
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ



 Ο όροσ οικονομία, ςυμφωνά με τθν κλαςικι 
αρχαιοελλθνικι του χριςθ, αναφερόταν ςτθ 
διαχείριςθ του οίκου.

 Από τον 18ο περίπου αιϊνα εμφανίηεται θ 
Οικονομικι Επιςτιμθ ι Πολιτικι Οικονομία, θ 
οποία εξετάηει πϊσ λειτουργεί θ οικονομία ενόσ 
ςφγχρονου κράτουσ.



 το χϊρο τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ, γίνεται 
ζντονθ ςυηιτθςθ για το ποιοσ αναλαμβάνει ι 
πρζπει να αναλαμβάνει τθ διαχείριςθ των 
οικονομικϊν πόρων αλλά και των κοινωνικϊν 
υπθρεςιϊν, όπωσ τθν εκπαίδευςθ, τθν ιατρικι 
περίκαλψθ, τισ ςυγκοινωνίεσ.

 Αν δθλαδι τθ διαχείριςι τουσ πρζπει να 
αναλαμβάνει το κράτοσ ι ιδιωτικοί φορείσ και 
ςυμφζροντα. 

 Ανάλογα με τθν απάντθςθ ςε αυτό το πρόβλθμα 
διακρίνονται και οι κεωρίεσ μεταξφ τουσ.



Θεωρητικοί τησ Οικονομικθσ Επιςτθμησ

 Άνταμ μικ (1723-1790)

 Ντζιβιντ Ρικάρντο (1772-1823)

 Καρλ Μαρξ (1818-1883)

 Σηων Κζυνσ (1883-1946)



 Ο μιι και ο Ρικάρντο τοποκετοφνται υπζρ τθσ 
οικονομικισ ελευκερίασ και του ελεφκερου 
ανταγωνιςμοφ. 

 Σισ ςυνζπειεσ του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, 
αφοφ αναπτφχκθκαν οι δυνάμεισ του νζου 
οικονομικοφ ςυςτιματοσ, του καπιταλιςμοφ, 
ανζλυςε και ζκρινε ο Μαρξ.

 Ο Κέυνσ δεν τοποκετείται οφτε υπζρ μιασ ριηικισ 
αλλαγισ του κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, όπωσ ο 
Μαρξ, οφτε όμωσ υπζρ μιασ φιλελεφκερθσ 
οικονομίασ, αλλά υπζρ ενόσ κράτουσ ευθμερίασ, 
το οποίο κα αναλάμβανε οικονομικι 
δραςτθριότθτα και κα μποροφςε να διαςφαλίςει 
πλιρθ απαςχόλθςθ.



Άνταμ μιι (1723-1790) 

Γζνεςθ τθσ κλαςικισ ςχολισ τθσ Πολιτικισ Οικονομίασ

 Ο μικ τάςςεται υπζρ τθσ ενίςχυςθσ του ελεφκερου 
εμπορίου και τθσ ελάχιςτθσ παρζμβαςθσ τθσ κυβζρνθςθσ 
ςτισ οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ του ατόμου.

 Τποςτθρίηει ότι οι ςυναλλαςςόμενοι επιδιϊκουν το 
προςωπικό τουσ ςυμφζρον, κακζνασ τουσ όμωσ 
«καθοδηγείται ςαν από ζνα Αόρατο Χέρι να προωθεί 
ςκοποφσ που δεν ανήκαν ςτην αρχική του πρόθεςη»,
εκφράηοντασ με αυτι τθ διατφπωςθ μια αιςιόδοξθ 
αντίλθψθ για τθ ςυμφιλίωςθ ανάμεςα ςτο κοινωνικό 
ςυμφζρον και ςτθν επιδίωξθ του ατόμου για το ιδιωτικό 
του όφελοσ. 

 Θεωρεί ότι ο ιδιϊτθσ επιχειρθματίασ, μεγιςτοποιϊντασ τα 
κζρδθ του, οδθγεί τθν κοινωνία ςτθν ευθμερία.



 Θεωρείται ζνασ από τουσ πατζρεσ 
των Κλαςςικϊν Οικονομικϊν.

