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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Η φυσιοκρατία είναι µια θεωρία που έχει ως µοναδική κινητήριο δύναµη τη 

δηµιουργία πλούτου και της οικονοµικής ανάπτυξης στην γεωργική παραγωγή. Στην 

παρούσα µελέτη θα προσπαθήσω να παρουσιάσω τον µηχανισµό µέσα από τον οποίο 

πράγµατι η γεωργική παραγωγή δηµιουργεί τον πλούτο και την οικονοµική ανάπτυξη και 

θα επιχειρήσω να κάνω µια σύγκριση  του αρχικού απλοϊκού οικονοµικού µοντέλου της 

θεωρίας των φυσιοκρατών µε άλλες πιο προηγµένες θεωρίες και θα προσπαθήσω να βρω 

κοινά σηµεία αλλά και να αναδείξω δυνατότητες της θεωρίας των φυσιοκρατών που 

έχουν µείνει στο περιθώριο της συζήτησης για την λειτουργία του οικονοµικού 

κυκλώµατος αλλά και της θεωρίας της οικονοµικής ανάπτυξης.  

Κατά τη γνώµη µου είναι ενδιαφέρον να δει κανείς µέσα από τις απαραίτητες 

αλλαγές υποθέσεων του φυσιοκρατικού µοντέλου, τη λειτουργία της σηµερινής 

οικονοµίας και να εκτιµήσει τα αποτελέσµατα και στρεβλώσεις που µπορεί να έχουν 

κάποιες οικονοµικές πολιτικές, όπως για παράδειγµα εκείνη του άκρατου  

παρεµβατισµού. Στα πλαίσιο αυτό,  γίνεται µε την παρούσα µελέτη, µια προσπάθεια 

κωδικοποίησης του Tableau Economique, που δεν είναι τίποτα άλλο από τον πρόγονο του 

πίνακα εισροών εκροών του Leontief ,σε όρους απλών λογιστικών εγγραφών, ώστε να 

γίνει πιο κατανοητή η λειτουργία του και να µπορεί ο ενδιαφερόµενος να κάνει τις 

αναγκαίες προσαρµογές και να απεικονίσει διαφορετικά οικονοµικά περιβάλλοντα. 
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ABSTRACT 

Physiocracy is a theory that ‘sees’ as unique motive force, the creation of wealth 

and economic growth in the agricultural production. In the present study, I try to present 

the mechanism through which in point of fact the agricultural production creates the 

wealth and the economic growth and I’ ll try to make a comparison of initial simple 

economic model of theory of physiocrats with other more advanced theories trying to find 

common points but also to elect possibilities of theory of physiocrats that have remained 

on the fringe of discussion on the operation of economic circuit and the theory of 

economic growth too. 

In my opinion, it is interesting to see through the essential changes of affairs of 

physiocrats model, the operation of current economy and  appreciate the results and 

distortions that can have certain economic policies as an example that of 

extreme interventionism. In this frame, it becomes with a present study, an effort of 

coding Tableau Economique, that is not nothing other than the ancestor of table of surges 

of flows Leontief, in terms of simple accountant registrations in order to become more 

comprehensible it’s operation and  interested people in this field will be able to make the 

necessary adaptations and portray different economic environments.  

 

 

 

Key words: physiocrats, physiocrats, physiocracy, tableau economique, economic regards  
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Εισαγωγή 

Με την ελληνική ονοµασία Φυσιοκράτες ή ορθότερα Φυσιοκρατικοί, φέρονταν 

συγγραφείς και στοχαστές των αρχών του 18ου αιώνα οι οποίοι ασχολούµενοι µε θέµατα 

οικονοµίας δηµιούργησαν και την πρώτη επιστηµονική Οικονοµική σχολή, τη λεγόµενη 

Οικονοµική σχολή της Φυσιοκρατίας. Η ελληνική ονοµασία φυσιοκράτες δόθηκε στους 

οπαδούς της σχολής αυτής από έναν από τους πρώτους εκπροσώπους της, τον Πιέρ Ντι 

Πον ντε Νεµούρ, ο οποίος στηρίχτηκε στη σχέση αγροτικής παραγωγής, (της Φύσης), µε 

τη φιλοσοφική θεωρία της φυσιοκρατίας. 

Η βασική αρχή της φυσιοκρατικής θεωρίας είναι ότι το έναυσµα για την εκκίνηση 

της οικονοµίας το δίνει η γεωργική παραγωγή. Εφόσον έχει δηµιουργηθεί η έναρξη του 

κύκλου της οικονοµικής δραστηριότητας µε την δηµιουργία αξίας από την γεωργική 

παραγωγή, ακολουθεί µια διαχειριστικού χαρακτήρα ροή αυτής της αξίας ανάµεσα στα 

µέλη της κοινωνίας. Αυτή η ροή περιγράφεται µε αριθµούς µέσα στο Tableau 

Economique  του Φρανσουά Κενέ και περιγράφεται σε ετήσια βάση. 

Βλέποντας την εφαρµογή της θεωρίας των φυσιοκρατών σε µακροχρόνια βάση 

και στα πλαίσια της θεωρίας αειφόρου ανάπτυξης, µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στην 

ουσία είναι η µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας της γης και η νίκη του ανθρώπου 

έναντι της πείνας που δηµιούργησε το πλεόνασµα πλούτου και τον χώρο για την αύξηση 

του πληθυσµού, για την δηµιουργία της τάξης των διανοούµενων και του διαφωτισµού 

και συνακόλουθα των επιστηµών της βιοµηχανίας, της βιοµηχανικής παραγωγής και της 

αναβάθµισης των υπηρεσιών που βιώνουµε σήµερα . Για όλη λοιπόν την ευηµερία που 

ζούµε σήµερα οφείλουµε πρώτα ένα µεγάλο ευχαριστώ στην γη και τους ανθρώπους που 

δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι η θεωρία των 

φυσιοκρατών δεν έχει πέσει καθόλου έξω στις εκτιµήσεις της. Για να έχουµε µια σωστή 

θεώρηση των πραγµάτων δεν θα πρέπει να ξεχνάµε ότι η διατύπωση της φυσιοκρατικής 

θεώρησης εµφανίστηκε στην Γαλλία σε µια εποχή όπου το 90% του ετήσιου εθνικού 

εισοδήµατος προερχόταν από την αγροτική παραγωγή. Στη σηµερινή εποχή η αγροτική 

παραγωγή δεν µπορεί να θεωρείται πλέον η µοναδική πηγή δηµιουργίας αξίας και 

βεβαίως ένα πιο πολύπλοκο Tableau Economique χρειάζεται για να δούµε σε αριθµούς 

την λειτουργία και τις αδυναµίες της σύγχρονης οικονοµίας.  
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1. Βασικές αρχές 

Η θεωρία των φυσιοκρατών σήµερα είναι µια από τις πιο παραµεληµένες 

οικονοµικές θεωρίες αν και όπως θα φανεί στη συνέχεια, αποτέλεσε την πρώτη απλοϊκή 

αλλά συγκροτηµένη και τεκµηριωµένη παρουσίαση της οικονοµικής λειτουργίας και των 

συναλλαγών και έδωσε για πρώτη φορά στην οικονοµική σκέψη χαρακτήρα επιστήµης. 

Υπήρξε η πρώτη θεωρία που ανέδειξε την αξία της εργασίας ως πηγή πλούτου εν 

αντιθέσει µε την θεωρία του µερκαντιλισµού που υποστήριζε ότι η αξία δηµιουργείται 

κατά την στιγµή της πώλησης σε τιµή µεγαλύτερη από αύτη της αρχικής αγοράς. Ο ίδιος 

ο Adam Smith έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον για τους φυσιοκράτες και επηρεάστηκε πολύ 

από αυτούς. Αποτέλεσε τη βάση για την δηµιουργία πολλών επόµενων οικονοµικών 

θεωριών και αποτελεί ακόµα και σήµερα σηµείο αναφοράς για την καλύτερη κατανόηση 

σύγχρονων θεωριών. Συγκεκριµένα αποτέλεσε το πρώτο βήµα για την οικονοµική  

θεωρία του πολλαπλασιαστή και για το υπόδειγµα της δηµιουργίας του πολλαπλασιαστή 

χρήµατος αλλά και για τη θεωρία των µειωµένων αποδόσεων. 

Η φυσιοκρατική οικονοµική σκέψη υπήρξε πολύ πιο συγκεκριµένη στις 

εκτιµήσεις και στους υπολογισµούς της από πολλές νεότερες θεωρίες που προβλήθηκαν 

πολύ, αλλά είχαν και έχουν πολλές ασάφειες µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να δώσουν 

συνολική εικόνα και ορατά καλά αποτελέσµατα. Γενικά, οι φυσιοκράτες µε τις 

οικονοµικές αρχές που ανέπτυξαν, ήταν τελείως αντίθετοι µε τους λεγόµενους 

εµποριοκράτες, γνωστοί και ως µερκαντιλιστές, που αν και οι τελευταίοι υποστήριζαν ότι 

η εθνική δύναµη εξαρτάται περισσότερο από το εµπόριο και την βιοµηχανική παραγωγή, 

εν τούτοις δεν διατύπωναν κανένα ολοκληρωµένο σώµα λογικής οικονοµικής ανάλυσης 

µε εσωτερική ενότητα και συνάφεια. Έτσι, οι πρώτοι συγγραφείς που πέτυχαν κάτι τέτοιο 

ήταν οι Γάλλοι στοχαστές φυσιοκράτες που βασιζόµενοι στην αγροτική παραγωγή, 

απεικόνισαν µηχανισµό µιας οικονοµίας µε όρους του συστήµατος τις κοινωνικές τάξεις. 

