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Abstract 
 

H συζήτηση γύρω από το θέµα της οικονοµικής θεωρίας και οικονοµικής 

ιστορίας έχει αποτελέσει σηµείο αναφοράς για αρκετούς οικονοµολόγους, οι οποίοι 

ανάλογα µε τη σχολή οικονοµικής σκέψης στην οποία ανήκουν προβάλλουν 

διαφορετικούς τρόπους ερµηνείας. Η ύπαρξη περισσοτέρων από µία σχολών 

οικονοµικής σκέψης έχει προκαλέσει δηµιουργικές διαµάχες µεταξύ των 

εκπροσώπων τους, στην προσπάθειά τους να αναδείξουν τον δικό τους τρόπο 

ερµηνείας, ασκώντας ο ένας κριτική στον άλλο. Η κριτική που ασκείται εστιάζει τόσο 

στα θεωρητικά όσο και στα εµπειρικά εργαλεία που διαθέτει η κάθε σχολή, µερικά 

από τα οποία τυγχάνει να είναι κοινά ενώ κάποια άλλα συγκρουόµενα. Με άλλα 

λόγια, ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζει – ερµηνεύει ο οικονοµολόγος την 

ιστορία, σχετίζεται µε τις έννοιες που εισάγει η κάθε σχολή οικονοµικής σκέψης. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τις απόψεις δύο 

διαπρεπών ιστορικών, του Robert Brenner και του Douglass North, οι οποίοι 

προέρχονται από δύο διαφορετικές σχολές οικονοµικής σκέψης. Ο πρώτος ανήκει στη 

µαρξιστική, ενώ ο δεύτερος στη νέα θεσµική σχολή, γεγονός που υποδηλώνει το 

διαφορετικό εννοιολογικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται για να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους γύρω από το θέµα της οικονοµικής θεωρίας και της οικονοµικής 

ιστορίας. 

H ιστορική περίοδος στο πλαίσιο της οποίας θα εξετάσουµε τις διαφορετικές 

προσεγγίσεις των δύο συγγραφέων αναφέρεται στην αυγή του σύγχρονου κόσµου. 

Θα συγκρίνουµε και θα αντιπαραθέσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι δύο κορυφαίοι 

ιστορικοί προσπαθούν να ερµηνεύσουν την εµφάνιση του καπιταλισµού πρώτα στην 

Αγγλία και όχι κάπου αλλού, όπως επίσης και τον τρόπο που προσεγγίζουν τα αίτια 

που οδήγησαν σε διαφορετικούς δρόµους ανάπτυξης σε διαφορετικά µέρη της 

Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Ανατολική Ευρώπη) την εν λόγω περίοδο. 
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Εισαγωγή  
Κάθε αλλαγή1 που συντελείται αποτελεί φαινόµενο προς εξέταση, αφού 

αναπόφευκτα επηρεάζει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες διαµορφώνοντας τις 

νέες προϋποθέσεις για την εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η ενδελεχής µελέτη της 

ιστορίας, από τους ιστορικούς, έχει καταδείξει ότι κάθε είδους µετάβαση από µία 

«κατάσταση» σε µία άλλη αποτελεί σηµείο αναφοράς κάθε µελετητή. Η 

χαρακτηριζόµενη µετάβαση, ή αλλαγή ή διαδοχή, εµπεριέχει τις ερµηνευτικές που 

µας βοηθούν να κατανοήσουµε πως εξελίσσεται η ιστορία. Η απουσία παραγόντων 

κίνησης της ιστορίας, θα την καθιστούσε στάσιµη, κάτι που ασφαλώς θα αποτελούσε 

πλήγµα για τους µελετητές. 

Από τη στιγµή όµως που η ιστορία χαρακτηρίζεται από µία συνεχή εξελικτική2 

πορεία, η µελέτη των µηχανισµών κίνησης κρίνεται κάτι παραπάνω από επιτακτική. 

Κοµβικό σηµείο της σύγχρονης ιστορίας αποτελεί «η µετάβαση από το φεουδαλισµό 

στον καπιταλισµό», η αλλαγή δηλαδή ολόκληρου του τρόπου κοινωνικής οργάνωσης 

του ανθρώπου. Η µετάβαση αυτή φαίνεται να αποτέλεσε κυρίως αντικείµενο µελέτης 

της οικονοµικής ιστορίας, αλλά η µεγάλη δυναµική της αλλαγής αυτής διαχύθηκε 

τόσο στο κοινωνικό όσο και στο πολιτικό επίπεδο, αποτελώντας θέµα εξέτασης και 

για άλλους κλάδους της ιστορίας. 

Η εργασία αυτή αποτελεί ουσιαστικά µια κριτική του Brenner ενάντια στον 

North, οι οποίοι προσπαθούν να ερµηνεύσουν την οικονοµική ιστορία, βασισµένοι 

στα δικά τους θεωρητικά ή εµπειρικά εργαλεία, έχοντας ωστόσο ως κοινό σηµείο 

αναφοράς τη µετάβαση από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό. Η περίοδος δηλαδή 

που αποφασίζουν να µελετήσουν είναι η ίδια3, αλλά τα ερµηνευτικά εργαλεία 

διαφορετικά. 

Η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται κυρίως στα άρθρα του Brenner µε τίτλο 

“Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe” και 

“The Agrarian Roots of European Capitalism”, καθώς και στο βιβλίο του North 

“∆οµή και Μεταβολές στην Οικονοµική Ιστορία”. Εκτός από τα παραπάνω έχουν 

                                                           
1 Οικονοµική, ιστορική, κοινωνική ή πολιτική 
2 Υπάρχει και βιβλιογραφία που αντικρούει την εξελικτική πορεία της ιστορίας. Βλ. Βαλλερστέιν, 
Ιστορικός καπιταλισµός, όπου στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύει γιατί ο καπιταλισµός δεν µπορεί να 
θεωρηθεί a priori «καλύτερος» από τον φεουδαλισµό. 
3 Ο North µελετάει και άλλες ιστορικές χρονικές περιόδους, όµως η ανάλυσή µας θα επικεντρωθεί 
στην περίοδο που σχετίζεται µε την αποσύνθεση της φεουδαρχίας και τη γένεση του καπιταλισµού, 
περίοδο µε την οποία ασχολήθηκε και ο Brenner. 
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χρησιµοποιηθεί και άρθρα ή βιβλία σχετικά µε το θέµα που διαπραγµατεύεται η 

εργασία, καθώς και άρθρα-κριτικές. 

Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε τα όσα θα ακολουθήσουν, απαραίτητο 

είναι να διευκρινίσουµε κάποιες έννοιες που σχετίζονται µε το πώς αντιλαµβάνονται 

οι «αντιµαχόµενοι» την οικονοµική ιστορία. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

ασχοληθούµε αρχικά µε τη µετάβαση4 από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό ώστε 

να δούµε στη συνέχεια πως ερµηνεύεται από τον καθένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Η µετάβαση που εξετάζεται αφορά κυρίως τη ∆υτική Ευρώπη, γιατί τα χαρακτηριστικά της ήταν πιο 
έντονα και ευδιάκριτα. 
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Η άνοδος και η πτώση της φεουδαρχίας 
Ο φεουδαλισµός ήταν ένας «τρόπος παραγωγής που κυριαρχούνταν από τη γη 

και µία φυσική οικονοµία όπου ούτε η εργασία ούτε τα προϊόντα της εργασίας ήταν 

εµπορεύµατα. Ο άµεσος παραγωγός –ο αγρότης- ήταν ενωµένος µα τα µέσα 

παραγωγής –τη γη- µέσα από µία ιδιαίτερη κοινωνική σχέση». (P. Anderson, 2001, 

σ.169) 

Ο φεουδαλικός τρόπος παραγωγής εµφανίστηκε το 10ο αιώνα, παίρνοντας την 

ονοµασία του από τα λεγόµενα φέουδα, τα οποία ήταν η χαρακτηριστική µορφή 

γαιοκτησίας στη φεουδαρχική εποχή. Ποιος, όµως, τρόπος παραγωγής προϋπήρξε του 

φεουδαλισµού; «Η φεουδαρχία ήρθε να αντικαταστήσει το δουλοχτητικό τρόπο 

παραγωγής. Η αντικατάσταση όµως αυτή δεν συνέβη παντού. Στις χώρες όπου, 

εξαιτίας ιδιοµορφιών στην ιστορική ανάπτυξη, δεν υπήρχε διαµορφωµένος 

δουλοκτητικός τρόπος παραγωγής η φεουδαρχία αντικατέστησε το σύστηµα της 

πρωτόγονης κοινότητας». (Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 

1982, σ.133). 

Σύµφωνα µε την παραπάνω προσέγγιση, η εµφάνιση της φεουδαρχίας 

πραγµατοποιήθηκε είτε µέσα από την αποσύνθεση του δουλοκτητικού συστήµατος 

είτε µέσα από την αποσύνθεση της πρωτόγονης κοινωνίας. Σύµφωνα µε την πρώτη 

εκδοχή, ο φεουδαλισµός αναπτύχθηκε εξαιτίας της διάβρωσης της δουλοκτητικής 

κοινωνίας, ενώ σύµφωνα µε τη δεύτερη, το πέρασµα από την πρωτόγονη κοινότητα 

στη φεουδαλική πραγµατοποιήθηκε χωρίς τη µεσολάβηση της δουλοκτησίας. Η 

πρώτη περίπτωση συναντάται στη ∆υτική Ευρώπη ενώ η δεύτερη στην Ανατολική. 

(Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 1982, σ.133-137). 

Στην φεουδαλική ∆υτική Ευρώπη, οι βασιλιάδες που είχαν την επιθυµία «…να 

εδραιώσουν την εξουσία τους, µοιράζουν τη γη που έχουν κατακτήσει στους 

ευνοούµενούς τους σαν πλήρη ατοµική, απαλλοτριωµένη, ιδιοκτησία των «άλλων», 

ενώ αργότερα τη χαρίζουν µε τη µορφή των λεγόµενων προνοµιών, δηλαδή, 

γαιοκτησία που απονέµονταν για ισόβια χρήση µ’ αντάλλαγµα την προσφορά 

στρατιωτικής υπηρεσίας». (Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 

1982, σελ.134). 

Αυτός ο τεµαχισµός της βασιλικής ιδιοκτησίας και η παραχώρησή της στους 

υποτελείς-στρατιώτες φαίνεται ότι ήταν η απαρχή της σύνθεσής του φεουδαλισµού 

που αναπτύχθηκε και τελικά σταθεροποιήθηκε στο µεγαλύτερο τµήµα της Ευρώπης 
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για τους επόµενους αιώνες µέχρι τη διάλυσή του. Ο φεουδαλισµός στην Ευρώπη 

εµφανίστηκε το 10ο αιώνα, επεκτάθηκε στη διάρκεια του 11ου και κορυφώθηκε στα 

τέλη του 12ου και στις αρχές του 13ου αιώνα. (P. Anderson, 2001, σ.210) 

Οι µεσαιωνικές πολιτικές οντότητες χωρίζονταν σε δουκάτα, κοµητείες, 

αρχιεπισκοπές, επισκοπές και πόλεις. Ο δούκας που ήταν επικυρίαρχος, απένειµε ένα 

φέουδο (ένα κοµµάτι γης) στους διάφορους άρχοντες5, το οποίο λειτουργούσε σαν 

οικονοµική µονάδα. Ο άρχοντας από την πλευρά του (ο οποίος µπορούσε να κατέχει 

περισσότερα από ένα φέουδο) κρατούσε ένα τµήµα από το φέουδο, συνήθως το µισό, 

στο οποίο υπήρχε η αγρέπαυλή του και τα κτήµατά του. Το υπόλοιπο τµήµα γης 

µοιράζονταν στους αγρότες χωρικούς, οι οποίοι όµως δε γίνονταν ιδιοκτήτες. 

Οι αγρότες, οι οποίοι δεν ήταν ιδιοκτήτες γης, καλλιεργούσαν την παρεχόµενη 

γη µε µόνο σκοπό να µπορούν να ικανοποιούν τις βασικές τους ανάγκες. Το 

πλεόνασµα της εργασίας τους , στο δικό τους κλήρο, αποτελούσε υπερπροϊόν, το 

οποίο µπορούσαν να το διαχειριστούν ανάλογα µε τις επιθυµίες τους. Όµως ήταν 

υποχρεωµένοι να εργάζονται στο χωροδεσποτικό κτήµα µέχρι και τρεις ηµέρες την 

εβδοµάδα, ως αντάλλαγµα για την παραχώρηση γης. ∆ιαπιστώνουµε ότι αυτός ο 

τρόπος λειτουργίας του φεουδαλισµού ήταν ένας «εξωοικονοµικός καταναγκασµός6, 

που έπαιρνε τη µορφή των υπηρεσιών σε εργασία, προσόδων σε είδος ή εθιµικών 

τελών, τα οποία όφειλε ο αγρότης στον ατοµικό άρχοντα». (P. Anderson, 1982, 

σ.169). 

Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούσαν τη γαιοπρόσοδο σε αγγαρεία, η οποία 

συνιστούσε και το υπερπροϋόν ή αλλιώς το εισόδηµα της άρχουσας τάξης. Αργότερα, 

το εισόδηµα της άρχουσας τάξης ήταν αποτέλεσµα όχι της γαιοπροσόδου από 

αγγαρεία, όπως συνέβαινε προηγουµένως, αλλά της γαιοπροσόδου σε είδος η οποία 

αντικαταστάθηκε από τη γαιοπρόσοδο σε χρήµα. (Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου 

Λοµονοσόφ Μόσχας, 1982, σελ.142-144). 

Η οργάνωση του φεουδαλικού τρόπου παραγωγής που στηριζόταν κυρίως στην 

εκµετάλλευση της γης και τη γεωργία είχε διάφορες συνέπειες για την εξέλιξη των 

κοινωνικοοικονοµικών και πολιτικών δοµών. Σηµείο αναφοράς αποτελεί η 

δηµιουργία και ο ρόλος των πόλεων της ∆υτικής Ευρώπης καθώς και οι διαστάσεις 
                                                           
5 Οι κάτοχοι των φέουδων (φεουδάρχες – άρχοντες) είχαν την υποχρέωση να παρέχουν στρατιωτικές 
υπηρεσίες στον επικυρίαρχό τους, ως αντάλλαγµα. 

6 Εξωοικονοµικός καταναγκασµός σηµαίνει ότι αυτοί που ενοικιάζουν κτήµατα υποχρεώνονται 
να πληρώνουν ενοίκιο λόγω της ανώτερης δύναµης που τους ασκείται από τους ιδιοκτήτες γης. 
(Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 1982, σελ.144). 
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που πήρε το εµπόριο. Συγκεκριµένα για τις πόλεις, ο Hilton αναφέρει ότι η 

προέλευση των πόλεων έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ιστορία της έγγειας προσόδου. 

(Dobb – Sweezy, 1986, σ.24-27)  

Οι πόλεις δηµιουργήθηκαν κατά τον 10ο αιώνα µε σκοπό να αποτελέσουν τόπο 

οχύρωσης και προστασίας για τον άρχοντα. Τον άρχοντα ακολούθησαν η 

στρατιωτική του φρουρά, οι ακόλουθοί του και σε περιόδους απειλής συρράξεων 

πλήθος κόσµου συνέρεε από τις γύρω περιοχές. Όπως ήταν φυσικό η εκπλήρωση των 

αναγκών των κατοίκων των πόλεων προϋπέθετε τις προσφερόµενες υπηρεσίες των 

εµπόρων, των τεχνιτών και των βιοτεχνών, µε αποτέλεσµα πολλοί από τους 

προαναφερόµενους να έρθουν για εγκατάσταση στις πόλεις. Σύµφωνα µε έρευνες της 

Οικονοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ της Μόσχας τα κίνητρα της 

εγκατάστασης δεν ανάγονται µόνο στην οικονοµική σφαίρα και στις ευκαιρίες για 

«επαγγελµατική σταδιοδροµία». Το µεγαλύτερο ποσοστό του «µεταναστευτικού 

ποταµιού» ήταν δουλοπάροικοι αγρότες, οι οποίοι είδαν τη δυνατότητα αλλαγής σαν 

σανίδα σωτηρίας από την καταπίεση του γαιοκτήµονα, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν σε 

κάποια πόλη σύµφωνα µε τις προσταγές του φεουδάρχη παρά τη θέλησή τους. 

(Οικονοµική Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 1982, σελ.149). 

Έτσι λοιπόν οι πόλεις αποτέλεσαν κατά το 12ο και 13ο αιώνα, πόλους έλξης των 

εµπόρων αφού λειτουργούσαν ως κοµβικά σηµεία για την εξυπηρέτηση της 

εµπορικής δραστηριότητας, µε αποτέλεσµα να δοθεί ώθηση τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό εµπόριο. Αρχικά, οι έµποροι συµπεριφέρονταν ως µεσολαβητές 

για την ανταλλαγή προϊόντων από την ύπαιθρο (όπου παράγονταν τα αγροτικά 

προϊόντα) στην πόλη (για την ικανοποίηση των αναγκών της άρχουσας τάξης). 

Ύστερα όµως από τις νέες τάσεις που δηµιουργούσε η επέκταση των πόλεων, 

δηµιουργήθηκε η τάξη των εµπόρων, η οποία είχε αποκτήσει πλέον ρόλο µόνιµο στη 

διαδικασία ανταλλαγής των προϊόντων. Η χειραφέτηση της τάξης των εµπόρων 

δυνάµωσε και τις σχέσεις ανάµεσα στην αγροτική παραγωγή και τη χειροτεχνία. 

Αν και το µεσαιωνικό εµπόριο ήταν αυτό που δηµιούργησε τις βάσεις για τη 

µετάβαση από τη «φυσική οικονοµία» σε µια «εκχρηµατισµένη οικονοµία» (εξαιτίας 

της κυκλοφορίας του χρήµατος), αντιµετώπιζε πολλά εµπόδια εξαιτίας της 

φεουδαλικής κυριαρχίας που υψωνόταν σαν τοίχος στην ανάπτυξή του. (Οικονοµική 

Σχολή Πανεπιστηµίου Λοµονοσόφ Μόσχας, 1982, σελ.149). 

Παρόλη τη δύναµη που αποκτούσαν οι «αναδυόµενες» πόλεις, η ύπαιθρος 

εξακολουθούσε να κυριαρχεί πάνω στην πόλη. Χαρακτηριστικά ο Μαρξ αναφέρει: 
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«Η αρχαία κλασική ιστορία είναι η ιστορία πόλεων, αλλά πόλεων βασισµένων στη 

γαιοκτηµοσύνη και στη γεωργία˙ η ασιατική ιστορία είναι ένα είδος αδιαφοροποίητης 

ενότητας της πόλης και της υπαίθρου (η µεγάλη πόλη για να µιλήσουµε µε ακρίβεια, 

πρέπει να θεωρηθεί απλώς σαν ένα πριγκιπικό στρατόπεδο, που υπερεβαλλόταν πάνω 

στην πραγµατική οικονοµική δοµή)˙ ο Μεσαίωνας (γερµανική περίοδος) αρχίζει µε 

την ύπαιθρο σαν το κέντρο της ιστορίας και η παραπέρα ανάπτυξή του προχωρά µέσα 

από την αντίθεση πόλης και υπαίθρου˙ η σύγχρονη ιστορία είναι αστυκοποίηση της 

υπαίθρου, κι όχι όπως στους αρχαίους η αγροτοποίηση της πόλης» (P. Anderson, 

1982,σ.173) 

Το φεουδαλικό σύστηµα παραγωγής, αν και κορυφώθηκε το 13ο αιώνα, έδειχνε 

από νωρίς την τάση για περισσότερη ανάπτυξη και διαµόρφωση των µέχρι τότε 

κοινωνικοοικονοµικών δεδοµένων. Η ανάγκη του ανθρώπου για βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας (στην περίπτωση του φεουδαλισµού, η ανάγκη των άµεσων 

παραγωγών για τη βελτίωση της παραγωγής τους), αν και προϋπήρχε από τους 

αρχαίους χρόνους, άρχισε να αναπτύσσεται περισσότερο µέσα στις συνθήκες της 

φεουδαλικής παραγωγής. Αποτέλεσµα αυτής της ανάγκης ήταν η εισαγωγή τεχνικών 

καινοτοµιών στη διαδικασία παραγωγής και εποµένως αύξηση της παραγωγικότητας, 

που µε τη σειρά της επέφερε αύξηση του αγροτικού πλεονάσµατος. Οι νέες αυτές 

καινοτοµίες (π.χ. ο νερόµυλος), οι οποίες αποτελούσαν ιδιοκτησία του φεουδάρχη, 

υποχρέωναν τους άµεσους παραγωγούς να καταφεύγουν στο κτήµα του φεουδάρχη 

και να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες σύµφωνα µε τους δικούς τους όρους. 