 Σο πιο γνωςτό από τα βιβλία του 
είναι οι Αρχέσ τησ Πολιτικθσ 
Οικονομίασ και Φορολογίασ, ςτο 
οποίο περιγράφει τθ κεωρία του 
περί κατανομισ εργαςιακοφ 
ειςοδιματοσ και τθ κεωρία του 
ςυγκριτικοφ πλεονεκτιματοσ ςτθν 
παραγωγι. 

Ντέιβιντ Ρικάρντο (1772-1823) 

Οι αρχζσ τθσ κλαςικισ Πολιτικισ Οικονομίασ



 τα χρόνια του Ρικάρντο θ Αγγλία χαρακτθριηόταν 
από ζντονο ανταγωνιςμό μεταξφ των ανερχόμενων 
βιομθχάνων και των γαιοκτθμόνων.

 Ο Ρικάρντο κεωροφςε ότι τα ςυμφζροντα των 
γαιοκτθμόνων είναι επιηιμια για τθν βιομθχανικι 
ανάπτυξθ γιατί αυξάνουν το κόςτοσ παραγωγισ 
των προϊόντων.



 Εργάτεσ: το ειςόδθμά τουσ είναι ο μιςκόσ και γι’ αυτό είναι 
καταδικαςμζνοι να ηουν ςτο όριο τθσ ςυντιρθςθσ.

 Βιομθχανοι: Βρίςκονται ςε διαρκι ανταγωνιςμό μεταξφ 
τουσ και τουσ απαςχολεί να μθν αυξθκοφν τα θμερομίςκια 
(κόςτοσ παραγωγισ) ϊςτε να μποροφν να μεγιςτοποιοφν 
τα κζρδθ τουσ.

 Γαιοκτθμονεσ: Ειςπράττουν πρόςοδο (ζχουν ζςοδα) για 
τθν γθ που κατζχουν. 

Παραγωγι και κατανομι του ειςοδιματοσ

Ενϊ οι βιομιχανοι αγωνίηονται για το κζρδοσ, 
οι εργάτεσ εργάηονται για να εξαςφαλίςουν 
μιςκό, οι γαιοκτιμονεσ δεν παράγουν τίποτα 
αλλά ζχουν ειςόδθμα λόγω του ότι κατζχουν γθ.



 Ο Ρικάρντο προςπάκθςε 
να προςδιορίςει τουσ 
νόμουσ που ρυκμίηουν 
τθ ςυνολικι παραγωγι 
τθσ κοινωνίασ με τθν 
ίδια δεςμευτικότθτα 
όπωσ οι φυςικοί νόμοι.



 Οι αξία των προϊόντων κακορίηεται με βάςθ τθν εργαςία 
που χρθςιμοποιείται κατά τθ διάρκεια τθσ παραγωγισ. 

 Διακρίνει τθν εργαςία ςε εκείνθ που απαιτείται για τθν 
παραγωγι ενόσ προϊόντοσ και ςε εκείνθ θ οποία χρειάηεται 
για τθν παραγωγι του πάγιου κεφαλαίου (μθχανθμάτων, 
κτιρίων, κτλ.). 

 Αναγνωρίηεται, με λίγα λόγια, ότι θ εργαςία αποτελεί κφρια 
αξία και ότι το κεφάλαιο ενςωματϊνει εργαςία, μια ιδζα θ 
οποία αναπτφςςεται αργότερα ςτθ κεωρία του Μαρξ.

Θεωρία  προςδιοριςμοφ τθσ αξίασ των αγακϊν



 Η αξία (ουςιαςτικά το κόςτοσ παραγωγισ του 
προϊόντοσ) προςδιορίηει τθν τιμι του εμπορεφματοσ 
ςτθν αγορά. 

 Αν θ τιμι είναι πάνω από τθν αξία, τότε ο 
επιχειρθματίασ ζχει κζρδοσ. Αντίκετα, ζχει ηθμιά. 

 Ο Ρικάρντο κεωροφςε ςθμαντικι τθν μείωςθ του 
κόςτουσ παραγωγισ (μιςκοί, πρϊτεσ φλεσ).



 Χρθςιμοποιϊντασ ςαν παράδειγμα τθ γεωργικι παραγωγι 
και ςαν μονάδα μζτρθςθσ το ςιτάρι, προςπακεί να δϊςει 
μια γενικι εικόνα για τθν εξζλιξθ τθσ οικονομίασ. φμφωνα 
με το παράδειγμά του, όςο ο πλθκυςμόσ αυξάνεται, θ 
καλλιζργεια επεκτείνεται και ςε λιγότερο γόνιμα εδάφθ, 
όπου χρειάηεται περιςςότερθ εργαςία για τθν παραγωγι 
ςίτου. 

