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Είναι, νομίζουμε, καιρός να λεχθούν με σαφήνεια ορισμένα πράγματα σχετικά με το
μαρξικό  πρόβλημα  του  λεγόμενου  μετασχηματισμού  των  αξιών  σε  τιμές
παραγωγής. Η θεωρία της αξίας και η ανάλυση της αξιακής μορφής επιτρέπει στον
Μαρξ  να  εξηγήσει  τι  είναι  το  χρήμα,  για  να  μπορεί  στη  συνέχεια  να  δείξει,
ξεκινώντας από την αμεσότερη μορφή ύπαρξής του, τι είναι κεφάλαιο. Συγχρόνως
η  ανάπτυξη  του  χρήματος  ως  της  πλέον  ανεπτυγμένης  αξιακής  μορφής  του
εμπορεύματος τού επιτρέπει να ερμηνεύσει και την τιμή του εμπορεύματος ως την
χρηματική  μορφή  της  αξίας  του  τελευταίου.  Όσον  αφορά  λοιπόν  τις  τιμές,  η
μαρξική θεωρία της αξίας και της αξιακής μορφής εξηγεί κυρίως τι είναι η τιμή και
όχι ποιο είναι το μέγεθός της.  Στο ζήτημα αυτό θα επιστρέψουμε παρακάτω.

***

Αλλ’ ας επανέλθουμε στο ζήτημα που θέσαμε ήδη κι ας θεωρήσουμε το πρόβλημα
του μετασχηματισμού, ως συνήθως, ως αυτό της ανάπτυξης των τιμών παραγωγής,
δηλαδή εκείνων των τιμών, οι οποίες ισχύουν, όταν για όλα τα εμπορεύματα ισχύει
το  ίδιο  και  συνεπώς  ένα  γενικό,  ενιαίο  ποσοστό  κέρδους,  από  τις  αξίες  των
εμπορευμάτων. Εν πρώτοις πρέπει να διαπιστώσουμε ότι η λύση που δίνει ο Μαρξ
στον τρίτο τόμο του Κεφαλαίου δεν είναι ορθή. Ας δούμε γιατί.
Έστω ένα σύστημα παραγωγής, το οποίο χρησιμοποιεί την παραγωγική τεχνική [A,
l ] και παράγει τα εμπορεύματα 1 και 2, όπου

A=|α 11 α12

α 21 α22
| ≥ 0   και l = ( l1 , l2  ) ¿0.

Η A παριστά  την  2 ×2  μήτρα  των  εισροών  σε  μέσα  παραγωγής,  κάθε
στήλη της οποίας παριστά τις εισροές σε μέσα παραγωγής που είναι αναγκαίες για
την παραγωγή μιας μονάδας του αντίστοιχου εμπορεύματος, τουτέστιν, η πρώτη
στήλη  του  εμπορεύματος  1  και  η  δεύτερη  στήλη  του  εμπορεύματος  2.
Προϋποθέτουμε  προς  το  παρόν  ότι  η  Α  είναι  μη  διασπώμενη.1 Προϋποθέτουμε
επίσης ότι καμία γραμμή ή στήλη της Α δεν είναι γραμμικά εξαρτημένη από άλλες.
Διότι  αν  μια  στήλη  της  Α  ήταν  γραμμικά  εξαρτημένη  από  μια  άλλη,  τότε  τα
αντίστοιχα  δυο  εμπορεύματα  θα  ήσαν  από  τεχνοπαραγωγική  άποψη  ταυτά
εμπορεύματα.
Το  l  παριστά το διάνυσμα γραμμής, κάθε συνιστώσα του οποίου παριστά την
ποσότητα  της  ζωντανής  εργασίας  που  είναι  αναγκαία  για  την  παραγωγή  μιας
μονάδας του αντίστοιχου εμπορεύματος, τουτέστιν η l1 του εμπορεύματος 1 και
η l2  του εμπορεύματος 2.
Προϋποθέτουμε  ότι  η  εργασία  είναι  ομοιογενής,  δηλαδή  ότι  όλα  τα  μεγέθη
εργασίας  είναι  σύμμετρα.  Επίσης  προϋποθέτουμε  χάριν  απλούστευσης  του
πράγματος ότι  l1 = α l2  με α=1, δηλαδή ότι  και  τα δυο είδη αφηρημένης

1 Διασπώμενη ονομάζεται μια μήτρα όταν δύναται να τραπεί σε μια μορφή, στην
οποία όλα τα στοιχεία της κάτω της αποτελούμενης από στοιχεία ή υπομήτρες
κύριας διαγώνιάς της είναι μηδενικά.
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εργασίας είναι απλή εργασία. Ένα μοντέλο με ανομοιογενή εργασία παρουσιάζουμε
στο Σταμάτης 1998, σ. 29-40.
Προϋποθέτουμε  ότι  η  παραπάνω  τεχνική  είναι  παραγωγική,  δηλαδή  ικανή  να
παράξει κάθε θετικό ή ημιθετικό καθαρό προϊόν, παράγοντας ένα αντίστοιχο θετικό
ή ημιθετικό ακαθάριστο προϊόν. Αυτό συμβαίνει, επειδή η μέγιστη ιδιοτιμή λm

A

της Α είναι μικρότερη της μονάδας. Η τεχνική παράγει και ένα τρίτο εμπόρευμα
(εμπόρευμα 3), το εμπόρευμα εργασιακή δύναμη.
Περαιτέρω ορίζουμε

p= ( p1, p2 ¿ ,
ω= ( ω1 ,ω2 ¿ ,

d= (a13

a23
) ,

p3=pd=a13 p1+a23 p2 ,
ω3=¿  ωd= a13ω1+a23ω3 ,

d l=[ l1α13 l2α13

l1α23 l2α23
]  ,

όπου d l η μήτρα των εισροών σε πραγματικούς μισθούς, και

A+ d l=Á=[(α11+ l1α 13) (α 12+l2α13)
(α21+l1α 23) (α 22+l2α 23)]  ,

όπου Á η  ως προς τους πραγματικούς μισθούς επαυξημένη μήτρα των εισροών
σε μέσα παραγωγής,
p το διάνυσμα γραμμής των τιμών των εμπορευμάτων 1 και 2,
d το διάνυσμα στήλης του πραγματικού ωρομισθίου και
p3  η  τιμή  μιας  μονάδας  εργασιακής  δύναμης,  δηλαδή  το  χρηματικό

ονομαστικό ωρομίσθιο, και 
ω3  η αξία μιας μονάδας εργασιακής δύναμης, το αξιακό ονομαστικό ωρομίσθιο.

Τέλος  το  r(1)  παριστά  το  σε  αξίες  υπολογισμένο  γενικό  ποσοστό  κέρδους,
τουτέστιν τον λόγο της υπεραξίας προς το σε αξίες υπολογισμένο υλικό σταθερό και
μεταβλητό κεφάλαιο και το r παριστά το σε τιμές παραγωγής υπολογισμένο γενικό
ποσοστό κέρδους, δηλαδή  το λόγο  του κέρδους  προς  το άθροισμα  του σε τιμές
παραγωγής  υπολογισμένου  υλικού  σταθερού  και  του  μεταβλητού  κεφαλαίου.
Επειδή η Α είναι εξ’ υποθέσεως μη διασπώμενη, είναι και η Á  μη διασπώμενη.
Οι τιμές παραγωγής προσδιορίζονται για δεδομένο πραγματικό ωρομίσθιο από το
ακόλουθο σύστημα εξισώσεων
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p1=[ (α11+l1α 13) p1+(α 21+l1α 23) p2 ](1+r )

p2=[ (α12+ l2α 13) p1+(α 22+ l2α 23) p2 ](1+r )}⇒                     (1)

1
1+r

=p Á . (1a )

Υποθέτουμε ότι η μέγιστη ιδιοτιμή της  Á είναι μικρότερη της μονάδας. Αυτό
σημαίνει  ότι  η  τεχνική  Á είναι  αναπαραγωγική, μπορεί  δηλαδή  να  παράξει
όποιο θετικό ή ημιθετικό υπερπροϊόν τής ζητήσουμε να παράξει, παράγοντας ένα
αντίστοιχο θετικό ή ημιθετικό ακαθάριστο προϊόν.

