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Εισαγωγή

«Αν είδα λίγο μακρύτερα, είναι επειδή στεκόμουν σε 
ώμους γιγάντων».

Ισαάκ Νεύτων, Βρετανός 
μαθηματικός και φυσικός (1642-1727)

 
 
Όλοι οι πνευματικοί τομείς απαιτούν μεγάλους στοχαστές, συγ-
γραφείς, πειραματιστές και διανοητές που μοιάζουν να προω-
θούν μόνοι τους τη γνώση και την κατανόηση στο γνωστικό 
πεδίο στο οποίο κινούνται. Όμως, η διαδικασία της πνευματικής 
ανάπτυξης συχνά είναι συλλογική – πράγμα που μπορεί να ση-
μαίνει έναν αριθμό λαμπρών ανθρώπων που συνεργάζονται σ’ 
ένα σημαντικό σχέδιο, όπως οι Τζέιμς Ουότσον, Φράνσις Κρικ, 
Μόρις Ουίλκινς και Ρόζαλιντ Φράνκλιν, που ανακάλυψαν τη 
δομή της διπλής έλικας του DNA. Μπορεί επίσης να σημαίνει τη 
διαδικασία μέσω της οποίας στοχαστές μιας εποχής αξιοποίη- 
σαν τις εργασίες των προκατόχων τους, όπως αναγνωρίζει ο 
Νεύτων στο παράθεμα στην αρχή της σελίδας. Τελικά όμως 
χρειάζεται πάντοτε μια ιδιοφυΐα για να προχωρήσει τη γνώση 
στο επόμενο στάδιο.

Όπως συμβαίνει με όλα τα επαγγέλματα και τους ακαδημαϊ- 
κούς κλάδους, η οικονομική επιστήμη ανέδειξε τους δικούς της 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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μεγάλους στοχαστές, των οποίων τα έργα άντεξαν στη δοκιμα-
σία του χρόνου. Ταυτοχρόνως, οι ατομικές συνεισφορές τους 
έχουν αναγνωριστεί από τους κορυφαίους οικονομολόγους και 
έχουν απαθανατιστεί στη λαϊκή παράδοση σαν γίγαντες πάνω 
στους ώμους των οποίων έχουν σταθεί −και εξακολουθούν να 
στέκονται− οι νεότεροι. Το βιβλίο προβάλλει μόλις δέκα οικο-
νομολόγους, αν και θα μπορούσαμε να γεμίσουμε άλλους δέκα 
τόμους με εξίσου έξοχους στοχαστές, συμπεριλαμβάνοντας, 
λόγου χάρη, τους εβδομήντα τέσσερις οικονομολόγους που 
κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ στις Οικονομικές Επιστήμες μέχρι 
το 2013. Δεδομένου ότι το Ίδρυμα Νόμπελ άρχισε να απονέμει 
βραβεία σε οικονομολόγους μόλις το 1969, έχει μόλις ξύσει την 
επιφάνεια των διακοσίων πενήντα χρόνων της νεότερης ιστο-
ρίας της οικονομικής επιστήμης.

Η επιλογή μας εδώ παρουσιάζει εκείνους που άσκησαν ισχυ-
ρή επίδραση όχι μόνο στο εσωτερικό του επαγγέλματος των 
οικονομολόγων, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο κυβερνή-
σεις, επιχειρήσεις, επενδυτές και απλοί άνθρωποι –καταναλω-
τές, αγοραστές σπιτιών κτλ– παίρνουν αποφάσεις. Τις θεωρίες 
αυτών των οικονομολόγων χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για 
να χαράζουν την πολιτική τους και οι υπεύθυνοι χάραξης πολι-
τικής για να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους. Επηρεάζουν επί-
σης τον τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων των στελεχών 
επιχειρήσεων σχετικά με επενδύσεις, τιμολόγηση και στρατη-
γικές μάρκετινγκ. Για τον μέσο άνθρωπο, οι οικονομικές του 
πεποιθήσεις επηρεάζουν κάθε του συναλλαγή και κάθε του 
απόφαση, από το είδος της εργασίας του μέχρι το σχολείο όπου 
στέλνει τα παιδιά του. Προσφάτως, μάλιστα, η οικονομική επι-
στήμη έχει προσπαθήσει να ερμηνεύσει ακόμα και τη συμπερι-
φορά των ανθρώπων.
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Γιατί αυτοί οι οικονομολόγοι κι όχι κάποιοι άλλοι;  

Οι δέκα επιλεχθέντες στο παρόν βιβλίο είναι, υπό την ευρεία 
έννοια, σύγχρονοι. Ο καλύτερος τρόπος για να παρουσιαστεί 
το θέμα το βιβλίου, το οποίο κατέχει κεντρικό ρόλο στην καθη-
μερινότητά μας, είναι να εστιάσουμε στους δέκα κορυφαίους 
οικονομικούς στοχαστές των τελευταίων δυόμισι αιώνων. Ο 
παλαιότερος, ο Άνταμ Σμιθ, βρισκόταν στην ακμή του στο δεύ-
τερο μισό του 18ου αιώνα, ενώ οι δύο νεότεροι βρίσκονταν 
μέχρι πριν από λίγους μήνες εν ζωή. Η οικονομία έχει ιστορία 
αιώνων, αν όχι χιλιετηρίδων: η οικονομική σκέψη αναπτύχθηκε 
μέσα από τις ελληνικές, ινδικές και πρώιμες ευρωπαϊκές παρα-
δόσεις με συμβολή φιλοσόφων όπως ο Αριστοτέλης και ο Πλά-
τωνας. Η κινεζική οικονομική σκέψη είναι επίσης σημαντική 
χάρη στον κομφουκιανισμό, τον ταοϊσμό και τον νομικισμό.* 

Αλλά τι σημαίνει «μεγάλοι» εδώ; Ας πούμε ότι είναι όσοι 
συνέβαλαν περισσότερο στο να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί 
η οικονομία (σε μικροοικονομικό ή σε μακροοικονομικό επίπε-
δο), καθώς και όσοι την επηρέασαν ή κατέληξαν σε μια καινού-
ρια ιδεολογία – αυτό είναι πάντως δευτερεύον κριτήριο. 

Μερικές από τις οικονομικές σχολές και θεωρίες που οφεί-
λουν τα ονόματά τους στους οικονομολόγους αυτού του βιβλίου 
έχουν γίνει, από την αρχή της οικονομικής κρίσης το 2007-2008, 
μέρος του δημόσιου διαλόγου. Κάποιοι άλλοι που επέλεξα να 

* Σ.τ.μ. Ο νομικισμός βασιζόταν στην αντίληψη ότι ο άνθρωπος είναι 
φύσει εγωιστής και ότι το κράτος οφείλει να του επιβάλει καλή κοινω-
νική συμπεριφορά μέσω ισχυρών κινήτρων και αυστηρών τιμωριών. 
Επιπλέον, οι νομικιστές υποστήριζαν την απόλυτη εξουσία του αυτο-
κράτορα, η οποία θεωρούσαν ότι εξασφαλίζει ενότητα, σταθερότητα 
και ισχυρή διακυβέρνηση. 
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παρουσιάσω, ιδίως αυτοί που είναι ειδικευμένοι στη μικροοικο-
νομική, δηλαδή στο πώς οι άνθρωποι και οι επιχειρήσεις παίρ-
νουν αποφάσεις, είναι μεν λιγότερο διάσημοι, αλλά έχουν εξί-
σου ισχυρή επιρροή. Ορισμένοι τους θεωρούν σημαντικότερους 
από τους ειδικευμένους στη μακροοικονομική, οι οποίοι κατη-
γορούνται σήμερα ότι δεν κατάφεραν να προβλέψουν την οι-
κονομική κρίση.

