
Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην ΙΟΘ 

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σκοποί  ενότητας 

• Να εξηγήσει τον σκοπό του μαθήματος 

• Να εξηγήσει γιατί χρειάζεται η ΙΟΘ στην 
εκπαίδευση των οικονομολόγων 

• Να δώσει βασικά στοιχεία της μεθοδολογίας 
των οικονομικών επιστημών 

• Να κάνει μια σύντομη επισκόπηση της 
πορείας της οικονομικής σκέψης από την 
αρχαιότητα μέχρι τον 20ο αιώνα 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Σκοπός της Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών 

• Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 

• Μεθοδολογία των οικονομικών επιστημών 

• Σύντομη επισκόπηση της πορείας της 
οικονομικής σκέψης από την αρχαιότητα μέχρι 
τον 20ο αιώνα 

 



Εισαγωγή στην Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών 

Σκοπός της Ιστορίας Οικονομικών Θεωριών 
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Σκοπός της ΙΟΘ 

• Ο διδακτικός σκοπός της ΙΟΘ είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον 
τρόπο γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας.  

• Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να αντιληφθούν πώς 
προέκυψε η οικονομική θεωρία που διδάσκονται σήμερα με 
σκοπό να την κατανοήσουν καλύτερα μέσα από τις «πρώτες 
έννοιες» και εξετάζοντας την προβληματική που την δημιούργησε. 

• Θα δουν τις εναλλακτικές θεωρήσεις της σύγχρονης και κυρίαρχης 
οικονομικής επιστήμης και θα μπορούν να εξετάσουν τους λόγους 
για τους οποίους οι επιστημονικές θεωρίες στις κοινωνικές 
επιστήμες επικρατούν ή μπαίνουν στο περιθώριο. 
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Σκοπός της ΙΟΘ 

• Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική και αναλυτική. Η 
εξέλιξη της οικονομικής σκέψης παρουσιάζεται ως μια διαδοχική 
σειρά μεταβολών στην αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της 
κοινωνικοοικονομικής διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές στο "όραμα" 
(vision κατά τον Schumpeter) της κυρίαρχης εκδοχής της 
οικονομικής σκέψης συνεπάγονται κάθε φορά την κατασκευή νέων 
αναλυτικών εννοιών και κατηγοριών και ενός νέου θεωρητικού 
προτύπου διάρθρωσής τους.  

• Επομένως το μάθημα δίνει έμφαση στον ιστορικό χαρακτήρα των 
οικονομικών θεωριών και στον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά 
κοινωνικοοικονομικά φαινόμενα διαμορφώνουν την εξέλιξη της 
οικονομικής θεωρίας.  
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Σκοπός της ΙΟΘ 

• Οι φοιτητές κατά συνέπεια θα μπορούν να αντιληφθούν ότι η 
παραγωγή της επιστήμης είναι ταυτόχρονα και μια κοινωνική 
διαδικασία η οποία σχετίζεται  

– αφενός με την λογική συνέπεια και εσωτερική συνοχή κάθε θεωρίας και με 
την ικανότητά της να εξετάσει τα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα, αλλά 
και 

– αφετέρου με την σχέση της με τον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και 
ιδεολογικό περίγυρο 

 



Εισαγωγή στην Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών 

Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 
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Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 

• Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ολοένα και 
μεγαλύτερη τάση στα πανεπιστήμια του εξωτερικού, 
ιδιαίτερα στον αγγλοσαξονικό χώρο, να μη 
διδάσκεται το μάθημα της ΙΟΘ στο προπτυχιακό και 
ιδίως στο μεταπτυχιακό επίπεδο. 

• Στις ΗΠΑ τα σημαντικότερα πανεπιστήμια με 
εξαίρεση το Duke έχουν πάψει να το διδάσκουν στα 
τμήματα των οικονομικών επιστημών. Το ίδιο 
συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.  
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Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 

• Καθηγητές που συνταξιοδοτούνται βλέπουν το μάθημα 
που δίδασκαν να μην συνεχίζεται, ενώ τα σημαντικά 
οικονομικά περιοδικά έχουν πάψει να δέχονται άρθρα 
με θέμα την ΙΟΘ, η οποία πλέον έχει τα δικά της 
εξειδικευμένα περιοδικά, τα οποία μάλιστα δεν έχουν 
υψηλό ranking. 

• Ο λόγος που προβάλλεται για αυτό το φαινόμενο είναι 
ότι μόνο η σύγχρονη θεωρία είναι η «σωστή» και άρα 
δεν υπάρχει λόγος να «φορτώνουμε» τους φοιτητές με 
το να μαθαίνουν «λανθασμένες» θεωρίες παλαιοτέρων 
εποχών. Έχουν σημαντικές τεχνικές να μάθουν. 
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Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 

• Υπάρχει φυσικά και ο αντίλογος. Τρεις λόγοι δίνονται για 
το λόγο που οι φοιτητές των Τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών πρέπει να διδάσκονται το μάθημα: 

1. Παιδαγωγικός: Μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις 
υπάρχουσες θεωρίες αν γνωρίζουμε την ιστορία τους. 
(Gordon) 

2. Δημιουργία ερευνητικής παιδείας: Αποκτούμε μια καλύτερη 
αντίληψη στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου νου και 
δημιουργείται μια δέσμευση για την απόκτηση γνώσης. 
(Viner) 

3. Παίρνουμε ιδέες για να λύσουμε τρέχοντα προβλήματα 
γνωρίζοντας πως τα μεγάλα μυαλά του παρελθόντος είχαν 
αντιμετωπίσει παρόμοια ζητήματα. (Schumpeter) 
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Ο ρόλος της ΙΟΘ στην εκπαίδευση των 
οικονομολόγων 

• Προσωπικά πιστεύω ότι ο σημαντικότερος λόγος για τον 
αποκλεισμό της ΙΟΘ από τα σύγχρονα τμήματα 
οικονομικών επιστημών είναι ότι η κυρίαρχη ορθοδοξία 
έχει συνδέσει την ΙΟΘ με εναλλακτικές «ετερόδοξες» 
θεωρίες (όπως του Marx, του Keynes και του Sraffa) και 
μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αποκλείσει τον 
πλουραλισμό από τα πανεπιστήμια χωρίς να χρειάζεται 
να αντιπαρατεθεί επιστημονικά με τις εναλλακτικές 
προσεγγίσεις. 

• Για μια θεωρία η οποία στάθηκε τόσο ανίκανη να 
προβλέψει την τρέχουσα κρίση αυτό αποτελεί 
φυγομαχία και απρέπεια. 



Εισαγωγή στην Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών 

Μεθοδολογία των Οικονομικών Επιστημών 
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Μεθοδολογία των Οικονομικών 
Επιστημών 

• Ποιο είναι το αντικείμενο της οικονομικής 
επιστήμης; 

• Σε τι διαφέρει η οικονομική επιστήμη από τις 
θετικές επιστήμες; 

• Πως προχωράει η επιστήμη; 

• Ποια είναι τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης των 
οικονομικών θεωριών; 

• Ζητήματα που θα μας απασχολήσουν στο μάθημα 
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Ποιο είναι το αντικείμενο της 
οικονομικής επιστήμης; 

• J.S. Mill: «Ο ορισμός μιας επιστήμης σχεδόν πάντοτε δεν προηγείται, αλλά έπεται, 
της δημιουργίας της ίδιας της επιστήμης. Όπως το τείχος μιας πόλης δεν εγείρεται 
για να δεχτεί τα κτήρια που θα ανεγερθούν αργότερα, αλλά για να περικλείσουν 
ένα σύνολο κτηρίων που ήδη υπάρχει».  

John Stuart Mill 
(1806-1873) 

1844 
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Ποιο είναι το αντικείμενο της 
οικονομικής επιστήμης; 

• Alfred Marshall: «Πολιτική Οικονομία, ή Οικονομικά, είναι η μελέτη των ενεργειών 
του ανθρώπου στην «συνηθισμένη δουλειά της ζωής» (ordinary business of life). 
Εξετάζει πως αποκτά το εισόδημά του και πως το χρησιμοποιεί. Αποτελεί αφενός 
τη μελέτη του πλούτου και αφετέρου τη μελέτη του ανθρώπου» 

 

Alfred Marshall 
(1842-1924) 

1η σελίδα  από τα Principles  of Economics 1890 
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Ποιο είναι το αντικείμενο της 
οικονομικής επιστήμης; 

• Οι ορισμοί δεν είναι πάντοτε «αθώοι». Συχνά προκαταβάλλουν την θεωρητική 
άποψη του ορίζοντος.  

• Έτσι ο Richard Whately το 1831 στο Introductory Lectures on Political Economy 
ήθελε να ονομάσει την οικονομική επιστήμη «CATALLACTICS, or the ‘Science of 
Exchanges’». 

• Εκατό χρόνια αργότερα ο Lionel Robbins στο Essay on the Nature and Significance 
of Economic Science (1932) ορίζει τα οικονομικά ως την «επιστήμη που μελετά την 
ανθρώπινη συμπεριφορά ως μία σχέση μεταξύ στόχων και σπανίων μέσων που 
έχουν εναλλακτικές χρήσεις» 
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Ποιο είναι το αντικείμενο της 
οικονομικής επιστήμης; 

• Οι Roger E. Backhouse και Steven G. Medema στο άρθρο τους για τον ορισμό των 
οικονομικών αναφέρουν ότι δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός.  Στα σύγχρονα 
εγχειρίδια ο ορισμός σχετίζεται με τη μελέτη της οικονομίας, της διαδικασίας 
συντονισμού, των αποτελεσμάτων της σπανιότητας, την επιστήμη της επιλογής 
και τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 

• Με την επέκταση του πεδίου της επιστήμης [από μεγέθυνση μέχρι έγκλημα και 
θρησκεία]  κάθε ορισμός είναι ανεπαρκής. Οι οικονομολόγοι γενικά 
καθοδηγούνται από πραγματιστικά κίνητρα και όχι από αυστηρούς ορισμούς του 
γνωστικού τους αντικειμένου.  

• Jacob Viner: «economics is what economists do».  

• Οι ορισμοί αντανακλούν την κατεύθυνση που οι συγγραφείς επιθυμούν να πάει η 
επιστήμη.  

Roger E. Backhouse and Steven G. Medema. 2009. "Retrospectives: On the Definition 
of Economics." Journal of Economic Perspectives, 23(1): 221-33. 
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Σε τι διαφέρει η οικονομική επιστήμη 
από τις θετικές επιστήμες; 

• Η οικονομική είναι μια κοινωνική επιστήμη.  

• Διάκριση μεταξύ ανθρωπιστικών/κοινωνικών και θετικών/φυσικών επιστημών 
Geisteswissenschaften vs Naturwissenschaften 

• Το αντικείμενο της οικονομικής επιστήμης μεταβάλλεται. Είναι αυτός λόγος για 
διαφορετικές επιστημονικές κατηγορίες ή υπάρχει καθολικότητα των 
επιστημονικών οικονομικών νόμων; 

• Σχετική αδυναμία πειράματος.  

• Διάκριση μεταξύ θετικών και κανονιστικών οικονομικών. Ελευθερία από 
αξιολογικές κρίσεις. Είναι εφικτό; 

• Οι αξίες υπεισέρχονται στη διαμόρφωση και των πλέον τεχνικών ζητημάτων 
ακόμα και αν οι επιστήμονες δεν είναι συνειδητά στρατευμένοι σε μια πολιτική 
ιδεολογία. [Πειράματα με φοιτητές οικονομικών] 

• Η οικονομική θεωρία επηρεάζει τη συμπεριφορά των οικονομικών δρώντων.   
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Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

• Δύο βασικές αντιλήψεις για την πρόοδο της επιστήμης: 

1. Η σωρευτική αντίληψη (cumulative view) 

2. Η ανταγωνιστική αντίληψη (competitive view) 

• Σύμφωνα με τη σωρευτική αντίληψη κάθε νέα γενεά επιστημόνων διορθώνει τα 
λάθη της προηγούμενης και προσθέτει στη συσσωρευμένη δεξαμενή της γνώσης. 
Στεκόμαστε μεν σε ώμους γιγάντων αλλά βλέπουμε ψηλότερα από αυτούς. Είναι 
σα μια χιονοστιβάδα που όσο κατεβαίνει την πλαγιά μαζεύει περισσότερο χιόνι. 
Σύμφωνα με τη λογική αυτή η ιστορία ενός επιστημονικού πεδίου δεν βοηθάει 
στην καλύτερη κατανόησή του. 

• Η αντίληψη αυτή σχετίζεται με τον Κύκλο της Βιέννης του μεσοπολέμου και τον 
θετικισμό (positivism). 

• Διαφορά μεταξύ αναλυτικών (a priori/μαθηματικές) και συνθετικών (a 
posteriori/επιστημονικές) προτάσεων. 

• Όποια πρόταση δε μπορεί να επαληθευθεί εμπειρικά είναι μεταφυσική.  
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Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

• Το πρόβλημα με το θετικισμό είναι ότι οι επιστημονικές προτάσεις δε μπορεί να 
είναι επαληθεύσιμες. 

• Το πρόβλημα της επαγωγής. 

• Η κριτική του Karl Popper.  

• Οι επιστημονικές προτάσεις μπορεί να είναι μόνο διαψεύσιμες (falsifiable) 

• Οι επιστήμονες οφείλουν να εκφράζουν τις προτάσεις τους με τρόπο που να 
μπορεί να ελεγχθεί εμπειρικά 

• Αν μια επιστημονική υπόθεση διαψευσθεί, διατυπώνεται μια νέα υπόθεση. 

• Αλλά η θεωρία στον πυρήνα δε μπορεί να διαψευσθεί διότι πάντα μπορούμε να 
διατυπώσουμε νέες προτάσεις από την ίδια θεωρία μεταβάλλοντας τις 
επικουρικές υποθέσεις 
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Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

Karl Popper   
(1902-1994) 

Logik der Forschung, Vienna: 1935 
Η λογική της επιστημονικής έρευνας 
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Η ανακάλυψη του 
πλανήτη Ποσειδώνα 
από την παρατήρηση 
της τροχιάς του 
πλανήτη Ουρανού στα 
μέσα του 19ου αιώνα. 

Δεν διαψεύσθηκε η 
θεωρία του Νεύτωνα, 
έγινε μια νέα υπόθεση 
ότι υπάρχει κάποιος 
άλλος πλανήτης που 
επηρεάζει την τροχιά.  

Παράδειγμα 

Urbain Le Verrier  
(1811–1877) 

Γάλλος αστρονόμος 
που ανακάλυψε τον 
Ποσειδώνα 

John Couch Adams  
(1819 –1892) 

Άγγλος αστρονόμος που 
έκανε ανεξάρτητα την 
ίδια ανακάλυψη 
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Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

• Η ανταγωνιστική άποψη 

• Η επιστήμη δεν προχωράει με τη συσσώρευση νέας γνώσης αλλά με τη 
διατύπωση εναλλακτικών θεωριών οι οποίες αντιμάχονται. 

• Η επικράτηση μιας θεωρίας εξαρτάται από την ικανότητά της να ανταποκρίνεται 
καλύτερα στην εξήγηση των φαινομένων και από τη συγκρότηση της 
επιστημονικής κοινότητας 

• Thomas S. Kuhn (1922–1996): Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων (1962). 

• Διαφορές σε θεωρητικά παραδείγματα (paradigms) 

• Κανονική επιστήμη, επίλυση γρίφων, ανωμαλίες (Normal science, puzzle solving, 
anomalies, Gestaltswitch) 
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Διαφορά μεταξύ 
Πτολεμαϊκού 
(γεωκεντρικού)  και 
Κοπερνικανικού 
(ηλιοκεντρικού) 
συστήματος. 

Η επικράτηση του 
ηλιοκεντρικού 
συστήματος δεν 
έγινε άμεσα 
αποδεκτή 

Παράδειγμα 

Συστήματα φερόντων 
κύκλων και επικύκλων 

στο γεωκεντρικό 
σύστημα 

Το βιβλίο του 
Κοπέρνικου  

Περί της περιστροφής 
των ουρανίων σφαιρών 

1543 
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Εναλλακτικά 
υποδείγματα του 
συστήματος των 
πλανητών 

Athanasius Kircher, 

Iter exstaticum 
coeleste [Εκστατικό 
ταξίδι στον 
ουρανό], 1660. 

Παράδειγμα 



27 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

• Η ανταγωνιστική άποψη 

• Imre Lakatos (1922-1974) 

• Ερευνητικά προγράμματα 

• Milton Friedman (1912-2006), [Essays in Positive Economics, “Part I - The 
Methodology of Positive Economics”, University of Chicago Press (1953), 1970, pp. 
3-43]  

• Δεν έχει σημασία η αληθοφάνεια των υποθέσεων μόνο η ικανότητα της θεωρίας 
να προβλέπει τα φαινόμενα. 
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Πως προχωράει η επιστήμη; 
Κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης 

• Η άποψη του Joseph A. Schumpeter (1883-1950) 

• History of Economic Analysis, 1954. 

• Η οικονομική έρευνα διέρχεται από τρία στάδια. 

• 1. «Όραμα» (vision) Προ-αναλυτική γνωσιακή ενέργεια [Pre-analytic cognitive act) 

• 2. Conceptualization (δημιουργία εννοιών) «να εκφραστεί το όραμα με λέξεις και 
να το συλλάβουμε με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία να καταλάβουν τις θέσεις 
τους, να ονομαστούν ώστε να αναγνωριστούν και να χειραγωγηθούν σε μια λίγο 
ως πολύ σχήμα ή εικόνα που έχει κάποια τάξη». 

• 3. Η δημιουργία επιστημονικών υποδειγμάτων 
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Ζητήματα που θα μας απασχολήσουν 

• Μεθοδολογικός ατομικισμός (Methodological individualism) 

• Άτομα ή τάξεις ή φορείς;  

• Μη σκοπούμενες συνέπειες 

• Ιστορικότητα των οικονομικών νόμων και κατασκευή οικονομικών κατηγοριών 

• Σχέση ατόμων μεταξύ τους ή με τα αγαθά (υποκειμενικότητα) 

• Έννοια της ισορροπίας 

• Έννοια της αξίας 

• Αρμονία του οικονομικού συστήματος 



Εισαγωγή στην Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση της πορείας της 
οικονομικής σκέψης από την αρχαιότητα 

μέχρι τον 20ο αιώνα 



31 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς 

• Ξενοφών (430-354 π.Χ.) 

• Πλάτων (424-348 π.Χ.)  

• Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.)  
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Σύντομη επισκόπηση  

• Σχολαστικοί (13ος-16ος αι.) 

 



33 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Μερκαντιλιστές (16ος – 18ος αι.) 

 



34 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Φυσιοκράτες (Γαλλία 18ος αι.) 

 



35 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Κλασική πολιτική οικονομία 

• Adam Smith (1723-1790) 

• Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

• David Ricardo (1772-1823) 

 



36 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Μαρξιστική πολιτική οικονομία 

• Karl Marx (1818-1883) 

• Friedrich Engels (1820-1895) 

 



37 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• Νεοκλασικά οικονομικά 

• Οριακή επανάσταση (1871) 

• W. Stanley Jevons (1835-1882) 

• Léon Walras (1834-1910) 

• Carl Menger (1840-1921) 
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Σύντομη επισκόπηση  

• Νεοκλασικά οικονομικά 

• Alfred Marshall (1842-1924) 

• Francis Y. Edgeworth (1845-1926) 

• Vilfredo Pareto (1848-1923) 

 



39 Εισαγωγή στην Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Σύντομη επισκόπηση  

• John Maynard Keynes (1883-1946) 

• The General Theory of Employment, Interest and Money (1936) 

 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 2: Αρχαία ελληνική και σχολαστική 
οικονομική σκέψη 

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη 

Σκοποί  ενότητας 

• Να περιγράψει συνοπτικά την αρχαία ελληνική 
οικονομική σκέψη 

• Να εξηγήσει σε τι διαφέρει από την σύγχρονη πολιτική 
οικονομία 

• Να δείξει πως επηρέασε τη μεταγενέστερη οικονομική 
σκέψη 

• Να περιγράψει και αναλύσει την οικονομική σκέψη των 
σχολαστικών θεολόγων του μεσαίωνα 

• Να καταδείξει την επιρροή της στην μετέπειτα πολιτική 
οικονομία 

 



3 Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη 

Περιεχόμενα ενότητας 

• Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

• Πλάτων Πολιτεία 

• Ξενοφών Κύρου Παιδεία, Πόροι ή Περί Προσόδων, Οικονομικός 

• Αριστοτέλης Πολιτικά, Ηθικά Νικομάχεια 

• Επικούρειοι, Στωικοί  

• Σχολαστική οικονομική σκέψη 

• Αγ. Αλβέρτος Μέγας 

• Αγ. Θωμάς Ακινάτης  

• San Bernardino da Siena, Sant’ Antonino da Firenze 

• Σχολή Σαλαμάνκας 

 



Αρχαία ελληνική και σχολαστική 
οικονομική σκέψη 

Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 
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Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

• Ήδη πριν από την αρχαϊκή και κλασική 
περίοδο υπήρχαν «κείμενα» που αφορούσαν 
οικονομικά ζητήματα. 

• Στη μυκηναϊκή περίοδο [17ος - 13ος αι. π.Χ.] 
επιγραφές καταγράφουν την οικονομική 
δραστηριότητα 

• Αυτό βεβαίως δε συνιστά οικονομική σκέψη 
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Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Μυκήνες: Πήλινη πινακίδα γραμμικής Β. 1250 π.Χ.  
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα. 7671 
Αναφέρεται σε ποσότητα μαλλιού που πρόκειται να βαφεί.  

άνδρας/γυναίκα/τροχός/αμφορέας/σίτος/ύφασμα 
κρασί/ορείχαλκος/μαλλί/κριθάρι/ελαιόλαδο/χρυσός 
 
Λογογράμματα Γραμμικής Β που αναφέρονται σε 
αντικείμενα οικονομικής σημασίας 
 
http://www.ancientscripts.com/linearb.html 



Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Ησίοδος (π. 750-650 π.Χ.) 
Προτομή στο Βρετανικό Μουσείο 

Έργα και Ημέραι, έκδοση Βασιλείας 1539, Michael Isingrin 



8 Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη 

οὐκ ἄρα μοῦνον ἔην Ἐρίδων γένος, ἀλλ̓  ἐπὶ γαῖαν  
εἰσὶ δύω: τὴν μέν κεν ἐπαινέσσειε νοήσας,  
ἣ δ᾽ ἐπιμωμητή: διὰ δ᾽ ἄνδιχα θυμὸν ἔχουσιν.  
ἣ μὲν γὰρ πόλεμόν τε κακὸν καὶ δῆριν ὀφέλλει,  
σχετλίη: οὔτις τήν γε φιλεῖ βροτός, ἀλλ̓  ὑπ᾽ ἀνάγκης 
ἀθανάτων βουλῇσιν Ἔριν τιμῶσι βαρεῖαν.  
τὴν δ᾽ ἑτέρην προτέρην μὲν ἐγείνατο Νὺξ ἐρεβεννή,  
θῆκε δέ μιν Κρονίδης ὑψίζυγος, αἰθέρι ναίων,  
γαίης ἐν ῥίζῃσι, καὶ ἀνδράσι πολλὸν ἀμείνω:  
ἥ τε καὶ ἀπάλαμόν περ ὁμῶς ἐπὶ ἔργον ἔγειρεν.  
εἰς ἕτερον γάρ τίς τε ἰδὼν ἔργοιο χατίζει  
πλούσιον, ὃς σπεύδει μὲν ἀρώμεναι ἠδὲ φυτεύειν  
οἶκόν τ᾽ εὖ θέσθαι: ζηλοῖ δέ τε γείτονα γείτων  
εἰς ἄφενος σπεύδοντ᾽: ἀγαθὴ δ᾽ Ἔρις ἥδε βροτοῖσιν.  
 
