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Κεφάλαιο 1
Το αντικείµενο της Οικονοµική επιστήµης
1.1 Εισαγωγή
Συχνά ακούµε για χρήµατα, τράπεζες, τιµές, µισθούς, εργασία, φόρους, οµόλογα,
µετοχές, εξαγωγές και εισαγωγές, απόκτηση και δαπάνη χρηµάτων. Κάθε µέρα
όλο και κάποιο οικονοµικό πρόβληµα αναφέρεται στις εφηµερίδες, στο ραδιόφωνο
ή στην τηλεόραση. Η οικονοµική επιστήµη αποτελεί κοµµάτι της καθηµερινής µας
ζωής αφού:
•

ζούµε σε ένα οικονοµικό σύστηµα,

•

κάθε µέρα συµµετέχουµε σε οικονοµικές δραστηριότητες και

•

είµαστε εξοικειωµένοι µε τις λέξεις που χρησιµοποιούνται από τους
οικονοµολόγους.

Ωστόσο κατανοούµε πραγµατικά πώς λειτουργεί το οικονοµικό σύστηµα; Για
παράδειγµα, θα µπορούσαµε να δώσουµε λογικές απαντήσεις στα ακόλουθα
ερωτήµατα;
•

Ποια είναι η πιο σηµαντική µορφή χρηµάτων που χρησιµοποιείται και πώς
δηµιουργείται;

•

Γιατί κάποιες φορές µπορεί στους αγρότες να αποφέρει µεγαλύτερο εισόδηµα
µια φτωχή σοδειά απ' ότι µια καλή σοδειά;

•

Γιατί η Ιαπωνία που έχει χρέος 200% του ΑΕΠ της δεν χρεοκοπεί και η
Αργεντινή χρεοκόπησε µε χρέος µόλις 60% του ΑΕΠ της;

•

Τα υψηλά ηµεροµίσθια σηµαίνουν πάντα υψηλό κόστος εργασίας;

•

Μπορεί ο ίδιος εργαζόµενος που π.χ. φεύγει από µια ελληνική εταιρεία και
πιάνει δουλιά σε µια Σουηδική να γίνει πιο πραγωγικός σε µια µέρα;

•

Γιατί το νερό (το οποίο είναι απαραίτητο για την επιβίωση) είναι τόσο φθηνό
όταν τα διαµάντια (τα οποία δεν αποτελούν σε καµία περίπτωση βασικό αγαθό)
είναι τόσο ακριβά;

•

Γιατί ένα βιβλίο 200 σελίδων είναι κάποιες φορέα πιο ακριβό από ένα άλλο 100
σελίδων;

•

Γιατί µια ελεύθερη τσιπούρα που µπορεί να πιάσει όποιος θέλει, πωλείται
25€/κιλό ενώ µια που ήλθε από ιχθυοτροφείο µε κόστος επένδυσης για τη
δηµιουργία του ιχθυοτροφελιου και εργάτες που τις ταΐζουν, κτηνιάτρους που
τις παρακολουθούν, φάρµακα και τόσα άλλα έξοδα κοστίζει µόνο 9€/κιλό;

Αυτά είναι τα είδη των ερωτήσεων στα οποία προσπαθεί ν’ απαντήσει η
Οικονοµική Επιστήµη.
Εξοικονόµηση
Η οικονοµική επιστήµη έχει να κάνει µε την εξοικονόµηση, δηλαδή ”την µέγιστη
αξιοποίηση αυτών που διαθέτουµε”. Για το άτοµο, αυτό σηµαίνει την χρήση των
ικανοτήτων του και την κατανάλωση του εισοδήµατός του µε τρόπο που να του
παρέχει τη µέγιστη ικανοποίηση ή όφελος. Για την κοινότητα συνολικά, σηµαίνει
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την χρήση των ικανοτήτων και της ενέργειας των µελών της, την χρήση της γης,
των κτιρίων, των δρόµων, µηχανηµάτων και των άλλων οικονοµικών πόρων έτσι
ώστε να αποκτήσει το υψηλότερο δυνατό βιοτικό επίπεδο.
1.2 Η έννοια της σπανιότητας
∆εν θα υπήρχε ανάγκη οικονοµικών αν όλα τα αγαθά ήσαν άφθονα, κατά κάποιο
τρόπο το κεντρικό ζήτηµα της οικονοµικής επιστήµης είναι η σπάνις των αγαθών.
Ένα από τα µεγαλύτερα οφέλη της τηλεόρασης είναι το ότι µας δίνει τη
δυνατότητα να δούµε πώς ζουν οι άνθρωποι στον υπόλοιπο κόσµο. Βλέπουµε ότι
σε κάποια µέρη του κόσµου, όπως στη ∆υτική Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική, οι
άνθρωποι είναι σε γενικές γραµµές εύποροι. Εικόνες από άλλα µέρη του κόσµου,
όπως η Αφρική και η Νότια Ασία, δείχνουν εκατοµµύρια ανθρώπους να ζουν στη
φτώχεια. Γι' αυτό το λόγο, ακούγεται πολύ περίεργο που οι οικονοµολόγοι λένε
πως η σπανιότητα είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα, πως είναι ένα χαρακτηριστικό
όλων των κοινωνιών.
Αυτός ο γρίφος βρίσκει την εξήγησή του εξετάζοντας τον τρόπο µε τον οποίο
χρησιµοποιείται ο όρος “σπανιότητα” στα οικονοµικά. Όταν οι οικονοµολόγοι λένε
ότι κάτι είναι σπάνιο, δεν εννοούν ότι είναι δυσεύρετο ή ότι µόνο µια µικρή
ποσότητα είναι διαθέσιµη. Εννοούν απλά ότι δεν υπάρχει αρκετό για να καλύψει
πλήρως τις επιθυµίες όλων. ∆ηλαδή το πρόβληµα είναι η διαθέσιµη ποσότητα σε
σχέση µε την επιθυµητή.
Όταν η λέξη χρησιµοποιείται µε αυτόν τον τρόπο, είναι αληθές να πούµε ότι η
σπανιότητα υπάρχει σε όλες τις χώρες, πλούσιες και φτωχές. Και στις µεν και στις
δε, οι άνθρωποι επιζητούν περισσότερα αγαθά και υπηρεσίες από ότι µπορούν να
αποκτήσουν. Εξαιτίας του ότι οι επιθυµίες τους δεν ικανοποιούνται απόλυτα, οι
άνθρωποι σε όλον τον κόσµο δουλεύουν και απαιτούν ολοένα και υψηλότερο
βιοτικό επίπεδο.
Απεριόριστες επιθυµίες
Γιατί συµβαίνει και τόσο πολλές επιθυµίες παραµένουν ανικανοποίητες παρά την
τεράστια αύξηση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών στη σύγχρονη εποχή;
Ένας σηµαντικός λόγος είναι ότι οι επιθυµίες µας δεν έχουν όριο. Συνεχώς
πληθαίνουν και αλλάζουν. Πόσο συχνά ακούµε τα σχόλια, “∆εν είσαι ποτέ
ικανοποιηµένος” και “'Όσο περισσότερα έχεις, τόσο περισσότερα θέλεις”;
Η τεχνική πρόοδος ασκεί σηµαντική επίδραση. Συνεχίζει να παράγει έναν
φαινοµενικά ατελείωτο αριθµό πιο ελκυστικών τρόπων ικανοποίησης των
επιθυµιών µας. Αυτοκίνητα, πλυντήρια, ψυγεία, τηλεφωνικές συσκευές και
τηλεοράσεις θεωρούνται στις µέρες µας είδη πρώτης ανάγκης από πολλές
οικογένειες.. Ωστόσο, µόλις 100 χρόνια πριν, αυτά τα προϊόντα είτε δεν υπήρχαν,
είτε θεωρούνταν είδη πολυτελείας, διαθέσιµα µόνο σε ελάχιστους προνοµιούχους.
Τα οικονοµικά αγαθά είναι σπάνια αγαθά
Φαίνεται να µην υπάρχει όριο στις επιθυµίες των ανθρώπων καθώς και στις νέες
ιδέες για την ικανοποίησή τους. Ωστόσο, σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή υπάρχει
ένα όριο στην ποσότητα των αγαθών και των υπηρεσιών που µπορούν να
παραχθούν. Οι οικονοµικοί πόροι: γη, εργασία, υλικά, καύσιµα, εργοστάσια,
µέταλλα, µηχανήµατα, κλπ. που είναι απαραίτητοι για την παραγωγή αγαθών και
υπηρεσιών, έχουν περιορισµούς ως προς την διαθέσιµη προσφορά.
Είναι γεγονός ότι µε το πέρασµα του χρόνου η τεχνική πρόοδος µας καθιστά
ικανούς να παράγουµε τα περισσότερα από τα πράγµατα που θέλουν οι
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άνθρωποι. Το πρόβληµα έγκειται στο ότι οι επιθυµίες µας φαίνεται πως
µεγαλώνουν τόσο γρήγορα όσο κι η ικανότητά µας να παράγουµε αγαθά και
υπηρεσίες, ή ακόµη και πιο γρήγορα απ' αυτήν.
Συνεπώς, το βασικό πρόβληµα της οικονοµικής επιστήµης είναι το ότι οι
οικονοµικοί πόροι είναι περιορισµένοι, ενώ οι ανθρώπινες επιθυµίες φαίνεται πως
είναι απεριόριστες.
1.3 Επιλογή και κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας (opportunity cost)
Από τη στιγµή που δε µπορούµε να έχουµε ό,τι θέλουµε, είµαστε αναγκασµένοι να
επιλέξουµε. Με το περιορισµένο εισόδηµά µας δε µπορούµε να αγοράσουµε όλα
όσα θα θέλαµε να έχουµε. Όταν κάνουµε µια επιλογή, διαλέγουµε από τα
πράγµατα που έχουµε την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουµε εκείνα που µας
δίνουν την µεγαλύτερη ικανοποίηση ή ευχαρίστηση. Όταν κάνουµε µια επιλογή,
πρέπει να παραιτηθούµε από κάτι άλλο. Αυτό από το οποίο αποφασίζουµε να
παραιτηθούµε είναι η θυσία που πρέπει να κάνουµε για να αποκτήσουµε αυτό
που έχουµε επιλέξει και ονοµάζεται στα οικονοµικά κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας
(opportunity cost). Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι έχουµε αρκετά λεφτά
απόψε ή για να πάµε θέατρο ή για να γευµατίσουµε σε ένα εστιατόριο. Αν πάµε
θέατρο, το εναλλακτικό κόστος είναι το γεύµα από το οποίο παραιτηθήκαµε.
Όταν αγοράζουµε κάτι, δίνουµε κάποια χρήµατα ως αντάλλαγµα. Ουσιαστικά
όµως, αυτό που στην πραγµατικότητα αποχωριζόµαστε είναι το αµέσως επόµενο
πιο επιθυµητό πράγµα που θα µπορούσαµε να έχουµε αγοράσει µε το ίδιο
χρηµατικό ποσό. Μια εταιρεία ίσως έχει την οικονοµική ευχέρεια ή να αγοράσει
έναν καινούριο υπολογιστή ή να αλλάξει τη διακόσµηση και την επίπλωση των
γραφείων της. Εάν επιλέξει την αγορά του υπολογιστή, το πραγµατικό κόστος του
εξοπλισµού θα είναι η χαµένη ευκαιρία της βελτίωσης της εικόνας των γραφείων
της. Ίσως να γίνει καλύτερα αντιληπτή αυτή η σηµαντική οικονοµική έννοια αν
σκεφτούµε µια µέρα που κατεβήκαµε στην αγορά και δεν µας άρεσε τίποτα και
έτσι αποφασίσαµε να γυρίσουµε πίσω άπρακτοι. Γιατί δεν πήραµε το πρώτο
πράγµα που βρέθηκε µπροστά µας; ∆ιότι σκεφτήκαµε ότι έτσι δεν θα είχαµε πια
τα λεφτά να πάρουµε αυτό που ακριβώς θα θέλαµε όταν το βρούµε, δηλ. θα
χάναµε την µελλοντική ευκαιρία. Για να αποφύγουµε λοιπόν το κόστος ευκαιρίας,
υποσυνείδητα αποφύγαµε κάθε µη ικανοποιητική εναλλακτική αγορά παρότι δεν
µας είχαν τελειώσει όλα τα λεφτά.
Η κοινότητα ως σύνολο, ακριβώς όπως το άτοµο και η εταιρεία, πρέπει επίσης να
κάνει τις επιλογές της. Εάν οι οικονοµικοί πόροι χρησιµοποιηθούν για την
οικοδόµηση κατοικιών, το χρηµατικό κόστος θα είναι οι πληρωµές για τη γη, τα
υλικά και την εργασία. Το εναλλακτικό κόστος θα είναι το νοσοκοµείο, το σχολείο,
η βιβλιοθήκη ή κάποιο κτίριο γραφείων που θα µπορούσε να έχει κτιστεί µε τους
ίδιους πόρους.
Ευκολότερα αντιληπτό γίνεται το κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας προκειµένου για
την αγορά αξιογράφων. Τότε το όφελος δεν είναι υποκειµενικό αλλά
ποσοτικοποιείται µε ακρίβεια. Αν λοιπόν κάποιος προσφέρει ένα οµόλογο
ονοµαστικής τιµής 100€ που αποφέρει 3% ενώ έχουν πλέον εκδοθεί, λόγω
αύξησης επιτοκίων, στην αγορά νέα οµόλογα που αποφέρουν 4%, το εναλλακτικό
κόστος θα κανει τους υποψήφιους αγοραστές να µην προσφέρουν περισσότερο
από 99€ για το παλιό ώστε στο τέλος παίρνοντας πίσω 100 ευρώ κεφάλαιο και τα
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3 ευρώ τόκο να καταλήξουν µε κέρδος 4 ευρώ στα 99 που δίνει το ίδιο (και λίγο
καλύτερο) επιτόκιο από το επικρατούν (4%) στην αγορά εκείνη την στιγµή.
Οµοίως, το κόστος ευκαιρίας κρύβεται πίσω από την απόφαση για µια επένδυση.
∆ηλαδή, ο πιθανός επενδυτής µελετά πόσο θα κοστίσουν τα κτήρια, τα
µηχανήµατα, το πρόσωπικό κλπ µιας επένδυσης και προσπαθεί να υπολογίσει τι
παραγωγή θα του δώσει και πόσο θα αποφέρει η πώληση της παραγωγής. Αφού
υπολογίσει επακριβώς τις χρηµατικές ροές θα καταλήξει σε ένα ποσοστό κέρδους
πάνω στα χρήµατα που θα διαθέσει (µέρος των χρηµάτων µπορεί να είναι δάνειο,
αλλά ενδιαφέρεται για την απόδοση του δικού του κεφαλαίου-return on
investment). Θα νόµιζε κανείς ότι αν αυτό είναι θετικό, θα προχωρήσει στην
επένδυση. Εδώ όµως υπεισέρχεται το κόστος εναλλακτικής ευκαιρίας η οποία
µπορούσε απλά να είναι η τοποθέτηση των χρηµάτων του σε προθεσµιακή
κατάθεση. Αν λοιπόν η επένδυση αποφέρει π.χ. 3% και η προθεσµιακή 3,5% γιατί