Μια δύσκολη απόφαση ήταν να μη συμπεριλάβω οικονομο-
λόγους που έχουν δημιουργήσει καινούριους τομείς, όπως η 
οικονομία της ευτυχίας, η περιβαλλοντική οικονομία και η οι-
κονομία της ανάπτυξης, για να αναφέρω μόνο τρεις. Έρχονται 
αμέσως στο μυαλό μας καμιά δεκαριά οικονομολόγοι με τέτοιες 
ειδικότητες, οι οποίες θεωρούνται μάλλον κλάδοι του κύριου 
κορμού της οικονομίας παρά καινούρια πρότυπα για την οικο-
νομική διαχείριση. Ενδεχομένως θα υπάρξουν αντιρρήσεις σχε-
τικά με αυτό, εφόσον έχω συμπεριλάβει τον σύγχρονο πρωτο-
πόρο της συμπεριφορικής οικονομίας. Μου φάνηκε όμως ότι η 
απομάκρυνση από την υπόθεση του ορθολογικού homo 
economicus και η ιδέα ότι οι άνθρωποι παίρνουν παράλογες 
αποφάσεις αξίζει να σημειωθεί σαν μια σημαντική δομική αλ-
λαγή του τρόπου με τον οποίον οι οικονομολόγοι βλέπουν τα 
βασικά δόγματα της επιστήμης τους. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η 
επιλογή θα γίνει το έναυσμα μιας εποικοδομητικής συζήτησης. 
Μη διστάσετε να κάνετε τις υποδείξεις σας στον παρακάτω 
σύνδεσμο: https://twitter.com/GreatEconomics. 

Σε ποιον απευθύνεται αυτό το βιβλίο;

Με μια λέξη: σε όλους. Στον σημερινό κόσμο, τον διασυνδεδε-
μένο μέσω της παγκοσμιοποίησης, η οικονομία επηρεάζει κάθε 
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πτυχή της ζωής μας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε εξοι-
κειωμένοι με τις βασικές οικονομικές έννοιες, είτε είμαστε ιδιο- 
κτήτες επιχείρησης, επενδυτές, υπάλληλοι ή εργαζόμενοι κατ’ 
οίκον. Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να διευρύνει την κατανόηση 
του μέσου πολίτη εξετάζοντας πώς οι στοχαστές ανέπτυξαν τις 
θεωρίες που είναι τόσο συνήθεις στις μέρες μας. 

Επίσης, χρησιμεύει σαν εισαγωγή στην ιστορία της οικονομι-
κής σκέψης των τελευταίων διακοσίων πενήντα ετών: ξεκινάει 
λοιπόν από τον Άνταμ Σμιθ –που βάλθηκε να συστηματοποιή-
σει τις έννοιες της οικονομίας χαράζοντας μια διαχωριστική 
γραμμή μεταξύ της εποχής της πολιτικής οικονομίας και της 
σύγχρονης αντίληψης περί οικονομίας– και προχωρεί αναλύο-
ντας τις πρώιμες και τόσο διαφορετικές μεταξύ τους συνεισφο-
ρές των Ντέιβιντ Ρικάρντο, Καρλ Μαρξ και Άλφρεντ Μάρσαλ.   

Το κοινό σημείο αυτών των επιστημόνων ήταν η εστίαση 
στους ατομικούς παράγοντες της οικονομίας: στους μεμονω-
μένους καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στο πώς παίρνουν 
αποφάσεις. Η ύφεση του 1930 μετατόπισε το ενδιαφέρον προς 
τη μακροοικονομική και προκάλεσε διαμάχη γύρω από το πώς 
οι εθνικές και παγκόσμιες οικονομίες λειτούργησαν σε καλές 
και κακές εποχές, καθώς και γύρω από τον ρόλο όσων λαμβά-
νουν πολιτικές αποφάσεις. Σ’ αυτή τη συζήτηση, που επικράτη-
σε από το 1950 περίπου, κυριάρχησαν οι Τζον Μέυναρντ Κέυνς, 
Φρίντριχ Χάγιεκ, Μίλτον Φρίντμαν και Πολ Σάμιουελσον. Πιο 
πρόσφατα ο ατομικός παράγοντας ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο 
με οικονομολόγους όπως ο Γκάρυ Μπέκερ (μέσω της κλασικής 
του προσέγγισης στο ερώτημα γιατί οι καταναλωτές και οι οι-
κογένειες παίρνουν αποφάσεις) και ο Ντάνιελ Κάνεμαν, ο ψυ-
χολόγος που θεμελίωσε τη συμπεριφορική οικονομική επιστή-
μη. Όπως θα δούμε, κάποιες από τις ιδέες του Κάνεμαν είχαν 
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προαναγγελθεί στα πρώιμα γραπτά του Άνταμ Σμιθ, διαγράφο-
ντας έτσι έναν πλήρη κύκλο.

Όποιος έχει ήδη κάποια γνώση περί οικονομικής δραστηριό- 
τητας θα μαγευτεί από το φάσμα των εμπειριών που οδήγησαν 
στην προσωπική ανάπτυξη και την καινοτόμο σκέψη του καθε-
νός από τους δέκα οικονομολόγους μας. Αλλά αυτό το βιβλίο 
είναι επίσης ιδανικό για όποιον αναζητεί για πρώτη φορά γνώ-
ση πάνω στην οικονομία: πρόκειται για ένα μακρύ ταξίδι στον 
χρόνο μέσα από τις μεγάλες μορφές της σύγχρονης οικονομίας, 
το οποίο ουσιαστικά αφηγείται την ιστορία της ανάπτυξης της 
οικονομικής θεωρίας σε ένα διάστημα δυόμισι αιώνων. Οι ανα-
γνώστες μπορούν να κινούνται ελεύθερα: κάθε κεφάλαιο είναι 
η αυτόνομη ιστορία του κάθε στοχαστή και της επίδρασής του 
στην ανάπτυξη της οικονομικής σκέψης.      
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1

Άνταμ Σμιθ 
Ο «ιδρυτής» της οικονομικής επιστήμης 

«Δεν περιμένουμε το δείπνο μας από την καλοσύνη του 
χασάπη, του ζυθοποιού ή του αρτοποιού, αλλά από τη 
φροντίδα τους για το δικό τους συμφέρον».
 