καὶ κεραμεὺς κεραμεῖ κοτέει καὶ τέκτονι τέκτων,  
καὶ πτωχὸς πτωχῷ φθονέει καὶ ἀοιδὸς ἀοιδῷ.  

Έτσι δεν είναι μόνο ένα είδος από 
Έριδες στη γη, αλλά δύο.  Την πρώτη 
θα την επαινέσεις αν την καταλάβεις.  
Η άλλη είναι αξιοκατάκριτη. Και είναι 
εντελώς διαφορετικές στη φύση τους.  
Η μεν είναι σκληρή και φέρνει τον 
κακό πόλεμο και την αμάχη. Αυτήν 
κανείς θνητός δεν αγαπά αλλά την 
τιμούν επειδή το θέλουν οι θεοί.  Την 
άλλη πρώτη τη γέννησε η σκοτεινή 
Νύχτα, και ο γιός του Κρόνου που 
κάθεται ψηλά και κατοικεί στον 
αιθέρα την έβαλε στις ρίζες της γης. 
Αυτή είναι πολύ καλύτερη στους 
ανθρώπους.  Παρακινεί ακόμα και τον 
οκνό να δουλέψει. Γιατί αν κάποιος 
δει το γείτονά του να είναι πλούσιος 
επειδή οργώνει και φυτεύει και βάζει 
το σπίτι του σε τάξη: ζηλεύει ο ένας 
γείτονας τον άλλον και τρέχουν και οι 
δυο να πλουτίσουν. Η Έριδα αυτή 
είναι αγαθή στους θνητούς. Και ο 
αγγειοπλάστης θυμώνει με τον 
αγγειοπλάστη και ο οικοδόμος με τον 
οικοδόμο και ο ζητιάνος ζηλεύει τον 
ζητιάνο και ο αοιδός τον αοιδό.  

Ησίοδος: Έργα και Ημέραι, στίχοι 11-26 





Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Αριστοφάνης (π. 446 – 386  π.Χ.) 
Προτομή Musei Capitolini, Ρώμη 

Αριστοφάνους Κωμωδίαι Εννέα, Βενετία 1498, Άλδος Μανούτιος, 
έκδοση Μάρκου Μουσούρου. 



Χορός 
 
Πολλές φορές μας φαίνεται ότι έχει πάθει η πόλη με 
τους πολίτες τους καλούς ότι παθαίνει κανείς με το 
παλαιό και το νέο χρυσό νόμισμα. Γιατί αυτοί που δεν 
είναι κίβδηλοι αλλά οι πιο καλοί από όλους και από τα 
νομίσματα τα μόνα που κόπηκαν σωστά και είναι 
δοκιμασμένα στους Έλληνες και στους βαρβάρους δεν 
τους χρησιμοποιούμε καθόλου.  Αλλά 
χρησιμοποιούμε τα κακά χάλκινα που κόπηκαν μόλις 
χθες ή λίγο πριν με το χειρότερο τρόπο. Έτσι, το ίδιο 
καταντά με τους πολίτες: αυτούς που ξέρουμε ότι 
είναι ευγενείς και σώφρονες και δίκαιοι και καλοί κ’ 
αγαθοί που μεγάλωσαν στην παλαίστρα και στους 
χορούς και στη μουσική τους κακομεταχειριζόμαστε, 
και τους χάλκινους και τους ξένους και τους  
κοκκινομάλληδες, που κακοί και από κακή καταγωγή, 
μόλις έλθουν σε αυτή τη γη τους τα προσφέρουμε 
όλα, ενώ πριν ούτε για φόλα δε θα άξιζαν.  Μα τώρα, 
ανόητοι,  αλλάξετε τους τρόπους σας και πάλι πάρετε 
τους τίμιους ανθρώπους. Αν θα το κάνατε αυτό, θα 
ήταν άξιο επαίνου.  Μα και αν σφάλετε τουλάχιστον 
θα σας κρεμάσουν από άξιο δέντρο. Έτσι τουλάχιστον 
θα νομίσουν οι γνωστικοί, αν κάτι σας συμβεί.  

Βάτραχοι, στίχοι 718-737 
Πρόκειται για το νόμο του 
Gresham. 
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Πλάτων (427 π.Χ.–347 π.Χ.) 
Έργο Λεωνίδα Δρόση  

Ακαδημία Αθηνών  
Η έκδοση των απάντων του Πλάτωνος από τον Ερρίκο 

Στέφανο, Γενεύη 1578.  



Η ανάγκη δημιουργεί 
την πόλη 

Η μεγαλύτερη ανάγκη 
είναι η τροφή 



Ύστερα η κατοικία και η 
ένδυση και η υπόδηση 

Άρα χρειαζόμαστε 
τουλάχιστον 4-5 άνδρες 
για την πόλη 

Είναι καλύτερο να 
ασχολείται κανείς 
με ένα μόνο 
αντικείμενο και ο 
καθένας μας 
ταιριάζει για ένα 
πράγμα 

Καλύτερα να έχει ο 
κάθε εργαζόμενος 
μόνο μια τέχνη 



Καλό είναι να μην 
αφήνουμε άσκοπο 
χρόνο μεταξύ των 
έργων 

Όσοι εργάζονται 
δεν πρέπει να 
κατασκευάζουν τα 
εργαλεία τους 

Άρα χρειαζόμαστε και 
αυτούς που θα 
φτιάχνουν τα εργαλεία 

Και τους βοσκούς που θα 
παρέχουν ζώα στους 
γεωργούς και υποζύγια 
στους τεχνίτες και 
δέρματα και μαλλιά 
στους τσαγκάρηδες και 
στους υφαντές 



Επειδή καμία πόλη 
δεν είναι αυτάρκης 
χρειαζόμαστε να 
εισάγουμε από άλλες 
πόλεις 

Άρα χρειαζόμαστε 
και εμπόρους 

Και επειδή το εμπόριο 
γίνεται από τη 
θάλασσα 
χρειαζόμαστε 
ναυτικούς και 
ναυπηγούς 

Ο καταμερισμός 
της εργασίας 
απαιτεί 
ανταλλαγή: 
αγοραστές και 
πωλητές 



Άρα χρειαζόμαστε 
αγορά και νόμισμα 

Χρειαζόμαστε 
λιανέμπορους που θα 
αγοράζουν με χρήμα 
από τους πωλητές και 
θα πωλούν στους 
αγοραστές 

Χρειαζόμαστε και 
μισθωτούς που είναι 
μεν διανοητικά 
κατώτεροι αλλά 
αντέχουν στην 
ταλαιπωρία και είναι 
δυνατοί 



Δεν αρκεί όμως η βασική 
τροφή. Χρειαζόμαστε και 
άλλες νοστιμιές, αλάτι, 
ελιές, τυρί, όσπρια κλπ. 



Χρειαζόμαστε και είδη 
πολυτελείας και τις 
τέχνες και κοσμήματα 
και μουσική και 
θέατρο και χορό, κλπ. 



Αν γίνουμε όμως 
τόσοι πολλοί δε θα 
μας φθάνει η γη. Το 
ίδιο και στις 
γειτονικές μας 
πόλεις. Άρα θα 
πρέπει να 
πολεμήσουμε 



Δεν μπορούμε όμως να 
πολεμήσουμε μόνοι 
μας διότι χρειαζόμαστε 
άτομα ειδικευμένα 
στον πόλεμο. 



Οι φύλακες της 
πόλης όμως πρέπει 
να έχουν 
ξεχωριστές 
ικανότητες 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

• Κύρου παιδεία 

• Οικονομικός 

• Πόροι ή περί προσόδων 



Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 
Bibliotheca Alexandrina 

Museum, Αίγυπτος 

     Η πρώτη έκδοση των απάντων 
 του Ξενοφώντος από τον  

     Boninus, Giunta Φλωρεντία 1516.  

Λατινική έκδοση απάντων 
Andreas Cratander, 
Βασιλεία, 1534 



Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

Κοινή έκδοση των 
οικονομικών βιβλίων 
του Αριστοτέλους και 
του Ξενοφώντος στα 

λατινικά, Παρίσι, 1564  

     Ξενοφώντος, 
Κύρου Παιδεία, 

Aalst, Βέλγιο, 1527  

Σχολιασμένη έκδοση, 
διδακτορική διατριβή, 
Ουτρέχτη, 1851 



Ο καταμερισμός της εργασίας καθορίζεται από το μέγεθος της αγοράς 



Κύρου παιδεία, 1.3.16-17.  Δεν αποτελεί εφαρμογή του κριτηρίου 
Pareto η έλλειψη δικαιοσύνης 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

• Οικονομικός 

 

S. B. Pomeroy, Xenophon, Oeconomicus. A 
Social and Historical Commentary, Oxford 
Clarendon Press, 1994. 

Λατινική μετάφραση, Παρίσι 1506 
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Ξενοφών (430 – 344 π.Χ.) 

Γερμανική έκδοση, Αμβούργο, 1734 



Το αντικείμενο της 
οικονομικής τέχνης 

Ο οικονόμος 
μπορεί να 
εργάζεται και για 
άλλους 

Ο οικονόμος 
αυξάνει την 
περιουσία 
(κτήματα) 

Κτήματα μόνο 
τα ωφέλιμα 



Μόνο ότι ξέρω 
να χρησιμοποιώ 
είναι αγαθά 

Ακόμα και τα 
χρήματα αν 
δεν ξέρω να τα 
χρησιμοποιώ 
δεν είναι 
αγαθά. 



Περίληψη της 
συζήτησης 

Μόνον η γεωργία 
δημιουργεί τον 
καλό πολίτη που 
θα υπερασπίσει τη 
χώρα του 



Ο καλός κ’ 
αγαθός 
Ισχόμαχος 
εκπαιδεύει την 
15χρονη 
σύζυγό του να 
είναι 
οικονόμος 



Ο Ισχόμαχος 
εκπαιδεύει τη 
σύζυγο 

Και αναθέτουν σε 
μια πιστή 
οικονόμο μέρος 
της δουλειάς 
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Αριστοτέλης (384 – 322 π.Χ.) 





Raffaello Sanzio, Η Σχολή των Αθηνών, 1509 
Stanza della Segnatura, Palazzi Pontifici, 

Βατικανό 



Stanza della Segnatura 
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Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

• Ηθικά Νικομάχεια 

• Πολιτικά 

• Οικονομικά (ψευδο-Αριστοτέλειο) 

Έκδοση των απάντων του 
Αριστοτέλους από τον Έρασμο, 

Βασιλεία 1550 

Η κανονική 
έκδοση των 
απάντων από 
τον I. Bekker, 
Βερολίνο, 
Reimer 1831 







Με * όσα η νεότερη έρευνα δεν αποδίδει στον Αριστοτέλη 





45 Αρχαία ελληνική και σχολαστική οικονομική σκέψη 

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ.) 

• Οικονομικά [1345b] 





πόλις 

Αναγωγή στην 
ελάχιστη μονάδα 
ανάλυσης 

Άρρεν - θήλυ 

Δεσπότης - δούλος 





3 ελάχιστα ζεύγη στην 
οικία: 
Δεσπότης- Δούλος, 
Άνδρας – γυναίκα 
Πατέρας – παιδιά 
 
3 είδη οικονομικής 

Εργαλεία με και χωρίς 
ψυχή: 
Ο δούλος έμψυχο όργανο 

Ιδεολογική δικαιολόγηση 
της δουλείας 



Η δουλεία είναι 
φυσική 

Ο άνδρας είναι από 
τη φύση του 
ανώτερος από τη 
γυναίκα και 
προορισμένος να 
άρχει 



Η χρήση των δούλων 
είναι μια επιστήμη 
χωρίς ιδιαίτερη 
αξιοπρέπεια. 
Το αρχαίο human 
resources management 

Οικονομικοί βίοι 
χωρίς ανταλλαγή: 
νομαδικός, ληστρικός, 
αλιευτικός, 
θηρευτικός, γεωργικός 



Η κτητική είναι 
φυσικό μέρος της 
οικονομικής όταν 
υπάρχει πέρας στη 
συσσώρευση 
πλούτου 

Χρηματιστική: είδος 
κτητικής όπου ο πλούτος 
δεν έχει όριο 

Διπλή χρήση των 
κτημάτων (αγαθών) 

Αξία χρήσης και 
ανταλλακτική αξία; 

Η ανταλλαγή είναι 
φυσική όταν γίνεται για 
να επιτευχθεί η 
αυτάρκεια 

Ρόλος του χρήματος 
στη διευκόλυνση 
των ανταλλαγών 



Το νόμισμα 
επιτρέπει την 
ύπαρξη μια 
χρηματιστικής 
όπου δεν 
υπάρχει 
πέρας. 

Χ-Ε-Χ’ 



Ο τοκισμός 
μισητός 
Τόκος < τίκτω 
Παρά φύση διότι 
το νόμισμα δεν 
δημιουργήθηκε 
για να γεννά 
αλλά για να 
διευκολύνει τις 
ανταλλαγές 



Τρία είδη 
μεταβλητικής: 
εμπορία, 
τοκισμός και 
μισθαρνία 

3 είδη εμπορίας: 
δια θαλάσσης, δια 
ξηράς και στο 
κατάστημα. 
Όσο μεγαλύτερος ο 
κίνδυνος τόσο 
μεγαλύτερο το 
κέρδος 

Το μονοπώλιο 
δημιουργεί 
κέρδος. Π.χ., 
Θαλής ο 
Μιλήσιος. 
Δημοσιονομική 
χρήση του 
μονοπωλίου 



Η κοινοκτημοσύνη 
και η κοινογαμία 
[Πλάτων] δεν είναι 
πρακτικές 

Ο καταμερισμός 
της εργασίας μέσω 
της ισοδύναμης 
ανταλλαγής 
συνέχει τις πόλεις 



Η ατομική 
ιδιοκτησία οδηγεί 
σε καλύτερη χρήση 
των αγαθών 



Guilielmo Du Val, Aristotelis Opera Omnia 
quae extant, graece & latine, veterum ac 
recentiorum interpretum, Lutetiae Parisiorum 
(Paris), Typis Regiis, apud Societatem 
Graecarum Editionum, 1629. 

Αντίτυπο αυτής της έκδοσης στη 
βιβλιοθήκη του Adam Smith 



α/β=γ/δ 
Γεωμετρική αναλογία 

Πολιτικά κριτήρια 
διανεμητικής 
δικαιοσύνης 

Διανεμητικόν δίκαιον 

Διορθωτικόν δίκαιον 



Το διορθωτικό 
δίκαιο αφορά τις 
συναλλαγές 
(ακούσιες ή 
ακούσιες) μεταξύ 
των πολιτών 

Το διορθωτικό 
δίκαιο δεν αφορά 
τη θέση του πολίτη. 
Σε αυτό 
εφαρμόζεται η 
αριθμητική 
αναλογία. 



Αν υπάρχει υπεροχή, 
ο δικαστής αφαιρεί 
το ήμισυ της 
υπεροχής και το 
προσθέτει στο μέρος 
που έχει έλλειψη 
ώστε να επιτευχθεί η 
ισότητα 



αντιπεπονθός: 
ειδικός τύπος 
δικαίου. Ούτε 
νεμητικόν ούτε 
διορθωτικόν 

Έχει εφαρμογή 
στην περίπτωση 
της ανταλλαγής. 
Η συνοχή της 
πόλης βασίζεται 
στην αντίδοση.  



νόμισμα 

χρεία 

Νόμισμα υπάλλαγμα της χρείας Νόμισμα κατά συνθήκη 



κατά διάμετρον σύζευξις 



Κοινωνία  
Αλλαγή 
Ισότης 
Συμμετρία 

Οικία = 5 μναι 
Κλίνη = 1 μνα 
 
Οικία = 5 κλίναι 
 
α=β/2=5γ 
 
 

Αδύνατο να 
βρούμε 
μέτρο της 
αξίας 



1818-1883 
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Αρχαία ελληνική οικονομική σκέψη 

• Επίκουρος (341-270 π.Χ.) 

• Στωικοί  

• Ζήνων ο Κιτιεύς (334-262 π.Χ.) 

• Χρύσιππος (279-206 π.Χ.) 

• Κικέρων (106-43 π.Χ.) 

• Σενέκας (4 π.Χ.-65 μ.Χ) 

• Επίκτητος (55-135 μ.Χ) 

• Μάρκος Αυρήλιος (121-180 μ.Χ) 

Ρωμαϊκή Προτομή 
του Επίκουρου 
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Το μεγάλο χάσμα 

• Joseph A. Schumpeter “The Great Gap” 

• Ισλαμική οικονομική σκέψη 

• Οικονομική σκέψη στο Βυζάντιο 
 

M. Yassine Essid, “Islamic Economic Thought”, στο S. Todd Lowry (επιμ.), Pre-Classical 

Economic Thought: From the Greeks to the Scottish Enlightenment, [Series: Recent Economic 

Thought, Vol. 10], Springer 1987. 

Angeliki E. Laiou, “Economic Thought and Ideology”,  στο: της ιδίας (επιμ.), The Economic 

History of Byzantium: From the Seventh through the Fifteenth Century, Dumbarton Oaks, 2007 

[online: http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/economic-

history-of-byzantium] [Ελληνική έκδοση: ΜΙΕΤ] 

http://www.doaks.org/resources/publications/doaks-online-publications/economic-history-of-byzantium
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Αρχαία ελληνική και σχολαστική 
οικονομική σκέψη 

Σχολαστική οικονομική σκέψη 
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Σχολαστική οικονομική σκέψη 

• 13ος – 16ος αιώνας 

• Καθολικοί θεολόγοι 

• Σκέψη βασισμένη στη 

– Βίβλο 

– Πατερική σκέψη 

– Ρωμαϊκό δίκαιο 

– Αριστοτέλη 



Laurentius de Voltolina: Liber ethicorum des Henricus de 
Allemania. Ο Henricus de Allemania (1245-1340) και οι 
φοιτητές του. Σχολή Μπολόνιας. Ζωγραφική σε περγαμηνή, 
2ο μισό 14ου αι.  
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Albertus Magnus (1193/1206 –1280) 

differentia secundum labores et expensae 

opus diximus esse usum vel utilitatem vel 
indigentiam 

Αξία σύμφωνα με εργασία και κόστος 

Αξία σύμφωνα με χρησιμότητα και 
χρεία 
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Θωμάς Ακινάτης (1225-1274) 

Ο Θρίαμβος του 
Αγίου Θωμά 
Ακινάτη: Δεξιά του 
ο Αριστοτέλης, 
Αριστερά ο 
Πλάτωνας.  
Στα πόδια του ο 
μέγας Άραβας 
φιλόσοφος 
Αβερρόης 



http://cartelen.louvre.fr/cartelen/visite?srv=ca
r_not_frame&idNotice=1203 

Benozzo di Lese di Sandro, dit GOZZOLI 
Florence, vers 1420/1422 - Pistoia, 1497 
 
Le Triomphe de saint Thomas d'Aquin  
Vers 1470 - 1475  
H. : 2,30 m. ; L. : 1,02 m. 

Benozzo Gozzoli, Ο Θρίαμβος του 
Αγίου Θωμά Ακινάτη (1470-5) 
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Θωμάς Ακινάτης (1225-1274) 

• Summa theologica 

• Sententiae libri Ethicorum 



















Δίκαιη τιμή: iustum praetium 
Κοινωνική Ιεραρχία ή ανταγωνιστική τιμή; 
 
Labor & Expensae 
Bonitas intrinseca 
Virtuositas 
Raritas 
Utilitas 
Complacibilitas 
 

Τοκογλυφία (τοκισμός): Usura 

Αποδεκτοί λόγοι τοκισμού 
 
Damnum emergens 
Lucrum cessans 
Stipendium laboris 
Periculum sortis 
Ratio incertitudinis 
 

Σχολαστική οικονομική σκέψη 

Inter-esse 



Σχολαστική οικονομική σκέψη 



Petrus Olivi (1248-1298) 
Άγιος Βερναρδίνος της Σιένας (San Bernardino da Siena) (1380-1444) 
Άγιος Αντωνίνος, αρχιεπίσκοπος Φλωρεντίας (1389-1459) 

Σχολαστική οικονομική σκέψη 

San Bernardino da Siena Sant'Antonino da Firenze 



Σχολή της Salamanca 

Σχολαστική οικονομική σκέψη 

Martín de Azpilcueta (1493–1586) 
 Doctor Navarrus 

Luis de Molina (1535–1600) 



Σχολή της Salamanca 

Σχολαστική οικονομική σκέψη 

Those who measure the just price by the labor, costs, and risk incurred by 
the person who deals in the merchandise or produces it, or by the cost of 
transport or the expense of traveling … or by what he has to pay the factors 
for their industry, risk, and labor, are greatly in error, and still more so are 
those who allow a certain profit of a fifth or a tenth. For the just price arises 
from the abundance or scarcity of goods, merchants, and money … and not 
from costs, labor, and risk. If we had to consider labor and risk in order to 
assess the just price, no merchant would ever suffer loss, nor would 
abundance or scarcity of goods and money enter into the question. Prices 
are not commonly fixed on the basis of costs. Why should a bale of linen 
brought overland from Brittany at great expense be worth more than one 
which is transported cheaply by sea? … Why should a book written out by 
hand be worth more than one which is printed, when the latter is better 
though it costs less to produce? … The just price is found not by counting the 
cost but by the common estimation. Luis Saravía de la Calle 1544 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 3: Μερκαντιλισμός 

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
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Σκοποί  ενότητας 

• Να περιγράψει συνοπτικά την έννοια του 
μερκαντιλισμού 

• Να δείξει τις διαφορετικές ερμηνείες του φαινομένου 

• Να δείξει τις φάσεις του 

• Να εξηγήσει σε τι διαφέρει από την μεταγενέστερη 
κλασική πολιτική οικονομία 

• Να καταδείξει την επιρροή του στην μετέπειτα πολιτική 
οικονομία 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Μερκαντιλισμός 

• Ερμηνείες του μερκαντιλισμού 

• Mirabeau, Smith, Viner 

• Ιστορική Σχολή [G. Schmoller]. E.F. Heckscher 

• Χώρες / συγγραφείς / περίοδοι μερκαντιλισμού 

• Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία/Αυστρία, Ιταλία 

• Thomas Gresham, John Hales, Thomas Mun, Edward Misselden, Gerrard de Malynes, William 
Petty, John Locke, Dudley North, Josiah Child, Charles D’Avenant, Nicholas Barbon, Bernard de 
Mandeville, James Steuart 

• Jean Bodin, Antoine de Monchrestien, Jean-Baptiste Colbert 

•  Veit Ludwig von Seckendorff, Johann Joachim Becher, Philip Wilhelm von Hornick 

• Bernardo Davanzati, Giovani Botero, Antonio Serra, Antonio Genovesi, Pietro Verri 

• Μπουλιονισμός / Κλασικός μερκαντιλισμός / Ύστερος μερκαντιλισμός 

 



Μερκαντιλισμός 
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Μερκαντιλισμός 

• Ο όρος μερκαντιλισμός δημιουργείται μετά το φαινόμενο και έχει κριτική 
χροιά.  Δύο ερμηνείες: Η αρνητική (Mirabeau – Smith) 

• Victor de Riqueti, Marquis de Mirabeau, (1715-1789) [φυσιοκράτης] 

Système mercantile 

Περιγράφει ένα 
σύστημα άμεσης 
κρατικής παρέμβασης 
στην οικονομία 
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Μερκαντιλισμός 

• Ο όρος μερκαντιλισμός δημιουργείται μετά το φαινόμενο και έχει κριτική 
χροιά 

• Adam Smith,  (1723-1790) 
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Μερκαντιλισμός: αρνητική κριτική 

• O μερκαντιλισμός συγχέει το χρήμα [πολύτιμα μέταλλα] με τον πλούτο 

• Πιστεύει ότι μια οικονομία δε μπορεί να αυτορυθμισθεί και ως εκ τούτου 
απαιτείται μια ρύθμιση από το κράτος 

• Δίνει λανθασμένα έμφαση στο εμπορικό ισοζύγιο, στην απαγόρευση 
εξόδου πολυτίμων μετάλλων και στον προστατευτισμό. 

