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Η μελζτθ τθσ οικονομίασ αφορά  

• ζρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι 
κατανζμουν τουσ «ςπάνιουσ πόρουσ» για τθν 
παραγωγι αγακϊν/εμπορευμάτων και  

• Έρευνα των τρόπων με τουσ οποίουσ αυτά τα 
αγακά/εμπορεφματα διανζμονται προσ 
κατανάλωςθ από τουσ ανκρϊπουσ ςτο πλαίςιο τθσ 
κοινωνίασ. 



Βαςικι ζγνοια οικονομολόγων 

• πϊσ κα διανεμθκοφν αυτοί οι πόροι με τον πιο 
αποτελεςματικό και ακριβοδίκαιο τρόπο; 

 

 



Πρϊτοι οικονομολογοφντεσ 

• Πολιτεία του Πλάτωνα αλλά και ζργα του Αριςτοτζλθ.  

• Ο πρϊτοσ αναγνϊριςε τθν οικονομικι βάςθ τθσ 
κοινωνικισ ηωισ και οργάνωςε το πρότυπο τθσ 
κοινωνίασ που ονειρευόταν με κεντρικι αρχι τον 
προςεκτικά ςχεδιαςμζνο καταμεριςμό εργαςίασ. 

•  Ο δεφτεροσ όριςε τον “οίκο” ωσ τθ λειτουργία του 
νοικοκυριοφ (με βάςθ πατριαρχικζσ αρχζσ) για τθν 
ικανοποίθςθ των κακθμερινϊν αναγκϊν. Έδωςε 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν οικονομικι αςφάλεια ωσ βάςθ 
τθσ κοινωνικισ και πολιτικισ υγείασ και κεωροφςε ωσ 
ιδανικό πολίτθ τον ιδιοκτιτθ ενόσ μεςαίου μεγζκουσ 
χωραφιοφ.  



Οι κοινωνίεσ και οικονομίεσ γίνονται 
πολφπλοκεσ  

• Οικονομία αποςυνδζεται από τισ υπόλοιπεσ 
κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ και 

• κεωρείται ωσ θ πεμπτουςία τθσ ανκρϊπινθσ 
δράςθσ, δθλαδι 

• ο άνκρωποσ ανάγεται ςτθν οικονομικι 
ορκολογικότθτα των μζςων ωσ προσ τουσ ςκοποφσ 
και μόνο θ οικονομία μπορεί να επιφζρει τθν 
ανκρϊπινθ ευθμερία 



τθν Αρχαία Ρϊμθ  

• τα ζργα ςυγγραφζων και ποιθτϊν όπωσ ο 
Κικζρωνασ, ο Βιργίλιοσ και ο Μάρκοσ Σερζντιοσ 
Βάρρων αποτελοφν ςθμαντικζσ πθγζσ γνϊςθσ για 
τα οικονομικά τθσ γεωργίασ 

• Ο μεςαιωνικόσ κόςμοσ χαρακτθρίςτθκε από τον 
κατακερματιςμό του εμπορίου που άνκιηε ςτον 
αρχαίο κόςμο και θ οικονομικι ηωι ςτθ διάρκεια 
των ςκοτεινϊν εποχϊν κυριαρχείτο από τθ 
φεουδαρχία 

• Γραπτι κριτικι ςτθν πρακτικι τθσ τοκογλυφίασ 

 

 



Μεςαιωνικόσ Εμπορικόσ οίκοσ 



Από τον 16ο ωσ τον 18ο αιϊνα 

• Ευρωπαϊκι υπερπόντια επζκταςθ οδιγθςε ςτθν 
αφξθςθ του εμπορίου και ςτθν κυριαρχία τθσ 
πολιτικισ του μερκαντιλιςμοφ ςτθν οικονομία.  

• Ο μερκαντιλιςμόσ ιταν μια μορφι οικονομικοφ 
εκνικιςμοφ.  

• Σο κυνιγι του κζρδουσ   απελευκερϊκθκε από τον 
εκκλθςιαςτικό εναγκαλιςμό  αλλά ουςιαςτικά και 
από τθν θκικι.  

• Σα ςυναλλαςςόμενα μζρθ κεωροφνται άτομα που 
αποςκοποφν αμφότερα να κερδίςουν από αυτιν.  



Εξζγερςθ φυςιοκρατϊν 

• τα τζλθ του 17ου και ςτθ διάρκεια του 18ου, 
ςθμειϊκθκε εξζγερςθ των φυςιοκρατϊν εναντίον 
τθσ κρατικισ ρυκμιςτικισ δφναμθσ που 
χαρακτιριηε τον μερκαντιλιςμό. 

•  Παράλλθλα γινόταν και οι μεγάλεσ προςπάκειεσ 
ςτθ κωτία να διατυπωκοφν οι διαφωτιςτικζσ 
αρχζσ για τθν απαλλαγι από τθ κρθςκευτικι 
οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ ςε κοςμικι κατεφκυνςθ.  