Η αύξηση του πληθυσµού που άρχισε να γίνεται αισθητή από τις αρχές του 13ου 

αιώνα, έγινε η αιτία για τον κατατεµαχισµό του κλήρου και την εκµετάλλευση των 

φτωχότερων αγροτών από τους πιο εύπορους. Όλη αυτή η κατάσταση έδωσε το 

κίνητρο για την εξάπλωση αγροτικών αντιδράσεων και εξεγέρσεων ενάντια στις 

απαιτήσεις των ευγενών. Ταυτόχρονα όµως διεξαγόταν και µια προσπάθεια 

διεκδίκησης νέων εδαφών για καλλιέργεια (π.χ. δάση, βαλτώδεις περιοχές κτλ.). 

Ωστόσο, πέρα από τις αντιφατικές κινήσεις στην αγροτική κοινωνία της ∆υτικής 

Ευρώπης κατά το 13ο αιώνα, το αποτέλεσµα ήταν η επέκταση της αγροτικής 

οικονοµίας µέσω της βελτίωσης της παραγωγής. (P. Anderson, 1982,σσ.217-219) 

Η επέκταση της κοινωνίας και της οικονοµίας εξαιτίας της αύξησης του 

πληθυσµού, αναζωογόνησε τις παραγωγικές δυνάµεις και έδωσε την ώθηση για την 

εξάπλωση τόσο του εµπορίου όσο και των πόλεων. Εξάλλου ο ίδιος ο Dobb αναφέρει 

ότι υπάρχουν ποικίλες ερµηνείες για την προέλευση των πόλεων και αναφέρει 

 8



ανάµεσα σε άλλες την επέκταση του εµπορίου (η ανάγκη των γυρολόγων για 

εγκατάσταση σε ένα σηµείο), καθώς και την αύξηση του πληθυσµού. (M. Dobb, 

1974, σσ. 73-74) 

Αν µπορούσαµε να µιλήσουµε µε όρους «οικονοµίας», θα λέγαµε ότι «κάθε 

οικονοµική άνοδο διαδέχεται µια οικονοµική κρίση-ύφεση». Και στην περίπτωση του 

φεουδαλισµού τα σηµάδια της κρίσης καλλιεργούνταν κατά τη διάρκεια των χρόνων, 

µέχρι που άρχισαν σιγά-σιγά να εµφανίζονται. Η κρίση του φεουδαλισµού καλύπτει 

το 14ο και 15ο αιώνα, δηλαδή από το 1300-1400 περίπου. 

Πολλά ήταν τα σηµάδια της κρίσης. Καταρχήν, η απόδοση των περιφερειακών 

γαιών µειώθηκε σηµαντικά, η γη χειροτέρευε λόγω βιασύνης και κακής χρήσης, 

παράγοντες που οδήγησαν στη µετακίνηση του αγροτικού πληθυσµού µακριά από τα 

αγροτικά εδάφη. Όπως ήταν επόµενο, η εγκατάλειψη των κτηµάτων µείωσε την 

παραγωγή και έφερε τον πληθυσµό αντιµέτωπο µε καταστάσεις πείνας, αφού η 

σοδειά δεν επαρκούσε για την τροφοδοσία όλων. Ο P. Anderson αναφέρει ότι «το 

1315-16 ήταν χρόνια πείνας στην Ευρώπη». (P. Anderson, 1982, σ.229). Επιπλέον, η 

εισβολή του Μαύρου Θανάτου ή αλλιώς της πανώλης από την Ασία στα 1348, βρήκε 

«γόνιµο έδαφος» εξαιτίας του λιµού και έτσι κατέστρεψε µεγάλο µέρος του 

πληθυσµού. Η µείωση του πληθυσµού, µε τη σειρά της, προκάλεσε συρρίκνωση της 

ζήτησης για εµπορεύµατα διατροφής και για το λόγο αυτό µειώθηκαν οι τιµές των 

σιτηρών σε αντίθεση µε την αύξηση των τιµών για είδη πολυτελείας που 

επιθυµούσαν οι άρχοντες. 

Συγχρόνως, οι επαχθείς πρόσοδοι σε ορισµένες περιοχές της ∆υτικής Ευρώπης 

(π.χ. Ιταλία), δυσχεραίνουν την αναπαραγωγή της αγροτιάς και δηµιουργούν 

δυσκολίες στην ανάπτυξη της αστικής οικονοµίας, αφού οι φεουδαρχικές σχέσεις 

παραγωγής αποτελούσαν εµπόδιο στη συρροή εργατικής δύναµης από την πόλη στο 

χωριό. Συνέπεια της κατάστασης αυτής ήταν η εξασθένιση του εµπορίου και η 

επιρροή της κυκλοφορίας του χρήµατος. 

Όλα αυτά προκάλεσαν αναταραχές και διαµάχες µεταξύ ευγενών και 

δουλοπάροικων, µε αποτέλεσµα να επέλθει κρίση στο φεουδαλικό τρόπο παραγωγής. 

Αυτά συµβαίνουν κατά το 14ο και 15ο αιώνα. Η περίοδος της κρίσης άλλαξε το 

«σκηνικό» της ∆υτικής Ευρώπης στον κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό τοµέα. 

Ακολουθεί η περίοδος της µετάβασης, η οποία χρονολογείται από το 15ο έως το 16ο 

αιώνα. 
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Σύµφωνα µε τις αναφορές του Dobb, οι ευγενείς από τη στιγµή που άρχισαν να 

απειλούνται από τους αγρότες κατέφυγαν σε ορισµένες λύσεις. Άρχισαν να 

παραχωρούν τµήµατα γης στους αγρότες προκειµένου να διατηρήσουν την αγροτική 

εργασία στα κτήµατά τους, αποσπώντας αργότερα το πλεόνασµα. Ταυτόχρονα 

µείωναν τις φεουδαλικές υποχρεώσεις υποκαθιστώντας την πρόσοδο σε είδος µε 

χρηµατική πληρωµή. Σε πολλές περιπτώσεις, επιδιώκοντας να διατηρήσουν σταθερά 

τα εισοδήµατά τους, ενοικίαζαν τα χωροδεσποτικά τµήµατα στους ελεύθερους 

αγρότες µε την απαίτηση της καταβολής χρηµατικού ενοικίου ή ενοικίαζαν την 

εργασία µε αντάλλαγµα χρηµατικό µισθό. Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες ένιωθαν ότι 

µπορούσαν να απαιτούν όλο και περισσότερα (αφού εκµεταλλεύονταν την ανάγκη 

των ευγενών), µε αποτέλεσµα να χαλαρώνουν τις φεουδαλικές σχέσεις. Η 

χειραφέτηση της αγροτικής τάξης δεν απείχε πολύ ακόµα. Από την άλλη πλευρά, τα 

άτοµα που είχαν συγκεντρώσει σηµαντικό χρηµατικό πλούτο, (έµποροι, τοκογλύφοι, 

βιοτέχνες που πλούτισαν) και είχαν εγκατασταθεί κατά το µεγαλύτερο ποσοστό στις 

πόλεις, αποτελούσαν την ανερχόµενη αστική τάξη, η οποία θα έπαιζε καθοριστικό 

ρόλο στην εγκαθίδρυση του καπιταλισµού, καθώς το εµπορικό κεφάλαιο αποτέλεσε 

παράγοντα για την ανάπτυξη των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Επιπλέον 

όµως, όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν πλουτίσει, διαπραγµατεύονταν µε τους 

αποδυναµωµένους άρχοντες την πώληση τµηµάτων γης. Εκείνοι µη έχοντας άλλη 

πηγή εισοδήµατος δέχονταν τις προσφορές, γεγονός που συνέβαλε στην εξασθένιση 

της δύναµής τους. (M. Dobb, 1974, σσ. 91-98) 

Η περίοδος αυτή, η οποία χαρακτηρίσθηκε ως µεταβατική, θέτει τις νέες βάσεις, 

αφού κατάφερε µέσα από τις δοµικές αλλαγές που συντελέστηκαν, να διαµορφώσει 

την εικόνα της «εκχρηµατισµένης οικονοµίας» του 16ου αιώνα. (M. Dobb, 1974, σ.90) 
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R. BRENNER 
Ο Brenner ανήκει στους οπαδούς της µαρξιστικής θεωρίας, αφού η θεωρία του 

αντλεί στοιχεία από τη µαρξική ανάλυση. Το γεγονός όµως ότι κάποιος ανήκει στη 

µαρξιστική σχολή οικονοµικής σκέψης, δεν σηµαίνει ότι οι απόψεις του ταυτίζονται 

και µε όσους άλλους ασπάζονται τον µαρξισµό, όταν αντιµετωπίζουν το ίδιο θέµα. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί ο Dobb και ο Sweezy, οι οποίοι αν και 

µαρξιστές, διαφοροποιήθηκαν στη µελέτη της µετάβασης από το φεουδαλισµό στον 

καπιταλισµό. Για το θέµα της µετάβασης, ο Brenner αντιµετωπίζει ο θέµα από τη 

δική του «οπτική γωνία». Αναλογιζόµενοι τα παραπάνω, κρίνεται απαραίτητο να 

αναφερθούµε στην οικονοµική και κοινωνική φιλοσοφία του Μάρξ, ώστε να 

γνωρίζουµε τις βάσεις της µαρξικής θεωρίας, από την οποία επηρεάστηκε ο Brenner 

για να τοποθετηθεί πάνω στο θέµα της οικονοµικής ιστορίας και πιο συγκεκριµένα 

στον τρόπο µε τον οποίο ο καπιταλισµός διαδέχθηκε τον φεουδαλισµό. 

Ο Μάρξ έχει συνδέσει άµεσα την κοινωνική του φιλοσοφία µε τις οικονοµικές 

του αντιλήψεις και επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στον τρόπο µε τον οποίο 

πραγµατοποιούνται οι κοινωνικές µεταβολές στην ιστορία του ανθρώπου. Έτσι 

λοιπόν, εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο το Μάρξ είναι ο «καθορισµός των 

παραγόντων που οδηγούν στην ιστορική αυτή εξέλιξη». (Ρ.∆. Θεοχάρη, 1984, σ.72) 

Επειδή οι περισσότεροι συγγραφείς που ασχολήθηκαν µε τη µετάβαση από το 

φεουδαλισµό στον καπιταλισµό έχουν αντλήσει τα κατάλληλα εργαλεία για τη 

θεωρία τους από την υλιστική αντίληψη της ιστορίας του Μάρξ, επιβάλλεται να 

κάνουµε µια αναφορά στις απόψεις του Μάρξ για την ιστορία (υλιστική αντίληψη της 

ιστορίας ή διαλεκτικός υλισµός ή ιστορικός υλισµός7), όπως αυτές περιγράφονται 

(συνοπτικά) στο «Πρόλογος στην Κριτική της Πολιτικής Οικονοµίας»: 

«Οι άνθρωποι, στην κοινωνική παραγωγή της ζωής τους, συνάπτουν σχέσεις 

καθορισµένες, αναγκαίες, ανεξάρτητες από τη θέλησή τους, σχέσεις παραγωγής, που 

                                                           
7 «∆ιαλεκτικός» επειδή ενσωµατώνει την ιδέα του Χέγκελ για την εγγενή αλλαγή και «υλισµός» 
επειδή βασίζεται όχι στον κόσµο των ιδεών αλλά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. (R.H. 
Heillbroner, 2000, σ.197). ΄Όπως έγραφε ο Ένγκελς στη διακήρυξη µε τίτλο Anti-Duhring «η υλιστική 
αντίληψη της ιστορίας ξεκινά από την αρχή ότι η παραγωγή, και µε την παραγωγή η ανταλλαγή των 
προϊόντων της, αποτελεί τη βάση κάθε κοινωνικής τάξης πραγµάτων ότι σε κάθε κοινωνία που έχει 
εµφανιστεί στην ιστορία η διανοµή των προϊόντων, και µαζί µ’ αυτή η διαίρεση της κοινωνίας σε 
τάξεις και εξουσίες, καθορίζεται από το τι παράγεται, το πώς παράγεται και το πώς το προϊόν 
ανταλλάσσεται. Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, τα τελικά αίτια κάθε κοινωνικής αλλαγής και 
πολιτικής επανάστασης πρέπει να αναζητηθούν, όχι στα µυαλά των ανθρώπων, στην αυξανόµενη 
κατανόηση της αιώνιας αλήθειας και δικαιοσύνης αλλά, στις αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και 
ανταλλαγής˙ πρέπει να αναζητηθούν όχι στη φιλοσοφία αλλά, στους οικονοµικούς όρους της εκάστοτε 
εποχής» (R.H. Heillbroner, 2000, σσ.197-198) 
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αντιστοιχούν σε ορισµένη βαθµίδα ανάπτυξης των υλικών παραγωγικών τους 

δυνάµεων. Το σύνολο αυτών των σχέσεων παραγωγής, αποτελεί το οικονοµικό 

οικοδόµηµα της κοινωνίας, την υλική βάση, που πάνω της υψώνεται ένα νοµικό και 

πολιτικό εποικοδόµηµα και στην οποία αντιστοιχούν ορισµένες κοινωνικές µορφές 

συνείδησης. Ο τρόπος της παραγωγής υλικής ζωής, καθορίζει γενικά την εξέλιξη της 

κοινωνικής, πολιτικής και διανοητικής ζωής…Όταν η ανάπτυξη των παραγωγικών 

δυνάµεων της κοινωνίας φτάσει σε ένα ορισµένο επίπεδο, αυτές οι δυνάµεις έρχονται 

σε αντίφαση µε τις σχέσεις παραγωγής που υπάρχουν, ή, για να χρησιµοποιήσουµε τη 

νοµική γλώσσα, µε τις σχέσεις ιδιοκτησίας, που µέσα στις οποίες είχαν µέχρι τότε 

κινηθεί. Αυτές οι σχέσεις, από µορφές ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων, 

γίνονται τώρα φραγµοί τους. Τότε αρχίζει µια εποχή κοινωνικής επανάστασης. Όταν 

µεταβάλλεται η οικονοµική βάση, ανατρέπεται λιγότερο ή περισσότερο γρήγορα 

ολόκληρο το τεράστιο εποικοδόµηµα…» (K.Marx, 1977, σ.389) 

«Η σύγκρουση για το Μάρξ δεν είναι µεταξύ ιδεών αλλά µεταξύ τάξεων, στις 

οποίες είναι οργανωµένη κάθε φορά η κοινωνία, όπως για παράδειγµα µεταξύ κυρίων 

και δούλων, φεουδαρχών και δουλοπάροικων, κεφαλαιοκρατών και µισθωτών. Η 

εξέλιξη της συγκρούσεως εξαρτάται από την εξέλιξη των παραγωγικών σχέσεων και 

των παραγωγικών δυνάµεων, που µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τις συνεχώς 

µεταβαλλόµενες υλικές συνθήκες της παραγωγής. 

Ο Μάρξ υποστηρίζει ότι η κινητήρια δύναµη κάθε ιστορικής αλλαγής είναι η 

αντίθεση µεταξύ των «παραγωγικών σχέσεων» και των «παραγωγικών δυνάµεων» 

που µαζί αποτελούν τον τρόπο παραγωγής»8 (Ρ.∆. Θεοχάρη, 1984, σ.74) 

Ο Brenner τόσο στο άρθρο του “Agrarian Class Structure and Economic 

Development in Pre-Industrial Europe” (1976) όσο και στο “The Agrarian Roots of 

European Capitalism” (1982) αφήνει να φανεί ότι ακολουθεί τη Σχολή της «Ταξικής 

Σύγκρουσης» του µαρξισµού. Εποµένως, θεωρεί ότι οι διαδικασίες εκείνες της 

                                                           
8 «Παραγωγικές σχέσεις» είναι οι σχέσεις που δηµιουργούνται µεταξύ ανθρώπων κατά την οργάνωση 
της παραγωγής και ανάλογα µε τις υλικές συνθήκες. Η µισθωτή εργασία αλλά και ο θεσµός της 
ιδιωτικής ιδιοκτησίας των µέσων παραγωγής είναι παραγωγικές σχέσεις. 
  «Παραγωγικές δυνάµεις» είναι η φύση, η εργασία, το πάγιο κεφάλαιο, η τεχνολογία, τα µέσα, 
δηλαδή, µε τα οποία παράγονται τα υλικά αγαθά και οι άνθρωποι, που κινούν τα µέσα. 
   Οι παραγωγικές δυνάµεις εξελίσσονται συνεχώς και ποιοτικά και ποσοτικά. Αντίθετα οι 
παραγωγικές σχέσεις είναι βασικά στατικές και µε δυσκολία µεταβάλλονται. 

   Οι παραγωγικές σχέσεις είναι τέτοιες, κατά το Μάρξ, που σε κάθε στάδιο της ιστορικής 
εξελίξεως, η κυριαρχούσα τάξη ελέγχει τα µέσα παραγωγής (π.χ. τους δούλους, τους δουλοπάροικους, 
τα εργοστάσια κ.ο.κ). (Ρ.∆. Θεοχάρη, 1984, σ.74) 
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εδραίωσης συγκεκριµένων ταξικών δοµών9, και ειδικότερα, οι ταξικές συγκρούσεις 

που απορρέουν από αυτές, αποτελούν τα σηµεία εκείνα των οποίων η ανάλυση θα 

ξεδιπλώσει την απάντηση στο πρόβληµα της κατάρρευσης του φεουδαλισµού και της 

αντικατάστασής του από τον καπιταλισµό. (Brenner, 1976, σ.11) 

Όπως άλλωστε µας πληροφορεί ο Hilton, ένας µη µαρξιστής µελετητής, «για 

τον Brenner και άλλους ιστορικούς µαρξιστές, το αποτέλεσµα της ταξικής 

εκµετάλλευσης και των ταξικών αγώνων είναι βασικό για την κατανόηση των 

βασικών πλευρών της µεσαιωνικής οικονοµίας» (Ηilton, 1985, σ.5) 

Ο Brenner στηρίζει την ανάλυσή του στις σχέσεις παραγωγής και όχι στις 

δυνάµεις παραγωγής, καθώς υποστηρίζει ότι η ταξική δοµή καθορίζει το είδος και το 

βαθµό που οι δηµογραφικές και εµπορικές αλλαγές θα επηρεάσουν τις µακροχρόνιες 

τάσεις στη διανοµή του εισοδήµατος και στην οικονοµική µεγέθυνση και όχι 

αντίστροφα. (Brenner, 1976, σ.11). Εποµένως για να συνεχίσουµε την ανάλυσή µας 

θα πρέπει να θυµόµαστε ότι ο Brenner θεωρεί ότι η κίνηση της ιστορίας οφείλεται 

πρωταρχικά στην πάλη των τάξεων. (Ηilton, 1985, σ.7) 

Η ανάπτυξη της θεωρίας του βασίζεται στην άσκηση κριτικής σε δύο µεγάλα 

ερµηνευτικά µοντέλα της µακροχρόνιας οικονοµικής αλλαγής στη µεσαιωνική και 

στις αρχές της σύγχρονης περιόδου, δηλαδή ανάµεσα στο 12ο και 18ο αιώνα. 

