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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ανάλυση της Εργασιακής Θεωρίας της Αξίας και της κριτικής που ασκήθηκε 
από το Μαρξ μπορεί να λάβει μεγάλη έκταση. Ωστόσο στα περιορισμένα περιθώρια μιας 

εργασίας, εξετάζουμε τη θεωρία αυτή όπως «γεννήθηκε» από το Σμιθ και όπως 
διορθώθηκε από τον Ρικάρντο. Αυτή η θεωρία χρησιμοποιήθηκε από το Μαρξ ως όχημα 
επίθεσης κατά του καπιταλιστικού συστήματος οργάνωσης της παραγωγής.

Πιο συγκεκριμένα ο Σμίθ κυριαρχούμενος από απόψεις περί προώθησης του 

κοινωνικού συμφέροντος μέσο της επιδίωξης του ατομικού την συμβολή στην 

παραγωγικότητα του καταμερισμού των έργων. Η αξία των αγαθών διακρίνεται σε αξία 

χρήσης και αξία ανταλλαγής προβάλλοντας το παράδειγμα με το διαμάντι και το νερό, 

παραβλέποντας όμως τη σχετική στενότητα ενός αγαθού. Ως πηγή και παράλληλα μέτρο της 

αξίας εκλαμβάνεται αντίστοιχα η ποσότητα της εργασίας που αγοράζει ένα αγαθό και η 

ποσότητα της εργασίας που δαπανάται για την παραγωγή ενός αγαθού. Η αναζήτηση ενός 

αμετάβλητου μέτρου τον οδήγησε σε μεθοδολογικά λανθασμένα μονοπάτια και τελικά στην 

καταφυγή σε μια θεωρία του κόστους παραγωγής, σύμφωνα με την οποία οι άξιες των 

Αγάθων καθορίζονται από τα εισοδήματα των τριών τάξεων, των εργατών, των 

γαιοκτημόνων και των κεφαλαιούχων.

Ο Ρικάρντο μετά από πενήντα χρόνια έχοντας ως βάση την θεωρία που 

διατυπώθηκε από τον Σμιθ αναπτύσσει την Εργασιακή Θεωρία της Αξίας στο σύγγραμμα 

του Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας. Καταφέρνει να επιλύσει μερικά από 

τα προβλήματα που άφησε άλυτα η θεωρία του Σμιθ με σημαντικότερο αυτό της 

σύγκρουσης της αγοραζόμενης με την δαπανωμενη εργασία.

Η κριτική που άσκησε ο Μαρξ στους δυο προηγούμενους οικονομολόγους και 

γενικότερα στον καπιταλισμό έχει αφετηρία την εκμετάλλευση του εργάτη από τον 

κεφαλαιοκράτη που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο δεύτερος έχει την 

αποκλειστικότητα των μέσων παραγωγής. Το κέρδος είναι «προϊόν» της απλήρωτης 

εργατικής δύναμης του εργάτη που χρησιμοποιεί ο κεφαλαιοκράτης για την παραγωγή των 

αγαθών. Αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ των καπιταλιστών είναι η χρησιμοποίηση 

συνεχώς υψηλότερου ποσοστού πάγιου προς μεταβλητού κεφαλαίου, η εξαθλίωση του 

προλεταριάτου και τέλος οι επαναλαμβανόμενες καπιταλιστικές κρίσεις.
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SYLLABUS

The analysis of Labour Theory of Value and its Criticism that was practised by 

Marx can receive big great analysis. However on the limited space of this task, we examine 

this theory as "it was given birth" by Smith and as it was corrected by Ricardo. This theory 
was used by Marx as vehicle of attack at the capitalistic system of organisation of 

production.
More concretely Smith was dominated by the idea about the promotion of social 

interest through the objective of individual showed the contribution in the productivity of 

division of work. The Value of the commodities it is distinguished in value use and value 

exchange raising the example with the diamond and water, overlooking however the relative 

closeness of good. As source and at the same time measure of value is considered 

respectively the quantity of work that it buys and the quantity of work that is spent for the 

production of good. The search of immutable measure led him to methodological erroneous 

paths and final in a resort to the theory of cost production, according to which the values of 

goods are determined by the incomes of the three orders, workers, landowners and capitalists.

Ricardo developed fifty years later the Labour Theory of Value in his book 

Principles of Political Economy and Taxation having as base the theory that was 

formulated by Smith. He accomplishes to solve some problems that were unsolved by the 

theory of Smith with more important the collision between bought labor and spent labor.

The criticism that Marx exert in the two previous economists and more generally 

in the capitalism has main point the exploitation of worker by the capitalist which is result 

of the fact that the second one has the exclusivity of means of production. The profit is 

"product of' unpaid working force of worker that uses the capitalist for the production of 

goods. Result of competition between capitalists is the utilization of continuously higher 

percentage constant per variable capital, the seediness of proletariat and finally the repeated 

capitalistic crises.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τότε που εμφανίστηκε η ανθρώπινη ζωή στη γη, υπάρχει πάντοτε οικονομία, 

και ζωή επειδή η διαδικασία παραγωγής των μέσων συντήρησης των ανθρώπων είναι 

προϋπόθεση για την ίδια την ζωή. Έτσι λοιπόν η μελέτη της οικονομικής δραστηριότητας 

άρχισε από τα πρώτα χρόνια οργάνωσης των κοινωνιών. Όμως παράλληλα με την 

αυτοκατανάλωση προέκυψε η ανάγκη για ανταλλαγή των προϊόντων. Το φαινόμενο της 

ανταλλαγής προϊόντων στην αγορά - γνωστό ως αντιπραγματισμός - απασχόλησε τους 

φιλόσοφους από την αρχή της εμφάνισης του. Η αξία των αγαθών σχετική και απόλυτη 

ήταν αντικείμενο διερεύνησης από τα οικονομούντα άτομα καθότι επηρέαζε την ευημερία 

τους. Ήδη από τον 4° αιώνα π.χ. ο Αριστοτέλης έθεσε βάσεις για την ανάπτυξη μιας 

θεωρίας σχετικά με την αξία των αγαθών με το διαχωρισμό της αξίας σε αξία χρήσης και 

ανταλλακτική αξία. Στην διάρκεια του 17ου αιώνα τότε που ο εμπορικός καπιταλισμός ήταν 

στην ακμή του διάφορες θεωρίες αναπτύχθηκαν σχετικά με τη θεωρία αξίας από τους 

Πεττυ, Καντιλιον, και Στιουαρτ με τον τελευταίο να ισχυρίζεται ότι η αξία των 

εμπορευμάτων καθορίζεται από την εσωτερική τους αξία.

Αυτή ακριβώς η θέση του Στιουαρτ αποτελεσε βάση για την ανάπτυξη μιας 

θεωρίας από το Σμιθ που ερμήνευε την ανταλλακτική αξία των Αγάθων σύμφωνα με την 

ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή τους. Η θεωρία αυτή 

αποτελεσε έναυσμα και πηγή ανάπτυξης πολλών ιδεών και οικονομικών και πολιτικών που 

θα διαμόρφωναν τον τρόπο σκέψης για αρκετούς αιώνες. Η εργασιακή θεωρία της αξίας 

διατυπώθηκε στην πληρέστερη της μορφή από το Ρικάρντο ο οποίος την επικέντρωσε στην 

δαπανωμενη ποσότητα εργασίας. Ωστόσο αυτός μετασχημάτισε την αρχική θεωρία του 

Σμιθ για την αξία. Ο Μαρξ την χρησιμοποίησε για να κάνει κριτική στο καπιταλισμό. 

Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να κάνει μια ανάλυση των εργασιακών θεωριών των τριών 

αυτών σπουδαίων οικονομολόγων. Μια τέτοια ανάλυση θα υστερούσε σημαντικά όμως αν 

δεν εξετάζαμε το πλαίσιο σκέψης και αν δεν εξηγούσαμε την γενικότερη θέση αυτών των 

τριών γύρω από την οικονομική επιστήμη χωρίς όμως να απομακρυνθούμε από το 

αντικείμενο μελέτης μας. Με αυτήν εργασία θα προσπαθήσουμε να συστηματοποιήσουμε 

και να ερμηνεύσουμε, στο βαθμό που μας είναι δυνατόν μέσα στα πλαίσια μιας πτυχιακής 

εργασίας, την εκτενή βιβλιογραφία που έχει ασχοληθεί με το θέμα δίνοντας όμως 

μεγαλύτερη βαρύτητα στα σημαντικότερα συγγράμματα.

Ένα βραχύ περίγραμμα της εργασίας θα βοηθούσε στην καλύτερη εξοικείωση με το
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αντικείμενο μελέτης μας. Καταρχάς ακολουθείται μια ιστορική συνεχεία και μια χρονική 

σειρά με βάση την διατύπωση των θεωριών από τους τρεις οικονομολόγους. Έτσι λοιπόν το 

πρώτο τμήμα της εργασίας ασχολείται με τον Αδάμ Σμιθ. Αφού γίνεται μια περιεκτική 

αναφορά στην ζωή του το δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου καταπιάνεται με τις θέσεις του Σμιθ 

σχετικά με την ευεργετική για την κοινωνία επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος και τον 

επηρεασμό του από τις θεωρίες των φυσιοκρατών. Το τμήμα 1.3 εξηγεί τις οικονομικές ιδέες 

του Σμιθ καθώς και τις έννοιες της παραγωγικής και της μη παραγωγικής εργασίας. Το 

τμήμα 1.4 αναλύει τον καταμερισμό των έργων και ευεργετική επίδραση τους στην 

παραγωγικότητα της εργασίας. Το 1.5 πραγματεύεται την αξία χρήσης και την ανταλλακτική 

αξία των αγαθών και τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή από το Σμιθ. Το τμήμα 1.6 

εξηγεί την εργασιακή θεωρία του Σμιθ, διαφωτίζοντας τα λάθη που έγιναν και την μετατροπή 

της σε μια θεωρία του κόστους παραγωγής. Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου 

ερμηνεύεται ο ρόλος της φυσικής και αγοραίας τιμής και η επίδραση τους στις μετακινήσεις 

των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των κλάδων παραγωγής.

Το δεύτερο κεφαλαίο αναφέρεται στο Ρικάρντο. Μετά από κάποια γενικά στοιχεία 

το τμήμα 2.2 ασχολείται με την εργασιακή θεωρία της αξίας όπως διατυπώθηκε από το 

Ρικάρντο, ο οποίος διόρθωσε κάποια σφάλματα του Σμιθ επιτιθέμενος στην θεωρία του , 

χωρίς να μπορεί να αντιμετωπίσει άλλα, και εν μέρει δημιουργώντας κάποιες συγχύσεις. Στη 

συνέχεια αναφερόμαστε στην ερμηνεία που έδωσε ο Ρικάρντο για τις μετακινήσεις των 

παραγωγικών συντελεστών που αποσκοπούν στο κέρδος με αποτέλεσμα μια άριστη 

κατανομή αυτών. Στην τελευταία παράγραφο του κεφαλαίου καταπιανόμαστε με τη θεωρία 

του Ρικάρντο για την γαιοπρόσοδο και τα γενικά κέρδη που ακολουθούν μια πτωτική τάση

Το τρίτο κεφαλαίο κάνει μια λεπτομερή ανάλυση στην κριτική της πολιτικής 

οικονομίας όπως αυτή έγινε από το Μάρξ. Στο δεύτερο τμήμα του κεφαλαίου εξετάζεται ο 

Ιστορικός Υλισμός του Μαρξ και η αναπτύσσεται η άποψη του για το μετασχηματισμό των 

κοινωνιών ο οποίος βρίσκεται σε στενή σχέση με την τις συνθήκες παραγωγής που 

επικρατούν σε μια κοινωνία. Η παράγραφος 3.3 πραγματεύεται την θεωρία της αξίας 

σύμφωνα με το Μαρξ και το διαχωρισμό μεταξύ συγκεκριμένης και αφηρημένης εργασίας. 

Το τμήμα 3.4 αναλύει την άποψη του Μαρξ σχετικά με την πηγή προέλευσης της υπεραξίας, 

η οποία ερμηνεύεται στην εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης του εργάτη από τον 

καπιταλιστή. Τέλος η παράγραφος 3.5 καταπιάνεται με το νόμο της πτωτικής τάσης του 

κέρδους και τα αποτελέσματα τής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΣΜΙΘ

1.1 Γενικά στοιχεία για το Σμίθ

Ο Αδάμ Σμίθ γεννήθηκε το 1723 στο Kircaldy της Σκωτίας, ήταν υιός δικαστή και 

τελωνειακού ελεγκτή και είχε μητέρα την κόρη ενός ευκατάστατου γαιοκτήμονα. Η 

ακαδημαϊκή του πορεία ξεκινάει από την ηλικία των 14 ετών και συγκεκριμένα από το 

πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και ύστερα της Οξφόρδης και συνεχίζει ως καθηγητής πρώτα 

της Λογικής και ύστερα Ηθικής Φιλοσοφίας στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το 1759 

δημοσίευσε το βιβλίο του Θεωρία των Ηθικών συναισθημάτων όπου έδειξε το ενδιαφέρον 

του για τα προβλήματα της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Όπως φαίνεται κάποιες από τις 

οικονομικές ιδέες του είχαν διαμορφωθεί κατά την διάρκεια των διαλέξεων του. Το 1764 

παραιτείται από την έδρα του για να γίνει παιδαγωγός του δούκα του Buccleuch και του 

δόθηκε η ευκαιρία να ταξιδέψει σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης και να αρχίζει να επηρεάζεται 

ως κάποιο βαθμό από τις ιδέες που επικρατούσαν εκείνη την εποχή στη Γαλλία και Ελβετία. 

Τότε αρχίζει να συγγράφει το σημαντικότερο βιβλίο του τον πλούτο των εθνών. 

Δημοσιεύτηκε το 1776 το οποίο παρότι θεωρήθηκε επιτυχία στον κύκλο του Σμιθ δεν είχε 

ιδιαίτερες πωλήσεις. Το 1778 δέχθηκε την θέση του Επιτρόπου των τελωνειακών δασμών, 

την οποία κράτησε μέχρι τα υπόλοιπα έτη της ζωής του. Πέθανε το 1790, έχοντας ζήσει εν 

μεσώ τιμών και αναγνωρίσεων από τους συμπατριώτες του.

Ο Αδάμ Σμίθ θεωρείται ο πρώτος οικονομολόγος και η σταδιοδρομία του δεν είναι 

διαφορετική πολλών οικονομολόγων των τελευταίων 150 ετών. Η μεγάλη του συμβολή η 

οποία αντικατροπτίζεται στο σύγγραμμα του Inquiry into the Nature and the Causes of 

Wealth of the Nations είναι ότι συγκέντρωσε, διαφοροποίησε, συστηματοποίησε και ανέπτυξε 

ιδέες που προύπηρχαν και αναπτύσονταν κατα την εποχή του παραδίδοντας ενα 

ολοκληρωμένο έργο που επηρέασε όλους τους μετέπειτα οικονομολόγους και αποτελεί ενα 

σημείο αναφοράς εως σήμερα. “Για 200 χρόνια οι οικονομολόγοι ανεζητούσαν τη πηγή του 

πλούτου και ο Σμίθ ήταν αυτός που απελευθέρωσε την οικονομική σκέψη από τα 

εμποροκρατικά και φυσιοκρατικά δεσμά”1.

1 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ. 143
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1.2 Η οικονομική και πολιτική φιλοσοφία του Σμιθ

Ίσως η πιο διαδεδομένη και γνωστή συμβολή του Σμίθ ήταν αυτή γύρω από τις 

απόψεις του για το ατομικό συμφέρον ως η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Η 

φυσιοκρατική σχολή είχε κάνει την εμφάνιση της τροποποιημένη στους τελευταίους έλληνες 

Στωικούς και συνεχίσθηκε με τους Ρωμαίους όπως οι Κικέρων και Σενέκα και έφτασε έως τις 

μέρες του Χομπς και Λοκ με διαφοροποιημένες μορφές. Ο Σμίθ και οι φυσιοκράτες ήταν 

από τους κύριους υποστηρικτές της. Ως γενικότερη ιδέα προωθούνταν το ατομικό συμφέρον 

ως μια δημιουργική δύναμη και ένα οικονομικό σύστημα το οποίο καθορίζονταν από 

συγκεκριμένους οικονομικούς νόμους. Εξάλλου παρόλο τις διαφορές στις προαναφερθέντες 

σχολές η ουσία όλων ήταν η εμπιστοσύνη σε ότι φυσικό και η αποστροφή σε ότι τεχνητό. Η 

αρχή της φυσικής ελευθερίας που διατυπώθηκε το 1749 από το Σμίθ λεει παραφρασμένη από 

το Σουμπέτερ : «η ελεύθερη αλληλεπίδραση των ατόμων δεν γεννά το χάος αλλά ένα 

μεθοδικό υπόδειγμα που προσδιορίζεται λογικά»2 3. Το καθετί ανθρώπινο θεωρούνταν 

υποδεέστερο σε σχέση με αυτό που προσέφερε και δημιούργησε και προσέφερε η φύση. Η 

επικράτηση της φυσικής τάξης θεωρούνταν αναπόφευκτη και όπως αναφέρει ο Σμιθ : « η 

τάξη αυτή των πραγμάτων την οποία επιβάλλει η ανάγκη ....προέρχεται....από τις φυσικές 

κλίσεις του ανθρώπου» 4.

Ο καθένας προκρίνει το πιο συμφέρον και πράττοντας αυτό συνεργεί στο κοινό 

καλό. Όταν ο καθένας ενεργεί κατ’αυτόν τον τρόπο προωθείται η ωφέλεια του κοινωνικού 

συνόλου σαν ένα αόρατο χέρι να συντελεί σε αυτό. Σχετικά με το ρόλο της χωράς λεει πως 

πρέπει να φροντίζει για την άμυνα του κράτους, για την ύπαρξη δικαιοσύνης και τη 

διενέργεια δημοσίων έργων και επ’ουδενι λόγω να αναμειγνύεται στις εμπορικές υποθέσεις. 

Από την άλλη πλευρά θεωρούσε την ιδιοκτησία και το κράτος ως άρρηκτα συνυφασμένους 

θεσμούς. Από την στιγμή που δημιουργήθηκε η ιδιοκτησία η ύπαρξη του κράτους ήταν 

απαραίτητη. Δεν είναι αντίθετος στην μεγάλη περιούσια καθώς θεωρεί ότι η αγορά θα 

φροντίσει για την αναδιανομή της στις πιο παραγωγικές τάξεις. Ήταν αντίθετος στο θεσμό 

της κληρονομιάς επειδή εμποδίζει την καταλληλότερη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας μεσώ της 

αγοράς, μη προτείνοντας ωστόσο την κατάργηση της. «Δεν υιοθετούσε όμως την κατάργηση 

του (θεσμού της κληρονομιάς) επειδή αναγνώριζε το ανθρώπινο δικαίωμα της αυτοδιάθεσης

2 Roll Eric Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ.133

3 Schumpeter Joseph, History of Economic Analysis σελ. 185

4 Roll Eric Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ. 136
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των υπαρχόντων του ατόμου.».5

Κάνει ταύτιση του ατομικού συμφέροντος με το γενικό θεωρώντας ότι υπάρχει 

αρμονία μεταξύ των τάξεων η οποία μόνο με την επιβολή προνομιών μπορεί να διαταραχθεί. 