Άνταμ Σμιθ, Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες 
του πλούτου των εθνών, Βιβλίο 1, κεφ. 2  

 
 
Όλοι οι Βρετανοί οφείλουν να γνωρίζουν ποιος είναι ο Άνταμ 
Σμιθ (1723-1790) – ή τουλάχιστον τη φυσιογνωμία του. Όχι 
μόνο επειδή είναι διασημότητα και εθνικό κεφάλαιο, αλλά επει-
δή από το 2007 το πρόσωπό του κοσμεί το χαρτονόμισμα των 
20 λιρών. Αλλά και χωρίς αυτή την υπενθύμιση, πολλοί άνθρω-
ποι στη Βρετανία και στον υπόλοιπο αγγλόφωνο κόσμο έχουν 
πιθανότατα ακούσει το όνομα αυτού του οικονομολόγου, του 
οποίου οι ιδέες εμφανίζονται ακόμα σε ειδησεογραφικά δημο-
σιεύματα και ομιλίες πολιτικών, μολονότι έχουν περάσει διακό-
σια χρόνια από τον θάνατό του.

Οι άνθρωποι γνωρίζουν λοιπόν το όνομα του Άνταμ Σμιθ 
επειδή κάτω από το πορτρέτο του στο εικοσάλιρο υπάρχει η 
φράση «Ο καταμερισμός εργασίας στη βιομηχανία καρφίτσας», 
ενώ ακολουθεί σε παρένθεση «και η μεγάλη αύξηση της ποσό-

ΑΝΤΑΜ ΣΜΙΘ – Ο «ΙΔΡΥΤΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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τητας εργασίας που συνεπάγεται». Πρόκειται για φράσεις από 
το κορυφαίο έργο του Έρευνα για τη φύση και τις αιτίες του 
πλούτου των εθνών, παγκοσμίως γνωστό στη συντομότερη εκ-
δοχή του, Ο πλούτος των εθνών. 

Στη διάρκεια της ζωής του Σμιθ, ο Πλούτος των εθνών δε 
σημείωσε τόσες πωλήσεις όσες το άλλο μεγάλο έργο του, Η 
θεωρία των ηθικών συναισθημάτων (που έγινε μπεστ σέλερ), 
υπήρξε όμως ένα από τα πρώτα βιβλία που προσπάθησαν να 
συγκροτήσουν μια ολόκληρη οικονομική θεωρία, δεν περιορι-
ζόταν δηλαδή σε έναν τομέα ή σε μία ανάλυση τύπου πραγμα-
τείας. Το βιβλίο ήταν σαφέστερα γραμμένο από άλλες μελέτες 
της ίδιας εποχής, πράγμα που συνέβαλε στην επιτυχία του τον 
18ο αιώνα. Κυρίως, πρόβαλλε έναν τρόπο σκέψης που τράβηξε 
την προσοχή των ανθρώπων, τότε και τώρα.   

Ενώ ο Πλούτος των εθνών εκτείνεται σε κάμποσα κεφάλαια 
και περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρίες που έχουν 
αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, η μακροβιότητα του Σμιθ 
μάλλον οφείλεται σε μια βασική έννοια που διατρέχει τη σκέψη 
του και στην οποία αναφέρονται οι περισσότεροι άνθρωποι 
όταν, για να στηρίξουν τα επιχειρήματά τους, παραπέμπουν σε 
αυτόν. Πρόκειται για την ιδέα ότι αν αφήσεις τους ανθρώπους 
να επιδιώξει ο καθένας το ατομικό του συμφέρον, θα ωφεληθεί  
το σύνολο της κοινωνίας. Όπως θα δούμε, οι θεωρίες του ήταν 
πιο περίπλοκες από αυτό – πάντως, η συγκεκριμένη ιδέα έχει 
επικρατήσει. 

Νεανικά χρόνια και χαρακτήρας

Ο Άνταμ Σμιθ ήταν παιδί-θαύμα. Μπήκε στο Πανεπιστήμιο της 
Γλασκόβης σε ηλικία 14 ετών και τρία χρόνια αργότερα πήρε 
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υποτροφία για την Οξφόρδη. Αν και προερχόταν από εύπορη 
οικογένεια, τα πρώτα του χρόνια ήταν δύσκολα και θλιμμένα. 
Ο πατέρας του, που λεγόταν επίσης Άνταμ Σμιθ, ένας καλά δι-
κτυωμένος δικηγόρος και ελεγκτής τελωνείων, πέθανε πέντε 
μήνες πριν από τη γέννηση του γιου του, στις 5 Ιουνίου 1723, 
στη μικρή πόλη της Σκοτίας Κερκάλντυ (σήμερα βουλευτής της 
πόλης είναι ο πρώην πρωθυπουργός, οικονομολόγος Γκόρντον 
Μπράουν). 

Τον Σμιθ ανέθρεψε η μητέρα του, Μάργκαρετ Ντάγκλας, η 
οποία ανέθεσε την εκπαίδευσή του σε ιδιωτικούς δασκάλους 
χάρη σε σχετικό κληροδότημα που περιλάμβανε η διαθήκη του 
πατέρα του. Η μεταθανάτια επένδυση του Άνταμ Σμιθ του πρε-
σβύτερου απέδωσε καρπούς: η πανεπιστημιακή καριέρα του 
Άνταμ Σμιθ του νεότερου δεν άργησε να ξεκινήσει. Στη Γλα-
σκόβη δέχτηκε την επιρροή κορυφαίων εκπροσώπων του Σκο-
τσέζικου Διαφωτισμού του 18ου αιώνα, ο σημαντικότερος εκ 
των οποίων ήταν ο Φράνσις Χάτσεσον, πρωτοπόρος του κινή-
ματος του Διαφωτισμού και καθηγητής στην έδρα της Ηθικής 
Φιλοσοφίας στη Γλασκόβη. Οι απόψεις του Χάτσεσον για την 
ανθρώπινη φύση και τον ρόλο του κράτους στον έλεγχο της 
συμπεριφοράς συνέβαλαν στη διαμόρφωση της σκέψης του 
Σμιθ. 

Προτού προχωρήσουμε στις σπουδές του στην Οξφόρδη, 
αξίζει να σημειώσουμε ότι η ζωή του θα μπορούσε να είχε πάρει 
πολύ διαφορετική τροπή εξαιτίας ενός μυστηριώδους γεγονό-
τος που συνέβη όταν ήταν τριών ετών. Σύμφωνα με αρκετούς 
βιογράφους του, όταν ήταν μικρός απήχθη από κοινώς λεγόμε-
νους γανωτές (Τσιγγάνους ή νομάδες, όπως θα λέγαμε σήμερα) 
και διασώθηκε είτε χάρη στην παρέμβαση ενός θείου είτε διότι 
ο απαγωγέας του άλλαξε γνώμη όταν κατάλαβε ότι ολόκληρη 
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ομάδα έρευνας και διάσωσης έψαχνε το παιδί. Όπως και να ’χει, 
ίσως αυτό το γεγονός, καθώς και το ότι ήταν φιλάσθενος, εξη-
γεί γιατί η μητέρα του τον είχε παραχαϊδέψει.

