κέρδη

Όπου:

Εισπράξεις = px, όπου p είναι η µοναδιαία τιµή του εµπορεύµατος και x οι µονάδες του εµπορεύµατος
που παράγονται.

Xρηµατική αξία φθαρέντων µέσων παραγωγής = pAx, όπου A είναι οι µονάδες του εµπορεύµατος που
απαιτούνται για να παραχθεί 1 µονάδα ακαθάριστου προϊόντος από το ίδιο εµπόρευµα.

Μισθοί = wax, όπου w είναι το χρηµατικό ωροµίσθιο και a οι µονάδες εργασίας που απαιτούνται για να
παραχθεί 1 µονάδα ακαθάριστου προϊόντος.



Ποσοστό κέρδους = κέρδη / συνολικό προκαταβεβληµένο κεφάλαιο.

Εποµένως, εάν υποθέσουµε ότι οι µισθοί καταβάλλονται στο τέλος της περιόδου παραγωγής,
ισχύει: κέρδη = r (pAx).

Επειδή εισπράξεις = χρηµατική αξία φθαρέντων µέσων παραγωγής + µισθοί +κέρδη, έπεται:

px= pAx + r (pAx) +wax

px=(1+ r) (pAx) +wax, και διαιρώντας µε το x

p= (1+ r) (pA) +wa

Όταν η αποταµίευση των εργαζοµένων είναι µηδενική (όπως θεωρούν οι Κλασικοί
οικονοµολόγοι και οMarx), µπορούµε να γράψουµε:

w=pb

όπου το b συµβολίζει το εξωγενώς δεδοµένο καλάθι (διάνυσµα) του πραγµατικού ωροµισθίου,
δηλαδή των εµπορευµάτων που αγοράζουν οι εργαζόµενοι µε το χρηµατικό ωροµίσθιό τους.



Με δεδοµένη την τεχνική [ Α, an ] οι τιµές προσδιορίζονται από το σύστηµα εξισώσεων:

(a11 p1 +      a21p2 +…+ ai1pi +  …. + an-1,1pn-1) (1+r) +an1w = p1

(a12 p1 +       a22p2 + .. + ai2pi + …. + an-1,2pn-1)  (1+r) +an2w = p2 ( ΙΙΙ)
…….

( a1i p1 +           a2ip2 +  … +  aiipi +  …. +  an-1,ipn-1) (1+r) +aniw = pi

…….
( a1,n-1 p1 +         a2,n-1p2 + …+ ainpi + … + an,n-1pn-1) (1+r) +an,n-1w=pn-1



Όπως και στα προηγούµενα p1 , p2 ,….p n-1 είναι οι τιµές των εµπορευµάτων 1,2,….n-1.

Το σύστηµα (III) µπορεί να γραφεί συνεκτικότερα ως:

p A (1+ r) +an w = p         

Όπου το p συµβολίζει το διάνυσµα  (-γραµµή) των τιµών. 

Tο σύστηµα αυτό περιέχει (n-1) εξισώσεις µε (n +1) αγνώστους, τους  w, r και τις (n-1) τιµές p1, p2

,….pn-1. 

Οι άγνωστοι είναι κατά δυο περισσότεροι από τις εξισώσεις.

Έτσι, εξισώνουµε την τιµή ενός από τα εµπορεύµατα (π.χ. του εµπορεύµατος k) µε την µονάδα, δηλαδή: 

θέτουµε pk = 1 , και λέµε ότι το εµπόρευµα k: είναι το «µέτρο µέτρησης των τιµών (standard of value)»

ή, αλλιώς, το numéraire. 



Εποµένως:

(i). Τώρα έχουµε ένα σύστηµα n εξισώσεων µε n + 1 αγνώστους, δηλαδή ένα σύστηµα µε 1

βαθµό ελευθερίας.

(ii). Άγνωστοι είναι η µία από τις δύο µεταβλητές κατανοµής του κοινωνικού εισοδήµατος

(δηλαδή, το χρηµατικό ωροµίσθιο, w, ή το ποσοστό κέρδους, r) και οι τιµές των εµπορευµάτων.

(iii). Αποδεικνύεται ότι το σύστηµά µας ενέχει µία γνησίως φθίνουσας σχέση ανάµεσα στο w

και το r:Αυτή είναι η «καµπύλη w-r» («wage-profit rate curve»).Απεικονίζεται στο Σχήµα 1.

(iv). Έτσι, για την επίλυση του συστήµατος δίνεται εξωγενώς είτε το w είτε το r. Με αυτόν τον

τρόπο προσδιορίζεται ενδογενώς το r ή, αντιστοίχως, το w, και, συνεπώς, οι τιµές όλων των

εµπορευµάτων. Ο εξωγενής καθορισµός του χρηµατικού ωροµισθίου πραγµατοποιείται για

παράδειγµα, βάσει διαπραγµατεύσεων µεταξύ εργατικών συνδικάτων-ενώσεων

κεφαλαιοκρατών-Κράτους.