Από την  (1a)  είναι εμφανές ότι το  1
1+r

 είναι μια από τις ιδιοτιμές της

Á και  το p   ένα από  τα  δυο  αριστερά  ιδιοδιανύσματα  της   Á   που
αντιστοιχούν σε αυτές τις ιδιοτιμές της Á . Ως γνωστόν μόνον σε μία από αυτές
τις τελευταίες, τη μέγιστη, αντιστοιχεί ένα θετικό αριστερό διάνυσμα της Á .
Από τις δυο λύσεις που δίνει λοιπόν η (1a )  για τιμές παραγωγής p  και το
ποσοστό  του  κέρδους  r  επιλέγουμε  την  προαναφερθείσα  ως  την  μόνη
οικονομικά σημαντική.2 
Το  πρόβλημα  του  προσδιορισμού  των  τιμών  παραγωγής  είχε  λύσει  ήδη  κατ’
ιδιοφυώς  απλό  τρόπο  ο  Ricardo   στο  πλαίσιο  του  λεγόμενου  corn  model  του. Ο
Ricardo  γνωρίζει  ότι,  εξωγενώς  δεδομένου  του  πραγματικού  ωρομισθίου, για  να
προσδιορίσει κανείς τις τιμές παραγωγής, πρέπει να γνωρίζει το ποσοστό κέρδους
– το οποίο όμως δεν δύναται  να γνωρίζει  πριν υπολογίσει  τις τιμές, διότι  εκείνο
εξαρτάται  από  αυτές.  Τι  κάνει  λοιπόν;  Κάτι  εξαιρετικά  απλό.  Προϋποθέτει  ότι
υπάρχει  ένας  corn  sector,  δηλαδή  ένας  τομέας  παραγωγής,  ο  οποίος  παράγει
δημητριακά, χρησιμοποιώντας ως μέσα παραγωγής και ως πραγματικούς μισθούς
μόνον  δημητριακά. Έστω  ότι  αυτός  ο  τομέας  σπέρνει  5  τόνους  δημητριακά  και
θερίζει 15, πληρώνοντας στους εργάτες 5 τόνους μισθούς. Έτσι από το ακαθάριστο
προϊόν  των  15  τόνων  παίρνει,  αφαιρώντας  το  σταθερό  κεφάλαιο  των  5  τόνων
σποράς,  ένα  καθαρό  προϊόν  ίσο  με  10  τόνους  και,  αφαιρώντας  από  αυτό  το
τελευταίο  τους  πραγματικούς  μισθούς,  δηλαδή  το  μεταβλητό  κεφάλαιο,  των  5
τόνων, παίρνει  τελικά ένα υπερπροϊόν ίσο με 5 τόνους δημητριακά. Πέντε τόνοι
λοιπόν είναι το υπερπροϊόν του και 5+5 (=10) τόνοι είναι το σταθερό και μεταβλητό
κεφάλαιό του. Είναι προφανές ότι το ποσοστό κέρδους του είναι ίσο με 5:10, δηλαδή
ίσο  με  50%,  αδιάφορο  ποιες  είναι  οι  τιμές  και  ιδίως  ποια  είναι  η  τιμή  των
δημητριακών. Επειδή το ποσοστό  κέρδους είναι  ενιαίο, το  ποσοστό  κέρδους  του
τομέα παραγωγής δημητριακών είναι συγχρόνως και το γενικό ποσοστό κέρδους.
Δεδομένου  λοιπόν  του  γενικού  ποσοστού  κέρδους  δύναται  κανείς  πλέον  με  τη
βοήθεια της (1) να προσδιορίσει τις τιμές παραγωγής.3 
Οι  τιμές παραγωγής που  παίρνει  κανείς είναι  σχετικές  τιμές. Το διάνυσμά  τους
είναι λοιπόν εξαιρέσει ενός βαθμωτού πλήρως προσδιορισμένο. Αν θέσει κανείς μια
2  Αν η Á δεν είναι, όπως εδώ, μια μήτρα διαστάσεων 2×2, αλλά μια n×n,

τότε η (1α) έχει μέχρι n λύσεις, εκ των οποίων μια θετική.
3 Δες Παπαχρήστος /Σταμάτης 1994. Papachristos/Stamatis 2001.
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από  αυτές  αυθαιρέτως  ίση  με  μια  σταθερά, τότε  παίρνει  απόλυτες  τιμές,  των
οποίων το διάνυσμα είναι πλήρως προσδιορισμένο.
Δεν  φαίνεται  να  πήρε  κανείς  στα  σοβαρά  την  λύση  του  Ricardo.  Ίσως  επειδή
εθεωρήθη ότι η υπόθεσή του πως υπάρχει ένας «corn sector» δηλαδή ένας τομέας,
του οποίου το υπερπροϊόν και το (σταθερό και μεταβλητό) κεφάλαιο είναι από υλική
άποψη τα ίδια, όπως είναι πρόδηλο, δεν δύναται να πληρούται και δεν πληρούται
ποτέ.
Πέρασε κάτι  λιγότερο από ένα αιώνα μέχρι  που το 1910  ο Charasoff   έδειξε ότι
υπάρχει  πάντα ένας  τέτοιος  τομέας.  Μόνον  που  ο  τομέας  αυτός  είναι  ένας
σύνθετος τομέας αποτελούμενος από έναν μόνον τομέα ή από ορισμένα τμήματα
περισσότερων του ενός ή όλων των τομέων του συστήματος. (Δες Charassoff 1910,
Σταμάτης 1988 και Stamatis 1999).
Ήδη  πριν  τον  Charassoff  στα  τέλη  του  19ου αιώνα  σε  δυο  εργασίες  του,  στην
διδακτορική  του  διατριβή  (Mühlpfordt,  W.  (1893))   και  σε  ένα  άρθρο  του  στο
περιοδικό  Jahrbücher für National Ökonomie und Statistik  (Muehlpfort  (1895)), ο
Mühlpfordt είχε διατυπώσει κατά ιδιοφυή τρόπο χωρίς αναφορά σε μαθηματικά το
σύστημα (1). Ωστόσο, δεν αποδεικνύει ότι το σύστημα έχει λύση ούτε δείχνει ποια
είναι αυτή (δες σχετικά Σταμάτης 1989). Στο συντεταγμένο στα λατινικά σύνηθες
τότε  βιογραφικό  του  στο  τέλος  της  διδακτορικής  του  διατριβής   ο  Mühlpfordt
αναφέρει  ότι  στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου άκουσε και  παραδόσεις φυσικής.
Από εκεί έχει ίσως τις γνώσεις που του επέτρεψαν να διατυπώσει το σύστημα (1).
Λέγεται  ότι  το  ομογενές  αυτό  σύστημα  εξισώσεων  ήταν  γνωστό  στους
αστρονόμους (και τους φυσικούς;) ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα.
Λίγο αργότερα ακολούθησε η στους περισσότερους γνωστή λύση von Bortkiewicz
στο ίδιο περιοδικό (von Bortkiewicz 1907, Σταμάτης 1990 και Stamatis 1999). Είναι
βέβαιο ότι ο von Bortkiewicz δεν γνώριζε τη λύση του Muehlpfort.  Της λύσης του von
Bortkiewicz είχε προηγηθεί δημοσιευμένη στα ρωσικά η λύση του Dmitriev  (Dmitriev
1904),  ο  οποίος  όριζε  το  ποσοστό  κέρδους  ως  τον  λόγο  του  κέρδους  προς  το
σταθερό μόνον κεφάλαιο.
Στο πλαίσιο του προσδιορισμού των τιμών παραγωγής πρέπει  να δούμε και  την
εργασία του von Neumann για το Θεώρημα του σταθερού σημείου (von Neumann
1937). Ο von Neumann  πρέπει να γνώριζε ότι στη γενική περίπτωση της σύνθετης
παραγωγής  (joint  production)  εμφανίζονται  αρνητικές  τιμές  παραγωγής.  Θέλει
λοιπόν  όχι  μόνον  να  προσδιορίσει  τις  τιμές,  αλλά  να  προσδιορίσει   θετικές  ή
ημιθετικές τιμές παραγωγής, να αποκλείσει δηλαδή τις αρνητικές. Για να πετύχει
το τελευταίο καταφεύγει  στη μεγιστοποίηση του υλικού ρυθμού μεγέθυνσης του
συστήματος. Στους όρους αυτής της μεγιστοποίησης ανήκει  και η ημιθετικότητα
των τιμών. Έτσι, όσον αφορά τον αποκλεισμό των αρνητικών τιμών, ο von Neumann
τον  επιτυγχάνει  μέσω  μιας  petition  prinzipii,  δηλαδή  μέσω  μιας  λήψης  του
ζητούμενου.  Κατά  τα  λοιπά,  επειδή  το  υπερπροϊόν  και  το  υλικό  (σταθερό  και
μεταβλητό)  κεφάλαιο, τα οποία έχουν την ίδια σύνθεση και  ο λόγος των οποίων
αποτελεί  τον  μέγιστο  υλικό  ρυθμό  μεγέθυνσης, περιέχουν  όλα  τα  παραγόμενα
προϊόντα  και  επειδή  το  ίσο  με  αυτόν  τον  ρυθμό  μεγέθυνσης  μέγιστο  ποσοστό
κέρδους  προκύπτει  προφανώς  για  οποιεσδήποτε  θετικές  ή  ημιθετικές  τιμές, οι
τελευταίες  είναι  απροσδιόριστες, μπορούν  δηλαδή  να  οριστούν αυθαίρετα. Έτσι
λοιπόν ο von Neumann ούτε τις αρνητικές τιμές αποκλείει ούτε τιμές προσδιορίζει
(Stamatis 1997-1998, Σταμάτης 2007).
Οι αξίες ω,
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   ω= ( ω1 ,ω2 ¿ ,
των εμπορευμάτων 1 και 2, δηλαδή όλων των εμπορευμάτων πλην της εργασιακής
δύναμης (εμπόρευμα 3) προσδιορίζονται από το σύστημα