• Η αρνητική αυτή άποψη συνεχίστηκε στην κλασική πολιτική οικονομία [JR 
McCulloch] στη φιλελεύθερη σχολή και ακόμα και σήμερα ο 
μερκαντιλισμός αντιμετωπίζεται ως προσοδοθηρία (rent-seeking):  

R. E. Ekelund & R. K. Tollison, Politicized Economics. Monarchy, Monopoly and 
Mercantilism. 1997 
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Μερκαντιλισμός 

• Ο όρος μερκαντιλισμός δημιουργείται μετά το φαινόμενο και έχει κριτική 
χροιά.  Δύο ερμηνείες: Η θετική (Schmoller) 

• Gustav Schmoller (1838-1917) [Γερμανική Ιστορική Σχολή] 



Διακυβεύονταν ζητήματα πολιτικής 
ισχύος, τα οποία ήταν, ταυτόχρονα, 
ζητήματα οικονομικής οργάνωσης. 
Το διακύβευμα ήταν η δημιουργία 
πολιτικών οικονομιών ως ενιαίων 
οργανισμών, των οποίων το κέντρο 
έπρεπε να είναι, όχι απλά μια 
κρατική πολιτική που θα πήγαινε 
προς όλες τις κατευθύνσεις, αλλά 
μάλλον ο ζωντανός σφυγμός ενός 
ενιαίου συναισθήματος. 

Μόνο όποιος αντιλαμβάνεται έτσι 
τον μερκαντιλισμό θα μπορέσει να 
τον κατανοήσει. Ο εσωτερικός του 
πυρήνας δεν είναι παρά δημιουργία 
του κράτους. Όχι δημιουργία 
κράτους  με τη στενή έννοια, αλλά 
δημιουργία κράτους και δημιουργία 
εθνικής οικονομίας ταυτόχρονα  



Δημιουργία κράτους με τη σύγχρονη έννοια, η 
οποία δημιουργεί μια οικονομική κοινότητα 
από την πολιτική κοινότητα προσδίδοντάς της 
ένα βαθύτερο νόημα. Η ουσία του 
[μερκαντιλιστικού ] συστήματος δεν έγκειται σε 
κάποιο δόγμα σχετικά με το χρήμα, ή με το 
εμπορικό ισοζύγιο,  ή με τους τελωνειακούς 
φραγμούς, τους προστατευτικούς δασμούς, ή 
τους νόμους περί ναυσιπλοΐας αλλά σε κάτι 
πολύ μεγαλύτερο: δηλαδή τον ολικό 
μετασχηματισμό της κοινωνίας και της 
οργάνωσής της, καθώς και του κράτους και των 
θεσμών του, υποκαθιστώντας την τοπική και 
περιφερειακή οικονομική πολιτική με εκείνη 
του εθνικού κράτους. Με αυτό συμφωνεί και 
το γεγονός το οποίο πρόσφατα παρατηρήθηκε 
σχετικά με την ιστορία των κειμένων του 
κινήματος, ότι δηλ., αυτό που είναι κοινό σε 
όλους τους μερκαντιλιστές συγγραφείς δεν 
είναι τόσο οι εμπορικές ρυθμίσεις που 
προτείνουν για την αύξηση των πολυτίμων 
μετάλλων, όσο η έμφαση την οποίαν δίνουν 
στην ενεργό κυκλοφορία του χρήματος, 
ειδικότερα μέσα στο ίδιο το κράτος. 
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Eli Filip Heckscher (1879-1952) 

• System of unification 

• System of power 

• System of protection vs system 

of provision (fear of goods) 

• Monetary system 

• Conception of society 

 

  

Mercantilism 1931 



Εμπορικοί οδοί 1300-1500 















Ptolemy Cosmographia 1467 –  
Jacob d'Angelo after Claudius Ptolemaeus 





Γερμανία – Αυστρία 
 
Veit Ludwig von 
Seckendorff,  
Johann Joachim Becher, 
Philip Wilhelm von 
Hornick 

Αγγλία 
 
Thomas Gresham  
John Hales  
Thomas Mun  
Edward Misselden  
Gerrard de Malynes  
William Petty,  
John Locke,  
Dudley North,  
Josiah Child,  
Charles D’Avenant,  
Nicholas Barbon,  
Bernard de Mandeville,  
James Steuart 
 

Γαλλία 
 
Jean Bodin,  
Antoine de 
Monchrestien,  
Jean-Baptiste  
Colbert 
 
 

Ιταλία 
 
Bernardo 
Davanzati,  
Giovani Botero,  
Antonio Serra,  
Antonio Genovesi,  
Pietro Verri 



1581 1622 



Jean Bodin, 1530-1596.  

Jean Baptiste Colbert, 1619-1683. 



Veit Ludwig von Seckendorff, 1626-1692.  
•Der Teutsche Fürsten Staaten, 1655.  
•Der Christen Stat, 1688.  

Johann Joachim Becher, 
1635-1682 
Politischer Discurs von 
den eigentlichen 
Ursachen des Auf- und 
Abnehmens der Städte, 
Länder und Republiken, 
1668.  



Philip Wilhelm von Hornick, 1638-1712.  
•Oesterreich über alles, wann es nur will 
1684.  



Bernardo Davanzati, 1529-1606 
A Discourse Upon Coins, 1588  
Giovani Botero, c.1544–1617 
The Greatness of Cities: A Treatise Concerning 
The Causes of the Magnificency and Greatness 
of Cities (1606 English),  
Della Ragion di Stato: Libri dieci [Delle cause 
della grandezza delle città 1588] 
Antonio Genovesi, 1712 –1769 
Delle lezioni di commercio o sia d'economia 
civile, 1765 
Diceosina  o'sia  filosofia  del  giusto  e  
dell'onesto, 1767 [1835 edition] 
Pietro Verri, 1728-1797 
Meditazioni sulla economia politica (1771) 











Sir William Petty (1623–1687)  
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Sir William Petty 
by Isaac Fuller 
oil on canvas, circa 
1651, NPG 
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A Treatise of Taxes and Contributions (1662) 
Political Arithmetick (approx. 1676, pub. 1690) 
Verbum Sapienti (1664, pub. 1691) 
Political Anatomy of Ireland (1672, pub. 1691) 
Quantulumcunque Concerning Money (1682, pub. 
1695) 
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Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 4: Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική 
πολιτική οικονομία (Φυσιοκράτες και άλλοι) 

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Σκοποί  ενότητας 

• Να περιγράψει συνοπτικά τη μετάβαση από το 
μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

• Να δείξει την επιρροή της γαλλικής πολιτικής οικονομίας 
στην κλασική πολιτική οικονομία 

• Να αναλύσει τις θεωρίες των οικονομολόγων που 
προηγήθηκαν των Φυσιοκρατών 

• Να αναλύσει την Φυσιοκρατία 

 



3 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Περιεχόμενα ενότητας 

• Boisguilbert 

• Vauban 

• Law 

• Cantillon 

• Bernoulli 

 

 

 

 



4 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Περιεχόμενα ενότητας 

• Φυσιοκράτες 

• Quesnay Tableau economique 

• Mirabeau 

• Dupont de Nemours 

• De la Riviere, Baudeau, Le Trosne. 

• Turgot 

• Galiani 

 

 

 

 



5 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Pierre le Pesant Sieur de Boisguilbert, 
1646–1714: Η Γαλλία μεταξύ 17ου και 18ου αι. 

"Pierre Le Pesant de 
Boisguilbert« , Pavillon du 
château de Bois-Guilbert, 
1995, Jean-Marc de Pas 

Archives départementales de Seine-
Maritime, Collection Jean-Marc de Pas 

Γκραβούρα από το βιβλίο του 
Eugène Daire, Collection des 
principaux économistes,  τόμος 1, 
Économistes-financiers du XVIIIe 
siècle, Guillaumin, 1843 



1706 

1697-1707 



1704 



1707 













14 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban, 1633-1707 

Σχέδιο με παστέλ 
αποδιδόμενο στον 
Charles Le Brun (1619-
1690), Bibliothèque du 
Génie, Service 
historique des armées à 
Vincennes, Photo 
Giraudon-Art 

Έργο αγνώστου, 
Γαλλική Σχολή, 18ος αι. 



15 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Sébastien le Prestre, Seigneur de Vauban, 1633-1707 

Το σχέδιο του κάστρου της πόλης Lille σε 
μορφή αστεριού σχεδιασμένο από τον Vauban 
με εντολή του Λουδοβίκου του 14ου, 1667 

Το οικόσημο του Vauban 





17 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

John Law (1671–1729) 

John Law attributed to Alexis Simon Belle 
oil on canvas, circa 1715-1720, 813 mm x 635 mm, 
oval, NPG 191 

John Law, από τον Casimir Balthazar  
ελαιογραφία, 1843.  
Musée de Port Louis France 



18 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

John Law (1671–1729) 

Ολλανδικό φυλλάδιο με σατιρικούς στίχους του 1720 όπου ο Law αναφέρεται ως ο κ. Quinquenpoix, το 
όνομα του δρόμου που είχε έδρα η εταιρεία του. Στεφανώνεται με στέμμα από φτερά, βράζει στο 
καζάνι, με τον διάβολο στα δεξιά του.  Ο τίτλος λέει «Πραγματικό πορτραίτο του κυρίου Quinquenpoix». 



19 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

John Law (1671–1729) 

Η Γαλλική 
Λουιζιάνα 
(βαθύ μπλε) 
και άλλες 
κτήσεις της 
Γαλλίας στην 
Β. Αμερική 
(γαλάζιο) 



20 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Καναδέζικό φιλμάκι για τον John Law στο 
https://www.nfb.ca/film/john_law_and_the_mississippi_bubble 

«Μνημείο αφιερωμένο στις επόμενες γενεές εις μνήμην της απίστευτης τρέλας του 20ου 
έτους του 18ου αι.»  Δίγλωσσο (γαλλικά και ολλανδικά) χαρακτικό του Bernard Picart  που 
παρωδεί τη φούσκα του Μισισιπή, 1720. 



21 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

John Law (1671–1729) 



22 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

John Law (1671–1729) 



23 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Richard Cantillon ?(1680–1734) 



24 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Richard Cantillon ?(1680–1734) 



25 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Daniel Bernoulli (1700-1782) 



26 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Daniel Bernoulli (1700-1782) 

1

2
1 1 ... 1 ...

2

k

k
k





      

Παράδοξο Αγίας Πετρούπολης 



27 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Φυσιοκρατία 



28 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Φυσιοκρατία 

Φυσιοκράτες < φύσις + κράτος 

Les économistes  

 

Σημασία στη γεωργία 

 

Tableau économique 

Produit net 

Impôt unique 



29 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Φυσιοκρατία 



30 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 

Προτομή του Quesnay 
στην πατρίδα του το 
Méré 

Francois Quesnay 
Ελαιογραφία του 
Jean Chevallier 

Το οικόσημο του 
Quesnay: Τρείς 
πανσέδες από το 
γαλλικό pensée 
[σκέψη] προς τιμήν 
της σκέψης του 



31 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 

“Franciscus Quesnay”, 
Johann-Georg Wille (χαράκτης), 
από έναν πίνακα του Jean 
Chevallier, 1747. Από τα album του 
Louis Philippe. Château de 
Versailles et de Trianon 
N° identification : INV.GRAV.LP 
70.74.1 



32 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 

Madame de Pompadour (1721-1764) 
ως Άρτεμις, Ελαιογραφία του Jean-

Marc Nattier (1685-1766), Versailles, 
Musée national des châteaux de 

Versailles et de Trianon 

Λουδοβίκος ΙΕ΄ (1710-1774) με τα ενδύματα της στέψης 
του, ελαιογραφία του Hyacinthe Rigaud 1730, Musée 

national des châteaux de Versailles et de Trianon 
 



33 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 



34 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 



35 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Quesnay (1694–1774) 

Tableau Oeconomique 
1758 









39 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Σχήμα απλής αναπαραγωγής του Karl Marx 



40 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Wassily Leontief (1906–1999) 



41 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Victor de Riqueti, Marquis de Mirabeau (1715-1789) 

Ελαιογραφία του Joseph Aved, 
Λούβρο [πριν από το 1744]  



42 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Pierre Samuel DuPont de Nemours (1739-1817) 

Pierre-Samuel du Pont,  
engraving by L.-J. Cathelin,  

after a portrait by J. Ducreux 



43 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Abbé Nicolas Baudeau (1730-1792) 



44 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Abbé Nicolas Baudeau (1730-1792) 



45 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Paul Pierre le Mercier de la Rivière (1720-1794) 



46 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Guillaume François Le Trosne (1728-1780) 



47 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) 

A.R.J. Turgot, Γκραβούρα σε 
σχέδιο του  Charles-Nicolas 
Cochin (1715), χαράκτης Pierre 
Dupin (1753), Esnauts et Rapilly, 
Paris, 1768/1797 
Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin 
- Preußischer Kulturbesitz 

Προτομή του Turgot σε terracotta, 
Jean-Antoine Houdon, 1778, 
Boston Museum of Fine Arts 
 



48 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) 

Άρθρα στην Εγκυκλοπαίδεια 1757 



49 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) 

Έκδοση 1769 στις 
«Εφημερίδες του Πολίτη» 

1766 



50 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) 

«Portrait d'Anne Robert Jacques 
Turgot, en buste, de profil dirigé à 
droite dans une bordure ovale», 
Χαράκτης Le Beau, 1774. 



51 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781) 

1767 



52 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Ferdinando Galiani (1728-1787) 

Ferdinando Galiani, γκραβούρα του Jakob 
Gillberg σε ένα πρωτότυπο του Robert Lefèvre 
Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz, Berlin 

Πρώτη ανώνυμη έκδοση του 1750 
[1751] 



53 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Ferdinando Galiani (1728-1787) 

Ο Αριστοτέλης έγραφε στα Ηθικά Νικομάχεια ότι 
μπορούμε να καταστήσουμε το νόμισμα άχρηστο 
επειδή είναι κατά συνθήκη [νόμω > νόμισμα]. 
Αλλά είναι το μεταλλικό περιεχόμενο του 
νομίσματος που καθορίζει την αξία τους και αυτό 
δε μπορούμε να το επηρεάσουμε αυθαίρετα 



54 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Ferdinando Galiani (1728-1787) 

Η αξία εξαρτάται από τη χρησιμότητα και 
τη σπανιότητα. Ο αέρας και το νερό έχουν 
μεγάλη χρησιμότητα αλλά καμία 
σπανιότητα άρα δεν έχουν αξία, ενώ ένας 
σάκος από άμμο από τις ακτές της 
Ιαπωνίας ενώ είναι πολύ σπάνιος δεν έχει 
καμία χρησιμότητα άρα και καμία αξία 



55 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Ferdinando Galiani (1728-1787) 

Διάλογοι για το 
εμπόριο των σιτηρών 

1770 



56 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

Ferdinando Galiani (1728-1787) 

Οι άνθρωποι μπορεί να έχουν πεθάνει μέχρις 
ότου η αγορά βρει την ισορροπία της [Κριτική 
των Φυσιοκρατών] 



57 Από τον μερκαντιλισμό στην κλασική πολιτική οικονομία 

François Arouet (Voltaire)  (1694 – 1778) 

Κριτική του φυσιοκρατικού 
συστήματος 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 5: Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 
Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκοποί  ενότητας 

• Να εξηγήσει τη γέννηση της κλασικής πολιτικής 
οικονομίας 

• Να δείξει την επιρροή του Σκωτικού Διαφωτισμού στον 
Adam Smith  

• Να αναλύσει τις θεωρίες του Adam Smith μέσα από τα 
έργα του και ιδιαίτερα 

– Την ανάλυση του καταμερισμού της εργασίας 

– Την εργασιακή θεωρία της αξίας 

– Το αόρατο χέρι 



3 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Περιεχόμενα ενότητας 

• Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

• Adam Smith 

• Βιογραφία 

• Έργα 

• Θεωρία Ηθικών Συναισθημάτων 

• Πλούτος των Εθνών 

• Καταμερισμός της εργασίας 

• Θεωρία της αξίας 

• Αόρατο χέρι 

• Μη σκοπούμενες συνέπειες 

 

 

 

 



4 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 



5 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Robert Simson  
(1687 –1768) 

Καθ. Μαθηματικών στη 
Γλασκόβη 

(Δάσκαλος του Smith) 

Gershom Carmichael  
(1672-1729) 

Πρώτος καθ. Ηθικής 
Φιλοσοφίας στη 

Γλασκόβη 
(Δάσκαλος του 

Hutcheson) 

Francis Hutcheson  
(1694-1746) 

Καθ. Ηθικής Φιλοσοφίας 
στη Γλασκόβη 

(Δάσκαλος του Smith) 



6 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Colin Maclaurin  
(1698-1746) 

Καθ. Μαθηματικών  
στο Εδιμβούργο 

Henry Home, Lord 
Kames (1696-1782) 
Φιλόσοφος, δικαστής, 
μείζων μορφή του Σ.Δ. 

Thomas Reid  
(1710-1796) 
Φιλόσοφος, 

διαδέχθηκε τον Smith 
στη Γλασκόβη 



7 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

James Burnett,  
Lord Monboddo  

(1714 –1796) 
Δικαστής,  

γλωσσολόγος,  
φιλόσοφος 

 

William Robertson  
(1721–1793)  

Ιστορικός,  
Πρύτανης στο Εδιμβούργο 

 

David Hume 
(1711 – 1776) 



8 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Adam Smith 
(1723 –1790) 

George Campbell  
(1719 –1796) 
Φιλόσοφος,  

καθηγητής θεολογίας 

Adam Ferguson 
(1723 – 1816) 

Καθηγητής Ηθικής φιλοσοφίας 
στο Εδιμβούργο 

An Essay on the History of Civil 
Society (1767) 



9 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

James Beattie 
(1735-1803) 

Καθ. Ηθικής Φιλοσοφίας  
στο Aberdeen 

James Hutton 
(1726-1797) 

Γεωλόγος 
(με τον Black 

εκτελεστές της 
διαθήκης του Smith) 

Joseph Black (1728-1799) 
Φυσικός και Χημικός 

Καθηγητής στη  
Γλασκόβη και στο Εδιμβούργο 



10 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

John Millar 
(1735–1801) Φιλόσοφος, 

ιστορικός και  Regius 
Professor of Civil Law στη 

Γλασκόβη  

James Anderson  
(1739-1808) 

Αγρονόμος και οικονομολόγος 
An Enquiry into the Nature of 

the Corn Laws, (1777) 

James Watt 
(1738-1819) 

Εφευρέτης και 
μηχανικός 



11 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Dugald Stewart  
(1753 –1828) 

Φιλόσοφος και μαθηματικός 
Βιογράφος του Smith 

Διαδέχθηκε τον Ferguson  

Robert Burns  
(1759-1796) 

Εθνικός ποιητής της Σκωτίας 

James Boswell  
(1740-1795)  
Συγγραφέας 



12 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Η «φυσική τάξη» (natural order) του 
Διαφωτισμού μετασχηματίζεται στην έννοια 
της «Αυθόρμητης τάξης» (spontaneous order) 



13 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Francis Hutcheson  
(1694-1746) 

Καθ. Ηθικής Φιλοσοφίας 
στη Γλασκόβη 

(Δάσκαλος του Smith) 

(1726) 



14 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Αριστοτέλεια επίδραση Benevolence οδηγεί την ανθρώπινη 
συμπεριφορά και επιτυγχάνουμε το 
συμφέρον μας χωρίς να το επιδιώκουμε 



15 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Adam Ferguson 
(1723 – 1816) 

Καθηγητής Ηθικής 
φιλοσοφίας στο 

Εδιμβούργο 



16 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

David Hume 
(1711 – 1776) 



17 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

David Hume 
(1711 – 1776) 

A Treatise of Human Nature: Being an Attempt to 

introduce the experimental Method of Reasoning into 

Moral Subjects. (1739–40) 

Essays Moral and Political (1741–2)  

An Enquiry Concerning Human Understanding (1748 

An Enquiry Concerning the Principles of Morals (1751)  

Political Discourses (1752).  

The History of England (1754–62)  

The Natural History of Religion (1757) 

"My Own Life" (1776) published by Adam Smith  

Dialogues Concerning Natural Religion (1779) 



18 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

David Hume 
(1711 – 1776) 



19 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 



20 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Σκωτσέζικος Διαφωτισμός 

Price–specie flow mechanism 



21 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Sir James Steuart (1713-1780) 

• Τελευταίος εκπρόσωπος του 
μερκαντιλισμού 

• Ενεργή παρέμβαση του 
κράτους 

• Σχέση πληθυσμού και 
τροφίμων 

• Προστασία βιομηχανίας 
• Ρόλος ζήτησης στην 

«μακροοικονομική» 
ισορροπία 

• Προσφορά και ζήτηση 
• Profit upon alienation 
• Ζήτηση για εγχώρια 

πολυτελή αγαθά ευεργετική 
• Ισορροπία εργασίας και 

ζήτησης 
• Δεν υπάρχουν γενικοί 

κανόνες 



22 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 

by James Tassie 
glass paste medallion, 

1787 by Mackenzie, after 
James Tassie 

stipple engraving, 
published 1809 

by John Kay 
etching, 1790 



23 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 

The Muir portrait 



24 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 



25 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 

A crowd gather to watch the unveiling of a 10ft bronze statue of Scottish economist, 
philosopher and author Adam Smith (1723-1790) at the Royal Mile on July 4, 2008 in 
Edinburgh, Scotland. The statue, created by Alexander Stoddart, was unveiled in the 
heart of Edinburgh where Smith worked and died. 