 Η τιμι του προϊόντοσ, επομζνωσ, ανεβαίνει, ενϊ οι 
ιδιοκτιτεσ τθσ εφφορθσ γθσ κα ηθτοφν υψθλότερο ενοίκιο, 
με αποτζλεςμα να μειϊνεται το κζρδοσ του επιχειρθματία. 
Ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ του κεφαλαίου επιβραδφνεται και 
οι μιςκοί παραμζνουν ςτο ελάχιςτο όριο διαβίωςθσ. 



 Η φκίνουςα απόδοςθ τθσ γθσ μπορεί να αναβλθκεί, όχι 
και να αναιρεκεί, με τθν ειςαγωγι νζων τεχνολογιϊν. 

 Η υποκατάςταςθ τθσ ανκρϊπινθσ εργαςίασ από τισ 
μθχανζσ είναι ςυμφζρουςα για το γαιοκτιμονα και 
καπιταλιςτι, όχι όμωσ και για τθν τάξθ των εργατϊν.



Θεωρία του Διεκνοφσ Εμπορίου

Διατυπϊνει το νόμο του ςυγκριτικοφ πλεονεκτθματοσ.

• Κάκε χϊρα πρζπει να εξάγει τα εμπορεφματα που το κόςτοσ 
παραγωγισ είναι πιο φκθνό ς’ αυτι παρά ςε άλλεσ χϊρεσ. 

• Ζτςι αν κάκε χϊρα εξειδικεφεται ςτθν παραγωγι του προϊόντοσ 
ςτο οποίο διακζτει ςυγκριτικό πλεονζκτθμα, οι ςυναλλαγζσ 
μεταξφ των χωρϊν κα είναι αμοιβαία επωφελείσ. 

•Η ιδζα αυτι του Ρικάρντο, με τθν οποία υποςτθρίηεται θ 
ελευκερία του εμπορίου, αντιταςςόταν ςτθ δαςμολόγθςθ των 
ειςαγόμενων προϊόντων, θ οποία προςτάτευε τα εκνικά 
προϊόντα.



• Για τον Μαρξ, οι ανάγκεσ και τα ςυμφζροντα του ατόμου 
εξαρτϊνται από τθ κζςθ του ςτθν παραγωγικι διαδικαςία αν 
δθλαδι είναι εργάτθσ, ι καπιταλιςτισ, κα ζχει ανάλογα 
ςυμφζροντα και ανάγκεσ. 
• Η εργαςία κεωρείται αξία. Σο κεφάλαιο, ζνασ βαςικόσ 
ςυντελεςτισ τθσ παραγωγισ, που περιλαμβάνει μθχανζσ, 
βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, κτλ., είναι προϊόν τθσ εργαςίασ.
• Ο εργαηόμενοσ, πουλϊντασ τθν εργατικι του δφναμθ, παράγει 
υπεραξία. Ο εργαηόμενοσ δεν πλθρϊνεται όςο αξίηει θ εργαςία 
του. Σο επιπλζον τθσ αξίασ τθσ, τθν επιπλζον απλιρωτθ εργαςία, 
τθν ιδιοποιείται ο κεφαλαιοκράτθσ.
• Ο Μαρξ κεωρεί ανάγκθ τθ μετατροπι των ανταγωνιςτικϊν και 
εκμεταλλευτικϊν ςχζςεων ςε ιςότιμεσ και δίκαιεσ ςχζςεισ.

Καρλ Μαρξ (1818-1883)

Μιςκωτι εργαςία και κεφάλαιο 



 Γεννικθκε ςτο Καίμπριτη τθ 
χρονιά που πζκανε ο Μαρξ.
Δίδαξε Οικονομία ςτο Κινγκ'σ
Κόλλετη ςτο Καίμπριτη.

 Σο 1936 εκδίδεται το 
ςθμαντικότερο ζργο του, 
Γενική Θεωρία Απαςχόληςησ, 
Τόκου και Χρήματοσ.