Αυτή η επέμβαση του κράτους ήταν κάτι το τεχνητό που ζημίωνε τα συμφέροντα της 

κοινωνίας σε αντίθεση με την αποστολή της που έπρεπε να είναι πολύ περιορισμένη. Ο Σμίθ 

έφτασε εδώ μέσα από τα ανθρώπινα κίνητρα ενώ οι φυσιοκράτες επικεντρώνοντας την 

προσοχή τους στις εμπορικές σχέσεις. Ο Μηκ λεει : «οι φυσιοκράτες θεωρούσαν ότι το 

σύστημα ανταλλαγών στην αγορά, που η ανάλυση του αποτελούσε την κύρια επιδίωξη τους, 

υποτάσσονταν σε ορισμένους αντικειμενικούς νόμους της οικονομίας , οι οποίοι δρουν 

ανεξάρτητα από τη θέληση των ανθρώπων και μπορούν να ανακαλυφθούν με τη δύναμη της 

λογικής. Οι νόμοι αυτοί καθόριζαν τη μορφή και την κίνηση του οικονομικού καθεστώτος 

και κατά συνέπεια...τη μορφή και κίνηση του κοινωνικού καθεστώτος στο σύνολο του.».6

Όμως ο Σμίθ λεει πως η φυσική αντιστάθμιση των κίνητρων ωφελεί τα μέγιστα στις 

οικονομικές υποθέσεις. Ο καταμερισμός της εργασίας συντελεί στην εξάρτηση του 

ανθρώπου από τους συνάνθρωπους του και παράλληλα αυξάνει την παραγωγικότητα. Αλλά η 

μεγιστοποίηση του κέρδους του είναι αυτό που τον ωθεί. Και όπως λεει ο Σμίθ «δεν 

περιμένουμε το γεύμα μας από τη καλή θέληση του κρεοπώλη ,του ζυθοποιού ή του 

αρτοποιού αλλά από το συμφέρον τους στο οποίο αποβλέπουν».7

Με θέσεις κατά των ειδικών προνομιών, των μονοπωλίων και κάθε είδους 

σύμπραξης και υπέρ του ελευθέρου ανταγωνισμού οποίος θα έφερνε την πλήρη αμοιβή των 

προσπαθειών του ατόμου ο Σμίθ έβρισκε αντιμέτωπες τις τάξεις που ζημιώνονταν. Οι 

πολιτικοί και οι αγροτες-επιχειρηματίες ήταν οι πιο σημαντικοί εχθροί της οικονομικής 

πολιτικής που πρότεινε ο Σμιθ8. Από την άλλη έγινε δεκτό με ενθουσιασμό από τους 

βιομηχάνους οι οποίοι έβλεπαν ένα στήριγμα στη θεωρία ότι η επιδίωξη του ατομικού 

συμφέροντος ωφελεί την κοινωνική ευημερία. Η κατάργηση των μονοπωλίων και των 

ειδικών προνομιών απέβαινε υπέρ των προοδευτικότερων τάξεων της κοινωνίας και η άρση 

των περιορισμών άνοιγε το δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορίου άρα και 

περισσότερα κέρδη. Έτσι οι βιομήχανοι πετύχαιναν χαμηλό κόστος παραγωγής για να 

μπορέσουν να εξαγάγουν προϊόντα. Η ανάλυση του Σμίθ βρήκε ακροατήριο που ήταν έτοιμο 

να την αποδεχτεί. Έτσι οι βιομήχανοι ανέβαιναν σε κοινωνικό στάτους αφού το εμπόριο δεν

5 Ευαγγελοπουλος Παναγιώτης, Περιουσία και Αγορά το Δίτττυχο της Ελευθερίας σελ. 70

6 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής. Σελ. 60

7 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ. 137

8 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ. 139
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θεωρούνταν πλέον κάτι το αναξιοπρεπές.

Ο Σμίθ ήταν υπέρμαχος μιας κοινωνικής οργάνωσης η οποία να δρα με βάση τα 

κελεύσματα της φυσικής τάξεως, και ο ρόλος του κράτους να παίζει ένα πολύ μικρό ρόλο. 

Ωστόσο δεν μπορούμε να καθορίσουμε το βαθμό εξάρτησης του Σμίθ από τις θεωρίες των 

φυσιοκρατών. Κάποιες ιδέες ήταν διαμορφωμένες όπως φαίνεται πριν ταξιδέψει στην 

Ευρώπη και αυτό διαφαίνεται μέσα στις διαλέξεις του στην Γλασκόβη. Όπως αναφέρει ο 

Μηκ οι ιδέες του σχετικά με την ελευθέρια της συναλλαγής πρέπει να είχαν σχηματιστεί από 

το 1749 και ίσως επηρεάστηκε σε κάποιο βαθμό από τους Ντελα Ριβιερ και Μποντο όσο 

καιρό βρισκόταν στο Παρίσι.9 Ωστόσο άσκησε δριμεία κριτική εναντίον των φυσιοκρατών 

στο τελευταίο κεφάλαιο του Πλούτου των Εθνών. Ο Σμίθ, ήταν εντυπωσιασμένος ήδη από τη 

σημασία της "συσσώρευσης του αποθέματος" προτού πάει στη Γαλλία, αλλά πιθανώς δεν 

είχε ακόμα πλήρως εκτιμήσει το βαθμό στον οποίο η επίτευξη αυτού που είχε καλέσει στις 

διαλέξεις "φυσική ισορροπία της βιομηχανίας" εξαρτήθηκε από τη δράση των 

κεφαλαιοκρατών, που επιθυμούν να μεγιστοποιήσουν το ποσοστό συσσώρευσής τους, 

κατεύθυναν συνεχώς τα κεφάλαιά τους σε εκείνες τους τομείς δραστηριότητας όπου 

αναμενόταν ότι θα παρήγαν το υψηλότερο ποσοστό κέρδους. Από το Τουργκό, εντούτοις, 

μπορεί να είχε μάθει μάλλον περισσότερα. Όπως αναφέρει ο Μήκ «Το κεντρικό θέμα του 

δεύτερου μισού των Αντανακλάσεων του Τουργκό είναι η ιδέα ότι "η καλλιέργεια του 

εδάφους, οι κατασκευές όλων των ειδών, και όλοι οι κλάδοι του εμπορίου εξαρτώνται από 

μια μάζα των κεφαλαίων, ή των κινητών συσσωρευμένων πλούτων, τα οποία 

προκαταβάλλονται πρώτα από τους εργολάβους σε κάθε μια από αυτές τις διαφορετικές 

κατηγορίες εργατών και πρέπει να επιστρέφει σε αυτές κάθε έτος με ένα σταθερό κέρδος".10 

Οι συζητήσεις του με το Τουργκό κατά την παραμονή του στο Παρίσι το 1766 πρέπει να 

είχαν επικεντρωθεί πάνω σε αυτό το σημείο. Όμως και σε αυτό το σημείο ο Σμίθ πρέπει να 

γνώριζε όταν έλεγε πως κάθε δουλειά απαιτεί ένα απόθεμα τροφίμων ,ρούχων και επίπλων 

για να διεξαχθεί και ότι ο αριθμός των απασχολούμενων προσώπων πρέπει να βρίσκεται σε 

αναλογία με αυτό.11

9 Meek Ronald, Studies in the Labor Theory of Value, σελ 56

10 Meek Ronald, Studies in the Labor Theory of Value, σελ.56

11 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ.62
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1.3 Παραγωγική και μη παραγωγική εργασία

Όπως έκαναν και οι φυσιοκράτες αλλά και οι εμποροκρατες, ο Σμίθ διέκρινε τάξεις 

παραγωγικές και μη παραγωγικές. Οι μεν εμποροκράτες θεωρούσαν ως παραγωγικές τις 

τάξεις που ευνοούσαν την ανάπτυξη ενός θετικού εμπορικού ισοζυγίου ενώ οι φυσιοκράτες 

μόνο τους τομείς που ασχολούνταν με τη γεωργία. Οι δεύτεροι ονόμαζαν τις μη 

συνυφασμένες με τη γεωργία ως «στείρες» τάξεις που απομυζούσαν το παραγόμενο προϊών 

των υπόλοιπων. Όμως και ο Σμίθ έκανε το ίδιο λάθος απαγγέλλοντας βαριές κατηγορίες κατά 

των μη παραγωγικών μελών .'2

Διακρίνει τις παραγωγικές και τις μη παραγωγικές εργασίες βάση τριών κριτηρίων. 

Το πρώτο είναι ότι οι παραγωγικές ενσωματώνονται σε ένα εμπορεύσιμο προϊόν ενώ οι 

δεύτερες δεν δημιουργούν ένα αντικείμενο. Για το Σμίθ υπάρχουν εργασίες που προσθέτουν 

αξία σε ένα αντικείμενο ,ενώ υπάρχουν άλλες που δεν έχουν τέτοιο αποτέλεσμα. Αναφέρει 

στον Πλούτο των Εθνών : « η πρώτη εφόσον παράγει αξία μπορεί να ονομαστεί

παραγωγική.... Η εργασία του υπηρέτη απεναντίας προσθέτει αξία στην αξία του τίποτα.13

Και πιο κάτω αναφέρει ότι ένας «άνθρωπος γίνεται πλούσιος απασχολώντας ένα μεγάλο 

αριθμό από εργάτες μανιφατούρας και φτωχός συντηρώντας ένα πλήθος από υπηρέτες». 

Παρατηρεί ότι δεν είναι δυνατό να υπάρχει κέρδος αν η εργασία δεν παράγει ένα προϊόν προς 

πώληση. Επιδοκιμάζοντας αργότερα ο Μάλθους αναφέρει ότι «η εργασία των υπηρετών 

(αντίθετα με εκείνη των χειροτεχνών και των εργατών μανιφακτούρας) δεν παρατείνει την 

ύπαρξη κεφαλαίου που τους συντηρεί και τους απασχολεί. Η συντήρηση τους γίνεται σε 

βάρος των αφεντάδων τους , και η εργασία που επιτελούν δεν είναι τέτοια που ν’ ανταποδίδει 

αυτή τη δαπάνη. Αυτή η εργασία συνίσταται σε υπηρεσίες που γενικά εξαφανίζονται την ίδια 

στιγμή που επιτελούνται, και δεν φτιάχνουν ή πραγματοποιούν κάποιο εμπόρευμα ικανό να 

πουληθεί. ΓΓ αυτό ακριβώς το λόγο ....ταξινόμησε τους χειροτέχνες, εργάτες μανιφατούρας 

κι έμπορους στους παραγωγικούς εργάτες και τους υπηρέτες στους στείρους ή μη 

παραγωγικούς».14 Βάσει αυτού του λόγου καταφέρεται εναντίον των υπηρετών των 

καλλιτεχνών και των δημόσιων υπάλληλων. Ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος σχετίζονται 

άμεσα με τον πρώτο. Ξεχωρίζει τις παραγωγικές από τις μη παραγωγικές εργασίες ανάλογα 

με το αν προσθέτουν αξία στο προϊόν. Θεωρεί ότι η εργασία στην βιομηχανία είναι 12 13 14

12 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ.140

13 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ.79

14 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ.78
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παραγωγική σε αντίθεση με αυτή των υπηρετών. Κατά τρίτον ξεχωρίζει τις εργασίες ανάλογα 

όχι μόνο με το αν αναπληρώνουν τις άμεσες δαπάνες της παραγωγής και των μισθών αλλά 

και αν προσφέρουν ένα κέρδος ή πλεόνασμα στο κάτοχο του κεφαλαίου. Αυτή η αντίληψη 

συνέπιπτε με αυτή των φυσιοκρατών ενώ ο Μαρξ θα την ονομάσει ως «ορθό ορισμό». 

Βλέπει ότι περισσότερο πλεόνασμα δημιουργούν οι εργάτες της γης και λιγότερο οι έμποροι 

και οι βιοτέχνες καθώς συντηρούν τον εαυτό τους, τους κεφαλαιούχους και τους 

γαιοκτήμονες. Και πάλι βλέπουμε μια σχέση ανάμεσα σε αυτά που πρέσβευε ο Σμίθ και αυτά 

που έλεγαν οι φυσιοκράτες. Οι τελευταίοι θεωρούσαν τη γεωργία ως τη μοναδική πηγή 

πλεονάσματος από την οποία εξαρτάται το κράτος και η αριστοκρατία και έπρεπε να 

καταδικαστεί οτιδήποτε εμποδίζει αυτή τη δραστηριότητα. Από την άλλη ο Σμίθ έβλεπε την 

γεωργία ως την κύρια πηγή υπεραξίας και ταξινομούσε τη βιομηχανία και το εγχώριο 

εμπόριο ως δεύτερο και τρίτο από την πλευρά παραγωγικής δραστηριότητας αντίστοιχα. Ενώ 

προσπαθούσε να αντικρούσει τον ισχυρισμό των φυσιοκρατών πως η βιομηχανία ήταν 

«στείρα». Το εξωτερικό εμπόριο ήταν αυτό με τα λιγότερα κέρδη και το πιο δύσκολο να 

εποπτευτεί. Η διάκριση μεταξύ παραγωγικής και μη παραγωγικής εργασίας από το Σμίθ 

γίνεται περισσότερο κατανοητή αν δούμε το επιχείρημα του για την αποταμίευση και το 

κυκλοφοριακό κεφαλαίο. Η πρώτη συντελεί στην συσσώρευση του κεφαλαίου ενώ η δεύτερη 

έχει να κάνει με την ανάγκη των ανθρώπων για πολυτελή αγαθά που γίνονται εμπόδιο στην 

οικονομική ανάπτυξη.

1.4 Καταμερισμός των έργων

Η εργασία είναι για τον Σμιθ ο δημιουργός της αξίας, και ο πλούτος εξαρτάται από 

αυτήν. Αναφέρει λοιπόν ότι αυτός εξαρτάται από δυο αιτίες. Πρώτον από την 

παραγωγικότητα της εργασίας η εξέταση του οποίας μας οδηγεί στη μελέτη του 

καταμερισμού της εργασίας, της ανταλλαγής ,του χρήματος ,της διανομής και δεύτερον από 

την ποσότητα της εργασίας που χρησιμοποιείται. Ο καταμερισμός των έργων αυξάνει την 

παραγωγικότητα της εργασίας με τρεις τρόπους. Πρώτον αυξάνει την επιδεξιότητα κάθε 

εργάτη, δεύτερον, εξοικονομεί χρόνο αφού ο εργάτης δεν σπάταλα τον χρόνο του 

πηγαίνοντας από μια εργασία στην άλλη και τρίτον κάνει εφικτή την ανακάλυψη νέων 

μεθόδων παραγωγής αφού υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι (ερευνητές) που ασχολούνται 

αποκλειστικά με αυτό. Αναφέρει το παράδειγμα της βιοτεχνίας καρφίτσας υπολογίζοντας 

πως με τον καταμερισμό της εργασίας 10 άτομα κατασκευάζουν 48,000 καρφίτσες σε μια
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ημέρα δηλαδή σε κάθε εργάτη αναλογούν 4,800 καρφίτσες. Αντίθετα χωρίς καταμερισμό, το 

πολύ ένας εργάτης να κατασκευάσει 20. Αυτό το γνωστό παράδειγμα δείχνει το βαθμό 

εντυπωσιασμού του από την εφαρμογή του καταμερισμού των έργων. Σε αυτό λοιπόν 

αποδίδει το υψηλό βιοτικό επίπεδο της εποχής του αναφέροντας ο Σμιθ «ότι η κατοικία και η 

διατροφή ενός ευρωπαίου πρίγκιπα δεν υπερέχει πάντα τόσο πολύ από εκείνη ενός εργατικού 

και ευκατάστατου χωρικού, όσο υπερέχει η κατοικία και διατροφή του τελευταίου από εκείνη 

των περισσότερων βασιλιάδων της Αφρικής»15. Τα αιτία του καταμερισμού τα συναντά στην 

τάση των ανθρώπων για ανταλλαγή που είναι ένα από τα κύρια κίνητρα τους. Η κλίση του 

ανθρώπου προς το εμπόριο είναι που προωθεί τις ανταλλαγές καθοδηγούμενος από την 

επιδίωξη του ατομικού του συμφέροντος. Όμως ο Σμίθ έσφαλε θεωρώντας ότι δεν μπορεί 

υπάρξει ανταλλαγή χωρίς καταμερισμό των έργων και καταμερισμός των έργων χωρίς 

ανταλλαγή. Όπως αναφέρει ο ρόλλ16 μια κοινωνική οργάνωση όπως μια πατριαρχική φυλή 

που στερείται του θεσμού της ιδιοκτησίας μπορεί να εφαρμόζει καταμερισμό έργων χωρίς να 

γίνονται ανταλλαγές. Το λάθος του Σμίθ μπορεί να θεωρηθεί «εσκεμμένο» αφού υπέθεσε ότι 

οι συνθήκες της εποχής του συναντωνταν πάντα και γενικεύοντας αυτό να υπερασπιστεί την 

ελευθέρια του εμπορίου ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων.

Εξετάζοντας στην συνεχεία πως καθορίζεται ο βαθμός καταμερισμού των έργων 

αντιλαμβάνεται ότι αυτός εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς. «Αν η αγορά είναι πολύ 

περιορισμένη, δεν τολμά κανείς να αφοσιωθεί αποκλειστικά σε μια απασχόληση, γιατί δεν θα 

έχει την δυνατότητα να ανταλλάξει το πλεόνασμα του προϊόντος της εργασίας του, δηλαδή 

εκείνο που περισσεύει μετά από την δική του κατανάλωση, με αντίστοιχα προϊόντα της 

αποδόσεως εργασίας των άλλων, τα οποία ακριβώς χρειάζεται αυτός.»17 Η εξάρτηση του 

ατόμου από την κοινωνία παρατηρεί ο Σμίθ γίνεται πολύ μεγάλη όταν ο καταμερισμός των 

έργων φτάνει σε μεγάλο βαθμό και ο καθένας γίνεται «σε κάποιο βαθμό έμπορος και η 

κοινωνία αυξάνει καθισταμένη εμπορική κοινωνία». Όμως λεει πως όσες περιοχές είναι 

αραιοκατοικημένες έχουν λιγότερες δυνατότητες καταμερισμού των έργων σε αντίθεση με 

αυτές που είναι πυκνοκατοικημένες ,πλούσιες και έχουν ανεπτυγμένες μεταφορές. Σε αυτό 

είχαν καταλήξει ο Ξενοφώντας και ο Πεττυ πιο μπροστά από αυτόν παρατηρώντας πως ο 

καταμερισμός οδηγεί σε αύξηση των ανταλλαγών και χρησιμοποίηση του χρήματος. Το ίδιο 

αντιλαμβάνεται ο Σμίθ αφού γνωρίζει τα μειονεκτήματα του αντιπραγματισμού. Παραδέχεται

15 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 137

16 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ. 144

17 Smith Adam, Ερευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών σελ. 59
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ότι ο καταμερισμός των έργων είναι μεγαλύτερος στην βιομηχανία από ότι στην γεωργία 

όμως και πάλι περιορίζεται από τη έκταση της αγοράς.18

1.5 Αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία

Η ανάλυση της αξίας ξεκινάει από το διαχωρισμό της αξίας ενός αγαθού σε δυο 

έννοιες. Η πρώτη είναι η χρησιμότητα, δηλαδή η αξία χρήσης ενός αγαθού και δεύτερη είναι 

η ανταλλακτική αξία, η δυνατότητα δηλαδή κάποιου αγαθού να αγοράζει αλλά εμπορεύματα. 