ω1=(α11ω1+α21ω2)+l1
ω2=(α 12ω1+α22ω2)+l2}⟹ (3)

ω=ωΑ+ l⟹
ω-ωΑ= l⟹

ω(Ι-Α)= l .

Επειδή η (I−A)−1 υπάρχει4 και επειδή λόγω του ότι η μέγιστη ιδιοτιμή της Α
είναι θετική και μικρότερη της μονάδος,5 είναι

(I−A)−1≥0.  6

Συνεπώς, από την προτελευταία ισότητα παίρνουμε 

ω=l( I−A)−1 ,ω>0.(3a)

Αντί να υπολογίσει κανείς την αντίστροφη του Leontief (I−A)−1 , πράγμα που
και σήμερα ακόμη είναι δύσκολο αν οι διαστάσεις της Α είναι πολύ μεγάλες, μπορεί
να την αναπτύξει:

(I−A)−1=Ι+Α+Α2+Α3+…(4)

και να υπολογίσει προσεγγιστικά τις αξίες ω, αφού η Α είναι συγκλίνουσα και ως εκ
τούτου η Αn τείνει, για n που τείνει προς το άπειρο, να γίνει μηδενική.
Έτσι, από τις (3α) και (4) παίρνουμε 

ω=l+l Α+l Α2+l Α3+…(4α)

Την  προσεγγιστική  αυτή  μέθοδο  χρησιμοποιεί  ο  Charasoff  (Charasoff  1910), την
στρέφει  όμως  κατ’  ακατανόητον  τρόπο  κατά  της  μαρξικής  μεθόδου  του
«ταυτόχρονου» προσδιορισμού των αξιών δια της (3α), ο οποίος δεν είναι απλώς
ισοδύναμος  με,  αλλά  και  από  ποσοτική  άποψη  ακριβέστερος  από  τον
προσεγγιστικό προσδιορισμό των αξιών δια της (4α).
Δεδομένων και των  ω1 ,  ω2 , και  d, παίρνουμε για την αξία μιας μονάδας
του εμπορεύματος 3, δηλαδή για την αξία μιας μονάδας εργασιακής δύναμης:
4 Λόγω του ότι καμία γραμμή ή στήλη της Α δεν είναι γραμμικά εξαρτημένη από
άλλες.
5Αυτό είναι ταυτόσημο με το ότι η τεχνική παραγωγής [Α, ℓ] είναι παραγωγική.
6 Στην πραγματικότητα,  επειδή προϋποθέσαμε ότι  η  Α είναι  μη διασπώμενη,
ισχύει: (𝛪𝛪 − 𝛢𝛢)−1 > 0.
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 ωd=ω1d1+ω2d2=ω3 .

Ισχύει  πάντα  1>ω3 (¿0 )  για  τους  εξής  λόγους:  Μια  ποσότητα  εργασιακής
δύναμης  παράγει  ένα  καθαρό  προϊόν, η  αξία  του  οποίου  είναι  πάντα  ίση  με  τη
ζωντανή εργασία που ξοδεύτηκε για την παραγωγή του αντίστοιχου ακαθάριστου
προϊόντος.7 Η ποσότητα  ζωντανής εργασίας, την οποία συνιστά το ξόδεμα μιας
μονάδας εργασιακής δύναμης, είναι  ίση με μια μονάδα, συνεπώς και  η  αξία του
καθαρού προϊόντος που παράγει ο εργάτης σε μια ώρα είναι ίση με μια ώρα. Αν η
αξία μιας μονάδας (ώρας) της εργασιακής του δύναμης ήταν ίση με την μονάδα,
τότε ο εργάτης θα έπαιρνε ολόκληρη την αξία του καθαρού προϊόντος  που παράγει
και η υπεραξία θα ήταν ίση με μηδέν. Επειδή όμως η υπεραξία είναι θετική, είναι και
η αξία μιας μονάδας εργασιακής δύναμης μικρότερη της μονάδας.
Ας δούμε τώρα πώς προσδιορίζει ο Μαρξ τις τιμές παραγωγής δια των αξιών. Ιδού
το μαρξικό σύστημα προσδιορισμού τους: 

p1
(1)=[ (α 11+l1α13 )ω1+(α 21+ l1α 23)ω2 ](1+r(1 ))

p2
(1)=[ (α 12+l2α13 )ω1+(α22+l2α 23 )ω2 ](1+r(1))}⇒(5)

όπου r(1) ,

r (1 )=¿
(ω1+ω2 )−[ (α11+l1α 13+α12+ l2α 13)ω1+ (α 21+l1α23+α 22+l2α 23)ω2 ]

(α11+ l1α 13+α12+l2α 13 )ω1+(α 21+l1α 23+α 22+ l2α 23)ω2

.

Εδώ ο Μαρξ αποτιμά εσφαλμένα τις εισροές καθώς και το γενικό ποσοστό κέρδους
σε αξίες, αντί, όπως είναι ορθό, σε τιμές παραγωγής. Γι’ αυτό και οι μαρξικές τιμές
παραγωγής  p(1)  δεν  είναι  ίσες  με  τις  πραγματικές,  δηλαδή  τις  ορθά
υπολογισμένες τιμές παραγωγής  p ,  και το μαρξικό γενικό ποσοστό κέρδους
r(1)  δεν είναι ίσο με το ορθά υπολογισμένο γενικό ποσοστό κέρδους r.

Έχουμε αναφέρει σε άλλες εργασίες μας (Σταμάτης 1988, Stamatis 1995: 177) ότι η
λύση του Μαρξ μόνον ως πρώτο βήμα μιας προσεγγιστικής λύσης θα μπορούσε να
θεωρηθεί ορθή. Για τους εξής λόγους: Η (5) προσδιορίζει το p(1) ,   διότι τα Α, ω
και  r (1 ) είναι δεδομένα. Εάν στο σύστημα προσδιορισμού των τιμών εισάγουμε
αντί  των  ω1  και  ω2 ,  τα  p1

(1 )και p2
(1) που  πήραμε  από  την  (5)  και

επιπροσθέτως υπολογίσουμε το  r (1 ) , όχι στις αξίες  ω1  και  ω2  αλλά

7  Έστω Χ το διάνυσμα στήλης του ακαθάριστου προϊόντος και Υ το διάνυσμα
στήλης  του  καθαρού προϊόντος,  όπου Y=X −¿ AX=(I −¿ A)X.  Από  την

ω=l( I−A)−1  παίρνουμε ω ( I−A ) Χ=l Χ⟹ωΥ=l Χ
❑

, δηλαδή

ότι η αξία w Υ  του καθαρού προϊόντος  Υ ,  είναι ίση με τη ζωντανή

εργασία l Χ ,  που ξοδεύτηκε για την παραγωγή του ακαθάριστου προϊόντος

Χ .
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στα προαναφερθέντα  p1
(1 )και p2

(1) , παίρνουμε νέες τιμές  p(2 ) και ένα νέο
ποσοστό κέρδος  r (2 ) .  Εισάγουμε αυτά τα νέα μεγέθη εκ  νέου στο  σύστημα
προσδιορισμού των τιμών και συνεχίζουμε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Προϊούσης αυτής

της διαδικασίας το  
1

1+r(n) , n=1,2,3 …., τείνει προς τη μέγιστη ιδιοτιμή της Α

και  τα  διανύσματα  p(n)  και  p(n−1)  τείνουν  μεταβαλλόμενα  να  γίνουν
συγγραμμικά και θετικά και έτσι εκείνο το ιδιοδιάνυσμα της Α, το οποίο αντιστοιχεί

στο 
1

1+r(n)  που τείνει προς τη μέγιστη ιδιοτιμή της Α.