Οι φυςιοκράτεσ ιταν υπζρ των 
ελεφκερων αγορϊν (laissez faire)  

• Τποςτιριηαν ότι το “επιχειρείν” πρζπει να 
απελευκερωκεί από τουσ κρατικοφσ περιοριςμοφσ 
και τθν κρατικι παρζμβαςθ ακολουκϊντασ τουσ 
“φυςικοφσ νόμουσ” τθσ οικονομίασ.  

• Θεωροφςαν τθ γεωργία ωσ τθ μοναδικι 
παραγωγικι οικονομικι δραςτθριότατα κι 
ενκάρρυναν τθ βελτίωςθ των καλλιεργειϊν.  

• Θεωρϊντασ τθ γθ τθ μοναδικι πθγι πλοφτου 
δικαιολογοφςαν τθν  επιβολι φόρου επί τθσ γθσ ωσ 
το μοναδικό κατάλλθλο φόρο.  

 



Ντζιβιντ Χιουμ  

• Ανζλυςε τα φυςικά πλεονεκτιματα που 
απολαμβάνουν οριςμζνα ζκνθ με τθν 
καλλιζργεια ςυγκεκριμζνων προϊόντων και οι 
παρατθριςεισ του για τισ εμπορικζσ ροζσ 
αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ κεωρίασ για το 
διεκνζσ εμπόριο.  



Άνταμ μικ 

• Ο άνκρωποσ του οποίου το όνομα ςυνδζκθκε με τθν 
ελεφκερθ αγορά. 

•  Ο Πλοφτοσ των Εκνϊν κεωρείται το πρϊτο 
ολοκλθρωμζνο ςφγγραμμα οικονομικισ επιςτιμθσ.  

•  Ιδιοτζλεια ωσ βαςικι οικονομικι δφναμθ 

• Η ανάλυςι του για τον καταμεριςμό τθσ εργαςίασ και 
θ ολοκλθρωμζνθ μελζτθ τθσ ανάπτυξθσ των 
οικονομικϊν κεςμϊν του δυτικοφ κόςμου κακιζρωςε 
τθν οικονομικι επιςτιμθ ωσ ζναν από τουσ 
ςθμαντικότερουσ κλάδουσ των κοινωνικϊν επιςτθμϊν 

 



Σηων τιοφαρτ Μιλλ  

•  Οπαδόσ του μίκ, περιζλαβε ςτο δικό του ζργο τισ 
ιδζεσ και τισ ανζπτυξε ςε μια καλοδουλεμζνθ 
οικονομικι ερμθνεία τθσ ιςτορίασ.  

• Οι ιδζεσ του μικ ζπαιξαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
εξζλιξθ τθσ καπιταλιςτικισ βιομθχανικισ 
επανάςταςθσ ςτθ Βρετανία. 

 



Μάλκουσ και Ρικάρντο 

• Σόμασ Μάλκουσ: ζλεγε ότι θ αφξθςθ του πλθκυςμοφ 
τείνει πάντα να ξεπερνά κατά πολφ τισ προόδουσ των 
μζςων επιβίωςθσ.  

• Ντζιβιντ Ρικάρντο με τθ κεωρία τθσ προςόδου και τθ 
εργαςιακι κεωρία τθσ αξίασ ζμεινε ςτθν ιςτορία τθσ 
οικονομικισ ςκζψθσ επθρεάηοντασ τόςο τουσ 
ςοςιαλιςτζσ όςο και τουσ κλαςικοφσ 
οικονομολόγουσ. Ο «ςιδθροφσ νόμοσ των μιςκϊν» 
του Ρικάρντο ςυμπλιρωνε τθν απαιςιοδοξία του 
Μάλκουσ  με τον ιςχυριςμό ότι οι μιςκοί τείνουν να  
ςτακεροποιοφνται ςτο όριο επιβίωςθσ.   

• Μοντζλο ανάλυςθσ αφθρθμζνο και ανιςτορικό.  



Κριτικζσ του φιλελευκεριςμοφ 

• Οι πρϊτοι εκφραςτζσ του ςοςιαλιςμοφ, ιδιαίτερα ςτθ 
Γαλλία, επιτζκθκαν ςτθν ιδζα τθσ αναγκαιότθτασ τθσ 
ατομικισ ιδιοκτθςίασ και του ανταγωνιςμοφ και 
ενδιαφζρκθκαν για τθν αναμόρφωςθ τθσ οικονομικισ 
και κοινωνικισ τάξθσ . Μεταξφ αυτϊν ιταν οι εν 
ιμόν, Ρόμπερτ Όουεν, αρλ Φουριζ και Λουί 
Μπλανκί.  

• τθ Γερμανία, θ ιςτορικι ςχολι των Βίλχελμ Ρόςτςερ, 
Μπροφνο Χίλντερμπραντ και Καρλ Κνιεσ 
αμφιςβθτοφςε τθν φπαρξθ κακολικϊν οικονομικϊν 
νόμων και τόνιςε τθν ιδιαίτερθ ανάπτυξθ των 
οικονομικϊν κεςμϊν ςε κάκε ζκνοσ ξεχωριςτά. 