26 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 



27 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 

• Βιογραφικά 

Γεννήθηκε στο Kirkcaldy, 
στην κομητεία του Fife 
στην Σκωτία 

Η μητέρα του Smith 
Margaret Douglas of Strathendry 

• Ο πατέρας του πέθανε 
όταν ήταν δύο μηνών 
και μεγάλωσε με την 
μητέρα του. 

• Σπούδασε στο 
πανεπιστήμιο της 
Γλασκόβης σε ηλικία 
14 ετών. 

• 1740 Snell exhibitioner, 
Balliol College, Oxford. 
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Adam Smith (1723-1790) 

Glasgow University Balliol College, Oxford 
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Adam Smith (1723-1790) 

• 1748 Δημόσιες διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου «rhetoric and belles-
lettres» 

• 1750 Γνωρίζει τον David Hume 

• 1751 Καθηγητής Λογικής στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης  

• 1752 Μέλος της Philosophical Society of Edinburgh και Kαθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας 

• 1759 Δημοσιεύει το Theory of Moral Sentiments 

• 1762 Αναγορεύεται Doctor of Laws (LL.D.) 

• 1763 Εγκαταλείπει το πανεπιστήμιο για να συνοδεύσει τον Henry Scott, Duke of 
Buccleuch [πρόγονο του Charles Townshend] στο Grand Tour 

• Toulouse [WoN]-Geneva [Voltaire]-Paris [Benjamin Franklin, Jacques Turgot, Jean 
D'Alembert, André Morellet, Helvétius, François Quesnay] 

• 1766, πεθαίνει ο νεαρός αδελφός του Henry Scott στο Παρίσι και επιστρέφουν. 
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Adam Smith (1723-1790) 

• Professors of Moral Philosophy [Glasgow] 

– Gershom Carmichael MA (1727) 

– Francis Hutcheson MA LLD (1730) 

– Thomas Craigie MA (1746) 

– Adam Smith MA LLD (1752) 

– Thomas Reid MA DD (1764) 
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Adam Smith (1723-1790) 

Charles Townshend  
(1725 –1767)  

Thomas Gainsborough:  
Henry Scott (1746-1812),  
3rd Duke of Buccleuch 

Voltaire  
(1694-1778) 
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Adam Smith (1723-1790) 

André Morellet (1727 –1819) Benjamin Franklin 
(1706 - 1790) 

 Jean Le Rond d'Alembert  
(1717-1783) 
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Adam Smith (1723-1790) 

Claude Adrien 
Helvétius  

(1715–1771) 

Anne-Robert-Jacques Turgot  
(1727-1781) 

François Quesnay  
(1694–1774) 
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Adam Smith (1723-1790) 

• 1766 Επιστρέψει στο Kirkcaldy και αφιερώνει τα επόμενα δέκα χρόνια στη συγγραφή 
του Πλούτου των Εθνών 

• 1773 Fellow της Royal Society of London  

• 1776 Δημοσιεύει το An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 

• 1778 Διορίζεται Commissioner of Customs στη Σκωτία και ζει με τη μητέρα του στο 
Εδιμβούργο 

• 1787-9 Lord Rector of the University of Glasgow 

• 1790 Πεθαίνει στο Εδιμβούργο 
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Adam Smith (1723-1790) 

Θεωρία Ηθικών 
Συναισθημάτων  

1759 

Η Θεωρία Ηθικών Συναισθημάτων (The Theory of Moral 
Sentiments) δημοσιεύθηκε το 1759 όταν ο Smith ήταν 
καθηγητής στη Γλασκόβη. Μια δεύτερη αναθεωρημένη 
έκδοση δημοσιεύθηκε το 1761. Άλλες τρεις εκδόσεις με 
μικρές αλλαγές εμφανίσθηκαν το 1767, 1774 και το 
1781.  Μια σημαντικά αναθεωρημένη έκδοση 
δημοσιεύθηκε λίγο πριν από το θάνατο του Smith το 
1790.   

  
Adam Smith, Η θεωρία των ηθικών 
συναισθημάτων, μετάφραση-επιμέλεια: 
Διονύσης Γ. Δρόσος, επιμέλεια σειράς: 
Μιχάλης Ψαλιδόπουλος,  
Εκδόσεις Παπαζήση, 2012 



36 Κλασική πολιτική οικονομία: Adam Smith 

Adam Smith (1723-1790) 
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Adam Smith (1723-1790) 

Das Adam Smith Problem 
 
Υπάρχει διαφορά μεταξύ της Θεωρίας 
των Ηθικών Συναισθημάτων και του 
Πλούτου των Εθνών; 
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Adam Smith (1723-1790) 



Δημήτριος 
Καλιτσουνάκης 

Εστία, 1948 
 

μετάφραση: Χρήστος Βαλλιάνος 
επιμέλεια: Γιάννης Μηλιός 
Ελληνικά Γράμματα, 2000 

Δημήτριος Καλιτσουνάκης 
(δημοτική) 

Παπαζήση, 1999 
Ευρωεκδοτική, 1991 
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Υ = εθνικό εισόδημα 

π = παραγωγικότητα εργασίας 

L = εργασία 

Ν = πληθυσμός 

 

Υ = πL 

Y/N = π L/N 
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10 άτομα = 4800 καρφοβελόνες 
1 άτομο =        20 καρφοβελόνες 
Χ 240 αύξηση παραγωγικότητας  
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Ο Smith εξηγεί τον καταμερισμό της εργασίας χρησιμοποιώντας το 

παράδειγμα ενός εργοστασίου που κατασκευάζει καρφίτσες. Στο εργοστάσιο 

αυτό η κατασκευή υποδιαιρείται σε 18 ξεχωριστές διαδικασίες, αυξάνοντας 

έτσι την παραγωγικότητα της εργασίας.  

 

10 άτομα = 4800 καρφοβελόνες 

1 άτομο =        20 καρφοβελόνες 

x 240 αύξηση παραγωγικότητας  
 



Εικόνες από μια βιοτεχνία 

που κατασκευάζει 

καρφίτσες την εποχή του 

Adam Smith. Από την 

Εγκυκλοπαίδεια του 

Diderot, στο λήμμα 

«Épingle» [Καρφίτσα]. 

Ορισμένοι ισχυρίζονται 

ότι ο Smith εμπνεύστηκε 

το παράδειγμα με τις 

καρφίτσες από την 

Εγκυκλοπαίδεια.  
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κέρδος 

γαιοπρόσοδος 

Μισθοί + κέρδος + γαιοπρόσοδος 
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Το αόρατο χέρι TMS 

WN 

Μη σκοπούμενες συνέπειες 
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Το αόρατο χέρι και ο ρόλος 
του ατομικού συμφέροντος 

Bernard de Mandeville  
(1670 –1733) 
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Το αόρατο χέρι και ο ρόλος 
του ατομικού συμφέροντος 
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Τα αρνητικά 
αποτελέσματα του 
καταμερισμού της 
εργασίας και ο 
ρόλος της 
εκπαίδευσης 

MODERN TIMES, United 
Artists, 1936. Directed by 

Charlie Chaplin 
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The system of natural 
liberty 
 
Ο ρόλος της κυβέρνησης 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 6: Κλασική πολιτική οικονομία:  

Malthus και Ricardo  

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 
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Σκοποί  ενότητας 

• Να αναλύσει τα έργα των στοχαστών που οδηγούν από 
τον Smith στους Malthus και Ricardo 

• Να εξηγήσει τις θεωρίες του Malthus ιδιαίτερα τη 
θεωρία του πληθυσμού, της αξίας και της υπερπροσφοράς 

• Να αναλύσει τις θεωρίες του Ricardo και ιδιαίτερα 

– Την διαφορική γαιοπρόσοδο 

– Την εργασιακή θεωρία της αξίας 

– Το συγκριτικό πλεονέκτημα 

– Τη Ρικαρδιανή ισοδυναμία 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Jean Baptiste Say * Condorcet * William Godwin 

• Thomas Robert Malthus  
• Essay on Population 

• Principles  

• Θεωρία αξίας * Υπερπροσφορά (Theory of gluts)  

• David Ricardo 
• Essay on Profits (Διαφορική πρόσοδος και νόμος της αξίας) 

• Principles  

• Εργασιακή θεωρία της αξίας 

• Συγκριτικό πλεονέκτημα * Ρικαρδιανή ισοδυναμία 
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Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

Jean-Baptiste Say  
Gravure de Godefroi Engelmann, d'après un dessin 

d'Achille Devéria (Bibliothèque nationale de France) 
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Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

1η έκδοση 1815 
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Jean-Baptiste Say (1767-1832) 

Η αρμονία των αγορών.  
 
Δεν υπάρχει περίπτωση 
γενικευμένης υπερπροσφοράς  
 
Νόμος του Say: 
«Η προσφορά δημιουργεί τη 
ζήτησή της» 

6η έκδοση 1841 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, 
Marquis de Condorcet 

Επιχειρεί να δημιουργήσει μια 
μαθηματική κοινωνική επιστήμη 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

Παράδοξο Condorcet Παράδοξο Arrow 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

Κοντορσέ, Σχεδίασμα για έναν ιστορικό 
πίνακα των προόδων του ανθρώπινου 
πνεύματος, μετάφραση: Νικολέτα 
Χαρδαλιά, επιμέλεια: Χρυσάνθη Αυλάμη 
Πόλις, 2006 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 
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Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

Η δυνατότητα βελτίωσης της ανθρώπινης μοίρας δεν έχει όρια 
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William Godwin (1756–1836) 

William Godwin  
by Henry William Pickersgill 

Από τους πρώτους θεωρητικούς 
του αναρχισμού 
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William Godwin (1756–1836) 

Mary Wollstonecraft (1759–1797) 
John Opie, National Portrait Gallery 

Από τις πρώτες «φεμινίστριες» 
σύντροφος του Godwin 
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William Godwin (1756–1836) 

Mary Shelley  
(1797-1851)  
by Richard Rothwell,  

oil on canvas, 1840, NPG 

Percy Bysshe Shelley  
(1792-1822) 

by Amelia Curran 
oil on canvas, 1819, NPG 

Κόρη της Wollstonecraft και 
του Godwin, συγγραφέας 
του Frankenstein   

Από τους σημαντικότερους 
Άγγλους ρομαντικούς ποιητές 
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William Godwin (1756–1836) 
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William Godwin (1756–1836) 

Perfectibility: Η μοίρα των ανθρώπων μπορεί να γίνει καλύτερη αν αλλάξουν οι θεσμοί 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

by and published for John Linnell, mezzotint, 
1834, NPG 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

An essay on the principle of 
population: by T.R. Malthus ; 
selected and introduced by 
Donald Winch, Cambridge UP, 
1992 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Geoffrey M. Hodgson, “MALTHUS, Thomas Robert (1766-1834)”, Biographical Dictionary of British 

Economists, edited by Donald Rutherford (Bristol: Thoemmes Continuum), 2004. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Θεωρία πληθυσμού 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Δοκίμιο επί της αρχής του 
πληθυσμού 

1η ανώνυμη έκδοση 1798 

2η έκδοση επαυξημένη, 1803. 
Ακολούθησαν άλλες 4 (η 6η το 1826) με 
μικρές αλλαγές 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Οι μεταρρυθμιστές έχουν άδικο: Η ανθρώπινη μοίρα 
δε μπορεί να βελτιωθεί. Η παρούσα τάξη πραγμάτων 
είναι επιβαλλόμενη από τη φύση.  
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Η τροφή αυξάνεται κατά αριθμητική 
πρόοδο, ο πληθυσμός αν δεν περιοριστεί, 
κατά γεωμετρική. Άρα, δεν υπάρχει 
αρκετή τροφή για όλους. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Το φρικτό αυτό κείμενο για τη 
«γιορτή της φύσης» 
εμφανίστηκε στη 2η έκδοση 
του Δοκιμίου το 1803 αλλά 
εξοβελίστηκε από τις 
επόμενες.  
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Ο Δαρβίνος 
επηρεάζεται από 
τον Malthus για 
την Καταγωγή 
των Ειδών  
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Ό,τι και να κάνουμε – και λεφτά να 
δώσουμε στους άτυχους φτωχούς – 
η φύση δεν επιτρέπει να φάνε όλοι.  
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Ο ηθικός αυτοπεριορισμός [γάμος, 
δηλ., σε μεγαλύτερη ηλικία], η 
διαστροφή [συμπεριλαμβανομένης 
και της αντισύλληψης] και η 
αθλιότητα περιορίζουν τελικά την 
αύξηση του πληθυσμού. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Ή θα βάλετε μυαλό ή θα φροντίσουμε να 
σας πάρει ο Χάρος 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Η διαστροφή, δηλ., η μη αναπαραγωγική 
συνουσία, είναι ηθικά απαράδεκτη 

Η πρόνοια για τους απόρους είναι 
αδιέξοδη.  Αυξάνει τον αριθμό τους 
και στερεί την τροφή από αυτούς 
που την αξίζουν πραγματικά. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Σε όσους ο λαχνός της ζωής δεν 
κληρώθηκε δεν μπορούν να τραφούν 
όλοι. Όσοι τελικά τραφούν θα πρέπει να 
δουλέψουν σκληρά για να δείξουν ότι 
το αξίζουν. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Πρέπει να χρωστάτε χάρη στους 
κατέχοντες. Η ατομική ιδιοκτησία 
και το ατομικό συμφέρον 
ευθύνονται για τον πολιτισμό.    
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Τελικά η ζωή είναι 
ευλογία, και πρέπει να 
χρωστάτε χάρη στο θεό 
που ζείτε ακόμα και με 
τόση δυστυχία.  
Με δεδομένους τους 
περιορισμούς της φύσης 
οι άτυχοι αυτής της ζωής 
πρέπει να είναι 
ευχαριστημένοι. 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Θεωρία αξίας 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Αρχές Πολιτικής Οικονομίας (1820). 2η μετά θάνατον 1836 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Αποδέχεται θεωρία της αξίας αλλά αναγνωρίζει και τον ρόλο της 
προσφοράς και ζήτησης 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Θεωρία γενικευμένης υπερπροσφοράς 
(Theory of Gluts) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Οικονομικές κρίσεις στην Αγγλία μετά τους 
Ναπολεόντειους πολέμους. 

 
Εργατικές αναταραχές (Σφαγή του Peterloo, 1819) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Peterloo Massacre  
Manchester 1819 

Richard Carlile (1790–1843)  



42 Κλασική πολιτική οικονομία: Malthus & Ricardo 

Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Ο ρόλος της ενεργού 
ζήτησης 
 
Effectual demand 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Απόρριψη του νόμου 
του Say 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Οι παραγωγικοί 
εργάτες δε μπορούν 
να δημιουργήσουν 
επαρκή ενεργό ζήτηση 

Οι μη παραγωγικές δαπάνες από τους αριστοκράτες είναι 
απαραίτητες για τη δημιουργία ενεργού ζήτησης. 
 
Επιστολή Malthus στον Ricardo (1821) 
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Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

Δημιουργία ενεργού 
ζήτησης με δημόσια 
έργα και βελτίωση των 
περιουσιών των 
γαιοκτημόνων και 
απασχόληση υπηρετών 
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David Ricardo (1772-1823) 
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David Ricardo (1772-1823) 

David Ricardo 
by Thomas Phillips 
oil on canvas, circa 1821, NPG 

Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1772, 3ο παιδί από 17 μιας 
σεφαραδίτικης οικογένειας με καταγωγή από την 
Πορτογαλία που μετοίκησαν στην Ολλανδία και είχαν 
μεταναστεύσει πρόσφατα στην Αγγλία. Ο πατέρας  του 
ήταν χρηματιστής και ο David Ricardo εργάσθηκε στην 
επιχείρηση του πατέρα του από τα 14 χρόνια του.  Στα 21 
παντρεύεται μια Χριστιανή και αποξενώνεται από την 
οικογένειά του.  Ξεκινά μια επιτυχημένη καριέρα ως 
χρηματιστής και μετά τη μάχη του Βατερλό χειραγωγεί την 
αγορά και αποκομίζει μια μεγάλη περιουσία. Αυτό του 
επιτρέπει στα 41 του να αποσυρθεί από την επιχειρηματική 
δράση και να αγοράσει το Gatcombe Park, στο 
Gloucestershire.  «Αγοράζει» μια βουλευτική έδρα στην 
ιρλανδική εκλογική περιφέρεια του Portarlington και 
συμμετέχει στις συζητήσεις του βρετανικού Κοινοβουλίου. 
Πεθαίνει νέος από μία μόλυνση του αυτιού.  Ήταν 
προσωπικός φίλος αλλά θεωρητικός αντίπαλος του 
Malthus. 
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Published Works of David Ricardo 
  

1. The High Price of Bullion, A Proof of the Depreciation of Bank Notes (London, John Murray, 1810; corrected, 1810; enlarged, 

1810; enlarged again, 1811). 

2. Observations on some Passages in an Article in the Edinburgh Review, on the Depreciation of the Paper Currency; also 

Suggestions for securing to the Public a Currency as Invariable as Gold, with a very moderate Supply of that Metal, Being an 

Appendix to the Fourth edition of “High Price of Bullion, etc.” (London, John Murray, William Blackwood & M.N. Mahon, 1811). 

3. Reply to Mr. Bosanquet's Practical Observation on the Report of the Bullion Committee (London, John Murray, William 

Blackwood & M.N. Mahon, 1811). 

4. An Essay on the Influence of a low Price of Corn on the Profits of Stock; showing the inexpediency of Restrictions on Importation; 

with remarks on Mr. Malthus' two last Publications: “An Inquiry into the Nature and Progress of Rent;” and “The Grounds for an 

Opinion on the Policy of restricting the Importation of Foreign Corn” (London, John Murray, 1815). 

5. Proposals for an Economical and Secure Currency; with Observations on the profits of the Bank of England, as they regard the 

Public and the Proprietors of Bank Stock (London, John Murray, 1816). 

6. On the Principles of Political Economy and Taxation (London, John Murray, 1817, 2nd edition 1819, 3rd 1821). 

7. “Funding System”, An article in the Supplement to the Fourth, Fifth and Sixth Editions of the Encyclopaedia Britannica, 1820 

8. On Protection in Agriculture (London, John Murray, 1822). 

9. Mr. Ricardo's Speech on Mr. Western's Motion, for a Committee to consider the Effects produced by the Resumption of Cash 

payments, delivered on the 12th of June, 1822. (London, G. Harvey, 1822). 

10. Plan for the Establishment of a National Bank (London, John Murray, 1824); published as an appendix to A National Bank the 

Remedy for the Evils attendant upon our Present System of Paper Currency by Samuel Richardson (London, Pelham Richardson, 

1838). 

11. The Works of David Ricardo, Esq., M.P. With a Notice of the Live and Writings of the Author, by J.R. McCulloch, (London, John 

Murray, 1826). 

12. The Works and Correspondence of David Ricardo, 11 volumes, edited by Piero Sraffa with the collaboration of M.H. Dobb, 

(Cambridge, Cambridge University Press for the Royal Economic Society, 1951-1973). 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η κλασική πλέον έκδοση των έργων του Ricardo είναι από τον Piero Sraffa με 
την συνεργασία του Maurice H. Dobb,  The Works and Correspondence of David 
Ricardo, από το Cambridge University Press για την Royal Economic Society 
(1951-1973) 
 

 Vol.  1 Principles of Political Economy and Taxation 

Vol.  2 Notes on Malthus 

Vol.  3 Pamphlets and Papers 1809–1811 

Vol.  4 Pamphlets and Papers 1815–1823 

Vol.  5 Speeches and Evidence 

Vol.  6 Letters 1810–1815 

Vol.  7 Letters 1816–1818 

Vol.  8 Letters 1819 – June 1821 

Vol.  9 Letters 1821–1823 

Vol. 10 Biographical Miscellany 

Vol. 11 General Index 
 

Piero Sraffa (1898-1983) 

Maurice Dobb  
(1900-1976) 
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David Ricardo (1772-1823) 

Διαφορική γαιοπρόσοδος  
(Differential rent) 

 
Essay on Profits, 1815 
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David Ricardo (1772-1823) 

Essay on Profits, 1815 
Διαφορική γαιοπρόσοδος 
και πρώτη απόπειρα για 
θεωρία της αξίας 

Άλλες τρεις 
δημοσιεύσεις για 
το ίδιο θέμα την 
ίδια χρονιά 
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David Ricardo (1772-1823) 

Malthus Robert Torrens Edward West 
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David Ricardo (1772-1823) 
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David Ricardo (1772-1823) 
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David Ricardo (1772-1823) 

Luigi Pasinetti, 1960. “A mathematical formulation of the Ricardian 
system”, Review of Economic Studies, 27: 78–98 
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David Ricardo (1772-1823) 

Όσο αυξάνει η 
καλλιεργούμενη γη 
μειώνεται το ποσοστό 
κέρδους.  Μετά το L* 
δεν υφίσταται κέρδος 
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David Ricardo (1772-1823) 

Αντίθεση στους Νόμους περί Σιτηρών 
[Corn Laws (1815-1846)] που εμπόδιζαν 
την εισαγωγή σιτηρών από το 
εξωτερικό, ενίσχυαν τους γαιοκτήμονες 
και αύξαναν τους μισθούς 
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Πρώτη προσπάθεια για θεωρία της αξίας. 

 

Αν r, το ποσοστό κέρδους, Y το παραγόμενο προϊόν στη γεωργία σε τόνους σίτου, 

L ο αριθμός των εργατών στη γεωργία, και w ο μισθός των εργατών σε όλους 

τους τομείς σε σιτάρι , τότε ισχύει ότι 

 

r = (Y-wL)/wL  

 

Διαιρώντας τον αριθμητή και τον παρονομαστή του κλάσματος με Υ έχουμε  

 

r = (1-wl)/wl  

 

όπου l είναι L/Y, δηλ., ο αριθμός εργατών που χρειάζεται για να παραχθεί ένας 

τόνος σίτου.   

 

Το ποσοστό κέρδους στη γεωργία προκύπτει χρησιμοποιώντας όρους που δεν 

εμπεριέχουν αξία.  

 

Στον βιομηχανικό τομέα – έστω στην υφαντουργία – έχουμε το ποσοστό κέρδους 

ως  

 

rc = (pcYc – wLc)/wLc, όπου ο δείκτης c δηλώνει την υφαντουργία και pc η αξία 

του υφάσματος ανά μονάδα.  