Χρησιμοποιεί το παράδοξο στο οποίο αναφέρεται ο Αριστοτέλης καθώς και πολλοί άλλοι 

συγγραφείς που αποτέλεσε ένα πεδίο ερευνών για πολλούς αιώνες, η αξία του διαμαντιού και 

του νερού. Το μεν διαμάντι έχει μεγάλη ανταλλακτική αξία και μικρή αξία χρήσεως ενώ το 

νερό έχει μεγάλη αξία χρήσεως και μικρή ανταλλακτική αξία. Αναφέρει ο Σμιθ : «Τα 

πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη αξία χρήσης δεν έχουν συνήθως παραμικρή ή καμία 

ανταλλακτική αξία. Αντίθετα ,τα πράγματα που έχουν τη μεγαλύτερη ανταλλακτική αξία 

έχουν συνήθως μικρή ή καμία αξία χρήσης. Τίποτα δεν είναι πιο χρήσιμο από το νερό, αλλά 

μ' αυτό σχεδόν τίποτα δεν μπορεί κανείς να αγοράσει. Σπάνια θα βρεθεί κάτι που να μπορεί 

να ανταλλαγεί μ’ αυτό. Το διαμάντι απεναντίας, δεν έχει καμία αξία χρήσης, αλλά συχνότατα 

μπορεί κανείς να το ανταλλάξει με μια πραγματικά μεγάλη ποσότητα άλλων 

εμπορευμάτων.».19 Χωρίς να δίνει λύση αμεσα στο παράδοξο της αξίας, άπαντα έμμεσα 

λέγοντας πως αυτό σχετίζεται με τις διαφορετικές ποσότητες που κατέχουν τα άτομα, ως 

αποτέλεσμα των διαφορετικών ικανοτήτων τους ή λόγω των ειδικών συνθηκών φύσης.

Σε αυτή τη διάκριση μεταξύ της αξίας χρήσης και ανταλλακτικής αξίας μπορούμε να 

διακρίνουμε δυο λάθη.20 Καταρχάς όλα τα εμπορεύματα έχουν μια αξία χρήσης αλλιώς δεν 

θα υπήρχε λόγος απόκτησης τους. Αγοράζουμε προϊόντα για τη χρησιμότητα τους, επειδή 

μας προσφέρουν ικανοποίηση, στην αντίθετη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να ανταλλαγούν 

με αλλά εμπορεύματα ή χρήματα. Το πρόβλημα που σημάδεψε και τις μετέπειτα γενιές των 

Άγγλων οικονομολόγων είναι ότι ο Σμίθ διαχώρισε την αξία χρήσης από την ανταλλακτική 

αξία ενός αγαθού. Η δεύτερη περιοχή συγχύσεως που δημιούργησε αυτή η διάκριση 

αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη της θεωρίας της χρησιμότητας. Η σύγκριση ενός 

διαμαντιού με όλη τη ποσότητα νερού αποτελεί ατόπημα που διορθώνεται αν δούμε δυο

18 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 137

19 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 144
20 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 144

«Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας και η Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας»



Μαλλιαρός Ευστάθιος σελ 15

αγαθά σε ίσες μονάδες ποσότητας. Το μεν νερό βρίσκεται σε αφθονία και επομένως αυτό του 

δίνει μικρή ανταλλακτική αξία που δεν σχετίζεται με την χρησιμότητα του, ενώ η σπανιότητα 

του διαμαντιού αυξάνει την έντασης επιθυμίας του. Το ότι ο Σμίθ δεν διέκρινε καμία αξία 

χρήσεως στο διαμάντι είχε να κάνει με τις ηθικές αντιλήψεις του, που όμως είναι ένα καθαρά 

υποκειμενικό θέμα.

1.6 Η εργασία ως μέτρο και ως πηγή της αξίας

Αναζητώντας τους παράγοντες που καθορίζουν την ανταλλακτική αξία ενός αγαθού 

καταλήγει στην εργασία ως κύρια πηγή αξίας. Όμως οι απόψεις του φαίνεται να συγχέονται 

αφού αναζητεί το μέτρο της αξίας, καθώς και την αιτία της αξίας. Ψάχνει να βρει ένα 

αμετάβλητο μέτρο στάθμισης παράλληλα με την πηγή των μεταβολών της αξίας. Είναι αυτό 

που ονομάζει ο Ρουμπιν ως μεθοδολογικό δυϊσμό.21 22 Αυτή η διάκριση τον οδηγεί σε δυο 

ξεχωριστές αναζητήσεις και σε διαφορετικά συμπεράσματα για την αξία. Ως μέτρο της αξίας 

αντιλαμβάνεται την ποσότητα της εργασίας που μπορεί ο κάτοχος ενός αγαθού να αγοράσει. 

Λεει ο Σμιθ : «η αξία του εμπορεύματος για εκείνον που το κατέχει και που θέλει να το 

ανταλλάξει με ένα άλλο προϊόν, είναι ακριβώς ίση με την ποσότητα εργασίας την οποία το 

εμπόρευμα αυτό του επιτρέπει να αγοράσει ή να απαιτήσει.» Δεν δέχεται ότι η αξία ενός 

εμπορεύματος καθορίζεται από την ποσότητα άλλων εμπορευμάτων που μπορεί να αγοράσει 

καθώς και η αξία των άλλων εμπορευμάτων υπόκειται σε αλλαγές, όπως επίσης και η 

ποσότητα των ευγενών μέταλλων. Η αξία του προϊόντος που κατέχει κάθε άνθρωπος 

εξαρτάται από τα εμπορεύματα που μπορεί να αγοράσει. Και λόγω του καταμερισμού των 

έργων παίρνει ο άνθρωπος ότι χρειάζεται μεσώ της ανταλλαγής. Η σύγχυση αρχίζει επειδή 

θέλει να τονίσει τη σημασία του καταμερισμού των έργων και καταλήγει στην λανθασμένη 

εξίσωση της εργασίας και των προϊόντων αυτής.23 Η συλλογιστική του έχει αφετηρία τον 

κοινωνικό καταμερισμό των έργων και τέλος την ανταλλαγή των προϊόντων τους άρα και της 

εργασίας που ενσωματώνουν στην αγορά. Όσον αφορά την ανταλλαγή των προϊόντων, ως 

αντικείμενα αυτή γίνεται στο φυσικό χώρο της αγοράς. Αλλά η εργασία δεν είναι αντικείμενο 

προς πώληση και μόνο τα αγαθά που έχει δημιουργήσει η ποσότητα της εργασίας πωλούνται 

και αγοράζονται. Αυτό που δίνεται η δυνατότητα να εξουσιάσει ο κάτοχος ενός αγαθού με

21 Rubin Isaac Llynch, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.238

22 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 146

23 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ.148
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την ανταλλαγή του είναι το αγαθό που έχει φτιάξει ο εργάτης κι όχι η εργασία του. Όταν 

ανταλλάσσεται ένα προϊόν με την εργασία κάποιου ατόμου δεν έχουμε να κάνουμε με την 

κοινωνική οργάνωση των παραγωγών αλλά με μια σχέση εργάτη-καπιταλιστή. Στην πρώτη 

περίπτωση ανταλλάσσονται προϊόντα ενώ στη δεύτερη ανταλλάσσεται η εργασία με το 

εμπόρευμα. Και εκεί δεν μπορεί να το αποσαφηνίσει γιατί έχει μπερδέψει την ανταλλαγή 

εμπορευμάτων που γίνεται στην απλή εμπορευματική οικονομία με την ανταλλαγή εργασίας- 

εμπορεύματος που παίρνει χώρα στην καπιταλιστική οικονομία. Το πρόβλημα προέκυψε από 

το ότι μπέρδεψε την κοινωνική ανταλλαγή με την ανταλλαγή εργασίας στο χώρο της αγοράς. 

Επειδή όμως έχει ήδη πει ότι η ίδια εργασία για τον εργάτη έχει την ίδια αξία πάντα, αλλά 

καθώς είναι ταυτόχρονα το μέτρο της αξίας, αυτό σημαίνει πως μεγαλύτερες ποσότητες 

εργασίας μπορεί να αγοράζουν μικρότερες ποσότητες προϊόντος ως αποτέλεσμα της 

υποκειμενικότητας που υφίστανται η προσπάθεια της εργασίας που καταβάλλεται.24 25 Οι 

εργάτες σε διαφορετικές εποχές έχουν διαφορετικές αγοραστικές ικανότητες όχι επειδή έχει 

ακριβύνει ή έχει φθηνύνει η εργασία -που ως μέτρο δεν αλλάζει η αξία της-αλλά επειδή 

αξιολογείται διαφορετικά από τον εργοδότη. Αν μια μέρα αγοράζει διπλάσια ποσότητα ενός 

αγαθού με την ίδια ποσότητα εργασίας σε σχέση με μια άλλη, αυτό σημαίνει πως άλλαξε η 

τιμή του αγαθού. «Ωστόσο αν και ίσες ποσότητες εργασίας έχουν για τον εργάτη πάντοτε 

την ίδια αξία, γι’ αυτόν που απασχολεί τον εργάτη, φαίνεται ότι έχουν πότε μεγαλύτερη, πότε 

μικρότερη αξία. Αυτός τις αγοράζει, πότε με μεγαλύτερη πότε με μικρότερη αξία. Αυτός τις 

αγοράζει, πότε με μεγαλύτερη πότε με μικρότερη ποσότητα αγαθών και του φαίνεται ότι η 

τιμή της εργασίας μεταβάλλεται απαράλλακτα όπως μεταβάλλεται η τιμή όλων των άλλων 

αγαθών. Στη μια περίπτωση του φαίνεται ακριβότερη, στην άλλη φθηνότερη. Στην 

πραγματικότητα όμως, τα αγαθά είναι εκείνα που πότε είναι φθηνά και πότε ακριβά».26 27 Η 

σύγχυση γίνεται επειδή κύριο μέλημα του είναι να παραμείνει η εργασία ως αμετάβλητο 

μέτρο που οδηγεί σε υποκειμενικές αξιολογήσεις της προσπάθειας που καταβάλλεται. Εκεί 

όμως οδηγήθηκε επειδή ερεύνησε το μέτρο της αξίας σαφώς επηρεαζόμενος από τους 

εμποροκρατες. Και συγχέει την κοινωνική ανταλλαγή με την ανταλλαγή εμπορεύματος 

εργασίας που συμβαίνει στην καπιταλιστική οικονομία και την αντικειμενική προσπάθεια με 

την υποκειμενική κόπωση.

24 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.244 & 248, Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας 

και της Διανομής σελ 68

25 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.244

26 Smith Adam, Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών σελ. 78

27 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ. 239
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Από την άλλη πλευρά αναγνωρίζει ως αιτία της αξίας την ποσότητα της εργασίας 

που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ενός εμπορεύματος. Αναφέρει στον Πλούτο των 

Εθνών : « Γι’ αυτό λοιπόν το αγαθό που είναι προϊόν δυο ημερών ή δυο ωρών εργασίας θα 

πρέπει να αξίζει το διπλάσιο ενός αγαθού που η παραγωγή του απαιτεί εργασία μιας ημέρας ή 

μιας ώρας»28 29. Εδώ βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Η αξία των εμπορευμάτων αλλάζει επειδή 

χρησιμοποιούνται διαφορετικές ποσότητες εργασίας για την παραγωγή τους. Το χρήμα 

εκλαμβάνεται ως ένα κατάλληλο μέτρο της αξίας όμοιο ή σχεδόν όμοιο με την εργασία. «Η 

αξία όμως του χρυσού και του αργύρου όπως και κάθε αλλού εμπορεύματος κυμαίνεται. 

Αυτά είναι άλλοτε φθηνότερα, άλλοτε αγοράζονται ευκολότερα, πότε δυσκολότερα. Η 

ποσότητα της εργασίας που μπορούμε να αγοράσουμε ή να παραγγείλουμε με ένα ορισμένο 

ποσό των μετάλλων αυτών ή η ποσότητα άλλων αγαθών, που μπορεί να ανταλλαχθεί με το 

ποσό αυτό, εξαρτάται πάντοτε από την αποδοτικότητα ή τη στειρότητα των μεταλλείων, που 

επικρατεί κατά την εποχή της ανταλλαγής αυτής.» Εξηγεί πως ο χρυσός και ο άργυρος 

χρησιμοποιήθηκαν ως νομισματικά μέσα μετά τον αντιπραγματισμό, που όμως κι αυτά είναι 

δεκτικά διακυμάνσεων εξαρτώμενα από την εργασία που απαιτείται για εξόρυξη τους άρα 

δεν μπορούν να αποτελόσουν μέτρο της αξίας επειδή είναι εξαρτώμενα από την εργασία. Και 

αντί για το χρυσό ή τον άργυρο θα μπορούσε να καθοριστεί π.χ. το σιτάρι που κι αυτού η 

αξία υπόκειται στην εργασία που καταβλήθηκε για την παραγωγή του. Λεει πως δεν μπορεί 

το χρήμα να αποτελεί ακριβές μέτρο της αξίας επειδή η αξία του μεταβάλλεται, όπως 

μεταβάλλεται και άλλων ποσοτικών μέτρων. Πιο κάτω εξηγεί πως η αξία μπορεί να είναι το 

μόνο πραγματικό μέτρο της αξίας επειδή η αξία της ίδιας ποσότητας εργασίας σε όλες τις 

εποχές και σε όλα τα μέρη είναι ίδια για τον εργάτη. Το χρήμα αποτελεί απλώς τη 

ονομαστική τιμή στην οποία αξιολογούνται τα αγαθά. Και παρόλο που χρησιμοποιούνται οι 

χρηματικές μονάδες η εργασία προκρίνεται ως το καταλληλότερο μέτρο της αξίας των 

εμπορευμάτων.

Όμως εδώ γίνεται σύνδεση της εργασίας ως μέτρο της αξίας με την εργασία ως πηγή 

της αξίας. Έχουμε δηλαδή σύνδεση των εννοιών που λεει ο Ρουμπιν της αγοραζόμενης 

εργασίας και της δαπανωμενης εργασίας.30 Δηλαδή η αξία της δαπανωμενης εργασίας 

εξαρτάται από τις μεταβολές στην αξία της αγοραζόμενης εργασίας. Δεδομένου ότι τα αγαθά 

θα γίνονται φθηνότερα λόγω του καταμερισμού της εργασίας άρα θα χρησιμοποιείται

28 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 146

29 Smith Adam, Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του Πλούτου των Εθνών σελ.77
30 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ. 246
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μικρότερη ποσότητα για την παραγωγή τους, άρα το προϊόν θα μπορεί να αγοράζει μικρότερη 

ποσότητα προϊόντων άρα και μικρότερη ποσότητα αντικειμενοποιημενης εργασίας. Το θέμα 

είναι να δούμε αν μπορεί να αποτελεί ταυτόχρονα η εργασία και μέτρο της αξίας και αιτία 

της, να εξαρτά την αξία από την ποσότητα που δαπανάται για την παραγωγή ενός αγαθού και 

από την ποσότητα εργασίας που αγοράζει αυτό το αγαθό.31

Αν μπορούμε να δείξουμε ότι ισχύουν ταυτόχρονα και τα δυο τότε η εργασιακή 

θεωρία της αξίας όπως την ανέπτυξε ο Σμίθ είναι απόλυτα σωστή. Και κάτω από όλες τις 

μορφές της κοινωνικής οργάνωσης είναι σωστή; Καταρχάς στην πρωτόγονη κοινωνία, όπου 

έχουμε ανταλλαγές προϊόντων που φτιάχνουν οι χειροτέχνες ή οι εμπορευματοποιοι και που 

απουσιάζει η συσσώρευση κεφαλαίου και η ιδιοκτησία της γης. Σε αυτή την εποχή η αξία του 

εμπορεύματος αναλογεί με την εργασία που δαπανήθηκε για την παραγωγή του, και τα 

προϊόντα θα ανταλλάσσονται όταν θα είναι ίσες οι ποσότητες που περιέχουν. Έτσι προϊόντα 

ίσης ποσότητας εργασίας θα ανταλλάσσονται μεταξύ τους, και ο παραγωγός ενός προϊόντος 

θα είναι σαν να αγοράζει την ίδια την ποσότητα εργασίας του που διέθεσε για την παραγωγή 

του εμπορεύματος του αντικειμενοποιημενη όμως σε ένα άλλο προϊόν. Το κόστος του 

εμπορεύματος είναι ακριβώς ίσο με την εργασία που μπορεί να απαιτήσει για αντάλλαγμα.32 

Όμως παρατήρησε ο Σμίθ ότι δεν θα συμβαίνει πάντοτε να ανταλλάσσονται ίσες ποσότητες 

εργασίας επειδή υπάρχουν εργασίες που απαιτούν περισσότερη σωματική προσπάθεια, ή 

περισσότερη ευφυΐα ή μεγαλύτερη εξειδίκευση. Ο εργάτης που εκτέλεσε εργασία πιο 

επικίνδυνη, λιγότερη ευχάριστη ή που έχει μεγαλύτερη γνώση θα αμείβεται υψηλότερα 

πράγμα που θα αντανακλούσε στην διαφορετική τιμή του εμπορεύματος στην αγορά. Λεει ο 

Σμιθ: «αν π.χ σε ένα λαό κυνηγών, για να σκοτώσει κανείς ένα κάστορα χρειάζεται συνήθως 

να καταβάλει διπλάσια εργασία από εκείνη που καταβάλλει για να σκοτώσει ένα ελάφι, είναι 

φυσικό εμάς κάστορας να ανταλλάσσεται με δυο ελάφια ή να αξίζει όσο δυο ελάφια».33

Όμως όταν αλλάζει μορφή η κοινωνική οργάνωση και υπάρχει συσσωρευμένο 

κεφαλαίο στα χέρια των εργοδοτών και η γη ανήκει σε συγκεκριμένα άτομα ,τους 

γαιοκτήμονες τότε η εργασία σταματάει να είναι και μέτρο και πηγή της αξίας. Ο εργάτης θα 

πρέπει να δώσει ένα μέρος της αξίας του παραγόμενου προϊόντος στον κεφαλαιούχο και ένα 

στον γαιοκτήμονα ο οποίος σύμφωνα με το Σμίθ «θέλει να δρέψει καρπούς από εκεί που δεν 

έσπειρε». Όμως η εργασιακή θεωρία εδώ κλονίζεται καθώς ή ο εργάτης δεν είναι αυτός που

31 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ. 247

32 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών θεωριων σελ.247

33 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 149
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παρήγαγε όλη την αξία επειδή παίρνουν ένα μερίδιο ο καπιταλιστής και ο γαιοκτήμονας ή 

βλέπει να του κλέβουν το προϊόν της εργασίας του.34 Στο δεύτερο όπως θα δούμε παρακάτω 

στηρίχθηκε η θεωρία εκμετάλλευσης του εργάτη από το Μαρξ. Ως το σημείο που οι 

ανταλλαγές γίνονταν μεταξύ αντικειμενικοποιημενων εργασιών (εμπορευμάτων) μπορούσε 

να στηριχθεί η θεωρία του Σμίθ, όμως στην ανταλλαγή αντικειμενικοποιημενης εργασίας με 

ζωντανή εργασία (καπιταλιστική οργάνωση) τότε η θεωρία του Σμίθ αποκτάει σαθρά 

θεμέλια. Σε αυτή τη μορφή οργάνωσης μια συγκεκριμένη ποσότητα εργασίας παρήγαγε 

προϊόν που εάν πωλούνταν στην αγορά θα μπορούσε να αγοραστεί η ίδια η ποσότητα που 

δαπανήθηκε για την παραγωγή του και μια προσθετή ποσότητα εργασίας. Δηλαδή δεν 

ισούται πλέον η δαπανωμενη εργασία με την αγοραζόμενη εργασία. Ο εργάτης πληρώνεται 

100 λίρες και παράγει προϊόν 120 λιρών. Οι 20 λίρες είναι το κέρδος του κεφαλαιούχου. 