Πρόκειται για το «δηµογραφικό µοντέλο» (Demographic Model) και το «υπόδειγµα 

εµπορευµατοποίησης» (Commercialization Model), τα οποία σύµφωνα µε τον 

Brenner, έχουν πολλές αδυναµίες στην ερµηνεία του µετασχηµατισµού της 

φεουδαλικής κοινωνίας. (Brenner, 1976, σσ.12-13) 

 

Το ∆ηµογραφικό Μοντέλο 

Το Μαλθουσιανό υπόδειγµα10 έχει την εξής λογική: εάν κάποιος υποθέσει ότι 

στην οικονοµία υπάρχει µια αδυναµία βελτίωσης της αγροτικής παραγωγικότητας και 

ότι υπάρχει µια φυσική τάση αύξησης του πληθυσµού, ενώ υπάρχει περιορισµένη 

προσφορά γης, τότε κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη µιας θεωρίας διανοµής του 

                                                           
9 Με τον όρο ταξική δοµή, ο Brenner εννοεί, πρώτον «τις σχέσεις των άµεσων παραγωγών µεταξύ 
τους, τις σχέσεις µε τα εργαλεία τους και µε τη γη κατά την άµεση διαδικασία παραγωγής- αυτό που 
έχει ονοµασθεί ‘εργασιακή διαδικασία’ ή ‘κοινωνικές δυνάµεις παραγωγής’ και δεύτερον «τις εκ 
γενετής ανταγωνιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας –που πάντα εξασφαλίζονται άµεσα ή έµµεσα, στην τελική 
ανάλυση, µε τη βία –σύµφωνα µε τις οποίες ένα απλήρωτο µέρος του προϊόντος αποσπάται από τους 
άµεσους παραγωγούς από µία τάξη µη παραγωγών –πράγµα που θα µπορούσε να ονοµασθεί ‘σχέση 
ιδιοκτησίας’ ή ‘σχέση απόσπασης πλεονάσµατος’» (Brenner, 1976, σ.11)  
10 Το Μαλθουσιανό υπόδειγµα είναι ένα υπόδειγµα δύο φάσεων, το οποίο έχει εφαρµοσθεί σε όλη την 
περίοδο µεταξύ των ετών 1500-1800. 
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εισοδήµατος. Με φθίνουσες αποδόσεις στη γεωργία, εξαιτίας της φθίνουσας 

γονιµότητας της γης και της απασχόλησης, µπορούµε λογικά να περιµένουµε τη 

ζήτηση να ξεπερνάει την προσφορά και όλα αυτά να οδηγούν σε υπερεκµετάλλευση 

και εξάντληση των γεωργικών αποδόσεων. Εδώ εµφανίζεται ο εσωτερικός 

µηχανισµός αυτοδιόρθωσης του υποδείγµατος: τα παραπάνω σηµαίνουν αύξηση του 

λόγου άνθρωπος/γη (δηλαδή υπερπληθυσµό) και έχουν ως αποτέλεσµα τη 

δηµογραφική παρακµή. Αλλά, σύµφωνα µε τον Brenner, «σε όρους των ειδικών του 

προτάσεων και του µικρού αριθµού µεταβλητών που συνεπάγεται, ο κοσµικός 

Μαλθουσιανισµός µοιάζει σχεδόν αλάθητος. Όµως, αυτό που πρέπει να εξεταστεί 

είναι η σχετικότητά του µε την ερµηνεία της πραγµατικής ιστορικής αλλαγής» 

(Brenner, 1976, σ.15) 

Για τον Brenner οι φεουδαλικές σχέσεις, και ότι αυτές συνεπάγονται δεν 

µπορούν να ερµηνευτούν µέσω οικονοµικών δυνάµεων, δηλαδή µέσω της προσφοράς 

και της ζήτησης. Κατά τη γνώµη του, είναι ζητήµατα που αφορούν τις ταξικές 

σχέσεις και την ταξική ισχύ. Όσον αφορά το Μαλθουσιανό υπόδειγµα, αναφέρει ότι 

τα προβλήµατα που αυτό συναντά, οφείλονται στο γεγονός ότι η µακροχρόνια 

οικονοµική καθυστέρηση «µπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή µόνο ως το προϊόν 

εδραιωµένων δοµών ταξικών σχέσεων (ιδιαίτερα σχέσεων απόσπασης 

πλεονάσµατος), ακριβώς όπως η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να γίνει πλήρως 

κατανοητή ως το αποτέλεσµα της εµφάνισης νέων ταξικών σχέσεων» (Brenner, 1976, 

σ.18) µέσω της ταξικής σύγκρουσης.  

Η µέθοδος του Brenner είναι να παρατηρεί την επικράτηση παρόµοιων 

δηµογραφικών τάσεων σε όλη την Ευρώπη από το 12ο έως το 18ο αιώνα, µε σκοπό να 

δείξει τα διαφορετικά αποτελέσµατα σε όρους αγροτικής δοµής, σε συγκεκριµένους 

τύπους διανοµής του εισοδήµατος και της οικονοµικής ανάπτυξης, µε τα οποία ήταν 

συνδεδεµένα. Με βάση τα παραπάνω προσπαθεί να «χτίσει» την ανάλυσή του, η 

οποία είναι ουσιαστικά κριτική στα υποδείγµατα του Postan και του Le Roy Ladurie. 

(Brenner, 1976, σ.15) 

Ο Postan πιστεύει ότι εξαιτίας της αυξανόµενης πίεσης του πλθυσµού, ο 13ος 

αιώνας είναι µια περίοδος στην οποία η θέση των φεουδαρχών βελτιώνεται σε σχέση 

µε εκείνη των χωρικών, αφού η έλλειψη της γης, τους ανάγκασε να δεχτούν τους 

όρους που τους επέβαλαν οι άρχοντες. Εποµένως, προκειµένου να διατηρήσουν τη γη 

τους, οι χωρικοί υποκύπτουν στους αυξανόµενους και αυθαίρετους φόρους καθώς και 

στις αυξανόµενες υπηρεσίες σε εργασία στο κτήµα του άρχοντα. Αυτές οι συνθήκες 
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αποτελούσαν έναν τρόπο εξω-οικονοµικού ελέγχου των χωρικών. (Brenner, 1976, 

σ.19) 

Το 14ο και 15ο αιώνα, το Μαλθουσιανό υπόδειγµα διανύει τη δεύτερη φάση, 

όπου η πείνα και ο Μαύρος θάνατος (πανώλη) οδηγούν σε δηµογραφική καταστροφή 

και σε µείωση του λόγου άνθρωπο/γης. Ο Postan αποδίδοντας στη δηµογραφική 

καταστροφή την πτώση της δουλοπαροικίας αναφέρει ότι «µε τον ανταγωνισµό 

µεταξύ αρχόντων για την απόκτηση σπάνιων χωρικών-ενοικιαστών, βρίσκει κανείς 

κατά τους νόµους προσφοράς και ζήτησης, όχι µόνο µειωµένα ενοίκια γενικά και 

µειωµένες εργασίες συγκεκριµένα, αλλά και την παραίτηση των αρχόντων από τα 

δικαιώµατά τους να ελέγχουν την αγροτιά» (Brenner, 1976, σ.20) 

Ο Le Roy Ladurie συνεχίζει το δηµογραφικό του υπόδειγµα από το τέλος του 

15ου αιώνα, την περίοδο που η δουλοπαροικία παρακµάζει τόσο στην Αγγλία όσο και 

στη Γαλλία και αναδύονται οι ελεύθεροι χωρικοί. Παρατηρείται µια συνέχεια του 

µοντέλου του Postan, αφού εµφανίζεται πάλι ο κύκλος των δύο φάσεων που είχε 

εισάγει ο Postan. Με άλλα λόγια, έχουµε µια αύξηση του πληθυσµού κατά το 16ο 

αιώνα που οδήγησε σε µειωµένη παραγωγικότητα, η οποία είχε ως συνέπεια τη 

δηµιουργία δηµογραφικών καταστροφών κατά το 17ο αιώνα. (Brenner, 1976, σ.21) 

Ο Brenner συγκρίνει τις δηµογραφικές τάσεις στην Αγγλία, Γαλλία, στην 

Ανατολική και ∆υτική Ευρώπη, καταλήγοντας στα εξής συµπεράσµατα: «η µείωση 

στον πληθυσµό, από τα τέλη του 14ου αιώνα και µετά, συνοδεύτηκε από µια επιτυχή 

κίνηση για επιβολή εξω-οικονοµικών ελέγχων, δηλαδή δουλοπαροικίας, πάνω σε 

αυτό που µέχρι τότε ήταν, µια από τις πιο ελεύθερες αγροτιές της Ευρώπης» 

(Brenner, 1976, σ.23). Ωστόσο, η Αγγλία και η Γαλλία παρουσιάζουν διαφορετικές 

τάσεις οικονοµικής ανάπτυξης κατά την περίοδο 1500-1750. Η αύξηση του 

πληθυσµού κατά το 16ο αιώνα στην Αγγλία δεν οδήγησε σε τεµαχισµό των 

ιδιοκτησιών11 αλλά σε συγχώνευση ιδιοκτησιών που νοικιάζονται σε ένα µεγάλο 

γεωργό-ενοικιαστή και καλλιεργούνταν επί τη βάσει γεωργικών βελτιώσεων και 

µισθωτής εργασίας. Αυτό οδήγησε σε αύξηση της γεωργικής παραγωγικότητας, µε 

αποτέλεσµα η Αγγλία, να µην επηρεαστεί από τη δηµογραφική κατάρρευση του 17ου 

αιώνα. (Brenner, 1976, σ.24) 

Αφού το δηµογραφικό υπόδειγµα αδυνατεί να εξηγήσει γιατί η δουλοπαροικία 

διατηρείται στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ καταρρέει στη ∆ύση, ο Brenner δίνει τη 

                                                           
11 Όπως έγινε στην Γαλλία 
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λύση µε τον ισχυρισµό ότι η οικονοµική ανάπτυξη είναι το αποτέλεσµα της 

εµφάνισης καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, οι οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους 

«στην προηγούµενη επιτυχία µιας δίπλευρης διαδικασίας ταξικής εξέλιξης και 

ταξικής σύγκρουσης: από τη µια πλευρά, η καταστροφή της δουλοπαροικίας, από την 

άλλη το βραχυκύκλωµα της αναδυόµενης υπεροχής της µικρής αγροτικής 

ιδιοκτησίας» (Brenner, 1976, σ.30) 

 

Το υπόδειγµα Εµπορευµατοποίησης 

Σύµφωνα µε τον Brenner, ο Postan και ο Le Roy Ladurie εναντιώθηκαν «στις 

αντιλήψεις που υποστηρίζουν ότι η δύναµη της αγοράς ορίζει: πρώτον, την παρακµή 

της δουλοπαροικίας, η οποία συχνά θεωρήθηκε ως η αλλαγή από τα εργατικά 

χρηµατικά ενοίκια και αυτόµατα ως η εµφάνιση ελεύθερων συµβατικών ενοικιαστών 

και δεύτερον, την εµφάνιση της καπιταλιστικής γεωργίας, ενοικιασµένη καλλιέργεια 

µεγάλης κλίµακας στη βάση βελτιώσεων κεφαλαίου και µισθωτής εργασίας» 

(Brenner, 1976, σ.25)  

Το ενδιαφέρον του Postan εστιαζόταν στο να δείξει «ότι στο µεσαίωνα η 

δύναµη της αγοράς, αντίθετα από τη διάλυση της δουλοπαροικίας, ίσως στην 

πραγµατικότητα συµπίπτει µε την ενδυνάµωσή της. Απέδειξε λ.χ. ότι σε κάποιες 

περιοχές πιο προσβάσιµες στην αγορά του Λονδίνου η τάση για αυξηµένες εργατικές 

υπηρεσίες και η αντίδραση του φεουδάρχη απέναντι στον αγρότη ήταν πιο έντονες. 

Είναι γεγονός ότι στα τέλη του µεσαίωνα, ο δυναµικός αντίκτυπος της παγκόσµιας 

αγοράς σιτηρών ώθησε στη δουλεία τους αγρότες της Ανατολικής Ευρώπης, ενώ 

παρακίνησε στην ανάπτυξη του καπιταλισµού στη ∆υτική Ευρώπη. Ο Postan –και 

άλλοι ιστορικοί- επικαλείται το εξωτερικό εµπόριο σιτηρών σαν το βασικό από τους 

λόγους για τη «δεύτερη δουλοπαροικία» της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Brenner 

διαφωνεί ριζικά µε αυτή την άποψη και υποστηρίζει ότι η αυξηµένη ζήτηση εργατών 

µεταξύ 15ου και 18ου αιώνα, δεν προήλθε κυρίως από τη µείωση του πληθυσµού, αλλά 

αντίθετα µε τους ισχυρισµούς των δηµογραφικών ερµηνευτών, οφειλόταν σε άλλους 

παράγοντες, όπως η επέκταση της διεθνούς αγοράς σιτηρών και το κίνητρο που 

έδωσε η µεγάλης κλίµακας παραγωγή σιτηρών» (Παπαδοπούλου, 2002, σ.13) 

Σύµφωνα µε τον Brenner, ο Le Roy Ladurie όπως και ο Postan, αδυνατεί να 

«φτάσει στη ρίζα των δυσκολιών της εστιαζόµενης στο εµπόριο προσέγγισης στην 

αγροτική αλλαγή σ’ αυτή την περίοδο, επειδή δεν προσπαθεί να προσδιορίσει το 

γιατί, στην παραγωγικότητα, κατά τη διάρκεια του 16ου και 17ου αιώνα, ξεκίνησε σε 
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µερικά µέρη ένας νέος κύκλος τεµαχισµού και φθίνουσας παραγωγικότητας, ενώ η 

ενοποίηση και η βελτίωση έλαβε χώρα σε άλλα µέρη» (Brenner, 1976, σ.28) 

Ο Brenner ισχυρίζεται ότι είναι σε θέση να ερµηνεύσει την εµφάνιση µιας 

δοµής ιδιοκτησίας της γης, η οποία παρείχε στο µεγαλύτερο µέρος της αγροτιάς της 

Γαλλίας ισχυρά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα πάνω σε µεγάλες εκτάσεις. Αναφερόµενος 

στη Γαλλία, αναφέρει ότι αυτό που θα οδηγούσε στην πτώση της δουλοπαροικίας 

ήταν η αλλαγή των σχέσεων παραγωγής. Κι αυτό γιατί αν µπορούσε να διακοπεί η 

ανάπτυξη της ιδιοκτησίας, της απόσπασης πλεονάσµατος και της βαριάς φορολογίας 

τότε ο άρχοντας θα αποδυναµωνόταν. Εποµένως, το βασικό κατά την άποψή του ήταν 

να επισυµβεί αλλαγή των ταξικών συσχετισµών. (Brenner, 1976, σ.29) 
 

Η παρακµή της δουλοπαροικίας 
Ο Μαρξ αντιλαµβάνεται την πτώση της φεουδαρχίας και την άνοδο του 

καπιταλισµού ως το αποτέλεσµα της επενέργειας δύο δυνάµεων, του εµπορίου και 

την ανάδειξη του βιοµηχάνου –καπιταλιστή. «Η µετάβαση από το φεουδαλικό τρόπο 

παραγωγής ακολουθεί δύο δρόµους. Ο παραγωγός γίνεται έµπορος και καπιταλιστής, 

σε αντίφαση µε την αγροτική φυσική οικονοµία και τις περιορισµένες από το θεσµό 

των συντεχνιών βιοτεχνίες της µεσαιωνικής πόλης. Αυτός αποτελεί και τον 

πραγµατικά επαναστατικό τρόπο. Ή ο έµπορος βάζει κάτω από τον έλεγχό του µε 

άµεσο τρόπο την παραγωγή. Αν και ο τρόπος αυτός λειτουργεί ιστορικά ως 

µεταβατικός τύπος – παράδειγµα ο άγγλος έµπορος υφασµάτων του 17ου αιώνα, που 

βάζει του υφαντές, αν και εξακολουθούν να εργάζονται ανεξάρτητα, κάτω από τον 

έλεγχό του µε το να τους πουλάει το µαλλί και να αγοράζει απ’ αυτούς το ύφασµα –, 

δεν µπορεί παρ’ όλα αυτά να καταργήσει από µόνος του τον παλιό τύπο παραγωγής, 

αλλά µάλλον τον διατηρεί και τον χρησιµοποιεί ως το αφετηριακό του σηµείο12». 

(Dobb – Sweezy, 1986, σ.76)  

Σύµφωνα µα τον Brenner, ο Postan και ο Le Roy Ladurie δεν µπόρεσαν να 

ενσωµατώσουν στην ανάλυσή τους τόσο την πτώση της φεουδαρχίας και τα 

αποτελέσµατά της στη ∆ύση, έναντι της διατήρησής στην Ανατολή, όσο και την 

κυριαρχία της µικρής αγροτικής ιδιοκτησίας έναντι της ανάπτυξης της σχέσης 

ιδιοκτήτη – µεγαλοκτηµατία ενοικιαστή γης. Αυτό που κάνει ο Brenner είναι, 

χρησιµοποιώντας τη συγκριτική ανάλυση να προσπαθήσει να ερµηνεύσει τη 

µετάβαση εξετάζοντας τις ταξικές σχέσεις και να αντιτίθεται στις δηµογραφικές. 
                                                           
12 Η ανάλυση αυτή ανήκει στο Μαρξ, ο οποίος πιστεύει περισσότερο στις αλλαγές που επέρχονται από 
σχέσεις ιδιοκτησίας από ότι στο εµπόριο. 
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Χρησιµοποιώντας λοιπόν συγκριτική ανάλυση, εξετάζει την Αγγλία και τη 

Γαλλία και έτσι διαπιστώνει ότι οι ηγεµόνες της Αγγλίας, σε αντίθεση µε εκείνους της 

Γαλλίας, σε συνδυασµό µε τη σθεναρή αντίδραση των χωρικών και την ισχυροποίηση 

του µοναρχικού κράτους, κατόρθωσαν να αυξήσουν τις περιουσίες και τα εισοδήµατά 

τους εις βάρος των χωρικών. Όπως ο ίδιος µας πληροφορεί, τον 13ο αιώνα η ίδια η 

αυξανόµενη πίεση του πληθυσµού οδήγησε σε µεταβολές στη διανοµή του 

εισοδήµατος, ευνοϊκές για την άρχουσα τάξη ή για την αγροτιά, ανάλογα µε τις 

σχέσεις κοινωνικής ιδιοκτησίας και τις ισορροπίες των ταξικών δυνάµεων που είχαν 

διαµορφωθεί σε κάθε κοινωνία. (Brenner, 1982, σσ.242-264). Όσον αφορά την 

Ανατολική Ευρώπη, η δηµογραφική αύξηση και οι καινοτοµίες δεν είχαν επηρεάσει 

την οικονοµία και την κοινωνία. 