να µπεί σε όλο το µπελά και το ρίσκο της επένδυσης όταν θα βγάζει τα ίδια από
τον τόκο;
∆ωρεάν αγαθά
Εάν υπήρχε απεριόριστη δυνατότητα προσφοράς οικονοµικών πόρων και
µπορούσαν να παραχθούν απεριόριστες ποσότητες προϊόντων, οι ανθρώπινες
επιθυµίες θα µπορούσαν να ικανοποιηθούν πλήρως. Το φαινόµενο της
σπανιότητας δε θα υπήρχε. ∆εν θα είχαµε λόγο να κάνουµε οικονοµία. Το δίληµµα
της επιλογής θα εξαφανιζόταν. ∆εν θα χρειαζόταν να αφήσουµε ένα αγαθό για να
µπορέσουµε να αποκτήσουµε ένα άλλο. Όλα τα αγαθά θα ήταν δωρεάν αγαθάδεν θα υπήρχε εναλλακτικό κόστος. Η παραγωγή ενός προϊόντος σε µεγαλύτερη
ποσότητα δεν θα σήµαινε την παραγωγή ενός άλλου σε µικρότερη.
Υπάρχουν σχετικά ελάχιστα δωρεάν αγαθά. Το πιο προφανές παράδειγµα είναι ο
αέρας (αλλά είναι ο καθαρός αέρας;). Άλλα παραδείγµατα θα µπορούσαν να
συµπεριλαµβάνουν τον πάγο στο Βόρειο Πόλο. Σε µια χώρα µε ζέστη, φυσικά, ο
πάγος δεν είναι δωρεάν αγαθό. Η άµµος στην Έρηµο Σαχάρα είναι δωρεάν
αγαθό, αλλά η άµµος στην Αθήνα δεν είναι, όπως ξέρουν όσοι κτίζουν.
Στην χώρα µας αρκετά πράγµατα περιγράφονται ως “δωρεάν” επειδή µπορούµε
να τα αποκτήσουµε χωρίς να καταβάλουµε κάποιο τίµηµα. Για παράδειγµα,
έχουµε “δωρεάν” Παιδεία, “δωρεάν” υπηρεσίες υγείας και “δωρεάν” βιβλιοθήκες.
Ωστόσο, σ' αυτές τις περιπτώσεις η µηδενική τιµή δε σηµαίνει µηδενικό κόστος.
Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα ακριβές αφού παράγονται µε σπάνιους
πόρους- γη, εργασία, καύσιµα, υλικά, κλπ. (Συνήθως η λέξη «δωρεάν»
εµφανίζεται κατά 80% σε κάποια παραπλανητική ή απατηλή πρόταση. ∆εν είναι
τυχαία η Αγγλική φράση: There is no such thing as a free meal).
Αυτό που ξεγελά πολλούς είναι το ότι απλά πληρώνονται µέσω φόρων και όχι
από τους χρήστες των υπηρεσιών. Αυτό µπορεί να είναι πολύ άδικο, π.χ. οι
υδραυλικοί, οι ξυλουργοί, οι οικοδόµοι κ.α. που δούλεψαν βοηθοί χρόνια άµισθοι
ή µε µηδαµινό µισθό για να µάθουν την τέχνη, πληρώνουν φόρους µε τους
οποίους σπουδάζουν «δωρεάν» οι δικηγόροι, µηχανικοί, γιατροί που µετά τους
χρεώνουν πολύ περισσότερο για τις υπηρεσίες τους αφού απαιτούν µεγαλύτερες
δεξιότητες που ωστόσο οι τελευταίοι απέκτησαν χωρίς οι ίδιοι να πληρώσουν. Ο
λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι όσοι επωφελούνται έχουν µεγαλύτερη πολιτική
ισχύ δηλ. επηρρεάζουν την εκλογή των πολιτικών που προτιµούν να τους ευνοούν
αδικώντας τους υπόλοιπους, τους οποίους «ξεγελούν» µε συνθήµατα περί
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κρατικής µέριµνας. Αποκρύπτουν δολίως το ότι και αυτή έχει κόστος αλλά και το
πως επιµερίζεται το κόστος αυτό στις διάφορες κοινωνικές οµάδες.
Οι πλούσιοι επωφελούνται περισσότερο αφού τα παιδιά τους δεν έχουν ανάγκη
βιοπορισµού που αναγκάζει πολλά φτωχά παιδιά να εγκαταλείπουν τις σπουδές
ακόµα κι αν είναι «δωρεάν». Έτσι κατά µέσο όρο τα πλούσια παιδιά απορροφούν
µεγαλύτερο όφελος από την «δωρεάν» Παιδεία, αλλά υποτίθεται ότι οι πλούσιοι
πληρώνουν περισσότερους φόρους, (εκτός αν καταφέρνουν να φοροδιαφεύγουν).
Να που τελικά είναι πολύπλοκος ο συνδυασµός οικονοµικών και κοινωνικών
σκοπιµοτήτων και καλύτερη γνώση εφοδιάζει την κοινωνία µε καλύτερη
κατανόηση στην επιλογή πολιτικών που πετυχαίνουν τους κοινωνικούς στόχους.
Να γιατί αξίζει να µελετήσουµε οικονοµικά.
1.4 Παραγωγή, κατανάλωση και ανταλλαγή
Κάθε µέρα γινόµαστε µάρτυρες διεξαγωγής οικονοµικών δραστηριοτήτων σε
µαγαζιά, γραφεία, εργοστάσια και τράπεζες, σε σπίτια, αγροκτήµατα, γιαπιά και
αλλού. Η µελέτη αυτής της µεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων διευκολύνεται µε
την κατάταξή τους σε τρεις βασικές µορφές δραστηριότητας- παραγωγή,
κατανάλωση και ανταλλαγή.
Παραγωγή
Η λέξη παραγωγή είθισται να νοείται ως η δηµιουργία κάποιου υλικού
αντικειµένου, όπως ένα αυτοκίνητο, ένα έπιπλο ή ένα ζευγάρι παπούτσια ή ως η
καλλιέργεια κάποιου αγροτικού προϊόντος, όπως το σιτάρι ή οι πατάτες. Στα
οικονοµικά, ωστόσο, ο όρος “παραγωγή” έχει µια ευρύτερη σηµασία. Η παραγωγή
πραγµατοποιείται έτσι ώστε να µπορούν να ικανοποιηθούν οι ανθρώπινες
επιθυµίες. Οποιοδήποτε είδος εργασίας, το οποίο βοηθά στην ικανοποίηση των
επιθυµιών του ανθρώπου, και για την οποία είναι προετοιµασµένος να πληρώσει,
είναι παραγωγική εργασία.
Η παραγωγή, κατά συνέπεια, περιλαµβάνει πέραν των προϊόντων και την
απόδοση υπηρεσιών. Εάν οι άνθρωποι είναι προετοιµασµένοι να καταβάλουν ένα
αντίτιµο για µια υπηρεσία, τότε πρέπει να τους ικανοποιεί µια επιθυµία µε τον ίδιο
τρόπο που συµβαίνει και µε ένα υλικό αγαθό.
Οι άνθρωποι που εργάζονται στην βιοµηχανία παροχής υπηρεσιών (όπως
µαγαζιά χονδρικής ή λιανικής πώλησης, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες,
λογιστικά ή δικηγορικά γραφεία, στις µεταφορές, νοσοκοµεία, σχολεία και λοιπά)
είναι παραγωγικοί µε την ίδια έννοια που είναι οι αγρότες και οι εργαζόµενοι στον
χώρο της κατασκευής αυτοκινήτων. Είναι σαφές ότι, σε µια σύγχρονη οικονοµία,
τα εργοστάσια, τα ορυχεία, οι σταθµοί παραγωγής ενέργειας, τα αγροκτήµατα,
κλπ. θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν χωρίς τις παραπάνω υπηρεσίες.
Κατανάλωση
Η κατανάλωση ασχολείται µε την “χρήση” αγαθών (που θεωρητικά αναλώνονται
δηλ. φθείρονται, σπαταλώνται, εξαντλούνται) και υπηρεσιών µε σκοπό την
ικανοποίηση των επιθυµιών µας.
∆ιαρκή καταναλωτικά αγαθά
Πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά τα οποία έχουν µια αρκετά µεγάλη διάρκεια
ζωής, πολλά απ' αυτά αντέχουν για αρκετά χρόνια. Περιλαµβάνουν είδη όπως
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είναι τα έπιπλα σπιτιού, οι οικιακές συσκευές και το οικογενειακό αυτοκίνητο.
Καταναλώνουµε τις υπηρεσίες που αυτά τα είδη µας παρέχουν και όχι τα ίδια τα
αγαθά.
Μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά
Πρόκειται για προϊόντα τα οποία καταναλώνονται άµεσα (δηλαδή µε µια χρήση) ή
σε ένα σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα. Τρόφιµα, ποτά, σαπούνι και
οδοντόκρεµες είναι κάποια από τα χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της
κατηγορίας αγαθών.
Υπηρεσίες
Σε µια σύγχρονη οικονοµία ένα µεγάλο µέρος της συνολικής κατανάλωσης
καταλαµβάνεται από τις υπηρεσίες. Στις ανεπτυγµένες χώρες, για παράδειγµα,
εξαρτώµαστε όλοι ιδιαίτερα από τις υπηρεσίες που παρέχονται στον τοµέα των
συγκοινωνιών, τις τηλεφωνικές και νοµικές υπηρεσίες καθώς και αυτές της
εκπαίδευσης και της υγείας. Η ψυχαγωγία αποτελεί άλλον ένα σηµαντικό κλάδο
της παροχής υπηρεσιών.
Ανταλλαγή
Σε όλες τις κοινωνίες, ακόµη και στις πιο πρωτόγονες, κάποιο είδος συνδιαλλαγής
πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν οι άνθρωποι µπορέσουν να ικανοποιήσουν τις
επιθυµίες τους. Ελάχιστοι, αν όχι κανένας, είναι εκείνοι που µπορούν να
παράγουν για τους εαυτούς τους όλα όσα χρειάζονται για να διατηρήσουν το
υπάρχον βιοτικό τους επίπεδο.
Η µεγάλη πλειοψηφία των εργατών εξειδικεύεται. Κάποιοι περνούν τη µέρα τους
ασχολούµενοι µε την παραγωγή ενός µικρού εξαρτήµατος κάποιου προϊόντος
(π.χ. εργάτες σε γραµµή συναρµολόγησης). Άλλοι εξειδικεύονται στην παροχή
κάποιας συγκεκριµένης υπηρεσίας (π.χ. λογιστές, εκπαιδευτικοί και πωλητές). Οι
ειδικευµένοι εργάτες µπορούν να επιβιώνουν και να απολαµβάνουν ένα υψηλό
βιοτικό επίπεδο επειδή υπάρχει ένα σύστηµα το οποίο τους δίνει τη δυνατότητα
να ανταλλάσσουν αυτό που παράγουν µε αγαθά και υπηρεσίες παραγόµενα από
άλλους, ειδικευµένους στον δικό τους τοµέα εργασίας.
Αυτό το σύστηµα ανταλλαγής βασίζεται στη χρήση των χρηµάτων. Αυτό που
συµβαίνει είναι ότι πουλάµε τις υπηρεσίες µας για χρήµατα (µισθούς και
ηµεροµίσθια) και έπειτα χρησιµοποιούµε αυτά τα χρήµατα για να αγοράσουµε τα
προϊόντα που άλλοι έχουν παραγάγει. Πρόκειται για ένα αξιόλογο σύστηµα, το
οποίο δίνει τη δυνατότητα σε έναν µεταλλωρύχο της Μήλου και σε έναν εργάτη σε
κονσερβοποιία της Πιερίας να ανταλλάξουν αυτά που παράγουν µε αγαθά και
υπηρεσίες που προέρχονται όχι µόνο από την χώρα τους, αλλά και από χώρες σε
όλον τον κόσµο.
Αυτό που ο οικονοµολόγος αποκαλεί σύγχρονο σύστηµα ανταλλαγής
περιλαµβάνει χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες υπηρεσίες µεταφορών, τραπεζικές
και ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαφήµισης, χονδρικής και λιανικής
πώλησης και πολλές άλλες. Όλες αυτές οι υπηρεσίες αποτελούν προϋπόθεση
ώστε ένα άτοµο να δύναται να πουλά αυτά που παράγει και να αγοράζει αυτά που
άλλοι έχουν παράξει.
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1.5 Πλούτος και εισόδηµα
Ο πλούτος δηµιουργείται από την ύπαρξη αποθέµατος αγαθών τα οποία έχουν
χρηµατική αξία. Περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία όπως είναι η γη, τα σπίτια, τα
εργοστάσια, τα µαγαζιά, τα µηχανήµατα και πολλά είδη προσωπικής ιδιοκτησίας.
Ιδιωτικός πλούτος
Ο όρος αναφέρεται στα ατοµικά υπάρχοντα. Προφανώς περιλαµβάνει τη γη,
κατοικίες, έργα τέχνης, κοσµήµατα, αυτοκίνητα και ούτω κάθε εξής. Ο ιδιωτικός
πλούτος αποτελείται, επίσης, από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία όπως
νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα, καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασµούς ή σε
κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρικές µετοχές.
Κοινωνικός πλούτος
Πρόκειται για εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που είναι ιδιοκτησία της κοινότητας
ως συνόλου (δηλαδή της κεντρικής ή τοπικής διοίκησης). Περιλαµβάνει δρόµους,
νοσοκοµεία, σχολεία, γεφύρια, πάρκα και βιβλιοθήκες.
Εθνικός πλούτος
Ο όρος αυτός συνιστά το σύνολο του πλούτου που κατέχεται από τους πολίτες
µιας χώρας είτε αποτελεί ιδιωτική είτε δηµόσια ιδιοκτησία.
Εισόδηµα
Ενώ ο πλούτος είναι το απόθεµα των περιουσιακών στοιχείων και έχει χρηµατική
αξία, το εισόδηµα είναι µια ροή χρηµάτων.
Το εισόδηµα αναφέρεται στο ποσό των χρηµάτων που κερδίζεται ή λαµβάνεται
κατά τη διάρκεια µιας καθορισµένης χρονικής περιόδου- συνήθως ενός έτους. Το
εισόδηµα ενός ατόµου µπορεί να προέρχεται από ποικίλες κατηγορίες, όπως τα
ηµεροµίσθια ή οι µισθοί, τόκοι καταθέσεων, καταβολή ενοικίου από κάποια
ιδιοκτησία, κέρδη από µετοχές ή πληρωµές κοινωνικής ασφάλισης.
Η βασική διαφορά µεταξύ εισοδήµατος και πλούτου συνίσταται στο ότι
•