Σζων Κέυνσ
(John Maynard Keynes, 1883-1946)



 Σο μαφρο Οκτϊβριο του 1929 παρουςιάηεται μια 
άνευ προθγουμζνου πτϊςθ ςτο Χρθματιςτιριο τθσ 
Νζασ Τόρκθσ. 

Η πολιτικι του κράτουσ ςτθ μεγάλθ κρίςθ

Η φφεςθ που ακολοφκθςε εξαπλϊκθκε ςτθν Ευρϊπθ.



 Μζςα από τα κείμενα του Κζυνσ, τα οποία 
γράφονται ςε αυτι τθν κρίςιμθ εποχι, είναι φανερό 

το ενδιαφζρον του για ζναν καλφτερο κόςμο. 

Ο Κζυνσ, ευαιςκθτοποιθμζνοσ απζναντι ςτθν εξακλίωςθ τθσ εποχισ, 
αςκοφςε ζντονθ κριτικι ςτισ κυβερνιςεισ για το πλθμμελζσ τουσ ζργο.



Η κεχνςιανι κεωρία αςκεί κριτικι ςτθν ελεφκερθ αγορά και ςτθν 
ιδζα ότι αυτι μπορεί να αυτορυκμίηεται χάρθ ςτισ ιδιωτικζσ 

πρωτοβουλίεσ.



 Για να λυκεί το πρόβλθμα τθσ 
ανεργίασ που αντιμετϊπιηε ο 
δυτικόσ κόςμοσ μετά το κραχ 
τθσ Νζασ Τόρκθσ (1929), κα 
πρζπει να παρζμβει το κράτοσ 
και χρθματοδοτϊντασ τθν 
οικονομία και τισ επιχειριςεισ 
να δθμιουργιςει νζεσ κζςεισ 
εργαςίασ.



 Ιδεϊδεσ για τον Κζυνσ είναι θ πλιρθσ απαςχόλθςθ.

 Για να υπάρχει πλθρησ απαςχόληςη, χρειάηεται να 
παρζμβει θ κυβζρνθςθ ςτο παιχνίδι τθσ ελεφκερθσ 
οικονομίασ. 

 Σο επίπεδο απαςχόλθςθσ προςδιορίηεται από το 
επίπεδο παραγωγισ, δθλαδι, αν θ παραγωγι 
αυξάνεται γριγορα, οι επιχειριςεισ απαςχολοφν 
περιςςότερουσ εργαηομζνουσ. 

 Η παραγωγι, με τθ ςειρά τθσ, εξαρτάται από τθν 
αποτελεςματικι ηιτθςθ. 

Πλιρθσ απαςχόλθςθ



 «Αποτελεςματικι ηιτθςθ» ςθμαίνει ότι υπάρχει 
αναπτυγμζνθ αγοραςτικι ικανότθτα. 

 Η παραγωγι, με λίγα λόγια, κακορίηεται από τθν 
ικανοποιθτικι ηιτθςθ. 

 Προτείνει δαπάνεσ για νζεσ επενδφςεισ ςαν λφςθ 
ςτο πρόβλθμα τθσ ανεργίασ, αφοφ με τισ νζεσ 
επενδφςεισ δθμιουργοφνται νζεσ κζςεισ εργαςίασ.

Αποτελεςματικι ηιτθςθ



 υμφωνεί με τον Μαρξ ότι οι οικονομίεσ ζχουν τθν 
τάςθ να οδθγοφνται ςε κρίςεισ, δθλαδι να 
εμφανίηουν ανεργία, να μθν απορροφϊνται 
ικανοποιθτικά τα προϊόντα που παράγονται και να 
υπάρχουν προβλιματα ςτθν παραγωγι τουσ.

 Ο Κζυνσ όμωσ ιταν υπζρ μιασ καπιταλιςτικισ και όχι 
μιασ ςοςιαλιςτικισ κοινωνίασ.

 Θεωρεί ότι οι κρίςεισ μποροφν να αποφευχκοφν 
χάρθ ςτθν παρζμβαςθ ενόσ ιςχυροφ κράτουσ. 

 Σο κράτοσ παρεμβαίνει ςτθ ρφκμιςθ των μιςκϊν, 
τθσ παραγωγισ και τθσ κατανομισ του πλοφτου. 