Βασικός δηµιουργός, ιδρυτής της Σχολής της Φυσιοκρατίας ήταν ο Φρανσουά Κενέ 

(1694-1774), γιατρός στην Αυλή του Βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου ΙΕ΄. Είναι αλήθεια 

ότι ο θεωρούµενος ως δηµιουργός  της θεωρίας των φυσιοκρατών Φρανσουά Κενέ, 

εµπνεύστηκε και επηρεάστηκε από την οικονοµική θεώρηση του Κοµφουκιανισµού, η 

οποία µε την σειρά της δηµιουργήθηκε στα πλαίσια µιας αµιγώς αγροτικής οικονοµίας 

της Κίνας όπου και εκεί υπήρχανε φεουδάρχες.  
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2. Οικονοµικές  Θεωρίες 16
ος

-18
ος

 

Μερκαντιλισµος 16
ος

-17
ος 

Με τον όρο Εµποροκρατία, ή Εµποροκρατισµός, ή Εµποροκρατικό σύστηµα, 

ή ακόµα και Μερκαντιλισµός, εκ του αγγλικού διεθνούς σήµερα όρου "Mercantilism", 

χαρακτηρίζεται γενικά το οικονοµικό σύστηµα που πολλές φορές φέρεται να ταυτίζει τον 

πλούτο µε το χρήµα. Είναι κοινώς αποδεκτό πως το σύστηµα αυτό πρεσβεύει ότι µόνο µε 

κυβερνητικές ρυθµίσεις εθνικιστικού χαρακτήρα, µπορεί να εξασφαλιστεί η οικονοµική 

ευηµερία του κράτους. Οι οπαδοί της εµποροκρατίας καλούνται εµποροκράτες ή 

µερκαντιλιστές. 

Η χρήση του όρου αυτού δεν είναι πολύ παλαιά και χρονολογείται από τον 18ο 

αιώνα. Τον πρώτο όρο χρησιµοποίησαν οι λεγόµενοι Φυσιοκράτες και στη συνέχεια τον 

εκλαΐκευσε ο Άνταµ Σµιθ (Adam Smith) στο έργο του "Ο Πλούτος των Εθνών", 

συγκρίνοντας τον Εµποροκρατισµό ως µέσον πλουτισµού µε το "αγροτικό σύστηµα". 

Κατά τον Α. Σµιθ, οι εµποροκρατικές ρυθµίσεις πέρασαν από δύο στάδια - φάσεις: την 

πρώτη, της συσσώρευσης πολύτιµων µετάλλων, και τη δεύτερη, όπου οι κανονισµοί 

επιβάλλονταν στο εµπορικό ισοζύγιο που  όπως πιστευόταν, ρύθµιζε τη ροή του 

χρήµατος. Στην ουσία όµως, και οι δύο αυτές φάσεις - τύποι της οικονοµικής πολιτικής 

υπήρξαν εξίσου άκαρποι, µε δεδοµένο αφενός µεν ότι τα πολύτιµα µέταλλα δεν είχαν την 

αξία που τους απέδιδαν (χωρίς συναλλαγές) και αφετέρου η έλλειψη αυτών δεν 

αποτελούσε βασική αιτία ύφεσης. 

Στις αντίθετες γνώµες του εµποροκρατισµού άρχισαν στη συνέχεια να συµφωνούν 

οι µεταγενέστεροι Βρετανοί οικονοµολόγοι, µε κυριότερους τους Μάλθους (Th. Malthus) 

και Ρικάρντο (David Ricardo). Έτσι στο τέλος του 19ου αιώνα, η λεγόµενη Γερµανική 

σχολή, η διαφορετικά "των ιστορικών οικονοµολόγων", και ιδιαίτερα ο Σµόλλερ (G. v. 

Schmoller) διατύπωσε µια ευνοϊκότερη άποψη, χαρακτηρίζοντας τον εµποροκρατισµό ως 

µια διαπλαστική κρατική πολιτική µε ευρύτερη όµως σηµασία, συµπληρώνοντας ότι µόνο 

το κράτος µπορεί να παρέχει στο λαό την αναγκαία υποστήριξη της εξουσίας που απαιτεί 

µία οικονοµία για να επιτύχει. Όσα δε κράτη ακολούθησαν αυτή την πολιτική, βρέθηκαν 

στη πρώτη γραµµή ανάπτυξης. Οι απόψεις αυτές δεν επηρέασαν µόνο τις γερµανικές 

οικονοµικές επιστήµες, αλλά και Βρετανούς επιστήµονες µεταξύ των οποίων και τον Γ. 

Κάννινγκαµ (W. Cunningham) που τόνισε ιδιαίτερα το στοιχείο της εξουσίας στον 

εµποροκρατισµό. 
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Γενικά οι απόψεις των οικονοµολόγων συγγραφέων ως προς τα προσόντα του 

εµποροκρατισµού, αν και εµφανίζουν µεγάλες διαφορές, τελικά όµως συµφωνούν ότι επί 

εποχής του Α. Σµιθ, ο µηχανισµός αυτός απαρτιζόταν (κατά την έκφραση του Σµιθ), από 

"δύο µηχανές παρέµβασης", της προώθησης των εξαγωγών και ταυτόχρονα της 

αποθάρρυνσης των εισαγωγών - εκτός των απαραίτητων αγαθών. Το σύστηµα αυτό είχε 

παγιωθεί στην Βρετανική Αυτοκρατορία µε τους περίφηµους Νόµους της Ναυσιπλοΐας 

τον 17ο αιώνα, που ουσιαστικά απέβλεπαν τόσο στη στρατηγική όσο και στην οικονοµική 

ισχύ της Αυτοκρατορίας και διατηρήθηκαν µέχρι τους Ναπολεόντειους πολέµους, και 

καταργήθηκαν από τον Κολµπέρτ (J. B. Colbert) , παρότι και αυτός απέδιδε µεγάλη 

σηµασία σε θέµατα ρύθµισης της βιοµηχανίας και ήταν λιγότερο ακόλουθος της θεωρίας 

του εµπορικού ισοζυγίου. 

Άλλοι επίσης συγγραφείς του 18ου αιώνα έστρεψαν περισσότερο την προσοχή 

τους σε θέµατα που αφορούσαν τον όγκο της απασχόλησης ως κριτήριο αποδοτικότητας 

των ρυθµιστικών µέτρων και όχι τόσο σε καθαρά κέρδη από τα πολύτιµα µέταλλα. Παρά 

ταύτα, η κοινωνική πλευρά του µερκαντιλισµού συνέχισε να ασκεί µεγάλη επιρροή και να 

εντυπωσιάζει ως προς το επιχείρηµα της απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό νότο 

(Ισπανία, Ιταλία) αλλά και στη Γερµανία που διαδίδονταν από τους λεγόµενους υπό τον 

Ε. Ρολλ (Eric Roll, 1974) "καµεραλιστές", δηλαδή ψευδοοικονοµολόγους, σύµβουλους 

ηγεµόνων.  
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3. Οι δυο φάσεις της εµποροκρατίας (µερκαντιλισµός) 

 

Ο  µερκαντιλισµός χωρίζεται σε δυο φάσεις: 

i. Πρώιµος Μερκαντιλισµός 

Εκπρόσωποι :Hales,Gresham 

Στην πρώτη φάση επικρατεί το κράτος και έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των 

κρατικών ταµείων, επιβάλλει δασµούς στους εµπόρους και προσπαθεί να αυξήσει την 

ποσότητα του χρήµατος. Έτσι έχουµε το σύστηµα του νοµισµατικού ισοζυγίου. 

Τα χαρακτηριστικά του νοµισµατικού ισοζυγίου είναι ο έλεγχος του χρήµατος 

από το κράτος. Αυτό γιατί το χρήµα θεωρείται ο πλούτος του έθνους και η πηγή του 

είναι το εξωτερικό εµπόριο. 

Στις αρχές του 16ου αιώνα η Αγγλία υπήρξε αγροτική χώρα και εµπορικά 

υπανάπτυκτη σε σχέση µε την Ισπανία, την Ιταλία και την Ολλανδία. Εξήγε  πρώτες ύλες, 

όπως µαλλί, δέρµατα, µέταλλα και εισήγε έτοιµα προϊόντα ενώ κάθε συναλλαγή 

υπόκειντο σε κρατικό έλεγχο. Επέβαλε  δασµούς στις εξαγωγές και τις εισαγωγές ώστε να 

µην διαφεύγει το λιγοστό χρήµα εκτός συνόρων. Με το νόµο περί απασχόλησης, το 

κράτος είχε τον έλεγχο του εσωτερικού εµπορίου και την αύξηση του χρήµατος εντός 

συνόρων. Όµως οι δασµοί στάθηκαν τροχοπέδη στην περεταίρω ανάπτυξη, γιατί το 

σύστηµα νοµισµατικού ισοζυγίου µετατράπηκε σε σύστηµα εµπορικού ισοζυγίου.  Οι 

Άγγλοι µείωσαν την εξαγωγή του µαλλιού και άρχισαν  την εξαγωγή ηµικατεργασµένων 

υφασµάτων. Οι Άγγλοι έµποροι άρχισαν να βγαίνουν εκτός συνόρων  και να 

ανταγωνίζονται τις άλλες εµπορικές δυνάµεις. Αυτό το άνοιγµα στις αγορές ανάγκασε  

την Αγγλία να ακολουθήσει  ενεργή αποικιακή πολιτική, όπως ίδρυση νέων αποικιών,  να  

συνάψει εµπορικές  συµφωνίες και να δηµιουργήσει πολέµους.  
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ii. Ύστερος Μερκαντιλισµός  

Εκπρόσωποι:Thomas Mun,William Petty,Dudley North,James Stewart 

Το κύριο χαρακτηριστικό του εµπορικού ισοζυγίου είναι ο προστατευτισµός 

Σε αυτήν την φάση το µαλλί χάνει την κυριαρχία του από το ύφασµα και το 

σύστηµα του κεφαλαίου προκαλεί κοινωνικές διαµάχες µεταξύ καπιταλιστών και 

γαιοκτηµόνων. Ακόµη αναπτύσσεται προστατευτισµός και αυτό γίνεται µε την συµµαχία 

τους κράτους και των εµπόρων. Στον ύστερο µερκαντιλισµό έχουµε το σύστηµα του 

εµπορικού ισοζυγίου. 

Αρχή µερκαντιλισµού 

Όταν και άλλοι εξάγουν τότε πουλάµε όσο το δυνατό φθηνότερα γιατί οι άλλες 

ανταγωνιστικές χώρες µπορεί να έχουν το ίδιο απόθεµα µε εµάς και προσπαθούµε να µην 

χάσουµε από τις εξαγωγές. Συνειδητοποιείται ότι η εξαγωγή των βιοµηχανικών 

προϊόντων είναι πιο επικερδείς από την εξαγωγή πρώτων υλών και αυτό λόγω της 

διαφοράς των τιµών. 