το εισόδηµα είναι µια ροή χρηµάτων που λαµβάνεται κατά τη διάρκεια µιας
ορισµένης χρονικής περιόδου, ενώ

•

ο πλούτος είναι ένα απόθεµα περιουσιακών στοιχείων που κατέχεται σε
κάποια χρονική στιγµή.

Η σχέση τους είναι ότι η συσσώρευση εισοδήµατος που δεν καταναλώνεται
δηµιουργεί πλούτο. Ο πλούτος µε τη σειρά του βοηθά σε υψηλότερο εισόδηµα
µέσω επενδύσεων.
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Κεφάλαιο 2

Λίγη Οικονοµική Ιστορία- Οι Πρωτοπόροι

2.1 Οι πρώιµες κοινωνίες
Ο στόχος αυτών των σηµειώσεων είναι να κάνουµε τα πρώτα βήµατα στις βασικές
αρχές της οικονοµικής επιστήµης. Αλλά ας αρχίσουµε λίγο πιο πίσω: είναι άραγε η
οικονοµική γνήσια επιστήµη; Τα «θεωρήµατά» της και οι λύσεις σε πρακτικά
προβλήµατα που µπορούµε να δώσουµε χρησιµοποιώντας τα, δεν πλησιάζουν σε
αποτελεσµατικότητα αυτά των µαθηµατικών ή της φυσικής, ούτε γίνονται
οµόφωνα αποδεκτά στο βαθµό που γίνονται τα θεωρήµατα της γεωµετρίας ή της
Χηµείας. ∆εν µπορούµε τόσο εύκολα να τα «αποδείξουµε» στη βάση ακλόνητων
αξιωµάτων. (Πολλοί εξάλλου αµφιβάλλουν ακόµα και αν η Ιατρική είναι επιστήµη
επειδή οι ατοµικές ιδιοµορφίες και η πολυπλοκότητα του οργανισµού εισάγει
πολλά στοιχεία αβεβαιότητοςστην συσχέτιση αιτίου-αιτιατού, κάτι που δεν ισχύει
στην κλασσική Φυσική).
Αλλά αν περάσουµε από τις θεωρητικές ανησυχίες στις πρακτικές ανάγκες, ουδείς
θα διενοείτο να αγνοήσει την βέλτιστη διαθέσιµη έστω και ατελή ιατρική λύση,
πόσο µάλλον να προτείνει την εγκατάλειψη της µελέτης της Ιατρικής. Λίγο πιο
αβέβαια είναι τα πρακτικά αποτελέσµατα της οικονοµικής, διότι πέραν από τις
ατοµικές µας ιδιοµορφίες συµπεριφοράς, υπεισέρχεται σε αυτή και η χαοτικής
πολυπλοκότητος κοινωνική συµπεριφορά όπου διαπλέκεται και η ατοµική και η
οµαδική ψυχολογία δίπλα σε κοινωνικούς οργανισµούς όπως τα κράτη, οι
επιχειρήσεις, και αφηρηµένες έννοιες όπως οι ιδεολογίες, καθώς και οι ατοµικές
και οι οµαδικές (εθνικές, φυλετικές κ.ο.κ.) επιδιώξεις. Παρά ταύτα, και η
Οικονοµική προσφέρει πολλά ιδιαίτερα χρήσιµα συµπεράσµατα, παρατηρήσεις
αλλά και θεωρίες που βοηθούν στην κατανόηση της ανθρώπινης συµπεριφοράς
σε αρκετά λυσιτελή βαθµό. Παρακάµπτοντας λοιπόν το αντιπαραγωγικό ζήτηµα
της «επιστηµοσύνης» της Οικονοµικής µε µια πολύ χρησιµότερη υπεκφυγή,
µπορούµε ανενδοίαστα να ισχυριστούµε ότι η µελέτη της οικονοµικής επιστήµης
είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και απαραίτητη για την επιτυχία κάθε προχωρηµένης
κοινωνίας.
Λέµε προχωρηµένης κοινωνίας διότι παρατηρούµε ότι στην ιστορία δεν
εµφανίστηκε τίποτα που να µπορούµε να θεωρήσουµε σαν οικονοµική θεωρία
µέχρι την βιοµηχανική επανάσταση. Οι πρώτοι «οικονοµολόγοι» εµφανίζονται τον
17ο αιώνα, φυσικά στην Μ. Βρετανία όπου και άρχισε η βιοµηχανική επανάσταση.
Βεβαίως από την αρχαιότητα υπήρξε ενδιαφέρον για οικονοµικά θέµατα (χωρίς να
χρησιµοποιείται αυτός ο όρος), µε πρώτο τον Αριστοτέλη, αλλά χωρίς συνέχεια
και χωρίς συστηµατικό χαρακτήρα. Το πρώτο πραγµατικά σηµαντικό έργο
οικονοµικού ενδιαφέροντος που εµφανίστηκε ήταν το «Έρευνα πάνω στη φύση
και στα αίτια του Πλούτου των Εθνών» του Σκώτου Adam Smith (1723-1790).
Μάλιστα το έργο αυτό έµεινε µέχρι σήµερα πολύ σηµαντικό και επίκαιρο (διάφορα
σηµεία του φυσικά ξεπεράστηκαν συν τω χρόνω) και γι’ αυτό θα αφιερώσουµε
λίγες παραγράφους πιο κάτω.
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Γιατί όµως δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και µήπως αν υπήρχε, η κοινωνία θα είχε
προοδεύσει νωρίτερα; Αυτό το ερώτηµα ανήκει στην κατηγορία εκείνων που
(όπως λέει και το σχετικό ρητό) ενώ µπορεί να τα θέσει ακόµα κι ένας ανόητος,
δεν µπορούν να το απαντήσουν ούτε επτά (ή και εβδοµήντα) σοφοί. Ωστόσο
κάποιος σοφός έφτιαξε µια θεωρία για το τι κινεί την ιστορία και την ονόµασε
«θεωρία του ιστορικού υλισµού». Αυτός ήταν ο Karl Marx και εκεί βάσισε την δική
του οικονοµική θεωρία που αξίζει να δούµε και αυτή συνοπτικά δίπλα σε εκείνη
του Adam Smith. Ενδιαµέσως υπήρξε άλλος ένας πρωτοπόρος που συµπληρώνει
την τριάδα των µεγάλων θεµελιωτών της οικονοµικής επιστήµης (αν και µάλλον
ήσαν κυρίως φιλόσοφοι) που ήταν χρηµατιστής-γαιοκτήµων, ο David Ricardo.
Αλλά αν είναι δύσκολο να απαντήσουµε τι θα γινόταν αν είχαν νωρίτερα
ασχοληθεί µε την οικονοµία, είναι ευκολότερο να απαντήσουµε γιατί δεν
ασχολήθηκαν. Όπως θα δούµε, για να λάβει χώραν παραγωγή απαιτούνται γη,
εργασία και κεφάλαιο, οι λεγόµενοι συντελεστές της παραγωγής. Προφανώς
παραγωγή υπήρχε έστω και πρωτόγονη από πολλούς αιώνες και βεβαίως
εκµεταλλεύσιµη γη όπου γινότανε η γεωργική καλιέργεια από το 8000π.Χ.
περίπου στην Μεσοποταµία. Όσο για εργασία, ρωτείστε του εργάτες που έκτισαν
τις Πυραµίδες και τον Παρθενώνα, τα σπίτια τους, τα τοξοτά γεφύρια, τους
κρεµαστούς κήπους της Βαβυλώνος, και τόσα άλλα. Τέλος και κεφαλαιουχικά
αγαθά υπήρχαν αν και πολύ µικρότερης αξίας από τα σηµερινά και ίσως
υποτυπώδη, εργαλεία, φράγµατα, µύλοι, αργαλειοί κ.α. Ωστόσο το πρόβληµα είναι
ότι δεν υπήρχε κανείς που να ενδιαφέρεται να µεγιστοποιήσει την παραγωγή αυτή
πέραν της ατοµικής προσπάθειας του χειρόνακτα. Οι βασιλιάδες είχαν
θησαυροφύλακα και µάζευαν φόρους, σε ό,τι παρήγετο, δεν είχαν όµως ιδιαίτερα
κίνητρα να εµπλακούν µε το πως δούλευαν οι κολλήγοι και πώς µπορούσαν να
αυξήσουν την παραγωγή τους, ή τι άλλο µπορούσαν να παράγουν. Αυτά τα
αντιµετώπιζαν «ερασιτεχνικά» και δεν έσπαγαν το κεφάλι τους για το πώς θα
παραχθούν περισσότερα. Αυτη τη µανία βελτίωσης της παραγωγικότητας την
έφερε ο καπιταλισµός.
Εάν ήθελαν περισσότερη γη οι βασιλιάδες, µάζευαν στρατό από τους υπηκόουςκολλήγους τους και πήγαιναν να κατακτήσουν από άλλους βασιλιάδες, έτσι
αντιλαµβάνοντο την βελτίωση της παραγωγής και της ισχύος τους. Όσο για την
εργασία, ο ιδρώτας των σκλάβων, των χωρικών και των γυναικών δεν ήταν
εµπόρευµα,. διότι δεν µπορούσε να αγοραστεί από κάποιον εργοδότη, ήσαν κάτι
χειρότερο, ήσαν δεδοµένοι. Στην φεουδαρχική Ευρώπη, για παράδειγµα, όσοι
είχαν την ατυχία να γεννηθούν κολλήγοι καλλιεργούσαν την ίδια γη από γενιά σε
γενιά και απλά τους επέτρεπαν να κρατήσουν ένα µέρος της σοδειάς για την
επιβίωσή τους.
Εκείνοι που πάντα στην ανθρώπινη ιστορία ήσαν φορείς κοινωνικής προόδου,
ήσαν οι έµποροι που µε τα ταξίδια τους έφερναν κοντά τους ανθρώπους και
άνοιγαν ο ένας τα µάτια του άλλου. Π.χ. όταν πήγαν έλληνες στην Μεσοποταµία
είδαν τον τροχό των Σουµερίων και όταν πήγαιναν στην Κρήτη, ή έρχονταν οι
Φοίνικες, είδαν τα γράµµατά τους και έφτιαξαν δικά τους. Με τη σειρά τους είδαν
οι Ετρούσκοι τα γράµµατα των ελληνικών αποικιών και τα προσάρµοσαν στη
γλώσσα τους και από κει τα πήραν οι Ρωµαίοι. Το κίνητρο των εµπόρων βέβαια
ήταν το κέρδος από την µετακίνηση αγαθών σε µέρη όπου ήσαν πιο σπάνια (και
άρα είχαν µεγαλύτερη αξία) ώστε να τα πουλήσουν σε πολύ υψηλότερη τιµή απ’
ότι στα µέρη παραγωγής τους. Π.χ. αν έπαιρνες µαστίχα στη Χίο που είχε χαµηλή
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τιµή και την πούλαγες στην αυλή του Ξέρξη, έπιανες πολύ µεγαλύτερη τιµή, και
δεκάδες άλλα παραδείγµατα.
Ωστόσο τα βασικά αγαθά που χρειαζόντουσαν οι χωριάτες-κολλήγοι (ρούχα,
τρόφιµα, παπούτσια, δοχεία) ή τα έφτιαχναν µόνοι τους ή τα αποκτούσαν µε
ανταλλαγή από τεχνίτες (π.χ. βαρέλια, δρεπάνια, φτυάρια). Το κυρίως εµπόριο,
και κατ’ εξοχήν το υπερπόντιο, αφορούσε είδη πολυτελείας, (µαστίχα, µπαχαρικά,
πορφύρα και χαλκό, κρασί, πήλινα αγγεία κλπ). Το σηµαντικό είναι ότι ο όγκος
του εµπορίου ήταν πολύ µικρός και ο ανταγωνισµός επίσης µικρός, οπότε ναι µεν
οι κοινωνίες αυτές διέθεταν αγορές αλλά δεν ήσαν «οικονοµίες της αγοράς» ώστε
να έχουν νόηµα θεωρίες περί τιµών, ελαστικότητος ζήτησης και τα τοιαύτα που θα
µελετήσουµε εδώ. Με άλλα λόγια, οι καθαρά οικονοµικές σχέσεις ήταν
ενσωµατωµένες στις κοινωνικοπολιτικές σχέσεις και δεν µπορούσε να γίνει
αυτοτελής οικονοµική ανάλυση. Κατά συνέπεια δεν υπήρχε ανάγκη για
οικονοµικές θεωρίες και την οικονοµική επιστήµη, ακόµα και όταν εµφανίστηκαν τα
πρώτα πανεπιστήµια που επικεντρωνόντουσαν στα µαθηµατικά, φυσική,
(αλ)χηµεία, ρητορική, νόµικά και υποτυπώδη ιατρική.
2.2 Η Βιοµηχανική επανάσταση
Η κατάσταση άλλαξε σε όλα (και στα οικονοµικά) µε την βιοµηχανική επανάσταση
που ξεκίνησε στην Μ. Βρετανία. Εκεί σταδιακά δηµιουργήθηκαν µικρές αρχικά
βιοτεχνίες που εκκινούντο µε το νερό (υδατοπτώσεις) και αργότερα µε ατµό και
αναπτύχθηκαν εφευρέσεις που βελτίωναν ραγδαία την παραγωγικότητα (δηλ.
παραγωγή ανά εργάτη) χάρις στην πολλαπλασιαστική δύναµη των µηχανών και
των επινοήσεων. Έτσι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα εφευρέθηκε το 1733 το
ιπτάµενο αδράχτι (flying shuttle) από τον John Kay που επετάχυνε κατά πολύ την
παραγωγή των αργαλειών, το 1764 ο James Hargreaves επενόησε τη
στρεφόµενη ρόκα (spinning Jenny) που αύξησε την παραγωγή νήµατος, ενώ ένα
χρόνο πριν ο James Watt εφεύρε µια πολύ βελτιωµένη ατµοµηχανή που
µπορούσε να κινεί όλες αυτές τις µηχανές χωρίς την βοήθεια του νερού που
εµπόδιζε την επιλογή του χώρου. Αναρίθµητες ήταν και οι άλλες µικρές οι µεγάλες
επινοήσεις που έφεραν πλήρη ανατροπή στις κοινωνικές σχέσεις. Έτσι η ισχύς
των γαιοκτηµόνων και εµµέσως του βασιλιά άρχισαν να απειλούνται από την
ανερχόµενη τάξη των βιοµηχάνων και των εµπόρων. Οι τελευταίοι δεν
εµπορεύονταν πια µόνο περιθωριακά είδη πολυτελείας όπως τα µπαχαρικά αλλά
τα στρατηγικής σηµασίας βιοµηχανικά προϊόντα καθώς και τις πρώτες ύλες και τα
καύσιµα που η βιοµηχανία χρειαζόταν.
Η εργασία έγινε και αυτή εµπόρευµα, ενώ πριν ήταν ουσιαστικώς µια σκλαβιά είτε
απέναντι στα στοιχεία της φύσης, από τα οποία πάλευαν να κλέψουν τα προς το
ζην οι ελεύθεροι πρωτόγονοι άνθρωποι, είτε η κανονική ηµι-σκλαβιά στους
άρχοντες και φεουδάρχες που πολλάκις εξελίσσετο και σε κανονική σκλαβιά όπως
στην Αρχαία Ελλάδα, Ρώµη και αλλού µέχρι τον Αµερικανικό νότο του 17-18ου αι.
Σε πρώτη φάση η αγοραπωλησία της εργασίας έναντι του ηµεροµισθίου ή του
µισθού, όχι µόνο δεν έφερε βελτίωση στις συνθήκες ζωής των βιοµηχανικών
εργατών (πρώην κολλήγων-αγροτών) αλλά µεγάλη δυστυχία. Κυνηγηµένοι από
τους αγρούς των πατέρων και παππούδων τους από τους γαιοκτήµονες που
ανακάλυψαν ότι αντί να παράγουν σιτάρι (που έτρωγαν οι κολλήγοι αφήνοντας
µόνο ένα ποσοστό στους ίδιους), µπορούσαν να βάλουν πρόβατα που δεν
χρειάζονταν τόσους εργάτες και να παράγουν µαλλί που πούλαγαν στις
υφαντουργίες του Μάντσεστερ µε µεγαλύτερο κέρδος, στέλνοντας τους άχρηστους
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πια κολλήγους στις άθλιες παραγκουπόλεις των πόλεων γύρω από τα νέα
εργοστάσια. Την κατάσταση περιγράφει πολύ γλαφυρά ο Μάρξ στο «κεφάλαιο»
αλλά και ο Ενγκελς που σαν γιος εργοστασιάρχη έζησε από πρώτο χέρι την
δυστυχία των εργατών του πατέρα του. Η αθλιότητα αυτή έγινε πηγή έµπνευσης
και καταγγελίας από µεγάλους συγγραφείς της εποχής όπως ο Κάρολος Ντίκενς.
Αντίθετα απ’ ότι πιστεύουν πολλοί ότι δηλ. οι πόλεµοι και η βία είναι η κινητήριος
δύναµη της ιστορίας (π.χ. η ανόητη φράση ότι η βία είναι η µαµµή της ιστορίας)
είναι εξόφθαλµη η αλήθεια ότι οι αλλαγές (που µπορεί αργότερα να οδηγήσουν σε
συγκρούσεις) έρχονται σταδιακά σε περιόδους ειρήνης και επινοήσεων-αλλαγών.
Π.χ. η Ρωµαϊκή κυριαρχία δεν έγινε λόγω της νίκης στο Άκτιο απέναντι στο στρατό
της Κλεοπάτρας και του Αντωνίου που επέτρεψε στους Ρωµαίους να
κυριαρχήσουν στη Μεσόγειο, αλλά στην συστηµατική άνοδο της Ρωµαϊκής ισχύος
τους προηγούµενους αιώνες. Και να χανόταν η µάχη του Ακτίου αυτό θα ήταν µια
µικρή αναβολή. Το ποτάµι δεν θα γύριζε πίσω.
Έτσι και η βιοµηχανική επανάσταση έγινε από πολλούς εις πείσµα πολλών χωρίς
κανείς να καταλαβαίνει τις συνέπειες ή να µπορεί να τις αλλάξει. Όταν άρχισαν να
εκδηλώνονται οι συνέπειες στην κοινωνία είναι σίγουρο ότι κανείς δεν ήθελε τις
αλλαγές που επέρχοντο. Σίγουρα οι αγρότες δεν την ήθελαν. Αλλά µήπως ο
βασιλιάς που ένοιωθε να χάνει ισχύ όπως και οι γαιοκτήµονες την ήθελαν; Η
αλλαγή στην κατανοµή της οικονοµικής δύναµης σήµαινε ότι άτοµα σχετικά
χαµηλής κοινωνικής θέσης είχαν τώρα την οικονοµική δυνατότητα να σχηµατίσουν
δικό τους στρατό τον οποίον θα µπορούσαν να στρέψουν εναντίον όσων κατείχαν
πολιτική δύναµη και να κάνουν επαναστάσεις (όπως και έγινε - αλλά σαν συνέπεια
και όχι αιτία των αλλαγών). Ακόµα και όσοι τελικά επωφελήθηκαν, θα µάθαιναν
γενιές αργότερα ότι θα εξελιχθεί σε καλό για την τάξη ή την φατρία τους και αρχικά
πιθανότατα υπέφεραν και αυτοί από τις σαρωτικές αλλαγές. Η ιστορία κινείται µε
µυστηριώδη τρόπο, αδιαφορώντας για τις επιθυµίες τόσο των κυριάρχων όσο και
των υπηκόων τους.
Πάντως όποια και να ήσαν τα αίτια της Βιοµηχανικής επανάστασης, άλλαξε τόσο
δραστικά και τόσο γρήγορα τον κόσµο, που η µέχρι τότε ιστορική εξέλιξη να
φαίνεται σαν έργο σε αργή κίνηση. Κάποια ερµηνεία έγινε οδυνηρά αναγκαία µε
αποτέλεσµα την εµφάνιση φιλοσοφικών εξηγήσεων που για πρώτη φορά έβαζαν
στο επίκέντρο µια νέα διάσταση: η οικονοµική θεωρία είχε γεννηθεί.
2.3 Adam Smith (1723-1790)
Από τους πρώτους που απασχολήθηκαν µε αυτό το θέµα ήταν και ο Σκώτος
φιλόσοφος, καθηγητής της Ηθικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήµιο της Γλασκώβης
Adam Smith. Ο Smith διέκρινε µια διάσταση ανάµεσα στις επιδιώξεις των
ανθρώπων και τα τελικά αποτελέσµατα. Παρατήρησε ότι πολλές φορές έβγαινε
καλό κοινό αποτέλεσµα από δράσεις ατόµων µε ιδιοτελή κίνητρα. Καλό
παράδειγµα είναι η γνωστή ιστορία για τον πατέρα που απελπισµένος από την
τεµπελιά των γιων του λέει πεθαίνοντας ότι έχει κρύψει χρυσάφι στο αµπέλι µε
αποτέλεσµα να πάνε να το σκάβουνε και να προκαλέσουν καλή συγκοµιδή
σταφυλιών χωρίς βέβαια να βρούνε χρυσάφι. Έχουµε δηλαδή ακούσιες συνέπειες,
που είναι διαφορετικές από τις επιδιωκόµενες συνέπειες.
Ο Adam Smith προσπάθησε να δει τις συνέπειες της χαλάρωσης της κεντρικής
εξουσίας και να διερευνήσει την δυνατότητα ισορροπίας µε χαλαρή κεντρική
εξουσία. ∆ηλ. διερεύνησε την δυνατότητα σταθερής λειτουργίας αποκεντρωµένων
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συστηµάτων (υπήρχε τότε µείωση της εξουσίας της κυβέρνησης του βασιλιά και
των λόρδων). ∆ηλ προσπάθησε να διερευνήσει τα εξής δύο ζητήµατα:
•

Πώς µπορούν οι ασυντόνιστες δράσεις πολλών ατόµων χωρίς κεντρική
καθοδήγηση να παράγουν τα εµπορεύµατα που χρειάζεται η κοινωνία χωρίς
να καταλήξει στην υπερπαραγωγή µη αναγκαίων ή στην υποπαραγωγή
αναγκαίων εµπορευµάτων;

•

Πώς θα αποτρέψουµε την αύξηση της δυστυχίας (που ήδη λάµβανε χώρα στην
εποχή του) σε βαθµό επικίνδυνο για την αποσύνθεση της κοινωνίας και την
µετατροπή της σε πεδίο µάχης µεταξύ διαφορετικών οµάδων συµφερόντων οι
οποίες θα πολεµούν η µία την άλλη µε έπαθλο την κυριαρχία;