Η παραπάνω προσεγγιστική μέθοδος δεν σημαίνει όμως κατά κανένα τρόπο ότι,
επειδή  κατά  το  πρώτο  βήμα  αυτής  της  μεθόδου  εκκινήσαμε  από  τις  αξίες  ω,
αναπτύξαμε τις τιμές παραγωγής από τις αξίες. Θα μπορούσαμε να εκκινήσουμε
απ’ οποιοδήποτε άλλο θετικό διάνυσμα, διαφορετικό του ω ! Δεν πρόκειται λοιπόν
κατά την παραπάνω διαδικασία για μια κάποια ανάπτυξη των τιμών παραγωγής
από  τις  αξίες,  αλλά  απλώς  για  μια  βηματιστή,  προσεγγιστική  μέθοδο
προσδιορισμού των τιμών παραγωγής.
Για να γίνει πιο παραστατική αυτή η προσεγγιστική μέθοδος, δίνουμε εδώ το n-
οστό της βήμα:

p1
(n)=[ (α11+l1α13 ) p1

(n−1)+(α21+l1α 23 ) p2
(n−1)](1+r(n−1))

p2
(n)=[ (α 12+l2α 13) p1

(n−1)+(α22+l2α23 ) p2
(n−1)](1+r(n−1))},(5a)

για n→∞ .

Προσεγγιστικές  μέθοδοι  επίλυσης  γραμμικών  εξισώσεων  παρουσιάστηκαν  ήδη
πολύ νωρίς από τον L. Seidel (Seidel 1874) καθώς και τον R. Von Mises και την H.
Pallaczek-Creiringer (Mises/Pallaczek-Creiringer 1929). Ο Kenj Mori ερμηνεύει και τον
Charasoff ως μια προσεγγιστική μέθοδο (Mori 2012).
Αξιοσημείωτο  εδώ  είναι  το  εξής:  α)  το  διάνυσμα  των  τιμών  παραγωγής  είναι
πλήρως προσδιορισμένο, οι τιμές δηλαδή που προκύπτουν είναι απόλυτες και όχι
σχετικές τιμές, και  β)  αν εκκινήσουμε από τις  αξίες ω, τότε, για  n→∞ , το
άθροισμα των τιμών τείνει να γίνει ίσο με το άθροισμα των αξιών.
Οι  παράγοντες,  στους  οποίους  οφείλονται  οι  αποκλίσεις  των  τιμών,  των
πραγματικών τιμών, των τιμών αγοράς και όχι των τιμών παραγωγής, από τις αξίες
των εμπορευμάτων, είναι πολλοί και η συμβολή καθενός απ’ αυτούς διαφορετική.
΄Η, διαφορετικά ειπωμένο, οι αξίες, δηλαδή οι ποσότητες εργασίας που απαιτούνται
άμεσα  και  έμμεσα  για  την  παραγωγή  των  επιμέρους  εμπορευμάτων,  είναι  ο
σημαντικότερος, αλλ’ όχι  ο μόνος παράγων που προσδιορίζει το ύψος των τιμών
των  διαφόρων  εμπορευμάτων.  Ένας  άλλος  παράγων  είναι  το  γεγονός  ότι  τα
εμπορεύματα, ενώ είναι προϊόντα εργασίας και μόνον  εργασίας, εμφανίζονται ως
προϊόντα του κεφαλαίου, είναι πράγματι για εκείνους, για λογαριασμό των οποίων
παράγονται, δηλαδή για τους καπιταλιστές, προϊόντα του κεφαλαίου, έτσι που το
ειδικό προϊόν του κεφαλαίου, το κέρδος, τείνει  να κατανέμεται  αναλογικώς στις
διάφορες  ποσότητες  κεφαλαίου,  δηλαδή  έτσι  που  να  προκύπτει  μια  τάση
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δημιουργίας ενός κοινού και ενιαίου για όλα τα κεφάλαια ποσοστού κέρδους. Αυτό
διαμεσολαβείται από ένα ορισμένο είδος τιμών, τις λεγόμενες τιμές παραγωγής. Οι
τελευταίες δεν είναι λοιπόν οι πραγματικές τιμές, οι τιμές αγοράς, αλλά αποτελούν
ένα  κατασκεύασμα, ένα  τέχνασμα  του  νου, μια  πρώτη  βαθμίδα  στο  δρόμο  της
βαθμιαίας εισαγωγής των παραγόντων που προσδιορίζουν τις τιμές – από τις τιμές
που είναι ανάλογες των αξιών έως τις πραγματικές τιμές, τις τιμές αγοράς.
Είτε  υπολογίσει  κανείς  τις  τιμές  παραγωγής  «ταυτόχρονα»  δια  της  (1α)  ή
«βηματιστά-προσεγγιστικά» δια της (5α), αυτός ο υπολογισμός δεν προϋποθέτει
καμία αναφορά στις αξίες, πολύ δε περισσότερο δεν συνιστά μια λογική ανάπτυξη
(Ableitung) των τιμών παραγωγής από τις αξίες. 
Στην περίπτωση που, ως συνήθως, δεν είναι το πραγματικό ωρομίσθιο δεδομένο, το
σύστημα εξισώσεων προσδιορισμού των n τιμών των εμπορευμάτων είναι ένα μη
ομογενές σύστημα n εξισώσεων με  n+2 αγνώστους, τις n τιμές των εμπορευμάτων
p, το γενικό ποσοστό κέρδους r και το γενικό ονομαστικό ωρομίσθιο, έστω, w. Στην
περίπτωση που w=0, το παραπάνω σύστημα εξισώσεων γίνεται ομογενές. Για τα
ακόλουθα  προϋποθέτουμε  την  ύπαρξη  ενός  τέτοιου  συστήματος.  Επίσης
προϋποθέτουμε ότι οι μισθοί δεν προκαταβάλλονται και συνεπώς δεν αποτελούν
μέρος του κεφαλαίου κατά τον υπολογισμό του ποσοστού κέρδους. Εάν το σύστημα
είναι  απλής παραγωγής,8 μη διασπώμενο9 και  παράγει  δυο μόνον εμπορεύματα,
τότε για τις τιμές παραγωγής ισχύει:

p1=( p1a11+ p2a21 ) (1+r )+w l1
p2=( p1a12+ p2a22) (1+r )+w l2}.(6)

Από την (6) παίρνουμε για τη γενική περίπτωση της παραγωγής n εμπορευμάτων:

p [Ι− (1+r ) A ]=w l  , 0 = wmin<w≤wmax=w( r=0 )(6a)
και για
[Ι−(1+r )A ]−1≥0.(7a)

p=w l [Ι−(1+r )A ]−1 ,0≤ r<rmax=r (w=0)=R .(7)

Για w=0 και συνεπώς  r=R παίρνουμε από την (6α):

p=p(1+R)A ⇒(8)

8 Πρόκειται για ένα σύστημα, στο οποίο κάθε διαδικασία παραγωγής παράγει
ένα  μόνον  εμπόρευμα  και  κάθε  εμπόρευμα  παράγεται  από  μια  και  μόνο
διαδικασία παραγωγής.
9 Πρόκειται  για  ένα  σύστημα  παραγωγής,  το  οποίο  δεν  παράγει  κανένα
εμπόρευμα, το οποίο δεν εισέρχεται άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή όλων των
εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της δικής του παραγωγής,
δηλαδή  κανένα  μη  βασικό  εμπόρευμα,  παρά  μόνον  εμπορεύματα,  τα  οποία
εισέρχονται  άμεσα  ή  έμμεσα  στην  παραγωγή  όλων   των  εμπορευμάτων,
συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της δικής τους παραγωγής, δηλαδή μόνον
βασικά εμπορεύματα. 
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1
1+R

p=pA⇒ λm
A p=pA ,(8a)

όπου 1
1+R

 η μέγιστη ιδιοτιμή λm
A  της Α.