Το 1740, σε ηλικία 17 ετών, ο Σμιθ πήγε στο Κολέγιο Μπάλ-
λιολ της Οξφόρδης με μια υποτροφία γνωστή ως Snell 
Exhibition. Στην Οξφόρδη το ύφος της διδασκαλίας και η διδα-
κτέα ύλη τού φάνηκαν λιγότερο ελκυστικά και απαιτητικά από 
ό,τι στη Γλασκόβη: αργότερα είπε ότι οι περισσότεροι καθηγητές 
είχαν παραιτηθεί ακόμα και από την κατ’ επίφαση διδασκαλία 
και ότι το πανεπιστήμιο περιμάζευε «αποτυχημένα συστήματα 
και παρωχημένες προκαταλήψεις». Τα ακαδημαϊκά στελέχη του 
Μπάλλιολ έφτασαν μάλιστα στο σημείο να του κατασχέσουν 
ένα αντίτυπο της Πραγματείας για την ανθρώπινη φύση (Treatise 
on Human Nature) του συμπατριώτη του, Ντέιβιντ Χιουμ, ο 
οποίος υποστήριζε την υπεροχή της λογικής έναντι της θεολο-
γίας. Παρ’ όλα αυτά, ο Σμιθ σπούδασε επί έξι χρόνια στην Οξ-
φόρδη και επέστρεψε στο Κερκάλντυ με τη βάσιμη πεποίθηση 
ότι μπορούσε να επιδιώξει σταδιοδρομία με αξιοπρεπές εισόδη-
μα. Τελικά πήγε στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης για να διδά-
ξει λογική −ο Σμιθ ποτέ δε σπούδασε ούτε δίδαξε οικονομικά− 
και την επόμενη χρονιά έγινε καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας 
στην έδρα που κατείχε προηγουμένως ο δάσκαλος και εμπνευ-
στής του, Χάτσεσον. 

Ο Άνταμ Σμιθ ήταν ο αρχετυπικός αφηρημένος καθηγητής 
της εποχής του – ένα είδος τρελού επιστήμονα σαν τον 
Branestawn.* Έχουν ακουστεί πολλές ιστορίες για την αφηρη-
μάδα του. Σε μία από αυτές, ενώ ο Σμιθ ξεναγούσε σ’ ένα βυρ-

* Σ.τ.μ. Ο Theophilus Branestawn είναι ήρωας σειράς 13 παιδικών βι-
βλίων του Norman Hunter.
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σοδεψείο τον Τσαρλς Τάουνσεντ −πρώην υπουργό Οικονομι-
κών που έπαιξε αργότερα σημαντικό ρόλο στα οικονομικά του 
συγγράμματα− και μιλούσε για τα πλεονεκτήματα του ελεύθε-
ρου εμπορίου, έπεσε σ’ έναν επικίνδυνο λάκκο επεξεργασίας 
δερμάτων με χρώμιο, από όπου χρειάστηκε χέρι βοηθείας για 
να βγει. Μια άλλη ιστορία λέει ότι αφού έβαλε ψωμί με βούτυ-
ρο μέσα στο τσαγερό, ήπιε το απαίσιο αφέψημα δηλώνοντας 
ότι ήταν το χειρότερο τσάι που είχε πιει στη ζωή του. Τέλος, μια 
φορά βγήκε να περπατήσει, με το μυαλό του να ταξιδεύει, φο-
ρώντας μόνο το νυχτικό του: κατέληξε να περιφέρεται 15 μίλια 
έξω από την πόλη, προτού τον επαναφέρει στην πραγματικό-
τητα η καμπάνα μιας εκκλησίας που ήχησε μέσα στη νύχτα. 
Αν και Σκοτσέζος, ο Άνταμ Σμιθ δεν έμοιαζε καθόλου στον Σον 
Κόννερυ. Είχε λαμπρό μυαλό, αλλά ωραίο δε θα τον έλεγες. Ένα 
από τα πιο συνηθισμένα πορτρέτα του τον δείχνει με γουρλωτά 
μάτια, πεταχτά δόντια, μεγάλη μύτη και προεξέχον κάτω χείλος. 
Λέγεται επίσης ότι είχε ένα νευρικό τικ και δυσκολία στην άρ-
θρωση. Έλεγε για τον εαυτό του: «Είμαι γόης μόνο στα βιβλία 
μου». Μια Γαλλίδα ηθοποιός που τον γνώρισε το 1766 τον πε-
ριέγραψε ως «άσχημο σαν τον διάβολο». Δεν παντρεύτηκε πο-
τέ και παρέμεινε αφοσιωμένος στη μητέρα του, που πέθανε το 
1784, μόλις έξι χρόνια πριν από τον ίδιο. 

Πλούτος ιδεών

Προτού εξετάσουμε τις βασικές αντιλήψεις που αναλύονται 
στον Πλούτο των εθνών, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στο μπεστ 
σέλερ του, τη Θεωρία των ηθικών συναισθημάτων. Σ’ αυτό το 
βιβλίο ο φιλόσοφος Σμιθ εξετάζει πώς οι άνθρωποι διατυπώ-
νουν ηθικές κρίσεις. Αντικρούει την ιδέα που κέρδιζε έδαφος 
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εκείνη την εποχή, χάρη στην καταθλιπτική οπτική του Τόμας 
Χομπς στον Λεβιάθαν, ότι οι άνθρωποι είναι τελικά εγωιστές 
και ότι, χωρίς τον έλεγχο του κράτους, ο κόσμος θα περιέλθει 
στην αγριότητα. Για να ανταπαντήσει σε αυτό, ο Σμιθ υποστη-
ρίζει ότι η εγκρατής συμπεριφορά οφείλεται μάλλον στους 
ίδιους τους ανθρώπους παρά στον έξωθεν, τεχνητό έλεγχο. Δια- 
τυπώνει έτσι την ιδέα της «συμπάθειας» που οι άνθρωποι τρέ-
φουν ο ένας για τον άλλον. Ενώ οι άνθρωποι ίσως φέρονται 
εγωιστικά, στην πραγματικότητα «αποδίδουν και επιστρέφουν 
την ευτυχία» ο ένας στον άλλο μόνο και μόνο επειδή τους ικα-
νοποιεί το αποτέλεσμα. Στη σύγχρονη ορολογία μιλάμε για την 
ικανότητα του να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Ο Σμιθ δια-
τύπωσε επίσης την ιδέα του «αμερόληπτου παρατηρητή», τον 
οποίον οι άνθρωποι έχουν στο μυαλό τους όταν πρόκειται να 
πάρουν μιαν απόφαση και του οποίου την έγκριση επιζητούν. 
 

Ο Σμιθ διατυπώνει την ιδέα της «συμπάθειας» που οι 
άνθρωποι τρέφουν ο ένας για τον άλλον.