Οι απαντήσεις του βασίζονται στην ιδέα των ακούσιων συνεπειών και στον
συντονιστικό ρόλο των τιµών σε µια ελεύθερη ανταγωνιστική αγορά. Έστω για
παράδειγµα ένα χρήσιµο εµπόρευµα π.χ. δρεπάνια. Πώς θα ισορροπήσει η
παραγωγή τους στα επίπεδα που χρειάζεται η κοινωνία; Μα µε τον µηχανισµό της
τιµής. Αν παραχθούν περισσότερα, τότε η τιµή τους θα πέσει και από την
περίσσεια θα πάθουν ζηµιά όσοι παρήγαν στα λιγότερο παραγωγικά σιδεράδικα
(π.χ. µε ακριβότερο καύσιµο ή λιγότερο µαζικό τρόπο οι οποίοι θα ψάξουν για κάτι
άλλο να φτιάξου)ν. Αν αντίθετα υπάρχει έλλειψη η τιµή ανεβαίνει και παρακινεί και
άλλους να ξεκινήσουν να παράγουν δρεπάνια, χωρίς να υπάρχει κανένας που να
υποδεικνύει στους παραγωγούς πόσα να φτιάξουν. Το συµφέρον των
καταναλωτών είναι να αγοράσουν στην χαµηλότερη δυνατή τιµή και των
παραγωγών να πουλήσουν στην µέγιστη δυνατή τιµή.
Προφανώς καµία πλευρά δεν νοιάζεται ούτε κατά διάνοια για το αν η προσφορά
και η ζήτηση θα συντονιστούν. Ωστόσο, όπως παρατήρησε ο Smith, η ισορροπία
έρχεται και µάλιστα στην κατώτερη δυνατή τιµή. ∆ηλαδή η εξισορρόπηση
προσφοράς και ζήτησης που µόνο κατά τύχη θα µπορούσαν να εξισωθούν, εάν
αφήσουµε τους παραγωγούς και τους καταναλωτές να δράσουν µε βάση τις
προθέσεις τους, θα εξισωθούν αυτόµατα µε συντονιστή την διακύµανση της τιµής,
η κίνηση της οποίας είναι ταυτόχρονα και φορέας πληροφοριών για την έλλειψη
(υψηλή τιµή) ή το πλεόνασµα (χαµηλή τιµή). Τελικά, η τιµή σε µια ελεύθερη αγορά
θα καταλήξει σε ένα επίπεδο στο οπαίο η προσφορά θα ισούται µε την ζήτηση.
Μάλιστα στην χαοτικά πολύπλοκη σηµερινή κοινωνία, (διότι υπάρχουν
δισεκατοµµύρια άνθρωποι µε πολύπλοκες επιθυµίες πάνω σε εκατοµµύρια
προϊόντα µε επίσης πολύπλοκες οµαδοποιήσεις και αλληλεξαρτήσεις) κάθε
προσπάθεια κεντρικής κατεύθυνσης της παραγωγής που αφήνει απέξω τις
επιθυµίες των καταναλωτών είναι καταδικασµένη να αποτύχει όπως συνέβη µε τις
κεντρικά προγραµµατιζόµενες οικονοµίες του υπαρκτού σοσιαλισµού. Μάλιστα η
τιµή είναι πιο ειλικρινής εκδήλωση προθέσεων από τις δηµοσκοπήσεις όπως
έχουν διαπιστώσει µε καταστροφικά αποτελέσµατα πολλές καµπάνιες µάρκετινγκ
που προσπάθησαν πριν το λανσάρισµα πανάκριβων προϊόντων να εκµαιεύσουν
από δείγµατα καταναλωτών κατά πόσον θα ήσαν διατεθειµένοι να τα αγοράσουν.
Καλό πραγµατικό παράδειγµα είναι το εγχείρηµα toy Iridium όπου προσπάθησαν
να διερευνήσουν αν θα ήθελαν οι καταναλωτές ένα δορυφορικό κινητό τηλέφωνο
που πιάνει παντού (στις ερήµους, στους ωκεανούς κλπ) στην τιµή π.χ. των
400δολ. Όταν µετά χρόνια και την εκτόξευση 40 δορυφόρων χαµηλής τροχιάς
άρχισαν να πωλούν τα τηλέφωνα, ανακάλυψαν ότι οι καταναλωτές τελικά
µπορούσαν να ζήσουν και χωρίς αυτά µε αποτέλεσµα την χρεοκοπία του σχετικού
εταιρικού κονσόρτσιουµ. ∆εν είναι ότι πριν έλεγαν ψέµατα στους δηµοσκόπους,
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απλά µέχρι να βάλεις το χέρι στην τσέπη, όλα φαίνονται ενδιαφέροντα. Εξάλλου
κάτι που πράγµατι θα αγόραζαν σε κάποια φάση του οικονοµικού κύκλου, δεν
µπορούν πια να αγοράσουν σε φάση που έχει µειωθεί το διαθέσιµο εισόδηµα.
Επανερχόµενοι στον Adam Smith, η oµορφιά του συλλογισµού του είναι ότι το
αποτέλεσµα επέρχεται αν και ο συντονισµός δεν αποτελεί σκοπό κανενός!
Ακριβώς όπως και τα παιδιά του γεωργού που νόµιζαν ότι είχε κρύψει χρυσάφι
δεν σκόπευαν να αυξήσουν την παραγωγικότητα ταυ αµπελιού όταν έσκαβαν
(αλλά τελικά αυτό ήταν το όφελος τους), κανένας καταναλωτής ή παραγωγός δεν
σκόπευε ποτέ να βοηθήσει την αγορά να εξισορροπήσει την ζήτηση και την
προσφορά.
Κάποιες απόψεις του Adam Smith από το βιβλίο του Ο Πλούτος των Εθνών, 1776
«Κάθε άνθρώπος έχει σχεδόν πάντοτε ανάγκη από την βοήθεια των συνανθρώπων του,
αλλά θα ήταν µάταιο να προσδοκά την βοήθεια αυτή από την καλοσύνη τους και µόνο. Θα
είναι πιο πιθανό να ωφεληθεί εάν µπορέσει να χρησιµοποιήσει τον εγωισµό τους προς
όφελός του και εάν τους δείξει ότι είναι προς το συµφέρον τους να κάνουν γι' αυτόν ό,τι
αυτός επιθυµεί από αυτούς".
«Κυνηγώντας το προσωπικό του συµφέρον (αναφέρεται στον έµπορο), συχνά προωθεί το
συµφέρον της κοινωνίας πιο αποτελεσµατικά από ό,τι εάν σκόπευε πραγµατικά να το
προωθήσει ∆εν έχω δει ποτέ τίποτα το ιδιαίτερα θετικό να προκύπτει από όσους πασχίζουν
για το κοινό συµφέρον",
Η απάντηση στα δεύτερο ζήτηµα σχετικά µε την αποτροπή της δυστυχίας, ξεκινά
από την άποψη ότι η αφθονία εµπορευµάτων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για
µια επιτυχηµένη βιοµηχανική κοινωνία. Κοιτάζοντας γύρω του και βλέποντας την
τόση µεγάλη φτώχεια που επικρατούσε, αντιστάθηκε στον πειρασµό της
συνήθους θρησκευτικής στάσης της εποχής (δηλαδή στο να προσευχηθεί για την
σωτηρία της ψυχής των φτωχών και να τους ευχηθεί καλή τύχη στην άλλη ζωή)
και υιοθέτησε µια πιο πρακτική αντίληψη των πραγµάτων. Αυτοί οι άνθρωποι
είχαν ανάγκη από περισσότερα εµπορεύµατα: περισσότερα φαγητό, περισσότερα
ρούχα, στέγη κ.λ.π. Ο Adam Smith σαν προσγειωµένος και ρεαλιστής φιλόσοφος
της Ηθικής διέγνωσε ότι η εµπορική και η καπιταλιστική τάξη, χωρίς να
ενδιαφέρεται άµεσα για τα καλό της κοινωνίας, κατευθυνόµενοι από την απληστία
τους, θα καταλήξουν να έχουν µια συνεισφορά στην κοινωνία ανεξάρτητα από τις
προθέσεις τους.
Έτσι, ενώ οι επίσκοποι και άλλοι φιλόσοφοι µιλούσαν για την σπουδαιότητα της
αλληλεγγύης, για τους δεσµούς µεταξύ ανθρώπων και οικογενειών, για την ηρεµία
και την σταθερότητα (όλα αυτά που διαλύθηκαν από τον ερχοµό της βιοµηχανικής
επανάστασης), για τον Smith τις εγωιστικές δράσεις όλων των ανθρώπων
καθοδηγούσε ένα «αόρατο χέρι», όπως το αποκάλεσε, προς το κοινό καλό της
κοινωνίας εν αγνοία τους. Η έννοια «κοινό συµφέρον» στην πράξη σήµαινε
περισσότερα εµπορεύµατα σε χαµηλότερες τιµές έτσι ώστε οι µάζες να έχουν
τελικά την οικονοµική δυνατότητα να τα αποκτήσουν. Αυτό πράγµατι συνέβη και
ου
σήµερα φθάσαµε σε αυτό που ένας άλλος οικονοµολόγος του 20 αι. ο George
Kenneth Galbraith αποκάλεσε κοινωνία της αφθονίας, χωρίς ωστόσο να
απαλειφθούν η δυστυχία, οι ανισότητες, οι τριβές και τα λοιπά κοινωνικά
προβλήµατα αν και η έκτασή τους στις δυτικές κοινωνίες είναι πολύ µικρότερη απ’
ότι την εποχή του Adam Smith.
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2.4 David Ricardo (1772-1823)
Μία γενιά αργότερα η κατάσταση στην Μ. Βρετανία είχε οδηγήσει σε µεγάλη
ελάττωση του εµπορίου στο οποίο στήριζε πολλά η θεωρία του Αdam Smith,
λόγω των Ναπολεόντειων πολέµων. Οι εισαγωγές σιτηρών και άλλων αγαθών
είχαν µειωθεί επιτρέποντας στους γαιοκτήµονες να αυξήσουν τις τιµές των
αγροτικών προϊόντων. Απέναντι στους γαιοκτήµονες στάθηκε ένας χρηµατιστής, ο
David Ricardo µε το ευρείας κυκλοφορίας βιβλίο του «Αρχές Πολιτικής
Οικονοµίας» που κυκλοφόρησε το 1817. Ο Ricardo έδωσε έµφαση σε παράγοντες
που εκ φύσεως εµποδίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό που θεωρούσε
απαραίτητο στοιχείο ο Αdam Smith ώστε να υπάρξει σωστή λειτουργία των
µηχανισµών της ελεύθερης αγοράς που θα έφερνε την αφθονία των αγαθών. Ενώ
κατ’ αρχήν συµφωνούσε µε τον Smith ότι η µακροχρόνια συσσώρευση κεφαλαίου
και η συνυφασµένη µε αυτήν εκµηχάνιση και αυτοµατοποίηση ήταν η µοναδική
ελπίδα της κοινωνίας, φοβόταν ότι η ύπαρξη κάποιων παραγωγικών
συντελεστών, το απόλυτο µέγεθος των οποίων είναι περιορισµένο, και κυρίως η
γόνιµη γη, που µάλιστα ελέγχετο από λίγους γαιοκτήµονες, θα απέτρεπε την
λειτουργία της αύξησης της παραγωγής στον απαιτούµενο βαθµό.
Καθώς η παραγωγή και το εισόδηµα αυξάνονται, η ζήτηση γι' αυτούς τους
σπάνιους πόρους κλιµακώνεται, χωρίς να µπορεί να αυξάνει και η προσφορά τους
όπως συµβαίνει µε άλλα αγαθά και όπως απαιτείται για να λειτουργήσει η θεωρία
του Αdam Smith. Οι πλούσιοι γαιοκτήµονες που κατέχουν αυτούς τους πόρους,
θα κερδίζουν όλο και περισσότερα χρήµατα µε κάθε αύξηση της ζήτησης. Αυτός ο
συλλογισµός οδήγησε στην ιδέα του Ricardo περί της γαιοπροσόδου (land rent)
ενώ ο Smith ήταν πεπεισµένος ότι ο ανταγωνισµός θα εξαφάνιζε αυτές τις
προσόδους (καθώς οι πωλητές θα µείωναν τις τιµές στο ελάχιστο επίπεδο λόγω
του ανταγωνισµού), ο Ricardo φοβόταν ότι θα συνέβαινε το αντίθετο. Η εµπειρία
του από τις προσπάθειες των γαιοκτηµόνων να απαγορεύσουν τις εισαγωγές
σιτηρών έτσι ώστε να αυξήσουν τις προσόδους τους (προς ζηµίαν των
καπιταλιστών, των εργατών και της οικονοµικής µεγέθυνσης) τον είχε διδάξει ότι
δεν ήταν συνετό να υποθέσει κανείς ότι οι πρόσοδοι απλά θα εξανεµίζονταν ως
αποτέλεσµα του ανταγωνισµού αφού οι γαιοκτήµονες δεν είχαν ανάγκη να
ανταγωνιστούν κανέναν.
Επιπλέον, το εισόδηµα τους κατευθύνεται σε µη παραγωγικούς σκοπούς
(αντίθετα µε το εισόδηµα των καπιταλιστών που επενδύεται σε κεφαλαιουχικά,
άρα παραγωγικά αγαθά) και το οποίο θα αυξάνεται (αντί να µειώνεται), καθώς η
οικονοµία µεγεθύνεται και καθώς ο ανταγωνισµός µεταξύ των υπολοίπων
(καπιταλιστών) παραγωγών εντείνεται. Αυτό το τελευταίο ήταν που ανησυχούσε
τον Ricardo. Σε αντίθεση µε τους βιοµηχάνους, οι οποίοι πρέπει να
επανεπενδύσουν σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό κάθε κέρδος που βγάζουν (εάν
θέλουν να επιβιώσουν στην ζούγκλα του ανταγωνισµού), αυτοί οι εισοδηµατίες
(ραντιέρηδες) δεν είναι υποχρεωµένοι να προχωρήσουν σε επενδύσεις, απλά
είναι κάτοχοι µιας φυσικώς περιορισµένης ποσότητας ενός πολύτιµου πόρου που
διαρκώς αυξάνει την αξία του χωρίς να κουνήσουν το δαχτυλάκι τους.
Άρα µπορούν να ξοδέψουν τις προσόδους τους σε πολυτελείς διακοπές, έργα
τέχνης ή απλά να τοποθετήσουν τα χρήµατα σε ένα θησαυροφυλάκιο και να
αποφύγουν αυτό που ο Smith θεωρούσε το θαύµα της συσσώρευσης κεφαλαίου
το οποίο βασίζεται στον ανταγωνισµό και την επανεπένδυση. Για τον Ricardo, το
χρήµα που οι εισοδηµατίες αποσπούν ανάξια από το κύκλωµα «παραγωγή ~
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κέρδος ~ επανεπένδυση ~ υψηλότερη παραγωγή ~ ... » ισοδυναµούσε µε ζηµία
της κοινωνίας και επιβράδυνε τη συσσώρευση κεφαλαίου. Αξίζει να σηµειωθεί ότι
και ο Ricardo ήταν γαιοκτήµονας! ∆ηλ. εστράφη και πολέµησε εναντίον της τάξης
όπου ανήκε, επειδή πίστευε ότι η στάση της δεν ωφελούσε την κοινωνία στο
σύνολό της.
2.5 Karl Marx (1818-1883)
Ο Karl Marx επηρεάστηκε πολύ από τις άθλιες συνθήκες των εργατών στα
εργοστάσια της εποχής και την κοινωνική διαµάχη εργασίας – κεφαλαίου (πάλη
των τάξεων). Προβαίνει σε µια βαθυστόχαστη ανάλυση της λειτουργίας του
κεφαλαίου, δηλ. του καπιταλιστικού συστήµατος της εποχής του στο διάσηµο έργο
του «Το κεφάλαιο» (Das Kapital) που πρωτοεκδόθηκε το 1867. Ξεκινά από την
παρατήρηση ότι όλα τα κινεί η εργασία και δίνει πρωταρχικό ρόλο σε αυτό τον
συντελεστή της παραγωγής. Ισχυρίζεται ότι: η αξία ενός εµπορεύµατος
αντανακλά την ποσότητα εργασίας που απαιτείται για την παραγωγή του. Άρα η
αυτοµατοποίηση (συσσώρευση κεφαλαίου) µειώνει την αξία ενός εµπορεύµατος
επειδή µειώνει την ποσότητα ανθρώπινης εργασίας (τρέχουσας και παρελθούσας)
που έχει «αποκρυσταλλωθεί» στο εµπόρευµα.
Αυτό τον οδηγεί να διερευνήσει την προέλευση του κέρδους. Πίστευε ότι αφού
κανένας δεν µπορεί να πουλήσει τίποτα πάνω από την αξία του, κανένας δεν
µπορεί να βγάλει συστηµατικά κέρδος µέσω της ανταλλαγής εµπορευµάτων και
µόνο (καθώς ο ανταγωνισµός θα οδηγούσε όλες τις τιµές σε ένα ελάχιστο επίπεδο
δηλ. στην πραγµατική αξία του εµπορεύµατος). Εποµένως τα κέρδη δεν
δηµιουργούνται στην πώληση, αλλά κατά την διάρκεια της παραγωγής. Πιο
συγκεκριµένα, οφείλονται στην διάφορα ανάµεσα στην αξία της εργασίας ως
εµπορεύµατος και στην αξία η οποία προστίθεται στα εµπορεύµατα από τους
εργάτες. ∆ηλ. θεώρησε ότι ποτέ δεν πληρώνεται όλη η αξία της εργασίας και αυτό
που υπολείπεται το ονόµασε υπεραξία. ∆ηλ. η υπεραξία είναι εκείνο το κοµµάτι της
αξίας της εργασίας το οποίο δεν εδόθη, αφήνοντας έτσι ένα περιθώριο σε σχέση
µε την υψηλότερη αξία του προϊόντος, ώστε να µείνει κέρδος στον πωλητή καθώς
ο αγοραστής πλήρωσε την πραγµατική αξία του προϊόντος. Από την υπεραξία
αυτή ο καπιταλιστής πληρώνει την πρόσοδο στον γαιοκτήµονα, τον τόκο στην
τράπεζα και κρατάει τα υπόλοιπα ως κέρδος.
Η επόµενη ιδέα που εισήγαγε ο Marx ήταν η πτώση του ποσοστού κέρδους των
καπιταλιστών και η επακόλουθη αναπόφευκτη κρίση. Ο ανταγωνισµός αναγκάζει
τις επιχειρήσεις να δίνουν τον λιγότερο δυνατό µισθό αλλιώς θα χάσουν τα
περιθώρια κέρδους και θα χρεοκοπήσουν από τον ανταγωνισµό αυτών που δεν
δίνουν αυξήσεις µισθών πάνω από το όριο επιβίωσης των εργατών. Οι χαµηλοί
όµως µισθοί περιορίζουν την αγοραστική δύναµη των εργατών-καταναλωτών και
δυσκολεύουν τις πωλήσεις για όλους. Εκεί βρίσκεται το σπέρµα των κρίσεων.
Αυτός ο κύκλος περιοδικών κρίσεων που ακολουθούνται από µεγαλύτερη
ανάπτυξη (όσο υπάρχουν επινοήσεις βελτίωσης της παραγωγικότητας στο κυνήγι
του κέρδους) είπε ο Marx είναι χαρακτηριστικό του καπιταλισµού. Ακόµα και αν ο
καπιταλισµός προσφέρει µια περίοδο µεγέθυνσης οδηγούµενης από την
συσσώρευση κεφαλαίου, µε τους καπιταλιστές να επανεπενδύουν τα κέρδη τους
σε περισσότερα και καλύτερα µηχανήµατα, αυτό δεν µπορεί να διατηρείται επ’
άπειρον, κάποια στιγµή θα εξαντληθεί αυτή η δυναµική.
Καθώς η παραγωγή βελτιώνεται, κάθε µονάδα προϊόντος ενσωµατώνει όλο και
λιγότερη ανθρώπινη εργασία. Και καθώς είναι η τελευταία που καθορίζει την αξία
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των εµπορευµάτων, ακολουθεί µείωση των αξιών, η πτώση των τιµών και
κατάρρευση του ποσοστού κέρδους. Τότε οι επιχειρήσεις που είχαν το
χαµηλότερο περιθώριο κέρδους θα µπουν σε ζηµιές και θα χρεοκοπήσουν
προκαλώντας αρνητική αλυσιδωτή αντίδραση: οι εργάτες που θα µείνουν άνεργοι
θα περικόψουν τις αγορές τους και έτσι θα µειώσουν ακόµα περισσότερο τα κέρδη
κάποιων άλλων επιχειρήσεων οι οποίες θα αναγκαστούν τότε να απολύσουν
περισσότερους εργαζόµενους κ.ο.κ. Τότε θα φτάσουµε σε µια κατάσταση µε
αύξηση ανεργίας και µείωση της κατανάλωσης παρά την ύπαρξη αγαθών στις
αποθήκες.
Οι κρίσεις αυτές του καπιταλισµού έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από
τις µέχρι τότε κρίσεις που ήσαν κρίσεις έλλειψης αγαθών (π.χ. θεοµηνίες που
κατέστρεφαν η σοδειά, αρρώστιες στα φυτά, ακρίδες, πόλεµοι που εµπόδιζαν τις
καλλιέργειες και τα παρόµοια). Οι κρίσεις του καπιταλισµού είναι κρίσεις
υπερπαραγωγής δηλ. οι αποθήκες των εργοστασίων είναι γεµάτες αλλά δεν έχουν
λεφτά οι καταναλωτές (που είναι 90% εργάτες) να τα αγοράσουν οπότε κλείνουν
αφού δεν έχει νόηµα να βγάλουν και άλλα προϊόντα (και όχι διότι δεν µπορούν).
Το πρόβληµα είναι ότι δεν µοιράστηκαν σωστά τα κέρδη αλλά έγινε συσσώρευση
του κεφαλαίου µέσω των κερδών που δεν αποδίδουν την υπεραξία µε
αποτέλεσµα να µην µείνουν αρκετά στα χέρια των εργατών-καταναλωτών των
προϊόντων και να µην έχει νόηµα από την άλλη να τα κρατούν οι καπιταλιστές
αφού πια η επανεπένδυση (που ήταν η χρήση των κερδών µέχρι την κρίση δεν
έχει πια νόηµα). Άρα οι λέξεις κλειδιά για τον Μarx που εξηγούν όλα τα
προβλήµατα του καπιταλισµού είναι
•

υπεραξία,

•

συγκέντρωση κεφαλαίου,

•

κρίσεις υπερπαραγωγής.