Όμως το όλο πρόβλημα είναι ότι καταλαβαίνοντας την σύγχυση ο Σμίθ λεει πως η αξία του 

προϊόντος προσδιορίζεται από την ποσότητα εργασίας που μπορεί να αγοράσει. Και κάπου 

εκεί εγκαταλείπεται η εργασιακή θεωρία της αξίας για χάρη της θεωρίας του κόστους 

παραγωγής.

Η προσφυγή του Σμίθ στη θεωρία του κόστους παραγωγής γίνεται επειδή είχε 

δυσκολία να εξηγήσει την προέλευση των άλλων εισοδημάτων εκτός της εργασίας. Τα 

εισοδήματα αυτά δεν πιστεύει ότι προκύπτουν επειδή πωλήθηκαν πιο πάνω από την αξία 

τους αλλά επειδή η αξία αυτή χωρίσθηκε σε δυο μέρη. Και καθώς πίστευε στην ύπαρξη του 

καθαρού προϊόντος θεωρούσε αυτό ως αξία που προσέφερε ο εργάτης στα εμπορεύματα. 

Στην καπιταλιστική οργάνωση η αξία του εμπορεύματος ορίζεται ως το άθροισμα των 

μισθών, της γαιοπροσόδου και του κέρδους, δηλαδή του κόστους παραγωγής. Αυτό πλέον 

είναι ο ρυθμιστής της αξίας του προϊόντος κι όχι η εργασία που δαπανήθηκε για την 

παραγωγή του. Σχετικά με τη φύση του κέρδους και της γαιοπροσόδου ακολουθεί 

διαφορετική οδό ερμηνείας. Τα κέρδη δεν είναι αμοιβή μιας διαφορετικού είδους εργασίας 

και καθορίζονται ανάλογα με την ποσότητα του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή. Και πάλι ο Σμιθ : «Στην τιμή, επομένως, των εμπορευμάτων, το κέρδος του 

κεφαλαίου, είναι ένα στοιχείο ολότελα διαφορετικό από το μισθό εργασίας και ρυθμίζεται 

από εντελώς διαφορετικές αρχές ».35 Η είσπραξη του κέρδους για το Σμίθ ήταν κάτι απόλυτα 

φυσιολογικό εξηγώντας πως αν δεν υπήρχε αυτό, οι κάτοχοι του κεφαλαίου δεν θα είχαν 

κανένα λόγο να το χρησιμοποιήσουν στην παραγωγική διαδικασία. Αντίθετα η γαιοπρόσοδος

34 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ .150

35 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ. 150
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έχει αρνητική αντιμετώπιση από το Σμίθ επειδή πιστεύει ότι οι άνθρωποι που κατέχουν τη γη 

καρπώνονται προϊόν που δεν τους ανήκει.

1.7 Φυσική και αγοραία τιμή

Ο Σμίθ προχωρεί στη συνεχεία στην ανάλυση της φυσικής τιμής και της τιμής 

αγοράς. Φυσική τιμή ονομάζει το κανονικό επίπεδο μισθών, κέρδους και γαιοπροσόδου με το 

θ7ΐοίο ανταμείβονται ,ο εργάτης ,ο κατηταλιστής και ο γαιοκτήμονας. Φυσική τιμή είναι η 

τιμή που αξίζει να πληρωθεί ο κάθε συντελεστής παραγωγής. Βραχυχρόνια η ζήτηση και η 

πρόσφορα του αγαθού θα οδηγούν την τιμή αγοράς πάνω ή κάτω από αυτή. Όμως πάντα η 

τιμή αγοράς θα τείνει,παρόλα τα εμπόδια όπως μονοπώλια και ειδικά προνομία στην φυσική 

τιμή των αγαθών. Ο Σμίθ δεν κατανοούσε την πρόσφορα και τη ζήτηση με τη μορφή 

καμπύλών όπως τις γνωρίζουμε εμείς σήμερα αλλά ως επιθυμία των οικονομούντων ατόμων 

να αγοράζουν σε μια τιμή. Χρησιμθ7ΐοιεί δυο τεχνικές ατιοκατάστασης της ισορροτιίας: μια με 

μετατοπίσεις των καμπύλών προσφοράς και ζήτησης και μια με μετατοπίσεις της καμπύλης 

προσφοράς 7ΐου βασίστηκε περισσότερο.

Στην πρώτη περίπτωση όπως βλέπουμε τα σχήματα 1.1α και 1.1β όταν η τιμή πώλησης είναι 

Ρ1 και υπάρχει ελλειμματική ζήτηση (η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την πρόσφορα) ο 

ανταγωνισμός θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής.

Σχήμα 1.1α Σχήμα 1.1 β

(Πηγή: Δρακοπουλος, Καραγιαννης, σελ. 72)
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Σχήμα 1.2

(Πηγή: Δρακοπουλος, Καραγιαννης, σελ. 74)

Ο δεύτερος μηχανισμός αποκατάστασης της ισορροπίας αναφέρεται σε μετατοπίσεις της 

καμπύλης προσφοράς. Ο Σμίθ πίστευε ότι η φυσική τιμή καθορίζεται μόνο από το κόστος 

που φέρει η πρόσφορα στην αγορά. «Έτσι λοιπόν αν και η τιμή ενός εμπορεύματος για πολύ 

χρόνο μπορεί να κρατηθεί πάνω από τη φυσική τιμή, είναι πολύ σπάνιο να μπορέσει να 

παραμείνει για πολύ κάτω από αυτή. Ανεξάρτητα από το ποιο από τα στοιχεία της 

πληρώνεται κάτω από το φυσικό όριο, πάντα τα πληττόμενα από το γεγονός αυτό πρόσωπα 

θα αισθανθούν αμέσως τη ζημία και θα αποσύρουν τόση γη, τόση εργασία, ή τόσο κεφάλαιο, 

ώστε το προσκομιζόμενο στην αγορά εμπόρευμα μόλις να ικανοποιεί την πραγματική 

ζήτηση. Έτσι η τιμή της αγοράς θα ανέβει πάλι στο φυσικό της

ύψος.»36 Έδειξε πως οι μετακινήσεις των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των κλάδων 

παραγωγής θα οδηγήσουν στην εξίσωση των μισθών σε όλους τους κλάδους. Στο σχήμα 1.2 

φαίνεται ότι όταν είναι μεγαλύτερη η αμοιβή ενός παραγωγικού συντελεστή σε ένα κλάδο 

παραγωγής, τότε θα ύπαρξη αύξηση της προσφοράς με αποτέλεσμα η τιμή να 

αποκατασταθεί στην μακροχρόνια ή φυσική τιμή. Αν πάλι η αμοιβή ενός παραγωγικού 

συντελεστή είναι χαμηλότερη από άλλους κλάδους τότε θα ύπαρξη μείωση της

36 Smith Adam, Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του πλούτου των Εθνών, σελ. 98
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προσφοράς(κάποιοι παραγωγικοί συντελεστές θα φύγουν από αυτό το κλάδο) και η αμοιβή 

στον κλάδο θα ανέβει στην κανονική της τιμή. Αντίθετα όταν η πρόσφορα είναι μεγαλύτερη 

από την ποσότητα ο ανταγωνισμός θα αυξήσει την τιμή. Και στις δυο περιπτώσεις η αγοραία 

τιμή θα τείνει προς την φυσική τιμή Ρ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΟΝ ΡΙΚΑΡΝΤΟ

2.1 Γενικά στοιχεία για το Ρικάρντο

Ο Ρικάρντο είναι ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της πολιτικής οικονομίας και 

θεωρείται ως ο πατέρας της συστηματικής οικονομικής ανάλυσης. Συνέχισε το έργο του Σμίθ 

μέχρι εκεί που ήταν δυνατό, ερχόμενος όμως αρκετές φορές σε αντίθεση απέναντι σε αυτά 

που είχε γράψει και πει ο Σμίθ. Αναγνωρίσθηκε ηγέτης της οικονομικής επιστήμης και ακόμη 

και αντίπαλοι του όπως ο Μαλθους, ο Τζειμς Μιλλ και ο γιος του Τζον Στιουαρτ Μιλλ 

μιλούν με το μεγαλύτερο σεβασμό για το πρόσωπο του. Γράφοντας 50 χρόνια μετά το Σμίθ 

εμβάθυνε περισσότερο στο οικονομικό σύστημα. Ωστόσο οι θεωρίες που ανέπτυξε υπήρξαν 

σημείο αναφοράς για πολλούς μεταγενέστερους συμπεριλαμβανομένου και του Μαρξ ,του 

οποίου οι επιδράσεις απέναντι του θα εξεταστούν στο επόμενο μέρος.

Ο Ντειβιντ Ρικάρντο (1772-1823) ήταν το τρίτο παιδί μιας οικογένειας Ολλανδών 

εβραίων που είχαν εγκατασταθεί στην Αγγλία. Ο πατέρας του είχε αποκτήσει μεγάλη 

περιούσια και ήταν πολύ σημαντικός χρηματιστής στο Λονδίνο. Ο Ρικάρντο άρχισε να 

ασχολείται με το χρηματιστήριο σε ηλικία 14 ετών και όταν έφτασε 21 ετών έφυγε από την 

οικογένεια του και βαπτίσθηκε χριστιανός και ίδρυσε δική του χρηματιστηριακή εταιρεία. Το 

γεγονός ότι απόκτησε μεγάλη περιούσια από νωρίς του έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθεί με 

θετικές επιστήμες όπως τα μαθηματικά, η χημεία και η γεωλογία. Αυτό που του κίνησε το 

ενδιαφέρον και ασχολήθηκε με τα οικονομικά ήταν η ανάγνωση του Πλούτου των Εθνών. 

Έχοντας αποκτήσει μεγάλη πείρα από την ενασχόληση του με τα πρακτικά οικονομικά 

άρχισε να γράφει μελέτες η σπουδαιότερη των οποίων είναι αυτή που απευθύνεται στο 

Μαλθους σχετικά με το ζήτημα του ελευθέρου εμπορίου του σιταριού στην οποία 

γεννήθηκαν πραγματικά τα ουσιαστικά στοιχεία της θεωρίας του για την αξία που θα 

συμπεριληφθεί αργότερα στις Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας.37 Αυτό ήταν το 

σημαντικότερο έργο του το οποίο δημοσιεύτηκε το 1817 ,και η τελική του έκδοση το 1821. 

Όπως φαίνεται αυτός που τον έπεισε να άρει τους ενδοιασμούς του σχετικά με την 

ενδεχόμενη αποτυχία του συγγράμματος του και να το δημοσιεύσει ήταν ο φίλος του Τζειμς 

Μιλλ. Άλλα γνωστά δοκίμια του είναι «The high price of a bullion, a proof of the

37 Χουμανιδης Λάζαρος, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ. 96
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depreciation of banknotes , «an essay on the influence of a low price of com on the profits of 

stock, with remarks on mr.Malthus last two publications κ.α . από το 1819 μέχρι το θάνατο 

του , το 1823, αποτέλεσε ήταν μέλος του κοινοβουλίου και από αυτή τη θέση πρόσφερε 

πολύτιμες υπηρεσίες στην χώρα του.

Όταν εκδόθηκαν οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας το 1817 κανένα σύγγραμμα δεν 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι ανέπτυσσε ένα ενιαίο σύστημα πολιτικής οικονομίας. Ο Σμίθ 

εκανε πολύ συχνές αναφορές στην ιστορία και σε συγκεκριμένες καταστάσεις και είναι 

γεμάτο από φιλοσοφικές παρατηρήσεις γεγονός που οφείλεται και στην ακαδημαϊκή του 

εκπαίδευση. Εν μέρει αυτές οι αναφορές και οι παρατηρήσεις βοηθούν τους αναγνώστες να 

κατανοήσουν το έργο του αλλά και συντελούν στην αποφυγή των δυσκολιών που 

αντιμετώπιζε στην ανάλυση του. Αν και είχε αρμονικά σχεδιασμένα τμήματα θεωρίας όπως 

η διάκριση μεταξύ φυσικής τιμής και αγοραίας τιμής είχε αποτύχει να αναπτύξει αλλά 

τμήματα όπως η θεωρία διανομής και η εργασιακή θεωρία της αξίας. Ο τρόπος που 

παρουσιάζει τις θεωρίες του ο Σμίθ στον Πλούτο των Εθνών κάνει δυνατό να μπορεί να 

διαβαστεί από ανθρώπους που δεν έχουν προηγούμενη επαφή με τα οικονομικά.38

Αντίθετα με το Σμίθ και με άλλους σύγχρονους του ο Ρικάρντο δεν είχε το 

πλεονέκτημα της ακαδημαϊκής διαπαιδαγώγησης. Έτσι οι Αρχές της Πολιτικής Οικονομίας 

και Φορολογίας δεν έχουν την κομψότητα του έργου του Σμίθ. Το σύγγραμμα του κάθε άλλο 

παρά είναι εύκολο να διαβαστεί και να κατανοηθεί και σε αυτό συντελεί το ύφος του που 

απευθύνεται μόνο στους οικονομολόγους. Ωστόσο περιέχει μια ολοκληρωμένη θεωρία 

σχετικά με την αξία, το κέρδος και την γαιοπρόσοδο μέσα από την οποία προκύπτει ένα 

σημαντικό πόρισμα πολιτικής. Χρησιμοποιεί ευρύτατα την επαγωγική μέθοδο και συχνά έχει 

αφαιρετικές αναφορές, ενώ στο έργο του υπάρχουν συλλογισμοί και αξιώματα που δεν 

θεμελιώνονται ιστορικά , όπως ο συναγωνισμός και η υπόθεση ότι ο οικονομικός άνθρωπος 

ενδιαφέρεται για το μέγιστο κέρδος. Αυτή η αφαιρετική μέθοδος είναι δείγμα ότι ήταν 

πρακτικός στοχαστής και οι θεωρίες που ανέπτυσσε ήταν αποτέλεσμα της πρακτικής 

εμπειρίας του. Παρόλα αυτά ακολουθεί περίπου την ίδια μέθοδο με τον Σμίθ όταν μιλάει για 

το αόρατο χέρι και τις «θαυματουργές» ιδιότητες του συναγωνισμού για την ευημερία του 

κοινωνικού συνόλου.

38 Roll Eric, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης σελ 163
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2.2 Εργασιακή Θεωρία της αξίας

Όπως και ο Σμίθ ο Ρικάρντο ξεκινάει την ανάλυση της εργασιακής θεωρίας της 

αξίας από το διαχωρισμό της αξίας σε αξία χρήσης και ανταλλακτική αξία. Δεν εξετάζει την 

αξία χρήσης των αγαθών αν και πιστεύει ότι πρέπει να προϋπάρχει για να είναι επιθυμητό 

άρα και ανταλλάξιμο ένα αγαθό και επικεντρώνεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

ανταλλακτική αξία. Αυτή καθορίζεται από την σπανιότητα των πραγμάτων και την ποσότητα 

της εργασίας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους. Αντικείμενα που αντλούν την αξία 

τους από την στενότητα τους είναι, οι σπάνιοι πίνακες, τα σπάνια βιβλία που όση εργασία κι 

αν χρησιμοποιηθεί δεν μπορούν να αναπαραχθούν. Η αξία λοιπόν αυτών των αγαθών- 

εμπορευμάτων καθορίζεται από την ζήτηση κι όχι από την πρόσφορα που δεν μπορεί να 

μεταβληθεί. Η πλειονότητα όμως των εμπορευμάτων μπορεί να αναπαραχθεί γι’ αυτό και η 

αξία τους καθορίζεται από την ποσότητα εργασίας που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 

τους. Η ανάλυση του επικεντρώνεται όμως στις οικονομίες όπου ισχύει πλήρης 

ανταγωνισμός χωρίς περιορισμούς και αυτό αποτελεί προϋπόθεση για την λειτουργία της 

εργασιακής θεωρίας . Δηλαδή όπως λεει ο Μαρξ ,μιλάει για μια κοινωνία που υπάρχει 

«μεγάλη βιομηχανική παραγωγή και ελεύθερος ανταγωνισμός» 39.

Ο Ρικάρντο με την εργασιακή του θεωρία προσπάθησε να λύσει και να εξηγήσει τα 

προβλήματα όπου ο Σμίθ απέτυχε. II κριτική του αρχίζει από το μέτρο της αξίας. II σύγχυση 

στη θεωρία του Σμίθ προκλήθηκε επειδή αυτό το μέτρο το συσχέτισε με την αγοραζόμενη 

αξία. Πηγή της αξίας για το Ρικάρντο αποτελεί μόνο η δαπανωμενη εργασία. Ως ρυθμιστικός 

παράγοντας της αξίας των εμπορευμάτων είναι η «σχετική ποσότητα εργασίας που είναι 

αναγκαία για την παραγωγή τους, κι όχι από τη μεγαλύτερη ή μικρότερη αποζημίωση που 

καταβάλλεται για την εργασία αυτή»40. Δεν αποδέχεται τον ισχυρισμό του Σμίθ ότι η αξία 

των αγαθών καθορίζεται από την ποσότητα της εργασίας που αυτά μπορούν να αγοράσουν 

και αναφέρεται στο παράδειγμα του Σμίθ με το ελάφι και τον κάστορα θέλοντας να δείξει ότι 

η ποσότητα της εργασίας που δαπανείται για την παραγωγή του εμπορεύματος είναι η πηγή 

της αξίας.

Ενώ ο Σμίθ πίστευε πως υπήρχε υποκειμενική εκτίμηση της προσπάθειας που 

καταβάλλεται για την παραγωγή του αγαθού ο Ρικάρντο αντιτάσσονταν σε κάτι τέτοιο.41 Αν

39 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.317

40 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ. 98

41 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.318
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γυρίσουμε λίγο πίσω θα δούμε ότι για τον Σμίθ η ποσότητα της εργασίας λειτουργούσε ως 

μέτρο της αξίας και επομένως δεν μπορούσε να μεταβάλλεται. Αρα σύμφωνα με το 

συλλογισμό του η ίδια εργασία αγοράζει λιγότερο ή περισσότερο εμπόρευμα ανάλογα με την 

υποκειμενική αξιολόγηση της. Σύμφωνα με τον Ρικάρντο η αντικειμενική οπτική είναι η 

μόνη σωστή και ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι υπεύθυνος για την αδιαφορία που 

χαρακτηρίζει τον καπιταλισμό.

Ο Ρικάρντο παρουσίασε μια νέα άποψη για την αξία στις Αρχές. Αυτή ήταν ότι η 

αξία των αγαθών επηρεάζεται και από την ποσότητα του κεφαλαίου σε μορφή εργαλείων που 

χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή αυτών. Χρησιμοποιώντας πάλι το παράδειγμα με το 

ελάφι και το κάστορα υποστήριξε ότι η αξία του ελαφιού και του κάστορα θα είναι ίδια όταν 

ισούνται οι ποσότητες άμεσης εργασίας και έμμεσης εργασίας (κεφαλαίο που έχει 

ενσωματωθεί στα όπλα που κατέχει ο κυνηγός). Αυτό δεν αποτελεί αναίρεση της εργασιακής 

θεωρίας επειδή δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο σε ποια τάξη των ανθρώπων πηγαίνει η αξία- 

τιμή που καταβάλλεται. Κάποιο ποσοστό φυσικά θα πηγαίνει στον καπιταλιστή που έχει 

επενδύσει το συσσωρευμένο κεφαλαίο του στην παραγωγή αυτών των εργαλείων, αλλά δεν 

θα αλλάζει η σχέση αξίας μεταξύ των δυο εμπορευμάτων. Ωστόσο γενίκευε την ποσότητα 

κεφαλαίου προς την ποσότητα εργατικής δύναμης (αυτό που όπως θα δούμε ονόμαζε ο Μαρξ 

οργανικό κεφαλαίο) που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των αγαθών θεωρώντας σε όλες 

τις δραστηριότητες και σε όλους τους τομείς ίση. II θέση του αυτή είναι αποτέλεσμα της 

προσπάθειας του να στηρίξει την θεωρία της αξίας. Παρόλα αυτά ο κεφαλαιουχικός 

εξοπλισμός συμβάλλει στην παραγωγή των αγαθών αλλά δεν δημιουργεί αξία. Ο Ρικάρντο 

πίστευε ότι οι μηχανές και οι φυσικοί πόροι αν και αυξάνουν την παραγωγικότητα των 

εργαζόμενων και δημιουργούν αξία χρήσης δεν προσθέτουν ανταλλακτική αξία.