 
Αυτή η ιδέα τροφοδοτεί τη σκέψη του για την οικονομία στον 
Πλούτο των εθνών και διαψεύδει την ευρέως διαδεδομένη άπο-
ψη ότι η οικονομική θεωρία του Άνταμ Σμιθ βασίζεται εξολο-
κλήρου στο εγωιστικό ατομικό συμφέρον, στο ότι οι άνθρωποι 
ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το κόστος και τα οφέλη των 
αποφάσεών τους. Η αρχική θεωρία ήταν πολύ πιο σύνθετη. Η 
Θεωρία των ηθικών συναισθημάτων δημοσιεύτηκε το 1759 και 
έγινε αμέσως δημοφιλής: προσέλκυσε φοιτητές από όλη την 
Ευρώπη να εγγραφούν στο Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης για 
να ακούσουν τις παραδόσεις του Σμιθ. 
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Από τη φιλοσοφία στην οικονομία

Το βιβλίο όχι μόνο προσέλκυσε το ευρύ κοινό, αλλά απέφερε 
στον Σμιθ την οικονομική στήριξη του Τσαρλς Τάουνσεντ, του 
καλεσμένου του σ’ εκείνο το βυρσοδεψείο. Ο Τάουνσεντ ήταν 
πατριός του έφηβου δούκα του Buccleuch και έπεισε τον Σμιθ 
να παραιτηθεί από την έδρα του στη Γλασκόβη και να γίνει δά-
σκαλός του. Τους πρώτους δεκαοκτώ μήνες με αυτή την ιδιό-
τητα τους πέρασε στη Γαλλία, όπου γνωρίστηκε και συζήτησε 
με την ελίτ των Γάλλων διανοητών της εποχής, συμπεριλαμβα-
νομένου και του Βολταίρου. Μετά την επιστροφή του στο Λον-
δίνο, ο Σμιθ αφιέρωσε δέκα χρόνια στον πεντάτομο Πλούτο των 
εθνών, που κυκλοφόρησε το 1776. 

Ένας από τους λόγους που αυτό το βιβλίο αρχίζει με τον Σμιθ 
είναι ότι ο Πλούτος των εθνών διατυπώνει για πρώτη φορά μια 
περιεκτική παγκόσμια οικονομική θεωρία. Ο πλήρης τίτλος 
είναι αποκαλυπτικός: το βιβλίο έχει σκοπό να καταδείξει πώς οι 
κοινωνίες μπορούν να επιτύχουν στον εμπορικό τομέα. Δεν 
πρόκειται για θεωρητικό βιβλίο οικονομίας, αλλά για εγχειρίδιο 
οδηγιών για τη χάραξη πολιτικής. Ο πρώτος τόμος ασχολείται 
με τις παραγωγικές δυνάμεις εργασίας και με το πώς πρέπει να 
κατανέμουμε τα προϊόντα μεταξύ των διαφόρων τμημάτων της 
κοινωνίας. Ο δεύτερος, με τη συσσώρευση του πλούτου και ο 
τρίτος, με το πώς διάφορες χώρες αναπτύσσονται με διαφορε-
τικές ταχύτητες. Ο τέταρτος τόμος ασκεί κριτική στο αγροτικό 
και το εμποροκρατικό σύστημα, ενώ ο τελευταίος εξετάζει πώς 
οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσω της 
φορολογίας και πού πρέπει να τα διαθέσουν. Σε αυτή τη μακρο-
σκελή και λεπτομερή εργασία υπάρχουν ίσως έξι έννοιες-κλει-
διά που άντεξαν στο πέρασμα του χρόνου, για τις οποίες ο Σμιθ 
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παρέμεινε γνωστός και άσκησε μεγάλη επίδραση. Αυτές τις 
βασικές έννοιες θα εξετάσουμε τώρα.   

Το αόρατο χέρι

Ο Πλούτος των εθνών βάζει σε τάξη τις θεωρίες περί ιδιοτέλειας 
που είχαν πρωτοεμφανιστεί στη Θεωρία των ηθικών συναισθη-
μάτων εξετάζοντας το πώς οι κοινωνίες ευημερούν. Ο Σμιθ είχε 
στόχο να ανατρέψει την κυρίαρχη αντίληψη της εποχής, τον 
«μερκαντιλισμό»,* σύμφωνα με τον οποίον ο μοναδικός τρόπος 
ευημερίας ήταν η συσσώρευση πλούτου, κάτι που θεωρούνταν 
«πεπερασμένο». Μέσω αυτού του συστήματος, οι χώρες πρέπει 
να πωλούν αγαθά σε άλλα κράτη, αλλά να βάζουν δασμούς για 
να αποτρέψουν άλλους να πάρουν τον πλούτο τους. 

Ο Σμιθ πίστευε ότι ο πραγματικός πλούτος ήταν το άθροι-
σμα της ετήσιας παραγωγής της γης και της εργασίας σε ολό-
κληρη τη χώρα και ότι η ευημερία βασιζόταν στην αύξησή τους. 
Μελετώντας την έννοια της «φυσικής ελευθερίας», την ιδέα 
δηλαδή ότι οι άνθρωποι μπορούν να αναπτύξουν τους πόρους 
τους σε ανταγωνισμό με τους άλλους, υποστήριξε ότι αυτή η 
διαδικασία θα βοηθούσε να εντοπιστούν οι δραστηριότητες με 
τις οποίες αξίζει περισσότερο να ασχοληθούμε: αν, για παρά-
δειγμα, η εξόρυξη έχει υψηλότερες αποδόσεις από τον μέσο όρο 

* Σ.τ.μ. Εμποροκρατία, εμποροκρατισμός ή μερκαντιλισμός: σχηματι-
κά μιλώντας, πρόκειται για την ταύτιση του πλούτου με το χρήμα. Τον 
όρο πρωτοχρησιμοποίησαν οι φυσιοκράτες. Στη συνέχεια, ο Άνταμ 
Σμιθ ανέλυσε πώς οι εμποροκρατικές ρυθμίσεις πέρασαν από μια 
πρώτη φάση συσσώρευσης πολύτιμων μετάλλων και μια δεύτερη 
φάση επιβολής κανονισμών στο εμπορικό ισοζύγιο, που, όπως πιστευ-
όταν, ρύθμιζε τη ροή του χρήματος. 
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άλλων δραστηριοτήτων, τότε το κεφάλαιο θα στραφεί «φυσι-
κά» προς τον τομέα των εξορύξεων και θα εγκαταλείψει τους 
λιγότερο παραγωγικούς τομείς.

Ακριβώς όπως τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς τη βιο-
μηχανία που παράγει τη μεγαλύτερη αξία, έτσι και ο κάθε εργα-
ζόμενος επιδιώκει την εργασία που θα του αποφέρει τα περισ-
σότερα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση, όπως το θέτει ο Σμιθ, ο 
εργαζόμενος «ούτε ενδιαφέρεται να προωθήσει το δημόσιο συμ-
φέρον ούτε συνειδητοποιεί σε ποιο βαθμό το προωθεί. Στόχος 
του είναι το δικό του κέρδος – έτσι, καθοδηγείται από ένα αό-
ρατο χέρι για να επιτύχει κάτι που δεν ήταν στις προθέσεις του».  

 
Ο Σμιθ περιγράφει τον μηχανισμό της ελεύθερης αγοράς, 

η βάση του οποίου είναι η προσφορά και η ζήτηση.
 

Ο Σμιθ στην ουσία διατυπώνει τη βασική έννοια της προσφο-
ράς και της ζήτησης που διέπει τον μηχανισμό της ελεύθερης 
αγοράς. Με την πάροδο του χρόνου αυτή η έννοια εξελίχθηκε 
στη γενική θεωρία της ισορροπίας, που διατύπωσαν και σχη-
ματοποίησαν περαιτέρω έναν αιώνα αργότερα ο Πολ Σάμιουελ- 
σον (τον οποίο θα συναντήσουμε αργότερα: βλ. κεφ. 8) και άλ-
λοι επιφανείς οικονομολόγοι. Ο Σμιθ δε λέει ότι οι άνθρωποι 
υποκινούνται από κατάφωρη ιδιοτέλεια, αλλά ότι ακολουθώ-
ντας το μονοπάτι που τους ωφελεί περισσότερο ως άτομα κά-
νουν ταυτοχρόνως καλό στην κοινωνία. 