Σε κάποιο σηµείο, η ύφεση θα έχει βαθύνει τόσο πολύ, πού η παραγωγή θα πέσει
στα επίπεδα κατανάλωσης και όσες επιχειρήσεις έχουν επιβιώσει θα αρχίσουν να
πηγαίνουν καλύτερα. Αυτό θα συµβεί διότι, µε πολλούς από τους ανταγωνιστές
τους να έχουν τεθεί εκτός αγοράς, θα απολαµβάνουν ένα πολύ µεγαλύτερο
µερίδιο αγοράς. Παρά το ότι η πίττα θα έχει συρρικνωθεί, θα υπάρχουν πολύ
λιγότερες επιχειρήσεις που θα ανταγωνίζονται για κάποιο κοµµάτι. Επιπρόσθετα,
µέσω της δηµιουργίας ανενεργού κεφαλαίου και εργασίας, οι τιµές των οποίων θα
πέσουν κάτω από τις αξίες τους, η ύφεση θα µειώσει τα κόστη των επιχειρήσεων.
Με απλά λόγια, κατά την διάρκεια της ύφεσης, οι επιχειρήσεις που θα έχουν
επιβιώσει θα είναι σε θέση να αγοράσουν από τις χρεοκοπηµένες, πρώτες ύλες,
ηλεκτρονικό εξοπλισµό και µηχανήµατα για ένα κοµµάτι ψωµί. Αλλά επίσης θα
βρίσκουν και εργάτες αναγκασµένους να εργαστούν για χαµηλότερους µισθούς
αλλά και µε µεγαλύτερη προθυµία που ανεβάζει την παραγωγικότητά τους. Καθώς
πάλι λοιπόν επεκτείνονται οι επιχειρήσεις που επιβίωσαν, ξεκινούν µια νέα
αλυσιδωτή αντίδραση, αυτή την φορά προς τα πάνω, η οποία αυξάνει την
παραγωγή, την απασχόληση και εποµένως την ζήτηση και πάλι ξανά την
συσσώρευση κεφαλαίου. Η οικονοµία βγαίνει από την ύφεση και εισέρχεται σε µια
περίοδο µεγέθυνσης. Και πάλι όµως, η άνοδος εµπεριέχει τον σπόρο της
επόµενης ύφεσης. Και ούτω καθεξής. Ο Marx προχώρησε στην πρόβλεψη ότι
κάθε ύφεση αναζωογονεί τον καπιταλισµό, καθώς προκαλεί µια διαδικασία
«φυσικής» επιλογής µέσω της όποίας οι ισχυρότερες επιχειρήσεις επιβιώνουν µε
τίµηµα την καταστροφή των λιγότερο αποδοτικών.
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∆ηλαδή µέσω της κρίσης ο καπιταλισµός ξεφορτώθηκε τις λιγότερο
αποτελεσµατικές επιχειρήσεις και κράτησε τις καλύτερες δηλ. κάτι που θυµίζει την
θεωρία του ∆αρβίνου για την βελτίωση των ειδών µέσω της φυσικής επιλογής που
επιλέγει τους καλύτερα προσαρµοσµένους (survival of the fittest). Γι’ αυτό οι
οπαδοί του καπιταλισµού τον χαρακτηρίζουν σαν το σύστηµα που µιµείται την
φύση στην εξέλιξή του και στις συνεχείς προσαρµογές του στις εκάστοτε ιστορικές
συνθήκες που θα του εξασφαλίζει µακροηµέρευση εις πείσµα των αντιπάλων του.
Την διαδικασία αυτή, πολλά χρόνια µετά τον Marx, ο Αυστριακός οικονοµολόγος
Joseph Schumpeter την χαρακτήρισε ως την διαδικασία της «δηµιουργικής
καταστροφής».
Αντίθετα τότε ο Marx πίστευε ότι µε κάθε ύφεση, η φτώχεια και η ανισότητα θα
οξύνονταν. Και κάθε νέα περίοδος µεγέθυνσης θα είναι όλο και λιγότερο πιθανό
να αναπληρώσει την οικονοµική ζηµιά που προκλήθηκε από την προηγούµενη
ύφεση. Έτσι είπε ότι εκτός από τις περιοδικές κρίσεις ο καπιταλισµός υποφέρει
από την γενική κρίση που συνεχώς αλλά σταδιακά οξύνεται. Κάποια στιγµή, ο
καπιταλισµός θα εξαντλήσει την δυνατότητά του να καινοτοµεί και να χρησιµοποιεί
όλο και πιο αποδοτικά τους διάφορους πόρους (ιδιαίτερα τους ανθρώπινους). Για
τον Marx, η απάντηση σε αυτόν τον µάταιο κύκλο είναι ο σχεδιασµός ενός πιο
ορθολογικού οικονοµικού συστήµατος: του σοσιαλισµού.

Απόψεις του Karl Marx από «Το Κεφάλαιο», 1867
"Το κεφάλαιο είναι απονεκρωµένη εργασία, η οποία σαν βρυκόλακας ζει µόνο
αποµυζώντας ζωντανή εργασία, και όσο ζει τόσο περισσότερη εργασία αποµυζά."
Τόµος I, Κεφ. 10
"Η καπιταλιστική παραγωγή, κατά συνέπεια, αναπτύσσει την τεχνολογία και τον
συνδυασµό των διαφόρων διαδικασιών σε ένα κοινωνικό σύνολο µόνο µέσω της
απορρόφησης των πρωταρχικών πηγών κάθε πλούτου – της γης και της εργασίας"
Τόµος I, Κεφ. 13, (τελευταία παράγραφος)
Αλλά ενώ ανέλυσε διορατικά και διεξοδικά τον καπιταλισµό και τα προβλήµατά
του, δεν έδωσε λεπτοµέρειες για το πως θα λειτουργούσε ο σοσιαλισµός πλην της
κεντρικής ιδέας ότι τα µέσα παραγωγής δεν θα έπρεπε να ανήκουν στους
καπιταλιστές αλλά να είναι κοινό κτήµα, αυτό που είναι και η ειδοποιός διαφορά
του κοµµουνισµού, ο οποίος ορίζεται σαν το κοινωνικό σύστηµα όπου υπάρχει
κοινοκτηµοσύνη των µέσων παραγωγής. Κοινωνίες µε κοινοκτηµοσύνη µέσων
παραγωγής δηµιουργήθηκαν, αρχικώς στην ΕΣΣ∆, και µετά τον Β’ Παγκόσµιο
πόλεµο και στην Ανατολική Ευρώπη και αλλού.
Υποτίθεται ότι δεν θα αντιµετώπιζαν κρίσεις αφού αυτές κατά τον Marx είναι ίδιον
του καπιταλισµού. Ωστόσο αυτές βίωσαν µια τεράστια και καταστροφική κρίση και
κατέρρευσαν το 1990 µε φοβερές συνέπειες για τους κατοίκους τους. Από την
άλλη ο καπιταλισµός συνέχισε τις κοινωνικές προσαρµογές που ανακουφίζουν την
κυκλικότητά του. Επι παραδείγµατι καθιερώθηκαν κλαδικές συµβάσεις µε τα
σωµατεία που επιτρέπουν την αύξηση µισθών ταυτόχρονα σε όλες τις
επιχειρήσεις ενός κλάδου χωρίς να επωφελείται η επιχείρηση που δεν έδωσε
αύξηση έναντι αυτής που έδωσε. Αυτό ανακούφισε το πρόβληµα της µείωσης της
συνολικής αγοραστικής δύναµης. Επίσης, οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν σε
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περιόδους κρίσεως να υποκαθιστούν την κατανάλωση των ιδιωτών κ.α. Έτσι ο
καπιταλισµός όλο περνά κρίσεις και όλο επιβιώνει βελτιούµενος. Ωστόσο παρά τις
βελτιώσεις, δεν παύει να εξακολουθεί να εµφανίζει όλα τα αρνητικά
χαρακτηριστικά που επεσήµανε ο Marx πριν ενάµιση αιώνα. Αυτή την εποχή
µάλιστα είµαστε µάρτυρες µιάς από τις χειρότερες κρίσεις του εδώ και 80 χρόνια.
∆εν είναι λοιπόν παράλογο να αναρωτηθούµε αν έχουν αλλάξει θεµελιωδώς τα
πράγµατα από την εποχή αυτών των τριών µεγάλων στοχαστών που
καταπιάστηκαν και µε θέµατα που θα τα χαρακτηρίζαµε οικονοµικά. Γι’ αυτό έχει
αξία ακόµα να µελετούµε τις απόψεις τους καθώς µάλιστα η οικονοµία, σε
αντίθεση π.χ. µε τα µαθηµατικά, δεν είναι αντικείµενο οµοφωνίας. ∆ηλ. ενώ στα
µαθηµατικά δεν υπάρχουν «απόψεις» απλά υπάρχουν αυτά που αποδεικνύονται
(και τα δέχονται ακόµα και όσοι δεν τα καταλαβαίνουν) και αυτά που δεν
αποδεικνύονται (και δεν έχει νόηµα να «πείσεις» άλλους για ό,τι νοµίζεις πως
ισχύει). Επι παραδείγµατι, αν ένας τεράστιος αριθµός µε τρισεκατοµµύρια ψηφία
και το παραγοντικό στο τέλος είναι πρώτος αριθµός δεν µπορεί σήµερα να
απαντηθεί από κανένα και όµως ξέρουµε ότι απάντηση υπάρχει.
Στην οικονοµία υπάρχουν απόψεις και µάλιστα πολλάκις τις υποστηρίζουν µε
φανατισµό ακόµα και άνθρωποι που δεν κατανοούν ούτε την ορολογία. Στα
πλαίσια αυτά, οι απόψεις των τριών αυτών συνοψίζουν τα προηγηθέντα στην
ιστορία της οικονοµικής και λειτουργούν σαν καλό ερέθισµα για όποιον θέλει να
µελετήσει τα οικονοµικά. Ας τα κρατήσουµε λοιπόν σαν ξεκίνηµα χωρίς να
πιστεύουµε ότι έλυσαν το υπερ-πολύπλοκο πρόβληµα της κατανόησης της
λειτουργίας των κοινωνιών και των οικονοµιών τους. Είναι τόσο πολύπλοκη η
ανθρώπινη κοινωνία και µεταλλάσσεται τόσο πολύ µε τον χρόνο, που ποτέ τα
πράγµατα δεν είναι τόσο απόλυτα και γραµµικά ώστε αυτές οι θεωρίες να έχουν
απόλυτη και διαρκή ισχύ. Πολλοί παράγοντες και πολλές θεωρήσεις διαπλέκονται.
Το καλύτερο που µπορούµε να περιµένουµε από τις θεωρίες και τους σοφούς
είναι να ισχύουν µερικά κάποια εποχή σε κάποια κοινωνία. ∆εν υπάρχει γενική
θεωρία για τόσο πολύπλοκα συστήµατα όπως η ανθρώπινη κοινωνία.
Πολλοί θα µπορούσαν εύλογα να αναρωτηθούν πώς θεωρούµε σοφούς και
µελετάµε τις απόψεις ανθρώπων µε αντικρουόµενες εξηγήσεις, όπως π.χ. του
Smith και του Marx πιο πάνω. Η εξήγηση σε αυτό είναι ότι εξακολουθούµε να µην
ξέρουµε το απόλυτα σωστό (ίσως να µην υπάρχει σε θέµατα που εµπλέκεται η
ανθρώπινη ψυχολογία) και αυτό που ξέρουµε είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έδωσαν
ερεθίσµατα και εξηγήσεις που διερευνούν από τη σκοπιά τους τα τεθέντα
ζητήµατα και έχουν αξία στις ειδικές συνθήκες και εποχές. Χωρίς να έχουν
γενικευµένη αξία, µας επιτρέπουν να τα χρησιµοποιήσουµε σαν εργαλεία
ανάλυσης. ∆εν είναι τυχαίο ότι όλα τα κράτη σήµερα έχουν µεικτές οικονοµίες που
αξιοποιούν και τις δυνατότητες των αγορών αλλά και ισχυρές κρατικές
παρεµβάσεις.
Επιµύθιο
Παρά την πολυπλοκότητα των ζητηµάτων που εξετάζουµε, µπορεί να κάνει κανείς
µια γενική παρατήρηση. Η συγκέντρωση εξουσίας ποτέ δεν έφερε καλύτερα
αποτελέσµατα από την διάχυσή της. Μάλιστα είναι το µόνο χαρακτηριστικό που
κινείται παράλληλα µε την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης της ανθρωπότητας.
Έτσι από τους φύλαρχους, αρχηγούς και βασιλιάδες και φεουδάρχες µε την
απόλυτη εξουσία, πήγαµε (όχι γραµµικά) σε διαχωρισµό της εκτελεστικής
εξουσίας από την νοµοθετική (δεν νοµοθετεί ο βασιλιάς), της δικαστικής (ώστε να
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µπορούν να δικαστούν και οι άρχοντες). Και επειδή υπάρχει κίνδυνος να µείνει
στα λόγια η διάχυση των εξουσιών δηµιουργήθηκε η ανεξαρτησία της
δηµοσίευσης (που δηµιουργεί την λεγόµενη 4η εξουσία) καθώς και το δικαίωµα
του συνέρχεσθαι (προσφέροντας βήµα κριτικής) και συνεταιρίζεσθαι
(προσφέροντας δυνατότητα οικονοµικής δράσεις στους πολίτες). Στα πλαίσια
αυτά είναι σηµαντικό η οικονοµική εξουσία να µην είναι αποκλειστικά στα χέρια
της εκτελεστικής (όπως ήταν στον καταρρεύσαντα υπαρκτό σοσιαλισµό), ούτε να
µπορεί να πάρει τεράστια ισχύ και να υπαγορεύει λύσεις στην εκτελεστική εξουσία
(όπως πολλάκις πολυεθνικές εταιρείες κατάφεραν να κάνουν σε µικρές χώρες
αλλά και σε αυτές τις ΗΠΑ µε πρόσφατο παράδειγµα τράπεζες της Wall street).
Μέσα στην πολυπλοκότητα της κοινωνίας είναι τουλάχιστον σαφές ότι κάτι µεικτό
πρέπει να θεσµοθετείται στο οικονοµικό σύστηµα που θα επιτρέπει τον έλεγχο της
οικονοµικής ισχύος από το πολιτικό σύστηµα αλλά και δεν θα αφήνει όλη την
οικονοµική ισχύ στα χέρια των κυβερνήσεων που έχουν αποδειχθεί ότι
λειτουργούν για κάποιους κύκλους συµφερόντων µε κεντρικό το συµφέρον της
οµάδας-παρέας µε επόµενο κύκλο το κοµµατικό συµφέρον και παραέξω τους
προσκολληµένους
ψηφοφόρους-αποδέκτες
χαριστικών
ενεργειών
µε
ανταλλάγµατα κ.ο.κ. Αυτό το σύστηµα αφήνει τους αδύναµους και µη
οργανωµένους απέξω προς τελική ζηµιά όλων. Άρα το πρόβληµα έχει µετατραπεί
σε αναζήτηση της σωστής ισορροπίας εξουσιών. Σε αυτό θα βοηθήσει η
κατανόηση των βασικών παραµέτρων της οικονοµίας που θα επισκεφθούµε στα
επόµενα κεφάλαια.
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Κεφάλαιο 3
Οικονοµικοί Πόροι

3.1 Οι συντελεστές της παραγωγής
Οι οικονοµικοί πόροι περιλαµβάνουν το ανθρώπινο δυναµικό και όλα όσα
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή των αγαθών και των υπηρεσιών που οι
άνθρωποι επιθυµούν. Στην οικονοµική επιστήµη αυτοί οι πόροι αποκαλούνται
συντελεστές της παραγωγής. Είθισται να κατατάσσονται σε τρεις κύριες
κατηγορίες
Α Φυσικοί πόροι
Πρόκειται για τους πόρους που παρέχονται από τη φύση και όχι από τους
ανθρώπους. Η λέξη γη χρησιµοποιείται για να περιγράψει τα δώρα της φύσης.
Β Ανθρώπινοι Πόροι
Αφορούν την ενέργεια, τις ικανότητες, δεξιότητες και τις γνώσεις του εργαζόµενου
πληθυσµού. Αυτοί οι πόροι αναφέρονται ως εργασία.
Γ Μεταποιηµένοι Πόροι
Ο όρος κεφάλαιο χρησιµοποιείται για να περιγράψει τους µεταποιηµένους
πόρους. Αποτελούνται από εργοστάσια, µηχανήµατα παραγωγής, δρόµους,
σιδηροδρόµους, σταθµούς παραγωγής ενέργειας, αποβάθρες εκφόρτωσης, κλπ.
Πολλοί οικονοµολόγοι συµπεριλαµβάνουν κι έναν τέταρτο συντελεστή παραγωγής
- τον επιχειρηµατία. Πρόκειται για το άτοµο (ή τα άτοµα) που οργανώνει τη γη, την
εργασία και το κεφάλαιο σε µονάδες παραγωγής. Αυτές οι µονάδες παραγωγής
αναφέρονται ως εταιρείες.
3.2 Γη
Ο όρος “γη” εµπεριέχει όλα εκείνα τα δώρα της φύσης τα οποία είναι διαθέσιµα για
την ικανοποίηση των επιθυµιών µας. Συνεπώς περιλαµβάνει
•

τη φυσική γονιµότητα του εδάφους,

•

τα ορυκτά στην επιφάνεια της Γης και

•

τα δάση, τους ποταµούς και τα πλούτη της θάλασσας.