Στο τέταρτο κεφαλαίο του βιβλίου του παίρνει άλλη θέση πάνω σε αυτό το θέμα και 

δημιουργεί συγχύσεις.42 Διατείνεται πως ο μηχανολογικός εξοπλισμός και γενικότερα το 

πάγιο κεφαλαίο για την παραγωγή τους μπορεί να χρειάζονται περισσότερη ή λιγότερη 

εργασία και αυτά να συνδυάζονται με διαφορετικό τρόπο στην παραγωγική διαδικασία. 

Πλέον ο λόγος του πάγιου κεφαλαίου προς το κυκλοφοριακό δεν είναι σταθερός για όλα τα 

εμπορεύματα. « II διαφορά αυτή στη διάρκεια ζωής του παγίου κεφαλαίου και η ποικιλία 

στις αναλογίες με τις οποίες μπορούν να συνδυαστούν τα δυο είδη κεφαλαίου δημιουργούν, 

πλάι στη μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα εργασίας που είναι αναγκαία για την παραγωγή 

εμπορευμάτων, μια προσθετή αιτία για τις μεταβολές στη σχετική αξία τους. Η αιτία αυτή

42 Dobb Maurice. Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ .100
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είναι η άνοδος ή η πτώση της αξίας της εργασίας.»43 Σε άλλο σημείο λεει στις Αρχές: «Αν το 

πάγιο κεφάλαιο και το κυκλοφορούν κεφάλαιο είχαν διαφορετικές αναλογίες, ή αν το πάγιο 

κεφάλαιο είχε διαφορετική διάρκεια ζωής τότε η σχετική αξία των παραγόμενων 

εμπορευμάτων θα μεταβάλλονταν ως αποτέλεσμα της ανόδου των μισθών.»44 Δηλαδή πλέον 

δεν είναι μόνο η εργασία που έχει χρησιμοποιηθεί καθοριστικός παράγοντας της αξίας των 

αγαθών αλλά η ποσότητα και η αξία του πάγιου εξοπλισμού. Φαίνεται να αναιρεί την 

εργασιακή θεωρία της αξίας και να υιοθετεί μια θεωρία κόστους παραγωγής. Και ενώ άλλες 

φορές αγνοεί την δεύτερη θέση, σε κάποια αλλά κείμενα του κατέχει κύρια θέση. Τον 

απασχολούσε το φαινόμενο το ότι το κρασί αξίζει πιο πολύ από το χυμό σταφυλιού και γι’ 

αυτό κατέληξε να συμπεριλάβει το κόστος κεφαλαίου στην δημιουργία της αξίας. Σύμφωνα 

με τον Ρικάρντο το στοιχείο που διαφοροποιεί την ενσωματωμένη εργασία στα εμπορεύματα 

από το συσσωρευμένο κεφαλαίο είναι ο χρόνος αναμονής.

Όπως είδαμε ο Σμίθ στην προσπάθεια του να βρει ένα αμετάβλητο μέτρο της αξίας 

λανθασμένα υποστήριξε ότι οι αλλαγές στην αξία είναι αποτέλεσμα των αλλαγών των τριών 

εισοδημάτων του μισθού, του κέρδους και της προσόδου. Ο Ρικάρντο παρατηρεί ότι αν 

αυξηθεί η τιμή των εισοδημάτων των τριών τάξεων δεν αυξάνεται και η αξία του προϊόντος 

καθώς δεν χρησιμοποιείται παραπάνω εργασία αλλά οι έμποροι θα αναγκαστούν να 

αυξήσουν τις τιμές των εμπορευμάτων με αποτέλεσμα η σχετική τους αξία να παραμείνει 

ίδια. Ωστόσο κάνει κι αυτός το ίδιο λάθος με το Σμίθ. Αεει ότι αύξηση των μισθών θα 

επιφέρει μια πτώση στις τιμές των προϊόντων που έχουν υψηλότερο λόγο πάγιου προς 

κυκλοφορούν κεφαλαίο. Δηλαδή η τιμή των αγροτικών προϊόντων θα ανέβει επειδή απαιτούν 

μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας προς κεφαλαίο σε σχέση με αυτή των βιομηχανικών που θα 

αυξάνονται επειδή παράγονται με μεθόδους έντασης κεφαλαίου. Αυτό αργότερα έγινε 

γνωστό ως «αποτέλεσμα Ρικάρντο» στο οποίο στηρίχθηκε η άποψη ότι μια πτώση των 

μισθών Οα επιμηκύνει τη μέση περίοδος παραγωγής στην οικονομία. Παρατήρησε ότι οι τιμές 

των εμπορευμάτων έντασης κεφαλαίου θα μειώνονταν και σε σχέση με το χρυσό του οποίου 

ο λόγος παγίου προς κυκλοφορούν κεφαλαίου παραμένει σταθερός. Όπως αναφέρει ο Ντομπ 

αυτή η θέση αντί να επιτίθεται στο Σμίθ τον ενισχύει στην θεωρία για το κόστος παραγωγής. 

Λεει ο Ντοπμ «έτσι το δευτερογενές αποτέλεσμα των άνισων αναλογιών του κεφαλαίου κάθε 

άλλο παρά τροποποιεί και αδυνατίζει το ενάντιο στο Σμίθ πόρισμα της πρωταρχικής αξίας,

43 Ricardo David, Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας σελ. 30. Αυτό το τμήμα κειμένου 

έχει διαφορετική διατύπωση στις δυο πρώτες εκδόσεις των Αρχών.

44 Ricardo David, Αρχές Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας σελ 55
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αλλά βοηθά στην ενίσχυση κατά τρόπο που φαίνεται παράδοξος».45

Η άποψη του Ρικάρντο για τα κέρδη είναι ότι αποτελούν μέρος της αξίας του 

προϊόντος μετά την αφαίρεση των μισθών. Και επειδή πηγή του κέρδους είναι η εργασία, τα 

πρώτα θα κινούνται πάντα αντίθετα με τους μισθούς. Αυτό ακριβώς είναι η υπεραξία του 

προϊόντος η οποία είναι ένα καθορισμένο μέγεθος που ορίζεται από την ποσότητα εργασίας 

που είναι αναγκαία για την παραγωγή του. Χωρίζεται στους μισθούς και τα κέρδη. Οι πρώτοι 

καθορίζονται από το επίπεδο διαβίωσης, δηλαδή από την ποσότητα εργασίας που απαιτείται 

για να παραχθεί σιτάρι στο χειρότερο έδαφος ενώ τα δεύτερα είναι ότι απομένει όπως είπαμε 

από την αφαίρεση των μισθών από την αξία του προϊόντος.

Αλλά στην προσπάθεια του να δείξει ότι η θεωρία για την εργασιακή αξία ισχύει 

ακόμη και σύγχρονη εποχή όπου επικρατεί ο καπιταλισμός, εκεί που απέτυχε να εξηγήσει ο 

Σμίθ ότι η εργασία αποτελεί πηγή της αξίας αντιλαμβάνεται την ανταλλαγή κεφαλαίου- 

εργασίας μόνο ως προς την τεχνική της πλευρά. Δεν αγγίζει καθόλου την ερμηνεία των 

κοινωνικών σχέσεων που διέπουν τις δυο τάξεις. Οι παραγωγικές σχέσεις των ανθρώπων και 

τα κοινωνικά χαρακτηριστικά κεφαλαίου και εργασίας απουσιάζουν.46 Και έτσι για μην πέσει 

κι αυτός στην παγίδα που έπεσε ο Σμίθ δεν εξηγεί την ανταλλαγή κεφαλαίου με εργασία, 

αλλά απλώς δείχνει ότι η θεωρία της εργασίας ως πηγή της αξίας λειτουργεί και στο 

καπιταλιστικό σύστημα.

Ο Ρικάρντο φαίνεται ότι εξέτασε την σχετική κι όχι την απόλυτη αξία των αγαθών. 

Για να γίνουμε πιο κατανοητοί να πούμε ότι μέλημα του ήταν να εξηγήσει τις μεταβολές στις 

άξιες των εμπορευμάτων και γι’ αυτό αναζήτησε αυτές τις αιτίες. Δεν εξετάζει το γιατί δυο 

εμπορεύματα έχουν μια ορισμένη σχέση ανταλλαγής αλλά τον ενδιαφέρει ποια είναι η αιτία 

που μεταβάλλεται αυτή η σχέση. Αν αλλάζει η ανταλλακτική σχέση γίνεται είτε επειδή 

ανέβηκε η αξία του ενός εμπορεύματος είτε γιατί μειώθηκε η αξία του αλλού. Όταν μιλάει 

για αξία εννοεί την πραγματική -η ποσότητα εργασίας- κι όχι την ονομαστική αξία-το χρήμα 

ή οποιοδήποτε άλλο εμπόρευμα. Αυτό που ενδιαφέρει το Ρικάρντο είναι γιατί η σχέση 

ανταλλαγής δυο προϊόντων από 5:1 έγινε 6:1.Αλλα καθοριστικός παράγοντας στην 

αυξομείωση της αξίας είναι η δαπανωμενη εργασία δηλαδή η ποσότητα της εργασίας που 

απαιτήθηκε για την παραγωγή τους 47

Σχετικά με τα χαρακτηριστικά της εργασίας ο Ρικάρντο αναφέρεται στην

45 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ. 101

46 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.327,328

47 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών, σελ .320
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εξειδικευμένη και στην κοινωνικά αναγκαία εργασία. Η πρώτη μπορεί να δημιουργήσει 

παραπάνω εργασία από την ανειδίκευτη κι αυτό γιατί όπως λεει ο χρόνος για την απόκτηση 

της επιδεξιότητας των χεριών, ή εφευρετικότητα και η δεξιοτεχνία δικαιολογούν αυτό. 

Θέλοντας να δείξει ότι και πάλι ισχύει η εργασία ως πηγή της ανταλλακτικής αξίας 

υποστήριξε ότι η σχέσης ανταλλαγής μεταξύ ειδικευμένης και ανειδίκευτης εργασίας αφού 

καθοριστεί θα παραμείνει έτσι. Αν παραδείγματος χάριν η εργασία του ωρολογοποιού 

δημιουργεί τριπλάσια εργασία από ότι ενός κλώστη αυτή η κλίμακα δεν θα αλλάξει με το 

πέρασμα του χρόνου. Στην περίπτωση που άλλαζε θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι ένας 

άλλος παράγοντας εκτός από την ποσότητα της εργασίας καθόριζε την αξία.

Ως κοινωνικά αναγκαία εργασία νοείται η απαραίτητη ποσότητα της εργασίας που 

δαπανάται για παραχθεί προϊόν στις χειρότερες συνθήκες παραγωγής. II αξία λοιπόν των 

ανταλλάξιμων προϊόντων καθορίζεται από τη μεγαλύτερη ποσότητα εργασίας που είναι 

αναγκαία για την παραγωγή τους. Σ’ αυτό το σημείο ο Ρικαρντο πλησιάζει στον ορισμό της 

μέσης κοινωνικά αναγκαίας από το Μαρξ. Έχει σημείο εκκίνησης και πάλι την θεωρία του 

για την πρόσοδο αναφερόμενος στα χωράφια που καλλιεργούνται οριακά και δεν αποδίδουν 

πρόσοδο. Αυτό το συμπέρασμα το επεκτείνει και σε όλους τους οικονομικούς τομείς, σε όλες 

τις καταστάσεις και σε όλα τα προϊόντα.

2.3 Φυσική και αγοραία τιμή

Ο Ρικάρντο κάνει κι αυτός διάκριση μεταξύ αγοραίας και φυσικής τιμής και 

προσπαθεί να δείξει ότι η αναζήτηση του κέρδους θα οδηγήσει σε μετακίνηση των 

παραγωγικών συντελεστών στις πιο κερδοφόρες δραστηριότητες με τελικό αποτέλεσμα να 

υπάρχει μια άριστη κατανομή αυτών σε κατάσταση πλήρους απασχόλησης. « Ας δεχθούμε 

νυν ότι αλλαγή της μόδας θα αύξανε την ζήτηση μεταξωτών και θα περιόριζε την των 

μάλλινων. Η φυσική των τιμή, δηλαδή η ποσοτης της εργασίας, η αναγκαία προς παραγωγή 

των, θα παρέμενε αμετάβλητος, πλην όμως η αγοραία τιμή των μεταξωτών θα υψουτο, ενώ 

των μάλλινων θα έπιπτε. Η αυξηθεισα αυτή ζητησις μεταξωτών θα ικανοποιείτο εντούτοις 

ταχέως δια της μετακινήσεως κεφαλαίων και εργασίας εκ της βιομηχανίας μάλλινων εις την 

των μεταξωτών.»48 Ασχολείται με την μακροχρόνια κατάσταση και όχι με την βραχυχρόνια. 

Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι προτιμήσεις των καταναλωτών και μέγεθος του 

πληθυσμού. Τα δυο σχήματα 2.1 και 2.2

48 Ricardo David, Αρχαι Πολιτικής Οικονομίας και Φιλοσοφίας Εκδ. Γκοβοστη σελ.71
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(Πηγή: Δρακοπουλος, Καραγιαννης, σελ. 72)

δείχνουν τις φυσικές τιμές των μάλλινων και μεταξωτών υφασμάτων. Η υπόθεση ότι οι 

καταναλωτές θα αλλάξουν προτιμήσεις προς τα μεταξωτά υφάσματα θα οδηγήσει σε πτώση 

του κέρδους στο κλάδο των μάλλινων και σε μετακίνηση κεφαλαίου και εργασίας προς το 

κλάδο των μεταξωτών. Τελικά θα αυξηθεί η πρόσφορα στο κλάδο των μεταξωτών για να 

καλύψει την αυξημένη ζήτηση. Στη νέα κατάσταση ισορροπίας θα έχουμε μεγαλύτερη 

παραγωγή μεταξωτού υφάσματος και μικρότερη μάλλινου με ίδιες τιμές ανταποκρινόμενες 

στις φυσικές άξιες των εμπορευμάτων.

Σχετικά με το ρόλο που παίζει ο ανταγωνισμός υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία 

που έχει η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού πωλητών Αλλά και η επίδραση που ασκεί η γνώση 

της αγοράς και η κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών περιορίζει την δυνατότητα 

των οικονομουντων ατόμων να επηρεάσουν τις τιμές.

2.4 Θεωρία για την γαιοπρόσοδο και το κέρδος

Το δοκίμιο του 1815 όπως είπαμε αποτέλεσε ένα ορόσημο και ένα πεδίο ανάπτυξης

«Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας και η Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας»



Μαλλιαρός Ευστάθιος σελ 31

της θεωρίας της γαιοπροσόδου που ήταν ένα βασικό μέρος των Αρχών. Αυτό που του κίνησε 

το ενδιαφέρον ήταν η διερεύνηση του ρόλου της γαιοπροσόδου στη δημιουργία της αξίας στα 

εμπορεύματα με λιγότερη ή επιπρόσθετη εργασία. Αλλά ας δούμε την άποψη του για τη 

πρόσοδο που προκύπτει από την οριακή ή μη οριακή εργασία από την εκτατική της μορφή. 

Παρατηρεί ότι όταν καλλιεργείται μια περιοχή για πρώτη φορά υπάρχουν άφθονα εδάφη που 

είναι πολύ καλά σε ποιότητα και έτσι δεν προκύπτει καμία γαιοπρόσοδος. Αυτή προκύπτει 

μόνο όταν πυκνοκατοικηθεί η περιοχή και καλλιεργούνται εδάφη χειρότερης ποιότητας. Η 

γαιοπρόσοδος λοιπόν προκύπτει ως η διαφορά παραγωγικής δύναμης μεταξύ του καλύτερου 

και του χειρότερου χωραφιού. Στην αρχή πρόσοδο θα αποδίδουν μόνο τα καλύτερα χωράφια 

αλλά όσο καλλιεργούνται χειρότερης ποιότητας κομμάτια γης πρόσοδο θα δίνουν και τα 

χωράφια που είναι δεύτερης ποιότητας.

Ο Ρικάρντο όμως παρατηρεί ότι προκύπτει γαιοπρόσοδος κι όταν χρησιμοποιούνται 

τεχνολογικά μέσα, δηλαδή κεφαλαίο, και εργασία για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης 

ποσότητας. Σε αυτή την περίπτωση μιλάει για το εντατικό όριο όπου η πρόσοδος προκύπτει 

ως η διάφορα ανάμεσα στο προϊόν της πιο φτωχής γης με την πιο πλούσια δεδομένου ότι με 

ίδιες ποσότητες κεφαλαίου και εργασίας θα παράγουν διαφορετικά προϊόντα που η τιμή τους 

ανά μονάδα στην αγορά θα είναι ίση. Λεει πως η γαιοπρόσοδος προκύπτει «από την 

ανισότητα στο προϊόν που αποκτιέται με διαδοχικές ποσότητες κεφαλαίου οι οποίες 

χρησιμοποιούνται στο ίδιο έδαφος ή σε νέο»49 .

Όπως φαίνεται στο σχήμα 2.3 η γαιοπροσοδος είναι ίση με το συνολικό προϊόν 

(OCDM) μείον το οριακό προϊόν του κεφαλαίου και εργασίας (AM) που πολλαπλασιάζεται 

με τον αριθμό δόσεων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή (ΟΜ) όμως τη γαιοπρόσοδο 

μπορούμε να την βρούμε είτε από ορθογώνιο OCDM είτε από την περιοχή κάτω από την 

καμπύλη οριακού προϊόντος δηλαδή την OEDM. Η γαιοπροσοδος καθορίζεται απλώς από τη 

διάφορα μεταξύ του μέσου όρου και του οριακού προϊόντος.. Το ύψος της τιμής πρέπει να 

είναι τόσο ώστε να επαρκεί για να πληρώνονται οι εργάτες και ο κεφαλαιούχος αλλιώς δεν 

θα παράγεται καθόλου προϊόν.

Η θεωρία του για την γαιοπροσοδο μας φέρνει στη θεωρία του για το κέρδος. Όπως 

διατείνεται ο Σραφφα,50 αυτή, διαμορφώθηκε ένα χρόνο πριν ακόμη δημοσιευτεί το Δοκίμιο 

για την επίδραση της χαμηλής τιμής του σιταριού στα κέρδη του κεφαλαίου, που δείχνει το 

ασύμφορο των περιορισμών στις εισαγωγές και που όπως είπαμε συμπλήρωνε την θεωρία για

49 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ. 90

50 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ.91
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τη γαιοπρόσοδο που είχε αναπτύξει ο Μάλθους. Η θεωρία που αρχικά αναπτύσσονταν για τα

Σχήμα 2.3

(Πηγή: Blaug Mark, σελ.92)

κέρδη που προκύπτουν από τη γεωργία τελικά υποστήριζε ότι αυτά καθορίζουν τα γενικά 

κέρδη. Η θεωρία του μπορεί να χαρακτηριστεί ως θεωρία του πλεονάσματος αφού 

υποστηρίζει ότι τα κέρδη είναι η διάφορα ανάμεσα στο προϊόν της εργασίας και όριο 

συντήρησης. Αναφερόμενος ο Ρικάρντο στα κέρδη που προκύπτουν από την καλλιέργεια της 

γης, είπε ότι μειώνονται όσο καλλιεργούνται όλο και πιο εντατικά οι γαίες. Πιο απλά 

μπορούμε να πούμε ότι «το κέρδος εκφραζόταν σαν λόγος του προϊόντος προς τους 

μισθούς.»51. Στο σχήμα 2.3 φαίνεται ότι στο επίπεδο επιβίωσης οι μισθοί θα είναι απείρως 

ελαστικοί και τα κέρδη θα ισούται με το συνολικό προϊόν χωρίς γαιοπρόσοδο μείον τους 

μισθούς OWKM και τα κέρδη ανά μονάδα κεφαλαίου και εργασίας είναι ίσα με το οριακό 

προϊόν της σύνθετης δόσης (AM) η οποία αποτελειται από σταθερό και μεταβλητό κεφαλαίο 

με την αναλογία των δυο να είναι σταθερή, μείον το ποσοστό αμοιβών (ΚΜ). Το ποσοστό 

του κέρδους δίνεται από την αναλογία των συνολικών κερδών στο κεφάλαιο που επενδύεται. 