Σχετικά µε τη δηµογραφική µείωση του 14ου αιώνα ο Brenner αναφέρει ότι 

«όταν άρχισε η κρίση της φεουδαλικής οικονοµίας δεν πήρε µια απλή Μαλθουσιανή 

µορφή (…). Σύµφωνα µε την αυστηρή Μαλθουσιανή λογική, η µείωση του 

πληθυσµού έπρεπε να είχε θεραπεύσει τις ασθένειες του συστήµατος 

ευθυγραµµίζοντας τον πληθυσµό µε τους διαθέσιµους πόρους και να είχε δώσει 

ώθηση σε µια νέα περίοδο επιδεικτικής οικονοµικής ανάπτυξης (…) που θα 

συντελούσε στη βελτίωση της παραγωγικότητας στη γεωργία. Παράλληλα, το 

υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα των αγροτών θα διευκόλυνε την αγροτική 

επένδυση» (Brenner, 1982, σ.267) 

«Η δηµογραφική µείωση σήµαινε λιγότερους πληρωτές φόρων, λιγότερα έσοδα 

για την άρχουσα τάξη και κατά συνέπεια µεγαλύτερη ανάγκη για αποζηµίωση. Σε 

πολλές περιοχές έγιναν προσπάθειες ενδυνάµωσης της δουλοπαροικίας µέσω 

αύξησης των φεουδαλικών ελέγχων και φόρων. Στην Αγγλία αυτή την περίοδο και 

κυρίως στις αρχές του 15ου αιώνα, κυριάρχησε µια τάση µείωσης των ένοικων και 

αύξησης της ελευθερίας των αγροτών. Αντιθέτως, την ίδια περίοδο παρατηρείται 

όξυνση των ελέγχων των χωρικών στην Καταλονία και σε διάφορες περιοχές της 

Γαλλίας. Ωστόσο, σ’ αυτό το σηµείο, ο Brenner δεν προσφέρει κάποιο ισχυρό 

επιχείρηµα που να αναιρεί την ερµηνεία των δηµογραφικών. Στην ουσία πρόκειται 

για µια µαζική κρίση που επηρέασε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά τη ∆υτική 

Ευρώπη, οι διαφορές που εντοπίζονται στη διανοµή του εισοδήµατος από περιοχή σε 

περιοχή, δεν µπορούν να αµφισβητήσουν το γεγονός ότι σε γενικές γραµµές οι 

αγροτικές τάξεις βελτίωσαν την οικονοµική και κοινωνική τους θέση ως προς την 

τάξη των γαιοκτηµόνων. Ανεξάρτητα από τους λόγους που προκάλεσαν την µείωση 
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των εισοδηµάτων της άρχουσας τάξης, το σίγουρο είναι ότι οι άρχοντες άρχισαν να 

αντιµετωπίζουν δυσκολίες στην απόσπαση του πλεονάσµατος των αγροτών. Το µόνο 

ακλόνητο επιχείρηµα ενάντια στη δηµογραφική ερµηνεία του Postan, προσφέρεται 

από τη σύγκριση της ∆υτικής και της Ανατολικής Ευρώπης αυτής της περιόδου. Στην 

περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης η δηµογραφική µείωση έφερε ακριβώς τα αντίθετα 

αποτελέσµατα. Από τα τέλη του 14ου αιώνα, οι προσπάθειες της άρχουσας τάξης να 

αντισταθµίσει τις εισοδηµατικές της απώλειες µέσω της αύξησης των φεουδαλικών 

ελέγχων πάνω στους αγρότες και του επιπρόσθετου οικονοµικού καταναγκασµού είχε 

στεφθεί µε επιτυχία. Ανεξάρτητα, από τους ειδικούς λόγους που κατέστησαν 

ανίσχυρη την αγροτική τάξη έναντι των αρχόντων, πρόκειται για µία ιδιάζουσα 

περίπτωση αφού η δουλοπαροικία όχι µόνο δεν ανατράπηκε, αλλά ενισχύθηκε σε 

τέτοιο βαθµό που οι ιστορικοί τη χαρακτηρίζουν ως τη «δεύτερη δουλοπαροικία» της 

Ευρώπης. Κοντολογίς, από το 1500 οι ίδιες Ευρωπαϊκές τάσεις είχαν οδηγήσει στον 

µεγαλύτερο ιστορικό διαχωρισµό στην εµφάνιση ενός ελεύθερου αγροτικού 

πληθυσµού στην ∆υτική Ευρώπη και στην υποβάθµιση των αγροτών σε 

ανελεύθερους στην Ανατολική Ευρώπη αντιστοιχεί πρώτα στην πτώση του 

πληθυσµού και την στασιµότητα της αγοράς και µετά στην άνοδο του πληθυσµού και 

του εµπορίου και κατόπιν µείωση αυτών (1200-1500)» (Παπαδοπούλου, 2002, σσ.15-

16) 

Η συµβολή του Sweezy όσον αφορά την ανάπτυξη των πόλεων, µπορεί να 

εξηγήσει την παραπάνω τοποθέτηση. « Η ανάπτυξη των πόλεων, που ήταν σχετικά 

γενικευµένη σ’ όλη τη ∆υτική Ευρώπη και που προσέφερε πολύ περισσότερα από ένα 

απλό καταφύγιο σ’ όσους δουλοπάροικους ξέφευγαν από τα φέουδα, µε το να 

µεταβάλλει τη θέση και αυτών που έµειναν. Είναι πιθανό να µετακινήθηκε µόνιµα 

στις πόλεις µονάχα ένα σχετικά µικρό ποσοστό του συνολικού αριθµού των 

δουλοπάροικων, αρκετό ώστε να γίνει έντονα αισθητή στην ύπαιθρο η πίεση του 

ανώτερου επιπέδου ζωής που απολάµβαναν οι κάτοικοι των πόλεων (…). Οι 

παραχωρήσεις αυτές έγιναν υποχρεωτικά προς την κατεύθυνση της παροχής 

περισσότερης ελευθερίας και της µετατροπής των φεουδαρχικών δικαιωµάτων σε 

χρηµατική έγγεια πρόσοδο» (Dobb – Sweezy, 1986, σ.64) 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό, ότι ο χαρακτήρας και οι δοµές διέφεραν από την 

Ανατολική στη ∆υτική Ευρώπη. Ο Brenner, συγκεκριµένα, αναφέρει ότι η Ανατολική 

Ευρώπη ήταν ένας χώρος που διέθετε µικρές πόλεις µε σχετικά υποτυπώδη ανάπτυξη, 

ευνοούσε την άσκηση ελέγχου από τους άρχοντες στους χωρικούς µε αποτέλεσµα να 
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αποδυναµώνονται οι επαναστατικές διαθέσεις των χωρικών. Επιπλέον, αυτό 

δηµιουργούσε προβλήµατα στην αύξηση της παραγωγικότητας, αφού η διατήρηση 

της φεουδαρχίας στην Ανατολική Ευρώπη εµπόδιζε την κινητικότητα των αγροτών, 

αποθάρρυνε την εισαγωγή αγροτικών βελτιώσεων και νέων τεχνικών καλλιέργειας µε 

συνέπεια την καθυστέρηση της εκβιοµηχάνισης. Το εµπόριο και οι διεθνείς αγορές 

επεκτάθηκαν, αλλά η αγροτική οικονοµία παρέµενε τεχνολογικά καθυστερηµένη 

στην Ανατολή, χωρίς ποτέ να φέρει σηµαντικές καινοτοµίες του τύπου που 

σηµάδεψαν τη µεσαιωνική ∆ύση. Έτσι χάθηκε η πιθανότητα ισορροπηµένης 

οικονοµικής ανάπτυξης και η ανατολική Ευρώπη παραδόθηκε για αιώνες στην 

οπισθοδρόµηση. (Brenner, 1976, σσ.37-46)  

«Ωστόσο, από τα τέλη του 15ου αιώνα υπήρξε ευρεία πίεση του πληθυσµού της 

Ευρώπης, ανάπτυξη των αγορών και αύξηση των τιµών. Οι εξελίξεις του επόµενου 

αιώνα εξακολουθούν να έχουν αντιφατικό χαρακτήρα. Σε πολλές περιοχές της 

Γαλλίας, η αύξηση του πληθυσµού οδήγησε σε αύξηση των ενοικίων, µείωση της 

παραγωγικότητας, ενώ στην Αγγλία την ίδια περίοδο, η αύξηση του πληθυσµού 

οδηγεί σε αντίθετες εξελίξεις. Αναπτύσσονται ολοένα και µεγαλύτερα κτήµατα στη 

θέση των µικρών, περιουσίες συγχωνεύονται και ενοικιάζονται σε µεγάλους 

κτηµατίες που µε τη σειρά τους θα τις καλλιεργήσουν µε µισθωτή εργασία. Στη 

Γαλλία οι συγχωνεύσεις είναι ελάχιστες και σε γενικές γραµµές η καλλιέργεια 

εξακολουθεί να γίνεται σε µικρά κτήµατα από µικρούς αγρότες ενοικιαστές γης. 

Σύµφωνα µε τον Brenner, αυτή η διαφορετική ταξική δοµή είναι που συντέλεσε στον 

σχηµατισµό ανόµοιων προτύπων οικονοµικής ανάπτυξης. Μέχρι το τέλος του 17ου 

αιώνα ο πληθυσµός της Αγγλίας έχει επιστρέψει στα υψηλά επίπεδα του τέλους του 

13ου αιώνα και των αρχών του 14ου, χωρίς να επαναληφθεί η προηγούµενη κρίση. Η 

αύξηση του πληθυσµού σε πολλές περιοχές της Γαλλίας απόληξε στην κλασική κρίση 

επιβίωσης, τη δηµογραφική καταστροφή και τελικά πολύ αργότερα σε µεταστροφή 

της κατεύθυνσης. Η Αγγλία, όχι µόνο δεν ακολούθησε το δηµογραφικό πρότυπο της 

Γαλλίας του 17ου αιώνα, αλλά αντίθετα, παρατηρείται διάσπαση του Μαλθουσιανού 

προτύπου και εισαγωγή ενός εντυπωσιακά νέου τύπου οικονοµικών εξελίξεων. Η 

αποτυχία της Γαλλίας µάλλον οφείλεται στη συνεχή ισχύ των αγροτών, τις 

επιτυχηµένες αντιστάσεις ενάντια των αρχόντων και σίγουρα στην επέµβαση της 

µοναρχικής κυβέρνησης που αναγνώρισε τη νοµική ελευθερία των αγροτών 

καθιστώντας τους µη ανταγωνιστικούς. Στη Γαλλία υπήρχε µια γενικά βραδύτερη 

εξέλιξη, αφού το αποτέλεσµα του Εκατονταετούς πολέµου ήταν να αφήσει τους 
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αγρότες κατόχους των κτηµάτων και να ριζώσει βαθιά η µικρή ιδιοκτησία. Κατά τον 

Brenner, αυτό που έκανε δυνατό το µετασχηµατισµό της αγροτικής παραγωγής στην 

Αγγλία ήταν η εµφάνιση της σχέσης άρχοντα/κεφαλαιοκράτη 

ενοικιαστή/ηµεροµίσθιου εργάτη. Η αγγλική οικονοµική ανάπτυξη βασιζόταν σε µια 

σχεδόν συµβιωτική σχέση βιοµηχανίας – γεωργίας» (Παπαδοπούλου, 2002, σσ.17-

18) 
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D. NORTH 

Ο D. North είναι ένας από τους βασικούς εκπροσώπους της Νεοθεσµικής 

σχολής. Τα Νεοθεσµικά οικονοµικά άρχισαν να αναπτύσσονται τη δεκαετία του 1970 

µε σκοπό να κατανοήσουν τους θεσµούς της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, 

συνδυάζοντας τις κοινωνικές επιστήµες µεταξύ τους και χρησιµοποιώντας τα 

νεοκλασικά εργαλεία και τις ποσοτικές µεθόδους για τη µελέτη του παρελθόντος. Αν 

και ως σχολή οικονοµικής σκέψης έχει κληρονοµήσει από την ορθόδοξη νεοκλασική 

σκέψη τις έννοιες της ζήτησης και της προσφοράς, των παραγωγικών συντελεστών, 

την έννοια του marginalism αλλά και του «αόρατου χεριού», το θεωρητικό της 

πλαίσιο διαφέρει από το αντίστοιχο των νεοκλασικών, αφού εισάγει έννοιες όπως η 

περιορισµένη ορθολογικότητα13, το συναλλακτικό κόστος14,τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα15 και οι θεσµοί16. (Ankarloo, 2002, σσ.11-12) 

Το κύριο θεωρητικό επίτευγµα των Νεοθεσµικών οικονοµικών είναι η θεωρία 

για το συναλλακτικό κόστος17 και αναφέρεται στο κόστος που προκαλείται από τη 

χρήση του µηχανισµού των τιµών ή της αγοράς γενικότερα. Πιο συγκεκριµένα 

περιλαµβάνει το κόστος ανακάλυψης των τιµών, το κόστος διαπραγµάτευσης και 

λήψης της απόφασης, καθώς και το κόστος επιβολής µακροχρόνιων συµβάσεων. 

(Coase, 1937, σσ.38-39). Τα Νεοθεσµικά υποστηρίζουν ότι µε την ύπαρξη 

συναλλακτικού κόστους δεν µπορεί να δηµιουργηθεί νεοκλασική ισορροπία αλλά ότι 

ταυτόχρονα αυτό είναι το έναυσµα για την εµφάνιση θεσµών στον καπιταλιστικό 

τρόπο παραγωγής. (Ankarloo, 2002, σσ.12-13) 

Ο όρος «περιορισµένη ορθολογικότητα» αναφέρει ότι σε καθεστώς 

αβεβαιότητας, µε προβλήµατα στην πληροφόρηση και µε την ύπαρξη συναλλακτικού 

κόστους, τα οικονοµούντα άτοµα δεν µπορούν να συλλέξουν όλες τις πληροφορίες 

που απαιτούνται ώστε να υπολογίσουν και εν τέλει να επιλέξουν την καταλληλότερη 

                                                           
13 Bounded rationality 
14 Transaction Cost 
15 Property Rights 
16 Institutions 
 
17 Η έννοια του συναλλακτικού κόστους ανήκει στον R. Coase, ο οποίος τη χρησιµοποίησε για να 
δείξει ότι «οι συναλλαγές στην ελεύθερη αγορά είναι µεν σε θέση να οδηγήσουν το σύστηµα στο 
άριστο σηµείο αλλά µόνο µε την προϋπόθεση ότι δεν δηµιουργούν οι ίδιες οποιοδήποτε κόστος. Όταν 
όµως η πραγµατοποίηση µιας συγκεκριµένης ανταλλαγής δηµιουργεί κάποιο κόστος τότε οι 
συναλλασσόµενοι θα την πραγµατοποιήσουν µόνο εάν, συνυπολογίζοντας αυτό το συναλλακτικό 
κόστος στη δραστηριότητά τους, εκτιµούν ότι το όφελος της συγκεκριµένης συναλλαγής το 
υπερβαίνει» (Ιωαννίδης, 1995, σσ.69-70). Ο Νorth από την πλευρά του ορίζει το συναλλακτικό κόστος 
ως το κόστος σχηµατισµού και διατήρησης των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων (Ankarloo, 2002, σσ.13) 
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λύση στην αγορά. Εποµένως τα άτοµα είναι «intendendly rational but only limited 

so», δηλαδή είναι ορθολογικά αλλά η ορθολογικότητά τους υπόκειται σε 

περιορισµούς. Άρα η αρχική θεώρηση περί αριστοποιητικής συµπεριφοράς του 

ατόµου δεν είναι εφικτή. (Ankarloo, 2002, σσ.12) 

Παράλληλα, στα Νεοθεσµικά η λειτουργίας της αγοράς βασίζεται στην 

κατανοµή και την προστασία των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων και υποστηρίζουν ότι 

σε καθεστώς περιορισµένης ορθολογικότητας και ύπαρξης κόστους συναλλαγών τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα είναι απαραίτητα για την αποδοτικότητα της οικονοµίας. 

Τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα που ορίζονται ως το δικαίωµα να χρησιµοποιείς και να 

λαµβάνεις ένα εισόδηµα από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου (asset), πρέπει 

να προσδιορίζονται µε ένα δίκαιο συµβάσεων και να επισφραγίζονται µε νόµους. 

Αυτό το κάνει το κράτος18. Αν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα προστατευτούν και 

προσδιοριστούν µε ακρίβεια τότε το κόστος συναλλαγών µειώνεται και εποµένως η 

οικονοµία οδηγείται σε µεγέθυνση. (Ankarloo, 2002, σ.14) 

Τέλος, ως θεσµοί19 θεωρούνται οι περιορισµοί που έχουν θεσπιστεί από τους 

ανθρώπους και προσδιορίζουν την ανθρώπινη δράση, σε µια προσπάθεια 

ελαχιστοποίησης του συναλλακτικού κόστους και µεγιστοποίησης του κοινωνικού 

οφέλους. Οι θεσµοί χωρίζονται σε επίσηµους ή ρητούς, όπως είναι το σύνταγµα, το 

δίκαιο, τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και σε ανεπίσηµους ή άρρητους θεσµούς όπως 

είναι τα ήθη, τα έθιµα, η παράδοση, η πολιτισµική κληρονοµιά, οι κοινωνικές 

συµβάσεις, ο τρόπος σκέψης. (Ankarloo, 2002, σ.15) 

Συνεπώς, «η Νέα Θεσµική Οικονοµική επιχειρεί να κατανοήσει την εµφάνιση, 

τη λειτουργία και την εξέλιξη των θεσµών µε τη ίδια µέθοδο της νεοκλασικής 

θεωρίας.(…). Η βασική µεθοδολογική αφετηρία αυτού του οπλοστασίου είναι η αρχή 

του µεθοδολογικού ατοµισµού20 και, άρα, η κατανόηση της σηµασίας αυτής της 

αρχής αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη µελέτη της Νέας Θεσµικής Οικονοµικής» 

(Ιωαννίδης, 1995, σσ.22-23). Με την έννοια της περιορισµένης ορθολογικότητας 

                                                           
18 Ο Νorth αναφέρει ότι το κράτος ευθύνεται για την αποδοτικότητα της δοµής των ιδιοκτησιακών 
δικαιωµάτων, η οποία προκαλεί µεγέθυνση, στασιµότητα ή κάµψη στην οικονοµία. (Ankarloo, 2002, 
σ.14) 
19 Βασικός θεσµός της Νεοθεσµικής σχολής είναι η επιχείρηση, η οποία αντιµετωπίζεται όχι σαν µια 
συνάρτηση παραγωγής αλλά ως µια µορφή οργάνωσης και ως ένα σύνολο ρυθµίσεων, που συντελεί 
στη µείωση του συναλλακτικού κόστους. (Ιωαννίδης, 1995, σ.69) 
20 «Η αρχή του µεθοδολογικού ατοµισµού θέτει ως µεθοδολογικό κριτήριο της βασιµότητας της 
εξήγησης ενός κοινωνικού φαινοµένου τη δυνατότητα αναγωγής του στις πράξεις µεµονωµένων 
ατόµων» . (Ιωαννίδης, 1995, σ.24) 
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προσπαθούν να κάνουν τη νεοκλασική θεωρία περισσότερο ρεαλιστική, ενώ µε το 

συναλλακτικό κόστος και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, δίνουν µια κοινωνική 

διάσταση στην οικονοµία προκειµένου να εξηγήσουν την οικονοµική ιστορία και τα 

διάφορα οικονοµικά συστήµατα. Επίσης, δίνουν έµφαση στην αναγκαιότητα για την 

ύπαρξη θεσµών και κράτους ώστε να λειτουργήσει σωστά η αγορά. (Ankarloo, 2002, 

σ.16) 

 

Η θεωρία του North 

O North αναφέρει ότι «η θεσµική µεταβολή διαµορφώνει τον τρόπο µε τον 

οποίο εξελίσσονται οι κοινωνίες µέσα στο χρόνο και γι’ αυτό το λόγο είναι το κλειδί 

να κατανοήσουµε τις ιστορικές µεταβολές». Πιστεύει ότι καµία από τις υπάρχουσες 

θεωρίες δεν µπορεί να ερµηνεύσει τις µεταβολές στην οικονοµική ιστορία. Έτσι 

απορρίπτει τη και τη θεσµική αλλά και την µαρξική σχολή, αν και πιστεύει ότι και η 

δεύτερη περικλείει τους θεσµούς, τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, το κράτος και την 

ιδεολογία, έννοιες µε τις οποίες δεν ασχολήθηκε η νεοκλασική σχολή. Επιπλέον, 

θεωρεί ότι η νεοκλασική σχολή δεν µπορεί να εξηγήσει τις αλλαγές που συντελούνται 

στην ιστορία, γιατί χρησιµοποιεί στατικά µοντέλα και εξαιτίας της ατοµικιστικής 

ανάλυσης θεωρεί ότι παρουσιάζει ελλιπές21 πλαίσιο ανάλυσης. ( Milonakis – 

Fine,2003, σσ.2-3)  

Στο έργο του «∆οµή και Μεταβολές στην Οικονοµική Ιστορία» εγκαταλείπει 

την αποτελεσµατική πλευρά των θεσµών και προσπαθεί να εξηγήσει την εµφάνιση 

των αναποτελεσµατικών θεσµών. Παράλληλα προσπαθεί να απαντήσει για την πηγή 

των θεσµικών αλλαγών και για το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη22 συνδεόµενο µε 

την υπόθεση της ορθολογικότητας. Για να καταφέρει να δώσει λύση σ’ αυτά τα 

προβλήµατα, χρησιµοποιεί τρία θεωρητικά εργαλεία για τη θεωρία του: τη θεωρία 

των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων που περιγράφει τα ατοµικά και οµαδικά κίνητρα, 

µια θεωρία του κράτους, αφού το κράτος καθορίζει και ενδυναµώνει τα ιδιοκτησιακά 

                                                           
21 Σύµφωνα µε τον North, η νεοκλασική θεωρία θεωρείται ανεπαρκής γιατί πρώτον, δεν καταπιάνεται 
µε το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη (free rider problem) και δεν µπορεί να εξηγήσει τη συλλογική 
δράση, δεύτερον επειδή δεν µπορεί να εξηγήσει την αλτρουιστική συµπεριφορά και τρίτον γιατί 
αδυνατεί να εξηγήσει τη σταθερότητα  ( Milonakis – Fine,2003, σ.3)  
22 Με την έννοια του «δωρεάν επιβάτη», ο North, θέλει να δείξει «ότι δεδοµένων των οικονοµικών και 
κοινωνικών συγκυριών, οι άνθρωποι προσπαθούν να εκµεταλλευτούν προς όφελός τους θεσµούς, τις 
καινοτοµίες, την οικονοµική επίδοση, χωρίς να συµµετέχουν στο κόστος που συνεπάγεται η διατήρησή 
τους» (North, 2000, σ.17) 
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δικαιώµατα και τέλος µια θεωρία της ιδεολογίας23 που εξηγεί πως διαφορετικές 

πλευρές της πραγµατικότητας επηρεάζουν την αντίδραση των ατόµων καθώς αλλάζει 

η «αντικειµενική» κατάσταση πραγµάτων. (North, 2000, σ.35)  

Ανεξάρτητα από την προτεραιότητα που δίνει ο North στους θεσµούς και την 

ιδεολογία, το άτοµο παραµένει η βασική µονάδα ανάλυσης. Ο µεθοδολογικός 

ατοµισµός παραπέµπει στην αντίληψη ότι καθετί, από την ύπαρξη των θεσµών µέχρι 

την αλλαγή στις δοµές24, θεωρείται ως αποτέλεσµα της ορθολογικής δράσης των 

ατόµων. Έτσι, οι θεσµοί θεωρούνται ως αποτέλεσµα των επιλογών που προέρχονται 

από τα άτοµα ή το κράτος, το οποίο δρα σαν άτοµο. Άρα, οι θεσµοί επηρεάζουν την 

συµπεριφορά των ατόµων, δρώντας ως περιορισµοί στην ατοµική δράση. Από την 

άλλη πλευρά, η ιδεολογία αποτελεί έναν εξωγενώς καθορισµένο παράγοντα που δρα 

επίσης στην κοινωνία επηρεάζοντας και περιορίζοντας την ατοµική δράση. Συνεπώς, 

η ιδεολογία είναι µέρος της δοµής της κοινωνίας ισότιµη µε την τεχνολογία και τη 

δηµογραφία. ( Milonakis – Fine,2003, σ.3) 

Ο North, προσπαθεί να µελετήσει την οικονοµική ιστορία όχι ως µια αµιγή 

οικονοµική διαδικασία, αλλά σαν ένα πολυσύνθετο φαινόµενο, όπου εξίσου 

σηµαντικό ρόλο µε την οικονοµία παίζουν, οι θεσµοί, το κράτος και τα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα. Για το λόγο αυτό πιστεύει ότι οι εκάστοτε µεταβολές στην οικονοµική 

ιστορία είναι αποτέλεσµα της µεταβολής των θεσµών της κοινωνίας. Έχοντας λοιπόν 

ως αφετηρία το γεγονός ότι η νεοκλασική ανάλυση δεν µπορεί να ερµηνεύσει την 

ανάπτυξη της οικονοµίας µέσα στο χρόνο25, προσπαθεί να εξετάσει την οικονοµία 

µέσα σε ένα πιο ρεαλιστικό πλαίσιο26. 