Ένα εκπληκτικά µικρό µέρος της επιφάνειας της Γης είναι κατοικήσιµο για τους
ανθρώπους. Το 72% της επιφάνειας του πλανήτη καταλαµβάνεται από ωκεανούς,
γεγονός το οποίο αφήνει µόνο ένα 28% ως ξηρά. Όµως ένα µεγάλο κοµµάτι αυτής
της γης δεν είναι κατάλληλο για εποικισµό αφού καλύπτεται από πάγους,
ερήµους, τροπικές ζούγκλες, ή θεόρατες οροσειρές.
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Το γεγονός ότι η γη, σε αντίθεση µε την εργασία και το κεφάλαιο, έχει
περιορισµούς ως προς την προσφορά οδήγησε ορισµένους πρώιµους
οικονοµολόγους στο να κάνουν κάποιες απαισιόδοξες προβλέψεις. Στα τέλη του
19ου αιώνα, ο Thomas Malthus διέβλεψε ελάχιστες προοπτικές οποιασδήποτε
µόνιµης βελτίωσης στο βιοτικό επίπεδο. Θεωρούσε πως ο πληθυσµός έχει την
φυσική τάση να αυξάνεται γρηγορότερα από την παραγωγή τροφής προερχόµενη
από µια καθορισµένη έκταση γης. Τα γεγονότα που ακολούθησαν τον διέψευσαννέες αχανείς τροφοπαραγωγικές περιοχές αναπτύχθηκαν στον αποκαλούµενο Νέο
Κόσµο και το υψηλότερο βιοτικό επίπεδο οδήγησε στη µείωση του ποσοστού των
γεννήσεων. Παρ' όλα αυτά, τα τωρινά υψηλά ποσοστά στην αύξηση του
πληθυσµού σε µέρη της Αφρικής και της Ασίας δηµιουργούν φόβους πως ίσως
τελικά οι προβλέψεις του Malthus επιβεβαιωθούν.
Τα περισσότερα από τα προβλήµατα στις οικονοµικές επιστήµες, ωστόσο, δεν
σχετίζονται µε τη συνολική προσφορά γης αλλά µε την προσφορά γης για
συγκεκριµένη χρήση. Αυτή µπορεί να διαφοροποιείται αφού το ίδιο κοµµάτι γης
µπορεί συχνά να χρησιµοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους. Η προσφορά γης για να
χρησιµεύσει ως βοσκότοπος µπορεί να αυξηθεί µε την αντίστοιχη µείωση της
έκτασης της αρόσιµης γης. Η προσφορά γης για ανοικοδόµηση δύναται να
αυξηθεί µειώνοντας την προσφορά αγροτικής γης. Είδαµε σε προηγούµενο
κεφάλαιο και τους φόβους του David Ricardo για το πρόβληµα της περιορισµένης
ποσότητας γης. Ωστόσο η χρήση της γης έχει περάσει σε µεγάλο βαθµό στην
κοινωνία και λίγη έµεινε στους γαιοκτήµονες.
Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ωστόσο, που η προσφορά γης για συγκεκριµένη
χρήση είναι απόλυτα καθορισµένη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι ο
αριθµός των τοποθεσιών-χώρων για µαγαζιά, γραφεία, τράπεζες, καφετέριες, κλπ.
σε κεντρικές οδούς. ∆εν υπάρχει κάτι που να µπορεί να γίνει για να αυξηθεί η
προσφορά τέτοιων χώρων. Είναι επίσης γεγονός πως η προµήθεια ορυκτών από
την επιφάνεια του πλανήτη είναι αυστηρά περιορισµένη. Αυτό το δεδοµένο έγινε
αντιληπτό σε όλους µας µε αφορµή τις ανησυχίες που εκφράζονται στις µέρες µας
για τη µελλοντική προσφορά πετρελαίου. Τα ορυκτά αποτελούν
αναντικατάστατους πόρους.
Το εισόδηµα από την ενοικίαση γης ονοµάζεται γαιοπρόσοδος
3.3 Εργασία
Ο όρος “εργασία” σηµαίνει την ανθρώπινη προσπάθεια όλων των µορφώνχειρωνακτική και πνευµατική, ειδικευµένη ή ανειδίκευτη.
Η προσφορά εργασίας
Η ποσότητα της παραγωγής εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από τον αριθµό των
διαθέσιµων εργατών και από τον αριθµό των ωρών, κατά µέσο όρο, τις οποίες
είναι προετοιµασµένος κάθε εργάτης να δουλέψει. Οποιαδήποτε µεταβολή στη
διάρκεια της εργάσιµης εβδοµάδας ή των ετήσιων διακοπών θα επηρεάσει,
προφανώς, την προσφορά εργασίας. Κατά συνέπεια, η προσφορά εργασίας µιας
χώρας βασίζεται
•

στον αριθµό του συνολικού πληθυσµού,
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•

στην αναλογία του συνολικού πληθυσµού που είναι διαθέσιµος και πρόθυµος
να εργαστεί και

•

στον µέσο όρο του αριθµού των ωρών (ανά εβδοµάδα ή έτος) που εργάζεται
το κοµµάτι του ικανού προς εργασία πληθυσµού.

Η αποτελεσµατικότητα της εργασίας
Παρόλο που η συνολική προσφορά εργασίας είναι πολύ σηµαντική για τον
καθορισµό της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών µιας χώρας, η ποιότητα ή η
αποτελεσµατικότητα της εργασίας είναι εξίσου σηµαντική.
Η αποτελεσµατικότητα της εργασίας θεωρείται γενικά η παραγωγικότητά της και
συνήθως µετράται βάσει της παραγωγής ανά εργατώρα. Πολλοί και διάφοροι
παράγοντες µπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα της εργασίας. Κάποιες
από τους πιο σηµαντικούς είναι:
Α Παιδεία και εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις

Το επίπεδο της γενικής παιδείας και η ποικιλία και ποιότητα των εγκαταστάσεων
εκπαίδευσης, που διατίθενται στον πληθυσµό, αποτελούν πιθανόν τους πιο
σπουδαίους παράγοντες επίδρασης στην αποτελεσµατικότητα της εργασίας στις
σύγχρονες οικονοµίες.
Β Συνθήκες εργασίας

Χώροι εργασίας υγροί, πολύ ψυχροί ή πολύ θερµοί, µε ακατάλληλο φωτισµό και
εξαερισµό, χώροι γενικότερα καταθλιπτικοί δεν ενθαρρύνουν τον κόσµο, που
δουλεύει σε αυτούς, να δώσει τον καλύτερο εαυτό του.
Γ ∆ιαχείριση και εξοπλισµός

Οι εργαζόµενοι σε εταιρείες που είναι καλά οργανωµένες, απολαµβάνουν σωστή
διαχείριση από τους προϊσταµένους τους και χρησιµοποιούν σύγχρονο
εξοπλισµό, θα είναι γενικά πιο αποδοτικοί από τους οµολόγους τους σε εταιρείες
µε φτωχό εξοπλισµό και κακή διαχείριση.
3.4 Κεφάλαιο
Τα αγαθά τα οποία έχουν ζήτηση αυτά καθαυτά, επειδή προσφέρουν άµεση
ικανοποίηση, χαρακτηρίζονται ως καταναλωτικά αγαθά. Η λίστα τέτοιων
προϊόντων είναι σχεδόν ατελείωτη αλλά προφανώς περιλαµβάνει τρόφιµα,
ρουχισµό, έπιπλα σπιτιού, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κλπ.
Τα κεφαλαιουχικά αγαθά δεν είναι επιθυµητά αυτά καθαυτά, αλλά επειδή
συµβάλλουν ώστε οι εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους σε καταναλωτικά
αγαθά. Κάποια παραδείγµατα κεφαλαιουχικών αγαθών δόθηκαν στην αρχή αυτού
του κεφαλαίου.
Το εάν ένα αγαθό θα ταξινοµηθεί ως καταναλωτικό ή κεφαλαιουχικό εξαρτάται
ορισµένες φορές από τη χρήση που θα του κάνουµε. Μια ραπτοµηχανή, που έχει
αποκλειστικά οικιακή χρήση και χρησιµεύει για να φτιάχνει και να επιδιορθώνει
ρούχα και διάφορα άλλα αντικείµενα για την οικογένειά µας, αποτελεί
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καταναλωτικό αγαθό. Από την άλλη, µια ραπτοµηχανή, η οποία χρησιµοποιείται
σε ένα εργοστάσιο παραγωγής ενδυµάτων, αποτελεί κεφαλαιουχικό αγαθό.
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό γνώρισµα της σύγχρονης βιοµηχανίας κατασκευών
είναι η ιδιαίτερα µεγάλη ποσότητα κεφαλαίου που χρειάζεται κάθε εργάτης για να
κάνει τη δουλειά του. Σε βιοµηχανίες, όπως εκείνες που παράγουν αυτοκίνητα,
πετρέλαιο, χηµικά και χάλυβα, το ποσό κεφαλαίου ανά εργαζόµενο ανέρχεται σε
εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Μορφές κεφαλαίου
Οι επιχειρήσεις συνήθως διαχωρίζουν το κεφάλαιό τους σε πάγιο και κινητό.
Πάγιο κεφάλαιο

Από την ονοµασία κατανοούµε πως πρόκειται για κεφάλαιο µε µακρά διάρκεια
ζωής και αποτελείται από πράγµατα, η µορφή των οποίων δε µεταβάλλεται κατά
τη διαδικασία παραγωγής. Μια κατασκευαστική εταιρεία θα περιέγραφε τα κτίρια
και τα µηχανήµατά της ως πάγιο κεφάλαιο. Για έναν αγρότη το πάγιο κεφάλαιο
συνιστούν περιουσιακά στοιχεία όπως αχυρώνες, στάβλοι αγελάδων, µηχανές
αρµέγµατος και τρακτέρ.
Κινητό κεφάλαιο

Περιλαµβάνει όλα όσα “εξαντλούνται” κατά τη διαδικασία παραγωγής, δηλαδή
µετατρέπονται και µεταλλάσσονται. Οι σπόροι και τα λιπάσµατα ενός αγρότη, τα
αποθέµατα σε δέρµα ενός κατασκευαστή υποδηµάτων, καθώς και οι προµήθειες
ξυλείας ενός επιπλοποιού αποτελούν κάποια χαρακτηριστικά παραδείγµατα
κινητού κεφαλαίου. Οι εταιρείες συµπεριλαµβάνουν στο κινητό κεφάλαιο και τα
χρηµατικά τους αποθέµατα (κεφάλαια κίνησης) που προορίζονται για τα
“τρέχοντα” έξοδα (π.χ. αγορά υλικών και µισθοδοσία).
Η προσφορά κεφαλαίου
Οι συντελεστές της παραγωγής που χρησιµοποιούνται για να δώσουν
κεφαλαιουχικά αγαθά θα µπορούσαν να έχουν χρησιµεύσει στην απόδοση
καταναλωτικών αγαθών. Εποµένως, η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών
µειώνει την πιθανή παραγωγή καταναλωτικών αγαθών. Το εναλλακτικό κόστος
της χρήσης πόρων για την ανέγερση εργοστασίων, την κατασκευή δρόµων,
γεφυρών, µηχανηµάτων και άλλων κεφαλαιουχικών αγαθών είναι η θυσία των
καταναλωτικών αγαθών, που θα µπορούσαν να έχουν παραχθεί µε τους πόρους
αυτούς.
Για ποιο λόγο είναι µια κοινότητα προετοιµασµένη να κάνει αυτήν την θυσία; Η
απάντηση είναι ότι η χρήση του κεφαλαίου αυξάνει σε µεγάλο βαθµό την
παραγωγικότητα µιας βιοµηχανίας. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται ξεκάθαρα
στην αυτοκινητοβιοµηχανία. Στο εργοστάσιο της Rover Group, για παράδειγµα, η
ροµποτική τράπεζα συναρµολόγησης ολοκληρώνει τη συγκόλληση και
συναρµολόγηση ενός σκελετού αυτοκινήτου σε 42 δευτερόλεπτα. Εποµένως,
είµαστε προετοιµασµένοι να αποδεχθούµε κάποιες µειώσεις στο βιοτικό µας
επίπεδο τώρα (µε την παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών) επειδή αυτά τα
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κεφαλαιουχικά αγαθά θα βοηθήσουν στην επίτευξη µιας πολύ µεγαλύτερης
απόδοσης καταναλωτικών αγαθών στο µέλλον.
Ως εκ τούτου, η προσφορά του κεφαλαίου εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο
είναι προετοιµασµένοι οι άνθρωποι να παραιτηθούν από ορισµένα καταναλωτικά
αγαθά τώρα. Στις σύγχρονες κοινωνίες η παραίτηση από την κατανάλωση παίρνει
τη µορφή της αποταµίευσης. Εάν δεν ξοδεύουµε ολόκληρο το εισόδηµά µας,
κάνουµε χωρίς κάποια καταναλωτικά αγαθά που θα µπορούσαµε να έχουµε
αγοράσει. Παρακάτω θα δούµε µε ποιόν τρόπο κάποιες από αυτές τις
αποταµιεύσεις συµβάλλουν στην πληρωµή για την παραγωγή κεφαλαιουχικών
αγαθών.
Επένδυση
Στην οικονοµική επιστήµη η λέξη “επένδυση” δε σηµαίνει την αγορά µετοχών στο
χρηµατιστήριο ή την τοποθέτηση χρηµάτων σε έναν αποταµιευτικό λογαριασµό. Ο
όρος χρησιµοποιείται για να περιγράψει την παραγωγή πραγµατικών
κεφαλαιουχικών αγαθών. Η επένδυση λαµβάνει χώρα κατά την παραγωγή των
αγαθών αυτών. Η ακαθάριστη επένδυση είναι η συνολική απόδοση
κεφαλαιουχικών αγαθών κατά τη διάρκεια µιας δεδοµένης χρονικής περιόδου,
συνήθως ενός έτους.
Τα κεφαλαιουχικά αγαθά όµως συνεχώς φθείρονται ή καθίστανται τεχνολογικά
ξεπερασµένα. Κατά συνέπεια, ένα µέρος της συνολικής παραγωγής
κεφαλαιουχικών αγαθών θα χρειαστεί να αντικαταστήσει τον φθαρµένο και
απαρχαιωµένο εξοπλισµό. Η απόσβεση αναφέρεται στην έκταση στην οποία ένα
απόθεµα κεφαλαίου χάνει την αξία του εξαιτίας της φθοράς και της απαξίωσης.
(Ένα µηχάνηµα απαξιώνεται- αχρηστεύεται όταν µπορεί να αντικατασταθεί από
ένα άλλο πολύ πιο αποδοτικό).
Η καθαρή επένδυση είναι η ετήσια αύξηση στο συνολικό απόθεµα του κεφαλαίου.
Θα είναι προφανώς µικρότερη από την ακαθάριστη επένδυση µιας και µέρος του
καινούριου κεφαλαίου θα χρειαστεί για να αντικατασταθεί το ξεπερασµένο και
φθαρµένο κεφάλαιο. Ως εκ τούτου:
Ακαθάριστη επένδυση- Απόσβεση= Καθαρή επένδυση
Το ποσοστό της καθαρής επένδυσης σε µια χώρα είναι κάτι πολύ σηµαντικό. Μας
αποκαλύπτει το ρυθµό µε τον οποίο αυξάνεται το αποθεµατικό κεφάλαιο της
χώρας αυτής. Η µελλοντική παραγωγικότητα βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στο
τωρινό ποσοστό της καθαρής επένδυσης.
3.5 Ο επιχειρηµατίας
Η γη, η εργασία και το κεφάλαιο απαιτούνται εάν πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η
παραγωγή. Εάν αφεθούν στην τύχη τους, ωστόσο, αυτοί οι συντελεστές
παραγωγής δεν δύνανται να παράξουν ο,τιδήποτε. Πρέπει να συγκεντρωθούν και
να οργανωθούν σε µια µονάδα παραγωγής. Κάποιος πρέπει να λαµβάνει τις
αποφάσεις σχετικά µε το τι θα παραχθεί και µε το πώς και το πού θα παραχθεί.
Επιπλέον, πρέπει να πληρωθούν οι υπηρεσίες που παρέχονται από τη γη, την
εργασία και το κεφάλαιο.
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Το άτοµο (ή τα άτοµα), που αναλαµβάνει τις ευθύνες και τα ρίσκα της χρήσης της
γης, της εργασίας και του κεφαλαίου και αποφασίζει τον τρόπο µε τον οποίο θα
χρησιµοποιηθούν αυτοί οι πόροι, αναφέρεται ως επιχειρηµατίας.
Οι επιχειρηµατίες, λοιπόν, είναι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις και το ρίσκο.
Πρέπει να παίρνουν ρίσκα επειδή αγοράζουν και χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες
των συντελεστών της παραγωγής χωρίς οποιαδήποτε εγγύηση ότι τα χρήµατα,
που θα αποκτήσουν θα καλύψουν το κόστος και θα βγάλουν κάποιο κέρδος. Είναι
η προσδοκία του κέρδους που τους πείθει να αποδέχονται το ρίσκο της
οργάνωσης και συνέχισης µιας επιχείρησης.
Οι επιχειρηµατίες ως οργανωτές και διαχειριστές που παίρνουν το ρίσκο,
αναγνωρίζονται ως τέταρτος συντελεστής παραγωγής. Σε µια ατοµική επιχείρηση
είναι εύκολο να αναγνωριστεί ο επιχειρηµατίας αφού ένα άτοµο παίρνει όλα τα
ρίσκα και τις σηµαντικές αποφάσεις. Σε µια µεγάλη εταιρεία, παρ' όλα αυτά, τα
ρίσκα φέρονται από τους ανθρώπους που βάζουν τα λεφτά τους στην επιχείρηση
( τους µετόχους), ενώ οι διοικητικές αποφάσεις λαµβάνονται από τους διευθυντές.
Τα διάφορα καθήκοντα του επιχειρηµατία εκτελούνται από διαφορετικές οµάδες
ατόµων.
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Κεφάλαιο 4
Οικονοµικά Συστήµατα

4.1 Η σηµασία της κατανοµής πόρων
Όλες οι κοινότητες καλούνται να αντιµετωπίσουν το ίδιο βασικό οικονοµικό
πρόβληµα: διαθέτουν περιορισµένες ποσότητες γης, εργασίας και κεφαλαίου, που
δε µπορούν να παραγάγουν αρκετά αγαθά και υπηρεσίες για να ικανοποιήσουν το
σύνολο των ανθρώπινων επιθυµιών, και πρέπει να αποφασίζουν για το πώς θα
χρησιµοποιηθούν αυτοί οι περιορισµένοι πόροι. Οι οικονοµολόγοι περιγράφουν
την κατάσταση αυτή ως πρόβληµα κατανοµής πόρων, επειδή το πρόβληµα είναι
πώς θα µοιραστούν (θα κατανεµηθούν δηλαδή) οι πόροι αυτοί, στους διάφορους
κλάδους της βιοµηχανίας και στα διάφορα επαγγέλµατα. Τα ακόλουθα ερωτήµατα
απεικονίζουν το είδος των προβληµάτων στα οποία πρέπει να βρεθούν λύσεις:
•

Θα πρέπει να αφιερώνονται περισσότεροι πόροι στη γεωργία και λιγότεροι στις
κατασκευές;