Ο Mun δεν αµφισβητεί ότι το χρήµα είναι ο πλούτος του έθνους αλλά ισχυρίζεται 

ότι  ο πλούτος  επιτυγχάνεται καλύτερα  µε τη βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου µέσα 

από την ανάπτυξη του εξωτερικού εµπορίου. 

Μερκαντιλιστές =ανταλλαγή προϊόντος(=αξία χρήσης) µε χρήµα 

(=ανταλλακτική αξία) 

O North υποστηρίζει  ότι το εµπόριο είναι η ανταλλαγή προϊόντων µε άλλα 

προϊόντα προς κοινό όφελος των συναλλασσόµενων, δηλαδή ανταλλαγή αξιών χρήσης, 

άρα δεν υπέφερε το εµπόριο από έλλειψη χρήµατος αλλά από διακοπή µιας συνεχούς 

ροής των εµπορευµάτων δηλαδή των αξιών χρήσης  

Υπέρ: 

� ένα παγκόσµιο εµπορίου όσο τον δυνατόν ελεύθερο που θα διεξάγεται χωρίς 

περιορισµούς 

Κατά: 

� περιορισµοί που βάζει το κράτος στο εξωτερικό εµπόριο για συγκράτηση      

χρήµατος και 

� στο νοµικό περιορισµό για το ύψος του επιτοκίων 
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Ο William Petty στην ουσία αρθρώνει και βοηθά  να αναδυθεί η θεωρία της αξίας και 

οι συχνές και απότοµες διακυµάνσεις οφείλονται στις τυχαίες σχέσεις ζήτησης και 

προσφοράς και παραθέτει τα πρώτα στοιχεία προσφοράς και ζήτησης. Ο σχηµατισµός 

τιµών τυχαίας φύσης αντικατοπτρίζεται στη θεωρία τους κόστους παραγωγής. 

Ο James Stewart είναι από τους τελευταίους µερκαντιλιστές και χώρισε την τιµή του 

εµπορεύµατος σε πραγµατική αξία (=κόστος παραγωγής) και σε κέρδος επί της 

µεταβίβασης του προϊόντος. Στο κόστος παραγωγής περιλαµβάνεται  η αξία των πρώτων 

υλών, οι παραγόµενες µονάδες, η αµοιβή των εργατών και το κόστος των εργαλείων. Όλα 

τα παραπάνω  διαµορφώνουν την τιµή της κατασκευής. Η τιµή της κατασκευής είναι 

µεγαλύτερη της πραγµατικής  αξίας και η διαφορά τους  είναι το κέρδος του παραγωγού. 

 Ο King αναφέρει πως οι διακυµάνσεις της προσφοράς είναι πολλαπλάσιες των 

διακυµάνσεων των τιµών και η φυσική τιµή εξαρτάται από ενδιάµεσους παράγοντες. 

 

Η εργασιακή θεωρία της αξίας λέει ότι το µέγεθος της αξίας ενός προϊόντος 

εξαρτάται από την αξία της εργασίας που καταναλώνεται για την παρασκευή του. 
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4. Φυσιοκρατία 18
ος

 

Στη Φιλοσοφία µε τον όρο φυσιοκρατία 

χαρακτηρίζεται η θεωρία εκείνη που θέτει ως 

υπέρτατη δύναµη την αυθυπαρξία της φύσης. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, οι ηθικές αξίες 

των ανθρώπων εκπορεύονται από τους ίδιους 

τους νόµους µε τους οποίους οργανώνεται η 

φύση και πηγάζουν απ αυτή. 

Στην αρχαιότητα, εκφραστές της 

φυσιοκρατίας θεωρούνται ως ένα βαθµό οι 

Στωικοί φιλόσοφοι. Στη νεότερη εποχή 

θεωρείται ο Γερµανός Ερνστ Χαίκελ που 

υποστήριξε την ακραία εξέλιξη ως ενιαία 

ερµηνεία της Φύσης σε µια φιλοσοφική 

προσέγγιση αντίθετη προς την τελεολογία της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο της θεωρίας αυτής 

στη νεότερη ιστορία φιλόσοφοι και άλλοι διανοούµενοι της οικονοµίας, δηµιούργησαν 

την πρώτη οικονοµική σχολή στην έννοια της οικονοµικής επιστήµης. Ήταν οι λεγόµενοι 

Φυσιοκράτες µε την Οικονοµική σχολή της Φυσιοκρατίας. 

 Η Φυσιοκρατία, la Physiocratie (µέσα 18ου αιώνα – 19ος αιώνας), αποτέλεσε την 

πρώτη σοβαρή κι αποτελεσµατική προσπάθεια µελέτης των οικονοµικών ζητηµάτων και 

του καθορισµού µίας φυσικής τάξης, οπού θα ρύθµιζε τις οικονοµικοπολιτικές σχέσεις. 

Γι’ αυτήν ακριβώς την προσπάθεια εργάστηκαν µε σχεδόν ενιαίο πνεύµα οι Φυσιοκράτες 

Οικονοµολόγοι. 
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Κυρίως από τα µέσα του 18ου αιώνα η όλη εφαρµογή των εµποροκρατικών θεωριών 

άρχισε να έχει επακόλουθα που προκάλεσαν έντονη ιδεολογική αντίδραση, διότι: 

 α) έπεφτε η Αγροτική ∆ραστηριότητα, η οποία θυσιαζόταν αδίστακτα για την 

πρωτοεµφανιζόµενη Μηχανοποιηµένη Βιοµηχανία 

β) υπήρχε κατάχρηση των περιοριστικών κανόνων, που τελικώς εµπόδιζαν το 

Εµπόριο και τη Βιοµηχανία 

γ) οι χαµηλές Γεωργικές Τιµές έγιναν αφορµή να µείνουν ακόµη περισσότερες 

γαίες ακαλλιέργητες κι έτσι οι εργάτες της γης αναγκάστηκαν να καταφύγουν στις πόλεις 

δ) τα εσωτερικά τελωνεία εµπόδιζαν την Ελεύθερη Κυκλοφορία -εκτός των 

άλλων- και των σιτηρών.  

Αλλά ο έλεγχος που ασκούσαν πια τα σωµατεία, για τους Όρους Εργασίας, τις τιµές και 

τους µισθούς, γινόταν όλο και πιο στενός κι έτσι άρχισε πλέον να µπαίνει κάποιο φρένο 

στην ασυδοσία, κυρίως των Βιοµηχάνων. 

Ταυτοχρόνως, στον πνευµατικό τοµέα εµφανίστηκαν φιλελεύθερες τάσεις και 

Αιτιοκρατικές Αντιλήψεις: ταυτόχρονα µε τους Γάλλους Φυσιοκράτες Οικονοµολόγους 

υπήρχαν και Φυσιοκράτες Φιλόσοφοι που πίστευαν στην άρνηση κάθε πραγµατικού 

γεγονότος που υπερβαίνει τα όρια της εµπειρικής γνώσης, διότι έτσι δεν θα ήταν δυνατόν 

να εξηγηθεί αυτό το γεγονός µε τη βοήθεια των φυσικών νόµων (Μεταφυσική 

Φυσιοκρατία), καθώς και στην άρνηση κάθε πνευµατικής υπερφυσικής αρχής (Ηθική 

Φυσιοκρατία). Έτσι, θεωρούσαν τον ιστορικοπολιτικό βίο ως αποτέλεσµα φυσικών 

αιτίων, δηλαδή, ως απλή εκδήλωση Φυσικό-ψυχικών ορµών και προδιαθέσεων. Κατ’ 

αυτόν τον τρόπο, ως Φυσιοκρατία εννοούσαν την αντίληψη πως ο άνθρωπος µε το 

πνεύµα του έσπασε τους δεσµούς της ζωής του µε τη φύση και πως για ν’ απελευθερωθεί 

απ’ αυτήν του την κατάσταση θα πρέπει να επιστρέψει (να πισωγυρίσει) στη φυσική ζωή. 

Όµως  αυτή του η απαίτηση για επιστροφή παραγνωρίζει το γεγονός της γενικότερης 

προόδου, που κάνει τον άνθρωπο ικανό ν’ αναγνωρίζει τη φύση, να την διαµορφώνει και 

να την κατακτά, χωρίς αναγκαστικά να την απορρίπτει ή ν’ αποµακρύνεται τελείως από 

αυτή, διότι: άλλο φυσικότητα του πνευµατικού ανθρώπου κι άλλο παραµονή του στην 

αρχική φυσική κατάσταση. 
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Η Φιλοσοφική Φυσιοκρατία, ενώ στα µέσα του 18ου αιώνα είχε αντιταχθεί στην 

πνευµατοκρατία, κατά τα τέλη του τροποποιήθηκε σε µια εκφυλιστική θεωρία. Τελικώς, 

µέσα στον 19ο αιώνα απ’ όλη τη Φυσιοκρατία συγκρατήθηκε µόνο η Αρχή της laissez 

faire, laissez passer του Gournay], Οπαδοί του Ιδρυτή της Φυσιοκρατίας  Φρανσουά Κενέ 

(1694 – 1774), θεωρούνται ως οι Θεµελιωτές της Σύγχρονης Πολιτικής Οικονοµίας. Οι 

εγκυκλοπαιδιστές εξύµνησαν την ιδέα της ελευθερίας και την πίστη στην παντοδυναµία 

και καλοσύνη της ανθρώπινης καρδιάς, ενώ οι Φυσιοκράτες Φιλόσοφοι θέλησαν να 

εξηγήσουν τη ζωή των κοινωνιών µε γενικές αρχές, που απορρέουν µονάχα από την 

ανθρώπινη φύση και ισχύουν για όλες τις χώρες κι όλες τις εποχές. Αυτές τους τις τάσεις 

τις µετέφεραν και στη µελέτη των οικονοµικών φαινοµένων. 