Το  (8α)  είναι  ένα  ομογενές  σύστημα  εξισώσεων,  το  οποίο  προσδιορίζει,  όπως
έχουμε δει ήδη, εξαιρέσει ενός βαθμωτού πλήρως το διάνυσμα των τιμών p και το
μέγιστο ποσοστό κέρδους R. Δίνει n λύσεις για το p και το R, εκ των οποίων μόνον
μια  (αν  δεν  είναι  φυσικά  επαναλαμβανόμενη)  είναι  θετική:  αυτή,  η  οποία
αντιστοιχεί  στη  μέγιστη  ιδιοτιμή  της  Α  (όσον  αφορά  το  R)  και  στο  αριστερό
ιδιοδιάνυσμα αυτής της ιδιοτιμής της Α (όσον αφορά το p).
Προϋποθέσαμε παραπάνω την ισχύ της (7α). Αυτή προκύπτει από την (8) ως εξής:
Όπως προκύπτει άμεσα από την (8), η μέγιστη ιδιοτιμή της (1+R)Α είναι ίση με τη
μονάδα.  Επειδή  στην  (6α)  είναι  w ¿0  και  συνεπώς  r<R , η  μέγιστη
ιδιοτιμή  της  (1+r)A είναι  μικρότερη  της  μονάδος  (και  φυσικά  θετική)  και  γιαυτό
ισχύει η (7α).
Το (7) είναι ένα μη ομογενές σύστημα εξισώσεων. Εάν τυποποιήσουμε το διάνυσμα
των τιμών p, θέτοντας την τιμή ενός καλαθιού εμπορευμάτων ίση με μια θετική
σταθερά, τότε το σύστημα αυτό προσδιορίζει για εξωγενώς δεδομένο w, w ≠0,
ή εξωγενώς δεδομένο r, r ≠R ,  το r ή, αντιστοίχως, το w και πλήρως το p. Η λύση
αυτή του (7) είναι θετική.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι τιμές παραγωγής προσδιορίζονται βάσει των
εξής δεδομένων: (α) της τεχνικής παραγωγής, (β) της προϋπόθεσης ύπαρξης ενός
ενιαίου ποσοστού κέρδους, (γ) της προϋπόθεσης ύπαρξης ενός ενιαίου ωρομισθίου,
(δ) της προϋπόθεσης ενιαίας τιμής για κάθε εμπόρευμα και (ε) της προϋπόθεσης
ότι  το  ενιαίο  ποσοστό  κέρδους  ή, εναλλακτικά, το  ενιαίο  ονομαστικό  ωρομίσθιο
είναι εξωγενώς δεδομένο. Δεν προκύπτει εδώ καμία λογική παραγωγή των τιμών
από τις αξίες. Ούτε  υπάρχει εδώ η δυνατότητα να εvνοήσει κανείς τον εσφαλμένο
μαρξικό  τρόπο  επίλυσης  του  προβλήματος  του  μετασχηματισμού  των  αξιών  σε
τιμές  παραγωγής  ως  το  πρώτο  βήμα  μιας  βηματικής-προσεγγιστικής  μεθόδου
επίλυσής του.
Τα  παραπάνω  ισχύουν  και  για  διασπώμενα  συστήματα  απλής  παραγωγής, των
οποίων εκείνα τα εμπορεύματα, που δεν εισέρχονται  στην παραγωγή όλων των
εμπορευμάτων, δεν εισέρχονται ούτε στην ίδια τη δική τους παραγωγή, δηλαδή δεν
εισέρχονται στην παραγωγή κανενός εμπορεύματος.
Υπάρχουν όμως και διασπώμενα συστήματα παραγωγής με εμπορεύματα που δεν
εισέρχονται  μεν  στην  παραγωγή  όλων  των  εμπορευμάτων,  αλλ’  ωστόσο
εισέρχονται στην ίδια τη δική τους παραγωγή και μόνον. Η ακόλουθη τεχνική [Α,
l¿ είναι η τεχνική ενός τέτοιου συστήματος με 

Α= [0,5 0,25
0 0,75]   και l=(l1 ,l2 )=(1,1 ) .

Για τις τιμές ισχύουν 

10



1=¿wl1+0,5 p1 (1+r )=w+0,5 p1 (1+r )(9)
p¿

και 
1=¿wl2+(0,25 p1+0,75 p2 ) (1+r )=w+(0,25 p1+0,75 p2 ) (1+r ) (10 )

p¿

Αν τυποποιήσουμε τις τιμές με την 
p1=1,(11)

παίρνουμε από την (9), λαμβάνοντας υπόψη την (11), για w-r-σχέση  
 w=0,5 −¿ 0,5r
και από αυτήν για w=0:
r=R=1.(12)

Το  γενικό μέγιστο ποσοστό κέρδους R(=1)  είναι  εδώ ίσο με το μέγιστο ποσοστό
κέρδους R1 του τομέα 1, δηλαδή του βασικού τομέα.
Διότι γι’ αυτό  το τελευταίο ισχύει προφανώς

R1=
1 p1−0,5 p1

0,5 p1

=1. (12a )

Από την (10) παίρνουμε, λαμβάνοντας υπόψη την (11):

p2 [1−0,75 (1+r ) ]=w+0,25❑
⇒

p2=
w+0,25

0,25−75 r
.(10a)

Το μέγιστο ποσοστό κέρδους R2 του τομέα 2, (του μη βασικού τομέα), δηλαδή
το ποσοστό κέρδους του τομέα 2, το οποίο προκύπτει για μηδενικές τιμές όλων των
άλλων εισροών πλην των τιμών των εισροών από τον ίδιο τομέα 2, το οποίο δηλαδή
προκύπτει για w=0 και p1=0 , είναι10

R2=
1 p2−0,75 p2+0,25 p1

0,25 p1+0,75 p2

⟹

R2=
0,25 p2

0,75 p2

=1
3

.(12b)

Από την (10α) προκύπτει:

10 ❑12 Το  μέγιστο  ποσοστό  κέρδους  είναι  λοιπόν  ένα  είδος  own  rate  of
return.
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Για r, 0≤r ¿R2(¿ 1
3 )το p2  είναι θετικό.

Για  r, R2<r ≤R (¿1 ) , το p2 είναι αρνητικό.
Και  για r, που τείνει  προς το  R2 ,  το  p2 τείνει προς το ±∞  −¿  και
αντιστρόφως.
Όταν το p2  τείνει προς το ±∞, τότε τόσο ο αριθμητής, όσο και ο παρανομαστής
του  δεξιού  σκέλους  της  (12  b)  τείνουν  προς  το  ±∞. Συνεπώς   το R2 γίνεται
αόριστον.  Έτσι  λοιπόν  δύναται  να  τεθεί  ίσον  με  οποιονδήποτε  θετικό   αριθμό,
συνεπώς και  ίσον  με  το  R1 (¿1 ) ,   για να εξασφαλισθεί  η  ικανοποίηση  της
αξίωσης ύπαρξης ενός ενιαίου ποσοστού κέρδους. Διότι διαφορετικά, δηλαδή αν το
p2  αντί να τείνει προς το ±∞ είχε μια πεπερασμένη θετική αριθμητική τιμή,

δεν θα ήταν δυνατόν να υπάρξει για w=0 στον τομέα 2 ένα ποσοστό κέρδους ίσο με
το μέγιστο ποσοστό κέρδους του τομέα 1,  R1 (¿1 ) ,  και  συνεπώς ένα ενιαίο
ποσοστό κέρδους R ίσο με 1, όπως αυτό το τελευταίο προκύπτει από την w-r-σχέση,
δηλαδή από την w=0,5 −¿ 0,5r.
Την ικανοποίηση της προαναφερθείσας αξίωσης ύπαρξης ενός ενιαίου ποσοστού

κέρδους  εξασφαλίζει  η  για  κάθε  r,  R2(¿ 1
3 )<r ≤ R(=1)  αρνητικότητα  του

p2.