 

Διαιρώντας με Yc έχουμε  

 

rc = (pc – wlc)/wlc 

 

Αλλά το κέρδος και στους δύο τομείς είναι το ίδιο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες 

μεταβλητές άρα η τιμή του υφάσματος μπορεί να προκύψει ως 

 

r = (1-wl)/wl = (pc – wlc)/wlc 

 

 

   

1 /    

1 1 1
1

c c c

c c c
c c c c

p wl wl wl wl

wl wl wl wl lwl wl
p wl wl wl

wl wl wl wl l

  

     
         

  

 

Δηλ., οι σχετικές τιμές 
των αγαθών εκφράζουν 
την περιεχόμενη 
εργασία ανά μονάδα 

Κριτική του Malthus: Οι 
μισθοί των εργατών δεν 
είναι μόνο σιτάρι. 



59 Κλασική πολιτική οικονομία: Malthus & Ricardo 

David Ricardo (1772-1823) 

Απόπειρα Ricardo για μια εργασιακή θεωρία της αξία στις Αρχές 
Πολιτικής Οικονομίας και Φορολογίας (1817) 
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David Ricardo (1772-1823) 

1817 1821 1819 
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David Ricardo (1772-1823) 

Έκδοση Sraffa που συνδυάζει 
και τις τρεις εκδόσεις 
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David Ricardo (1772-1823) 

Ελληνικές μεταφράσεις 

David Ricardo, Αρχές πολιτικής 
οικονομίας και φορολογίας, 
επιμέλεια-μετάφραση 
Νικηφόρος Σταματάκης,  
επιμέλεια σειράς Μιχάλης 
Ψαλιδόπουλος. Αθήνα : 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2002. 

 David Ricardo, Οι αρχές της 

πολιτικής οικονομίας και της 
φορολογίας : Κεφάλαια I έως 
VI, μετάφραση Θέμις 
Μίνογλου. - Αθήνα : Κριτική, 
2000. 

David Ricardo, Αρχαί πολιτικής 
οικονομίας και φορολογίας,  
μετάφραση Νικ. Π. Κωνσταντινίδη, 
Εισαγωγή: Δ. Καλιτσουνάκι, Αθήνα : 
Εκδόσεις Γκοβόστη, 1995 (1938) 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η χρησιμότητα 
αποτελεί προϋπόθεση 
αλλά όχι μέτρο της 
αξίας 



64 Κλασική πολιτική οικονομία: Malthus & Ricardo 

David Ricardo (1772-1823) 

Τα αγαθά που αναλύει δεν 
είναι τα σπάνια αγαθά, 
σπάνιοι πίνακες ή κρασιά, 
όπου ισχύει η προσφορά 
και ζήτηση, αλλά τα αγαθά 
εκείνα που μπορούν να 
αναπαραχθούν με εργασία 
και τα οποία πωλούνται σε 
ανταγωνιστικές αγορές 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η εργασία αποτελεί το 
θεμέλιο της ανταλλακτικής 
αξίας 
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David Ricardo (1772-1823) 

Εργασίες διαφορετικού 
τύπου έχουν διαφορετικές 
ποιότητες, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί πρόβλημα για τη 
θεωρία 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η εργασία που υπολογίζεται δεν 
είναι αυτή του τελευταίου σταδίου, 
αλλά και σε όλα τα προηγούμενα 
στάδια της παραγωγής και αυτή που 
υπεισέρχεται στην κατασκευή των 
εργαλείων, κτηρίων, πλοίων, κλπ. 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η χρονική διάρθρωση της παραγωγής τροποποιεί τη 
μέτρηση της σχετικής αξίας των αγαθών με την 
εμπεριεχόμενη εργασία επειδή το κέρδος υπολογίζεται σε 
κάθε στάδιο της παραγωγής 
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David Ricardo (1772-1823) 

Ας πάρουμε δύο αγαθά τα οποία εμπεριέχουν και τα δύο 400 μονάδες 
εργασίας αλλά σε διαφορετικά στάδια της παραγωγής. Το αγαθό Υ έχει 300 
μονάδες εργασίας στο τελικό στάδιο, ενώ το αγαθό Χ μόνο 100. 
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David Ricardo (1772-1823) 

Το κόστος εργασίας wLt που μπήκε στο στάδιο t, πρέπει να έχει 
κέρδος wLt(1+r)t, δηλ., το κόστος των μηχανημάτων που 
εμπεριέχουν εργασία σε προηγούμενα στάδια πρέπει να είναι  

 
1

1
T

t

t

t

wL r




Άρα η τιμή ενός αγαθού θα πρέπει να είναι 

   0

1

1 1
T

tX X

X t

t

P wL wL r r


 
    
 





71 Κλασική πολιτική οικονομία: Malthus & Ricardo 

David Ricardo (1772-1823) 

Άρα οι σχετικές τιμές δύο αγαθών δεν μπορούν να 
εκφράζουν τις σχετικές ποσότητες της εμπεριεχομένης 
εργασίας, δεδομένου ότι  

   

   

0

1 0

0
01

1 1
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tX X X

t t
t tX
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Όπως θα απαιτούσε μια καθαρή θεωρία της εργασίας. 
Για διαφορετικά w και r οι σχετικές αξίες μεταβάλλονται 
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David Ricardo (1772-1823) 

Αν χρησιμοποιήσουμε το αριθμητικό παράδειγμα των αγαθών 
Χ και Υ, τότε για μισθό ίσο με 1 ευρώ και ποσοστό κέρδους 50% 
το κόστος του κεφαλαίου θα είναι αντίστοιχα 

Αγαθό Χ

ποσοστό 

κέρδους 50%

μισθός 1,00 €

Περίοδος 

Μονάδες 

εργασίας Κόστος εργασίας Κόστος κεφαλαίου

Μονάδες 

εργασίας x μισθός Κόστος εργασίας x (1+r)^t

1 75 75,00 € 112,50 € (1+r)^1

2 75 75,00 € 168,75 € (1+r)^2

3 75 75,00 € 253,13 € (1+r)^3

4 75 75,00 € 379,69 € (1+r)^4

Σύνολικό κόστος 

κεφαλαίου 914,06 €

Αγαθό Y

ποσοστό 

κέρδους 50%

μισθός 1,00 €

Περίοδος 

Μονάδες 

εργασίας Κόστος εργασίας Κόστος κεφαλαίου

Μονάδες 

εργασίας x μισθός Κόστος εργασίας x (1+r)^t

1 50 50,00 € 75,00 € (1+r)^1

2 50 50,00 € 112,50 € (1+r)^2

Σύνολικό κόστος 

κεφαλαίου 187,50 €
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David Ricardo (1772-1823) 

Οι ίδιοι υπολογισμοί για ποσοστό κέρδους 10% και μισθό 2 
ευρώ μας δίνουν 

Αγαθό Χ

ποσοστό 

κέρδους 10%

μισθός 2,00 €

Περίοδος 

Μονάδες 

εργασίας Κόστος εργασίας Κόστος κεφαλαίου

Μονάδες 

εργασίας x μισθός Κόστος εργασίας x (1+r)^t

1 75 150,00 € 165,00 € (1+r)^1

2 75 150,00 € 181,50 € (1+r)^2

3 75 150,00 € 199,65 € (1+r)^3

4 75 150,00 € 219,62 € (1+r)^4

Σύνολικό κόστος 

κεφαλαίου 765,77 €

Αγαθό Y

ποσοστό 

κέρδους 10%

μισθός 2,00 €

Περίοδος 

Μονάδες 

εργασίας Κόστος εργασίας Κόστος κεφαλαίου

Μονάδες 

εργασίας x μισθός Κόστος εργασίας x (1+r)^t

1 50 100,00 € 110,00 € (1+r)^1

2 50 100,00 € 121,00 € (1+r)^2

Σύνολικό κόστος 

κεφαλαίου 231,00 €
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David Ricardo (1772-1823) 

Ποσοστό κέρδους 50% και μισθός 1 ευρώ

r 50% w 1,00 €

Α. Κόστος 

εργασίας 

(Μονάδες 

εργασίας x 

Μισθός)

Β. Κόστος 

κεφαλαίου (Κόστος 

παρελθουσών 

μονάδων εργασίας 

ανατοκισμένο με 

ποσοστό κέρδους)

Γ. Κόστος 

κέρδους 

(Α+Β)x 

ποσοστό 

κέρδους

Δ. Συνολικό 

κόστος 

(Α+Β+Γ)

Αγαθό Χ 100,00 € 914,06 € 507,03 € 1.521,09 €

Αγαθό Υ 300,00 € 187,50 € 243,75 € 731,25 €

Ποσοστό κέρδους 10% και μισθός 2 ευρώ

r 10% w 2,00 €

Α. Κόστος 

εργασίας 

(Μονάδες 

εργασίας x 

Μισθός)

Β. Κόστος 

κεφαλαίου (Κόστος 

παρελθουσών 

μονάδων εργασίας 

ανατοκισμένο με 

ποσοστό κέρδους)

Γ. Κόστος 

κέρδους 

(Α+Β)x 

ποσοστό 

κέρδους

Δ. Συνολικό 

κόστος 

(Α+Β+Γ)

Αγαθό Χ 200,00 € 765,77 € 96,58 € 1.062,34 €

Αγαθό Υ 600,00 € 231,00 € 83,10 € 914,10 €

Άρα οι σχετικές τιμές είναι 1.521/731 στην πρώτη περίπτωση και 
1.062/914 στην δεύτερη, ενώ τα αγαθά εμπεριέχουν την ίδια 
ποσότητα εργασίας 
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David Ricardo (1772-1823) 

O Ricardo έψαξε να βρει ένα απόλυτο μέτρο της αξίας που θα ήταν 
αμετάβλητο στις μεταβολές της διανομής μεταξύ κέρδους και μισθών, 
ψάχνοντας ένα αγαθό που θα αντανακλούσε το μέσο όρο της χρονικής 
διάρθρωσης της παραγωγής σε όλη την οικονομία 
 
Την «λύση» την έδωσε το 1960 ο Piero Sraffa εξοβελίζοντας όμως την 
εργασία από την «εργασιακή» θεωρία της αξίας  

Piero Sraffa (1898-1983) 

1960 1985 
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David Ricardo (1772-1823) 

Comparative advantage 
Συγκριτικό πλεονέκτημα 
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David Ricardo (1772-1823) 

Οι αρετές του διεθνούς 
εμπορίου: Η Αγγλία θα 
παράγει βιομηχανικά 
προϊόντα και οι 
υπόλοιπες αγροτικά.  
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David Ricardo (1772-1823) 

Ακόμα και αν η Πορτογαλία είναι 
πιο παραγωγική από την Αγγλία 
στην παραγωγή και κρασιού και 
υφάσματος, πάλι τη συμφέρει 
να εξάγει κρασί και να εισάγει 
ύφασμα, αν έχει συγκριτικό 
πλεονέκτημα στο κρασί 

Ώρες εργασίας που απαιτούνται για 
να παραχθεί κρασί και ύφασμα από 

την Αγγλία και την Πορτογαλία 

Αγγλία Πορτογαλία 

Κρασί 120 80 

Ύφασμα 100 90 
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David Ricardo (1772-1823) 

Η κριτική της θεωρίας του συγκριτικού πλεονεκτήματος ισχυρίζεται ότι 
μακροπρόθεσμα οι όροι εμπορίου είναι εις βάρος της γεωργίας, άρα 
μια εξειδίκευση στη γεωργία εμποδίζει την ανάπτυξη μιας χώρας. 
Αντίθετα οι χώρες θα πρέπει να προφυλάξουν τις νηπιακές τους 
βιομηχανίες μέχρι να ανδρωθούν.   
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David Ricardo (1772-1823) 

Θεωρία Δημόσιου Χρέους 
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David Ricardo (1772-1823) 

Ο Ricardo, όπως και οι περισσότεροι κλασικοί οικονομολόγοι είναι 
αντίθετοι στο δημόσιο δανεισμό για τη χρηματοδότηση των δαπανών του 
κράτους. Παρατήρησε όμως ότι από καθαρά θεωρητική σκοπιά δεν 
υπάρχει διαφορά αν η δαπάνη χρηματοδοτείται μέσω φόρων, δανεισμού 
που θα αποπληρωθεί σε συγκεκριμένο διάστημα ή μέσω ομολόγων που 
δεν θα αποπληρώνουν ποτέ το κεφάλαιο αλλά θα δίνουν τοκομερίδιο εις 
το διηνεκές.  Αυτή η ανάλυση έγινε αργότερα γνωστή ως «Ρικαρδιανή 
ισοδυναμία» (Ricardian equivalence) 

• On the Principles of Political Economy and Taxation 

• [ως Ε.Ε.Ε.] “Funding System”, An article in the Supplement to the Fourth, Fifth 

and Sixth Editions of the Encyclopaedia Britannica, 1820  

• James Buchanan, “Barro on the Ricardian Equivalence Theorem”, Journal of 

Political Economy, 1976, 84 (2): 337-342.  

• Andrew B. Abel, “Ricardian equivalence theorem”, στο J. Eatwell, M. Milgate & 

P. Newman (eds), The New Palgrave: A Dictionary of Economics, London, 

Macmillan, 1987, vol. 4: 174-179. 
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David Ricardo (1772-1823) 
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David Ricardo (1772-1823) 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 7: Η κριτική της πολιτικής οικονομίας:  

Karl Marx 

 

Νίκος Θεοχαράκης 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: Karl  Marx 

Σκοποί  ενότητας 

• Να εξηγήσει το ρόλο του Karl Marx στην κριτική της 
αστικής πολιτικής οικονομίας 

• Να τοποθετήσει την οικονομική του σκέψη στο 
γενικότερο φιλοσοφικό και πολιτικό πλαίσιο της εποχής 

• Να αναλύσει τα οικονομικά γραπτά του και ιδιαίτερα το 
Κεφάλαιο 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Βιογραφικά 

• Εργογραφία 

• Ανάλυση Οικονομικής Σκέψης του Karl Marx 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Βουλγαρία Ρουμανία 
Ουγγαρία 

Κίνα Β. Κορέα Ινδία Μογγολία 

Τσεχοσλοβακία Βιετνάμ 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
1818  Γεννιέται στο Τρίερ στην Πρωσία του Ρήνου 
1835  Πανεπιστήμιο της Βόννης και μετέπειτα του Βερολίνου.  Ανήκει στους «Αριστερούς 

Εγελιανούς» 
1841  Υποβάλλει τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Ιένας. Θέμα: «Η διαφορά 

μεταξύ Δημοκρίτειας και Επικούρειας φιλοσοφίας της φύσης». [Differenz der 
demokritischen und epikureischen Naturphilosophie] 
Εγκαταλείπει σκέψεις για ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.  

1842  Συντάκτης της Rheinische Zeitung πηγαίνει στην Κολονία.  
1843  Η κυβέρνηση κλείνει την εφημερίδα. Αποφασίζει να μελετήσει πολιτική οικονομία  

Την ίδια χρονιά παντρεύεται την Jenny von Westphalen κόρη αριστοκράτη.  
Μεταβαίνει στο Παρίσι για να εκδώσει με τον Arnold Ruge (1802-1880) τα Deutsch-
Französische Jahrbücher, αλλά μόνο ένα τεύχος εκδίδεται.  Περιλαμβάνει τα άρθρα 
«Για μια κριτική της εγελιανής φιλοσοφίας του δικαίου» Zur Kritik der Hegel'schen 
Rechtsphilosophie] και «Για το εβραϊκό ζήτημα» [Zur Judenfrage]. Εκδίδει το Vorwärts! 

1844  Γνωρίζεται με τον Friedrich Engels. Ο Engels έχει ήδη γράψει «Την κατάσταση της 
εργατικής τάξης στην Αγγλία» [Die Lage der arbeitenden Klasse in England] που 
εκδίδεται την επόμενη χρονιά.  

 Γράφει τα Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα.  Αναφέρεται στην αλλοτρίωση 
της εργασίας.   Κριτική στον Ludwig Feuerbach (Θέσεις για τον Feuerbach) 

1845  Εκδίδουν μαζί μια κριτική των αριστερών εγελιανών, την Αγία Οικογένεια [Die heilige 
Familie, oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer & Consorten] 
Μετά από αίτημα του Πρώσου βασιλιά η γαλλική κυβέρνηση κλείνει το Vorwärts! και ο 
Marx εγκαταλείπει  το Παρίσι για τις Βρυξέλλες. 
Συνεργάζονται και γράφουν την Γερμανική ιδεολογία. (1845-7, εκδ. 1932) 

1847  Γράφει την Αθλιότητα της Φιλοσοφίας [Misère de la philosophie. Réponse a la 
philosophie de la misère de M. Proudhon] 

1848  Γράφουν το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος [Manifest der 
Kommunistischen Partei].  

 Επανάσταση του 1848. Πηγαίνει στο Παρίσι και μετά στην Κολονία. 
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Karl Marx (1818-1883) 

1849  Εκδίδει την Neue Rheinische Zeitung. Οι αρχές την κλείνουν, o Μαρξ μεταβαίνει στο 
Παρίσι και από εκεί εγκαθίσταται μόνιμα στο Λονδίνο. 

1850 Στο Λονδίνο αρθρογραφεί για διάφορες εφημερίδες αλλά κυρίως για την New York 
Tribune μέχρι το 1863.  

1852 Εκδίδει την 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη [Der 18te Brumaire des Louis 
Napoleon] 

1857 Γράφει τα Grundrisse χειρόγραφα που θα αποτελέσουν τη βάση για την Κριτική της 
Πολιτικής Οικονομίας και το Κεφάλαιο.  

1859  Γράφει την Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας [Zur Kritik der politischen Ökonomie] 
1864  Ανάμιξη στη δημιουργία της Α’Διεθνούς [International Workingmen's Association] 
1867  1ος τόμος του Κεφαλαίου [Das Kapital. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals] 
1871  Παρισινή Κομμούνα. Γράφει τον Εμφύλιο Πόλεμο στη Γαλλία [Civil War in France] 
1875  Γράφει την Κριτική του Προγράμματος της Γκότα [Kritik des Gothaer Programms] 
1881  Θάνατος Jenny von Westphalen 
1883  Θάνατος Marx 
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Karl Marx (1818-1883) 

Friedrich Engels 
(1820-1895) 

Die heilige Familie, (mit Marx) 1845 
Grundsätze des Kommunismus, 1847 
Manifest der Kommunistischen Partei, (mit Marx) 1848 
Der deutsche Bauernkrieg. 1850 
Revolution und Konterrevolution in Deutschland. 1851 bis 1852 
Zur Wohnungsfrage. 1872 
Von der Autorität, 1872/73 
Dialektik der Natur 1873 bis 1886 
darin Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen. 1876 
Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft (der „Anti-Dühring“), 1878 
Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, 1880 
Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats, 1884 
Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1886 
Die Rolle der Gewalt in der Geschichte. 1887 bis 1888 
Zur Kritik des sozialdemokratischen Programmentwurfs. 1891 
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Karl Marx (1818-1883) 

Jenny von Westphalen 
(1814-1881) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 



15 Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: Karl  Marx 

Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Eugene Delacroix 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Ουγγαρία Ρουμανία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Επανάσταση του 1848 στο Βερολίνο 
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Karl Marx (1818-1883) 

Οδοφράγματα στο Παρίσι 1848 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Παρισινή Κομμούνα 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

1867 1885 1894 
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Karl Marx (1818-1883) 

1867 1885 1894 
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Karl Marx (1818-1883) 

Θεωρίες για την υπεραξία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Grundrisse 
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Karl Marx (1818-1883) 

Marx-Engels 
Gesamtausgabe 

Marx-Engels-Werke 
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Karl Marx (1818-1883) 

www.marxists.org 
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Karl Marx (1818-1883) 

Κύριες επιδράσεις στον Marx 
 
1. Γερμανική φιλοσοφία [Έγελος] 
2. Γαλλικός ουτοπικός σοσιαλισμός 
3. Αγγλική πολιτική οικονομία 
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Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
 
Ένα φάντασμα πλανιέται στην Ευρώπη: το φάντασμα του κομμουνισμού. Όλες οι δυνάμεις της γερασμένης 
Ευρώπης ενώθηκαν σε μια ιερή συμμαχία για να κυνηγήσουν αυτό το φάντασμα: ο πάπας και ο τσάρος, ο 
Μέτερνιχ κι ο Γκιζό, γάλλοι ριζοσπάστες και γερμανοί αστυνομικοί. 
 
Ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει κατηγορηθεί σαν κομμουνιστικό από τους αντιπάλους του που 
κυβερνούν, ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης δεν αντέκρουσε με την κατηγορία του κομμουνισμού τους πιο 
προοδευτικούς αντιπολιτευόμενους, καθώς και τους αντιδραστικούς αντιπάλους του; 
 
Δυο πράγματα βγαίνουν απ' το γεγονός αυτό: 
 
Ο κομμουνισμός αναγνωρίζεται πια απ' όλες τις ευρωπαϊκές δυνάμεις σαν μια δύναμη. 
 
Είναι καιρός πια οι κομμουνιστές να εκθέσουν ανοιχτά μπροστά σ' όλο τον κόσμο τις αντιλήψεις τους, τους 
σκοπούς τους, τις επιδιώξεις τους και ν' αντιπαραθέσουν στο παραμύθι του κομμουνιστικού φαντάσματος 
ένα Μανιφέστο του ίδιου του κόμματος. 
 
Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο κομμουνιστές από τις πιο διαφορετικές εθνότητες και 
συντάξανε το παρακάτω Μανιφέστο που δημοσιεύεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, 

φλαμανδική και δανική γλώσσα. 
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Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
Αστοί και προλετάριοι 
 
Η ιστορία όλων των ως τώρα κοινωνιών είναι η ιστορία ταξικών αγώνων. 
 
Ελεύθερος και δούλος, πατρίκιος και πληβείος, βαρόνος και δουλοπάροικος, μάστορας και κάλφας, με 
μια λέξη, καταπιεστής και καταπιεζόμενος, βρίσκονταν σε ακατάπαυστη αντίθεση μεταξύ τους, έκαναν 
αδιάκοπο αγώνα, πότε καλυμμένο, πότε ανοιχτό, έναν αγώνα που τελείωνε κάθε φορά με έναν 
επαναστατικό μετασχηματισμό ολόκληρης της κοινωνίας ή με την από κοινού καταστροφή των τάξεων 
που αγωνίζονταν. 
 
Στις προηγούμενες εποχές της ιστορίας βρίσκουμε σχεδόν παντού μια πλήρη διαίρεση της κοινωνίας σε 
διάφορες κλειστές τάζεις, μια πολύτροπη διαβάθμιση των κοινωνικών θέσεων. Στην αρχαία Ρώμη 
βρίσκουμε πατρίκιους, ιππείς, πληβείους, δούλους. Στο μεσαίωνα φεουδάρχες, υποτελείς, μαστόρους, 
καλφάδες, δουλοπάροικους κι επιπλέον σε καθεμιά απ' αυτές τις τάξεις βρίσκουμε ξανά ιδιαίτερες 
διαβαθμίσεις. 
 