 Σο άνοιγμα των επενδφςεων ζπρεπε να γίνει από το 
κράτοσ, το οποίο και ζχει τθ δυνατότθτα να αναλάβει 
μεγάλα ζργα (οδοποιία, ανζγερςθ ςχολικϊν κτιρίων, 
νοςοκομείων, κτλ.) 

 Βιϊνοντασ τισ επιπτϊςεισ του κραχ του 1929 ςτθν 
Αμερικι πρότεινε κάτι επαναςτατικό για τθν εποχι: 
Σθν άνοδο των δθμοςίων δαπανϊν ςε περιόδουσ 
κρίςεων ϊςτε να καλφψουν μζροσ του ελλείμματοσ 
ηιτθςθσ που παρατθρείται ςτθν πραγματικι 
οικονομία.

 φμφωνα με τον Κζυνσ όταν θ οικονομία ευθμερεί το 
Κράτοσ πρζπει να αποταμιεφει και όταν θ οικονομία 
ζχει πρόβλθμα το Κράτοσ πρζπει να δαπανά.



 Παραδόξωσ όμωσ τα μζτρα για τθν ανεργία και τθν 
πραγματοποίθςθ μεγάλων ζργων δεν 
επιχειρικθκε να λθφκοφν από τθν πατρίδα του 
Κζυνσ, τθν Αγγλία, αλλά από τθν Αμερικι κατά τθν 
προεδρία του Φραγκλίνου Ροφηβελτ.



 Σο 1933, κατά τθν προεδρία του Ροφηβελτ, με το 
New Deal (Νζα υμφωνία), παρεμβαίνει ενεργά το 
κράτοσ εφαρμόηοντασ μια πολιτικι ανόδου των 
μιςκϊν, προκειμζνου να αυξθκεί θ κατανάλωςθ, 
αναλαμβάνει δε μεγάλα ζργα με τα οποία 
διαςφαλίηονται πολλζσ νζεσ κζςεισ εργαςίασ. 

 Με τθν πολιτικι αυτι, επιχειρείται να περιοριςτεί θ 
ανεργία, θ περικωριοποίθςθ των ατόμων, θ 
εγκλθματικότθτα, να δοκοφν λφςεισ ςτο πρόβλθμα 
τθσ κρίςθσ. 



Σο 1936, ςτα χρόνια τθσ 
μεςοπολεμικισ Μεγάλθσ 
Οικονομικισ Υφεςθσ, μια 

φωτογραφία ζκανε το 
γφρο του κόςμου και τθ 

φωτογράφο που τθν 
τράβθξε διάςθμθ. 

«Μετανάςτρια Μθτζρα» 
Δωροκζα Λανγκ



• Η φωτογραφία τθσ «Μετανάςτριασ Μθτζρασ», μιασ πρόωρα 
γεραςμζνθσ για τα 32 τθσ χρόνια γυναίκασ που αγωνιηόταν να 
κρζψει τα εφτά παιδιά τθσ, γινόταν ςφμβολο τθσ δυςτυχίασ των 
απλϊν ανκρϊπων τθσ Δφςθσ.
• Η φωτογράφοσ Δωροκζα Λανγκ δεν πλθρϊκθκε δικαιϊματα για 
τισ αναδθμοςιεφςεισ τθσ διάςθμθσ φωτογραφίασ τθσ και ζμεινε 
ςτθν ιςτορία ωσ μια από τισ ςπουδαιότερεσ φωτογράφουσ. 
• Η Φλόρενσ Σόμπςον ςυνζχιςε να ηει ςτθν αφάνεια δουλεφοντασ 
να ηιςει τθν οικογζνεια τθσ. 
• Σο 1998 ζνα μόνο αντίγραφο τθσ φωτογραφίασ με τθν 
υπογραφι τθσ φωτογράφου πουλικθκε από τον Οίκο όκμπισ
ςτθ Νζα Τόρκθ για 244.000 δολάρια.
• Η «Μετανάςτρια Μθτζρα» υπιρξε για το δυτικό κόςμο μια 
πραγματικότθτα που ζγινε μια αςπρόμαυρθ φωτογραφία. Μζχρι 
που το παρελκόν άρχιςε να γίνεται παρόν ςτθν Ευρϊπθ τθσ 
κρίςθσ….

Αιμιλία Σιακοβζλη - οικονομολόγοσ