Αν τυποποιήσουμε τις τιμές με την
p2=1.(13)

Τότε από την (10) παίρνουμε 

 1=w+(0,25 p1+0,75 ¿(1+r )

και από αυτήν, λαμβάνοντας υπόψιν την (9):

p1 [1−0,5 (1+r ) ]=w⟹

p1=
w

1−0,5(1+r)
⟹

1=w+[0,25 w
1−0,5 (1+r )

+0,75] (1+r )=¿

¿w+w 0,25
1−0,5(1+r )

(1+r )+0,75 (1+r )=¿

¿w [1+ 0,25
1−0,5 (1+r ) ] (1+r )+0,75 (1+r )=¿
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¿w [1,25−0,5(1+r )
1−0,5 (1+r ) ] (1+r )+0,75 (1+r )=¿

1−0,75 (1+r)=w
1,25−0,5 (1+r)(1+r)

1−0,5(1+r )
⟹

1−0,5(1+r)
¿

[1−07,5 (1+r ) ] ¿
w=¿

H (14) αποτελεί την w-r-σχέση. Για w=0 προκύπτει από αυτήν για το ενιαίο μέγιστο
ποσοστό κέρδους R

R=1
3
.(15)

Αυτό το ενιαίο μέγιστο ποσοστό κέρδους R είναι ίσο με το μέγιστο ποσοστό κέρδους
R2  του τομέα 2.

Γνωρίζουμε όμως ότι  το μέγιστο ποσοστό κέρδους  R1  του  τομέα 1 είναι  για
κάθε τιμή  p2  του εμπορεύματος 2 πάντα ίσο με το 1. Πώς γίνεται λοιπόν το
μέγιστο  ποσοστό  κέρδους  του  ίσον  με  1, να  γίνεται  ίσο  με  το  μέγιστο  ποσοστό
κέρδους  του  τομέα  2, R2 ,  το  ίσον  με  1/3,  έτσι  ώστε  να  έχουμε  ένα  ενιαίο
ποσοστό κέρδους R ίσο με 1/3 ;
Για το μέγιστο ποσοστό κέρδους του τομέα 1, R1  , ισχύει

R1=
0,5 p1

0,5 p1

.
❑
(16)

Για το μέγιστο ποσοστό κέρδους R2  του τομέα 2 ισχύει

R2=
0,25 p2

0,75 p2❑
= 0,25

0,75
. (17 )

Για το ενιαίο ποσοστό κέρδους R ισχύει

R=
0,25 p2+0,5 p1

0,75 p2+0,5 p1

=
0,25+05 p1

0,75+0,5 p1

. (18 )

Και για  p1  προκύπτει από την (10) και (13) για w=0 και συνεπώς r= R2 :
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p1=
1−0,75(1+R2)
0,25 (1+R2)

.(19)

To R1 ,  όπως ορίζεται από την (16), δεν είναι κατ’ ανάγκη ίσο με 0,5/0,5 (=1),
παρά μόνον όταν p1≠0.  Όταν είναι p1=0,  τότε το R1  είναι αόριστον
και δύναται να τεθεί ίσο με οποιοδήποτε αριθμό, συνεπώς και ίσο με 1/3, δηλαδή ίσο
με το ενιαίο μέγιστο ποσοστό κέρδους R. Αυτό προκύπτει ήδη από την (19), δηλαδή
από την (10) και την εξίσωση τυποποίησης (13). Διότι απ’ αυτήν προκύπτει, ότι για
w=0  και  συνεπώς  r= R2  είναι  τότε  μόνον   R2=1/3 ,  όταν  p1=0.
Αλλά και από την (17) αφενός και τις (18) και (19) για w=0 και r=R αφετέρου έπεται

ότι μόνον για p1=0 είναι R2=R (¿ 1
3 ) .  Οι μηδενικές τιμές εμπορευμάτων,

εν προκειμένω η τιμή p1  του  εμπορεύματος 1, δεν έχουν κανένα οικονομικό
νόημα, αλλά εξασφαλίζουν την αξιωθείσα ύπαρξη ενός ενιαίου ποσοστού κέρδους R
για w=0. 
Από την (9) έπεται, για w, 0<w≤wmax(= w (r=R )¿ ,

p1

w
= 1

1−0,5 (1+r)
.

Από την σχέση αυτή προκύπτει ότι το p1  είναι θετικό για κάθε r, 0≤  r <  R (=
1
3

) – όπου, λόγω της r ¿R ,  είναι  w ¿0.

Ανάλογα λοιπόν με την τυποποίηση των τιμών εμφανίζονται κοντά στις θετικές και
αρνητικές  καθώς και απροσδιόριστες τιμές εμπορευμάτων ή κοντά στις θετικές και
μηδενικές  τιμές  εμπορευμάτων!  Επίσης   με  το  είδος  της  τυποποίησης  τιμών
μεταβάλλεται και το μέγιστο ποσοστό κέρδους!!! 11

Παρά ταύτα οι αξίες είναι μονοσήμαντα προσδιορισμένες, θετικές και παραμένουν
αμετάβλητες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα ισχύει για αυτές

ω1=0,5ω1+l1
ω2=0,25ω1+0,75ω2+l2

ω1=2 και ω2=6

11  Έχουμε εξηγήσει σε άλλες εργασίες μας ότι οι τιμές και η w-r-σχέση που
προκύπτουν  μετά  την  τυποποίηση  του  διανύσματος  των  τιμών  είναι  στην
πραγματικότητα οι τιμές και η w-r-σχέση του τυπικού υποσυστήματος, δηλαδή
του υποσυστήματος, το οποίο χρησιμοποιώντας τη δεδομένη τεχνική, παράγει
ως  καθαρό  προϊόν  του  το  τυπικό  εμπόρευμα,  δηλαδή  το  απλό  ή  σύνθετο
εμπόρευμα, η τιμή του οποίου έχει, χάριν της τυποποίησης των τιμών, τεθεί ίση
με μια θετική σταθερά (Δες Stamatis 1988 και Σταμάτης 1995a: 227-344).

❑
⇒
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Τα παραπάνω «παράδοξα», αφορούντα τις τιμές, φαινόμενα δεν εμφανίζονται σε
διασπώμενα  συστήματα  απλής  παραγωγής,  τα  οποία  παράγουν  μη  βασικά
εμπορεύματα που δεν εισέρχονται ούτε στην ίδια την δική τους παραγωγή. Επίσης
δεν  εμφανίζονται  σε  διασπώμενα  συστήματα  απλής  παραγωγής,  τα  οποία
παράγουν μεν μη βασικά εμπορεύματα που εισέρχονται στην ίδια την δική τους
παραγωγή, αλλά όμως σε τέτοιες αναλογίες που το μέγιστο ποσοστό κέρδους του
μη βασικού τομέα είναι μεγαλύτερο από το ποσοστό κέρδους του βασικού τομέα. 12

Με  μια  μόνον  εξαίρεση  που  θα  δούμε  αμέσως  παρακάτω.  Ιδού  μια  τέτοια
περίπτωση:

Α= [0,50,25
00,25 ]  ,  l=(1,1 ) .

Είναι προφανές ότι, επειδή η Α είναι διαγώνια, οι δυο ιδιοτιμές της είναι ίσες με 0,5
και  με  0,25.  Συνεπώς  το  μέγιστο  ποσοστό  κέρδους  του  βασικού  τομέα

¿ r
R1[¿¿ (w=0 )]

¿
είναι ίσο με 

0,5= 1
1+R1

⇒R1=1

και μέγιστο ποσοστό κέρδους R2   του μη βασικού τομέα ίσο με 

0,25= 1
1+R2

⇒R2=3.