•

Θα πρέπει να αφιερώνονται περισσότεροι πόροι στον εκσυγχρονισµό των
σιδηροδρόµων και λιγότεροι στην κατασκευή αυτοκινητοδρόµων;

•

Θα πρέπει να χρησιµοποιούνται περισσότεροι από τους συντελεστές
παραγωγής στην απόδοση καταναλωτικών αγαθών και λιγότεροι στην
απόδοση κεφαλαιουχικών αγαθών;

•

Θα πρέπει να διατίθενται περισσότεροι πόροι στη βιοµηχανία παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας και λιγότεροι στη βιοµηχανία γαιάνθρακα;

Είναι προφανές ότι οι πόροι δεν επαρκούν για όλα. Π.χ. αν βάλουµε 30% των
πόρων για την γεωργία, 40% συνολικά στην βιοµηχανία (2% για παπούτσια, 4%
για ρούχα, κ.ο.κ.), και µετά 15% στην υγεία, 15% στην εκπαίδευση, δεν µας έχει
µείνει τίποτα για την διασκέδαση (θέατρα, ζωγραφική, µουσική), ούτε για την
εθνική άµυνα. Τότε πρέπει κάτι άλλο να κόψουµε. Προφανώς αν είχαµε καλύτερη
παραγωγικότητα (π.χ. ταϊζαµε όλο τον πληθυσµό µε µόλις 4-5% στην γεωργία
όπως καταφέρνει η Βρετανία και οι ΗΠΑ), τότε θα τα καταφέρναµε όλα. Στην Ινδία
το 1990 το 90% του πληθυσµού ήσαν γεωργοί και πάλι η πείνα δεν είχε
εξαλειφθεί! Να η σηµασία της παραγωγικότητας. Στην προσπάθεια να
ανταγωνισθεί στρατιωτικά τις ΗΠΑ, η εκλιπούσα ΕΣΣ∆ διέθετε τόσους πολλούς
πόρους που δεν έµεναν για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, δεδοµένου ότι
και στους δύο τοµείς η παραγωγικότηά της ήταν πολύ χαµηλότερη. Πάντως τελικά
κάθε χώρα πρέπει να αποφασίσει την κατανοµή πόρων που επιθυµεί και µπορεί
να πετύχει.
4.2 Τα ερωτήµατα που χρήζουν απάντησης από κάθε κοινωνία
Όλες οι κοινωνίες, από το πιο αποµακρυσµένο χωριό της Ινδίας µέχρι τη µεγάλη
εκβιοµηχανισµένη χώρα, πρέπει να βρουν τρόπους για να απαντήσουν στα
παρακάτω ερωτήµατα
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1 Ποια αγαθά και υπηρεσίες θα πρέπει να παραχθούν και σε ποιες ποσότητες;

Μια χώρα δύναται να παραγάγει µόνο κάποια από τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που επιθυµούν οι άνθρωποι που ζουν σ' αυτήν. Συνεπώς, πρέπει να επινοήσει
µια µέθοδο µε την οποία θα επιλέγει ποια συγκεκριµένα αγαθά και υπηρεσίες θα
παράγει. Εάν ο στόχος είναι να παράγει όλα όσα ικανοποιούν περισσότερο τις
επιθυµίες των ανθρώπων, τότε πρέπει να βρει έναν τρόπο να ανακαλύψει τι
πραγµατικά θέλουν οι άνθρωποι.
2 Με ποιον τρόπο θα πρέπει να παραχθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες;

Πολλά από τα προϊόντα εµπορίου µπορούν να παραχθούν µε τη χρήση διάφορων
µεθόδων παραγωγής. Μερικά µεταποιηµένα αγαθά µπορούν να παραχθούν είτε
από µικρές εταιρείες, που χρησιµοποιούν πολλή ειδικευµένη εργασία είτε µε
µεθόδους µαζικής παραγωγής, όπου απαιτείται µεγάλος κεφαλαιουχικός
εξοπλισµός. Όλες οι οικονοµίες, εποµένως, πρέπει να κάνουν επιλογές µεταξύ
διαφόρων µεθόδων παραγωγής.
3 Για ποιους θα πρέπει να παραχθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες;

Τα ερωτήµατα 1 και 2 είναι προβλήµατα της παραγωγής. Όµως, ακόµη κι αν τα
προβλήµατα της παραγωγής επιλυθούν, εξακολουθεί να υφίσταται το πρόβληµα
της κατανοµής- πώς θα πρέπει να γίνει ο καταµερισµός των προϊόντων, που
έχουν παραχθεί, µεταξύ των µελών της κοινότητας; Σε µια σύγχρονη οικονοµία τα
αγαθά και οι υπηρεσίες έχουν χρηµατικές τιµές. Αυτό συνεπάγεται πως άνθρωποι
µε υψηλότερα εισοδήµατα διεκδικούν µεγαλύτερα µερίδια από την εθνική
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών- θα έχουν υψηλότερα πραγµατικά εισοδήµατα.
Το βασικό πρόβληµα είναι το να αποφασιστεί ο τρόπος µε τον οποίο θα πρέπει να
διανεµηθεί το συνολικό πραγµατικό εισόδηµα. Για άλλη µια φορά, µπορούµε να
θέσουµε ορισµένα ερωτήµατα, τα οποία αποτελούν παραδείγµατα των δυσκολιών
στην εύρεση ικανοποιητικών λύσεων στο πρόβληµα αυτό
•

Θα πρέπει να υπάρχουν ίσα µερίδια για όλους;

•

Θα πρέπει εκείνοι που παράγουν περισσότερα να έχουν µεγαλύτερο µερίδιο
από όσους παράγουν λιγότερα;

•

Θα πρέπει οι ειδικευµένοι εργάτες να λαµβάνουν περισσότερα από τους
ανειδίκευτους;

•

Θα πρέπει το µερίδιο του κάθε ατόµου να βασίζεται στις ανάγκες του; (Και
ποιος είναι αυτός που θα πρέπει να αποφασίζει για το τι χρειάζεται ο καθένας;)

Υπάρχουν κι άλλα σηµαντικά ερωτήµατα που επηρεάζουν τον τρόπο µε τον οποίο
µια κοινωνία χρησιµοποιεί τους οικονοµικούς πόρους της. ∆ύο παραδείγµατα
δίδονται κάτωθεν.
Παρόν εναντίον µέλλοντος
Έχουµε δει πως η παραγωγή κεφαλαιουχικών αγαθών καθιστά εφικτή µια
µεγαλύτερη µελλοντική απόδοση καταναλωτικών αγαθών. Όµως η παραγωγή
κεφαλαιουχικών αγαθών σηµαίνει επίσης ότι η τωρινή απόδοση καταναλωτικών
αγαθών είναι µικρότερη από ότι θα µπορούσε να είναι.
Σε ποιο βαθµό είναι οι άνθρωποι προετοιµασµένοι να παραιτηθούν από κάποια
καταναλωτικά αγαθά σήµερα έτσι ώστε να µπορούν να έχουν µια αυξηµένη
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προσφορά τέτοιων αγαθών στο µέλλον; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό θα
καθορίσει τον τρόπο µε τον οποίο θα πρέπει να κατανεµηθούν οι πόροι ανάµεσα
στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών και στην αντίστοιχη κεφαλαιουχικών.
Υπάρχει κι ένα άλλο πρόβληµα όσον αφορά στην επιλογή µεταξύ παρόντος και
µέλλοντος. Πολλοί από τους πόρους που χρησιµοποιούµε σήµερα είναι
αναντικατάστατοι. Ο σύγχρονος πολιτισµός είναι σε µεγάλο βαθµό εξαρτηµένος
από αναντικατάστατα ορυκτά όπως το πετρέλαιο, ο χαλκός, ο ψευδάργυρος, ο
κασσίτερος, ο µόλυβδος, κλπ. Θα πρέπει να επωφεληθούµε στο µέγιστο από
αυτούς τους πόρους τώρα ή µήπως θα πρέπει να περιορίσουµε τη χρήση τους
έτσι ώστε να υπάρχουν προµήθειες διαθέσιµες για τις µελλοντικές γενιές;
Πλήρης αξιοποίηση
Είναι αρκετά προφανές πως µια χώρα δεν εκµεταλλεύεται στο έπακρο τους
οικονοµικούς πόρους της εάν ορισµένοι από αυτούς µένουν αδρανείς. Στα µέσα
της δεκαετίας του '80, πολλοί εργάτες και µεγάλες ποσότητες κεφαλαίου δεν
αξιοποιούνταν στις περισσότερες ανεπτυγµένες χώρες. Η πραγµατικές αποδόσεις
αγαθών και υπηρεσιών στις χώρες αυτές ήταν πολύ µικρότερες από τις δυνατές
αποδόσεις. Όλες οι χώρες θα ήθελαν να µπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τους
οικονοµικούς πόρους τους, αλλά πολλές από αυτές έχουν συναντήσει δυσκολίες
στην επίτευξη αυτού του στόχου.
4.3 Μορφές οικονοµικού συστήµατος
Τα οικονοµικά συστήµατα τα οποία έχουν υιοθετηθεί για την αντιµετώπιση αυτών
των οικονοµικών προβληµάτων διαφέρουν από χώρα σε χώρα - καθεµία έχει τα
δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο, κάποια από αυτά τα συστήµατα έχουν
αρκετές οµοιότητες µεταξύ τους και µπορούν να καταταχθούν σε τρεις ή τέσσερις
κατηγορίες.
Παραδοσιακές οικονοµίες
Εδώ απαντώνται κοινότητες µε σχετικά χαµηλό βιοτικό επίπεδο, όπου ο τρόπος
ζωής έχει παραµείνει ουσιαστικά αµετάβλητος επί αιώνες. Αποµονωµένα χωριά
σε Αφρική και Ασία και οι νοµαδικές φυλές των Βεδουίνων αποτελούν
παραδείγµατα παραδοσιακών οικονοµιών.
Σε αυτήν την µορφή οικονοµίας οι άνθρωποι ζουν σύµφωνα µε τις προσταγές των
πατροπαράδοτων εθίµων - κάνοντας τα πράγµατα µε τον τρόπο που γίνονταν
πάντα. Το τι πρόκειται να παραχθεί, ο τρόπος παραγωγής και καταµερισµού δεν
θεωρούνται οικονοµικά προβλήµατα αφού αυτού του είδους οι αποφάσεις έχουν
παρθεί προ πολλού. Αυτές οι οικονοµίες χαρακτηρίζονται ως οικονοµίες
επιβίωσης (subsistence economies), επειδή ό,τι παράγεται, ως επί το πλείστον,
επαρκεί για να καλύψει λίγο περισσότερο από το ελάχιστο που είναι αναγκαίο για
την επιβίωση.
Οικονοµίες (ελεύθερης) αγοράς
Οποιοσδήποτε διακανονισµός, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στους αγοραστές να
κάνουν συναλλαγές µε τους πωλητές, αναφέρεται ως αγορά. Μια οικονοµία
αγοράς είναι αυτή στην οποία οι άνθρωποι απολαµβάνουν σηµαντική ελευθερία
για να µπορούν να αγοράζουν ό,τι θέλουν και να πωλούν ό,τι παράγουν. Οι τιµές
καθορίζονται βάσει του µεγέθους της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και τις
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ποσότητες, τις οποίες οι προµηθευτές είναι προετοιµασµένοι να προσφέρουν
προς πώληση, δηλαδή βάσει των δυνάµεων της αγοράς, της προσφοράς και της
ζήτησης. Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά µιας οικονοµίας αγοράς
παρατίθενται παρακάτω.
1 Ατοµική ιδιοκτησία

Τα άτοµα δικαιούνται να κατέχουν, να ελέγχουν και να διαθέτουν προς πώληση
γη, κτίρια, µηχανήµατα και άλλους φυσικούς ή µεταποιηµένους συντελεστές
παραγωγής. Αυτό ακριβώς το γνώρισµα των οικονοµιών αγοράς επιφέρει τον
χαρακτηρισµό τους ως καπιταλιστικές οικονοµίες.
2 Ελευθερία επιλογής

Τα άτοµα είναι ελεύθερα να στήσουν µια επιχείρηση για ίδιον όφελος, οι εταιρείες
είναι ελεύθερες να αποφασίσουν τι και πώς θα πρέπει να παραχθεί, οι εργάτες
είναι ελεύθεροι να µπουν και να βγουν από ένα επάγγελµα και οι καταναλωτές
είναι ελεύθεροι να ξοδέψουν το εισόδηµά τους όπως αυτοί επιθυµούν.
3 Προσωπικό συµφέρον

Το σύστηµα ενθαρρύνει
δυνατό για τους ίδιους.
κέρδη τους, οι εργάτες
τους και οι καταναλωτές
τους.

τους ανθρώπους να κάνουν οτιδήποτε είναι το καλύτερο
Οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν τα
θα προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν τα εισοδήµατά
θα προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν την ικανοποίησή

4 Ο µηχανισµός των τιµών ( ανταγωνισµός)

Σε µια οικονοµία αγοράς, οι µεταβολές στη ζήτηση αγαθών και υπηρεσιών, ή οι
µεταβολές στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών, ή και τα δύο, προκαλούν
µεταβολές στις τιµές. Αυτές ακριβώς οι µεταβολές στις τιµές οδηγούν σε
µεταβολές στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται οι οικονοµικοί πόροι.
Για παράδειγµα, εάν η ζήτηση για ένα προϊόν αυξηθεί, το προϊόν αυτό θα καταστεί
ανεπαρκές και η τιµή του θα ανέβει. Αυτή η αύξηση στην τιµή θα κάνει πιο
προσοδοφόρα την παραγωγή του. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες που το παράγουν θα
αυξήσουν τις αποδόσεις τους και άλλες εταιρείες θα µπουν στον πειρασµό να
συµµετάσχουν σ' αυτόν τον κλάδο της βιοµηχανίας. Μια αύξηση στη ζήτηση,
συνεπώς, θα έχει ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιηθούν περισσότεροι πόροι για
την παραγωγή αυτού του προϊόντος.
Εάν η ζήτηση για ένα προϊόν µειωθεί, η τιµή του θα έχει πτωτική τάση. Η
παραγωγή του θα γίνει λιγότερο επικερδής και αυτό θα οδηγήσει σε µια πτώση
στην απόδοσή του. Λιγότεροι πόροι θα χρησιµοποιηθούν σ' αυτόν τον κλάδο της
βιοµηχανίας. Μια πτώση στο κόστος παραγωγής ενός προϊόντος θα ρίξει την τιµή
του. Οι καταναλωτές θα τείνουν να αγοράσουν περισσότερα σε χαµηλότερες τιµές
και η παραγωγή του προϊόντος θα αυξηθεί.
Σε µια οικονοµία αγοράς οι µεταβολές στις τιµές δρουν ως ένα είδος
προειδοποιητικού µηχανισµού προς τους παραγωγούς και τους καταναλωτές και
τους κάνουν να αλλάξουν τα σχέδιά τους. ∆ηλαδή έχουν ένα πολύ ευρύτερο ρόλο
από αυτόν που γίνεται αντιληπτός από τον µέσο άνθρωπο, µεταδίδουν σήµατα
προς δράση των δραστηριοποιουµένων στην οικονοµία (παραγωγών και
καταναλωτών). Η αγορά προάγει την ελευθερία δράσης και απελευθερώνει την

Αρχές Οικονοµικής - καθ. Αγγελόπουλος Ιωάννης

31

ΤΕΙ Πειραιά - Τµήµα Αυτοµατισµού

δηµιουργικότητα των ανθρώπων να επινοούν λύσεις για να επωφεληθούν και να
βελτιώσουν την θέση τους. Από την άλλη προάγει και τον ατοµικισµό κινήτρων αν
και για την επίτευξη των ατοµικών στόχων το καλύτερο µέσον είναι η συλλογική
δράση που οδηγεί στο σχηµατισµό εταιρικών συµπράξεων.
5 Περιορισµένος ρόλος των κυβερνήσεων

Μια οικονοµία αγοράς συχνά περιγράφεται ως οικονοµία ελεύθερου
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, όπου η λέξη “ελεύθερο” σηµαίνει “ελεύθερο από
τον κυβερνητικό έλεγχο”. Μια κυβέρνηση έχει λίγες οικονοµικές λειτουργίες σε µια
οικονοµία αγοράς. Οι πρώιµοι οικονοµολόγοι, οι οποίοι ήταν υπέρ της οικονοµίας
αγοράς, θεωρούσαν ότι ο βασικός ρόλος µιας κυβέρνησης ήταν να διασφαλίζει την
άµυνα της χώρας και να επιβάλλει το νόµο και την τάξη. Ωστόσο η πείρα έδειξε ότι
η κυβέρνηση πρέπει να επιβλέπει, να ελέγχει και να ρυθµίζει τις αγορές ώστε να
µην γίνονται αυθαιρεσίες που οδηγούν σε εξαπάτηση των συµµετεχόντων.
Κατευθυνόµενες οικονοµίες
Αυτές οι µορφές οικονοµίας ονοµάζονται έτσι επειδή η κυβέρνηση έχει τη δύναµη
να κατευθύνει τους εθνικούς οικονοµικούς πόρους. Ασκεί απόλυτο έλεγχο πάνω
στον τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούνται οι πόροι αυτοί. Είναι η κυβέρνηση
που αποφασίζει το πώς θα γίνει η διαχείριση της γης, της εργασίας και του
κεφαλαίου. Έχει την ισχύ να αποφασίζει το τι θα παραχθεί, το πώς θα παραχθεί
και το για ποιον θα παραχθεί. Αυτές οι οικονοµίες περιγράφονται γενικά ως
κεντρικά- προγραµµατιζόµενες οικονοµίες. Κάποια από τα κύρια χαρακτηριστικά
αυτής της µορφής οικονοµίας παρατίθενται κάτωθεν.
1 Κοινοκτηµοσύνη των µέσων παραγωγής

Ένα ιδιαίτερα σηµαντικό γνώρισµα των κατευθυνόµενων οικονοµιών είναι η
δηµόσια ιδιοκτησία των “µέσων παραγωγής”. Η γη και όλες οι µορφές κεφαλαίου
είναι ιδιοκτησία του κράτους. Η ιδιωτική ιδιοκτησία περιορίζεται συνήθως σε
προσωπικά υπάρχοντα, αν και κάποιες µικρές επιχειρήσεις ανήκουν µερικές
φορές σε ιδιώτες και συχνά επιτρέπεται σε αγροκαλλιεργητές να κατέχουν µικρά
κοµµάτια γης και να πωλούν τα προϊόντα τους στις τοπικές αγορές.
2 Προγραµµατιζόµενη παραγωγή