Η σύγχρονη αστική κοινωνία που πρόβαλε από την καταστροφή της φεουδαρχικής κοινωνίας δεν 
κατάργησε τις ταξικές αντιθέσεις, έβαλε μονάχα στη θέση των παλιών νέες τάξεις, νέους όρους 
καταπίεσης, νέες μορφές πάλης. 
 
Ωστόσο, η εποχή μας, η εποχή της αστικής τάξης, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι απλοποίησε τις 
ταξικές αντιθέσεις. Ολόκληρη η κοινωνία όλο και περισσότερο χωρίζεται σε δύο μεγάλα αντίπαλα 
στρατόπεδα, σε δύο μεγάλες τάξεις, που βρίσκονται άμεσα αντιμέτωπες η μια με την άλλη: στην αστική 
τάξη και το προλεταριάτο. 
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Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

Η αστική τάξη έπαιξε στην ιστορία ένα ρόλο εξαιρετικά επαναστατικό. 
Παντού όπου η αστική τάξη ήρθε στην εξουσία, κατέστρεψε όλες τις φεουδαρχικές, πατριαρχικές και ειδυλλιακές 
σχέσεις. Έσπασε χωρίς οίκτο τους πολυποίκιλους φεουδαρχικούς δεσμούς που συνδέανε τον άνθρωπο με τους 
φυσικούς ανώτερούς του και δεν άφησε κανέναν άλλο δεσμό ανάμεσα σε άνθρωπο και σε άνθρωπο, εκτός από το 
γυμνό συμφέρον, από την αναίσθητη "πληρωμή τοις μετρητοίς". …  Με μια λέξη, στη θέση της καλυμμένης με 
θρησκευτικές και πολιτικές αυταπάτες εκμετάλλευσης, έβαλε την ανοιχτή, ξεδιάντροπη, άμεση, σκληρή 
εκμετάλλευση. 
Η αστική τάξη αφαίρεσε το φωτοστέφανο απ' όλα τα ως τότε αξιοσέβαστα επαγγέλματα που τα αντίκριζαν με 
θρησκευτική ευλάβεια. Το γιατρό, τo νομικό, τov παπά, τον ποιητή, τον άνθρωπο της επιστήμης, τους μετέτρεψε σε 
μισθωτούς εργάτες της. 
Η αστική τάξη ξέσχισε τον πέπλο του συναισθηματισμού που σκέπαζε τις οικογενειακές σχέσεις και τις έκανε 
ξεκάθαρες χρηματικές σχέσεις. …  Η αστική τάξη δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς να επαναστατικοποιεί αδιάκοπα τα 
εργαλεία παραγωγής, δηλαδή τις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή όλες τις κοινωνικές σχέσεις. ... Η συνεχής ανατροπή της 
παραγωγής, ο αδιάκοπος κλονισμός όλων των κοινωνικών καταστάσεων, η αιώνια αβεβαιότητα και κίνηση διακρίνουν 
την αστική εποχή από όλες τις προηγούμενες. …  Η ανάγκη να μεγαλώνει ολοένα την πώληση των προϊόντων της 
κυνηγά την αστική τάξη πάνω σ' όλη τη γήινη σφαίρα. Είναι υποχρεωμένη να φωλιάζει παντού, να εγκαθίσταται 
παντού, να δημιουργεί παντού σχέσεις. …  Με τη γρήγορη βελτίωση όλων των εργαλείων παραγωγής, με την 
απεριόριστη διευκόλυνση των επικοινωνιών, η αστική τάξη τραβάει στον πολιτισμό όλα, ακόμα και τα πιο βάρβαρα 
έθνη. … Η αστική τάξη υπέταξε την ύπαιθρο στην κυριαρχία της πόλης. Δημιούργησε τεράστιες πόλεις, αύξησε σε 
μεγάλο βαθμό τον αριθμό τον αστικού πληθυσμού σε σύγκριση με τον αγροτικό και απέσπασε έτσι ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού από την ηλιθιότητα της αγροτικής ζωής.  
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Κομμουνιστικό Μανιφέστο 

Με μια λέξη, οι κομμουνιστές υποστηρίζουν παντού κάθε επαναστατικό κίνημα ενάντια στην υπάρχουσα 
κοινωνική και πολιτική κατάσταση. 
 
Σε όλα αυτά τα κινήματα προβάλλουν το ζήτημα της ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε μορφή, περισσότερο ή λιγότερο 
εξελιγμένη, κι αν έχει πάρει, σαν το βασικό ζήτημα του κινήματος. 
 
Τέλος, οι κομμουνιστές εργάζονται παντού για τη σύνδεση και τη συνεννόηση των δημοκρατικών κομμάτων όλων 
των χωρών. 
 
Οι κομμουνιστές θεωρούν ανάξιο τους να κρύβουν τις απόψεις και τις προθέσεις τους. Δηλώνουν ανοιχτά ότι οι 
σκοποί τους μπορούν να πραγματοποιηθούν μονάχα με τη βίαιη ανατροπή όλου του σημερινού κοινωνικού 
καθεστώτος. 
 
Ας τρέμουν οι κυρίαρχες τάξεις μπροστά σε μια κομμουνιστική επανάσταση. Οι προλετάριοι δεν έχουν να χάσουν 
σ' αυτήν τίποτε άλλο, εκτός από τις αλυσίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν κόσμο ολόκληρο. 
 
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΟΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΕΝΩΘΕΙΤΕ! 
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Karl Marx (1818-1883) 

Ιστορικός υλισμός:  
 
Βάση & εποικοδόμημα 
 
Παραγωγικές δυνάμεις & Παραγωγικές σχέσεις 



38 Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: Karl  Marx 

Στην κοινωνική παραγωγή της ύπαρξής τους οι άνθρωποι έρχονται αναπόφευκτα σε 
καθορισμένες σχέσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τη θέλησή τους, δηλαδή σε σχέσεις 
παραγωγής, που αντιστοιχούν σε μια ορισμένη βαθμίδα στην ανάπτυξη των υλικών δυνάμεων 
της παραγωγής. Το σύνολο αυτών των παραγωγικών σχέσεων αποτελεί την οικονομική δομή της 
κοινωνίας, την υλική βάση, πάνω στην οποία υψώνεται ένα νομικό και πολιτικό εποικοδόμημα 
και στην οποία αντιστοιχούν καθορισμένες μορφές κοινωνικής συνείδησης. Ο τρόπος 
παραγωγής των συνθηκών της υλικής ζωής καθορίζει τη γενική διαδικασία της κοινωνικής, 
πολιτικής και διανοητικής ζωής. Δεν είναι η συνείδηση που καθορίζει την ύπαρξη των 
ανθρώπων, αλλά η κοινωνική τους ύπαρξη καθορίζει τη συνείδησή τους. Σε ένα στάδιο της 
ανάπτυξης, οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας έρχονται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες 
παραγωγικές σχέσεις, ή, για να εκφράσουμε το ίδιο πράγμα με νομικούς όρους, με τις σχέσεις 
της ιδιοκτησίας, μέσα στο πλαίσιο των οποίων ως τότε είχαν κινηθεί. Οι σχέσεις αυτές, από 
μορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, μετατρέπονται σε δεσμά τους. Τότε αρχίζει μια 
εποχή κοινωνικής επανάστασης. Οι αλλαγές στην οικονομική βάση, οδηγούν συντομότερα ή 
αργότερα στο μετασχηματισμό όλου του τεράστιου εποικοδομήματος. 

Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. 
Εισαγωγή 
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Όταν μελετάμε τέτοιους μετασχηματισμούς, πρέπει πάντα να διακρίνουμε 
ανάμεσα στον υλικό μετασχηματισμό των οικονομικών όρων της παραγωγής, που 
μπορεί να καθοριστεί με την ακρίβεια της φυσικής επιστήμης, και τις νομικές, 
πολιτικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές ή φιλοσοφικές μορφές, κοντολογίς, τις 
ιδεολογικές μορφές, με τις οποίες οι άνθρωποι συνειδητοποιούν αυτή τη 
σύγκρουση και τη διεξάγουν. Όπως δεν κρίνουμε ένα άτομο από την ιδέα που έχει 
για τον εαυτό του, έτσι δεν μπορούμε να κρίνουμε και μια εποχή μετασχηματισμού 
από τη συνείδησή της, αλλά, απεναντίας, αυτή η συνείδηση πρέπει να εξηγηθεί 
από τις αντιφάσεις της υλικής ζωής, από τη σύγκρουση που υπάρχει ανάμεσα στις 
κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις και στις παραγωγικές σχέσεις. Καμιά κοινωνική 
τάξη δεν εξαφανίζεται ποτέ προτού αναπτυχθούν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις 
που μπορεί να χωρέσει, και νέες και ανώτερες παραγωγικές σχέσεις ποτέ δεν 
αντικαθιστούν τις παλιές προτού οι υλικοί όροι για την ύπαρξή τους ωριμάσουν 
μέσα στους κόλπους της παλιάς κοινωνίας. 

Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. 
Εισαγωγή 
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Η ανθρωπότητα θέτει έτσι στον εαυτό της μόνο τα προβλήματα εκείνα που μπορεί 
να λύσει, αφού η εγγύτερη εξέταση θα δείξει πάντα πως το ίδιο το πρόβλημα 
ανακύπτει μονάχα όταν υπάρχουν ήδη, ή τουλάχιστον βρίσκονται στη διαδικασία 
της διαμόρφωσής τους, οι υλικοί όροι για τη λύση του. Χονδρικά, ο ασιατικός, ο 
αρχαίος, ο φεουδαρχικός και ο νεότερος αστικός τρόπος της παραγωγής μπορεί να 
χαρακτηριστούν ως οι εποχές ορόσημα στην πρόοδο της οικονομικής ανάπτυξης 
της κοινωνίας. Ο αστικός τρόπος παραγωγής είναι η τελευταία ανταγωνιστική 
μορφή της κοινωνικής διαδικασίας παραγωγής, ανταγωνιστική όχι με την έννοια 
ενός ανταγωνισμού ατομικού, αλλά ανταγωνισμού που γεννιέται από τους 
κοινωνικούς όρους ζωής των ατόμων – οι παραγωγικές όμως δυνάμεις που 
αναπτύσσονται μέσα στην αστική κοινωνία δημιουργούν επίσης τους υλικούς 
όρους για την επίλυση αυτού του ανταγωνισμού. Με αυτό τον κοινωνικό 
σχηματισμό κλείνει συνεπώς η προϊστορία της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Συμβολή στην Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. 
Εισαγωγή 
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Karl Marx (1818-1883) 

Αλλοτρίωση (Οικονομικά και Φιλοσοφικά Χφφ 1844) 
 
 

1. Ο εργάτης δεν κατέχει τα μέσα παραγωγής 
2. Δεν κατέχει το προϊόν της εργασίας του 
3. Δεν ελέγχει την διαδικασία της παραγωγής 

 
Η αλλοτριωμένη εργασία μετατρέπει την δραστηριότητα του 
ανθρώπου σε μέσο επιβίωσης 
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Karl Marx (1818-1883) 

Εμπόρευμα και φετιχισμός του εμπορεύματος 
Καπιταλισμός: γενικευμένη εμπορευματική 
παραγωγή. 
Αξία: κοινωνική σχέση με ποσοτική διάσταση  
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Karl Marx (1818-1883) 

Χρήσιμη εργασία [δημιουργεί αξίες χρήσης] 
και αφηρημένη εργασία [δημιουργεί ανταλλακτικές αξίες] 
 
Κοινωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας «Ο κοινωνικά 
αναγκαίος χρόνος εργασίας είναι αυτός που απαιτείται για 
να παραχθεί ένα αντικείμενο κάτω από κανονικές συνθήκες 
παράγωγης και με τον μέσο βαθμό ειδίκευσης και έντασης 
που επικρατούν τη συγκεκριμένη περίοδο» 
  
Αναγωγή ειδικευμένης σε απλή εργασία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Κοινωνικός χαρακτήρας της εμπορευματικής παραγωγής 
 
Προϋποθέσεις 
 
1. Βαθμός παραγωγικής εξειδίκευσης ώστε κάθε παραγωγός 

παράγει το ίδιο προϊόν ή μέρος του 
2. Πλήρης διαχωρισμός ανταλλακτικής αξίας και αξίας χρήσης 
3. Εκτεταμένη, ανεπτυγμένη αγορά με την γενικευμένη χρήση 

χρήματος 
 

Αφέλεια της αρμονικής οργάνωσης της παραγωγής μέσω της 
ανταλλαγής (αόρατο χέρι) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Απλή εμπορευματική παραγωγή 
 

Ε-Χ-Ε 
 

Καπιταλιστική κυκλοφορία 
 

Χ-Ε-Χ 
 

Χ-Ε-Χ’ 
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Karl Marx (1818-1883) 

Υπεραξία, ανταλλαγή και σφαίρα της 
ανταλλαγής 

 
Χ’-Χ = υπεραξία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Αλλά στη σφαίρα της κυκλοφορίας ανταλλάσσονται 
ισοδύναμες αξίες αλλά δε μπορεί να παραχθεί υπεραξία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Μόνο στη σφαίρα της παραγωγής μπορεί να παραχθεί 
υπεραξία 
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Karl Marx (1818-1883) 

Η κυκλοφορία του κεφαλαίου και η σημασία της παραγωγής 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Η αξία της εργασιακής δύναμης 



53 Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: Karl  Marx 

Karl Marx (1818-1883) 

Βαθμός εκμετάλλευσης εργασιακής 
δύναμης 
 
s/v=υπερεργασία/αναγκαία εργασία 
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Karl Marx (1818-1883) 



55 Η κριτική της πολιτικής οικονομίας: Karl  Marx 

Karl Marx (1818-1883) 

Σταθερό κεφάλαιο όλα τα εργαλεία, μηχανήματα, κτήρια, πρώτες 
ύλες, μη ανθρώπινα μέσα παραγωγής. Συνεισφέρουν στην αξία του 
τελικού προϊόντος την αξία που εμπεριέχουν.  
 
Μεταβλητό κεφάλαιο είναι η εργασιακή δύναμη που αγόρασε ο 
καπιταλιστής. 
 
Κεφάλαιο (C) = σταθερό κεφάλαιο (c)+ μεταβλητό κεφάλαιο (v) 
 

C=c+v → C’=c+v+s 
 

s υπεραξία: η διαφορά εργασίας και 
εργασιακής δύναμης 

 
c/v= οργανική σύνθεση κεφαλαίου 
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Karl Marx (1818-1883) 

Αναγκαία εργασία, Υπερεργασία και η δημιουργία και η αξιοποίηση 
της υπεραξίας 
 
Το τμήμα της εργάσιμης μέρας στο οποίο παράγεται η εργασιακή 
δύναμη είναι η αναγκαία εργασία. Το υπόλοιπο τμήμα της 
εργάσιμης μέρας είναι η υπερεργασία 
 

Χ-Ε…Π…Ε’-Χ’  
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Karl Marx (1818-1883) 

Σχήματα αναπαραγωγής 
 

Τομέας 1:  Κεφαλαιουχικά αγαθά 
Τομέας 2: Καταναλωτικά αγαθά 
 
Απλό σχήμα αναπαραγωγής 
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Karl Marx (1818-1883) 

Σχήματα αναπαραγωγής 
 

Διευρυμένο σχήμα αναπαραγωγής 
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Karl Marx (1818-1883) 

Σχήματα αναπαραγωγής 
 

Διευρυμένο σχήμα αναπαραγωγής 
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Karl Marx (1818-1883) 

Τα σχήματα αναπαραγωγής δείχνουν ότι είναι 
δυνατή η χωρίς κρίσεις μεγέθυνση, αλλά δεν 
είναι πιθανή. 
Ο Μαρξ πίστευε στη θεωρία υπερπροσφοράς 
Στη δυσαναλογία των κλάδων παραγωγής και 
Στο ρόλο του εφεδρικού στρατού της εργασίας 
για τη δημιουργία κρίσεων 
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Karl Marx (1818-1883) 

Πρόβλημα μετασχηματισμού εργασιακών αξιών σε 
τιμές παραγωγής 
 
 
 
 
 

1

s

s vr
cc v

v

 




Αν το ποσοστό κέρδους 
και ο βαθμός 
εκμετάλλευσης είναι οι 
ίδιοι σε όλους τους 
κλάδους αυτό θα 
σήμαινε ότι η οργανική 
σύνθεση του κεφαλαίου 
θα ήταν η ίδια. 
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Karl Marx (1818-1883) 
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Karl Marx (1818-1883) 

Συγκέντρωση του κεφαλαίου 
 
1. Ανταγωνισμός μεταξύ κεφαλαίων εκτοπίζει τους 

μικρούς 
2. Ανταγωνισμός εξωθεί τις επιχειρήσεις σε αύξηση 

της παραγωγικότητας και ολοένα μεγαλύτερη 
εκμηχάνιση και συνεπώς αύξηση της κλίμακας 
παραγωγής 
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Karl Marx (1818-1883) 

1

s

s vr
cc v

v

 


 

Πτωτική τάση του ποσοστού του 
κέρδους 
 
Αλλά 
1. Δυνατή η αύξηση της 

εκμετάλλευσης  
2. Μείωση μισθών κάτω από την 

αξία της εργασιακής δύναμης 
3. Φθηνότερα τα στοιχεία του 

σταθερού κεφαλαίου 
4. Διεθνές εμπόριο 
5. Φθηνότερη αξία εργασιακής 

δύναμης 
 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 8: Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής 
θεωρίας και η «οριακή επανάσταση» 

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και η "Οριακή Επανάσταση" 

Σκοποί ενότητας 

• Να αναλύσει τις θεωρίες που οδήγησαν στην 
«οριακή επανάσταση» 

• Να αναλύσει τις θεωρίες του Jeremy Bentham 

• Να αναφέρει τις βασικές θεωρίες των προδρόμων της 
«οριακής επανάστασης» και ιδιαίτερα των von Thünen, 
Cournot, Dupuit και Gossen 

• Να εξηγήσει τι ήταν η «οριακή επανάσταση» και 
ειδικότερα να αναλύσει τη συμβολή των Jevons, 
Menger και Walras 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Jeremy Bentham 

• Οι πρόδρομοι της οριακής επανάστασης 
• Von Thünen 

• Cournot 

• Dupuit 

• Gossen 

• Η οριακή επανάσταση 
• Jevons 

• Menger 

• Walras 

 

 

 



4 Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και η "Οριακή Επανάσταση" 

Jeremy Bentham (1748-1832) 

by Henry William Pickersgill 
oil on canvas, exhibited 1829, 
NPG 

Studio of Thomas Frye 
oil on canvas, 1760, NPG 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 
My body I give to my dear friend Doctor Southwood 
Smith to be disposed of in a manner hereinafter 
mentioned, and I direct … he will take my body 
under his charge and take the requisite and 
appropriate measures for the disposal and 
preservation of the several parts of my bodily frame 
in the manner expressed in the paper annexed to 
this my will and at the top of which I have written 
Auto Icon. The skeleton he will cause to be put 
together in such a manner as that the whole figure 
may be seated in a chair usually occupied by me 
when living, in the attitude in which I am sitting 
when engaged in thought in the course of time 
employed in writing. I direct that the body thus 
prepared shall be transferred to my executor. He will 
cause the skeleton to be clad in one of the suits of 
black occasionally worn by me. The body so clothed, 
together with the chair and the staff in the my later 
years bourne by me, he will take charge of and for 
containing the whole apparatus he will cause to be 
prepared an appropriate box or case and will cause 
to be engraved in conspicuous characters on a plate 
to be affixed thereon and also on the labels on the 
glass cases in which the preparations of the soft 
parts of my body shall be contained  
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Jeremy Bentham (1748-1832) 

Panopticon 

Φυλακές Κέρκυρας 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 
Ωφελιμισμός 
Utilitarianism 
Συνεπειοκρατία 
Consequentialism 
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Jeremy Bentham (1748-1832) 



10 Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και η "Οριακή Επανάσταση" 

Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) 



11 Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και η "Οριακή Επανάσταση" 

Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) 

Το αγρόκτημα του von Thünen στο Tellow, Mecklenburg  
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Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) 
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Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) 

Figure of the Thünen Resource Cycles, made in the nineteen-twenties 
for school purposes. Source: Thünen museum, Tellow. 
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Johann Heinrich von Thünen (1783-1850) 

Οριακό προϊόν εργασίας 
1850 
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Augustin Cournot (1801 –1877) 
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Augustin Cournot (1801 –1877) 
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Augustin Cournot (1801 –1877) 
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Augustin Cournot (1801 –1877) 
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Augustin Cournot (1801 –1877) 
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Jules Dupuit (1804—1866)  

(1844) « De la mesure de l’utilité des travaux publics », Annales des ponts 
et chaussées: Mémoires et documents, 2 (116) 
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Hermann Heinrich Gossen (1810—1858)  
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Hermann Heinrich Gossen (1810—1858)  

Καταμερισμός των απολαύσεων, έτσι ώστε το άθροισμα των 
απολαύσεων όλης της ζωής να είναι μέγιστο.  
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Hermann Heinrich Gossen (1810—1858)  

1ος Νόμος του Gossen: 
Φθίνουσα οριακή 
χρησιμότητα 

2ος Νόμος του Gossen 
Ο λόγος οριακών χρησιμοτήτων και 
τιμών είναι ο ίδιος σε όλα τα αγαθά 
 

Καταμερισμός του χρόνου 
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Οριακή επανάσταση 
Marginalist revolution 

• W. Stanley Jevons (1835-1882) 

• Carl Menger (1840-1921) 

• Léon Walras (1834-1910) 
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Οριακή επανάσταση 
Marginalist revolution 
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  

by William Stanley Jevons 
albumen print on paper mount, 1858, NPG 

Professor of Political Economy at University College, London 
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  

1862. “A General Mathematical Theory of Political Economy” 
1863. A Serious Fall in the Value of Gold, Edward Stanford. 
1864. Pure Logic; or, the Logic of Quality apart from Quantity, Edward Stanford 
1865. The Coal Question, Macmillan and Co. 
1869. The Substitution of Similars, The True Principle of Reasoning, Macmillan & Co. 
1870. Elementary Lessons on Logic, Macmillan & Co. 
1871. The Match Tax: A Problem in Finance, Edward Stanford. 
1871. The Theory of Political Economy, Macmillan & Co. 
1874. Principles of Science, Macmillan & Co. 
1875. Money and the Mechanism of Exchange, D. Appleton and Co. 
1878. A Primer on Political Economy, Macmillan & Co. 
1880. Studies in Deductive Logic, Macmillan & Co.  
1882. The State in Relation to Labour, Macmillan & Co.  
1883. Methods of Social Reform and Other Papers, Macmillan and Co. 