Αν κανείς εδώ τυποποιήσει τις τιμές με την (11), παίρνει, για w=0 και r=R, R= R1

=1 και p2 =±∞.
Η  p2 =±∞  δεν  έχει  βέβαια  απολύτως  κανένα  οικονομικό  νόημα.  Αποτελεί
απλώς  και  μόνον  μαθηματικό  όρο  για  την  πλήρωση  της  τεχνικο-οικονομικά  μη
δυνάμενης να πληρούται αξίωσης ύπαρξης ισότητας του ποσοστού κέρδους των
δυο τομέων ‒ εν προκειμένω του μέγιστου ‒ δηλαδή της αξίωσης ύπαρξης ενός

12 Στο παραπάνω παράδειγμα συνέβαινε ακριβώς το αντίστροφον.
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ενιαίου  –  και  μέγιστου  ενιαίου  –  ποσοστού  κέρδους.13 Για  κάθε  r,  0
≤r<R (¿1 ) , είναι p2>0 και συνεπώς p>0.

Αν  τυποποιήσουμε  με  την  (13),  παίρνουμε  για  w=0  και  r=R,  R= R2=3 και
p1=0. Η p1=0 δεν  έχει  κανένα  απολύτως  νόημα. Αποτελεί  απλώς  και

μόνον  μαθηματικό  όρο  για  την  πλήρωση  της  αξίωσης  ύπαρξης  ενός  ενιαίου
ποσοστού  κέρδους.14 Για  κάθε  r,  0 ≤ r<R (¿3 ) ,  είναι  p1>0  και
συνεπώς p ¿0.
Τα παραπάνω συμβαίνουν και κατά την τυποποίηση των τιμών και σε συστήματα
σύνθετης  παραγωγής.15 Έχουμε  δείξει  σε  διάφορες  εργασίες  μας  ότι  αυτά  τα
φαινόμενα δεν έχουν κανένα οικονομικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν συνέπειες
της άρρητης αξίωσης ύπαρξης ενός ενιαίου ποσοστού κέρδους σε περιπτώσεις που
αυτή η αξίωση για παραγωγικοτεχνικούς λόγους δεν δύναται να πληρούται και δεν
πληρούται.  Έτσι  λοιπόν  οι  απροσδιόριστες,  μηδενικές  ή  αρνητικές  τιμές  δεν
σημαίνουν ότι υπάρχουν στην πραγματικότητα τέτοιες τιμές, αλλ’ απλώς συνιστούν
την απάντηση των μαθηματικών στην μη δυνάμενη να πληρούται αξίωση ύπαρξης
ενός ενιαίου ποσοστού κέρδους ή, αλλιώς ειπωμένο, τον μαθηματικό όρο ύπαρξης
ενός  ενιαίου  ποσοστού  κέρδους  στις  περιπτώσεις  που  αυτό  για
παραγωγικοτεχνικούς  όρους  δεν  δύναται  να  υπάρξει.  Θα  υπήρχε,  μας  λένε  τα
μαθηματικά,  και  σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  ένα  ενιαίο  ποσοστό  κέρδους,  εάν
υπήρχαν  απροσδιόριστες,  μηδενικές  ή  αρνητικές  τιμές  παραγωγής.  Οι
νεορικαρδιανοί δεν σκέφτηκαν τίποτε καλύτερο για την ερμηνεία των αρνητικών
τιμών παρά το εξής φαιδρό: ότι η αρνητική αξία ενός εμπορεύματος δεν είναι παρά
το  κόστος  καταστροφής  αυτού  του  εμπορεύματος  ως  βλαβερού  –  π.χ.  για  το
περιβάλλον  –  εμπορεύματος,  ως  ανεπιθύμητου  ούτως  ειπείν  παραπροϊόντος,
παραγνωρίζοντας τεχνηέντως  ότι εδώ στα εμπορεύματα πέραν της ιδιότητας, του
ότι  είναι  αγαθά,  δηλαδή  γενικώς  χρήσιμα  πράγματα,  προσήκουν  μόνον
τεχνικοπαραγωγικές  ιδιότητες, δηλαδή  ιδιότητες  που  αφορούν  τις  εισροές  που

13Για το  R2 ισχύει  R2=
0,75 p2

0,25 p1+0,25 p2 ❑

.  Για  p1>0, τοR2 (το

οποίο είναι ίσο με 3), δύναται να γίνει ίσο με το R1 (το οποίο είναι ίσο με 1),

μόνον  όταν  p2=±∞ ,  διότι  μόνον  τότε  το  R2 γίνεται  αόριστον  και

δύναται να τεθεί ίσο με οποιοδήποτε αριθμό, άρα και ίσο με το  R1(¿1) ,

έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η ύπαρξη ενός ενιαίου ποσοστού κέρδους.

14Για R1  ισχύει  R1=
0,5 p1

0,5 p1❑
.  Για να γίνει το R1  ίσο με  R2 και

συνεπώς ίσο με 3, πρέπει το p1  να γίνει ίσο  με μηδέν και συνεπώς το ίδιο

το  R1 αόριστον,  ώστε  να δύναται  στη  συνέχεια  να  τεθεί  ίσο  με  R2
δηλαδή  ίσο  με  3,  για  να  υπάρξει  εντέλει  ένα  ενιαίο  ποσοστό  κέρδους  R=