(v). Άρα, είναι λάθος να θεωρείται ότι σε ένα πραγµατικό οικονοµικό σύστηµα, τόσο το

ωροµίσθιο όσο και το ποσοστό του κέρδους προσδιορίζονται κατά βούληση.
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Σχήµα 1. Η καµπύλη w-r: Προσδιορισµός του ποσοστού κέρδους για εξωγενώς δεδοµένο 
χρηµατικό ωροµίσθιο ή αντιστρόφως 



Το συµπέρασµά µας είναι, λοιπόν, ότι το παρόν σύστηµα εξισώσεων δεν αρκεί για τον

προσδιορισµό όλων των αγνώστων. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του w ή του r θα πρέπει να

αναζητηθούν εκτός αυτού του συστήµατος.

Αναζήτηση σχέσης η οποία καθιστά το σύστηµα τιµών προσδιορισµένο

Το πρόβληµα που αναφέρθηκε έχει πίσω του µια µακρά ιστορία κατά την εξέλιξη της
οικονοµικής σκέψης.

Οι Kλασικοί οικονοµολόγοι και ο Marx είχαν γνώση της απροσδιοριστίας του συστήµατος
τιµών. Έλυσαν το πρόβληµα θεωρώντας ότι το πραγµατικό ωροµίσθιο, b, προσδιορίζεται µέσω
σχέσεων εκτός του οικονοµικού συστήµατος. Με βάση τις βιολογικές ανάγκες επιβίωσης,
κατάλληλα προσαρµοσµένες ανάλογα µε τις κοινωνικές συνθήκες, καθώς και το συσχετισµό
ταξικών δυνάµεων µεταξύ εργαζοµένων και κεφαλαιοκρατών, και τις συνθήκες στην αγορά
εργασίας.



Αν και µαθηµατικά ορθή, αυτή η προσέγγιση των Κλασικών και του Marx δεν χρησιµοποιείται

συχνά στις ηµέρες µας, όπου κυριαρχούν οι χρηµατοπιστωτικές σχέσεις και, εποµένως, ο

εξωγενής καθορισµός του ωροµισθίου σε υλικούς όρους (δηλαδή, ως φυσικές ποσότητες

εµπορευµάτων) φαίνεται να στερείται ρεαλιστικότητας.

Πάντως, µετά τη συµβολή του Sraffa, η τάση των περισσότερων οικονοµολόγων είναι να θεωρούν

είτε το χρηµατικό ωροµίσθιο είτε το ποσοστό κέρδους ως εξωγενώς δεδοµένο. Ο ίδιος ο Sraffa

περιορίζεται στο να εξετάζει τις εναλλακτικές λύσεις του συστήµατος των τιµών για όλες τις

δυνατές, εξωγενείς τιµές είτε του χρηµατικού ωροµισθίου είτε του ποσοστού κέρδους.



Εν κατακλείδι:
(i). Οι Κλασικοί οικονοµολόγοι και οMarx «κλείνουν» το σύστηµα µε τον εξωγενή προσδιορισµό του
πραγµατικού ωροµισθίου.
(ii). Οι Νεοκλασικοί οικονοµολόγοι λαµβάνουν ως δεδοµένο το ρυθµό µεγέθυνσης του εργατικού
δυναµικού (δηλαδή της προσφοράς εργασίας). Εν συνεχεία, αξιώνοντας ότι το σύστηµα οδηγείται
στην πλήρη απασχόληση εργασίας, εξισώνουν αυτόν το ρυθµό µε το ρυθµό επισώρευσης του
κεφαλαίου. Έτσι, το ποσοστό κέρδους προσδιορίζεται µέσω του µηχανισµού αποταµιεύσεων-
επενδύσεων.
(iii). Οι Μετακεϋσιανοί οικονοµολόγοι επιλέγουν τον εξωγενή καθορισµό του ρυθµού επισώρευσης
κεφαλαίου, ο οποίος επιλέγεται από τους επιχειρηµατίες. Έτσι, το ποσοστό κέρδους προσδιορίζεται
µέσω του µηχανισµού αποταµιεύσεων-επενδύσεων.
(iv). Οι Σραφφαϊανοί οικονοµολόγοι απορρίπτουν τις θεωρήσεις τόσο των Κλασικών όσο και των
Νεοκλασικών ως µάλλον εξωπραγµατικές. Δεν απορρίπτουν εξαρχής τη θεώρηση των
Μετακεϋνσιανών, αλλά κρίνουν επίσης ότι ο εξωγενής καθορισµός του χρηµατικού ωροµισθίου ή,
ακόµα, ο προσδιορισµός του ποσοστού κέρδους µέσω και των επιτοκίων χορηγήσεων-καταθέσεων
του τραπεζικού συστήµατος αποτελούν εναλλακτικές, ρεαλιστικές δυνατότητες.