Αυτό φαίνεται στο απόφθεγμα του Σμιθ στην αρχή του κε-
φαλαίου: η ιδέα ότι οι άνθρωποι έχουν φαγητό όχι εξαιτίας της 
φιλανθρωπίας του χασάπη, του ζυθοποιού ή του αρτοποιού, 
αλλά διότι επιδιώκουν «το δικό τους συμφέρον». 

Άρα, η κοινωνία εξυπηρετείται καλύτερα όταν επιτρέπει 
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στους ανθρώπους να ακολουθούν τα ένστικτα και τις επιθυμίες 
τους, παρά όταν επιτρέπει στο κράτος να παρεμβαίνει. «Δεν έχω 
δει να γίνεται τίποτα σπουδαίο από όσους υποκρίνονται ότι 
κάνουν εμπόριο για το κοινό καλό», έγραφε ο Σμιθ. «Είναι 
όντως μια επιτήδευση, όχι τόσο συχνή μεταξύ των εμπόρων – 
χρειάζονται λίγα λόγια για να τους αποτρέψεις από αυτή». Να 
ποιο είναι το μακροπρόθεσμο συμπέρασμα της σκέψης του Σμιθ 
για την ανθρώπινη συμπεριφορά στη Θεωρία των ηθικών συ-
ναισθημάτων. 

Έτσι, φτάνουμε στην ιδέα ενός συστήματος laissez-faire οι-
κονομικής διαχείρισης, όπου ο συνδυασμός των εκατομμυρίων 
αποφάσεων που λαμβάνονται από τους αγοραστές, τους εμπό-
ρους, τους τραπεζίτες και τους εργαζόμενους οδηγεί σε πιο απο-
δοτική χρησιμοποίηση των πόρων απ’ όσο αν η κυβέρνηση προ-
σπαθούσε να διαχειριστεί το όλο σύστημα. Με τα λόγια του 
Σμιθ, ο καθένας πρέπει να αφήνεται ελεύθερος να «επιδιώξει το 
δικό του συμφέρον με τον δικό του τρόπο». Οποιαδήποτε κυ-
βέρνηση προσπαθούσε να κάνει κάτι τέτοιο θα ήταν «εκτεθει-
μένη σε αναρίθμητες αυταπάτες», καθώς καμία μοναδική σοφία 
ή γνώση δε θα επαρκούσε για να ξεπεράσει το βάρος των χιλιά-
δων ατομικών αποφάσεων. Σύμφωνα με τον Σμιθ, το κράτος 
έχει τρία καθήκοντα: να επιβλέπει την εθνική άμυνα· να οργα-
νώνει την εσωτερική ασφάλεια και αστυνόμευση· και να επεν-
δύει σε δημόσιες υποδομές η κατασκευή των οποίων θα ήταν 
οικονομικά ασύμφορη για τους ιδιώτες. 

Η ανηθικότητα των καρτέλ

Ο Σμιθ εναντιώθηκε σθεναρά σ’ ένα από τα πιθανά αποτελέ-
σματα της επιχειρηματικής πρακτικής της πλήρως ελεύθερης 
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αγοράς: την ανάπτυξη πανίσχυρων εταιρειών και μονοπωλίων. 
Φοβόταν ότι οι επιχειρηματίες θα εκμεταλλεύονταν τη δύναμή 
τους και θα συνενώνονταν για να κερδοσκοπούν αθέμιτα και 
να ανεβάζουν τις τιμές στην αγορά. «Άνθρωποι του ιδίου εμπο-
ρίου σπανίως συναντώνται για διασκέδαση, αλλά συναντώνται 
για να συνωμοτήσουν εναντίον του κοινού ή για να σκαρώσουν 
κάποιο τέχνασμα προκειμένου να αυξήσουν τις τιμές», έγραφε 
ο Σμιθ. Αν και δεν ήταν υπέρμαχος της κρατικής παρέμβασης, 
πίστευε ότι χαλιναγωγώντας τον γνήσιο ελεύθερο ανταγωνι-
σμό, οι επιχειρήσεις δε θα μπορούσαν να σχηματίσουν καρτέλ, 
καθώς καινούριες εταιρείες θα εξέτρεπαν το κεφάλαιο μειώνο-
ντας την ισχύ των καρτέλ και μειώνοντας τις τιμές.

Εξάλλου, ο Σμιθ καυτηρίαζε τις κυβερνήσεις που δημιουρ-
γούσαν μονοπώλια, οι οποίες, όπως έλεγε, κρατούσαν την αγο-
ρά ελλιπώς εφοδιασμένη και ωθούσαν τις τιμές πάνω από τα 
επίπεδα που οι άνθρωποι μπορούσαν να πληρώσουν με τους 
μισθούς τους. «Η τιμή του μονοπωλίου είναι η υψηλότερη δυ-
νατή. Αντιθέτως, η φυσική τιμή ή τιμή του ελεύθερου ανταγω-
νισμού είναι η χαμηλότερη που μπορεί να υπάρξει». 

Προειδοποιούσε επίσης ότι το μονοπώλιο του εμπορίου ανά-
μεσα στη Βρετανία και τις αποικίες της αλλοίωνε την κατανομή 
του κεφαλαίου και «διατάρασσε τη φυσική ισορροπία που θα 
υπήρχε μεταξύ των διαφορετικών κλάδων της βρετανικής βιο-
μηχανίας». Ο Σμιθ ήταν από εκείνους που είδαν ότι η δουλεία 
δεν ήταν βιώσιμη από οικονομική άποψη – επιχείρημα που χρη-
σιμοποίησε ο Ουίλλιαμ Ουίλμπερφορς στην εκστρατεία του για 
την κατάργησή της. Στον Πλούτο των εθνών, ο Σμιθ είπε ότι η 
εργασία που γίνεται από ελεύθερους ανθρώπους είναι εν κατα-
κλείδι φτηνότερη από την εργασία που εκτελούν σκλάβοι, η 
οποία τελικά είναι η πιο δαπανηρή: «Όποια εργασία κάνει [ο 
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δούλος] πέρα από εκείνη που επαρκεί για τη συντήρησή του, 
μπορεί να γίνει εξαναγκαστικά και μόνο με τη βία, όχι με δική 
του πρωτοβουλία».   

Ο καταμερισμός εργασίας

Με αυτή τη σύλληψη αρχίζει το βιβλίο του: ο καταμερισμός 
εργασίας αποτελεί την καινοτομία που ο Σμιθ θεωρούσε κεντρι-
κή στο όραμά του για τη δημιουργία της οικονομικής ανάπτυ-
ξης και ευημερίας. «Η μεγαλύτερη βελτίωση στις παραγωγικές 
δυνάμεις εργασίας […] φαίνεται ότι προήλθε από τον καταμε-
ρισμό εργασίας», έγραφε. 