Συνδυάζοντας τη θεωρία των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων µε τη θεωρία περί 

κράτους προσπαθεί να κατανοήσει τις δοµές. Το κράτος27 καθορίζει τη δοµή των 

ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, ενώ η θεωρία περί κράτους πρέπει να ερµηνεύει τις 

                                                           
23 Το βασικό θεωρητικό εργαλείο που χρησιµοποιεί ο North για να εξηγήσει την ύπαρξη ανεπαρκών 
θεσµών, είναι αυτό της ιδεολογίας. Για τον North η ύπαρξη του προβλήµατος του δωρεάν επιβάτη 
σηµαίνει ότι «η µεταβολή και η σταθερότητα στην ιστορία χρειάζονται µια θεωρία της ιδεολογίας για 
να εξηγήσει αυτές τις αποκλίσεις από την ανάλυση του ορθολογικού ατοµισµού της νεοκλασικής 
θεωρίας. ( Milonakis – Fine,2003, σ.5) 
24 Με τον όρο «δοµή» εννοεί «…εκείνα τα χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας που θεωρούµε ως τους 
βασικούς καθοριστικούς παράγοντες της επίδοσης µιας οικονοµίας (…) τους πολιτικούς και 
οικονοµικούς θεσµούς, την τεχνολογία, τα δηµογραφικά δεδοµένα και την ιδεολογία µιας κοινωνίας» 
(North, 2000, σ.35)   
25 Η νεοκλασική θεωρία δεν αναφέρεται στο κόστος συναλλαγών ή υποθέτει ότι είναι µηδενικό 
26 Υποθέτει ότι υπάρχει θετικό συναλλακτικό κόστος και αναφέρει και την ύπαρξη θεσµών 
27 Για τον North, «το κράτος είναι ένας οργανισµός µε συγκριτικό πλεονέκτηµα στη βία, που 
εκτείνεται σε µια γεωγραφική περιοχή µε όρια που καθορίζονται από τη δύναµή του να επιβάλει 
φόρους στους υπηκόους. (North, 2000, σ.55) 
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έµφυτες τάσεις των πολιτικοοικονοµικών µονάδων που παράγουν αναποτελεσµατικά 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και την αστάθεια του κράτους στην ιστορία. Τα 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα προσδιορίζουν τη µορφή της οικονοµικής οργάνωσης που 

επινοούν οι άνθρωποι για να µειώνουν το κόστος συναλλαγών και να οργανώνουν 

την ανταλλαγή. «Τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα είναι το αποτέλεσµα µιας συνεχούς 

έντασης µεταξύ των επιθυµιών των ηγετών του κράτους και των προσπαθειών των 

συναλλασσόµενων µερών να µειώσουν το κόστος των συναλλαγών» (North, 2000, 

σ.49) 

Στο «∆οµή και Μεταβολές στην Οικονοµική Ιστορία», αναφέρει δύο γενικούς 

τύπους για την ερµηνεία του κράτους. Ο πρώτος αφορά τη θεωρία συµβάσεων28 ενώ 

ο δεύτερος µια θεωρία υφαρπαγής ή εκµετάλλευσης29. Οι δύο θεωρίες 

συµφιλιώνονται µέσω της διανοµής του «δυναµικού βίας». Η θεωρία των συµβάσεων 

υποθέτει την ίση διανοµή του δυναµικού βίας µεταξύ των εντολέων. Η θεωρία της 

εκµετάλλευσης υποθέτει την άνιση διανοµή της» (North, 2000, σ.56) 

Όσον αφορά το θέµα της ιδεολογίας, ο North πιστεύει ότι οι ιδεολογικές 

πεποιθήσεις είναι αυτές που προσδιορίζουν στα άτοµα τον τρόπο επίλυσης των 

προβληµάτων τους. Προσθέτει ότι µια επιτυχηµένη ιδεολογία πρέπει να είναι 

εύκαµπτη ώστε να µπορεί να προσελκύει τις νέες οµάδες ή να διατηρεί την αφοσίωση 

των παλαιοτέρων, σε περιπτώσεις που µεταβάλλονται οι εξωτερικές συνθήκες. 

(North, 2000, σσ.99-100). Τονίζει ότι «ο κύριος στόχος κάθε ιδεολογίας είναι να 

παροτρύνει τις οµάδες να συµπεριφερθούν αντίθετα από τον απλό, ηδονιστικό, 

ατοµικό υπολογισµό κόστους και οφέλους». Χωρίς µια τέτοια συµπεριφορά, είναι 

αδύνατη τόσο η διατήρηση της υπάρχουσας τάξης πραγµάτων όσο και η ανατροπή 

της. (North, 2000, σσ.100-101). Ταυτόχρονα όµως µια θεωρία της ιδεολογίας θα είναι 

επιτυχηµένη αν µπορεί να ξεπεράσει το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη και να 

ερµηνεύει µεγάλο µέρος των διαχρονικών µεταβολών.  

                                                           
28 «Επειδή για να υπάρξει οικονοµική µεγέθυνση είναι απαραίτητη µια σύµβαση που να περιορίζει τη 
δραστηριότητα του κάθε ατόµου έναντι των άλλων, η θεωρία των συµβάσεων προσφέρει µια ερµηνεία 
για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων τα οποία θα προήγαγαν την 
οικονοµική µεγέθυνση. (North, 2000, σ.55) 
29 Ο τύπος αυτός του κράτους προέρχεται κυρίως από τους µαρξιστές αφού «θεωρεί το κράτος 
εκπρόσωπο µιας οµάδας ή µιας τάξης˙ ως λειτουργία του θεωρεί την απόσπαση εισοδήµατος από τους 
υπολοίπους υπηκόους προς όφελος της οµάδας αυτής ή της τάξης. Το ληστρικό κράτος θα καθόριζε 
µια σειρά από ιδιοκτησιακά δικαιώµατα που θα µεγιστοποιούσαν τα έσοδα της οµάδας µε τη 
µεγαλύτερη ισχύ, ανεξάρτητα από την επίπτωσή τους στον πλούτο της κοινωνίας ως συνόλου» (North, 
2000, σσ.55-56) 
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Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη, προβληµατίζει 

ιδιαίτερα το North στην προσπάθειά του να διατυπώσει µια δική του θεωρία. Το 

πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη αναφέρει ότι, µέσα στα πλαίσια του νεοκλασικού 

µοντέλου, το άτοµο αποστρέφεται το κόστος συµµετοχής σε οµαδικές προσπάθειες – 

δράσεις που έχουν κάποιο σκοπό, εφόσον του παρέχεται η δυνατότητα να ωφεληθεί 

από τα αποτελέσµατα της οµαδικής δράσης – προσπάθειας, χωρίς να επωµιστεί το 

κόστος της προσπάθειας αυτής30. (North, 2000, σ.90) 

Ποιο είναι όµως το µέγεθος του κόστους που µπορούν να αντέξουν τα άτοµα 

µέχρι να γίνουν δωρεάν επιβάτες; Η απάντηση που δίνει είναι ότι το µέγεθος αυτό 

εξαρτάται από το βαθµό στον οποίο η ιδεολογική πεποίθηση του κάθε ατόµου µπορεί 

να περιοριστεί, καθώς αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερες διακυµάνσεις. «Η ανταµοιβή που 

χρειάζεται για να κάνει τους ανθρώπους δωρεάν επιβάτες συσχετίζεται θετικά µε τη 

νοµιµότητα, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή, του υπάρχοντος θεσµού» (North, 2000, 

σ.101). Στο βαθµό που οι συµµετέχοντες θεωρούν δίκαιο το σύστηµα των θεσµών, το 

κόστος επιβολής των κανόνων και των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων µειώνεται 

σηµαντικά λόγω του απλού γεγονότος ότι τα άτοµα δεν θα παραβιάσουν τους 

κανόνες αυτούς ακόµα και αν ο υπολογισµός κόστους –οφέλους θα καθιστούσε 

επωφελή αυτή την πράξη. 

Τα θεωρητικά αυτά εργαλεία, ο North προσπαθεί να τα εφαρµόσει στην ιστορία 

ώστε να µπορέσει να δείξει τον τρόπο µε τον οποίο αυτή εξελίσσεται. Για το λόγο 

αυτό ονοµάζει το ∆εύτερο Μέρος του βιβλίου του «∆οµή και Μεταβολές στην 

Οικονοµική Ιστορία» ως «Ιστορία». Αυτό που κάνει είναι να µελετάει τις διαχρονικές 

δοµικές µεταβολές από την εποχή που ο άνθρωπος ασχολούταν µε το κυνήγι έως τη 

σύγχρονη εποχή, δηλαδή έως και τον 20ο αιώνα. 

Αν και η µελέτη και ανάλυση του North ξεκινάει από τη  εποχή που ο 

άνθρωπος είχε ως ασχολία το κυνήγι για να επιβιώσει, η δική µας ανάλυση θα 

επικεντρωθεί στην περίοδο της µετάβασης από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό, 

επειδή θεωρείται η πιο σηµαντική περίοδος στην οικονοµική ιστορία καθώς 

προσέφερε πολλά στοιχεία για να ερµηνευτεί η ιστορική εξέλιξη και επίσης γιατί µε 

τη µελέτη αυτής της περιόδου θα «χτιστεί» η κριτική του Brenner ενάντια στον 

North. 

 

                                                           
30 ∆ηλαδή µε το να είναι δωρεάν επιβάτης 
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Από τη Θεωρία στην Ιστορία 

Ο North ξεκινάει την ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο προχωράει η 

οικονοµική ιστορία µε τη µελέτη µιας κοινωνίας που επιβιώνει από το κυνήγι. Στην 

συνέχεια εξετάζει το πέρασµα στη γεωργία και από εκεί στη δουλεία, η οποία θα 

αντικατασταθεί από το φεουδαλισµό, ο οποίος µε τη σειρά του θα δώσει τη σκυτάλη 

στο καπιταλιστικό σύστηµα παραγωγής. 

Στο πρώτο στάδιο, δηλαδή από το κυνήγι στη γεωργία, διαπιστώνει31 ότι οι 

µεταβολές που µπορούν να εξηγήσουν αυτή τη µετάβαση32 είναι η µείωση της 

παραγωγικότητας της εργασίας στο κυνήγι, η αύξηση της παραγωγικότητας της 

εργασίας στη γεωργία καθώς και µια διατηρούµενη αύξηση του εργατικού 

δυναµικού. Σύµφωνα όµως µε τον North, η µετάβαση αυτή, που την ονοµάζει και 

Πρώτη Οικονοµική Επανάσταση, ήταν επανάσταση όχι γιατί έγινε το πέρασµα από το 

κυνήγι στη γεωργία, αλλά επειδή δηµιούργησε για το ανθρώπινο γένος µια µεταβολή 

κινήτρων33 µεγάλων διαστάσεων. «Η µεταβολή κινήτρων πηγάζει από τα 

διαφορετικά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα που υπάρχουν στα δύο συστήµατα. Όταν 

υπάρχουν κοινά ιδιοκτησιακά δικαιώµατα επί των πόρων, υπάρχει ελάχιστο κίνητρο 

για την απόσταση ανώτερης τεχνολογίας και µάθησης. Αντίθετα, τα αποκλειστικά 

δικαιώµατα, τα οποία ανταµείβουν τους ιδιοκτήτες, δίνουν ένα άµεσο κίνητρο για τη 

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της παραγωγικότητας ή, το βασικότερο, για 

την απόκτηση περισσότερης γνώσης και νέων τεχνικών» (North, 2000, σσ.150-151) 

Με την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και κοινωνίας, αρχίζει να 

εµφανίζεται η εξειδίκευση και ο καταµερισµός της εργασίας. Είναι µια µορφή 

κοινωνίας αρκετά πολυσύνθετη, αφού υπάρχουν θεσµοθετηµένα ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα τα οποία δεν επιτρέπουν σε άτοµα εκτός της κοινότητας να παίρνουν 

µέρος στην παραγωγή. Για το λόγο αυτό, εµφανίστηκε η ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός 

µηχανισµού που να διανέµει την κοινοτική παραγωγή στον πληθυσµό. Τη λύση για 

την εσωτερική δοµή της κοινότητας, αποτέλεσε η εµφάνιση του κράτους. Στο σηµείο 

                                                           
31 Για να µπορέσει να εξηγήσει τη µετάβαση αυτή, χρησιµοποιεί ένα συγκριτικό στατικό οικονοµικό 
µοντέλο, υποθέτοντας ότι ο βασικός πόρος της οµάδας είναι η εργασιακή δύναµη των µελών της και 
ότι αν ο προϊστορικός άνθρωπος έπρεπε να επιλέξει µεταξύ δύο λύσεων, θα επέλεγε εκείνη που 
προήγαγε την ευηµερία του. (North, 2000, σ.137) 
32 Ισχυρίζεται ότι εκείνο που οδηγεί το πέρασµα από το κυνήγι στη γεωργία είναι η µεταβολή των 
κινήτρων που προέρχεται από τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα. (North, 2000, υποσηµείωση 3, σσ.130-
131) 
33 Οι συνεχόµενες πληθυσµιακές πιέσεις οδήγησαν στην έλλειψη των πόρων που εκµεταλλευόταν ο 
προϊστορικός άνθρωπος και έτσι άρχισε να καθιερώνεται η αποκλειστική κοινοτική ιδιοκτησία, η 
οποία αύξησε την παραγωγικότητα και κατά συνέπεια χάραξε το δρόµο αυτής της µετάβασης (North, 
2000, σ.150) 
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αυτό, ο North εστιάζει στο ρόλο που έπαιξε η συγκρότηση του κράτους στην 

ανάπτυξη σύνθετων πολιτισµών καθώς και στην τεράστια οικονοµική άνθιση του 

αρχαίου κόσµου. 

Όπως όλες οι κοινωνίες, έτσι και ο αρχαίος κόσµος άρχισε σιγά –σιγά να βιώνει 

την παρακµή34. Αν και συνήθως η οικονοµική παρακµή οδηγεί στην εξαφάνιση του 

κράτους, ήταν αρκετές οι κοινωνίες εκείνες που κατάφεραν να διατηρήσουν το 

κράτος ως κυρίαρχο έθνος. 

Ωστόσο, η πληθυσµιακή αύξηση, παραµένει για το North ο πιο βασικός λόγος 

για την παρακµή της αρχαίας οικονοµικής ιστορίας. «Από τότε που η ανάπτυξη 

κοινοτικών ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων αύξησε την απόδοση από την απόκτηση νέας 

γνώσης, υπήρξαν δύο συµπληρωµατικοί λόγοι που επέτρεψαν την πληθυσµιακή 

αύξηση. Ο ένας ήταν η ύπαρξη γης και πόρων που µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν 

στη γεωργία. Ο δεύτερος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας, που προήλθε από 

βελτιώσεις στον τρόπο εξηµέρωσης φυτών και ζώων από τεχνολογικές µεταβολές στη 

γεωργία» (North, 2000, σ.186) 

Η παρακµή του αρχαίου κόσµου µπορεί να ερµηνευτεί ως διάβρωση που 

προήλθε «από έξω» ή «από µέσα». Οι παράγοντες που προσδιορίζουν, σύµφωνα µε 

τον North, την διάβρωση «από έξω» είναι η πληθυσµιακή µεγέθυνση και οι 

φθίνουσες αποδόσεις. Αυτό το εξηγεί ως εξής: «Μερικές πολιτικοοικονοµικές 

µονάδες ίσως να απολάµβαναν µια συνεχή κατά κεφαλήν µεγέθυνση λόγω της 

αφθονίας καλής γης, των αυξανόµενων αποδόσεων στον µη αγροτικό τοµέα ή των 

µεταβολών στα ιδιοκτησιακά δικαιώµατά της γεωργίας, που προκαλούσαν αύξηση 

της παραγωγικότητας για να αντισταθµιστούν οι φθίνουσες αποδόσεις. Την ίδια 

στιγµή, σε άλλα κράτη µπορεί να µειωνόταν το πραγµατικό εισόδηµα, αυξάνοντας 

έτσι την ανάγκη αυτών των κρατών να εισβάλλουν και να κατακτήσουν τους 

πλούσιους γείτονες. Το αποτέλεσµα για τις ευηµερούσες οικονοµίες ήταν ότι 

αντιµετώπιζαν το συνεχώς αυξανόµενο κόστος είτε της δωροδοκίας των εισβολέων 

είτε της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών. Η αύξηση των φορολογικών βαρών 

επιβαρύνει τις οµάδες µε τη λιγότερη πολιτική επιρροή. Καθώς όµως το κόστος 

συνεχίζει να αυξάνεται, οι ηγέτες του κράτους αναγκάζονται να αναζητήσουν έσοδα 

απ’ όπου µπορούν, ακόµα και µε κίνδυνο να αποξενώσουν τους υπηκόους τους ή να 
                                                           
34 Η οικονοµική παρακµή ορίζεται συνήθως είτε ως η µείωση του κατά κεφαλήν πραγµατικού 
εισοδήµατος, συγκρινόµενη µε τις παρεµφερείς πολιτικοοικονοµικές µονάδες. Ο North αναφέρει ως 
την πιο θεµελιώδη αιτία µεταβολών και παρακµής, τις διαµάχες για τη διανοµή του πλούτου και του 
εισοδήµατος, τόσο µέσα στα κράτη όσο και µεταξύ κρατών. (North, 2000, σσ.184-185) 
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πνίξουν την παραγωγική δραστηριότητα. Το αποτέλεσµα είναι είτε οι υπήκοοι να 

µεταπηδήσουν σ’ έναν ανταγωνιστή που προσφέρει καλύτερους όρους –

περιλαµβανοµένου, σε κάποιες περιπτώσεις, και του ενδεχόµενου εισβολέα – είτε να 

προκληθεί στασιµότητα και κάµψη της παραγωγής στον τοµέα των αγαθών και των 

υπηρεσιών, και, τελικά, µείωση των φορολογικών εσόδων (και ήττα από τους 

εισβολείς). Στην πραγµατικότητα, οι φόροι και οι κατασχέσεις αλλοιώνουν τη δοµή 

των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, µε αποτέλεσµα να µειώνονται τα κίνητρα για την 

ανάληψη παραγωγικής δραστηριότητας» (North, 2000, σ.187) 

Τα χαρακτηριστικά της παρακµής ως συνέπεια εσωτερικών παραγόντων 

αφορούν την εσωτερική πολιτική δοµή. «Ο µικρός αγρότης – καλλιεργητής, στην 

αρχή τουλάχιστον, ασκούσε ελάχιστη επιρροή στον ηγέτη του κράτους. Οι µεγάλοι 

γαιοκτήµονες, αντίθετα, δεν είχαν µόνο καλύτερη πρόσβαση στον ηγέτη, αλλά 

ήθελαν να επαναπροσδιορίσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα για να περιορίσουν την 

κοινή ιδιοκτησία και να ωφεληθούν από τις αυξανόµενες προσόδους. Αυτός ο 

επαναπροσδιορισµός των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων στερεί από το µικρό 

γαιοκτήµονα ή τον ακτήµονα χωρικό την πρόσβαση στη γη την οποία είχε µέχρι 

εκείνη τη στιγµή και ανακατανέµει τον πλούτο προς όφελος των µεγάλων 

γαιοκτηµόνων. Οι ηγέτες του κράτους έχουν ένα κίνητρο γι’ αυτόν τον 

επαναπροσδιορισµό των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων, γιατί έτσι θα αυξηθεί η 

παραγωγή και τα έσοδα από φόρους. Η θέση τους, όµως, µπορεί να καταστεί πιο 

επισφαλής, αφού αυτή η ενέργεια προτρέπει τους ενδεχόµενους ανταγωνιστές να 

επιδιώξουν τον προσεταιρισµό και την υποστήριξη των βλαπτόµενων οµάδων. Το 

τελικό αποτέλεσµα δεν µπορεί να καθοριστεί αν δεν υπάρχουν λεπτοµερέστερα 

στοιχεία. ∆ιάφορες παραχωρήσεις, όπως «άρτος και θεάµατα», σχέδια µερικής 

διανοµής της γης και, βεβαίως, οι κατακτήσεις και ο αποικισµός, µπορεί να 

καθυστερήσουν τη λύση. Η πληθυσµιακή αύξηση θα επιβραδυνθεί και ίσως ακόµα 

και να προσαρµοστεί σε τόσο χαµηλό ρυθµό γεννητικότητας ώστε να ανατραπεί η 

αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής – ιδίως αν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα έχουν 

επαναπροσδιοριστεί ώστε να παρέχουν κίνητρα για περισσότερη παραγωγικότητα. 