Η πιο ζντονθ αμφιςβιτθςθ τθσ 
κλαςικισ οικονομικισ επιςτιμθσ  

• προιλκε από τθν κριτικι του καπιταλιςμοφ που 
ζκανε ο Καρλ Μαρξ τόςο με όρουσ θκικοφσ και 
κοινωνικοφσ όςο και οικονομικοφσ.  Η κριτικι του 
Μαρξ και των οπαδϊν τουσ εςτιάςτθκε  

• ςτισ λειτουργίεσ του καπιταλιςμοφ ωσ ςυςτιματοσ 
παραγωγισ και εκμετάλλευςθσ των εργατϊν και 

• ςτθ διαρκι δομικοφ χαρακτιρα τάςθ του προσ τθν 
εμφάνιςθ οξφτατων οικονομικϊν κρίςεων.  



Ανανζωςθ των ιδεϊν του κλαςςικοφ 
οικονομικοφ φιλελευκεριςμοφ  

• Αλλαγι ακόμθ και του όρου “Πολιτικι Οικονομία” 
ςε “Οικονομικά”.  

• Η πιο ςθμαντικι επεξεργαςία ιταν θ διατφπωςθ 
του δόγματοσ τθσ “Οριακισ Χρθςιμότθτασ”: θ αξία 
ενόσ αντικειμζνου προςδιορίηεται από τθν ανάγκθ 
του και τθ ςχετικι αφκονία ι  ςπανιότθτά του ςε 
οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο.  



Άλφρεντ Μάρςαλ  

• το τζλοσ του 19ου αιϊνα τελειοποίθςε το μοντζλο με τθν 
αυξανομζνθ χριςθ των μακθματικϊν τροποποιϊντασ τισ ζννοιεσ 
του ανταγωνιςμοφ, τθσ οριακισ χρθςιμότθτασ και τθσ προςόδου. 

•   Η “νεοκλαςικι επανάςταςθ” επανακακόριςε τθν ζννοια τθσ 
“αοράτου χειρόσ” .  

• Θεωρείται δεδομζνο ότι όλοι οι άνκρωποι λειτουργοφν αυτόνομα 
με βάςθ το ιδιοτελζσ ςυμφζρον τουσ και διακζτουν ίςθ πολιτικι 
δφναμθ ο κακζνασ. 

•  Εμπλζκονται ςτισ ςυναλλαγζσ ςε φάςθ τζλειου ανταγωνιςμοφ 
όπου το πεδίο δεν ζχει εμπόδια και όπου ςε ςυνκικεσ ιςορροπίασ 
οι τιμζσ τθσ αγοράσ παρακολουκοφν τθν οριακι χρθςιμότθτα κάκε 
εμπορεφματοσ, εξαςφαλίηουν δίκαια αμοιβι για όλουσ 
(καπιταλιςτζσ, γαιοκτιμονεσ, εργάτεσ) που να ανταποκρίνεται ςτθ 
ςυμβολι τουσ ςτθν παραγωγι και, τζλοσ, μεγιςτοποιοφν τθν 
κοινωνικι χρθςιμότθτα ςε μια αυτορρυκμιηόμενθ αγορά. 
 
 



Θεωρία του χριματοσ 

• θμαντικι είναι θ ςυμβολι του ουθδοφ Κνουτ 
Βιξελ ςτθν ανάπτυξθ τθσ κεωρίασ του χριματοσ 
(monetary theory), που αναφζρεται ςτα γενικά 
επίπεδα τιμϊν και επιτοκίων ςε μια οικονομία. Η 
εναςχόλθςθ με αυτζσ τισ ζννοιεσ προετοίμαςε τθν 
ριηοςπαςτικι τροποποίθςθ των αρχϊν τθσ 
κλαςςικισ πολιτικισ οικονομίασ από τον  

• Σηων Μεϊναρντ Κζυνσ και το ζργο του Γενικι 
κεωρία περί Απαςχόλθςθσ, Σόκου και χριματοσ 
(1936), που άνοιξε ζνα τεράςτιο νζο ερευνθτικό 
πεδίο ςτουσ επιχειρθματικοφσ κφκλουσ 



Η κυβζρνθςθ για να ελζγξει τον 

• επιχειρθματικό κφκλο  ρίχνει λεφτά απ' ευκείασ 
ςτθν οικονομία κάτι που ςυχνά ςυνοδευόταν με 
ζναν μθ ιςορροπθμζνο προχπολογιςμό.  

• Επίςθσ, αυτι θ πολιτικι που εκεωρείτο ωσ 
ορκοδοξία για αρκετζσ δεκαετίεσ μετά τθν μεγάλθ 
οικονομικι κρίςθ του 1929 αποςκοποφςε ςτθ 
δθμιουργία ςυνκθκϊν πλιρουσ απαςχόλθςθσ.  