28 Οι απαρχές της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και η "Οριακή Επανάσταση" 

W. Stanley Jevons (1835—1882)  
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  

Jevons’ Logic Machine or Logic ‘Piano’. 
Museum of the History of Science, Oxford.  
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  

Journal of the Statistical Society of London, Vol. 37, No. 4 

(Dec., 1874), pp. 478-488 
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  
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W. Stanley Jevons (1835—1882)  
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Carl Menger (1840—1921)  
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Carl Menger (1840—1921)  

Αγαθά 1ης, 2ης, κλπ. τάξης  
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Carl Menger (1840—1921)  

Gustav von Schmoller (1838 – 1917)  

Methodenstreit 
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Léon Walras (1834-1910) 
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Léon Walras (1834-1910) 
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Léon Walras (1834-1910) 
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Léon Walras (1834-1910) 

Entrepreneur:  Ni bénéfice, ni perte 
 
Bons  



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 8: Η εδραίωση της νεοκλασικής 
οικονομικής θεωρίας  

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Σκοπός μαθήματος 

• Να καταδείξει την εδραίωση της νεοκλασικής 
οικονομικής θεωρίας στην Ευρώπη και στην Αμερική 
στις πρώτες δεκαετίας μετά την οριακή επανάσταση 

• Να δείξει τις ειδικές μορφές με τις οποίες 
αναπτύχθηκε η νεοκλασική θεωρία σε διαφορετικές 
χώρες ιδιαίτερα δε 

• στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ, στην Ιταλία, στη 
Σουηδία και στην Αυστρία 
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Περιεχόμενα ενότητας 

• Ηνωμένο Βασίλειο 

– Marshall * Edgeworth *Wicksteed * Pigou 

• ΗΠΑ 

– Clark * Fisher 

• Ιταλία 

– Pantaleoni * Barone * Pareto 

• Σουηδία 

– Wicksell * Cassel 

• Αυστρία 

– Wieser * Böhm-Bawerk 
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Belle époque 
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Belle époque 
1871-1914 

Queen Victoria 
1837–1901 

Edward VII 
1901-1910 

Expo Universelle 1901 

Gilded Age 

Wilhelm II 
1888-1918 

Wilhelm I 
1861-1888 
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Ηνωμένο Βασίλειο 



7 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Alfred Marshall (1842-1924) 

by Walter Stoneman 
platinum print, 1917, NPG 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

1865 Cambridge Mathematical Tripos 
          Fellow St John’s College 
1868 College Lecturer in Moral Sciences 
1879 Economics of Industry with Mary Paley 
1879-1881 Professor of Political Economy &   
Principal at University College Bristol 
1884 Cambridge Professor of Political Economy  
1890 Principles of Economics 
1919 Industry and Trade 
1923 Money, Credit and Commerce 

Royal Economic Society 
Συμμετοχή γυναικών στο Πανεπιστήμιο 
Economics Tripos 

Mary Paley 
Marshall 

(1850-1944) 

St John’s College, Cambridge 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

1879 1890  
1η έκδοση 

1920  
8η έκδοση 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

1923 



11 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Alfred Marshall (1842-1924) 

Ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης 

Οικονομική πραγματικότητα: Θεωρία χρήσιμη σε όλους  

Αποφυγή ρήξης με τους κλασικούς 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Σε αντίθεση με τον 
Jevons, ο Marshall δε 
θεωρεί ότι ο Ricardo 
έχει λάθος 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Ρόλος μαθηματικών 

Αν και σπουδαίος 
μαθηματικός ο 
Marshall, δε 
θεωρεί ότι τα 
μαθηματικά έχουν 
κυρίαρχο ρόλο 
στην οικονομική 
θεωρία 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Μαθηματικά στο παράρτημα των 
Principles 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Διαγράμματα στις υποσημειώσεις 

Ο Μαρσαλιανός σταυρός: 
Ισορροπία της προσφοράς 
και ζήτησης 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Καμπύλη ζήτησης προκύπτει από τη σταθερή 
οριακή χρησιμότητα (marginal utility) του χρήματος 
 
MUx/Px=MUm 
 
Px=MUx/MUm 
 
 

x

x

U U

Ux xP
UP m

m
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Alfred Marshall (1842-1924) 
Εφαρμογή της ισο-οριακής αρχής 

Το παιδάκι στο 
δάσος σταματά να 
μαζεύει βατόμουρα 
όταν η οριακή 
κόπωση από το 
μάζεμα είναι ίση με 
την ευχαρίστηση του 
οριακού 
βατόμουρου 
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Alfred Marshall (1842-1924) 
Από μια καθαρά υποκειμενική θεωρία αξίας σε μια θεωρία ισορροπίας 
προσφοράς και ζήτησης σε κανονικές τιμές. 
 
Η χρησιμότητα έχει σημασία κυρίως για το πλεόνασμα του καταναλωτή 
(consumer surplus) 
 
Ελαστικότητα ζήτησης  
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Alfred Marshall (1842-1924) 
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Alfred Marshall (1842-1924) 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Η χρονική περίοδος στην οικονομική ανάλυση. Διακρίνει 4 είδη: 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Αγοραία (market), βραχυπρόθεσμη (short), μακροπρόθεσμη (long), πολύ 
μακροπρόθεσμη (secular) 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Στον Walras η επαναφορά στο σημείο ισορροπίας γίνεται μέσω της μεταβολής 
των τιμών, στον Marshall μέσω της μεταβολής των ποσοτήτων οι οποίες είναι 
και η ανεξάρτητη μεταβλητή, εξ ου και οι καμπύλες ζήτησης και προσφοράς 
έχουν τις ποσότητες στον οριζόντιο άξονα και τις τιμές στον κάθετο. 
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Alfred Marshall (1842-1924) 
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Alfred Marshall (1842-1924) 

Αύξουσες αποδόσεις κλίμακας 
Εσωτερικές  
Εξωτερικές 
 
Αντιπροσωπευτική επιχείρηση 
Βιολογικές μεταφορές 
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Alfred Marshall (1842-1924) 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 

by Walter Stoneman, bromide print, 
1917, NPG 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 

Πόλεμος ή 
συμβόλαιο 

Ορισμός της 
ανταγωνιστικής αγοράς, 
δυνατότητα 
επαναδιαπραγμάτευσης 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 

Στο τέλειο πεδίο του 
ανταγωνισμού τα 
αγαθά είναι πλήρως 
διαιρετά και ο αριθμός 
των συμμετεχόντων 
άπειρος. Όλοι μπορούν 
να διαπραγματεύονται 
και να επανα- 
διαπραγματεύονται με 
όλους 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 
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Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 



ἔπειθ᾽ ἡ Πελοπόννησος ἅπασα διειστήκει, καὶ οὔθ᾽ οἱ μισοῦντες 

Λακεδαιμονίους οὕτως ἴσχυον ὥστ᾽ ἀνελεῖν αὐτούς, οὔθ᾽ οἱ πρότερον 

δι᾽ ἐκείνων ἄρχοντες κύριοι τῶν πόλεων ἦσαν, ἀλλά τις ἦν ἄκριτος καὶ 

παρὰ τούτοις καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἔρις καὶ ταραχή. 

Το original Edgeworth box 

Δημοσθένης, Περί στεφάνου 18.18. 



35 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Francis Ysidro Edgeworth (1845-1926) 
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Philip Henry Wicksteed (1844 –1927) 

Κλασικιστής, μελετητής του 
Δάντη, μεταφραστής του 
Αριστοτέλους. Ασχολείται 
μόλις το 1882 με τα 
οικονομικά. Καθαρός 
οριακός, ο μόνος μαθητής 
του Jevons. Κριτική του Marx 
από τη σκοπιά του Jevons. 
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Philip Henry Wicksteed (1844 –1927) 

Οριακή παραγωγικότητα 
Νόμος εξάντλησης προϊόντος 
Θεώρημα Euler για ομογενείς 
συναρτήσεις (εν προκειμένω 
πρώτου βαθμού) 
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Σημείωση: Θεώρημα του Euler για ομογενείς συναρτήσεις  

 1, , n

nx x x  Έστω 

Τότε η συνάρτηση          είναι ομογενής k βαθμού αν   f x

Το Θεώρημα του Euler για ομογενείς συναρτήσεις λέει ότι ισχύει  

   
 1

1

n

n

f x f x
x x kf x

x x

 
  

 

Για k=1 τότε ισχύει ότι     
 1

1

n

n

f x f x
x x f x

x x

 
  

 

   0, kf x f x    

Αν η f(x) είναι μια συνάρτηση παραγωγής με σταθερές αποδόσεις κλίμακας – δηλ., 
είναι ομογενής πρώτου βαθμού –  και κάθε παραγωγικός συντελεστής αμείβεται με το 
οριακό του προϊόν τότε η αξία του προϊόντος είναι ίση με το (εξαντλείται στο) σύνολο 
των αμοιβών των παραγωγικών συντελεστών 



40 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Arthur Cecil Pigou (1877 –1959) 
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Arthur Cecil Pigou (1877 –1959) 
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Arthur Cecil Pigou (1877 –1959) 

Εξωτερικότητες 
Διαφορά ιδιωτικού και 
κοινωνικού κόστους 
Φόρος Pigou 
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 
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John Bates Clark (1847 –1938) 
J.B. Clark γεννήθηκε στο Providence στην πολιτεία 
του Rhode Island.  Αποφοίτησε από το Amherst το 
1872, με μεταπτυχιακά στη Γερμανία και στην 
Ελβετία. Το πρώτο του βιβλίο The Philosophy of 
Wealth (1886) δείχνει την επίδραση της Γερμανικής 
Ιστορικής Σχολής και έτρεφε συμπάθειες προς τον 
Χριστιανικό Σοσιαλισμό.  Το μεγάλο του έργο The 
Distribution of Wealth (1899), αναφέρεται στην 
αρχή της οριακής παραγωγικότητας γενικεύοντας 
την θεωρία της γαιοπροσόδου του Ricardo.  Ήταν ο 
πρώτος σημαντικός Αμερικανός οικονομολόγος 
διεθνούς εμβελείας και από τους ιδρυτές της 
American Economic Association το 1885, η οποία 
τιμά τη μνήμη του με το  J.B. Clark Medal  για τον 
καλύτερο οικονομολόγο κάτω των 40. 
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John Bates Clark (1847 –1938) 

Στον οριζόντιο άξονα μετράμε μονάδες 
εργασίας και στον κάθετο το οριακό 
προϊόν της εργασίας. Το σύνολο των 
αμοιβών των εργατών είναι AECD, δηλ., 
ο αριθμός των εργατών (AD) επί το 
οριακό προϊόν του τελευταίου εργάτη 
(CD). Το εμβαδόν (EBC) πληρώνει τον 
άλλο παραγωγικό συντελεστή, δηλ., το 
κεφάλαιο 
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Irving Fisher (1867–1947) 
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Irving Fisher (1867–1947) 

Το πρώτο διδακτορικό στα 
οικονομικά από το Πανεπιστήμιο 
του Yale 



49 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Irving Fisher (1867–1947) 
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Irving Fisher (1867–1947) 
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Irving Fisher (1867–1947) 

Ποσοτική θεωρία Χρήματος 
 

MV=PQ 

1911 
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Irving Fisher (1867–1947) 
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Ιταλία 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

 “Économie mathématique” (1911),  
Encyclopédie des sciences mathématiques 

1906 

1896 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

Œuvres complètes / Vilfredo Pareto ; publiées sous la direction de Giovanni 
Busino, Droz, Genève, 1964-1989, 32 volumes. 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

1869 Διδακτορικό Τορίνο (Μηχανική) “Οι βασικές αρχές της 
ισορροπίας στα στερεά σώματα” 
Πολιτικός μηχανικός στους Σιδηροδρόμους,  
1880 Γενικός διευθυντής στο Società delle ferriere italiane 
1886 Λέκτορας στα οικονομικά και management στο 
Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας 
1889 Θάνατος γονιών του. Παντρεύεται την Alessandrina Bakunin 
1893 Διαδέχεται τον Walras στη Λωζάννη. 
1923 Γερουσιαστής του Mussolini. Παντρεύεται την Jeanne Regis 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

Μαθηματικοποίηση των Οικονομικών 

Καμπύλη αδιαφορίας 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

Ωφελιμότητα 
 
Χρησιμότητα μη μετρήσιμη 
 
Cardinal vs Ordinal 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

Άριστο κατά Pareto 
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Vilfredo Pareto (1848 –1923) 

Νόμος του Pareto για τη 
διανομή των 
εισοδημάτων 
 
Κατανομή Pareto  



62 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Maffeo Pantaleoni (1857–1924) 
Enrico Barone (1859–1924) 

Maffeo Pantaleoni  
Enrico Barone  
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Maffeo Pantaleoni (1857–1924) 
Enrico Barone (1859–1924) 
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Σουηδία 
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Knut Wicksell (1851 –1926) 
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Knut Wicksell (1851 –1926) 

Über Wert, Kapital und 
Rente nach den neueren 
nationalökonomischen 
Theorien. Jena. 1893.  

1954 

Geldzins und Güterpreise: eine 
Studie über die den Tauschwert 
des Geldes bestimmenden 
Ursachen. Jena: G. Fischer. 1898 

Finanztheoretische 
Untersuchungen nebst 
Darstellung und Kritik 
des Steuerwesens 
Schwedens. Jena: G. 
Fischer. 1896 
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Knut Wicksell (1851 –1926) 

1934 
1935 

Föreläsningar i nationalekonomi.  
Lund. 1901-1906 
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Knut Wicksell (1851 –1926) 

• Θεωρία οριακής παραγωγικότητας και 
εξάντληση προϊόντος. 

• Αποτέλεσμα Wicksell 
• Χρονική διάρθρωση κεφαλαίου 
• Θεωρία χρήματος 
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Karl Gustav Cassel (1866–1945) 



70 Η εδραίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Karl Gustav Cassel (1866–1945) 

Theoretische Sozialökonomie, 
Leipzig, C. F. Winter. 1918 

Schumpeter: 90% Walras, 10% νερό. 
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Αυστρία 
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Friedrich Freiherr von Wieser (1851 –1926) 
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Friedrich von Wieser (1851 –1926) 

Grenznutz Οριακή ωφέλεια 
Zurechnung  Καταλογισμός 
Κόστος ευκαιρίας 

Theorie der gesellschaftlichen 
Wirtschaft 1914  
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Eugen Böhm Ritter von Bawerk (1851 –1914)  
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Eugen von Böhm-Bawerk (1851 –1914)  

Κριτική στον Marx για τον μετασχηματισμό των 
εργασιακών αξιών σε τιμές παραγωγής: Ισχύει μόνο για 
σταθερή οργανική σύνθεση του κεφαλαίου  

Eugen von Böhm-Bawerk, “Zum Abschluß des Marxschen Systems“, in 
Staatswissenschaftliche Arbeiten. Festgaben für Karl Knies, hrsgb. von 
Otto von Boenigk, Haering: Berlin 1896, S. 87-205. 
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Eugen von Böhm-Bawerk (1851 –1914)  

Θεωρία επιτοκίου 
Θεωρία κεφαλαίου 



Τέλος Ενότητας 



Ιστορία Οικονομικών Θεωριών 

Ενότητα 10: Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής 
θεωρίας: Keynes, κ.α.  

Νίκος Θεοχαράκης 

 

Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 

 



2 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Σκοπός μαθήματος 

• Να καταδείξει την διαφορά μεταξύ της 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας και 
κλασικής πολιτικής οικονομίας 

• Να αναλύσει τις οικονομικές θεωρίες του 
Joseph Schumpeter 

• Να αναλύσει τις οικονομικές θεωρίες του 
John Maynard Keynes 



3 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Περιεχόμενα ενότητας 

• Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας 
και νεοκλασικής θεωρίας 

• Joseph A. Schumpeter 

• John Maynard Keynes 



4 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής 
οικονομίας και νεοκλασικής 

οικονομικής θεωρίας 
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Διαφορές κλασικής πολιτικής 
οικονομίας και νεοκλασικής 

οικονομικής θεωρίας 
 

Alessandro Roncaglia, The Wealth of Ideas, Cambridge UP, 2005 



6 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Οικονομικό πρόβλημα: 

Ανάλυση των συνθηκών που 
εγγυώνται τη λειτουργία ενός 
οικονομικού συστήματος 
βασισμένου στον καταμερισμό 
της εργασίας, και συνεπώς την 
ανάλυση της παραγωγής, της 
διανομής, της συσσώρευσης 
και της κυκλοφορίας του 
προϊόντος   

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Οικονομικό πρόβλημα:  

Η άριστη χρήση των σπάνιων 
διαθέσιμων πόρων για την 
ικανοποίηση  των αναγκών και 
των επιθυμιών των 
οικονομικών υποκειμένων 

 



7 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Θεωρία της αξίας: 

Αντικειμενική:  

Βασισμένη στο κόστος 
παραγωγής [εργασία] 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Θεωρία της αξίας: 

Υποκειμενική:  

Βασισμένη στην εκτίμηση της 
χρησιμότητας των αγαθών 
από τους καταναλωτές 
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Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Θεωρία της ισορροπίας: 

Στην κλασική πολιτική οικονομία 
το πρόβλημα των σχετικών τιμών 
είναι διακριτό από τις αποφάσεις 
που σχετίζονται με το επίπεδο 
της παραγωγής και της διανομής. 

Η ισορροπία αντιμετωπίζεται ως 
κυκλική ροή.  

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Θεωρία της ισορροπίας : 

Αποτελεί κεντρική έννοια. 
Αντιστοιχεί στην άριστη 
κατανομή των σπάνιων 
διαθέσιμων πόρων και ταυτίζεται 
με ένα σύνολο τιμών για όλες τις 
οικονομικές μεταβλητές, τιμές 
και ποσότητες ταυτόχρονα.  

Η ισορροπία ξεκινά από 
δεδομένους πόρους ή από 
δεδομένες προτιμήσεις των 
ατόμων. 



9 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Θεωρία τιμών: 

Οι τιμές αντανακλούν τη 
δυσκολία της παραγωγής 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Θεωρία τιμών: 

Οι τιμές αποτελούν δείκτες της 
σπανιότητας των αγαθών σε 
σχέση με τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών 



10 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Διανομή του εισοδήματος: 

Οι μισθοί είναι εξωγενώς 
δεδομένοι. Καθορίζονται 
βιολογικά, ιστορικά, κοινωνικά, 
ηθικά, πολιτικά.  

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Διανομή του εισοδήματος : 

Οι αμοιβές των παραγωγικών 
συντελεστών καθορίζονται 
ενδογενώς στο οικονομικό 
σύστημα στο πλαίσιο της 
θεωρίας της οριακής 
παραγωγικότητας 



11 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής 
οικονομίας και νεοκλασικής 
οικονομικής θεωρίας  
 
Ernesto Screpanti & Stefano Zamagni, An Outline of the History 
of Economic Thought, Oxford UP, 2005, 2nd edition 



12 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

• Οικονομική μεγέθυνση 

Πρώτιστο μέλημα των 
κλασικών η ανάλυση της 
οικονομικής μεγέθυνσης 

[Δυναμικό σύστημα] 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Οικονομική μεγέθυνση 

Παρά κάποιο ενδιαφέρον για τη 
μεγέθυνση στους νεοκλασικούς η 
ανάλυση εστιάζεται στη στατική 
μεγιστοποίηση. [Στατικό 
σύστημα] 



13 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•   

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Ανάλυση των συνθηκών που εξασφαλίζουν την 
άριστη κατανομή δεδομένων πόρων. Μία αρχή 
με παγκόσμια ισχύ που αγκαλιάζει ολόκληρη 
την οικονομική πραγματικότητα.  

• Lionel Robbins ‘Scarcity of means to satisfy ends 
of varying importance is an almost ubiquitous 
condition of human behaviour. Here, then, is the 
unity of subject of Economic Science, the forms 
assumed by human behaviour in disposing of 
scarce means’ (An Essay on the Nature and 
Significance of Economic Science, p. 15).  

• P. A. Samuelson: Μία απλή αρχή στην καρδιά 
όλων των οικονομικών προβλημάτων: μια 
μαθηματική συνάρτηση προς μεγιστοποίηση 
υπό περιορισμούς. (Foundations of Economic 
Analysis) 



14 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•  [Η χρησιμότητα 
απαραίτητη για την ύπαρξη 
ανταλλακτικής αξίας αλλά 
δεν αποτελεί το μέτρο της] 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Αποδοχή της ωφελιμιστικής προσέγγισης Η 
αρχή αυτή προϋπήρχε στους Galiani, Beccaria, 
Bentham, Say, Senior, Bastiat, Cournot, και 
κυρίως στο Gossen.  

• Η βασική συμβολή των Jevons, Menger, και 
Walras έγκειται στην πλήρη και συνεπή 
επαναδιατύπωση της θεωρίας της αξίας που 
βασίζεται στη χρησιμότητα και στην υπόθεση 
της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας.  

• Μια ειδική εκδοχή της ωφελιμιστικής 
φιλοσοφίας όπου η ανθρώπινη συμπεριφορά 
ανάγεται αποκλειστικά στον ορθολογικό 
υπολογισμό για τη μεγιστοποίηση της 
χρησιμότητας.  

• Η αρχή αυτή έχει παγκόσμια ισχύ και μπορεί 
από μόνη της να εξηγήσει την οικονομική 
πραγματικότητα.  
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Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•  Δεν υπάρχει κάτι 
αντίστοιχο 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Μέθοδος: Η αρχή της 
υποκατάστασης.  

• Στην θεωρία της κατανάλωσης 
ένα «καλάθι» αγαθών 
υποκαθιστά ένα άλλο. 

• Στη θεωρία της παραγωγής ένας 
συνδυασμός παραγωγικών 
συντελεστών υποκαθιστά έναν 
άλλο.  

• Η μέθοδος προϋποθέτει ότι όλες 
οι επιλογές είναι «ανοιχτές» και 
αναστρέψιμες.  



16 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•  Οι κοινωνικές τάξεις στο 
κέντρο της ανάλυσης 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Οικονομικοί δρώντες:  Η 
βασική μονάδα ανάλυσης 
είναι τα άτομα που 
λαμβάνουν αποφάσεις. Δεν 
υπάρχουν συλλογικοί 
δρώντες, κοινωνικές τάξεις.  

• Μεθοδολογικός ατομισμός 
 



17 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•  Ιστορικότητα των 
οικονομικών νόμων 

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Τα οικονομικά προσομοιάζουν με τις 
φυσικές επιστήμες και οι οικονομικοί 
νόμοι έχουν την ισχύ των φυσικών 
νόμων.  

• Το πρόβλημα της σπανιότητας 
εγκαθιδρύει την παγκοσμιότητα της 
ισχύος των οικονομικών νόμων.  

• Οι κοινωνικές σχέσεις εξοβελίζονται και 
υποκαθίστανται από τεχνικές σχέσεις. 

• Ο ατομικιστικός αναγωγισμός 
εξαφανίζει τις κοινωνικές τάξεις, ο αντι-
ιστορικός αναγωγισμός εξαφανίζει τις 
κοινωνικές σχέσεις και τη μελέτη των 
αλλαγών τους.  



18 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Διαφορές κλασικής πολιτικής οικονομίας και 
νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας 

Κλασική πολιτική οικονομία  

•  Αντικειμενική θεωρία της 
αξίας 

• Οι αξίες είναι ανεξάρτητες 
από τις υποκειμενικές 
επιλογές. Τα άτομα 
αποδέχονται ή 
απορρίπτουν αλλά δεν τις 
επηρεάζουν.  