Οι Οικονοµολόγοι Φυσιοκράτες δέχτηκαν την ύπαρξη φυσικών νόµων κι 

απέρριψαν την εµποροκρατία διότι, για τους Φυσιοκράτες Οικονοµολόγους, το χρήµα 

αποτελεί στείρο πλούτο [Πλούτος: σύνολο οικονοµικών αγαθών, που χρησιµεύουν για 

την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών]. Πλησίασαν πολύ στη σύλληψη της έννοιας 

του εθνικού εισοδήµατος, που κι αυτό το ονόµασαν καθαρό προϊόν και περιέγραψαν το 

εισοδηµατικό κύκλωµα, µέσα από το οποίο πραγµατοποιείται η µοιρασιά του µεταξύ της 

παραγωγικής, κυρίαρχης κι άγονης τάξης. Έτσι, η παραγωγική θα έπρεπε να ενισχύεται 

από το δηµόσιο και να δηµιουργηθεί καθεστώς εµπορικής ελευθερίας, ώστε τελικώς να 

µπορούν να πουληθούν τα γεωργικά προϊόντα σε καλή τιµή (η καλή τιµή των 

Φυσιοκρατών είναι άσχετη από τη δίκαιη τιµή των κανονισµών, διότι η πρώτη είναι µια 

υψωµένη τιµή, οπού µπορεί ν’ αφήσει ένα ουσιώδες καθαρό προϊόν). 
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Η Οικονοµική Φυσιοκρατία διαµορφώθηκε από το 1750 κι αναπτύχθηκε κυρίως 

στη Γαλλία, όπου οι Οικονοµολόγοι της πίστευαν πως η γη (το έδαφος, le terrain) είναι η 

µόνη πηγή ευηµερίας των λαών και του εθνικού πλούτου, γι’ αυτό ξεχώρισαν τρεις (ΙΙΙ) 

Τάξεις: 

Ι) Παραγωγική [Γεωργοί, Αλιείς κλπ., όσοι όµως ασχολούνται µε ότι µπορεί ν’ 

αναπαραχθεί. Έτσι, τα µεταλλεία είναι µεν παραγωγικά, αλλά περιέχουν ακαθάριστο 

προϊόν, µια κι αυτά είναι αυτός καθαυτός ο πλούτος κι όχι η πηγή που θα µπορούσε ν’ 

αναπαράγει προϊόντα (Καθαρά Προϊόντα)]. Είναι δε η µόνη παραγωγική, αφού µόνο αυτή 

παράγει περισσότερα απ’ όσα ξοδεύει η προέκταση αυτής της φυσικής τάξης στη θεωρία 

για το καθαρό προϊόν, οδηγεί στη Θεοκρατία, Theocracy: οπού ο Θεός είναι ο µόνος 

παραγωγός δηµιούργησε -έπλασε- µεν τον κόσµο, όµως δεν παρεµβαίνει στη φύση και 

στ’ ανθρώπινα γεγονότα, προπαντός, δεν αποκαλύπτεται υπερφυσικά όλα αυτά, πάντα 

κατά τους Θεοκρατικούς, αφού µόνο η φύση µε τις δυνάµεις της, φυσικές δυνάµεις 

µπορεί να µεταµορφώνει δωρεάν την ύλη, η οποία βεβαίως δεν είναι µόνο προς την 

χρήση του ανθρώπου. Όλα αυτά θυµίζουν τον ορισµό του φυσικού πλούτου, που 

συνίσταται πρώτα απ’ όλα από τα προϊόντα συλλογής καρπών, θήρας (κυνηγιού) κι 

αλιείας, για την απόκτηση του οποίου (του φυσικού πλούτου) ο άνθρωπος καταβάλλει 

µόνο την καταναλωτική προσπάθεια, αλλά µπορεί ακόµα και ν’ αυξήσει αυτά τα 

προϊόντα µε την εργασία του.  

II) Κυρίαρχη (Γαιοκτήµονες και Κράτος): καθαρά διανεµητική. Έτσι, ο εθνικός 

πλούτος περιλαµβάνει όλα τα υλικά αγαθά, τα οποία κατέχει µία χώρα, εκτός από αυτά 

που είναι σε κοινή χρήση: Βιβλιοθήκες, Πάρκα κ.α. και τα οποία περιλαµβάνονται στην 

έννοια των κοινών αγαθών. & 

III) Άγονη ή Στείρα (Έµποροι, Ανταλλαγές Αξιών κι Επιτηδευµατίες & Βιοτέχνες: 

Μετατροπές Αξιών): Στείρα – Καταναλωτική, αφού δεν προσθέτει κάτι νέο στις Ύλες 

που αντλεί και καταναλώνει από τη γη. 
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Επιπλέον, είχαν τις αρχές τους γύρω από την καθολική ευηµερία: 

α) Τον φυσικό νόµο της καθολικής δικαιοσύνης: Η ευηµερία του ενός δεν θα 

πρέπει να πραγµατοποιείται σε βάρος της ευηµερίας των άλλων.  

β) Την φυσική τάξη της γενικής ευεργεσίας: Η ευηµερία του ενός 

πραγµατοποιείται µε την παροχή της ευηµερίας κάποιων άλλων. Είναι µία παραλλαγή της 

εµποροκρατικής άποψης πως κανείς δεν κερδίζει κάτι το οποίο να µην έχει χάσει πρώτα 

κάποιος άλλος. Μόνο που στη Φυσιοκρατία αυτή η χαµένη ευηµερία είναι εθελοντικά 

χαµένη. 

Πλούτος = Γεωργία = produit net 

Αρχή: φυσικός νόµος 

Κανόνας = laissez faire laisez passer => πλήρη ελευθερία 

Οι φυσιοκράτες είναι αντίθετοι στον κυβερνητικό παρεµβατισµό οικονοµικό και 

κοινωνικό επίπεδο δηλαδή είναι πλήρως αντίθετοι µε τους µερκαντιλιστές 

Εκπρόσωποι 

• Francoise Quesnay: Tableau Economique 

• Turgot: Υπουργός οικονοµικών της Γαλλίας 

• Nemours: La Phisiocrasy 

Ο απόηχος των φυσιοκρατών αντηχεί µέχρι σήµερα 
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ΣΚΟΠΟΣ 

Μέσω µεταρρυθµίσεων να διατηρηθεί η παλιά παραδοσιακή κοινωνία, όπου 

προηγείται η παραδοσιακή κοινωνία και τα προνόµια της και να είναι αποστασιοποιηµένοι 

από τους καπιταλιστές και είναι υπέρ της αριστοκρατίας 

 

ΚΟΣΜΟΣ 

Η ευηµερία και η σοφία του κόσµου έγκειται στο να αφεθούν τα προϊόντα να 

λειτουργήσουν από µόνα τους µε τα φυσικά κίνητρα και τους περιορισµούς 

Το κυριότερο επιχείρηµα των φυσιοκρατών εναντίων των µερκαντιλιστών είναι η 

υιοθέτηση του φυσικού νόµου και η αντίθεση γίνεται πιο ξεκάθαρη µέσα από την έννοια του 

καθαρού προϊόντος. 

 

Όλος ο πλούτος προέρχεται από την γεωργία και καθόλου από την βιοµηχανία 

επάγγελµα ή απασχόληση. 

  

Κοινωνικοί δοµή 

1) γαιοκτήµονες 

2) παραγωγική τάξη (καλλιεργητές και εργάτες) 

3) στείρα τάξη ή παραγωγικοί τάξη (έµποροι βιοµήχανοι χειροτέχνες) 

Οι γαιοκτήµονες επόπτευαν την γεωργική παραγωγή, σε αυτούς κατέληγε το 

καθαρό προϊόν και επωµίζονταν τις κοινωνικές και πολιτικές ευθύνες του κράτους και της 

κοινωνίας. 
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Φρανσουά Κενέ 

Πηγή πλούτου όλου του κράτους είναι η γεωργία. Για προστασία του produit net 

και ευηµερία του έθνους και της κοινωνίας είναι, ότι οι φόροι στην γεωργία πρέπει είναι 

µέτριοι αυτοί που καταλήγουν στη βασική πηγή πλούτου την τάξη των γαιοκτηµόνων. 

Όσοι είναι στην στείρα τάξη δεν πληρώνουν φόρους επειδή είναι στείρα τάξη. Ακόµη οι 

φυσιοκράτες υποστήριζαν ότι καλύτερα να επιβάλλονται απτήν αρχή στον γαιοκτήµονα 

και ιδιοκτήτης γης. 

Galbraith 

Laisez faire laisez passer έως ότου µας συµφέρει και µετά ζητούµε την 

κυβερνητική παρέµβαση. Ο απόηχος του αντηχεί ακόµα και το συναντάµε σε όλα τα έργα 

του Henry George=>θεωρία του ενιαίου φόρου. 
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5. Χαρακτηριστικά της θεωρίας των Φυσιοκρατών 

Φυσική τάξη 

Οι φυσιοκράτες πίστευαν ότι υπήρχε µια «φυσική τάξη» που επέτρεπε στους 

ανθρώπους να ζουν µαζί. Οι άνδρες δεν συναντήθηκαν µέσω µιας κάπως αυθαίρετης 

«κοινωνικής σύµβασης». Αντίθετα, πρέπει να ανακαλύψουν τους νόµους της φυσικής 

τάξης που θα επιτρέψουν στα άτοµα να ζήσουν στην κοινωνία χωρίς να χάσουν 

σηµαντικές ελευθερίες. Η έννοια της φυσικής τάξης προέρχεται από την Κίνα. Οι Κινέζοι 

πίστευαν ότι µπορεί να υπάρξει καλή κυβέρνηση µόνο όταν υπάρχει µια τέλεια αρµονία 

µεταξύ του «τρόπου του ανθρώπου» (κυβερνητικοί θεσµοί) και του «τρόπου της φύσης» 

(φυσική τάξη του Κενέ). 

Ατοµικισµός και Laissez-faire 

Οι φυσιοκράτες, ειδικά ο Turgot, πίστευαν ότι το συµφέρον είναι το κίνητρο για 

κάθε κοµµάτι της οικονοµίας να διαδραµατίσει το ρόλο του. Κάθε άτοµο είναι το πλέον 

κατάλληλο για να καθορίσει ποια αγαθά χρειάζεται και ποια δουλειά θα τους έδινε αυτό 

που θέλουν από τη ζωή. Ενώ ένα άτοµο µπορεί να εργαστεί προς όφελος άλλων, θα 

εργαστεί σκληρότερα προς όφελός του. Ωστόσο, οι ανάγκες κάθε ατόµου παρέχονται από 

πολλούς άλλους ανθρώπους. Το σύστηµα λειτουργεί καλύτερα όταν υπάρχει µια 

συµπληρωµατική σχέση µεταξύ των αναγκών ενός ατόµου και των επιθυµιών ενός άλλου 

ατόµου και οι εµπορικοί περιορισµοί θέτουν ένα αφύσικο εµπόδιο για την επίτευξη των 

στόχων του.  