Από την άλλη πλευρά, ένας ανταγωνιστής που έχει την υποστήριξη των ακτηµόνων 

µπορεί να αντικαταστήσει τους υπάρχοντες ηγέτες και να ανακατανείµει τη γη ώστε 

να µην ενθαρρύνεται η αύξηση της παραγωγικότητας – απαγορεύοντας για 

παράδειγµα, τη µεταβίβαση γης ή επιβάλλοντας µέγιστες επιτρεπόµενες τιµές 

πώλησης των αγροτικών προϊόντων» (North, 2000, σσ.188-189)  
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Συγκεκριµένα για την παρακµή της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας αναφέρει ότι 

έπαψαν να υπάρχουν τα στρατιωτικά της πλεονεκτήµατα και αδυνατούσε να 

προσφέρει, ως κράτος, προστασία και διασφάλιση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων. 

Θεωρεί, γενικότερα, ότι η αποσύνθεση της συγκεκριµένης αυτοκρατορίας είναι ο 

µεγαλύτερος σταθµός της οικονοµικής ιστορίας. 

Από την πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας µέχρι την άνοδο της φεουδαρχίας 

µεσολαβεί ένα διάστηµα τεσσάρων αιώνων (500-900 µ.Χ.), όπου η εκκλησία παίζει 

καθοριστικό ρόλο, ενώ ταυτόχρονα ο δυτικός κόσµος υποφέρει από τη «µάστιγα» του 

πολέµου. Η εµφάνιση της φεουδαρχίας το 10ο αιώνα ως τρόπος παραγωγής, 

αποτελούσε µια δοµή µε «αποκεντρωµένη πολιτική οργάνωση, ιεραρχικές 

φορολογικές υποχρεώσεις και τιµαριακές οικονοµικές δοµές που χαρακτηρίζονταν 

από µια σχετική αυτάρκεια. Η οικονοµική δραστηριότητα αναβίωσε, το τοπικό και 

µακρινό εµπόριο άνθισε, οι πόλεις αναπτύχθηκαν, η παραγωγή των χειροτεχνών στις 

πόλεις αυξήθηκε και η οικονοµία του χρήµατος επεκτάθηκε» (North, 2000, σ.202)   

Σύµφωνα µε τον North, «νόµος και τάξη υπήρχαν, σε γενικές γραµµές, µόνο 

µέσα στα σύνορα των κατοικηµένων περιοχών, κατάσταση που περιόριζε σηµαντικά 

το εµπόριο και τις συναλλαγές. Τα αγαθά είχαν γενικά πολύ λιγότερη κινητικότητα 

από την εργασία γιατί υπόκειντο σε υψηλότερο κόστος συναλλαγής. Η γη ήταν 

άφθονη αλλά αποκτούσε αξία µόνο σε συνδυασµό µε τη εργασία και την προστασία. 

Η εργασία εµφάνιζε σταθερά κόστη όταν συνδυαζόταν µε τη γη για την παραγωγή 

αγαθών, λόγω της σχετικής αφθονίας γης. Η προστασία εµφάνιζε οικονοµίες 

κλίµακας ως ένα βαθµό, λόγω της αδιαιρετότητας του κάστρου» (North, 2000, 

σ.203). Όσον αφορά τα αξιώµατα και τις ιεραρχίες, υπήρχε κάθετη δοµή, οι ιππότες 

και οι τοπικοί άρχοντες παρείχαν προστασία, ενώ τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα 

παραχωρούνταν µε την υποχρέωση35 παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών, εργατικών 

υπηρεσιών36, αγαθά σε είδος και πληρωµών σε χρήµα. Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν 

υπήρχε αγορά προσέδιδε στις οφειλόµενες εργατικές υπηρεσίες τη µορφή µιας 

αποτελεσµατικής οικονοµικής οργάνωσης. (North, 2000, σσ.204-208)  

Ο North αντιµετωπίζει τη δουλοπαροικία ως ένα θεσµό µε συµβασιακό 

χαρακτήρα, µε βασικό χαρακτηριστικό την επιβολή σύµβασης από τον άρχοντα στο 
                                                           
35 Στρατιωτικές υπηρεσίες ήταν υποχρεωµένοι να παρέχουν οι υποτελείς – στρατιωτικές, ενώ 
υπηρεσίες σε εργασία και σε είδος (αγαθά ή χρήµα) ήταν υποχρεωµένοι να παρέχουν οι δούλοι, οι 
δουλοπάροικοι και οι ελεύθεροι γεωργοί.  
36 Ο North (µαζί µε τον Thomas) υποστηρίζει ότι «οι εργατικές υπηρεσίες ήταν αποτέλεσµα του 
εξαιρετικά υψηλού συναλλακτικού κόστους που ενεχόταν στο σχηµατισµό οργανωµένων αγορών, 
πράγµα που απέκλειε την εξειδίκευση και την ανταλλαγή  (North, 2000, σ.207) 
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δουλοπάροικο και ισχυρίζεται ότι αυτό που οδήγησε το θεσµό της δουλοπαροικίας 

στην παρακµή του και εποµένως στην κατάρρευσή του, ήταν το µεταβαλλόµενο 

οριακό κόστος ευκαιρίας των αρχόντων και των δουλοπάροικων. Επιπλέον, θεωρεί 

ότι εξαιτίας των πολλών τεµαχισµένων και διασκορπισµένων εκτάσεων 

καλλιεργήσιµης γης, δηµιουργούνταν υψηλό κόστος συναλλαγής που προκαλούσε 

αναποτελεσµατικότητα στην εργασία ενός χωρικού. (North, 2000, σ.211) 

Ωστόσο, συνεχίζει να πιστεύει ότι «η φεουδαρχία παρείχε ένα µέτρο τάξης και 

ασφάλειας σ’ αυτόν τον χαοτικό κόσµο και οδήγησε σε αύξηση τόσο του πληθυσµού 

όσο και της οικονοµικής δραστηριότητας». (North, 2000, σ.212). Αυτή η αύξηση του 

πληθυσµού οδήγησε σε τάσεις αποικισµού και εποµένως επέκτασης των πόλεων µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν και να αναπτυχθούν νέες δεξιοτεχνίες για την 

παραγωγή. Ο αποικισµός επιπλέον καθιστούσε αναγκαία τη χάραξη νέων συνόρων µε 

αποτέλεσµα τη µείωση του συναλλακτικού κόστους του εµπορίου και την αύξηση 

των εµπορικών κερδών. 

Οι πόλεις που δηµιουργήθηκαν θέσπισαν δικούς τους νόµους και δικά τους 

εµποροδικεία, ενώ ταυτόχρονα δηµιουργήθηκαν συντεχνίες για την εξυπηρέτηση των 

τοπικών τεχνιτών και εµπόρων. Άλλωστε, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 12ος και 13ος 

αιώνας ήταν οι περίοδοι άνθισης του εµπορίου, ενώ έγινε µετατόπιση της προστασίας 

των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων από την ιδιωτική αστυνόµευση εθελοντικών οµάδων 

στο κράτος. Παρόλ’ αυτά, τα πρώτα σηµάδια της κρίσης άρχισαν να παρουσιάζονται, 

αφού η αξία της εργασίας µειώθηκε ενώ της γης αυξήθηκε, γεγονός που οδήγησε σε 

προσπάθειες καθιέρωσης αποκλειστικής ιδιοκτησίας και δυνατότητας µεταβίβασης 

της γης. (North, 2000, σσ.213-214) 

Η µείωση του κόστους συναλλαγής προκάλεσε σηµαντική αύξηση της 

παραγωγικότητας στον µη αγροτικό τοµέα. Εντούτοις όµως, το βιοτικό επίπεδο των 

περισσοτέρων ανθρώπων ήταν χαµηλό αφού η πληθυσµιακή αύξηση κατάφερε να 

µειώσει τους πραγµατικούς µισθούς και να αυξήσει τις τιµές των αγροτικών 

προϊόντων. Η επιβίωση των ανθρώπων έφτασε σε οριακά επίπεδα και σε συνδυασµό 

µε την πανώλη που έπληξε τη ∆υτική Ευρώπη το 1347, επηρεάστηκε τόσο ο δυτικός 

πληθυσµός, όσο και το εµπόριο και οι συναλλαγές. Με λίγα λόγια, σύµφωνα µε τον 

North, «η ∆υτική Ευρώπη βίωνε µια µαλθουσιανή κρίση». (North, 2000, σ.215) 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά της φεουδαλικής κοινωνίας και του φεουδαλικού 

τρόπου παραγωγής δηµιουργούν στον North την αίσθηση ότι η οικονοµική θεωρία 

έχει αρκετές οµοιότητες µε τη φεουδαρχία. Για να γίνει περισσότερο αντιληπτό, 
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χρησιµοποιεί το παράδειγµα µιας οικονοµίας µε πολλές µικρές επιχειρήσεις, οι οποίες 

εξαιτίας των φθινουσών αποδόσεων αποφασίζουν να συγχωνευτούν και να 

δηµιουργηθεί έτσι ένας µικρός αριθµός µεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι και στην 

περίπτωση της φεουδαρχίας, οι πολλές συγκρούσεις και οι πόλεµοι που ξέσπασαν 

ανάµεσα στο 1200 και 1500 έδωσαν την ώθηση για τη µετατόπιση από το φέουδο στο 

αναδυόµενο κράτος – έθνος. (North, 2000, σσ.221-222) 

Η φυσιογνωµία της οικονοµίας άλλαξε, αφού µε την ανάπτυξη της εγχρήµατης 

οικονοµίας τα έσοδα έγιναν χρηµατικά, οι εισπράξεις πραγµατοποιούνταν µε την 

επιβολή βίας, αφού οι ηγεµόνες αντιµετώπιζαν φθίνοντα έσοδα και αυξανόµενες 

οικονοµικές ανάγκες. Επίσης υπήρχε η δυνατότητα χρηµατικού δανεισµού, εποµένως 

ο βασιλιάς µπορούσε να στηρίξει την κυβέρνησή του κατά τη διάρκεια ενός πολέµου. 

Αυτό µε τη σειρά του, δηµιούργησε την υποχρέωση της µελλοντικής εξόφλησης, η 

οποία καλυπτόταν από τα δηµοσιονοµικά έσοδα. «Η ανάγκη θεσµοθέτησης τακτικών 

πηγών εσόδων για την εξόφληση των πολεµικών δανείων επηρέαζε και τελικά 

καθόριζε τη σχέση µεταξύ κράτους και ιδιωτικού τοµέα37». (North, 2000, σσ.223-

224). Παράλληλα, ως πηγή εσόδων χρησιµοποιήθηκε το εξωτερικό εµπόριο καθώς 

και «η χορήγηση ορισµένων ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων σε οµάδες που είχαν τη 

δυνατότητα να πληρώσουν για να τα αποκτήσουν, ή η θέσπιση νόµων που 

απαγόρευαν επισφαλείς για τα κρατικά έσοδα πρακτικές». (North, 2000, σ.225) 

Και ενώ η κρίση άρχισε να απλώνεται στο µεγαλύτερο τµήµα της δυτικής 

Ευρώπης, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σηµάδια δηµιουργίας ενός άλλου 

συστήµατος παραγωγής. Σύµφωνα µε την ανάλυση του North, «οι δύο αιώνες µεταξύ 

του 1400 και του 1650 στην Ευρώπη χαρακτηρίστηκαν, αφ’ ενός, από εκτεταµένες 

εξερευνήσεις, οικονοµική εκµετάλλευση, εµπόριο και εποικισµό του Νέου Κόσµου 

και των Ινδιών, και, αφ’ ετέρου, από ένα δοµικό µετασχηµατισµό, µεγέθους κρίσεων, 

των πολιτικοοικονοµικών µονάδων. Συνέπεια της επέκτασης ήταν, τελικά, η 

συνένωση του υπόλοιπου κόσµου µε τα έθνη της ∆υτικής Ευρώπης. Αλλά οι 

βραχυπρόθεσµες συνέπειες ήταν µια διεύρυνση της αγοράς καθώς και αυξηµένες 

ευκαιρίες κέρδους συνοδευόµενες από πολιτικές πιέσεις για δοµικές µεταβολές ώστε 

να υλοποιηθούν αυτές οι ευκαιρίες. Ο συνακόλουθος δοµικός µετασχηµατισµός 

                                                           
37 Επειδή τα άτοµα στον ιδιωτικό τοµέα έχουν την τάση να δρουν ως δωρεάν επιβάτες, «το κράτος 
έπρεπε να βρει µια πηγή εισοδήµατος που µπορούσε να µετρηθεί και να εισπραχθεί µε ευκολία» 
(North, 2000, σ.224) 
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παρήγαγε τις βασικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την οικονοµική µεγέθυνση των 

τελευταίων τριών αιώνων». (North, 2000, σ.227) 

Όπως αναφέρει, η ευρωπαϊκή επέκταση είχε ως αποτέλεσµα να µεταφερθούν οι 

θεσµοί και τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα από τη µητρόπολη και να διαµορφώσουν τον 

τρόπο ανάπτυξης των αποικιών, ενώ από την άλλη πλευρά το πρότυπο του εµπορίου 

καθώς και της ροής παραγωγικών συντελεστών38 βοήθησε τις Ατλαντικές χώρες να 

διαµορφώσουν το δικό τους πρότυπο ανάπτυξης. 

Εντωµεταξύ, συνεχίζει να υπάρχει ο προβληµατισµός για το χαρακτηρισµό του 

17ου αιώνα. Αυτό συµβαίνει γιατί ανάλογα µε τον τρόπο που ερµηνεύει ο κάθε 

ιστορικός την πορεία προς την εγκαθίδρυση του καπιταλισµού, επικεντρώνεται και σε 

διαφορετικά σηµεία. Πιστεύει ότι οι µαρξιστές έχουν παραπλανηθεί ισχυριζόµενοι ότι 

η µετάβαση οφείλεται σε τεχνολογικές µεταβολές, αφού για τον ίδιο οι δοµικές 

µεταβολές προηγήθηκαν της τεχνολογίας της Βιοµηχανικής Επανάστασης39. Η µορφή 

των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων εξαρτιόταν από τον τρόπο ανάπτυξης κάθε κράτους 

– έθνους. 

Χρησιµοποιώντας το παράδειγµα της Γαλλίας, διαπιστώνει ότι»η ικανότητα να 

επιβάλλει αποτελεσµατικά τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, η εκδίωξη ή η εξουδετέρωση 

των τοπικών αντιπάλων, και η απόκτηση απεριόριστης ισχύος ως προς την επιβολή 

φόρων έδωσαν στο γαλλικό Στέµµα το αποκλειστικό δικαίωµα να χορηγεί ή να 

αλλάζει τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα» (North, 2000, σ.235) 

Εξετάζοντας την περίοδο ανάµεσα στο 1750 και 1830 παρατηρεί ότι υπήρξε µια 

έντονη πληθυσµιακή αύξηση, ο δυτικός κόσµος έφτασε σε ένα πρωτόγνωρο, για τα 

ιστορικά δεδοµένα, βιοτικό επίπεδο. Επίσης, η γεωργία δεν αποτελούσε πλέον την 

κύρια οικονοµική δραστηριότητα, ενώ ως συνέπεια των παραπάνω, άρχισε να 

δηµιουργείται µια αστική κοινωνία και να εντείνονται οι προσπάθειες για την 

περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας. (North,2000,σ.249). Εντωµεταξύ, η 

εξειδίκευση, ο καταµερισµός της εργασίας, η αλληλεξάρτηση και οι εξωτερικές 

οικονοµικές επιδράσεις κατείχαν κυρίαρχη θέση. 

Η τεχνολογική µεταβολή σε συνδυασµό µε τις καινοτοµίες προϋποθέτουν 

απόθεµα βασικών γνώσεων ή συνεπάγονται ανάπτυξη της ανθρώπινης ικανότητας για 

χρήση της νέας τεχνικής. Εντοπίζει τους αργούς ρυθµούς της τεχνολογικής 
                                                           
38 Εργασία και κεφάλαιο 
39 Όπως, αναφέρει ο North, οι τεχνολογικές µεταβολές της Βιοµηχανικής Επανάστασης οφείλονται στη 
διαµόρφωση των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων τα οποία δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για αύξηση 
των ιδιωτικών αποδόσεων από τις εφευρέσεις και τις καινοτοµίες. (North, 2000, σ.233) 
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µεταβολής της σύγχρονης εποχής, στην αδυναµία ανάπτυξης συστηµατικών 

ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων στην καινοτοµία40 και πιστεύει ότι έπρεπε να 

επιβάλλεται ‘ένα σύνολο γενικών κανόνων που προστατεύουν και επιβάλλουν τις 

συµβάσεις όπου καθορίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα». (North, 2000, σ.257) 

Σχετικά µε την ιεραρχική οργάνωση, ο North, παρατηρεί ότι αντικαθιστούσε 

την αγορά εκεί όπου η µέτρηση της ποιότητας ήταν δαπανηρή. Την «πρωτόγονη 

επιχείρηση» που την αποτελούσαν τα νοικοκυριά, ο έµπορος – βιοµήχανος που είχε 

αναδειχθεί µε την πτώση της φεουδαρχίας ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση της 

παραγωγικής διαδικασίας. Ο ρόλος του ήταν να ελέγχει τον ποιοτικό τρόπο 

λειτουργίας της παραγωγής και να προσπαθεί να µειώνει το συναλλακτικό κόστος 

στεγάζοντας όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα χώρο41. 