Η παραγωγή πραγµατοποιείται σύµφωνα µε ένα εθνικό πλάνο το οποίο θέτει
στόχους απόδοσης για τους διάφορους βιοµηχανικούς κλάδους. Η κατανοµή των
πόρων στις βιοµηχανίες γίνεται βάσει κυβερνητικών εντολών. Σε µια τέτοια µορφή
οικονοµίας οι πόροι διοχετεύονται προς διάφορες χρήσεις από την κυβέρνηση σε
αντίθεση µε την οικονοµία αγοράς όπου πηγαίνουν στους πλειοδότες - οι
επιτυχηµένες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υψηλότερες τιµές για
τις υπηρεσίες της γης, της εργασίας και του κεφαλαίου.
Ένα εθνικό πλάνο αποτελείται από χιλιάδες πολυπλοκότατες σχέσεις. Οι
σχεδιασµένες αποδόσεις των διάφορων επιχειρήσεων (ανθρακωρυχείων,
εργοστασίων, αγροκτηµάτων, σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
χαλυβουργείων, κλπ.) πρέπει να συνταιριαστούν. Για παράδειγµα, η
προγραµµατιζόµενη απόδοση ενός χαλυβουργείου θα αποτελέσει τις
προγραµµατιζόµενες εισροές πολλών άλλων βιοµηχανιών που χρησιµοποιούν
χάλυβα. Ένας µεγάλος αριθµός υπαλλήλων απαιτείται για να προετοιµαστεί και
να λειτουργήσει ένα εθνικό οικονοµικό πλάνο.
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3 Τιµές

Σε µια κεντρικά προγραµµατιζόµενη οικονοµία οι τιµές δε µπορούν να
µεταβληθούν ως αντανακλαστική αντίδραση στις µεταβολές στη ζήτηση και την
προσφορά - είναι προκαθορισµένες από την κυβέρνηση. Σε µια οικονοµία αγοράς
η έλλειψη σε ένα προϊόν θα προκαλέσει την αύξηση της τιµής του. Σε µια
κατευθυνόµενη οικονοµία, ωστόσο, η έλλειψη συχνά σηµαίνει πως θα πρέπει να
γίνει χρήση κάποιας µορφής επιβολής δελτίου (rationing) δηλ. διανοµή κουπονιών
ανά άτοµο µε τα οποία αγοράζουν µόνο την αναλογούσα µερίδα τους. (π.χ. έτσι
διανέµονταν η βενζίνη, οι σοκολάτες και πολλά αγαθά πολυτελείας κατά τον
πόλεµο στην Μ. Βρετανία). Στις πρώην κοµµουνιστικές χώρες ήταν
χαρακτηριστική η έλλειψη πολλών καταναλωτικών αγαθών τα οποία ήσαν µόνο
διαθέσιµα σε ειδικά µαγαζιά για αξιωµατούχους. Έτσι η έλλειψη δεν σχετιζόταν µε
την τιµή αλλά µε την ιδιότητα του αγοραστή. Γενικά η τιµή δεν έχει κανένα
σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση πληροφοριών για συντονισµό δράσεων όπως στις
οικονοµίες αγοράς.
4 Κέρδη

Σε µια οικονοµία αγοράς το βασικό κίνητρο των εταιρειών για την προσφορά
αγαθών και υπηρεσιών είναι η προοπτική του κέρδους. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε
µια κατευθυνόµενη οικονοµία. Οι επιχειρήσεις δεν βρίσκονται στην κατοχή ιδιωτών
και δεν υπάρχουν µέτοχοι. ∆εν παράγουν για το κέρδος, αλλά, αντιθέτως,
παράγουν ό,τι η κυβέρνηση θεωρεί πως θα εξυπηρετεί το συµφέρον των
ανθρώπων.
Μεικτές οικονοµίες
Στον πραγµατικό κόσµο δεν υπάρχουν απόλυτα προγραµµατιζόµενες οικονοµίες.
Στις κεντρικά προγραµµατιζόµενες οικονοµίες, όπως αυτές της πρώην Σοβιετικής
Ένωσης και των χωρών του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισµού» της Ανατολικής
Ευρώπης, βρίσκαµε ορισµένα χαρακτηριστικά της οικονοµίας αγοράς και γινότανε
µια κάποια χρήση του µηχανισµού τιµών. Για παράδειγµα, εάν προκύψει µια
έλλειψη εργατών σε συγκεκριµένους κλάδους της βιοµηχανίας ή σε συγκεκριµένες
περιοχές, οι εργάτες κανονικά δεν διοχετεύονται εκεί όπου παρατηρείται η έλλειψη
βάσει πλάνων αλλά οι εργάτες συχνά ωθούνται προς τα εκεί µε την προσφορά
υψηλότερων ηµεροµισθίων.
Παροµοίως, δεν υπάρχει κάποιο παράδειγµα µιας οικονοµίας απόλυτα ελεύθερης
αγοράς. Σε όλες τις αποκαλούµενες οικονοµίες αγοράς στον πραγµατικό κόσµο
συναντάµε ένα µεγάλο ποσοστό κρατικού ελέγχου της οικονοµικής
δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, θα ήταν αληθές να πούµε ότι, µέχρι ενός σηµείου,
οι περισσότερες οικονοµίες στον πραγµατικό κόσµο είναι µεικτές οικονοµίες.
Έχουν δηµόσιο καθώς και ιδιωτικό τοµέα - ορισµένες επιχειρήσεις είναι ιδιοκτησία
του κράτους ενώ κάποιες άλλες ανήκουν σε ιδιώτες. Όµως υπάρχουν πολύ
σηµαντικές διαφορές.
Οι κοµµουνιστικές χώρες κλίνουν έντονα προς την πλήρως προγραµµατιζόµενη
οικονοµία- υπάρχει σχετικά µικρή ιδιοκτησία και το σύστηµα αγοράς παίζει πολύ
µικρό ρόλο στον τρόπο µε τον οποίο διοικείται η οικονοµία. Σε χώρες µη
κοµµουνιστικές δίνεται πολύ µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην ιδιωτική ιδιοκτησία,
τον µηχανισµό τιµών και τις ελεύθερες αγορές.
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Ο όρος “µεικτή οικονοµία” χρησιµοποιείται συνήθως για να περιγράψει τις
οικονοµίες που συναντάµε στη Βόρειο Αµερική, τη ∆υτική Ευρώπη, την Ιαπωνία
και άλλες ανεπτυγµένες χώρες στον µη κοµµουνιστικό κόσµο. Στο Ηνωµένο
Βασίλειο, που αποτελεί κλασσικό παράδειγµα µεικτής οικονοµίας, το 26%,
περίπου, του εργατικού δυναµικού απασχολείται στον δηµόσιο τοµέα και το
υπόλοιπο 74% στον ιδιωτικό (1987)
4.4 Γιατί οι κυβερνήσεις ασκούν έλεγχο στην οικονοµία
Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η οικονοµία αγοράς υπερτερεί σε πολλά σηµεία
έναντι άλλων µορφών οικονοµικού συστήµατος. Μερικά από αυτά τα
“πλεονεκτήµατα” είναι:
•

Υπάρχει µεγαλύτερη ελευθερία επιλογών για τους παραγωγούς και τους
καταναλωτές.

•

Το σύστηµα ευνοεί τον ανταγωνισµό µεταξύ των εταιρειών. Αυτό αναγκάζει τις
εταιρείες να πασχίσουν για µεγαλύτερη αποδοτικότητα αφού οι λιγότερο
αποδοτικές εταιρείες οδηγούνται σε κλείσιµο.

•

Οι πιο επιτυχηµένες εταιρείες µπορούν να βγάλουν µεγαλύτερα κέρδη. Αυτό
τους δίνει κίνητρο να αναζητήσουν καινούρια προϊόντα και καλύτερες τεχνικές
παραγωγής.

•

∆εν απαιτείται µεγάλος αριθµός δηµοσίων υπαλλήλων για την διεύθυνση του
συστήµατος.

•

Το σύστηµα παρέχει ιδιαίτερη ισχύ στους καταναλωτές. Μόνον εκείνες οι
εταιρείες, οι οποίες προµηθεύουν αυτό που ο καταναλωτής είναι
προετοιµασµένος να αγοράσει, θα επιβιώσουν.

Με το πέρασµα των χρόνων, παρ' όλα αυτά, κάποια συγκεκριµένα χαρακτηριστικά
της οικονοµίας αγοράς έχουν οδηγήσει σε µια αυξανόµενη δυσαρέσκεια. Το
γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την απαίτηση να λάβουν µέτρα οι κυβερνήσεις για
την εξάλειψη ή µείωση των ζητηµάτων εκείνων, τα οποία ευρέως θεωρούνται ως
µειονεκτήµατα µιας οικονοµίας αγοράς. Κάποιες από τις πιο σηµαντικές επικρίσεις
του συστήµατος, τις οποίες οι κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να αντιµετωπίσουν,
παρατίθενται κατωτέρω. Οι πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τις κυβερνήσεις
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 20.
Ανισότητες
Η ιδιωτική ιδιοκτησία εδαφικών εκτάσεων και κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα σε
όσους είναι πιο επιτυχηµένοι στον επιχειρηµατικό κόσµο να συσσωρεύουν µεγάλη
ποσότητα πλούτου. Επιπλέον, η ιδιωτική ιδιοκτησία παρέχει τη δυνατότητα στους
ανθρώπους να αποκτούν πλούτο µέσω κληρονοµιών παρά µέσω της
προσωπικής τους προσπάθειας.
Αστάθεια
Η ιστορία των οικονοµιών της ∆υτικής Ευρώπης και της Βορείου Αµερικής
καταδεικνύει ότι, εάν αφεθεί στην τύχη της µια οικονοµία αγοράς, υπόκειται σε
απότοµες ανόδους αλλά και κάµψεις σε περιόδους κρίσης. Οι περισσότεροι
άνθρωποι θεωρούν απαράδεκτη µια τέτοια κατάσταση, επειδή δηµιουργεί
αβεβαιότητα σχετικά µε την απασχόληση.
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Κυρίαρχες εταιρείες
Ο ανταγωνισµός επιτρέπει στις πιο επιτυχηµένες εταιρείες να βγάλουν εκτός
παιχνιδιού τις λιγότερο επιτυχηµένες. Αυτό θα µπορούσε κάλλιστα να σηµαίνει
πως τελικά, ένας πολύ µικρός αριθµός µεγάλων εταιρειών θα κατέληγε να
κυριαρχεί σε έναν ολόκληρο βιοµηχανικό κλάδο. Τέτοιες εταιρείες θα είχαν µεγάλη
ισχύ αγοράς, την οποία θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν για να προχωρήσουν
σε τιµολογήσεις πολύ πάνω από το κόστος παραγωγής. Κάτι τέτοιο, φυσικά, είναι
ιδιαίτερα πιθανό εκεί όπου ένας κλάδος της βιοµηχανίας κυριαρχείται από µια και
µόνο εταιρεία, εκεί δηλαδή όπου υπάρχει µονοπώλιο.
Κοινωνική πρόνοια
Το σύστηµα της αγοράς ανταµείβει όσους είναι επιτυχηµένοι ή περισσότερο
τυχεροί. ∆εν λαµβάνει καµία πρόνοια για όσους απέτυχαν ή τους λιγότερο
τυχερούς. Για παράδειγµα, οι εταιρείες, των οποίων τα προϊόντα υπέστησαν µια
σηµαντική πτώση ως προς τη ζήτηση, θα αποτύχουν. Οι εργάτες θα χάσουν τη
δουλειά τους και οι µέτοχοι θα απολέσουν τα χρήµατα που τοποθέτησαν στις
επιχειρήσεις. Μόνον το κράτος µπορεί να παράσχει επαρκή βοήθεια σε εκείνους
που αποτυγχάνουν.
Κοινωνικό κόστος και ωφέλεια
Το κόστος που προκαλείται σε µια εταιρεία παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών
αναφέρεται ως ιδιωτικό κόστος. Σε µια οικονοµία αγοράς αυτό είναι το µοναδικό
κόστος που επηρεάζει την απόφαση µιας εταιρείας ως προς την παραγωγή.
Μερικές φορές, ωστόσο, η παραγωγή ενός προϊόντος εµπορίου επιφέρει κόστος
στο σύνολο της κοινωνίας που δεν επιβαρύνουν τον παραγωγό.
Για παράδειγµα, η τιµή ενός αγαθού, που παράγεται από µια εταιρεία, η οποία
µολύνει την ατµόσφαιρα µε καπνό από τις καµινάδες ή µε δυσάρεστες οσµές, δεν
συµπεριλαµβάνει το “κόστος” της ενόχλησης και των κινδύνων που διατρέχουν οι
άνθρωποι σε εκείνη την περιοχή. Οι εταιρείες σε µια οικονοµία αγοράς µπορούν
να αγνοήσουν τις κοινωνικές επιδράσεις των δραστηριοτήτων τους. (Το περίεργο
είναι ότι η µόλυνση του περιβάλλοντος έλαβε µεγάλες διαστάσεις και στις πρώην
κοµµουνιστικές χώρες παρότι δεν υπήρχε το κίνητρο του κέρδους, Ωστόσο
υπήρχε το κίνητρο της επίτευξης στόχων που ετίθεντο ώστε να προαχθούν οι
διευθυντές σε συνδυασµό µε την καταπίεση της αντίδρασης των θιγόµενων
πολιτών).
Τα οφέλη που κερδίζονται από ένα άτοµο που αγοράζει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία
περιγράφονται ως ιδιωτικά οφέλη. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η τιµή
της αγοράς ενός προϊόντος δεν δίνει µια αληθινή ένδειξη των συνολικών ωφελειών
που παρέχονται από αυτό το προϊόν. Επί παραδείγµατι, το τίµηµα, που
καταβλήθηκε από την αρµόδια αρχή ηλεκτροδότησης για την αφαίρεση
κακόγουστων πυλώνων και εναέριων ηλεκτροφόρων καλωδίων και την
αντικατάστασή τους από αντίστοιχα υπόγεια, δε θα αποτελούσε καλή µονάδα
µέτρησης των συνολικών ωφελειών, που θα προέκυπταν από αυτό το έργο. Η
κοινότητα ως σύνολο θα εκτιµούσε ιδιαίτερα την βελτίωση της όψης της υπαίθρου
εάν αποµακρύνονταν αυτές οι άσχηµες κατασκευές. Η αξία αυτού του οφέλους δε
θα συµπεριλαµβανόταν στο τίµηµα που καταβλήθηκε για το έργο που
πραγµατοποιήθηκε.
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Σε κατασκευαστικά έργα, όπως είναι οι αερολιµένες, οι αυτοκινητόδροµοι και τα
υπόγεια δίκτυα µεταφορών, οι κυβερνήσεις προσπαθούν πλέον να λαµβάνουν
υπόψη κάθε πιθανό κόστος που θα προκύψει - αυτό περιγράφεται ως κοινωνικό
κόστος. Προσπαθούν επίσης να υπολογίσουν την αξία όλων των εκ του έργου
προερχόµενων οφελών- αυτά περιγράφονται ως κοινωνικές ωφέλειες.
Αγαθά και υπηρεσίες «αξίας»
Τα αγαθά «αξίας» (merit) είναι αυτά που η κυβέρνηση θεωρεί πως όλοι θα πρέπει
να απολαµβάνουν. Τα ενδεικτικά παραδείγµατα είναι η παιδεία και οι υπηρεσίες
υγείας. Πιστεύεται ότι σε µια οικονοµία αγοράς, µε τις τιµές της αγοράς, οι
άνθρωποι θα αγόραζαν λιγότερα αγαθά αξίας από όσα θα έπρεπε να έχουν. Αυτό
θα συνέβαινε επειδή είτε δε θα είχαν την οικονοµική δυνατότητα να καταβάλλουν
το ανάλογο τίµηµα είτε δε θα ενεργούσαν προς το συµφέρον τους. Πολλοί
άνθρωποι, όταν ήταν πλέον πολύ αργά, θα εύχονταν να είχαν ξοδέψει
περισσότερα σε πράγµατα όπως η υγεία, η εκπαίδευση και η σύνταξη.
Για το λόγο αυτό, πολλές κυβερνήσεις απορρίπτουν την ελεύθερη αγορά ως µέσο
παροχής αγαθών αξίας και παρέχουν υπηρεσίες όπως η υγεία και η εκπαίδευση
σε όλους, ανεξαρτήτως εισοδήµατος δηλ. θεωρούν ότι η κυβέρνηση ξέρει
καλύτερα από τους ίδιους το καλό τους και το συµφέρον τους. Αλλοι πάλι
απορρίπτουν αυτή τη στάση σαν πατερναλισµό δηλ. σαν επιβολή στους
ανθρώπους απόψεων «ανωτέρων» περιφρονώντας τη δική τους επιλογή, µε
αποτέλεσµα αναποτελεσµατικότητα (µερικοί άνθρωποι π.χ. δεν θέλουν πολύ
διάβασµα και προτιµούν να ασκήσουν άλλες δεξιότητες όπως σπορ) και
αυταρχισµό.
Ένα ακόµη επιχείρηµα είναι ότι η αξία των κοινωνικών ωφελειών, που απορρέουν
από τις κρατικές δαπάνες για την υγεία και την παιδεία, είναι πολύ µεγαλύτερη
από ότι το κόστος παροχής αυτών των υπηρεσιών. Οι ευκαιρίες για µια καλύτερη
ζωή είναι πολύ περισσότερες σε µια κοινωνία όπου υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο
δηµόσιας ιατρικής περίθαλψης και οι άνθρωποι είναι µορφωµένοι.
Άλλα παραδείγµατα αγαθών αξίας είναι οι δηµόσιες βιβλιοθήκες, προσωπικές
κοινωνικές υπηρεσίες και το οδικό δίκτυο.
∆ηµόσια αγαθά και υπηρεσίες
Αυτός ο όρος αναφέρεται σε αγαθά και υπηρεσίες τα οποία δε θα παρέχονταν σε
µια οικονοµία αγοράς, επειδή δεν είναι δυνατό να επιβαρυνθεί χρηµατικά ένα
άτοµο για τις ποσότητες που καταναλώνει. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι οι
υπηρεσίες που προσφέρονται από το αστυνοµικό σώµα, η φωταγώγηση των
δρόµων και τα φράγµατα για την αποτροπή πληµµυρών. Οι πληρωµές για τέτοιες
υπηρεσίες δε θα µπορούσαν να γίνονται σε εθελοντική βάση µιας και από όσους
αρνούνταν να πληρώσουν, δε θα ήταν εφικτό να αφαιρεθεί το προνόµιο αυτών
των υπηρεσιών. Πρέπει, εποµένως, να χρηµατοδοτούνται µέσω της φορολογίας
και να παρέχονται από το κράτος.
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