Το σύνθηµα laissez faire διαδόθηκε και απέκτησε δηµοφιλία από τον Βενσάν ντε 

Γκουρναί (Vincent de Gournay), έναν Γάλλο φυσιοκράτη και βασιλικό επίτροπο για το 

εµπόριο την δεκαετία του 1750, που λέγεται πως υιοθέτησε τον όρο από τα γραπτά 

του Φρανσουά Κενέ σχετικά µε την Κίνα. Ήταν ο Κενέ αυτός που εισήγαγε τον 

όρο laissez-faire, laissez-passer, µε το laissez faire να αποτελεί µετάφραση της κινέζικης 

έννοιας γου γουέι (και µο γουέι στα Καντονέζικα). Ο Γκουρναί υπήρξε ένθερµος 

υποστηρικτής της κατάργησης των περιορισµών στο εµπόριο και της άρσης του κρατικού 

ελέγχου στην βιοµηχανία της Γαλλίας. Ενθουσιάστηκε µε την φράση από τον 

ανεκδοτολογικό διάλογο των Κολµπέρ-ΛεΖέντρ, και την ενσωµάτωσε σε ένα 

µεγαλύτερο, δικό του αξίωµα: "Laissez faire et laissez passer" (αφήστε να δηµιουργηθούν 

και αφήστε να ρεύσουν).  
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Το σύνθηµά του έχει επίσης εκφραστεί µε την πιο διευρυµένη µορφή "Laissez faire et 

laissez passer, le monde va de lui même!" (αφήστε να δηµιουργηθούν και αφήστε να 

ρεύσουν, ο κόσµος συνεχίζει να κινείται από µόνος του).  

Παρότι ο Γκουρναί δεν άφησε γραπτά ίχνη των ιδεών του για την οικονοµική πολιτική, 

είχε εκτεταµένη επιρροή στους συγχρόνους του, κυρίως στους οµοϊδεάτες του 

Φυσιοκράτες, που αποδίδουν σε εκείνον τόσο το σύνθηµα, όσο και το δόγµα του laissez 

faire. 

Πριν τον ντ 'Αρτζενσόν ή τον Γκουρναί, την φράση «on laisse faire la nature» 

(αφήστε την φύση να ακολουθήσει την πορεία της) την είχε εκφέρει ο Μπουαζιλµπέρ. Ο 

ίδιος ο ντ'Αρτζενσόν ήταν περισσότερο γνωστός κατά την διάρκεια της ζωής του για το 

παρόµοιο αλλά λιγότερο επιδραστικό σύνθηµα "Pas trop gouverner" (µην κυβερνάτε 

υπερβολικά, µην ασκείτε υπερβολική διακυβέρνηση). Ήταν ωστόσο η χρήση του 

συνθήµατος  laissez faire από τον Γκουρναί, και η διάδοσή του από τους Φυσιοκράτες, 

που του προσέδωσε το κύρος που απολαµβάνει. 

Το laissez faire προκηρύχθηκε από τους Φυσιοκράτες στην Γαλλία του 18ου 

αιώνα, καθιστάµενο έτσι ο σκληρός πυρήνας των οικονοµικών θεωριών, και αναπτύχθηκε 

περαιτέρω από διάσηµους οικονοµολόγους, ξεκινώντας από τον Άνταµ Σµιθ. «Ο όρος 

σχετίζεται κανονικά µε τους φυσιοκράτες και την κλασική πολιτική οικονοµία». Στο 

βιβλίο «Laissez Faire και Γενικό Κράτος Πρόνοιας» (Laissez Faire and the General-

Welfare State) σηµειώνεται πως «...οι φυσιοκράτες, αντιδρώντας στους υπερβολικούς 

µερκαντιλιστικούς περιορισµούς της Γαλλίας της εποχής τους, εξέφρασαν την πίστη τους 

σε µία "φυσική τάξη", την ελευθερία, υπό την οποία τα άτοµα ακολουθώντας τα 

προσωπικά (εγωιστικά) τους συµφέροντα, συνεισέφεραν στο γενικό καλό και την γενική 

πρόοδο. Από τη στιγµή που κατά την άποψή τους, αυτή η φυσική τάξη λειτουργούσε 

επιτυχώς χωρίς την αρωγή της κυβέρνησης, συµβούλευαν το κράτος να περιορίσει την 

δικαιοδοσία του στην υποστήριξη των δικαιωµάτων της ιδιωτικής περιουσίας και της 

ατοµικής ελευθερίας, να αποσύρει όλα τα τεχνητά εµπόδια στην εµπορική 

δραστηριότητα, και να καταργήσει όλους τους άχρηστους νόµους». 
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Στην Αγγλία µια σειρά από συνθήµατα για το «ελεύθερο εµπόριο» και τη «µη-

επέµβαση» είχαν διαµορφωθεί ήδη κατά το 17ο αιώνα. Όµως η γαλλική έκφραση laissez-

faire άρχισε να επικρατεί σε αγγλόφωνες χώρες µε τη διάδοση των έργων των 

Φυσιοκρατών κατά το τέλος του 18ου αιώνα. Το περιστατικό των Κολµπέρ – ΛεΖέντρ 

αναπαρήχθητε στο έργο του 1774 «Βασικές Αρχές του Εµπορίου» (Principles of Trade) 

του Τζωρτζ Ουάτλεϋ (που το συνέγραψε από κοινού µε τον Βενιαµίν Φρανκλίνο) – που 

µπορεί να είναι και η πρώτη εµφάνιση της φράσης σε οποιαδήποτε αγγλόφωνη έκδοση. 

To laissez-faire, ένα παράγωγο του ∆ιαφωτισµού, «ως έννοια συνελήφθη ως ο 

τρόπος να απελευθερώσει τις ανθρώπινες δυνατότητες διαµέσου της αποκατάστασης ενός 

φυσικού συστήµατος, ενός συστήµατος ανεµπόδιστου από τους περιορισµούς του 

κράτους». Κατά παρόµοιο τρόπο, ο Άνταµ Σµιθ έβλεπε την οικονοµία ως ένα φυσικό 

σύστηµα και την αγορά ως ένα ουσιαστικό και οργανικό µέρος του συστήµατος αυτού. 

Κατ' επέκταση, οι ελεύθερες αγορές έγιναν η αντανάκλαση του φυσικού συστήµατος της 

ελευθερίας. «Για τον Σµιθ, το laissez-faire ήταν ένα πρόγραµµα για την κατάργηση των 

νόµων που περιορίζουν την αγορά, ένα πρόγραµµα για την αποκατάσταση της τάξης και 

για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη». 

Ωστόσο, ο Άνταµ Σµιθ και οι σηµαντικοί κλασσικοί οικονοµολόγοι, όπως ο Τόµας 

Μάλθους και ο Ντέηβιντ Ρικάρντο, δεν χρησιµοποιούσαν την έκφραση. Ο Τζέρεµι 

Μπένθαµ την χρησιµοποιούσε, αλλά ήταν µάλλον η αναφορά του Τζέηµς Μιλ στο 

αξίωµα του laissez-faire (µαζί µε το “pas trop gouverner”) σε ένα λήµµα για την έκδοση 

του 1824 της Encyclopaedia Britannica που στην πραγµατικότητα διέδωσε τον όρο και 

τον κατέστησε κοινό στη χρήση στην αγγλική γλώσσα. Με την έλευση της Λέσχης κατά 

του Νόµου του Καλαµποκιού ο όρος απέκτησε µεγάλο µέρος της σηµασίας που έχει (στη 

χρήση του στα αγγλικά). 

Ο Άνταµ Σµιθ χρησιµοποίησε για πρώτη φορά τη µεταφορά του «αόρατου 

χεριού» στο βιβλίο του «Η Θεωρία των Ηθικών Συναισθηµάτων», προκειµένου να 

περιγράψει τα µη-επιδιωκόµενα αποτελέσµατα της οικονοµικής αυτό-οργάνωσης που 

προκύπτουν από το οικονοµικό συµφέρον του καθενός. Η ιδέα πίσω από το «αόρατο 

χέρι», αν και όχι η ίδια η µεταφορά, ανήκει στον Μπερνάρ ντε Μαντεβίλ (Bernard de 

Mandeville) και το Μύθο των Μελισσών του. Στην πολιτική οικονοµία, η ιδέα αυτή και 

το δόγµα του laissez-faire ήταν πάντοτε πολύ συγγενή.  
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6. Ιδιωτική ιδιοκτησία 

Καµία από τις θεωρίες σχετικά µε την αξία της γης δεν θα µπορούσε να 

λειτουργήσει χωρίς ισχυρή νοµική στήριξη για την ιδιοκτησία της ιδιωτικής περιουσίας. 

Σε συνδυασµό µε την έντονη αίσθηση του ατοµικισµού, η ιδιωτική περιουσία γίνεται 

κρίσιµη συνιστώσα της λειτουργίας του Tableau economique. Οι φυσιοκράτες πίστευαν 

στον θεσµό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας, είδαν την ιδιοκτησία ως δέντρο µε τα κλαδιά του, 

ως προς τους κοινωνικούς θεσµούς. Στην πραγµατικότητα δήλωσαν ότι οι ιδιοκτήτες 

πρέπει να απολαµβάνουν 2/5 για τα πλεονάσµατα γης. Υποστήριξαν επίσης ότι οι 

ιδιοκτήτες πρέπει να λάβουν τέλη, διαφορετικά θα αποµακρύνουν τη γη από τους 

καλλιεργητές. 