Κλείνοντας το κεφάλαιο που εξετάζει τις απόψεις του North ως οικονοµολόγου 

ιστορικού και συγκεκριµένα ως µελετητή που ασχολείται µε την Οικονοµική Ιστορία, 

διαπιστώνουµε ότι σύµφωνα µε την ανάλυσή του, η Πρώτη Οικονοµική Επανάσταση 

δηµιούργησε τη γεωργία και τον «πολιτισµό», ενώ η ∆εύτερη µια ελαστική καµπύλη 

προσφοράς νέας γνώσης, η οποία συνέβαλε στην οικονοµική µεγέθυνση του 

συστήµατος. Η ∆εύτερη Οικονοµική Επανάσταση, η οποία µας ενδιαφέρει 

περισσότερο, βασίστηκε στην ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης, στις πνευµατικές 

ανταλλαγές µεταξύ επιστηµόνων και εφευρετών και στο µεγαλύτερο µέρος της στην 

εξέλιξη των ιδιοκτησιακών δικαιωµάτων. (North, 2000, σσ.265-268)  

Στην προσπάθειά του να ερµηνεύσει τη µεταβολή42, θεωρεί «προφανές ότι ο 

έλεγχος του κράτους ήταν, για µια σύντοµη χρονική περίοδο, στα χέρια οµάδων το 

συµφέρον των οποίων προήγαγε την ανάπτυξη αγοραίων µορφών κατανοµής των 

πόρων.(…). Είναι εξίσου προφανές ότι ο έλεγχος του κράτους πέρασε στα χέρια 

οµάδων οι οποίες ευνοούσαν την κατάργηση ή τουλάχιστον την τροποποίηση, των 

αγοραίων µορφών κατανοµής των πόρων». Οι υποθέσεις που κάνει γι’ αυτή τη 

µεταβολή είναι «ότι ο ανταγωνισµός της αγοράς προκάλεσε µαζική αλλοτρίωση διότι 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχέσεων ανταλλαγής που εµφανίστηκαν 

                                                           
40 Εξαιτίας αυτού, ο ρυθµός της τεχνολογικής µεταβολής επηρεαζόταν σηµαντικά από το µέγεθος των 
αγορών. (North, 2000, σ.258) 
41 Η µετάβαση προς έναν κεντρικό χώρο εργασίας ήταν ο προάγγελος του εργοστασιακού συστήµατος, 
το οποίο εξασφάλιζε τον άµεσο έλεγχο της ποιότητας σε όλη την παραγωγική διαδικασία. 
Περισσότερες λεπτοµέρειες για την εµφάνιση και τον τρόπο λειτουργίας του εργοστασίου, δίνονται 
στο άρθρο του S. Marglin (Review of Radical Political Economics – 1974), µε τίτλο  “What Do Bosses 
Do? The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist Production”  
42 Αυτό που προσπαθεί να εξηγήσει είναι ποιος ήταν ο λόγος που οδήγησε το σύστηµα της αγοράς 
στην αυτοκαταστροφή.  
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κινητοποίησαν κάποιες οµάδες στο να ξεπεράσουν το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη 

και να αποκτήσουν τον έλεγχο (ή τουλάχιστον να συµµετέχουν στον έλεγχο) του 

κράτους. Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι ο ανταγωνισµός της αγοράς έκανε τις διάφορες 

οµάδες συµφερόντων να προστατευθούν χρησιµοποιώντας το κράτος για να 

µεταβάλλουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα και εποµένως να µειώσουν τις 

ανταγωνιστικές πιέσεις» (North, 2000, σ.278)   
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Brenner εναντίον North 
Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν, έγινε µια προσπάθεια παράθεσης των ιδεών 

και της θεωρίας του Brenner και του North, για το πώς αντιλαµβάνονται τον τρόπο µε 

τον οποίο διαµορφώνεται η οικονοµική ιστορία. Το γεγονός ότι ανήκουν σε 

διαφορετικές σχολές οικονοµικής σκέψεις, φανερώνει ότι οι απόψεις τους θα 

αποκλίνουν αφού έχουν δεχτεί διαφορετικές επιρροές. Για το λόγο αυτό, στο παρόν 

κεφάλαιο, θα επιχειρήσουµε να διαµορφώσουµε ένα κριτικό πλαίσιο αναφοράς στις 

απόψεις του North, βασισµένο στις ιδέες του Brenner43. 

Καταρχήν, ο North «χτίζει» το θεωρητικό του οικοδόµηµα ασπαζόµενος την 

έννοια του µεθοδολογικού ατοµισµού, έννοια που προέρχεται από την νεοκλασική 

σχολή και σύµφωνα µε την οποία το άτοµο αποτελεί το «κύτταρο» της οικονοµίας. Ο 

North όπως και άλλοι εκπρόσωποι της νεοθεσµικής σχολής, υποστηρίζουν ότι οι 

θεσµοί στην οικονοµική θεωρία εµφανίζονται αποτελεσµατικοί, χωρίς όµως αυτό να 

οφείλεται στη βούλησή των ατόµων, αφού a priori το θεσµικό πλαίσιο είναι εγγενώς 

αποτελεσµατικό. Αντίθετα , ο Brenner, ως µαρξιστής, ασπάζεται το µεθοδολογικό 

ολισµό, σύµφωνα µε τον οποίο για να καταλάβουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί το κάθε σύστηµα, πρέπει να ξεκινήσουµε από το σύνολο, δηλαδή, πρέπει 

να εξετάσουµε τη δοµή της κοινωνίας και τις οµάδες-τάξεις44 που την 

απαρτίζουν.(Milonakis – Fine,2003, σ.11) 

Άρα σύµφωνα µε τον North, η ιστορία είναι δηµιούργηµα µεµονωµένων 

ατόµων που συνενώνονται όταν τους ενώνει το κοινό συµφέρον, ενώ σύµφωνα µε τον 

Brenner, ο βασικός νόµος κίνησης της ιστορίας δεν είναι τίποτε άλλο από την ύπαρξη 

διαφορετικών σχέσεων παραγωγής και η πορεία της εξαρτάται από την πάλη των 

τάξεων που δηµιουργείται εξαιτίας αυτών. 

Ωστόσο, ο North δεν δέχεται την παραπάνω άποψη για το πώς κινείται η 

ιστορία, γιατί θεωρεί ότι οι µαρξιστές αγνοούν το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη. Με 

άλλα λόγια, προσπαθεί να πείσει τον αναγνώστη ότι το άτοµο δεν θα δεχτεί να 

παραµερίσει το ατοµικό συµφέρον, για το συµφέρον της τάξης. Έχοντας, λοιπόν, 

κατά νου, το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη, δεν µπορεί να δει πέρα και έξω από το 

άτοµο, µε αποτέλεσµα να καταλήγει στην άποψη ότι «µε δεδοµένο ότι οι άνθρωποι 

                                                           
43 Ο North έχει δεχτεί κριτική από διάφορους µελετητές. Στην παρούσα εργασία, η κριτική θα γίνει 
αντιπαραθέτοντας τον Brenner µε τον North και χρησιµοποιώντας άρθρα-κριτικές µαρξιστών 
συγγραφέων. 
44 Ο North προσδιορίζει την τάξη ως µια απλή ολοκλήρωση των ατόµων «καθορισµένη από την κοινή 
ιδιοκτησία του συµφέροντος» (Milonakis – Fine, 2003, σ.10)  
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είναι ορθολογικά άτοµα που ψάχνουν το προσωπικό τους συµφέρον, τότε θα 

λειτουργούν ως δωρεάν επιβάτες και δεν θα προτιµούν να συµµετέχουν σε οµαδικές 

δραστηριότητες» (Milonakis – Fine,2003, σ.17). Προφανώς, η παραπάνω τοποθέτηση 

του North βρίσκεται αρκετά µακριά από αυτό που ο Brenner ονοµάζει «κοινό ταξικό 

συµφέρον». 

Όπως άλλωστε υποστηρίζουν στο άρθρο τους, ο Milonakis και o Fine, 

‘Dοuglass North’s Remaking of History: A Marxist Critique’, ο North πιστεύει ότι η 

ορθολογικότητα της τάξης, είναι «δοµικά ρυθµιζόµενη από τη θέση των ατόµων που 

συγκρατούν τις σχέσεις παραγωγής. Αυτό σχετίζεται µε το αντικείµενο της 

συζήτησης του δοµικά καθορισµένου κοινού ταξικού συµφέροντος το οποίο 

δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση µιας συλλογικότητας και 

διαµορφώνει τη βάση της ταξικής πάλης. Ένας τέτοιος τύπoς κοινωνικής 

ορθολογικότητας, σηµαίνει ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες από το ατοµικό συµφέρον, 

ενθαρρύνουν άµεσα τις αποφάσεις των ατόµων, προτρέποντάς τα να πάρουν µέρος σε 

συλλογικές δραστηριότητες. Με τον τρόπο αυτό, ο καθορισµός της τάξης, ο 

κοινωνικός τύπος της ορθολογικότητας, υπερνικά το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη 

και έτσι ορίζει τη βάση της δράσης των µεγάλων οµάδων». (Milonakis – Fine, 2003, 

σ.18). 

Ο North, παραβλέποντας το ρόλο των σχέσεων παραγωγής, δεν µπορεί να 

παρουσιάσει µια θεωρία που να εξετάζει το ρυθµό της τεχνολογικής µεταβολής και 

εποµένως δεν µπορεί να δώσει έµφαση στην τεχνολογία εις βάρος άλλων πηγών 

µεταβολής. Με άλλα λόγια, αδυνατεί να αντιληφθεί ότι «η µορφή, ο ρυθµός και ο 

δρόµος για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, εξαρτάται σηµαντικά από τις 

κυρίαρχες σχέσεις παραγωγής (…). Για παράδειγµα, το γεγονός ότι οι χωρικοί δεν 

είναι πλέον ιδιοκτησία του φεουδάρχη και ότι µπορούν να κατέχουν κοµµάτια γης 

χωρίς να είναι ιδιοκτήτες, τους παροτρύνει να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους 

καθώς εργάζονται στα κτήµατά τους, αφού αυτά είναι που θα τους προσφέρουν τις 

δυνατότητες για βελτίωση των συνθηκών τους.» (Milonakis – Fine,2003, σ.17). 

Συνεπώς, αυτό υποδηλώνει από τη πλευρά του North, έλλειψη της µαρξιστικής 

υλιστικής αντίληψης της ιστορίας, το οποίο συνεπάγεται έλλειψη της διαλεκτικής 

αλληλεπίδρασης των παραγωγικών σχέσεων, καθώς και έλλειψη του ανθρώπινου 

παράγοντα στη διαµόρφωση της συλλογικής δράσης των τάξεων. 

Το βασικό πρόβληµα που αφορά την οικονοµική ιστορία του North είναι ότι τα 

χαρακτηριστικά που προσδιορίζει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής σε υποκείµενα 
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και συλλογικότητες45, θεωρούνται δεδοµένα εκ των προτέρων σε οποιοδήποτε 

προκαπιταλιστικό κοινωνικό σύστηµα, ακόµα και όταν γνωρίζει ότι ο καπιταλισµός 

δεν υπήρχε. Έτσι λοιπόν προκειµένου να δώσει την οικονοµική λογική της αγοράς, 

κάνει την υπόθεση ότι αυτή υπάρχει. Στη θεωρία του, οι θεσµοί και εποµένως και η 

αγορά, εξελίσσονται σαν οριακές αντιδράσεις στις µεταβολές των σχετικών τιµών. 

(Ankarloo, 2002, σ.26) 

Θεωρεί ότι όλα τα θεσµικά πλαίσια λειτουργούν «σαν να»46 βρισκόµαστε σε 

καθεστώς καπιταλισµού και µε τον τρόπο αυτό είναι σαν να αντιµετωπίζει το 

«ελεύθερο άτοµο»47 ως άτοµο χωρίς παρελθόν, παρόν και µέλλον, αφού αποτυγχάνει 

να αναγνωρίσει ότι το άτοµο αυτό είναι δηµιούργηµα των καπιταλιστικών αγορών. 

(Ankarloo, 2002, σ.26) 

Αυτό που µας ωθεί να αντιπαραβάλλουµε τον Brenner µε τον North, είναι η 

προσπάθεια του δεύτερου να ερµηνεύσει την ιστορία και πιο συγκεκριµένα τη 

µετάβαση από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό, εισάγονται έννοιες και 

ερµηνευτικά πλαίσια τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως µη ιστορικά. Έτσι, 

κινούµενοι από τη θεωρία στην ιστορία, µας εντυπωσιάζει η αποµόνωση της έννοιας 

της ιδεολογίας, σε αντίθεση µε την ωριµότερη θεωρητική του δουλειά και την 

ταυτόχρονη προσήλωση στη δηµογραφική µεταβολή ως τον κινητήριο µοχλό της 

ιστορίας. Ακολουθώντας την παράδοση του Postan και του Le Roy Ladurie, ο North 

προσφέρει µια Μαλθουσιανή θεωρία του πληθυσµού48 συγκρατούµενη από έναν 

τεχνολογικό περιορισµό. Οι πληθυσµιακές αλλαγές που προέρχονται από τις 

µαλθουσιανές κρίσεις, οδηγούν στην ανάπτυξη νέων τύπων οικονοµικών οργανισµών 

µέσα από τις αλλαγές στις σχετικές τιµές που επιδρούν. Έτσι, δηµιουργείται µια 

αλυσιδωτή αντίδραση, η οποία έχοντας ως αφετηρία την αύξηση του πληθυσµού, 

επηρεάζει τη διαθέσιµη γη και τους πόρους, δηµιουργώντας φθίνουσες αποδόσεις, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται µαλθουσιανές κρίσεις, να µεταβάλλονται οι σχετικές 

τιµές της γης και της εργασίας, να διαµορφώνονται οι οργανωσιακές δοµές και να 

αλλάζουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα. (Milonakis – Fine,2003, σ.24) 

                                                           
45 Άτοµα ή θεσµούς 
46 Γνωστό και ως θεωρία του «as if» 
47 Ο καταναλωτής 
6 «Οι θεσµοί κατά τον North δεν αποτελούν τις µοναδικές αιτίες της οικονοµικής µεταβολής. Εξίσου 
σηµαντικό ρόλο παίζουν παράγοντες όπως η τεχνολογία και ο πληθυσµός.» (North, 2002, σ.19) 
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Όµως, σύµφωνα µε τον Brenner, οι δηµογραφικές µεταβολές και συνεπώς οι 

µαλθουσιανές κρίσεις δεν µπορούν να εξηγήσουν τις µακροχρόνιες ιστορικές 

επαναστάσεις. Είδαµε εξάλλου στο κεφάλαιο που αναλύσαµε το θεωρητικό µέρος 

που σχετιζόταν µε τον Brenner, ότι η Μαλθουσιανή θεωρία αδυνατεί να παράγει 

ερµηνείες για τη διαφορετική ανάπτυξη που παρουσίασαν διάφορες περιοχές της 

Ευρώπης, ενώ χαρακτηρίζονταν από παρόµοιες δηµογραφικές τάσεις. Για τον ίδιο, οι 

δηµογραφικές ερµηνείες των ιστορικών µεταβολών «αναλύονται στην όψη της 

συγκριτικής ανάλυσης. ∆ιαφορετικά συµπεράσµατα προέρχονται από παρόµοιες 

δηµογραφικές τάσεις σε διαφορετικές στιγµές, σε διαφορετικά τµήµατα της 

Ευρώπης.» (Brenner, 1976, σ.21). Με λίγα λόγια και σύµφωνα µε αυτά που µας 

παραθέτει ο Brenner, η µείωση του πληθυσµού κατά τη διάρκεια του 14ου και 15ου 

αιώνα, είχε ως αποτέλεσµα, από τη µία πλευρά την παρακµή και τελικά την 

κατάρρευση του φεουδαλισµού στις περιοχές της ∆υτικής Ευρώπης, και από την 

άλλη την ενδυνάµωση των φεουδαλικών σχέσεων στο Ανατολικό τµήµα της 

Ευρωπαϊκής Ηπείρου. 

Ο North αντιµετωπίζει τις πληθυσµιακές µεταβολές ως µια εξωγενή 

µεταβλητή49 που συνέβαλε στην κατάρρευση του φεουδαλισµού και γι’ αυτό, αυτό 

που προσπαθεί να κάνει δεν είναι να προωθήσει µια θεωρία δηµογραφικών 

µεταβολών, αλλά να προσφέρει ορισµένες διατυπώσεις για τις δηµογραφικές 

µεταβολές οι οποίες προέρχονται από εµπειρική µελέτη. ∆εν µπορεί, εποµένως, να 

καταλάβει ότι οι δηµογραφικές µεταβολές δεν µπορεί να είναι µια εξωγενής 

µεταβλητή, αφού είναι ενσωµατωµένες στις κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες 

κάθε εποχής. 

Αντίθετα από τον North, ο Brenner, δεν µελετάει τη φεουδαλική κρίση ως 

αποτέλεσµα προερχόµενο κυρίως από την αύξηση του πληθυσµού, ο οποίος µπορεί 

να οδηγήσει σε φθίνουσες αποδόσεις στη γεωργία και σε παραγωγικές κρίσεις. Ο 

Brenner εντοπίζει τα αίτια της κατάρρευσης του φεουδαλισµού και της µετάβασης 

στον καπιταλισµό, ως συνέπεια των εσωτερικών δυνάµεων που αναπτύχθηκαν στη 

φεουδαλική κοινωνία και πιο συγκεκριµένα στα όρια που επέβαλε η οργάνωση της 

φεουδαλικής γεωργίας. Η κρίση του 14ου και 15ου αιώνα δεν ήταν µια φυσική 

πραγµατικότητα. Ήταν µάλλον επενέργεια δύο δυνάµεων: από τη µία πλευρά της 
                                                           
49 Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφέρουµε ότι, ως εξωγενής µεταβλητή, θεωρήθηκε το εµπόριο από την 
πλευρά του Dobb,  ενώ ο Sweezy ισχυριζόταν ότι το εµπόριο µαζί µε την ανάπτυξη των πόλεων 
αποτελούσαν ενδογενή παράγοντα για την κατάρρευση του φεουδαλισµού. (Doob-Sweezy, 1986, 
σ.104) 
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οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής και από την άλλη των θεσµικών σχέσεων της 

δουλοπαροικίας, σύµφωνα µε τις οποίες ο άρχοντας – φεουδάρχης µπορούσε να 

εξάγει το φεουδαλικό ενοίκιο50 (Brenner, 1976, σ.31). ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι, 

κατά τη γνώµη του, η παραγωγική κρίση του 14ου αιώνα εξηγείται µέσα από τα όρια 

που προέρχονταν από τη φεουδαλική κοινωνική δοµή και τα οποία επιβάλλονταν από 

το µικρό µέγεθος των αγροτεµαχίων σε συνδυασµό µε το «υψηλό πλεόνασµα που 

εξήγαγαν οι άρχοντες από τους χωρικούς και της περιορισµένης µεταβίβασης του 

πληθυσµού και της γης που ήταν µέρος της σχέσης της ακούσιας εξαγωγής 

πλεονάσµατος51» (Milonakis – Fine,2003, σ.24) και εµπόδιζαν την περαιτέρω 

ανάπτυξη των παραγωγικών σχέσεων. 

Η ανάλυση του North περιέχει µια αντίφαση µε τη µαλθουσιανή θεωρία, η 

οποία πηγάζει από τον τρόπο µε τον οποίο προσπαθεί να εξηγήσει τη δηµογραφική 

µεταβολή. Έτσι, ενώ αποδίδει την αργή ανάπτυξη του πληθυσµού, στην αρχαία 

Αίγυπτο, στην «εκτεταµένη άνιση διανοµή του εισοδήµατος που κρατάει τους 

χωρικούς σε πολύ χαµηλά επίπεδα διαβίωσης», σε ένα άλλο σηµείο αποδίδει την 

επέκταση του πληθυσµού και της οικονοµικής δραστηριότητας που παρατηρήθηκε το 

µεσαίωνα, στη «διαταγή και ασφάλεια»52 που επέβαλε η φεουδαλική τάξη (Milonakis 

– Fine,2003, σ.24). Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο North δεν έχει ξεκαθαρίσει το 

ρόλο των δηµογραφικών µεταβολών και αυτό τον εµποδίζει να παράγει µια θεωρία 

του πληθυσµού που να εξηγεί τις ιστορικές µεταβολές. 