Κατά συνέπεια, το ποσοστό κέρδους, είναι:

51 Dobb Maurice, Θεωρία της Αξίας και της Διανομής σελ.91
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Profits
Wages (AM - KM 

KM 100% .

(Πηγή: Blaug Mark σελ93)

To γενικό κέρδος καθορίζεται από τα κέρδη στη γεωργία επειδή δεν μπορούν να 

υπάρχουν διαφορετικές ανταμοιβές του κεφαλαίου και καθώς καταλήγουν να 

προσαρμόζονται τα κέρδη στη βιομηχανία απέναντι στα γεωργικά κέρδη. Ενώ η καλλιέργεια 

πιο φτωχών χωραφιών μειώνει τα κέρδη, η επέκταση του εμπορίου αυξάνει το γενικό

Τελικά ο συνδυασμός της θεωρίας του κέρδους με αυτή της γαιοπροσοδου τον 

έφεραν στο συμπέρασμα ότι τα κέρδη αυξάνονται όσο μειώνεται η γαιοπροσοδος και το 

αντίθετο. Η πτωτική τάση του κέρδους συνάγεται ως εξής: όταν καλλιεργούνται γαίες κοντά 

στο όριο παραγωγικότητας τότε η μεγάλη συσσώρευση κεφαλαίου οδηγεί σε μικρή αμοιβή 

για τον κάτοχο του. Το δοκίμιο τελειώνει παρουσιάζοντας την αντίθεση του Ρικάρντο 

απέναντι στους εισαγωγικούς δασμούς. Το επιχείρημα είναι ότι έτσι εμποδίζονται φθηνότερα 

σιτηρά να εισαχθούν στη χώρα με αποτέλεσμα να είναι υψηλή η εγχώρια τιμή τους. Η άνοδος 

της γαιοπροσοδου ως αποτέλεσμα της ανόδου της τιμής προκαλεί πτώση των κερδών που 

λειτουργεί ως εμπόδιο στην συσσώρευση κεφαλαίου. Φέρεται εναντίον των γαιοκτημόνων 

λέγοντας πως με αυτή τη λογική έπρεπε να εμποδίζουν κάθε τεχνολογική εξέλιξη που έχει ως 

αποτέλεσμα την βελτίωση των γεωργικών εργαλείων επειδή έτσι θα έπεφτε η τιμή των 

αγροτικών προϊόντων άρα και η πρόσοδος. Αυτή ήταν μια θέση που προκάλεσε πολλές 

αντιδράσεις.

52 Rubin Isaac, Ιστορία Οικονομικών Θεωριών σελ.91,92
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

3,1 Γενικά στοιχεία για το Μάρξ

Αν θεωρήσουμε τον Σμιθ ως τον πρώτο των κλασικών, ο Μαρξ μπορεί να θεωρηθεί 

ότι κλείνει αυτό τον κύκλο των οικονομολόγων ανοίγοντας ένα νέο. Ωστόσο είναι σίγουρο 

ότι επηρεάστηκε από σοσιαλιστικές ιδέες. Αποτελεί διφορούμενη προσωπικότητα καθώς οι 

ιδέες του προκάλεσαν διαμάχες τόσο στο πολιτικό όσο και στον οικονομικό χώρο. Του 

αναγνωρίζεται από όλους ότι άνοιξε νέους δρόμους οικονομικής προσέγγισης και σκέψης 

καθώς ήταν όχι μόνο διατήρησε αλλά και εμπλούτισε τις παρελθούσες γνώσεις. Όπως θα 

δούμε παρακάτω χρησιμοποίησε την μελέτη της πολιτικής οικονομίας για να ανακαλύψει 

τους νόμους της οικονομικής εξελίξεως έτσι ώστε να αποκτήσει ένα θεωρητικό όπλο κατά 

του συστήματος.

Ο Κάρολος Μαρξ γεννήθηκε στη πόλη Τρεβ της Ρηνανίας το 1818. Ο πατέρας του 

Ερρίκος που ασκούσε τη δικηγορία, ήταν εβραίος στο θρήσκευμα που αργότερα έγινε 

προτεστάντης λόγω των πιέσεων που δεχόταν. Εξαιτίας της ευκατάστατης οικογένειας του, ο 

Μαρξ είχε την δυνατότητα ακαδημαϊκής εκπαίδευσης την οποία και εκμεταλλεύτηκε 

πηγαίνοντας αρχικά να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο της Βόννης νομικά. Οι σπουδές του 

συνεχίζονται στο πανεπιστήμιο του Βερολίνου όπου έρχεται σε επαφή με τα γραπτά του 

Χέγκελ. Θα επηρεαστεί πολύ από τα συγγράμματα του και θα γίνει μέλος της αριστερής 

λέσχης των οπαδών του, των Νεοχελγκιανων. Εξαιτίας των αριστερών θέσεων του δεν θα 

μπορέσει να εκλεχτεί καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Βόννης.

Μετά την αποτυχία του να συνεχίσει την ακαδημαϊκή δραστηριότητα ως διδάσκων, 

στρέφεται προς την δημοσιογραφία. Στην αρχή με δημοσίευση άρθρων στον τοπικό τύπο της 

Τρεβ και ύστερα εργαζόμενος ως αρχισυντάκτης σε εφημερίδα στην Κολωνία θα αντιταχθεί 

έναντι του κατεστημένου οποιανδήποτε μορφή κι αν είχε αυτό, θρησκευτικό ή πολιτικό. 

Αυτές οι θέσεις του θα τον οδηγήσουν στην εξορία στην αρχή στο Παρίσι και ύστερα στο 

Λονδίνο. Πριν φτάσει εκεί θα μείνει κάποιο διάστημα στις Βρυξέλλες όπου θα γνωριστεί με 

τον Εγκελς. Αυτή η δυνατή φίλια θα διαρκέσει μέχρι το θάνατο του Μαρξ. Από το 1850 έως 

το 1883 όποτε και πέθανε θα ζήσει στο Λονδίνο μέσα σε εξαθλιωτικη φτώχεια και σε 

μεγάλες στερήσεις. Το ενδιαφέρον του για τα οικονομικά ξεκινάει μετά την παραμονή του
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στο Λονδίνο.

Εκτός από την πλούσια πολιτική βιβλιογραφία τα σημαντικότερα έργα του επί 

οικονομικών θεμάτων είναι η κριτική της πολιτικής οικονομίας που δημοσιεύτηκε το 1859 και 

το Κεφαλαίο του οποίο ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1867.

3.2 Ιστορικός υλισμός

Ο Μαρξ οδηγήθηκε στην οικονομική μελέτη της κεφαλαιοκρατικής οικονομίας 

πρώτον θέλοντας να πάρει μια θέση στους πολιτικούς αγώνες που είχαν οικονομικό 

περιεχόμενο και δεύτερον από επιθυμία να καθορίσει τις νομικές διατάξεις με την κριτική 

στην ιστορία της φιλοσοφία του Χέγκελ. Σύμφωνα με το Μαρξ η σύγκρουση δεν λαμβάνει 

χώρα στις ιδέες όπως έλεγε ο Χέγκελ αλλά στο κοινωνικό σύστημα. Ο Μαρξ αν και 

επηρεάστηκε από τη διαλεκτική, τη χρησιμοποίησε για να εξαγάγει τις απόψεις του για την 

ιστορική εξέλιξη των κοινωνιών. Αφετηρία των σκέψεων του ήταν ότι η φύση και ο 

άνθρωπος. Η κύρια επιδίωξη του δεύτερου είναι η υποταγή της φύσης και ο 

μετασχηματισμός της που γίνεται μεσώ της παραγωγικής δραστηριότητας που είναι η 

εργασία. Στην προσπάθεια του να υποτάξει την φύση επινόησε παραγωγικά εργαλεία τα 

οποία μετατρέπουν την εργασία σε συλλογική διαδικασία και που οδηγούν στον καταμερισμό 

της. Όμως κατά την διάρκεια της παραγωγής δεν αλλάζει μόνο η φύση αλλά και η φύση των 

ανθρώπων και των κοινωνιών. Έτσι η αλλαγή στους τρόπους παραγωγής και οι διαφορετικές 

κοινωνικές σχέσεις καθορίζουν τις μεταβολές στην ανθρώπινη ιστορία. Οι συνθήκες 

παραγωγής ως παράγων κίνησης της ιστορίας μας οδηγούν στην αλλαγή των οικομικο- 

κοινωνικών σχέσεων που διέπουν μια κοινωνία. Η αύξηση όμως των παραγωγικών δυνάμεων 

έρχεται σε σύγκρουση με αυτές τις σχέσεις γιατί οι δεύτερες δεν μπορούν να προσαρμοστούν 

στις ανάγκες των ατόμων για πλήρη εφαρμογή των δυνατοτήτων του ανθρώπου και 

εκμετάλλευση της φύσης. Ως αποτέλεσμα θα υπάρξει κατάργηση στο σύστημα των 

πολιτικών και νομικών θεσμών, και στις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές σχέσεις και 

η αντικατάσταση τους με άλλες. Λεει στον πρόλογο στην Συμβολή στην Κριτική της 

Πολιτικής Οικονομίας: «Ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει το γενικό 

χαρακτήρα της κοινωνικής, πολιτικής και πνευματικής διαδικασίας της ζωής. Δεν καθορίζει η 

συνείδηση των ανθρώπων την κοινωνική ύπαρξη τους, μα αντίθετα, η κοινωνική τους 

ύπαρξη καθορίζει τη συνείδηση τους. Σ’ ένα ορισμένο στάδιο της ανάπτυξης τους, οι υλικές 

παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε σύγκρουση με τις υπάρχουσες παραγωγικές
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σχέσεις ή, πράγμα που δεν είναι παρά η νομική έκφραση τους, με τις σχέσεις ιδιοκτησίας, 

μέσα στις οποίες λειτουργούσαν έως τότε. Από μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών 

δυνάμεων οι σχέσεις αυτές μετατρέπονται σε δεσμά τους. Κι έρχεται τότε η περίοδος της 

κοινωνικής επανάστασης. Με την αλλαγή της κοινωνικής βάσης, αργά ή γρήγορα όλο το 

τεράστιο οικοδόμημα ανατρέπεται.»53

Η φιλοσοφία της ιστορίας εφαρμόζεται τώρα στον καπιταλισμό. Κι αυτή η 

οικονομική οργάνωση της κοινωνίας θεωρείται παροδική καθώς και το κύριο χαρακτηριστικό 

της, η ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Η σύγκρουση πραγματοποιείται μεταξύ των 

παραγωγικών δυνάμεων και των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής. Δηλαδή η αντινομία 

στον κεφαλαιουχικό τρόπο οργάνωσης οδηγεί σε σύγκρουση μεταξύ των κεφαλαιοκρατών 

και των εργατών, σύγκρουση που έχει κυρίως πολιτική μορφή. Η σύγκρουση μεταξύ των 

τάξεων είχε απασχολήσει κι άλλους οικονομολόγους, οι οποίοι όμως την τοποθετούσαν 

μεταξύ των γαιοκτημόνων και των βιομηχάνων. Όμως ο Μαρξ έβλεπε ότι αυτή η σύγκρουση 

λάμβανε χώρα μεταξύ των εργατών και κεφαλαιούχων επειδή η κοινωνία για την οποία 

γίνεται λόγος είναι η αστική. Θέλοντας να αποδείξει το μεταβατικό χαρακτήρα της 

κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης της οικονομίας ξεκίνησε από τη σχέση κεφαλαίου-εργασίας 

και από τη αξία που δίνει στα εμπορεύματα η εργασία.

3.3 Θεωρία της αξίας

Όπως είδαμε στην εισαγωγή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας ο Μαρξ 

διαμορφώνει ένα οικοδόμημα προκείμενου να χτίσει αργότερα τη θεωρία της αξίας στην 

οργάνωση της σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας. Η προηγούμενη ανάλυση μπορεί να 

συνοψιστεί στο ότι μέσα από τους τρόπους παραγωγής μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν τα 

κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας καθώς την σχέση του εργαζόμενου με τα παραγωγικά 

μέσα. Αναφερόμενος όμως στην έννοια της αξίας την εκλαμβάνει ως ένα χαρακτηριστικό 

που αποκτούν τα εμπορεύματα μόνο στην καπιταλιστική οικονομία. Είναι μια ιδιαίτερη 

κοινωνική σχέση που υπάρχει μόνο στο κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και που δεν 

συναντιέται στην προηγούμενη απλή εμπορευματική οργάνωση. Αυτή η ιδιότητα 

πραγματώνεται στην αγορά μεσώ της ανταλλαξιμότητας των προϊόντων χρησιμοποιώντας το 

χρήμα μεσώ του οποίου αποκτούν μια τιμή.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της κεφαλαιοκρατικής οργάνωσης της παραγωγής

53 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ.316

«Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας και η Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας:



Μαλλιαρός Ευστάθιος σελ 37

σύμφωνα με το Μαρξ είναι η ομογενοποιήση της διαδικασίας παραγωγής. Ο κάθε εργάτης 

δουλεύει ξεχωριστά, είναι ανεξάρτητος από τους υπόλοιπους. Ωστόσο όλα τα προϊόντα όλων 

των ανεξάρτητων παραγωγών μεταφέρονται στην αγορά και έχουν ως σκοπό την ανταλλαγή 

με αλλά καθώς γι’ αυτό παράγει ο ιδιώτης κι όχι για τον εαυτό του. Αυτή η διαδικασία 

ομογενοποιήσης της εργασίας μεσώ του μηχανισμού της αγοράς και του ανταγωνισμού 

ορίζεται από το Μαρξ ως αφηρημένη εργασία. Η φύση της εργασίας είναι διφυής από την μια 

πλευρά είναι συγκεκριμένη δηλαδή παράγει τις άξιες χρήσεις των εμπορευμάτων και είναι 

αφηρημένη δηλαδή η κοινωνικά απαραίτητη εργασία για την ανταλλαγή των αγαθών. Η 

ανταλλάξιμη αξία των εμπορευμάτων ορίζεται από το μέγεθος της αφηρημένης εργασίας. Η 

δε αφηρημένη εργασία είναι χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης η οποία δεν μπορεί να 

αποτελέσει το περιεχόμενο της ανταλλακτικής αξίας. Από την άλλη η αφηρημένη δεν 

προκύπτει από την συγκεκριμένη καθώς δεν είναι ο καταμερισμός της εργασίας ούτε η 

εισαγωγή των μηχανών που μετατρέπει την αξία χρήσης σε ανταλλακτική αξία.54

Στη κεφαλαιοκρατική παραγωγή κάθε αγαθό έχει διπλό χαρακτήρα, είναι αξία 

χρήσεως λόγω των υλικών ιδιοτήτων του και ανταλλακτική αξία λόγω της κοινωνικής 

εργασίας. Η διάκριση μεταξύ αξία χρήσης και αξία ανταλλαγής που κάνει ο Μαρξ έχει το 

συλλογισμό ότι η δεύτερη προσδιορίζεται ποσοτικά ενώ η πρώτη όχι. Οι φυσικές ιδιότητες 

κάθε εμπορεύματος του δίνουν αξία χρήσης και βοηθάνε στην ανταλλαγή. Όμως τα 

εμπορεύματα δεν ανταλλάσσονται ανάλογα με τις φυσικές τους ιδιότητες καθώς υπάρχουν 

αγαθά που είναι χρήσιμα αλλά δεν έχουν ανταλλακτική αξία και επειδή δεν γίνεται να 

συγκρίνουμε ποσοτικά σύμφωνα με τις φυσικές τους ιδιότητες ανόμοιες άξιες χρήσης. Η 

ανταλλακτική αξία των εμπορευμάτων προκύπτει από το γεγονός ότι είναι προϊόντα της 

εργασίας. Της ποσότητας της εργασίας που ομογενοποιείται μεσώ της ανταλλαγής των 

προϊόντων των καπιταλιστών. Παράγονται άξιες χρήσης με το σκοπό να ανταλλαγούν στην 

α,ορα. Σ<.ο κανιβαλισμό η παραγ*ω^η συνδέεται με την ανταλλαγή. Και η ποσότητα εργασίας 

στην οποία ανταλλάσσονται είναι η αφηρημένη εργασία. Στο περιοδικό Θέσεις αναφέρεται: 

«Η αφηρημένη εργασία ( και συνεπώς ο εν γενεί χρόνος εργασίας) δεν αποτελεί μια άμεση 

(εμπειρικά διαπιστωσιμη) ιδιότητα της εργασίας, αλλά μια «αφαίρεση» δηλαδή μια έννοια 

που επιτρέπει την κατανόηση της διαδικασίας κοινωνικής ομογενοποιήσης της εργασίας στον 

καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής». Και πάλι «Η αφηρημένη εργασία, ως έννοια που αποδίδει 

τον ειδικά κοινωνικό ( καπιταλιστικό) χαρακτήρα της εργασιακής διαδικασίας, δεν αφορά τη 

μεμονωμένη διαδικασία παραγωγής, αλλά την κοινωνική αλληλοσυσχετιση όλων των,

54 Μηλιος Γιάννης, Οικονομακης Γιώργος, Σπυρος Λιαπατσωρας, Περιοδικό Θεσεις σελ 71
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θεσμικά ανεξάρτητων μεταξύ τους, επιμέρους καπιταλιστικών διαδικασιών παραγωγής, η 

οποία εκδηλώνεται στην αγορά».55

Όμως ανταλλαγή υφίσταται και στο σύστημα προ του καπιταλισμού όπου οι απλοί 

εμπορευματοποιοι αντάλλασσαν τα προϊόντα τους στην αγορά. Η διάφορα στον καπιταλισμό 

είναι ότι οι άνθρωποι πωλούν την ικανότητα της εργασία τους. Ο Μαρξ διακρίνει την 

εργασία από την ικανότητα εργασίας του εργάτη. Η πρώτη ονομάζεται εργασία του εργάτη 

και η δεύτερη εργατική δύναμη του εργάτη.56 Όμως η εργατική δύναμη πωλείται έναντι 

κάποιου τιμήματος, του μισθού σαν εμπόρευμα. Αυτό το εμπόρευμα -η εργατική δύναμη- όχι 

μόνο έχει μια αξία χρήσης όπως όλα τα αλλά εμπορεύματα -που ανταλλάσσονται με βάση 

την αφηρημένη εργασία που ενσωματώνουν - αλλά είναι ο δημιουργός όλων των αξιών 

χρήσης που στο κεφαλαιοκρατικό τρόπο οργάνωσης έχουν τη μορφή εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με το Μαρξ ο εργάτης είναι υποχρεωμένος να πουλά την εργατική του 

δύναμη στο καπιταλιστή. Μπορεί βέβαια να την πωλήσει σε δυο ή τρεις κεφαλαιοκράτες 

αλλά θα πρέπει να την πωλήσει έναντι του μισθού εάν θέλει να επιβιώσει. Η θέση του εργάτη 

περιγράφεται από το Μαρξ ως «μισθωτός σκλάβος». Από την άλλη πλευρά ο καπιταλιστής 

έχει τα χρήματα και είναι σε θέση να αγοράσει όχι μόνο τα μέσα παραγωγής αλλά και την 

εργατική δύναμη του εργάτη. Εάν μπορούσε ο εργάτης να κατέχει κάποια μέσα παραγωγής 

τότε θα παρήγαγε δικά του εμπορεύματα και δεν θα ήταν υποχρεωμένος να πουλάει την 

εργατική του δύναμη στον κεφαλαιοκράτη.