6.1 Μείωση αποδόσεων  

Ο Turgot ήταν ένας από τους πρώτους που αναγνώριζε ότι "οι διαδοχικές 

εφαρµογές της µεταβλητής εισόδου θα προκαλέσουν την ανάπτυξη του προϊόντος, πρώτα 

µε αυξανόµενο ρυθµό, αργότερα µε µειωµένο ρυθµό µέχρι να φτάσει στο µέγιστο" . Τα 

κέρδη παραγωγικότητας που απαιτούνται για την αύξηση του εθνικού πλούτου είχαν 

τελικό όριο και, ως εκ τούτου, ο πλούτος δεν ήταν άπειρος. Η πολύ γνωστή καµπύλη που 

δείχνει ότι αρχικά η παραγωγή αυξάνεται µε µεγάλους ρυθµούς και αργότερα µε 

µικρότερους φαίνεται στο διάγραµµα. Εάν εισάγει κανείς και τον παράγοντα της 

τεχνολογίας και των µεταβολών που αυτή επιτρέπει στην παραγωγική διαδικασία ,µέσα 

στο tableau economique µπορεί να δει πολύ καθαρά πλέον τις µεγάλες ευκαιρίες που 

δίνονται αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο τα κέρδη από την τεχνολογία θα µπορούσαν να 

διανεµηθούν µεταξύ των µελών της κοινωνίας για την βέλτιστη οικονοµική και κοινωνική 

ευηµερία. Για κάποιο λόγο ποτέ δεν παρουσιάστηκε στο κοινό µια τέτοια άσκηση. 
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6.2 Πολλαπλασιαστής  

Μια από τις σηµαντικότερες συµβολές των φυσιοκρατών στην ιστορία της 

οικονοµικής σκέψης ήταν και ο πολλαπλασιαστής. Στη µακροοικονοµία, ένας 

συντελεστής πολλαπλασιασµού είναι ένας παράγοντας αναλογικότητας που µετρά πόσο 

µεταβάλλεται µια ενδογενής µεταβλητή ως ανταπόκριση σε µια αλλαγή σε κάποια 

εξωγενή µεταβλητή. 

Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι η µεταβλητή x αλλάζει κατά 1 µονάδα, γεγονός που 

προκαλεί την αλλαγή µιας άλλης µεταβλητής y από µονάδες Μ. Στη συνέχεια, ο 

πολλαπλασιαστής είναι M. 

∆ύο πολλαπλασιαστές συζητούνται συνήθως στην εισαγωγική µακροοικονοµία. 

Πολλαπλασιαστής χρηµάτων - Τµηµατική τραπεζική αποθεµατικών 

Στη νοµισµατική µικροοικονοµία και στον τραπεζικό τοµέα, ο πολλαπλασιαστής 

χρηµάτων µετράει πόσο αυξάνεται η προσφορά χρήµατος σε συνάρτηση µε τη µεταβολή 

της νοµισµατικής βάσης. Ο πολλαπλασιαστής µπορεί να διαφέρει από χώρα σε χώρα και 

επίσης θα ποικίλει ανάλογα µε τα µέτρα που εξετάζονται. Για παράδειγµα, θεωρήστε το 

Μ2 ως µέτρο της χρηµατικής προσφοράς των ΗΠΑ και το Μ0 ως µέτρο της νοµισµατικής 

βάσης των ΗΠΑ. Αν µια αύξηση $ 1 σε M0 από την Federal Reserve (Οµοσπονδιακή 

τράπεζα των ΗΠΑ) προκαλεί αύξηση του M2 κατά $ 10, τότε ο πολλαπλασιαστής 

χρηµάτων είναι 10. 

6.3 Φορολογικοί πολλαπλασιαστές  

Οι πολλαπλασιαστές µπορούν να υπολογιστούν για να αναλύσουν τις επιδράσεις 

της δηµοσιονοµικής πολιτικής ή άλλες εξωγενείς µεταβολές των δαπανών, επί της 

συνολικής παραγωγής. Για παράδειγµα, εάν η αύξηση των δαπανών της Γερµανίας κατά 

100 ευρώ, χωρίς µεταβολή των φορολογικών συντελεστών, προκαλεί αύξηση του 

Γερµανικού ΑΕΠ κατά € 150, τότε ο πολλαπλασιαστής δαπανών είναι 1,5. Μπορούν 

επίσης να υπολογιστούν και άλλοι τύποι φορολογικών πολλαπλασιαστών, όπως οι 

πολλαπλασιαστές που περιγράφουν τις επιδράσεις των µεταβαλλόµενων φόρων (όπως 

φόροι κατ 'αποκοπή ή αναλογικοί φόροι). 
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6.4 Κρίσεις επί του µηχανισµού 

Αν και όλα τα παραπάνω αναφερόµενα στο µηχανισµό αποτελούν πράγµατι 

λογικές απόρροιες της ίδιας ανάλυσης, εντούτοις µε µία ιδιαίτερη προσοχή διαπιστώνεται 

ότι το κύριο σηµείο της όλης επιχειρηµατολογίας είναι καθαρά µεταφυσικό. Στην ουσία 

παρείχε δικαίωση του υφισταµένου κοινωνικού συστήµατος, όπου µε την ίδια λογική 

αφού µόνο η γη παρήγε, µόνο οι γαιοκτήµονες είχαν δικαίωµα απολαβής του προϊόντος 

της. Η θέση (άποψη) ότι η αγροτική οικογένεια πληρώνει το ενοίκιο της γης από το 

υπερβάλλον της σοδειάς, που αποκοµίζει από την έκταση που έχει, αποτελεί δήλωση 

γεγονότος. Η πρόταση όµως ότι το ενοίκιο αυτό οφείλεται στη παραγωγικότητα της γης 

που ουσιαστικά ορίζει το πλεόνασµα της παραγωγής µετά την αφαίρεση της 

κατανάλωσης του αγρότη ως οφειλόµενο τάχα στην παραγωγικότητα της γης αποτελεί το 

µεταφυσικό στοιχείο της πρότασης που προσφέρει µόνο ένα ευνοϊκό "σύνθηµα" για τους 

γαιοκτήµονες, σηµείο µαχητό. 

Κατά την ίδια λογική, µε διαφορετική όµως πολιτική άποψη θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι δεν θα υπήρχε παραγωγή χωρίς την εργασία των αγροτών, Συνεπώς η 

εργασία και όχι η γη παράγει το πλεόνασµα και εποµένως οι γαιοκτήµονες 

καταναλίσκουν χωρίς να δουλεύουν, επειδή είναι οι ιδιοκτήτες. Με τον ίδιο τρόπο θα 

µπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι και οι βιοτέχνες είναι εκείνοι που παράγουν το 

πλεόνασµα, αφενός χάρη της χρήσης των χειροτεχνηµάτων τους, (δρεπάνια, ινία, σχοινιά 

κλπ.), αλλά και εκ της ευχαρίστησης που παρέχουν στον καταναλωτή που υπερβαίνει την 

τιµή που τους πληρώνει. Συνεπώς όποια πολιτική προπαγανδιστική κατεύθυνση κι αν 

δοθεί στις παραπάνω διατυπώσεις τίποτα δεν αλλάζει στην ανάλυση του φαινοµένου. 

6.5 Επενδυτικό κεφάλαιο  

Τόσο ο Κενε όσο και η Anne Robert Jacques, ο Turgot, ο Baron de Laune, 

αναγνώρισαν ότι χρειάζονται κεφάλαια από τους αγρότες για να ξεκινήσουν την 

παραγωγική διαδικασία και οι δύο υποστηρίζουν τη χρήση κάποιων κερδών κάθε έτους 

για την αύξηση της παραγωγικότητας. Χρειάστηκε επίσης κεφάλαιο για τη διατήρηση 

των εργατών, ενώ παράγουν το προϊόν τους. Ο Turgot αναγνωρίζει ότι υπάρχει το κόστος 

ευκαιρίας και ο κίνδυνος που συνεπάγεται η χρησιµοποίηση κεφαλαίου για κάτι άλλο από 

την ιδιοκτησία της γης και προωθεί το ενδιαφέρον που εξυπηρετεί µια "στρατηγική 

λειτουργία στην οικονοµία" . 
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7. Μεταγενέστερες εξελίξεις  

Οι ιδέες των Φυσιοκρατών επηρέασαν τον Ανταµ Σµιθ, τον Ντέιβιντ Ρικάρντο, 

τον Στουάρ Μιλ, και κυρίως τον Χένρι Τζορτζ, ο οποίος φαίνεται αρχικά να έχει 

καταλήξει σε παρόµοια συµπεράσµατα ανεξάρτητα. Ο γεωργός ήταν η κινητήρια δύναµη 

πίσω από αυτό που έγινε γνωστό ως το µονοµερές φορολογικό κίνηµα. Ο Ενιαίος Φόρος 

είναι µια πρόταση για τη χρήση της ετήσιας αξίας µίσθωσης γης (φορολόγηση της γης) 

ως κύρια ή µοναδική πηγή δηµόσιων εσόδων. 

Το Tableau économique ή ο οικονοµικός πίνακας είναι ένα οικονοµικό µοντέλο 

που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον Γάλλο οικονοµολόγο Κενε το 1758, που 

αποτέλεσε το θεµέλιο της Φυσιοκρατικής σχολής οικονοµικών. 

Ο Κενέ πίστευε ότι το εµπόριο και η βιοµηχανία δεν ήταν πηγές πλούτου και ότι, 

αντίθετα, στο 1758 χειρόγραφο, το Tableau Economics ισχυρίστηκε ότι τα γεωργικά 

πλεονάσµατα, µέσω της οικονοµίας υπό µορφή ενοικίου, µισθών και αγορών ήταν οι 

πραγµατικοί οικονοµικοί µετασχηµατιστές, για δύο λόγους. 

• Πρώτον, ο κανονισµός παρεµποδίζει τη ροή του εισοδήµατος σε όλες τις 

κοινωνικές τάξεις και εποµένως στην οικονοµική ανάπτυξη. 

• ∆εύτερον, οι φόροι επί των παραγωγικών κλάδων, όπως οι γεωργοί, πρέπει 

να µειωθούν υπέρ υψηλότερων φόρων για µη παραγωγικές κατηγορίες, 

όπως είναι οι ιδιοκτήτες γης, καθώς ο πολυτελής τρόπος ζωής τους 

στρεβλώνει τη ροή εισοδήµατος. 
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8. H Οικονοµική Σχολή της Φυσιοκρατίας 

Κατά τον 17ο και αρχές του 18ου αιώνα, αν και ο φεουδαλισµός είχε πάψει να 

υφίσταται προ πολλού, η Γαλλία διατηρούσε τουλάχιστον την δοµή της φεουδαλικής 

οικονοµίας. Οι γαιοπρόσοδοι µαζί µε τους φόρους που εισπράττονταν αποτελούσαν την 

κύρια πηγή απ όπου εξασφαλίζονταν οι πόροι για τη συντήρηση των κεντρικών κρατικών 

υπηρεσιών που απάρτιζαν την Αυλή, του στρατού και τη χρηµατοδότηση δηµοσίων 

έργων και διαφόρων άλλων έργων πολιτισµού. Η δε γαιοπρόσοδος εισπράττονταν από 

τους χωρικούς ως ποσοστό της παραγωγής τους. Αυτοί έπρεπε µόνοι τους να 

εξασφαλίσουν, αφενός, τα απαραίτητα µέσα για τη διαβίωσή τους, καθώς και τα ποσά 

που χρειάζονταν για να επενδύσουν σε σπόρους, αντλώντας απ ότι τους απέµενε στο 

µερίδιό τους. 