Νεοκλασική οικονομική 
θεωρία 

• Υποκειμενική θεωρία της αξίας. 

• Οι αξίες είναι ατομικές και 
υποκειμενικές.    

• Ατομικές διότι αποτελούν σκοπό 
συγκεκριμένων ατόμων.  

• Υποκειμενικές διότι προκύπτουν από 
υποκειμενική επιλογή.  

• Πόρισμα:  Η διανομή του εισοδήματος 
αποτελεί μια ειδική περίπτωση της 
θεωρίας της αξίας, ο καθορισμός της 
αξίας των υπηρεσιών των 
παραγωγικών συντελεστών και όχι η 
διανομή του εισοδήματος μεταξύ 
κοινωνικών τάξεων.  
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Η μεγάλη ύφεση   
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Η μεγάλη ύφεση   
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Η μεγάλη ύφεση   



22 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Η μεγάλη ύφεση   

R.M. Goodwin 

3 Δρόμοι 
1. Μαρξισμός 
2. Εσωστρέφεια 
3. Αλλαγή της θεωρίας 



23 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Joseph Alois Schumpeter 
(1883–1950)  
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Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  



Joseph Alois Schumpeter  
(1883–1950)  



26 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  
1883 Γέννηση στο Triesch [Třešť] στη Μοραβία, σήμερα στην Τσεχία, τότε μέρος 
της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας. 
1901 Σπουδάζει οικονομικά στη Νομική Σχολή της Βιέννης 
Καθηγητές Friedrich von Wieser, Eugen von Philippovich, Eugen von Böhm-Bawerk.  
Συμμαθητές Ludwig von Mises, Emil Lederer  και οι Αυστρομαρξιστές Otto Bauer 
και Rudolf Hilferding.  
1906 Διδάκτωρ Νομικής.  
Πηγαίνει στο Κάιρο στο Διεθνές Δικαστήριο 
1908 Das Wesen und der Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie. 
Habilitationschrift.  
1909 Διδάσκει στο Czernowicz 
1911 Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: eine Untersuchung über 
Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus 
1911-1918 Καθηγητής στο Graz 
1914 Epochen der Dogmen- und Methodengeschichte 
1919 Υπουργός Οικονομικών της Αυστριακής Δημοκρατίας. 
1920–1924 Πρόεδρος της Biedermann Bank, Χρεοκοπία.  
1924 Καθηγητής στη Βόννη 
1926 Θάνατος μητέρας και δεύτερης γυναίκας του 
1932 Καθηγητής στο Harvard 
1939 Business Cycles: A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the 
Capitalist Process.  
1940–1941 Πρόεδρος της Econometric Society. 
1942 Capitalism, Socialism and Democracy 
1948 Πρόεδρος της American Economic Association 
1950 Θάνατος 
1952 Ten Great Economists 
1954 History of Economic Analysis 
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Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  

Das Wesen und der Hauptinhalt der 
theoretischen Nationalökonomie, 1908 

Η φύση και η ουσία της θεωρητικής 
πολιτικής οικονομίας 

Μεθοδολογικός ατομισμός 

http://mises.org/document/3862/Methodological-Individualism 



28 Μετά την εδραίωση της νεοκλασικής θεωρίας: Keynes, κ.α. 

Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  
Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: eine 
Untersuchung über Unternehmergewinn, 

Kapital, Kredit, Zins und den Konjunktrzyklus, 1η 

εκδ. 1911, 2η εκδ. 1926 

Θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης: Μια 
έρευνα για το επιχειρηματικό κέρδος, το 
κεφάλαιο, την πίστη, τον τόκο και τον 
οικονομικό κύκλο 
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Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  
Η Βαλρασιανή γενική ισορροπία δεν είναι επαρκής για την ανάλυση του καπιταλισμού 
 
Ποιοτική μεταβολή (καινοτομία)  
 
5 είδη καινοτομίας 
1. Η εισαγωγή ενός νέου αγαθού – δηλ. ενός αγαθού με το οποίο οι καταναλωτές δεν είναι 

εξοικειωμένοι – ή μιας νέας ποιότητας ενός αγαθού. 
2. Η εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής, δηλ., μιας μεθόδου η οποία δεν έχει πρακτικά 

δοκιμαστεί στον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο, η οποία δεν είναι απαραίτητο να βασίζεται 
πάνω σε μία επιστημονικά νέα ανακάλυψη, και η οποία μπορεί να έγκειται σε μια νέα μέθοδο 
εμπορικής διαχείρισης του αγαθού 

3. Το άνοιγμα μιας νέας αγοράς, δηλ. μιας αγοράς στην οποία ο συγκεκριμένος βιομηχανικός 
κλάδος της υπό εξέταση χώρας δεν έχει εισέλθει ακόμα, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι η αγορά 
αυτή προϋπήρχε. 

4. Η κατάκτηση μιας νέας πηγής προμήθειας πρώτων ή ημικατεργασμένων υλών, πάλι ανεξάρτητα 
από το εάν η πηγή αυτή προϋπήρχε ή δημιουργήθηκε εκ νέου. 

5. Η νέα οργάνωση ενός κλάδου, όπως η δημιουργία μονοπωλιακής θέσης, π.χ., μέσω της 
δημιουργίας ενός τραστ (γερμ. Vertrustung) ή η διάλυση μιας μονοπωλιακής θέσης. 

 
Δημιουργική καταστροφή (creative destruction) 
Επιχειρηματίας (κέρδη δυναμικά και μονοπωλιακά επηρεάζουν τον κύκλο της τραπεζικής πίστης) 
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Joseph Alois Schumpeter (1883–1950)  

Οικονομικοί κύκλοι (Business Cycles) 
 
1ο κύμα 
2ο κύμα 
 
Καινοτομίες σε σμήνη ή ομάδες 
 
3 ειδών κύκλοι 
 
Kondratieff (60 χρόνια) 
 
Juglar (10 χρόνια) 
 
Kitchin (40 μήνες) 
 
 

Nikolai Dmitriyevich Kondratiev (Kondratieff), 
Никола́й Дми́триевич Кондра́тьев (1892 –1938)  

Clément Juglar (1819–1905) Joseph Kitchin (1861–1932) 
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John Maynard Keynes 
(1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

John Maynard Keynes, Baron Keynes 
by Gwendolen ('Gwen') Raverat (née Darwin) pen and ink 
and watercolour, circa 1908, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

John Maynard Keynes, Baron Keynes 
after Sir David Low, reproduction of drawing, 
published 1932, NPG 

John Maynard Keynes, Baron Keynes 
by Ramsey & Muspratt, bromide print, 
1937, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

John Maynard Keynes, Baron Keynes 
by Walter Stoneman, bromide print, July 1940, 
NPG John Maynard Keynes, Baron Keynes 

by Tim Gidal (Nachum Ignaz Gidalewitsch) 
bromide fibre print, 1940, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

1883 (5 Ιουνίου) Γεννιέται στο Cambridge 
Ο πατέρας του John Neville Keynes είναι μαθητής του Marshall και ο ανώτερος 
διοικητικά υπάλληλος του Πανεπιστημίου 
Η μητέρα του Florence Ada Keynes (née Brown) από τις πρώτες απόφοιτες και η 
πρώτη γυναίκα δήμαρχος του Cambridge. 
Σπουδάζει στο Eton και στο King’s College (classics & mathematics) 
Γίνεται μέλος της μυστικής εταιρείας Apostles. Στα μέλη της συγκαταλέγονται οι 
Bertrand Russell, Alfred North Whitehead & Lytton Strachey. O Strachey είναι μέλος 
του Bloomsbury Group που περιλαμβάνει τον Keynes, Duncan Grant, Clive Bell, E.M. 
Forster, Virginia Woolf, Leonard Woolf, Roger Fry, κ.α. 
Υιοθετεί την φιλοσοφία του G.E. Moore 
Με πτυχίο στα μαθηματικά το 1906 δίνει εξετάσεις για το Civil Service και έρχεται 
δεύτερος.  
Καταλήγει στο India Office. Γράφει το Indian currency and finance το οποίο εκδίδεται 
το 1913.  
Παραιτείται από το India Office και γίνεται λέκτορας στα οικονομικά στο King’s 
College. Τον μισθό του τον πληρώνει ο Pigou με τον οποίο μελλοντικά θα είναι 
αντίπαλοι στα οικονομικά. 
Γίνεται εταίρος του King’s College το 1909.  To 1924 γίνεται Bursar του Κολλεγίου και 
αυξάνει τη περιουσία του. 
Το 1911 με την υποστήριξη του Marshall γίνεται editor του Economic Journal και το 
1913 secretary στην Royal Economic Society. Παρέμεινε στις θέσεις αυτές για πάνω 
από 30 χρόνια.  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Florence Ada Keynes (née Brown) (1861-1958),  
by (Mary) Olive Edis (Mrs Galsworthy) sepia-
toned matte print on photographer's card 
mount, 1920s NPG 

(John) Neville Keynes (1852-1949) 
by (Mary) Olive Edis (Mrs Galsworthy), platino-
type on photographer's card mount, 1914, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Eton College King’s College, Cambridge 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Bertrand Arthur William Russell, 3rd Earl Russell; John 
Maynard Keynes, Baron Keynes; Lytton Strachey 
by Lady Ottoline Morrell, vintage snapshot print, 1915, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

The Memoir Club, by Vanessa Bell (née Stephen) 
oil on canvas, circa 1943, NPG 

• (Arthur) Clive Heward Bell (1881-1964), Art 
critic.  

• Quentin Claudian Stephen Bell (1910-
1996), Artist and writer; son of Clive and 
Vanessa Bell. 

• Vanessa Bell (née Stephen) (1879-1961), 
Painter; sister of Virginia Woolf.  

• Edward Morgan Forster (1879-1970), 
Novelist. 

• David Garnett (1892-1981), Writer. 
• Duncan Grant (1885-1978), Artist.  
• John Maynard Keynes, Baron Keynes 

(1883-1946), Economist. 
• Lydia Lopokova (Lady Keynes) (1892-1981), 

Ballet dancer; wife of Baron Keynes.  
• Sir Desmond MacCarthy (1877-1952), 

Writer and critic. 
• Mary ('Molly') MacCarthy (née  Warre-

Cornish), Lady MacCarthy (1882-1953), 
Writer; wife of Sir Desmond MacCarthy.  

• Leonard Sidney Woolf (1880-1969), Writer 
and publisher. 

Duncan Grant, Leonard Woolf, Vanessa Bell, Clive Bell, David 
Garnett, Maynard and Lydia Keynes, Desmond and Molly 
MacCarthy, Quentin Bell and E.M. Forster. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Duncan Grant & Maynard Keynes 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Virginia Woolf (1882 – 1941) Roger Fry (1866 –1934) Edward Morgan Forster (1879 –1970) 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

46 Gordon Square in London, where Virginia 
Woolf lived with her siblings from 1904 to 
1907 (the first among the writer's five 
Bloomsbury addresses) and where John 
Maynard Keynes lived from 1916 to 1946. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

The Dreadnought hoaxers in Abyssinian 
regalia; Virginia Woolf is the bearded figure on 
the far left 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δήλωσε αντιρρησίας 
συνείδησης αν και εργαζόταν για το Υπουργείο Οικονομικών σε θέματα που 
σχετίζονταν με τη χρηματοδότηση του πολέμου. Το 1919 υπήρξε μέλος της 
Βρετανικής αντιπροσωπείας στο Συνέδριο για τη Συνθήκη Ειρήνης των 
Βερσαλλιών. Παραιτήθηκε διαφωνώντας για τις μεγάλες πολεμικές 
αποζημιώσεις στη Γερμανία. Γράφει το The economic consequences of the 
peace.  
Γράφει διάφορά άρθρα και δημοσιεύει το Treatise on probability (1921) και 
το Tract on monetary reform το 1923.  
Γίνεται Πρόεδρος του ΔΣ μιας ασφαλιστικής εταιρείας και παίζει στο 
χρηματιστήριο.   
Το 1925 παντρεύεται την πρώτη μπαλαρίνα του Ρώσικου μπαλέτου Lydia 
Lopokova. 
To 1925 γράφει και το The Economic Consequences of Mr. Churchill, εναντίον 
της εισόδου της Μεγάλης Βρετανίας στον Κανόνα του Χρυσού. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Jan Christian Smuts; John Maynard Keynes, 
Baron Keynes, by Unknown photographer 
bromide print, 1933, NPG 

Οι οικονομικές συνέπειες της 
ειρήνης 
John Maynard Keynes 
μετάφραση: Θωμάς 
Νουτσόπουλος 
επιμέλεια: Μιχάλης 
Ψαλιδόπουλος, Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2009 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Lydia Lopokova, (Ли́дия 
Васи́льевна Лопухо́ва; 
1892 –1981)  

John Maynard Keynes, Baron Keynes;  
Lydia Lopokova 
by William Roberts 
oil on canvas, signed 1932, NPG 

by Walter Benington, for Elliott & 
Fry, vintage print, 1920s, NPG 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

 
 

Το 1930 και το 1936, δημοσιεύει τα δύο έργα που τον καθιερώνουν ως θεωρητικό 
οικονομολόγο: το Treatise on money και το General theory of employment, interest 
and money. 
Γράφει διάφορα προκλητικά δοκίμια που συλλέγονται στο Essays in persuasion 
(1931), και μια σειρά από βιογραφικά δοκίμια στο Essays in biography (1933).  
Το 1936 ο Keynes εγκαινιάζει στο Cambridge το Arts Theatre. 
Τον επόμενο χρόνο μια καρδιακή προσβολή τον αναγκάζει να μειώσει την παραγωγή 
του. Το 1940 διορίζεται Σύμβουλος στο Treasury και βυθίζεται εκ νέου στα 
προβλήματα της χρηματοδότησης του πολέμου διαπραγματευόμενος πολεμικά 
δάνεια με τις ΗΠΑ. 
Το 1941 γίνεται μέλος του ΔΣ της Bank of England.  Το 1942 γίνεται λόρδος με τον 
τίτλο Baron of Tilton. Κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε ήδη αρχίσει να ετοιμάζει 
σχέδια για την αναμόρφωση της μεταπολεμικής διεθνούς οικονομικής τάξεως.  
Τον Ιούλιο του 1944 έπαιζε ένα ηγετικό ρόλο στη διάσκεψη του  Bretton Woods, αν 
και τον τελικό ρόλο τον είχαν οι ΗΠΑ και το τελικό σχέδιο αντανακλούσε τις απόψεις 
του Αμερικανού αντιπροσώπου Harry Dexter White.   
Η επόμενη καρδιακή προσβολή στο εξοχικό στου στο Tilton του Sussex στις 21 
Απριλίου του 1946 οδήγησε στο θάνατό του.  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

John Maynard Keynes (right) and Harry 
Dexter White at the inaugural meeting of 
the International Monetary Fund's Board 
of Governors in Savannah, Georgia, U.S., 
8 March 1946 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Η πραγματεία περί πιθανότητας 

Ορθολογική θεωρία πιθανότητας 
Probability and “Weight of 
argument” 
Αριθμητική τιμή πιθανότητας 
3 είδη 
1. Είναι δυνατόν να δώσουμε 

πιθανότητα μεταξύ 0 και 1. 
2. Είναι δυνατόν να κατατάξουμε 

τα γεγονότα από το πιο απίθανο 
ως το πλέον πιθανό 

3. Δεν είναι δυνατό να πούμε 
τίποτε. 

Καταφεύγουμε σε συμβατικές 
συμπεριφορές και συντασσόμαστε 
με την πλειοψηφία (προσδοκίες) 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Η αναλυτική δομή της Γενικής Θεωρίας 
στηρίζεται σε τρεις πυλώνες 
1. Η έννοια της ενεργού ζήτησης 
2. Ο μηχανισμός του πολλαπλασιαστή και  
3. Η θεωρία του επιτοκίου. 

Η γενική θεωρία της απασχόλησης, 
του τόκου και του χρήματος 
John Maynard Keynes 
επιμέλεια: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, 
μετάφραση: Θανάσης Αθανασίου, 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2001 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Η αρχή της ενεργού ζήτησης 
 
Τομή δύο καμπυλών 
 
1. Η συναθροιστική συνάρτηση 

προσφοράς 
2. Η συναθροιστική συνάρτηση ζήτησης 

 
Η συναθροιστική συνάρτηση προσφοράς 
συνδέει το Ν, τον αριθμό των 
απασχολούμενων εργατών [οριζόντιος 
άξονας] με τη μεταβλητή Ζ [κάθετος 
άξονας] που ορίζεται ως ‘the aggregate 
supply price of the output from employing 
N men’, ενώ η συναθροιστική συνάρτηση 
ζήτησης συνδέει το Ν με μια μεταβλητή D 
[επίσης κάθετος άξονας] , που ορίζεται ως 
‘the proceeds which entrepreneurs expect 
to receive from the employment of N men’ 
 
Δεν πρόκειται για συνηθισμένες καμπύλες 
προσφοράς και ζήτησης 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Με άλλα λόγια το Z δείχνει τα ελάχιστα αναμενόμενα έσοδα που είναι αναγκαία 
προκειμένου να πεισθούν οι επιχειρηματίες να απασχολήσουν Ν άτομα. Το συνολικό 
κόστος δεν είναι μόνο μισθοί, αλλά και κόστος υλικών, πάγια και αποσβέσεις καθώς και 
ένα ποσοστό κέρδους ικανό να κάνει τους επιχειρηματίες να συνεχίσουν τη δράση τους.  
Το D αντίθετα δείχνει πόσο προσδοκούν οι επιχειρηματίες να εισπράξουν 
απασχολώντας Ν άτομα. Και οι δύο καμπύλες εκφράζουν τις αποτιμήσεις των 
επιχειρηματιών όχι και των καταναλωτών.   
Και οι δύο καμπύλες αυξάνουν με τον αριθμό των ατόμων.  Αλλά η Z αυξάνεται πιο 
γρήγορα (έχει θετική δεύτερη παράγωγο) ενώ η D αυξάνεται πιο αργά (έχει αρνητική 
δεύτερη παράγωγο).   
Σε ό,τι αφορά την ενεργό ζήτηση, αποτελείται από δύο συστατικά: κατανάλωση και 
επένδυση. Η κατανάλωση λόγω του «ψυχολογικού νόμου» αυξάνεται πιο αργά από το 
εισόδημα, ενώ η επένδυση εξαρτάται από τις μακροχρόνιες προσδοκίες των επενδυτών 
που μπορεί να θεωρηθούν ως δεδομένες από την πλευρά της ενεργού ζήτησης.   
Σε ό,τι αφορά την προσφορά ήταν φυσικό για τον Μαρσαλιανό Keynes να θεωρήσει ότι 
όταν αυξάνει η απασχόληση – και βραχυχρόνια ο παραγωγικός εξοπλισμός παραμένει 
σταθερός – το οριακό κόστος αυξάνεται.  
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Διάκριση μεταξύ κατανάλωσης και επένδυσης 
Γίνονται από διαφορετικά οικονομικά υποκείμενα 
Οι επενδύσεις είναι εκτός της κυκλικής ροής του εισοδήματος. 
Λαμβάνονται από τους επιχειρηματίες με βάση τις προσδοκίες τους. Είναι 
αυτές που καθορίζουν το εισόδημα ισορροπίας.  Το εισόδημα ισορροπίας 
πρέπει να είναι τέτοιο ώστε οι αποταμιεύσεις S να είναι ίσες με τις 
επενδύσεις Ι.  Εφόσον S=sY τότε Ι=S=sY άρα Υ=Ι/s.  Ο πολλαπλασιαστής 
είναι το αντίστροφο της ροπής προς αποταμίευση. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Πολλαπλασιαστής (Alvin Hansen, A Guide to Keynes, 1953) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C=C0+cY 
Y=I+C=I+C0+c 
 
Y=(1/1-c)[C0+I] 
 
ΔY=(1/1-c)ΔI 
 
Ρόλος Δημοσίων Δαπανών 
 

R. F. Kahn, 1931. ‘The relation of home 
investment to unemployment’, Economic 
Journal 41: 173–98 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Ο πολλαπλασιαστής δεν εκφράζει απλά την μαθηματική σχέση μεταξύ του 
επιπέδου της επένδυσης [ή της μεταβολής της] και του επιπέδου του 
εισοδήματος [ή της μεταβολής του] αλλά τον ενεργητικό ρόλο των 
επενδύσεων και τον παθητικό ρόλο της κατανάλωσης. 
Οι επιχειρηματίες έχουν προσδοκίες για την απόδοση των επενδύσεων και 
τις συνδέουν με το επίπεδο του επιτοκίου. 
Marginal efficiency of capital schedule 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  
WHEN a man buys an investment or capital-asset, he purchases the right to the series of 
prospective returns, which he expects to obtain from selling its output, after deducting the 
running expenses of obtaining that output, during the life of the asset. This series of annuities Q1, 
Q2, ... Qn it is convenient to call the prospective yield of the investment. 
 
Over against the prospective yield of the investment we have the supply price of the capital-asset, 
meaning by this, not the market-price at which an asset of the type in question can actually be 
purchased in the market, but the price which would just induce a manufacturer newly to produce 
an additional unit of such assets, i.e. what is sometimes called its replacement cost. The relation 
between the prospective yield of a capital-asset and its supply price or replacement cost, i.e. the 
relation between the prospective yield of one more unit of that type of capital and the cost of 
producing that unit, furnishes us with the marginal efficiency of capital of that type.  
More precisely, I define the marginal efficiency of capital as being equal to that rate of discount 
which would make the present value of the series of annuities given by the returns expected 
from the capital-asset during its life just equal to its supply price. This gives us the marginal 
efficiencies of particular types of capital-assets. The greatest of these marginal efficiencies can 
then be regarded as the marginal efficiency of capital in general. 
The reader should note that the marginal efficiency of capital is here defined in terms of 
the expectation of yield and of the current supply price of the capital-asset. It depends on the rate 
of return expected to be obtainable on money if it were invested in a newly produced asset; not 
on the historical result of what an investment has yielded on its original cost if we look back on its 
record after its life is over. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Θεωρία επιτοκίου 
Κόστος ρευστότητας. Διαφορά μεταξύ ρευστού χρήματος και ομολόγων 
των οποίων η τιμή είναι αντιστρόφως ανάλογη του επιτοκίου. 
Η ζήτηση για χρήμα εξαρτάται σε μικρό βαθμό από τις συναλλακτικές 
ανάγκες και το κίνητρο της πρόνοιας και σε μεγαλύτερο βαθμό από το 
κερδοσκοπικό κίνητρο. Δεν αφορά ροές: ανά πάσα στιγμή 
ανακατανέμονται τα αποθέματα ανάλογα με τη σχέση “bulls and bears”. 
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John Maynard Keynes (1883–1946)  

Statues of the two symbolic beasts of finance, the bear and 
the bull, in front of the Frankfurt Stock Exchange. 



Τέλος Ενότητας 
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Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών» 
έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού 
υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς 
πόρους. 
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