Ακολουθώντας το Σμιθ και το Ρικαρντο κάνει διάκριση μεταξύ ειδικευμένης και 

ανειδίκευτης εργασίας. Οι διαφορετικές ικανότητες και η εκπαίδευση- ειδίκευση σε ένα 

τομέα κάνουν την εργασία ανομοιογενή. Η σύγκριση της ειδικευμένης με την ανειδίκευτη 

γίνεται με φυσικούς όρους, δηλαδή μια ποσότητα ειδικευμένης ανάγεται σε μια μεγαλύτερη 

ποσότητα ανειδίκευτης. Η ποσότητα ειδικευμένης ή ανειδίκευτης εργασίας που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή του εμπορεύματος καθορίζει την ποσότητα των 

εμπορευμάτων με την οποία θα ανταλλαγεί. Μέτρο της ανταλλακτικής αξίας του αγαθού 

είναι η ποσότητα κοινωνικά αναγκαίου χρόνου που ενσαρκώνει. Δεν σημαίνει όμως ότι όσο 

περισσότερος χρόνος δαπανάται στην εργασία τόσο μεγαλύτερη αξία δίνεται στο εμπόρευμα. 

Ο κοινωνικά αναγκαίος χρόνος με μέσο βαθμό επιδεξιότητας και κάτω από κανονικές 

συνθήκες παραγωγής δημιουργεί την αξία χρήσης του εμπορεύματος.

Ένα ακόμη σημείο κριτικής του Μαρξ απέναντι στο κεφαλαιοκρατικό τρόπο

55 Μηλιος Γιάννης, Οικονομακης Σπυρος, Λιαττατσιωρας Γιώργος, Περιοδικό Θέσεις σελ. 73
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οργάνωσης είναι η λατρεία -ή φετιχισμό όπως το ονομάζει- του εμπορεύματος. Το σημείο 

αφετηρίας του συλλογισμού είναι ότι οι άνθρωποι παραβλέπουν τις κοινωνικές και ταξικές 

σχέσεις που εκφράζονται στη παραγωγική διαδικασία και επικεντρώνονται μόνο στα 

εμπορεύματα που παράγονται. Ενώ η παραγωγή άξιων χρήσης σε μορφή εμπορευμάτων 

τείνει να αποκρύψει τις κοινωνικές σχέσεις και εστιάζεται στην εμπράγματη ανταλλαγή.

«Οι κοινωνικό-οικονομικές (σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων) και οι υλικό-αντικειμενικές 

(μετακίνηση των πραγμάτων μέσα στη διαδικασία της παραγωγής) πτυχές είναι αδιάλυτα 

ενωμένες στο στάδιο της ανταλλαγής. Στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία αυτές οι δύο πτυχές 

δεν οργανώνονται εκ των προτέρων και δεν προσαρμόζονται η μια στην άλλη. Για αυτόν τον 

λόγο κάθε μεμονωμένη πράξη της ανταλλαγής μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο ως 

αποτέλεσμα της κοινής δράσης και των δύο πτυχών είναι σαν κάθε πτυχή υποκίνησε άλλη».
57

3.4 Υπεραξία

Η ανάλυση του καπιταλισμού από το Μαρξ δεν στηρίζεται στην άποψη ότι το 

κέρδος προέχετε από την ανταλλαγή και το αποσύνδεσε από την τοκογλυφία. Πίστευε ότι το 

μυστικό του καπιταλισμού ήταν στη παραγωγή και όχι στην ανταλλαγή. Αλλά ας δούμε 

αναλυτικά την απλή εμπορευματική ανταλλαγή και την αγορά εκ μέρους του κεφαλαιοκράτη 

μέσων παραγωγής με σκοπό το κέρδος. Και στις δυο περιπτώσεις σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει το χρήμα, το οποίο σαν μέσο πληρωμής παρεμβάλλεται στη διαδικασία 

ανταλλαγής.

Στην πρώτη τιερίπτωση υποθέτουμε ότι ένα άτομο κατέχει ένα εμπόρευμα -που 

μπορεί και η εργατική δύναμη του εργάτη- το οποίο ανταλλάσσει για ένα πόσο χρημάτων. 

Στη συνεχεία ανταλλάσσει τα χρήματα που έχει αποκτήσει με κάποιο άλλο εμπόρευμα ίσης 

αξίας. Σχηματικά αυτό αναλύεται Ε-Χ-Ε (εμπόρευμα -χρήμα -εμπόρευμα). Αν υποθέσουμε 

ότι έχουμε κεφαλαιοκρατική οργάνωση ο εργάτης πουλάει την εργατική του δύναμη στον 

καπιταλιστή έναντι του μισθού του. Ο κεφαλαιοκράτης θα χρησιμοποιήσει τα μέσα 

παραγωγής συμ7ΐεριλαμβανομένης της εργασίας του εργάτη για να παράγει αγαθά.57 58

57 www.marxists.org/subject/economy/rubin/ch02.htm

58 Fine Ben, Τι είναι το Κεφάλαιο του Μαρξ. Σελ. 66
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Σχήμα 3.1

Απλή εμπορευματική Ανταλλαγή.

Σχήμα 3.2

Η δημιουργία της υπεραξίας.

(Πηγή: Fine Ben σελ. 66 & 68)

Ο καπιταλιστής αντίθετα ξεκινάει την παραγωγική διαδικασία με χρήμα. Για να 

προχωρήσει στην παραγωγή θα πρέπει να αγοράσει τα μηχανήματα και να μισθώσει εργασία. 

Ο εργάτης στερείται της επιλογής να διαθέσει ή όχι την εργατική του δύναμη καθότι δεν έχει 

πρόσβαση στα μέσα παραγωγής. Όταν παραχθεί το προϊόν πωλείται έναντι κάποιας 

ποσότητας χρήματος. Καταρχάς η παραγωγή διαδικασία ξεκινάει με χρήμα και τελειώνει σε 

χρήμα. Εάν η ποσότητα χρήματος πριν την παραγωγική διαδικασία ήταν ίδια ή λιγότερη μετά 

την παραγωγική διαδικασία ο κεφαλαιοκράτης δεν θα είχε λόγο να επενδύσει. Όπως 

παρατηρεί ο Μαρξ η ποσότητα του χρήματος είναι περισσότερη μετά το τέλος της 

παραγωγικής διαδικασίας. Όμως καθότι η πηγή του καπιταλισμού ευρίσκεται στην 

παραγωγή και όχι στην ανταλλαγή η αύξηση του αρχικού ποσού δεν γίνεται να συμβεί στο 

δεύτερο μισό της συναλλαγής αλλά στη διαδικασία όπου το X γίνεται Ε. Ο κάτοχος του 

κεφαλαίου ψάχνει για ένα αγαθό του οποίου η αξία χρήσεως να είναι πηγή ανταλλακτικής 

αξίας. Αυτό το αγαθό είναι η εργατική δύναμη. Ο μόνος λόγος που εμπλέκεται ο 

κεφαλαιοκράτης σε αυτό ρόλο είναι ο πλουτισμός, το κέρδος. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα 

είχε λόγο να συμμετέχει. Το χρήμα σε αυτή τη περίπτωση λειτουργεί ως κεφαλαίο το οποίο 

δρα σαν μια αυτόεπεκτεινομενη αξία άλλες μορφές του κεφαλαίου μπορεί να είναι το 

εμπόρευμα, τα μηχανήματα και η εργατική δύναμη . Εκτός από το βιομηχανικό κεφαλαίο ο 

Μαρξ διέκρινε αλλά δυο είδη κεφαλαίου το πιστωτικό και το εμπορικό τα οποία επεκτείνουν 

την αξία όχι χρησιμοποιώντας τα μέσα παραγωγής αλλά το πρώτο μεσώ της αγοράς 

ομόλογων και το δεύτερο μεσώ της αγοράς εμπορευμάτων.

Όπως είδαμε ο καπιταλιστής μέσα από την παραγωγική διαδικασία βγάζει κέρδος 

αφού έχει X αρχικό κεφαλαίο και καταλήγει με X' αυξημένο κεφαλαίο. Αυτή η διάφορα 

αξίας ονομάζεται από το Μαρξ υπεραξία. Είναι κάτι που είχε παρατηρηθεί και από το Σμιθ 

και το Ρικαρντο αλλά εκλαμβανόταν ως κάτι που προέκυπτε από την διαδικασία ανταλλαγής 

και εν μέρει δικαιολογούταν από τις θυσίες που έκανε ο κεφαλαιοκράτης.
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Όμως ο Μαρξ δείχνει αλλού την πηγή της υπεραξίας. Στον καπιταλισμό τα πάντα 

πληρώνονται στην τιμή τους. Ο κεφαλαιούχος αγοράζει τα μέσα παραγωγής τα οποία 

ενσωματώνουν έμμεση εργασία το κόστος των οποίων εξαρτάται από αυτή την εργασία. 

Αυτά προσθέτουν αξία σύμφωνα με τη εργασία που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

τους. Στην παραγωγή των εμπορευμάτων συμβάλλει και άμεση εργασία που αγοράζεται 

επίσης από τον κεφαλαιοκράτη. Ο εργάτης πληρώνεται μισθό εργασίας που αντιστοιχεί στην 

αξία της εργατικής του δύναμης όπως και το εμπόρευμα έχει τιμή σύμφωνα με την ποσότητα 

της εργασίας (άμεση και έμμεση) που δαπανήθηκε για την παραγωγή του. « Η Θεωρία 

εκμετάλλευσης του Μαρξ μπορεί να τεθεί ως εξής. Η εργασία (η «εργατική δύναμη» του 

εργάτη, όχι οι υπηρεσίες του) είναι στην καπιταλιστική κοινωνία ένα εμπόρευμα, επομένως η 

αξία του είναι ίση με τον αριθμό εργατικών ωρών που είναι ενσωματωμένα σε αυτό. Πόσες 

εργατικές ώρες είναι ενσωματωμένες στον εργάτη; Λοιπόν είναι το κοινωνικά αναγκαίο ποσό 

εργασιακών ωρών που χρειάζονται για να ανατραφεί, να εκπαιδευτεί, να φάει, να αποκτήσει 

οικία κτλ.»59 Έως τώρα δεν φαίνεται ο καπιταλιστής να κερδίζει κάτι από αυτή την 

ανταλλαγή. Η πηγή της υπεραξίας είναι η εκμετάλλευση της εργασίας από τον καπιταλιστή. 

Ο εργάτης πληρώνεται μεν τον κόστος της εργασίας του, αλλά υποχρεώνεται από τον 

κεφαλαιοκράτη να εργαστεί παραπάνω από αυτό. « Επειδή η αξία της εργασίας είναι μια 

άλογη έκφραση για την αξία της εργατικής δύναμης προκύπτει από μόνο του ότι η αξία της 

εργασίας πρέπει πάντα να είναι μικρότερη από τη νέα αξία που παράγει, γιατί ο 

κεφαλαιοκράτης βάζει πάντα την εργατική δύναμη να λειτουργεί περισσότερο χρόνο από το 

χρόνο που απαιτείται για την αναπαραγωγή της δικής της αξίας.» 60Ο μισθός που εισπράττει 

είναι ο μισθός επιβίωσης. Ο καπιταλιστής πληρώνει την ανταλλακτική αξία της εργατικής 

δύναμης δηλαδή τον κοινωνικά αναγκαίο χρόνο για την αναπαραγωγή της , ίσα τα αναγκαία 

για να συντηρηθεί αυτή.

Ο κεφαλαιοκράτης πληρώνει την ανταλλακτική αξία της εργατικής δύναμης αλλά 

παίρνει την αξία χρήσης της για όλη την ημέρα. Δηλαδή ο εργάτης π.χ. εργάζεται 8 ώρες και 

πληρώνεται για τις 4 που ισούνται με το κόστος της εργατικής δύναμης. Οι 4 απλήρωτες 

ώρες του εργάτη είναι το μέρος της αξίας (υπεραξία) που παράγεται από την εργασία του 

εργάτη το οποίο κρατάει ο κεφαλαιούχος. Το ποσοστό της υπεραξίας δηλαδή το πόσο της 

αξίας που «κλέβει» ο κεφαλαιούχος από τον εργάτη είναι η υπερεργασια προς την αναγκαία 

εργασία για την επιβίωση του εργάτη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ποσοστό αυτό είναι

59 Schumpeter Joseph, History of Economic Analysis σελ.649
60 Marx Karl, To κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας τόμος πρώτος σελ. 55
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4/4=100%. Αν και το ίδιο γίνονταν στη φεουδαρχική κοινωνία, λεει ο Μαρξ οι άνθρωποι δεν 

μπορούσαν να αντιδράσουν διότι ήταν κάτω από ένα καθεστώς δουλείας. Στην καπιταλιστική 

οργάνωση αυτή η εκμετάλλευση καλύπτεται με το πρόσχημα της ανταλλαγής. 61

Ο Μαρξ διακρίνει το κεφαλαίο σε δυο μέρη, στο σταθερό (c) και στο μεταβλητό (u). 

Το σταθερό κεφαλαίο συμπεριλαμβάνει όλα τα μηχανήματα και εργαλεία που αναλώνονται 

στην παραγωγική διαδικασία και δεν δημιουργούν αξία παρά μόνο προσθέτουν τη αξία της 

εργατικής δύναμης που δαπανήθηκε για να κατασκευαστούν. Επιπλέον η ποσότητα αυτού 

του κεφαλαίου δεν αυξομειώνεται κατά την παραγωγική διαδικασία, δηλαδή είναι σταθερή. 

Από την άλλη πλευρά το μεταβλητό κεφαλαίο αντιπροσωπεύει την εργατική δύναμη που 

χρησιμοποιεί ο καπιταλιστής για την παραγωγή των εμπορευμάτων του. Όπως είδαμε 

σύμφωνα με το Μαρξ το μεταβλητό κεφαλαίο που είναι οι πληρωμές των μισθών εργασίας 

τείνει να είναι ίσο με το επίπεδο διαβίωσης και είναι ο δημιουργός της αξίας, ενώ το 

χαρακτηριστικό του είναι ότι η ποσότητα του μπορεί να αυξηθεί κατά την παραγωγική 

διαδικασία. Η υπεραξία συμβολίζεται με το υ. Όποτε η αξία κάθε εμπορεύματος καθορίζεται 

από τρία τινά: από το άθροισμα του σταθερού κεφαλαίου, την υπεραξίας και του μεταβλητού 

κεφαλαίου( c+u+s). Αντίστοιχα το ποσοστό της υπεραξίας είναι ο λόγος της υπεραξίας προς 

το μεταβλητό κεφαλαίο (s'=s/u).62 Σκοπός του κεφαλαιοκράτη είναι το κέρδος, δηλαδή 

επιδιώκει την αύξηση του ποσοστού της υπεραξίας. Διακρίνει δυο είδη υπεραξίας την 

απόλυτη υπεραξία και την σχετική υπεραξία. Η πρώτη προϋποθέτει την διεύρυνση της 

εργάσιμης ημέρας του εργάτη που συνήθως συναντάται στα πρώτα σταδία κεφαλαιοκρατικής 

ανάπτυξης και στις περιπτώσεις χαμηλού κέρδους. Ο κεφαλαιοκράτης είναι αναγκασμένος να 

προσπαθεί κατά πρώτον να κρατήσει τους μισθούς χαμηλούς και κατά δεύτερον να αυξήσει 

την παραγωγικότητα. Ο αγώνας του να μεγαλώσει όσο δυνατόν την διάρκεια της εργάσιμης 

ημέρας όχι μόνο προσκρούει στα νομικά και φυσικά όρια αλλά και έρχεται σε αντίθεση με το 

συμφέρον του καθώς για να βελτιώνει την απόδοση των εργατών ίσως χρειαστεί να 

προβαίνει σε μισθολογικές αυξήσεις. Ο μεγάλος κίνδυνος για τον εργάτη είναι η 

μηχανοποίηση της παραγωγής επειδή όχι μόνο του μειώνει το μισθό αλλά και επειδή 

απειλείται με απόλυση. Η σχετική υπεραξία έρχεται σαν συνέπεια της αύξησης της 

παραγωγικότητας της εργασίας. Εδώ ο κεφαλαιούχος προσπαθεί να μειώσει όσο δυνατόν την 

τιμή των εμπορευμάτων του για να ανταγωνιστεί τους άλλους καπιταλιστές.

61 Fine Ben, Τι είναι το Κεφάλαιο του Μαρξ. σελ. 74

62 Rima Ingrid Hahne, Ιστορία της Οικονομικής Ανάλυσης σελ.325
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Σχήμα 3.3 Ανταγωνισμός και εισαγωγή πάγιου κεφαλαίου 

(Πηγή: Τσουφλιδης 2001 σελ.5)

Στόχος του είναι να μειώσει την τιμή κάτω από το μέσο κόστος των ανταγωνιστικών 

επιχειρήσεων, να οδηγήσει κάποιες από αυτές στην χρεοκοπία για να μπορέσει να επιβιώσει 

η δική του. Όταν πλέον δεν μπορεί να αυξηθεί άλλο η εργάσιμη ημέρα ο κεφαλαιούχος που 

κατατρέχεται από το πάθος του για αύξηση των κερδών του, αρχίζει να αντικαθιστά 

εργάτες(μεταβλητό κεφαλαίο) με μηχανήματα (σταθερό κεφαλαίο). Ο περιορισμός του 

αναγκαίου χρόνου εργασίας μπορεί να γίνει με τον καλύτερο καταμερισμό της εργασίας, με 

τη χρησιμοποίηση βελτιωμένων μηχανών και με την αύξηση της εντατικοτητας εργασίας. 

Ολος αυτός ο αγώνας έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ενός ποσοστού κέρδους πάνω από το 

μέσο ποσοστό κέρδους της οικονομίας. Αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ των 

καπιταλιστών θα είναι το ποσοστό υπεραξίας να είναι το ίδιο και στις ξεχωριστές 

δραστηριότητες μιας επιχείρησης αλλά και σε όλες τις επιχειρήσεις . Τέλος έδωσε τον ορισμό 

του οργανικού κεφαλαίου που είναι το σταθερό κεφαλαίο προς το μεταβλητό (0=c/u). Στη 

σχετική υπεραξία η τάση για υψηλότερη παραγωγικότητα θα έχει αποτέλεσμα να αυξάνεται 

το οργανικό κεφαλαίο.