 

O οικονοµολόγος Φρανσουά Κενέ 

 

Σ΄ αυτό το οικονοµικό-κοινωνικό σκηνικό οι φυσιοκράτες βάσισαν τις 

θεωρίες τους όπου κατά την άποψή τους "η γη που αποδίδει πρόσοδο αποτελεί την 

µοναδική πηγή καθαρής παραγωγής". 
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8.1 Ο Φρανσουά Κενέ 

Ο Φρανσουά Κενέ (François Quesnay) το 1758 εκδίδει το σπουδαίο του έργο 

"Οικονοµικός Πίνακας" ("Tableau economique") που ήταν η πρώτη σχηµατική 

απεικόνιση ολόκληρης της οικονοµίας, γεγονός που τον κατέστησε για πολλούς  πρώτο 

σύγχρονο οικονοµολόγο, καθώς και ιδρυτή της πολιτικής οικονοµίας. Ο Κενέ στο έργο 

του αυτό, χρησιµοποιώντας όρους ενός αφηρηµένου προτύπου απεικονίζει τις ροές των 

αγαθών κατά τη διαδικασία της παραγωγής και της κατανάλωσης αυτών, που όµως 

ελάχιστα διαφέρει από τους σύγχρονους πίνακες εισροών - εκροών της βιοµηχανικής 

παραγωγής. 

8.2 Ο µηχανισµός της φυσιοκρατικής θεωρίας 

Ο Οικονοµικός Πίνακας του Κενέ δείχνει την κατανοµή του κοινωνικού προϊόντος 

µεταξύ των κοινωνικών τάξεων, αγροτών, βιοµηχάνων και γαιοκτηµόνων. 

Στον Πίνακα παρουσιάζεται το απόθεµα στην αρχή της παραγωγικής περιόδου σε 

αγροτικά (α), βιοµηχανικά αγαθά (β) και χρήµατος (χ) για της τρεις τάξεις. Κατά την 

διάρκεια αυτής της περιόδου πραγµατοποιούνται ροές χρήµατος και αγαθών µε 

αποτέλεσµα στο τέλος της διαδικασίας οι τρεις τάξεις να έχουν την κατανοµή του 

κοινωνικού προϊόντος που φαίνεται στον Πίνακα. Τα µέσα αυτά θα τα χρησιµοποιήσουν 

στην παραγωγική διαδικασία, οι αγρότες για να καλλιεργήσουν και να πληρώσουν την 

γαιοπρόσοδο, οι βιοµήχανοι διαθέτουν πρώτες ύλες για να τις µετατρέψουν σε 

βιοµηχανικά αγαθά και οι γαιοκτήµονες διαθέτουν αγροτικά και βιοµηχανικά αγαθά για 

κατανάλωση.  
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Στον "Πίνακα του Κενέ" υφίστανται τρεις κοινωνικές τάξεις: οι γαιοκτήµονες, οι 

καλλιεργητές και οι βιοτέχνες των οποίων οι σχέσεις εµφανίζονται ως ακολούθως: 

1. Οι καλλιεργητές στην αρχή κάθε χρόνου διατηρούν ένα απόθεµα που τους 

περίσσεψε από τη σοδειά του προηγούµενου χρόνου. Από το απόθεµα αυτό εξασφαλίζουν 

την διατροφή τους αλλά και τον αναγκαίο σπόρο για την καλλιέργεια του έτους από την 

οποία, κατά το παράδειγµα του Κενέ, φθάνει τη διπλάσια από το απόθεµα που είχαν. Έτσι 

από τη νέα τους παραγωγή αναπληρώνουν το τµήµα του αποθέµατος που ανάλωσαν, το 

δε πλεόνασµα που τους αποµένει το καταβάλουν στους γαιοκτήµονες. 

2. Οι γαιοκτήµονες µε τη σειρά τους καταναλώνουν άµεσα ένα µέρος του για 

τη διατροφή των ανθρώπων του περιβάλλοντός τους, ενώ το υπόλοιπο το διαθέτουν σε 

βιοτέχνες για αγορά εργαλείων. 

3. Οι βιοτέχνες τέλος, που είναι οι ιδιοκτήτες των παραγωγικών τους µέσων 

εισπράττουν ακριβώς την αξία της παραγωγής τους που αποτελεί το ακαθάριστο 

εισόδηµά τους µε το οποίο και αναπληρώνουν πρώτες ύλες, φθορές µηχανηµάτων 

καλύπτοντας ταυτόχρονα ανάγκες διατροφής τους. Συνεπώς τόσο αυτοί, όσο και οι 

προηγούµενοι δεν συνεισφέρουν καθόλου στο πλεόνασµα, αφού το µόνο πλεόνασµα που 

προκύπτει είναι αυτό που προέρχεται από τη γη. 

Οι απόψεις αυτές πράγµατι θεµελιώνουν ορισµένες συνταγές οικονοµικής 

πολιτικής. Έτσι φαινόταν λάθος η φορολογία των παραγωγών αφού µείωνε το απόθεµα 

που είναι απαραίτητο για την κατανάλωσή τους στη διάρκεια της παραγωγής του 

πλεονάσµατος. Αντίθετα φαινόταν επιθυµητή η βελτίωση των καλλιεργητικών µεθόδων 

προκειµένου ν΄ αυξηθεί η αναλογία του πλεονάσµατος προς το απόθεµα, πράγµα που θα 

είχε ως συνέπεια να διογκωθεί το µερίδιο που πηγαίνει στους γαιοκτήµονες κι έτσι ν΄ 

αυξηθεί η ζήτηση των προϊόντων των βιοτεχνών και κατ΄ επέκταση ο πλούτος του 

έθνους. 
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Οι θιασώτες της θεωρίας αυτής ‘φυσιοκράτες’ θεωρούσαν πλέον τη γη κύρια πηγή 

του εθνικού πλούτου αφού µόνο αυτή, κατά την άποψή τους, παράγει καθαρό πλεόνασµα 

θεωρώντας τους άλλους παραγωγικούς τοµείς ως στείρες τάξεις εφόσον το µόνο που 

έκαναν ήταν είτε να προσδίδουν στα αγροτικά προϊόντα καταναλωτική µορφή, είτε εκ της 

εργασίας τους (βιοτέχνες) να προσθέτουν την αξία της εργασίας τους, στη δική τους 

παραγωγή. Άρα τα αγροτικά προϊόντα θα πρέπει να πωλούνται σε υψηλότερες τιµές, ενώ 

τα βιοµηχανικά σε χαµηλότερες για να αυξηθεί το αγροτικό εισόδηµα και εξ αυτού η 

αύξηση της εθνικής ευηµερίας. 

Παράλληλα όµως οι φυσιοκράτες αναγνώριζαν εκτός την παραγωγική τάξη 

(αγροτικού τοµέα) και την τάξη των γαιοκτηµόνων ως νόµιµους δικαιούχους των εγγείων 

προσόδων, µε δεδοµένο ότι οι πρόγονοί τους ήταν εκείνοι που πρώτοι µετέβαλαν µια 

χέρσα γη σε καλλιεργήσιµη έκταση αναγνωρίζοντας την προβιοµηχανική διάρθρωση της 

κοινωνίας. Με τη φηµισµένη φράση των φυσιοκρατών "laissez faire, laissez paser" που 

ανακλούσε το όλο πιστεύω τους ισχυροποιούταν η άποψη της επικράτησης των φυσικών 

οικονοµικών νόµων, εισάγοντας αυτήν στην έννοια της "ελεύθερης αγοράς". 
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8.3 Οικονοµικός Πίνακας  Tableau économique 

Ο Πίνακας Οικονοµικών ή Οικονοµικών Πινάκων είναι ένα οικονοµικό µοντέλο 

που περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον François Quesnay το 1759, που αποτέλεσε το 

θεµέλιο των οικονοµικών θεωριών των φυσιοκρατών. Περιέχει επίσης την προέλευση των 

σύγχρονων ιδεών για την κυκλοφορία του πλούτου και τη φύση των αλληλεπιδράσεων 

στην οικονοµία . Το µοντέλο του Κενε που δηµιουργήθηκε αποτελείται από τρεις 

οικονοµικούς παράγοντες: η τάξη των «ιδιοκτητών» αποτελείτο µόνο από γαιοκτήµονες. 

η "παραγωγική" τάξη αποτελούνταν από γεωργούς ·  η "στείρα" τάξη απαρτίζεται από 

τεχνίτες και εµπόρους. Η ροή της παραγωγής και των µετρητών µεταξύ των τριών 

κατηγοριών προήλθε από την ιδιόκτητη τάξη, επειδή ανήκαν στη γη και αγόραζαν από τις 

δύο άλλες κατηγορίες.  

O οικονοµικός πίνακας σκιαγραφεί την αναπαραγωγή και τη διανοµή του 

συνολικού κοινωνικού προϊόντος µεταξύ των διάφορων κοινωνικών οµάδων τάξεων 
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Κοινωνικές τάξεις 

1) ιδιοκτήτες γαιοκτήµονες 

2) αγρότες καλλιεργητές 

3) στείρα τάξη 

1. Ο γεωργός παράγει 1.500 µονάδες τροφίµων σε γη µισθωµένη από τον 

ιδιοκτήτη. Από τις 1.500 µονάδες, διατηρεί τις 600 για να ταΐσει τον εαυτό του, το ζωικό 

κεφάλαιο του, και όλους τους εργάτες που προσλαµβάνει. Πωλεί τις υπόλοιπες 900 στην 

αγορά για $ 1 ανά µονάδα τροφής εκ των οποίων κρατεί ως αποταµίευση τα  150. 