Ό,τι σήμερα θεωρείται προφανές για όποιον έχει δουλέψει 
σε γραφείο ή σε εργοστάσιο ακουγόταν ρηξικέλευθο πριν από 
διακόσια πενήντα χρόνια. Ο Σμιθ έγραφε στην εποχή της Βιο-
μηχανικής Επανάστασης, που θα κατέληγε στη διοχέτευση εκα-
τοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στα εργοστάσια μαζικής πα-
ραγωγής. Αλλά ακόμα και σ’ αυτό το στάδιο εκκόλαψης της 
οργάνωσης της εργασίας, ο Σμιθ έβλεπε πώς η «καλύτερα» ορ-
γανωμένη εργασία οδηγούσε σε αύξηση της απόδοσης του κά-
θε εργαζόμενου − αυτό που σήμερα ονομάζουμε παραγωγικό-
τητα. Η θεωρία του βασίστηκε στην παρατήρηση της 
πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και όχι σε μια υπό-
θεση ανθρώπου αποκομμένου από το περιβάλλον. 

 
Ο Σμιθ έβλεπε πώς η καλύτερα οργανωμένη εργασία 

οδηγούσε σε αύξηση της απόδοσης του κάθε 
εργαζόμενου – αυτό που σήμερα ονομάζουμε 

παραγωγικότητα.
 

Economists_B diorth.indd   28 28/02/2017   1:08 μ.μ.



ΑΝΤΑΜ ΣΜΙΘ – Ο «ΙΔΡΥΤΗΣ» ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 29

Ο Σμιθ μάς μεταφέρει λοιπόν σ’ ένα εργοστάσιο που φτιά-
χνει καρφίτσες. Συνειδητοποιεί ότι ένας ανειδίκευτος εργάτης 
αφημένος στην τύχη του μπορεί να καταφέρει να φτιάξει μια 
καρφίτσα την ημέρα ή μια χούφτα στην καλύτερη περίπτωση. 
Αλλά διαιρώντας το έργο σε δεκαοκτώ διαφορετικές εργασίες 
μοιρασμένες σε δέκα διαφορετικούς εργάτες −που θα τεντώ-
σουν το σύρμα, θα το ισιώσουν, θα το κόψουν, θα το κάνουν 
μυτερό, θα το λειάνουν, θα φτιάξουν το κεφάλι και ούτω καθε-
ξής−, μπορούν να παράγουν περισσότερες. Όχι μόνο δυο τρεις 
παραπάνω: ο Σμιθ εκτιμά ότι δέκα εργάτες μπορούν να παρά-
γουν 48.000 καρφίτσες ημερησίως, ή 4.800 ο καθένας. 

Αλλά πώς πετυχαίνεις 4.800% αύξηση της παραγωγικότη-
τας; Ο Σμιθ έκανε λόγο για τρεις παράγοντες: 

• Κάθε εργαζόμενος γίνεται με την πάροδο του χρόνου πιο 
επιδέξιος στην ειδικότητά του, στον «τομέα» του, από έναν 
πολυτεχνίτη.

• Εξοικονομείται χρόνος διότι οι εργαζόμενοι δεν αναγκά-
ζονται να αλλάζουν μηχανήματα και εξοπλισμό, αλλά συ-
γκεντρώνονται στο έργο που τους αντιστοιχεί.

• Έτσι, ενθαρρύνεται ο σχεδιασμός μηχανών που διευκολύ-
νουν την εκτέλεση της εργασίας.

Κατά την άποψη του Σμιθ, η διαδικασία αυτή συνέβαλε στην 
«οικουμενική ευημερία, που γίνεται προσβάσιμη ακόμα και στα 
χαμηλότερα στρώματα των ανθρώπων». 

Να γιατί διαφορετικοί άνθρωποι εκτελούν διαφορετικές 
δουλειές. Οι άνθρωποι μετακινούνται προς εργασίες για τις 
οποίες πιθανώς θα αμειφθούν καλύτερα, πράγμα που με τη 
σειρά του εξαρτάται από το πόσο καλοί είναι στη συγκεκριμέ-
νη δουλειά. Η ανάλυση του Σμιθ για το τι οδηγεί σε διαφορε-
τικά επίπεδα αμοιβών είναι ιδιαιτέρως προφητική, δεδομένου 
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ότι ζούσε σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου επικρατούσε η 
γεωργία και τα ακατέργαστα αγαθά – όχι η μηχανοποιημένη 
εργασία.

Οι πέντε παράγοντες της «παραγωγικότητας» σύμφωνα με 
τον Σμιθ είναι οι εξής:

• Πόσο ευχάριστη ή δυσάρεστη είναι η δουλειά.
• Αν είναι εύκολη ή αν απαιτεί μακρόχρονη και δαπανηρή 

εκπαίδευση.
• Πόσο σταθερή είναι η δουλειά, δηλαδή αν είναι πλήρης 

απασχόληση ή αν είναι περιστασιακή ή περιοδική.
• Το επίπεδο εμπιστοσύνης που ο εργοδότης επενδύει στον 

εργαζόμενο.
• Η πιθανότητα ότι ο εργαζόμενος θα είναι επιτυχής στην 

εργασία.
Ο Σμιθ χρησιμοποιεί παραδείγματα της εποχής του, συγκρί-

νοντας τους ράφτες και τους σιδεράδες. Αλλά και με τα μάτια 
τού σήμερα η ανάλυσή του είναι απολύτως λογική. Οι εργαζό-
μενοι στην εξόρυξη πετρελαίου θα αποζημιωθούν για το επί-
πονο έργο που επιτελούν σε αφιλόξενες συνθήκες, σε σύγκρι-
ση με τους βιβλιοθηκάριους, που απολαμβάνουν ήσυχη και 
άνετη ζωή (εξαιρέσεις υπάρχουν!). Δικηγόροι και γιατροί αμεί-
βονται καλύτερα από τους δικαστικούς κλητήρες και τους νο-
σηλευτές, εν μέρει λόγω της μακροχρόνιας εκπαίδευσής τους. 
Οι σύμβουλοι ίσως έχουν υψηλότερο ωρομίσθιο από το προ-
σωπικό πλήρους απασχόλησης, πράγμα που εν μέρει αντικα-
τοπτρίζει τον «έκτακτο» χαρακτήρα της εργασίας τους. Ανώ-
τεροι υπάλληλοι πληρώνονται περισσότερο, ιδίως αν οι 
εργοδότες ανησυχούν μήπως φύγουν από την επιχείρηση παίρ-
νοντας μαζί τους πολύτιμες πληροφορίες. Όποιος έχει περάσει 
από διαδικασία αξιολόγησης σε χώρο εργασίας ξέρει πώς οι 
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μισθολογικές αυξήσεις συνδέονται με την επιτυχία (όπως προ-
σμετράται) στη δουλειά. 