3.5 Ο νόμος της πτωτικής τάσης στο ποσοστό κέρδους

Ο Μαρξ ασχολήθηκε και αυτός όπως οι κλασσικοί με το ποσοστό κέρδους και την 

πτωτική του τάση. Οι κλασσικοί πίστευαν ότι το ποσοστό κέδρους θα μηδενίζονταν και οι 

μισθοί θα έπεφταν στο σημείο επιβίωσης. Αντίθετα με άλλους όπως ο Ρικαρντο τη θεωρία 

για το κέρδος την ανέπτυξε ξεχωριστά από τη γεωργία και σημείο εκκίνησης του είναι η
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κεφαλαιοκρατική παραγωγή. Ωστόσο η θεωρία του είναι ασταθής και διφορούμενη.63

Η θέση του Μαρξ για την τάση που έχει το ποσοστό υπεραξίας να εξισωθεί σε όλους 

τους κλάδους που εμφανίζεται στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου αντικαθίσταται από τον ίδιο 

από την θέση που υιοθετεί στο τρίτο τόμο ότι τα ποσοστά κέρδους εξισώνονται. Η υπόθεση 

του Μαρξ ότι τα ποσοστά κέρδους και ποσοστά υπεραξίας είναι ίδια για όλους τους κλάδους 

παραγωγής οδηγεί στο συμπέρασμα ότι και ο λόγος εργασίας- κεφαλαίου πρέπει να ίδιος, 

πράγμα που δεν μπορεί να ισχύει επειδή όχι μόνο υπάρχουν διαφορετικές τεχνολογικές 

προδιαγραφές αλλά και επειδή επιτυγχάνονται κατά καιρούς τεχνολογικές καινοτομίες . Το 

ποσοστό κέρδους ισούται με (p'=s/c +u) ,δηλαδή με την υπεραξία προς το σύνολο του 

κεφαλαίου. Αν και διορθώνει το λάθος του σχετικά με την εξίσωση των ποσοστών 

υπεραξίας, η άποψη του σχετικά με την μετατροπή των άξιων σε τιμές φαίνεται να 

δυναμιτίζει την εργασιακή του θεωρία. Το πρόβλημα αναφέρεται στο ότι η εξίσωση των 

ποσοστών κέρδους μας φέρνει σε μια θεωρία του κόστους παραγωγής. Το ασυμβίβαστο 

αναγνωρίστηκε και από το Μαρξ που έδωσε τελικά μια λύση λέγοντας πως οι 

κεφαλαιοκράτες παρότι θα κερδίζουν διαφορετικά ποσοστά υπεραξίας τελικά θα μοιράζονται 

τα κέρδη ανάλογα του συνολικού κεφαλαίου που έχουν επενδύσει. « Εξαιτίας της 

διαφορετικής οργανικής σύνθεσης των κεφαλαίων που είναι τοποθετημένα σε διαφόρους 

κλάδους παραγωγής, εξαιτίας επομένως του γεγονότος, ότι ανάλογα με τη διαφορετική 

ποσοστιαία συμμετοχή του μεταβλητού μέρους του κεφαλαίου σε ένα συνολικό κεφάλαιο 

δοσμένου μεγέθους, τίθενται σε κίνηση πολύ διαφορετικές ποσότητες εργασίας από 

ισομεγέθη κεφάλαια, τα κεφάλαια αυτά ιδιοποιούνται επίσης πολύ διαφορετικά μεγέθη 

υπερεργασιας ή παράγουν πολύ διαφορετικές μάζες υπεραξίας. Κατά συνέπεια είναι στην 

αρχή πολύ διαφορετικά τα ποσοστά κέρδους που επικρατούν σε διάφορους κλάδους 

παραγωγής. Αυτά τα διάφορα ποσοστά κέρδους εξισώνονται με το συναγωνισμό σε ένα 

γενικό ποσοστό κέρδους που είναι ο μέσος όρος όλων αυτών των διαφορετικών ποσοστών 

κέρδους.»64 Για να το αποδείξει αυτό υιοθέτησε ένα παράδειγμα που δείχνει ότι η 

ανακατανομή της συνολικής ποσότητας υπεραξίας θα δίνει ίδιο μερίδιο σε όλους τους 

κεφαλαιοκράτες. Στο πρώτο πίνακα 3.1 φαίνονται διαφορετικοί κλάδοι που όμως έχουν το 

ίδιο ποσοστό υπεραξίας (100%) και το συνολικό τους κεφαλαίο είναι 100 μονάδες. Φαίνεται 

ότι μέσα από την παραγωγική διαδικασία τα τελικά προϊόντα έχουν διαφορετική αξία και οι 

κλάδοι διαφορετικά ποσοστά κέρδους.

63 Fine Ben, Τι είναι το Κεφάλαιο του Μαρξ. σελ 114

64 Marx Karl, Το Κεφάλαιο, Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας τόμος τρίτος σελ. 199

«Η Εργασιακή Θεωρία της Αξίας και η Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας»



Μαλλιαρός Ευστάθιος σελ 45

Πίνακας 3.1
Η Μετατροπή των Αξιών σε Τιμές

Κεφαλαϊκή Αξία Ποσοστό Στο δεύτερο πίνακα 3.2 ο
σύνθεση Ποσοστό Ανάλωση των κέρδους

κατά υπεραξίας κεφαλαίου Τιμή εμπ/μάτων ( S ϊ Μαρξ υποστήριξε ότι οι
κλάδο Υπεραξία (s/u) (c) κόστους (c'+u + s) Vc + μ)

1. 80c + 20υ 20 100% 50 70 90 20%
καπιταλιστές θα παίρνουν

2. 70c + 30υ 30 100 51 81 111 30 ίσο κέρδος επειδή οι
3. 60c + 40υ 40 100 51 9) 131 40

4. 85c + 15υ 15 100 40 55 70 15 δύναμης της αγοράς θα
5. 95c + 5υ 5 100 10 15 20 5 ωθούν τα κεφαλαία στους

390c + 1ΙΟυ 110
κλάδους που έχουν

(Πηγή: Rima σελ.328)

ποσοστά κέρδους πάνω από το μέσο όρο. Οι τιμές θα αποκλίνουν από τις άξιες των 

προϊόντων για να εξισωθούν τα ποσοστά κέρδους. Οι τιμές αυτές ονομάζονται από το Μαρξ 

τιμές παραγωγής και δίνονται από τον τύπο: c'+u +ρ. Τελικά το άθροισμα των τελικών τιμών 

ισοσταθμίζεται με τις συνολικές άξιες δείχνοντας έτσι ο Μαρξ ότι η εργασιακή θεωρία δεν

κατέρρευσε. Ωστόσο απέτυχε να αποδείξει πως η οι μεταβολές των άξιων ερμηνεύονται από 

τις μεταβολές στις άξιες. Και η ισότητα τιμών και άξιων με ίδιο κέρδος σε όλους τους 

κλάδους ισχύει για συγκεκριμένα ποσοστά υπεραξίας και κέρδους. Με το ζήτημα της 

ισότητας των τιμών και των άξιων ,με το οποίο πρώτος ασχολήθηκε ο Μαρξ και είναι γνωστό

ως «πρόβλημα του μετασχηματισμού, απασχόλησε και μεταγενέστερους οικονομολόγους 

χωρίς όμως να καταλήξουν σε μια κοινά αποδεκτά λύση.

Πίνακας 3.2
Η ανάλυση του

Απόκλιση των Τιμών από τις Αξίες, με Βάση Ποσοστό Κέρδους 22%
Μαρξ για την πτωτική 

τάση των κερδών αρχίζει
Κεφαλαϊκή

σύνθεση
Τιμή

κόστους Αξία Τιμή
Απόκλιση 
της τιμής

κατά των των των Ποσοστό από την με την ιστορικήκλάδο εμκορ εμχορ. εμπορ. κέρδους αξία
1. 80c + 20υ 70 90 92 ‘ 22 + 2 θεμελίωση του
2. 70c + 30υ 81 III 103 22 —8
3. 60c + 40υ 91 131 113 22 — 18 καπιταλισμού. Αναλύει
4. 85c f Ι5υ 55 70 77 22 + 7 την ερμηνεία της5. 95c + 5υ 15 20 37 22 + 17

(ΠηγήΉϊηια σελ. 329)

γέννησης του βρετανικού καπιταλισμού.Αντίθετα με προηγούμενους οικονομολόγους η 

αρχική συσσώρευση κεφαλαίου από τους λίγους, δεν ήταν αποτέλεσμα των θυσιών τους και 

της δραστηριότητας τους, αλλά ήταν γόνος της βίαιης απόσπασης από τα χέρια των εργατών 

των μέσων παραγωγής. Ιστορικά εξειδικευτεί αυτό το γεγονός από τον Μαρξ στον
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διαχωρισμό των γεωργών από τα μέσα παραγωγής, δηλαδή την γη. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 

το διαχωρισμό διαδραμάτισε το κράτος, το οποίο επενέβη προς όφελος της ανερχόμενης 

αστικής τάξης με το σφετερισμό των κοινοτικών γαιών και την έκδοση αντί-εργατικών 

νομών που προϋπόθεταν πολύωρη εργασία.

Αντίθετα στην καπιταλιστική κοινωνία όπου κυριαρχεί η εκμετάλλευση του εργάτη 

από την εξουσιαζουσα αστική τάξη η συσσώρευση γίνεται με την προσθήκη υπεραξίας. Αυτή 

γίνεται με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μεσώ της προσθήκης 

περισσότερου πάγιου κεφαλαίου στην γραμμή παραγωγής. Η πτωτική τάση των κερδών από 

τον τύπο τη σχέση ρ'= s/ c+u. Διαιρώντας το δεύτερο σκέλος αυτής με το u (μεταβλητό 

κεφαλαίο) έχουμε ότι το ποσοστό κέρδους εξαρτάται από το ποσοστό υπεραξίας και τη μάζα 

του οργανικού κεφαλαίου (ρ'= s'/O+l). Όπως είπαμε η ποσότητα του οργανικού κεφαλαίου 

θα αυξάνεται - ενώ παράλληλα θα αυξάνεται κι ο μειώνεται ο λόγος εργασία προς κεφαλαίο- 

επειδή ο καπιταλιστής θα προσπαθεί να συσσωρεύσει περισσότερο κεφαλαίο για γίνει πιο 

ανταγωνιστικός.

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 3.4 με σταθερό το ποσοστό υπεραξίας, εάν το 

ποσοστό κέρδους μειωθεί τότε αυξάνεται η μάζα του οργανικού κεφαλαίου. Παρατηρούμε 

ότι η αύξηση του οργανικού κεφαλαίου σε βάρος του μεταβλητού, θα επιφέρει πτώση του 

ποσοστού κέρδους διότι το ποσοστό υπεραξίας θα αυξάνεται με μικρότερο ρυθμό.

Παράγοντες που θα 

εμποδίζουν αυτή τη 

πτώση, είναι όπως είδαμε 

η παράταση της 

εργάσιμης μέρας, η 

εντατικοποίηση της

εργασίας και η τεχνική 

μείωσης των τεχνικών 

εργασίας. Παρόλη την 

πτώση του ποσοστού

(Πηγή: Δρακοπουλος , Καραγιαννης σελ. 172)

κέρδους και του λόγου εργασίας κεφαλαίου ο Μαρξ παρατήρησε ότι τα κέρδη θα αυξάνουν 

καθώς και η απασχόληση. Αυτό θα ήταν αποτέλεσμα της σύγκρουσης μεταξύ των 

παραγόντων που καθυστερούν την αύξηση στο οργανικό κεφαλαίο και αυτών που αυξάνουν
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το ποσοστό εκμετάλλευσης. Η πρώτη περίπτωση που φαίνεται κυριαρχεί έναντι της δεύτερης 

επιτυγχάνεται είτε με εισαγωγή φθηνότερων πρώτων υλών είτε με την τεχνολογική πρόοδο. 

Η αύξηση της εκμετάλλευσης επηρεάζει θετικά την συσσώρευση με αποτέλεσμα την 

αυξημένη ζήτηση για εργασία και την αύξηση των μισθών. Μεσώ της αύξησης των μισθών 

φαίνεται καλύτερα η πτώση του κέρδους του κεφαλαιοκράτη.

Τελικά η αύξηση του πάγιου κεφαλαίου θα οδηγήσει σε τεχνολογική ανεργία καθώς 

ο Μαρξ προέβλεπε μια συνεχή αύξηση του πληθυσμού. Αυτή θα συντελούσε στη δημιουργία 

ενός «βιομηχανικού εφεδρικού στρατού» ο οποίος συνεχώς θα πιέζει τους μισθούς στο 

επίπεδο συντήρησης. Όλο το σκηνικό δείχνει την συνεχώς επιδεινούμενη θέση του εργάτη 

κάτω την μεγαλύτερη εκμετάλλευση του και τη μείωση της εργατικής δύναμης του εργάτη. 

Όμως σύμφωνα με το Μαρξ αυτή η χειροτέρευση της θέσης του εργάτη καθώς και της 

αγοραστικής του ικανότητας θα επιφέρει τις διαδοχικές κρίσεις του συστήματος, τους 

επαναλαμβανόμενους οικονομικούς κύκλους και την τελική του κατάρρευση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όπως είδαμε η εργασιακή θεωρία της αξίας βρήκε διαφορετικές προσεγγίσεις και 

οδήγησε σε διαφορετικά συμπεράσματα. Αυτές οι ξεχωριστές προσεγγίσεις οδήγησαν σε 

διαφορετικούς ατραπούς οικονομικών θέσεων αποτέλεσαν τη βάση για τροποποιημένες 

εξηγήσεις και διαμόρφωσαν πολιτικές προτάσεις επηρεάζοντας τον τύπο των κοινωνικών 

σχέσεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές οι θεωρίες για την πηγή της αξίας 

διαμορφώθηκαν στο 18° και 19° στην Αγγλία, στη χώρα που εκδηλώθηκε η πρώτη 

βιομηχανική επανάσταση. Αυτή ήταν η περίοδος μεταμόρφωσης του καπιταλισμού από 

εμπορικό σε βιομηχανικό ,η περίοδος μετασχηματισμού των πλαισίων παραγωγής και 

εργασιακών σχέσεων.

Ο Σμίθ, ο πρώτος που είδε την εργασία ως πηγή της αξίας ωφελήθηκε από τις 

ακαδημαϊκές σπουδές του και από την περίοδο που έκανε περιοδεία στην Ευρώπη την στιγμή 

που γινόταν συνταρακτικές αλλαγές. Επηρεασμένος κατά ένα μέρος από τους φυσιοκράτες, 

παρόλο που αντιμάχονταν τη βάση της θεωρίας τους σχετικά με τη γεωργία ως κυρίαρχη 

πηγή του πλούτου, υιοθέτησε τον οικονομικό φιλελευθερισμό, κατά τον οποίο η επιδίωξη του 

ατομικού συμφέροντος είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Σημαντική χαρακτηρίζεται 

η συμβολή του στη διευκρίνιση του ρόλου του καταμερισμού της εργασίας στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της οικονομίας. Εκανε διαχωρισμό της αξίας των αγαθών σε αξία χρήσης 

και ανταλλακτική αξία. Στο πυρήνα της θεωρίας του για την εργασιακή θεωρία που 

αναλύεται στο σύγγραμμα του για το Πλούτο των Εθνών, προτείνεται ως πηγή και 

ταυτόχρονα μέτρο της αξίας των εμπορευμάτων η ποσότητα της αξίας που περιέχουν. Όμως 

αυτή η αναζήτηση συνέχεε τα πράγματα και οδήγησε την θεωρία σε ένα μεθοδολογικό 

δυϊσμό. Συγκεκριμένα η ποσότητα αγοραζόμενη εργασία εκλαμβάνεται ως μέτρο της αξίας 

και η δαπανωμενη εργασία ως αιτία της αξίας. Τελικά οδηγείται όπως είδαμε σε μια θεωρία 

του κόστους παραγωγής.

Ο Ρικαρντο χωρίς τα ακαδημαϊκά προσόντα του Σμιθ κατάφερε να αποκτήσει 

σημαντική περιούσια από νωρίς και να ασχοληθεί με την οικονομική επιστήμη. Ο Ρικάρντο 

άσκησε δριμεία κριτική στην εργασιακή θεωρία του Σμιθ. Έδειξε πολύ σωστά ότι μέτρο της 

αξίας αποτελεί μόνο η δαπανωμενη εργασία, δηλαδή την εργασία που δαπανάται για να 

κατασκευαστεί ένα εμπόρευμα. Ωστόσο έκανε λάθος προβάλλοντας ένα επιχείρημα που κατά 

παράδοξο τρόπο ενίσχυε το Σμιθ στη θεωρία του κόστους παραγωγής, την στιγμή που
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επιτίθονταν σφοδρά εναντίον της. Τέλος σημαντική είναι η συμβολή του στον τρόπο 

μετακίνησης των παραγωγικών συντελεστών μεταξύ των κλάδων παραγωγής στην 

αναζήτηση του κέρδους. Η θεωρία του για την γαιοπρόσοδο έχει σχέση με τα κέρδη σε όλους 

τους κλάδους παραγωγής, ενώ παράλληλα από εκεί συνάγεται και η πτωτική τάση των 

κερδών.

Οι απόψεις του Μαρξ και η κριτική της πολιτικής οικονομίας αποκλίνουν από τις 

θέσεις των δυο προηγούμενων οικονομολόγων που παρόλες τις διάφορες τους είχαν κοινές 

βάσεις. Σαφώς επηρεασμένος από το Χέγκελ ανέπτυξε μια θεωρία κατά την οποία οι σχέσεις 

παραγωγής καθορίζουν το γενικό χαρακτήρα της πολιτικής, της κοινωνικής και πνευματικής 

διαδικασίας της ζωής. Στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής οι σχέσεις αυτές καθορίζονται 

από τη σύγκρουση μεταξύ εργατών και καπιταλιστών. Βασική θέση, στην κριτική του Μαρξ 

αποτελεί ο τρόπος δημιουργίας της υπεραξίας. Αυτή είναι αποτέλεσμα της εκμεταλλεύσεις 

του εργάτη- ο οποίος βάζοντας την εργασία του δίνει αξία στα εμπορεύματα- από τον 

κεφαλαιούχο. Ο νόμος της πτωτικής τάσης στο ποσοστό κέρδους τέλος έχει ως βάση την 

αύξηση του λόγου του σταθερού προς το μεταβλητό κεφαλαίο, το οποίο αναγκάζεται να 

κάνει ο κεφαλαιοκράτης για να γίνει mo ανταγωνιστικός. Αυτή η αύξηση οδηγεί με την σειρά 

της στην αύξηση της ανεργίας, σε μείωση των μισθών, δημιουργία του «βιομηχανικού 

Στρατού» και σε επαναλαμβανόμενες κρίσεις του καπιταλιστικού συστήματος.

Παρόλη την ανάλυση της εργασιακής αξίας της θεωρίας που διενεργήθηκε σε αυτή 

την εργασία, υπάρχουν αρκετές προεκτάσεις όσο αναφορά τους τρεις εξεταζόμενους 

οικονομολόγους αλλά και πέραν αυτών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του Σμιθ για 

την διανομή του εισοδήματος, την οικονομική ανάπτυξη και την θεωρία του χρήματος, ενώ 

θα μπορούσε να γράφει μια ξεχωριστή εργασία πάνω στη θεωρία του διεθνούς εμπορίου του 

Ρικαρντο για τα σχετικά και απόλυτα πλεονεκτήματα. Μια προέκταση της θεωρίας για την 

πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους του Μαρξ θα μπορούσε να ήταν μια διεξοδικότερη 

ανάλυση για τις κρίσεις της καπιταλιστικής οργάνωσης παραγωγής και την τελική 

κατάρρευση του συστήματος. Τέλος όσον αφορά την εργασιακή θεωρία της αξίας, μια άλλη 

μελέτη θα μπορούσε να επεκταθεί και στις θέσεις άλλων οικονομολόγων που συνέβαλαν 

εξίσου στην διεύρυνση της οικονομικής σκέψης.
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