R1=R2=3.
15 Πρόκειται  για  τετράγωνα  συστήματα,  συστήματα  δηλαδή  στα  οποία  το
πλήθος  των  διαδικασιών  παραγωγής  είναι  ίσο  με  αυτό  των  παραγομένων
εμπορευμάτων, στα οποία μια τουλάχιστον διαδικασία παράγει περισσότερα του
ενός εμπορεύματα.
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εισέρχονται στην παραγωγή τους καθώς και τέτοιες που αφορούν τις διαδικασίες
παραγωγής,  στις  οποίες  εισέρχονται  αυτά  τα  ίδια  ως  εισροές,  και  καμία  άλλη
ιδιότητα.16 Ούτε γλυκά ούτε πικρά, ούτε μαύρα ούτε άσπρα, ούτε βλαβερά ούτε μη
βλαβερά, ούτε επιθυμητά ούτε μη επιθυμητά κ.ο.κ, δύνανται να είναι.
Αντιθέτως στις αρνητικές αξίες, την ύπαρξη των οποίων κατέδειξε για περιπτώσεις
σύνθετης παραγωγής ο Ian Steedman  στο βιβλίο του, Marx after Sraffa (Steedman
1977), το οποίο, ειρρήσθω εν παρόδω, μετά την φοβερή σκόνη που σήκωσε, πήγε
αδιάβαστο, οι νεορικαρδιανοί δεν έδωσαν την παραπάνω εξήγηση που έδωσαν για
τις αρνητικές τιμές παραγωγής, αλλά τις πήραν κατά λέξιν και συμπέραναν από
την ύπαρξή τους ότι είναι δυνατόν στην σύνθετη παραγωγή να υπάρξουν όχι μόνον
αρνητικές αξίες, αλλά και αρνητική υπεραξία, έτσι που όχι μόνον η μαρξική θεωρία
της αξίας, αλλά και αυτή της υπεραξίας και του κέρδους γίνονται άνευ σημασίας.
Δείξαμε σε πολλές εργασίες μας (δες Stamatis  1979, Stamatis  1980, και Stamatis
1983)  ότι  οι  αρνητικές  «αξίες»  που  εμφανίζονται  σε  συστήματα  σύνθετης
παραγωγής είναι συνέπεια της για τεχνικοπαραγωγικούς λόγους μη δυνάμενης να
πληρούται  άρρητης  αξίωσης, η  παραγωγικότητα  της  εργασίας  στην  παραγωγή
ενός  εμπορεύματος  να  είναι  η  ίδια  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραγωγής  που
παράγουν  αυτό  το  εμπόρευμα  –  και  αυτό  για όλα  τα  εμπορεύματα. Όπου, λόγω
τεχνικοπαραγωγικών  συνθηκών,  αυτή  η  αξίωση  δεν  δύναται  να  πληρούται,
εμφανίζονται  αρνητικές  «αξίες». Έτσι  λοιπόν  αυτές  οι  αρνητικές  «αξίες»  δεν
σημαίνουν ότι υπάρχουν εμπορεύματα, η παραγωγή των οποίων απαιτεί άμεσα και
έμμεσα  μια  αρνητική  ποσότητα  εργασίας,  αλλά  σημαίνουν:  Η  για  τους
προαναφερθέντες λόγους στη  δεδομένη περίπτωση μη δυνάμενη να πληρούται
προαναφερθείσα άρρητη αξίωση θα επληρούτο, εάν ήταν δυνατόν να υπάρχουν
αρνητικές  αξίες.  Είναι  ο  όρος  πλήρωσης  που  θέτουν  τα  μαθηματικά  στην
προαναφερθείσα  άρρητη  αξίωση.  Στις  προαναφερθείσες  εργασίες  μας  έχουμε
δείξει  ότι  στις  περιπτώσεις  που  εμφανίζονται  αρνητικές  «αξίες»  στην
πραγματικότητα οι αξίες είναι θετικές, αλλά μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες.
Όπως  αναφέραμε  ήδη,  κάτι  παρόμοιο  συμβαίνει  και  με  τις  αρνητικές  «τιμές
παραγωγής» που εμφανίζονται σε διασπώμενα συστήματα απλής παραγωγής και
σε συστήματα σύνθετης παραγωγής. Αυτές οι  «τιμές» είναι  συνέπεια της στην
εκάστοτε δεδομένη περίπτωση μη δυνάμενης να πληρούται αξίωσης ύπαρξης ενός
ενιαίου ποσοστού κέρδους. Αν εγκαταλείψει κανείς αυτή την αξίωση, τότε οι τιμές
είναι θετικές, αλλά μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες.
Ας συνοψίσουμε τα αποτελέσματά μας σχετικά με τη λογική ανάπτυξη των τιμών
παραγωγής από τις αξίες.
Στην περίπτωση των μη διασπώμενων συστημάτων απλής παραγωγής που οι τιμές
είναι πάντα θετικές, υπολογίζουμε τις τελευταίες πάντα ανεξάρτητα από τις αξίες,
αδιάφορο αν ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει ενός συστήματος «ταυτόχρονων»
εξισώσεων ή μέσω μιας προσεγγιστικής μεθόδου.
Στην  περίπτωση  διασπώμενων  συστημάτων  απλής  παραγωγής  ισχύει, όταν  δεν
εμφανίζονται  αρνητικές  τιμές, ό,τι  ελέχθη  ήδη  παραπάνω:  Οι  τιμές παραγωγής
υπολογίζονται  ανεξάρτητα από τις  αξίες. Όταν εμφανίζονται  αρνητικές «τιμές»,
δηλαδή  στην  πραγματικότητα  λόγω της  μη  ύπαρξης  ενιαίου  ποσοστού  κέρδους
16 Έτσι π.χ. αν τα διανύσματα των εισροών δυο εμπορευμάτων είναι γραμμικά
εξαρτημένα  ή  κατά  μείζονα  λόγο  συγγραμμικά,  τότε  τα  εμπορεύματα  αυτά
είναι από τεχνικοπαραγωγική άποψη ταυτά  εμπορεύματα. Ή, αν ένα εμπόρευμα
εισέρχεται  (δεν  εισέρχεται  )  στην παραγωγή όλων των εμπορευμάτων,  τότε
είναι βασικό (μη βασικό) εμπόρευμα.
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εμφανίζονται μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες τιμές, δεν είναι δυνατόν να γίνει
λόγος  για  ανάπτυξη  των τιμών από τις  αξίες, αφού οι  πρώτες δεν είναι, ενώ οι
τελευταίες είναι μονοσήμαντα προσδιορισμένες.
Και τέλος στην περίπτωση της σύνθετης παραγωγής και πάλι δεν δύναται να γίνει
λόγος για ανάπτυξη των τιμών παραγωγής από τις αξίες, αφού εδώ εμφανίζονται
τόσο αρνητικές «αξίες», δηλαδή μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες αξίες, όσο και
αρνητικές «τιμές», δηλαδή μη μοσήμαντα προσδιορισμένες τιμές. Έτσι που π.χ. σε
μια  ακραία  περίπτωση  είναι  δυνατόν  να  συνυπάρχουν  μη  μονοσήμαντα
προσδιορισμένες αξίες με προσδιορισμένες τιμές ή μονοσήμαντα προσδιορισμένες
αξίες με μη μονοσήμαντα προσδιορισμένες τιμές. 
Άλλοι παράγοντες, πέραν της προαναφερθείσας τάσης σχηματισμού ενός γενικού
ποσοστού  κέρδους  (το  οποίο  ωστόσο,  όπως  είδαμε,  ουδέποτε  δύναται  να
σχηματισθεί), είναι  οι  δομές  των  επιμέρους  αγορών. Και  δεν  εννοώ  μ’  αυτό  τις
θεωρητικές  συλλήψεις  για  τις  ανταγωνιστικές,  τις  ολιγοπωλιακές  και  τις
μονοπωλιακές αγορές, δηλαδή τον λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερο ανταγωνισμό
των  οικονομικών  εγχειριδίων,  αλλά  κυρίως  τις  δραστηριότητες  όσων
παρεμβάλλονται  μεταξύ  παραγωγού  και  τελικού  χρήστη,  τον  τζόγο  στα
χρηματιστήρια  εμπορευμάτων,  τις  ευκαιριακές,  αλλά  επαναλαμβανόμενες
συμφωνίες  καρτέλ,  τις  δραστηριότητες  των  λομπιστών,  τους  χειρισμούς
διπλωματικών αντιπροσωπειών, κρατικών λειτουργών και πολιτικών που δρουν ως
αντιπρόσωποι επιχειρήσεων των χωρών τους, τις δωροδοκίες και δωροληψίες, την
άσκηση πολιτικής εξωτερικού εμπορίου εκ μέρους ορισμένων κρατών από θέσεως
ισχύος, τις διεθνείς συμφωνίες εμπορίου, τα εμπάργκο ισχυρών χωρών και άλλα
παρόμοια. Τέλος, σημαντικό ρόλο παίζει η ζήτηση. Αρκετοί αριστεροί οικονομολόγοι
εξανίστανται μόλις ακούσουν να λέγεται ότι οι τιμές προσδιορίζονται και μάλιστα
σε σημαντικό βαθμό από τη ζήτηση. Κακώς! Ωστόσο είναι κατανοητό στο βαθμό
που λανθασμένα θεωρούν ότι η περί ης ο λόγος ζήτηση είναι μια θεμελιωμένη κατά
νεοκλασικό τρόπο δια της συνάρτησης οφέλους. Μια και το θέμα μας εδώ δεν είναι
οι παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η ζήτηση, ο αναγνώστης μπορεί να την
φανταστεί  ως  εξαρτώμενη  απ’  οποιονδήποτε  λιγότερο  ανόητο  από  το  όφελος
παράγοντα προσδιορισμού της.
Δείξαμε  στα  παραπάνω  ότι  δεν υπάρχει  καμιά αμφιμονοσήμαντη  σχέση  μεταξύ
μονοσήμαντα προσδιορισμένων θετικών αξιών και μονοσήμαντα προσδιορισμένων
τιμών  παραγωγής. Γι’  αυτό  και  οι  τελευταίες  δεν  δύνανται  να  αναπτυχθούν, να
παραχθούν δηλαδή λογικά, από τις πρώτες. Κανένα από αυτά τα δυο δεν ανήκει
στον κεντρικό πυρήνα της μαρξικής θεωρίας της αξίας, αλλά αποτελούν στοιχεία
της, τεχνάσματα του νου, δια των οποίων αυτός «προσπαθεί  να κατανοήσει την
μεταμόρφωση των πολυδιάστατων ποσοτήτων άμεσων και έμμεσων ανομοιογενών
εργασιών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την παραγωγή ενός εμπορεύματος, στην
μονοδιάστατη  ποσότητα  χρήματος,  η  οποία  συνιστά  την  τιμή  αυτού  του
εμπορεύματος,  και  έτσι  την  μεταμόρφωση  των  πολυδιάστατων  εργασιών  σε
μονοδιάστατο χρήμα» (Σταμάτης 1998: 13).
Μια έκθεση των προβλημάτων προς έρευνα και μελέτη που ανακύπτουν μετά τα
παραπάνω για τη μαρξική θεωρία της αξίας θα βρει ο αναγνώστης στο Σταμάτης
1998:  26-28. Και  στην  ιδία  εργασία  μας  (Σταμάτης  1998:  132-143)  μια  πρώτη
πραγμάτευσή τους.  
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