Ελεύθερο διεθνές εμπόριο

Ο Σμιθ αντιλήφθηκε ότι η ιδέα του καταμερισμού εργασίας στο 
εργοστάσιο έβρισκε επίσης εφαρμογή στην εθνική οικονομία. 
Ενώ η κατασκευή μιας καρφίτσας απαιτούσε δεκαοκτώ άτομα, 
η κατασκευή ενός πλοίου –που δεν απαιτεί μόνο καρφιά, αλλά 
και πολλά άλλα μέρη και δεξιότητες– χρειάζεται καταμερισμό 
εργασίας σε μεγάλη κλίμακα. Εκτός από ναυπηγούς και κατα-
σκευαστές ιστίων και σχοινιών, χρειάζεται μια στρατιά εργαζο-
μένων για την παραγωγή του μετάλλου που απαιτείται για τον 
εξοπλισμό του πλοίου, υλοτόμους για την παραγωγή της ανα-
γκαίας ξυλείας για το κάρβουνο, κατασκευαστές τούβλων και 
κλιβάνων για την παραγωγή μετάλλου, κατασκευαστές τροχών, 
χαλκουργούς και σιδηρουργούς για τα μεταλλικά μέρη και ού-
τω καθεξής. 

Αυτή η ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί μεταξύ διαφόρων 
χωρών, η καθεμιά από τις οποίες καλό είναι να εξειδικεύεται 
στις δραστηριότητες στις οποίες υπερέχει. Ο Σμιθ δεν έκανε 
λεπτομερή ανάλυση αυτού του άλματος, μολονότι αντιλαμβα-
νόταν ότι ένας σπιτονοικοκύρης στην Αγγλία ζεσταινόταν και 
είχε φως χάρη στο κάρβουνο, που «ίσως έφτασε εκεί ύστερα από 
μακρύ θαλάσσιο και χερσαίο ταξίδι». Έλαχε στον σύγχρονό του, 
Ντέιβιντ Ρικάρντο (βλ. κεφ. 2), να ερμηνεύσει πώς οι χώρες 
μπορούν να επιδιώξουν έναν καταμερισμό εργασίας μεταξύ 
τους.

Ο Σμιθ εξήγησε γιατί οι χώρες πρέπει να εξειδικεύονται σε 
αυτό το οποίο μπορούν να παράγουν φτηνότερα. Αν μια ξένη 
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χώρα μπορεί να μας εφοδιάσει με ένα αγαθό φτηνότερα από ό,τι 
μπορούμε να το παράγουμε, θα είναι προτιμότερο να το αγο-
ράσουμε χρησιμοποιώντας τα έσοδα που δημιουργούνται από 
την παραγωγή κάποιου δικού μας προϊόντος στο οποίο είμαστε 
αποτελεσματικότεροι. Να τι ονομάζουν οι οικονομολόγοι «από-
λυτο πλεονέκτημα». 

Ο Σμιθ χρησιμοποίησε το παράδειγμα της αμπελοκαλλιέρ-
γειας στη Σκοτία, διατυπώνοντας τον ειρωνικό ισχυρισμό ότι θα 
μπορούσαμε να καλλιεργήσουμε σταφύλια υπό τον όρο να επεν-
δύσουμε τριάντα φορές το κεφάλαιο που απαιτείται για να φτιά-
ξουμε το ίδιο μπουκάλι κρασί που εισάγεται από τη Γαλλία ή 
κάποια άλλη αμπελουργό χώρα. Είδε λοιπόν ότι οι προσπάθειες 
των κυβερνήσεων να προστατέψουν τις εγχώριες βιομηχανίες 
επιβάλλοντας δασμούς στις εισαγωγές θα ήταν επιζήμιες, διότι 
θα ανάγκαζαν τα νοικοκυριά να αγοράζουν ακριβότερα τα αγα-
θά που θα μπορούσαν αλλιώς να βρουν σε χαμηλότερες τιμές. 

Ο μηχανισμός της αγοράς

Ο Σμιθ είδε ένα γιγάντιο σύστημα, αποτέλεσμα χιλιάδων ατο-
μικών αποφάσεων που παράγουν κάτι απείρως αποδοτικότερο 
απ’ όσο αν κάποιος κεντρικός ηγεμόνας προσπαθούσε να ορ-
γανώσει την παραγωγή της χώρας. Έγραφε: «Χωρίς τη βοήθεια 
και τη συνεργασία πολλών χιλιάδων ατόμων, ακόμα και το φτω-
χότερο άτομο μιας πολιτισμένης χώρας δε θα μπορούσε να προ-
μηθευτεί τα χρειαζούμενα, παρά τον εύκολο και απλό τρόπο με 
τον οποίο πιστεύουμε –λανθασμένα– ότι εξοπλίζει το νοικοκυ-
ριό του». 

Εδώ υπονοείται ένας μηχανισμός καθορισμού των τιμών 
βασισμένος στην προσφορά και τη ζήτηση – αν και ο Σμιθ δεν 
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το έθεσε έτσι. Είδε ότι οι τιμές των εμπορευμάτων –αυτό που 
θα ονομάζαμε σήμερα αγαθά και υπηρεσίες– εξαρτώνται από 
τα επίπεδα των μισθών, των κερδών και των μισθωμάτων που 
απαιτούνται για την παραγωγή τους. Ο Σμιθ ονομάζει την 
πραγματική τιμή στην οποία αγοράστηκε το εμπόρευμα «τιμή 
αγοράς». Την τιμή καθορίζει η σχέση μεταξύ των αγαθών που 
υπάρχουν στην αγορά –αυτό που σήμερα ονομάζουμε προσφο-
ρά– και της ζήτησης από όσους διαθέτουν τα χρήματα για να 
τα αγοράσουν. Όταν η ζήτηση είναι μεγάλη, ο ανταγωνισμός 
μεταξύ των αγοραστών ωθεί την τιμή της αγοράς προς τα πάνω. 
Όταν υπάρχει πληθώρα αγαθών στην αγορά στο ίδιο χρονικό 
διάστημα, η τιμή της αγοράς θα πέσει στο επίπεδο στο οποίο 
πωλείται η περίσσεια των προσφερόμενων αγαθών. 

Το συμπέρασμα είναι γνωστό στους φοιτητές των οικονομι-
κών: «Όταν η ποσότητα που υπάρχει στην αγορά μόλις επαρκεί 
για να καλύψει την ισχύουσα ζήτηση, και όχι περισσότερο, η 
τιμή της αγοράς με φυσικό τρόπο είναι ίση ή, όσο μπορεί να 
εκτιμηθεί, σχεδόν ίση με τη φυσική τιμή. Το σύνολο της διαθέ-
σιμης ποσότητας μπορεί να διατεθεί σ’ αυτή την τιμή και όχι σε 
υψηλότερη τιμή». Ο Σμιθ είδε ότι οι τιμές των εμπορευμάτων 
«τείνουν συνεχώς» προς μια «κεντρική τιμή», δηλαδή προς την 
τιμή ισορροπίας όπου η προσφορά ικανοποιεί τη ζήτηση. 

Αυτή τη διαδικασία διευκόλυνε ο ανταγωνισμός της ελεύ-
θερης αγοράς. Ο Σμιθ προειδοποίησε ότι κάποιες κινήσεις για 
τη ρύθμιση της αγοράς θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές 
πάνω από την εύλογη αξία τους. Αλλά όταν υπάρχει πλήρης 
ελευθερία πρωτοβουλίας –την οποία ο Σμιθ αποκαλεί «τέλεια 
ελευθερία»–, οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι αποφεύγουν μη 
κερδοφόρες δραστηριότητες και στρέφονται προς εκείνες όπου 
οι τιμές είναι υψηλότερες.  
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