2. Ο τεχνίτης παράγει 750 μονάδες χειροτεχνίας. Για να παράγει σε αυτό το 

επίπεδο, χρειάζεται 300 μονάδες τροφίμων και 150 μονάδες ξένων αγαθών. Το σύνολο 

είναι 450 μονάδες τροφίμων, 150 μονάδες βιοτεχνίας και 150 μονάδες ξένων 

προϊόντων. Αγοράζει 300 μονάδες τροφής άξιας 300 δολαρίων  από τον αγρότη και 

αγαθά  άξιας 150 δολαρίων  από τον έμπορο. Το μοντέλο μπορεί να προβλέπει την 

εισαγωγή υλικών από το εξωτερικό και εξαγωγή στο εξωτερικό. 

3. Ο ιδιοκτήτης είναι μόνο καταναλωτής τροφίμων και χειροτεχνίας και δεν 

παράγει καθόλου προϊόν. Η υποτιθέμενη συνεισφορά του στην παραγωγική διαδικασία 

είναι η ανακατανομή 600 χρηματικών μονάδων που είναι το ενοίκιο της γης του. Ο 

ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί $ 300 του ενοικίου για να αγοράσει τρόφιμα από τον αγρότη 

στην αγορά και $ 300 για να αγοράσει βιοτεχνίες από τον τεχνίτη. Επειδή είναι καθαρά 

καταναλωτής, ο Κενέ θεωρεί τον ιδιοκτήτη ως πρωταρχικό μέσο της οικονομικής 

δραστηριότητας. Είναι η επιθυμία του να καταναλώσει το αίτιο που τον αναγκάζει να 

δαπανήσει ολόκληρο το μισθωτικό του εισόδημα σε τρόφιμα και βιοτεχνικά αγαθά και 

το οποίο παρέχει εισόδημα στις άλλες τάξεις. 

4. Ο έμπορος είναι ο μηχανισμός εξαγωγής τροφίμων σε αντάλλαγμα ξένων 

εισαγωγών. Ο έμπορος χρησιμοποιεί τα $ 150 που έλαβε από τον τεχνίτη για να 

αγοράσει τρόφιμα από την αγορά και υποτίθεται ότι παίρνει τα τρόφιμα έξω από τη 

χώρα για να το ανταλλάξει για περισσότερα ξένα προϊόντα. 

 

 

 



ΦΥΣΙΟΚΡΑΤΕΣ, ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2018 

 Σελίδα 28 

 

 

 

Η ευηµερία ενός κράτους εξαρτάται από το κεφάλαιο που επενδύεται στην 

ύπαιθρο 

 

I. Ελεύθερο εµπόριο και αύξηση των τιµών των σιτηρών=>αύξηση 

του αγροτικού κεφαλαίου. 

II. Προστασία αυτού του κεφαλαίου από τις υπερβολικές απαιτήσεις 

των γαιοκτηµόνων και τους κράτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Αγρότης 

 

Τεχνίτης 

 

Γαιοκτήμονας 

 

Έμπορος 

   

Έσοδα Έξοδα 

 

Έσοδα Έξοδα 

 

Έσοδα Έξοδα 

 

Έσοδα Έξοδα 

Παραγωγή 
Μον.  

Παραγ. 

  1500   

 

750   

 

    

 

    

Παρακράτηση     600 

 

  150 

 

    

 

    

Προς Πώληση     900 

 

  600 

 

    

 

    

   

    

         Πωλ. Εργάτες 

Μον. 

Χρήμ. 

  300   

 

    

 

    

 

    

Πωλ. Αγρότη       

 

150   

 

600   

 

    

Πωλ. Γαιοκτήμονα   300   

 

300   

 

    

 

    

Πωλ. Τεχνίτη   300   

 

    

 

    

 

150   

Πωλ. Έμπορο       

 

150   

 

    

 

    

  
  

           Αποταμίευση 

Μον. 

Χρήμ. 

    150 

 

  150 
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9. Φυσιοκρατική ερµηνεία 

Ωστόσο, ο έµπορος δεν αποτελεί πηγή πλούτου. Οι φυσιοκράτες πίστευαν ότι 

«ούτε η βιοµηχανία ούτε το εµπόριο δηµιουργούν πλούτο». Μια «εύλογη εξήγηση είναι 

ότι οι Φυσιοκράτες ανέπτυξαν τη θεωρία τους υπό το πρίσµα της πραγµατικής 

κατάστασης της γαλλικής οικονοµίας ...» Η Γαλλία ήταν µια απόλυτη µοναρχία µε τη γη 

οι ιδιοκτήτες αποτελούν το 6-8% του πληθυσµού και κατέχουν το 50% της γης.  Η 

γεωργία συνεισφέρει το 80% του πλούτου της χώρας και το µη οικιακό τµήµα του 

πληθυσµού "ασκεί µια γεωργία επιβίωσης που παράγει το απαραίτητο ελάχιστο, µε 

σχεδόν όλο το εισόδηµα να απορροφάται από τις ανάγκες σε τρόφιµα. Επιπλέον, οι 

εξαγωγές αποτελούσαν κυρίως γεωργικά προϊόντα, π.χ. κρασί. ∆εδοµένης της τεράστιας 

επίδρασης της γεωργίας στη γαλλική οικονοµία, ήταν πιθανότερο να αναπτύξουν ένα 

οικονοµικό µοντέλο που το χρησιµοποίησε προς όφελος του βασιλιά. 

Οι Φυσιοκράτες βρίσκονται στην αρχή του αντι-µερκαντιλιστικού κινήµατος. Το 

επιχείρηµα του Κενε κατά της βιοµηχανίας και του διεθνούς εµπορίου ως εναλλακτικές 

της διδαχής του είναι διττό. Πρώτον, η βιοµηχανία δεν παράγει κέρδος στον πλούτο. Ως 

εκ τούτου, ο αναπροσανατολισµός του εργατικού δυναµικού από τη γεωργία στη 

βιοµηχανία θα συµβεί. 

9.1 Εφαρµογή – κατάρρευση 

Με δεδοµένα όλα τα παραπάνω οι φυσιοκράτες εισηγούντο την άµεση 

αναδιάρθρωση της φορολογίας µε τη θέσπιση ενός και µόνου φόρου επί του καθαρού 

προϊόντος των γαιοκτηµόνων µε ταυτόχρονη κατάργηση όλων των άλλων που 

επιβάρυναν την γαλλική οικονοµία. Έτσι όταν ανέλαβε υπουργός Οικονοµικών της 

Γαλλίας Α. Τουργκό το 1774 άρχισε να εφαρµόζει µερικές µεταρρυθµίσεις που 

βασίζονταν στη φυσιοκρατική θεωρία. Λόγο αυτών όµως ξέσπασε έντονη αντίδραση των 

γαιοκτηµόνων όπου παρασύροντας πολλούς αγρότες έλαβε διαστάσεις. Με αποτέλεσµα,  

αναγκάσθηκε ο Βασιλιάς να παρέµβει και να αντικαταστήσει τον υπουργό Οικονοµίας. 

Μετά από αυτή την εξέλιξη η επίδραση πλέον των φυσιοκρατών εξέλιπε µαζί µε την 

θεωρία τους, που όµως κάποια στοιχεία της έγιναν αντικείµενο έρευνας στις νεότερες 

οικονοµικές θεωρίες και σχολές. 
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Συµπέρασµα  

Οι φυσιοκράτες ήταν η πρώτη συγκροτηµένη και καλά µελετηµένη προσπάθεια 

για την συνοπτική παρουσίαση της λειτουργίας της οικονοµίας στα πλαίσια του 

κυρίαρχου οικονοµικού µοντέλου του καπιταλισµού. Όπως η αγροτική παραγωγή έδωσε 

την πρώτη µεγάλη ώθηση για την ανάπτυξη της βιοµηχανοποιηµένης παραγωγής στα 

πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού µοντέλου, διασφαλίζοντας τις απαιτούµενες διατροφικές 

ανάγκες των αστικών κέντρων όπου διέµεναν οι εργάτες,  έτσι και οι φυσιοκράτες 

δηµιούργησαν την πρώτη ύλη στην οποία στηρίχθηκαν τα πιο σηµαντικά εργαλεία 

ανάλυσης της οικονοµικής θεωρίας του κεφαλαιοκρατικού µοντέλου που 

χρησιµοποιούνται ακόµα και τώρα. Με την χρήση της πληροφορικής σήµερα θα 

µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε  ένα Tableau Economique που θα προέβαλε ένα µοντέλο 

- προσοµοίωση της σηµερινής οικονοµικής πραγµατικότητας και θα έδινε λύσεις σε 

πολλά προβλήµατα οικονοµικής πολιτικής για την επίλυση των κρίσεων που προκύπτουν 

από την νοµοτελειακά προκαλούµενη συσσώρευση εκ της λειτουργίας των νόµων 

προσφοράς και ζήτησης. 

 Η θεώρηση των φυσιοκρατών ότι η γη είναι η κύρια πηγή του εθνικού πλούτου 

µιας και µόνον αυτή παράγει καθαρό πλεόνασµα, θεωρώντας τους άλλους παραγωγικούς 

τοµείς ως στείρες τάξεις , σήµερα µε της κρίσεις χρέους που ταλανίζουν την παγκόσµια 

οικονοµία της αποκαλούµενες (φούσκες) µας φαντάζουν πολύ πιο κοντά στην 

πραγµατική οικονοµία και ζωή από ότι οι σύγχρονες µονεταριστικές εφαρµογές που 

οδηγούν σε αδιέξοδα. Ας µην ξεχνάµε ότι η αγροτική παραγωγή (τροφική παραγωγή) δεν 

διασφαλίζει µόνο επάρκεια σε εθνικό επίπεδο αλλά δηµιουργεί ταυτόχρονα εισόδηµα 

στους παραγωγούς, αύξηση της ζήτησης εξ αυτού του γεγονότος και κατά συνέπεια 

ευηµερία .  Ανεξάρτητα όµως του γεγονότος (τα γεγονότα είναι πάντα ξεροκέφαλα) 

αυτού,  δεν µπορεί να παραβλεφθεί ότι η οικονοµική τους ανάλυση, όσο απλοϊκή κι αν 

φαίνεται σήµερα, υπήρξε εντούτοις ιδιαίτερα διεισδυτική και πρωτότυπη στην εποχή της.  
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