Ο North εκτός από την πληθυσµιακή µεταβολή, ως εξωγενή παράγοντα θεωρεί 

και τη στρατιωτική τεχνολογία. Χαρακτηριστική είναι η διατύπωσή του σχετικά µ’ 

                                                           
50 Η άποψη αυτή του Brenner παρουσιάζει οµοιότητες µε εκείνη του Dobb, ο οποίος υποστήριζε ότι η 
κατάρρευση του φεουδαλικού συστήµατος προήλθε από την αναποτελεσµατικότητά του, η οποία 
διαιωνιζόταν εξαιτίας της ίδιας του της δοµής που τρεφόταν από τη σχέση αρχόντων και αγροτών και 
κυρίως από τις απαιτήσεις της άρχουσας τάξης. Για το λόγο αυτό, ισχυριζόταν ότι το σύστηµα ήταν 
ταξικό, αφού ήταν χωρισµένο σε τάξεις, έτσι ώστε η ανώτερη τάξη να ασκεί κυρίαρχη δύναµη και να 
εκµεταλλεύεται µε όλους τους τρόπους τις κατώτερες. 
   Στο σηµείο αυτό δίνει ιδιαίτερη έµφαση, αφού θεωρούσε ότι οι γαιοκτήµονες προσπαθούσαν να 
ιδιοποιηθούν το πλεόνασµα που προερχόταν από την υπερεργασία των άµεσων παραγωγών στα 
κτήµατά τους, µε σκοπό όχι µόνο την οικονοµική τους ενίσχυση, αλλά την ενίσχυση και διατήρηση 
της εξουσίας τους και εποµένως της επιβολής τους ως ανώτατοι άρχοντες. Η ανεξέλεγκτη 
συµπεριφορά των αρχόντων, εξαντλούσε την εργατική δύναµη, η οποία δεν µπορούσε να υποµένει 
άλλο αυτού του είδους την εκµετάλλευση και έτσι ξεσπούσαν κατά καιρούς διάφορες αντιδράσεις, οι 
οποίες στην περίοδο της κρίσης (14ος – 15ος) πήραν τη µορφή ταξικού αγώνα, ο οποίος µπορεί να µην 
οδήγησε αυτόµατα στην πτώση του φεουδαλισµού, έπαιξε όµως σηµαντικό ρόλο στο στάδιο της 
µετάβασης, αφού κατάφερε να αποδεσµεύσει τους άµεσους παραγωγούς από την εκµετάλλευση των 
φεουδαρχών. (Dobb-Sweezy, 1986, σ.49) 

51 Η κινητικότητα της εργασίας ήταν σε µεγάλο βαθµό περιορισµένη από τη δέσµευση µε τον 
άρχοντα, που σήµαινε ότι ακόµα και αν υπήρχαν ευκαιρίες αγοράς, τα άτοµα δεν µπορούσαν να 
επωφεληθούν από αυτή. (Ankarloo, 2002, σ.26) 
52 “Order and Security” 
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αυτό, στο «∆οµή και Μεταβολές στην Οικονοµική Ιστορία». Αναφέρει ότι «η 

µεταµόρφωση της ελληνικής πόλης – κράτους από µοναρχία σε ολιγαρχία και, στη 

συνέχεια, σε δηµοκρατία (στην περίπτωση της Αθήνας) ήταν συνέπεια µιας 

µεταβολής της στρατιωτικής τεχνολογίας (η ανάπτυξη της φάλαγγας), η οποία θα 

µπορούσε να επιτευχθεί µόνο µε ένα στρατό πολιτών. Το τίµηµα που πλήρωσε ο 

ηγέτης ήταν η εξάλειψη της νοµοθετικής εξουσίας. Οµοίως, στις απαρχές της 

σύγχρονης Ευρώπης, αλλαγές στη στρατιωτική τεχνολογία (το δόρυ, το µεγάλο τόξο, 

η πυρίτιδα) οδήγησαν, σε ορισµένες περιπτώσεις, στη µεταβίβαση της νοµοθετικής 

εξουσίας στο κοινοβούλιο ή στην Εθνοσυνέλευση ως αντάλλαγµα για τα αυξηµένα 

έσοδα που χρειάζονταν για την επιβίωση. Ενώ στον αρχαίο και µεσαιωνικό κόσµο οι 

µεταβολές της στρατιωτικής τεχνολογίας ήταν µια κύρια (αν και όχι, ασφαλώς, η 

µοναδική) πηγή της ανάπτυξης πλουραλιστικών ή αντιπροσωπευτικών κυβερνήσεων, 

οι σύγχρονές εναλλαγές στον έλεγχο του κράτους συνδέθηκαν µε τη ριζική µεταβολή 

των σχετικών τιµών που προήλθε από τη ∆εύτερη Οικονοµική Επανάσταση» (North, 

2000, σ.67) 

Εξαιτίας της αφοσίωσής του στα δικά του συµπεράσµατα, δεν µπορούσε να 

κατανοήσει ότι στο φεουδαλισµό, αυτό που βρισκόταν πίσω από την ανάπτυξη της 

στρατιωτικής κουλτούρας των φεουδαρχών, ήταν το «διαµοίρασµα της εθνικής 

κυριαρχίας» που ήταν βασικό χαρακτηριστικό της φεουδαλικής δοµής, σε συνδυασµό 

µε την ανταγωνιστική προσπάθεια των φεουδαρχών για την απόκτηση δύναµης από 

αυτό το «µοίρασµα». Αυτό, µαζί µε τον αποικισµό καινούργιων εδαφών και την 

αυξανόµενη κατανάλωση αγαθών πολυτελείας, έχει οδηγήσει σ’ αυτό που ο Brenner 

ονοµάζει «πολιτική συσσώρευση»53 το οποίο συµβάλλει στην ενίσχυση των 

στρατιωτικών οργανισµών (Milonakis – Fine,2003, σ.28). Εξάλλου, αφού σε 

συνθήκες φεουδαλικής οργάνωσης της κοινωνίας, ο στρατός σε συνδυασµό µε την 

ιδιοκτησία της γης και την προκλητική κατανάλωση αποτελούν σηµάδια δύναµης και 

εξουσίας, η ανάγκη για στρατιωτικές δαπάνες ήταν το άµεσο αποτέλεσµα της φύσης 

του συγκεκριµένου οικονοµικοκοινωνικού συστήµατος. 

∆υστυχώς για τον North, η επιλογή του να αφήσει έξω από το θεωρητικό του 

µέρος τις ταξικές σχέσεις, οι οποίες σύµφωνα µε τον Brenner οδηγούν σε ταξική 

πάλη και συνεπώς στην κατάρρευση του φεουδαλισµού, και να δώσει έµφαση στην 

ιδεολογία, τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα, στο συναλλακτικό κόστος και το κράτος, δεν 

                                                           
53 “Parcellisation of sovereignty” 
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του δίνει τη δυνατότητα να ερµηνεύσει «σωστά» τις ιστορικές µεταβολές, αφού 

προσεγγίζει το θέµα εµπειρικά. Έτσι, ενώ σε κάποια σηµεία αναφέρεται στη «δράση 

των µεγάλων οµάδων»ως βασική δύναµη για αλλαγή, υποστηρίζει ότι ο παράγοντας 

της αλλαγής εξακολουθεί να είναι το άτοµο και αυτό γιατί αναλογίζεται το πρόβληµα 

του δωρεάν επιβάτη, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει εισάγοντας την έννοια της 

ιδεολογίας.  

Παρά τις αντιθέσεις ανάµεσα στον North και στον Brenner που προκύπτουν 

από την ανάλυσή τους, υπάρχει µια οµοιότητα που αφορά τις αιτίες των 

αποκλινόντων δρόµων σε διαφορετικές περιοχές της Ευρώπης στην αρχή της 

σύγχρονης περιόδου. Και για τους δύο, οι αποκλίνοντες δρόµοι που ακολουθήθηκαν 

σε κάθε περίπτωση, ήταν το αποτέλεσµα των συνεπειών των αγώνων, 

συµπεριλαµβανοµένου του συγκεκριµένου τύπου εξέλιξης του απολυταρχικού 

κράτους. Για τον Brenner, σχετικά µε τη διάλυση της δουλοπαροικίας, ο βασικός 

αγώνας για τον έλεγχο του πλεονάσµατος πραγµατοποιήθηκε µεταξύ της 

φεουδαλικής αριστοκρατίας, του µοναρχικού κράτους και των χωρικών. Έτσι, στη 

Γαλλία, η ανάπτυξη των απαραίτητων ελεύθερων ιδιοκτησιών από τους χωρικούς, 

έγινε προς όφελος του µοναρχικού κράτους, το οποίο αναπτύχθηκε ως ένα «class-like 

phenomenon» ανταγωνιστικό µε την ισχύ των αρχόντων. Στην Αγγλία, από την άλλη, 

οι χωρικοί δεν κατάφεραν να εισάγουν ανάλογα δικαιώµατα όσον αφορά τη γη, µε 

αποτέλεσµα να στερήσουν από το απολυταρχικό κράτος µια «πιθανή οικονοµική 

βάση» για εκµετάλλευση. Εδώ το συγκεντρωτικό κράτος αναπτύχθηκε «σε σχέση µε 

και σε τελική εξάρτηση µε τις φεουδαλικές σχέσεις» περισσότερο απ’ ότι στη Γαλλία. 

Το αποτέλεσµα της αποτυχίας των χωρικών να εισάγουν τον «freehold» έλεγχο στην 

αγγλική γη, ήταν να ελέγχουν οι Άγγλοι φεουδάρχες – άρχοντες µε το τέλος του 17ου 

αιώνα, ένα µεγάλο µέρος καλλιεργήσιµης γης. Την ίδια στιγµή, µε δεδοµένη την 

ασταθή φύση του µισθού των χωρικών, µπορούσαν να «απορροφήσουν εντελώς, να 

παγιώσουν και να περικλείσουν, να δηµιουργήσουν µεγάλα αγροκτήµατα και να τα 

νοικιάσουν σε καπιταλιστές αγρότες» και έτσι να δοθεί ώθηση για τη γέννηση της 

κλασικής δοµής των landlord/καπιταλιστών αγροτών/µισθωτών εργατών που έκανε 

πιθανή την αλλαγή της αγροτικής παραγωγής στην Αγγλία. Αντίθετα, στη Γαλλία, το 

κράτος έχοντας τη ικανότητα να βρίσκεται ανάµεσα στους άρχοντες και τους 

χωρικούς να εξασφαλίζει την ελευθερία των χωρικών, κατάφερε να αυξήσει τη 

δύναµη να εξάγει πλεόνασµα από τους χωρικούς µε τη µορφή φορολογίας. 

Ταυτόχρονα, µε δεδοµένη την ασφάλεια της ελεύθερης κατοχής των χωρικών και της 
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προστασίας τους από το νοµικά προστατευµένο κράτος, οι Γάλλοι φεουδάρχες δεν 

κατάφεραν να παγιώσουν τις κτήσεις τους και η σύνθεση landlord/καπιταλιστών 

αγροτών/µισθωτών εργατών, δεν πραγµατοποιήθηκε (Milonakis – Fine,2003, σσ.30-

31). 

Εντούτοις, οι διαφορές στον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύουν την εµφάνιση των 

καινούργιων σχέσεων ιδιοκτησίας, παραµένουν. Πρώτον, ο Brenner αντιµετωπίζει τη 

φεουδαλική κρίση ως το αποτέλεσµα της βαριάς εξαγωγής πλεονάσµατος των 

αρχόντων από τους χωρικούς, παρά της πληθυσµιακής πίεσης συγκρουόµενη µε τα 

φυσικά δικαιώµατα. ∆εύτερον, είναι ο τρόπος που ερµηνεύουν τις σχέσεις 

ιδιοκτησίας. Ο North ερµηνεύει αυτές τις σχέσεις µε βάση τα «ιδιοκτησιακά 

δικαιώµατα», τα οποία προσδίδουν µια νοµική όψη στην ανάλυσή του, αφού τα 

σχετίζει µε το «δικαίωµα του να αποκλείεις». Ο Brenner,αντιλαµβάνεται τις σχέσεις 

ιδιοκτησίας ή τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής περισσότερο ως κοινωνικές σχέσεις 

µεταξύ παραγωγικών συνιστωσών, µε αποτέλεσµα να προωθεί έναν τρόπο λύσης του 

θέµατος. Κι αυτό γιατί τα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα µε τη νοµική ερµηνεία 

διαµορφώνουν µόνο ένα απαραίτητο τµήµα από την ευρεία κοινωνική αντίληψη που 

περιβάλει «µια συγκεκριµένη ολότητα οικονοµικών σχέσεων. Τρίτον, σύµφωνα µε 

τον τελευταίο, η δύναµη της τάξης και η ταξική πάλη δηµιουργούν τη βάση της 

ιστορικής ανάλυσης, παρά πάλη µεταξύ ή µέσα στα κράτη ή ανάµεσα στα κράτη και 

τους παράγοντές του (Milonakis – Fine,2003, σ.31-34).  

Ο Brenner πιστεύει ότι η καταστροφή των παλιών σχέσεων ιδιοκτησίας και η 

αντικατάστασή του από καινούργιες δοµές, αποτελεί το κλειδί στο πρόβληµα της 

µακροχρόνιας οικονοµικής ανάπτυξης στα τέλη της µεσαιωνικής και στις αρχές της 

σύγχρονης Ευρώπης και γενικότερα στο πρόβληµα της µετάβασης από τη φεουδαρχία 

στον καιταλισµό. Συγκεκριµένα αναφέρει: «…διαφορετικές ταξικές δοµές, ιδιαίτερα 

σχέσεις ιδιοκτησίας ή σχέσης απόσπασης πλεονάσµατος, από τη στιγµή που 

εγκαθιδρύονται, τείνουν να επιβάλουν µάλλον αυστηρά όρια και δυνατότητες, παρά 

µακροχρόνια υποδείγµατα σχετικά µε την οικονοµική εξέλιξη µιας κοινωνίας (…). 

Συνοψίζοντας, για να κατανοήσουµε πλήρως τις µακροχρόνιες οικονοµικές εξελίξεις, 

την ανάπτυξη ή/και την οπισθοδρόµηση στα τέλη της µεσαιωνικής και στις αρχές της 

σύγχρονης περιόδου, είναι απαραίτητο να αναλύσουµε τις σχετικά αυτόνοµες 

διαδικασίες µε βάση τις οποίες, εγκαθιδρύονται συγκεκριµένες ταξικές δοµές και 

ιδίως σχέσεις ιδιοκτησίας ή απόσπασης πλεονάσµατος και ειδικότερα τις ταξικές 

συγκρούσεις στις οποίες δίνουν (ή δεν δίνουν) ώθηση  (Brenner, 1976, σ.12).  
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Επίλογος - Συµπεράσµατα 

Η µελέτη της ιστορίας δεν συνίσταται µόνο στην απλή καταγραφή των 

γεγονότων αλλά και σε µια προσπάθεια κριτικής αντιµετώπισης των φαινοµένων, 

προσπαθώντας ταυτόχρονα να αποφύγει τη χρησιµοποίηση στοιχείων που 

θεωρούνται ότι υπόκεινται στον κίνδυνο της ανθρώπινης µεροληψίας. Εξάλλου είναι 

δύσκολο να είναι κάποιος αντικειµενικός, από τη στιγµή που υπεισέρχεται ο 

ανθρώπινος παράγοντας και ανάλογα µε το πώς αντιλαµβάνεται ο καθένας την 

ιστορία, εστιάζει και σε διαφορετικούς παράγοντες για να ερµηνεύσει την οικονοµική 

ιστορία. 

Αυτό ισχύει και στην παρούσα εργασία, η οποία έχοντας ως σκοπό να 

παρουσιάσει τις απόψεις του Brenner και του North για την οικονοµική ιστορία 

δίνοντας µας το κίνητρο να αντιπαραθέσουµε τις απόψεις τους, µας δηµιούργησε την 

εντύπωση ότι από τη στιγµή που η ιστορία περιλαµβάνει το ανθρώπινο στοιχείο και 

πολύ περισσότερο από τη στιγµή που ερµηνεύεται από τους ανθρώπους, δεν είναι 

εύκολο να υπάρξει αντικειµενική ερµηνεία. Γι’ αυτό και υπάρχουν πολλές και 

διαφορετικές προσεγγίσεις, οι οποίες, όπως είναι επόµενο, οδηγούν σε «διαµάχες».  

Οι περισσότερες διαµάχες που έχουν γίνει και αφορούν την οικονοµική ιστορία, 

σχετίζονται µε τη µετάβαση από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό. Χαρακτηριστική 

ή διαµάχη που είχε ξεσπάσει ανάµεσα στον Dobb και τον Sweezy, οι οποίοι αν και 

µαρξιστές, έδιναν έµφαση σε διαφορετικούς παράγοντες για την κατάρρευση του 

φεουδαλισµού και τη διαδοχή του από τον καπιταλισµό. Γνωστή επίσης διαµάχη για 

το συγκεκριµένο θέµα είναι και η διαµάχη Brenner, ο οποίος προσπάθησε να 

τοποθετηθεί για το θέµα της µετάβασης, παρουσιάζοντας κυρίως την αντίθεσή του µε 

άλλους ιστορικούς. 

Εποµένως, στην εργασία αυτή, προσπαθήσαµε να φέρουµε αντιµέτωπες τις 

απόψεις Brenner και του North µε σκοπό να δείξουµε το διαφορετικό τρόπο 

ερµηνείας της οικονοµικής ιστορίας. Είδαµε λοιπόν ότι ο North είναι ένας εκλεκτικός 

θεωρητικός ιστορικός, ο οποίος αντλεί στοιχεία και έννοιες από άλλες σχολές 

οικονοµικής σκέψης, µε πιο σηµαντικές τη νεοκλασική και τη µαρξιστική, χωρίς αυτό 

να σηµαίνει ότι τα αποδέχεται όλα. Με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να διαµορφώσει 

ένα δικό του ερµηνευτικό πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο χαρακτηρίζεται από έννοιες 

όπως οι θεσµοί, η ιδεολογία, το κράτος, το συναλλακτικό κόστος και οι οποίες 

φαίνεται τελικά να µην επαρκούν για την ανάλυση της οικονοµικής ιστορίας. 
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Από την άλλη πλευρά, ο Brenner ακολουθεί την µαρξιστική θεωρία, αφού 

ερµηνεύει τη µετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισµό, χρησιµοποιώντας 

µαρξιστική ορολογία. Για τον Brenner τα πάντα περιστρέφονται γύρω από τις ταξικές 

σχέσεις και συγκεκριµένα γύρω από τη σύγκρουση µεταξύ των δύο τάξεων της 

φεουδαλικής κοινωνίας, που δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη γένεση του 

καπιταλισµού. 

Έχοντας παρουσιάσει τον τρόπο ερµηνείας τόσο του Brenner όσο και του 

North, όσον αφορά το θέµα της οικονοµικής ιστορίας και πιο συγκεκριµένα της 

µετάβασης από το φεουδαλισµό στον καπιταλισµό, µπορούµε να αντιληφθούµε ότι 

πολλοί ήταν οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν στη διάβρωση του φεουδαλικού 

τρόπου παραγωγής και της φεουδαλικής κοινωνίας. Όπως είδαµε, σηµαντικό ρόλο 

έπαιξε η δηµογραφική µεταβολή, το εµπόριο, η στρατιωτική τεχνολογία και η 

ανάπτυξη των πόλεων, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι όλη η Ευρώπη παρουσίασε τα ίδια 

αποτελέσµατα, αφού παρατηρήθηκαν πολλές διαφορές µεταξύ Ανατολικής και 

∆υτικής Ευρώπης. Όλοι όµως αυτοί οι παράγοντες αποτελούν εξωγενείς παράγοντες 

στη διάλυση του φεουδαλισµού. 

Στο σηµείο αυτό, θα θεωρήσουµε ως «αντικειµενικότερη» την ερµηνεία τόσο 

του Brenner όσο και του Dobb, γιατί κατάφεραν να αντιληφθούν ότι η δύναµη εκείνη 

που διέβρωσε τη φεουδαλική κοινωνία προερχόταν µέσα από το φεουδαλικό 

σύστηµα. Με άλλα λόγια, αυτό που οδήγησε τη φεουδαρχία στην κατάρρευση ήταν η 

ταξική σύγκρουση ανάµεσα στους φεουδάρχες και τους χωρικούς. Εξάλλου όπως 

πληροφορούµαστε από το βιβλίο του «Studies in the Development of Capitalism», ο 

Dobb ορίζει το φεουδαλισµό σαν «µία υποχρέωση προερχόµενη από τον παραγωγό 

µε τη βία και ανεξάρτητα από τη θέλησή του να εκπληρώνει συγκεκριµένες 

οικονοµικές απαιτήσεις του επικυρίαρχού του, είτε οι απαιτήσεις αυτές πάρουν τη 

µορφή υπηρεσιών για να εκτελεσθούν είτε ενός ποσού που πρέπει να καταβληθεί σε 

χρήµα ή σε είδος» (Dobb, 1946, σ.35) 

Εποµένως, θεωρούµε ότι ο µαρξιστικός τρόπος ερµηνείας της ιστορίας είναι 

λιγότερο µεροληπτικός, αφού παρουσιάζει την κίνηση της οικονοµικής ιστορίας ως 

µία συνεχή και αδιάλειπτη ταξική σύγκρουση. Ο ταξικός χαρακτήρας, ο οποίος 

προκύπτει από τις σχέσεις παραγωγής, δηµιουργώντας την ταξική συνείδηση 

καλλιεργεί την ταξική σύγκρουση (αγρότες – φεουδάρχες), δηλαδή σύµφωνα µε το 

Marx, το νόµο κίνησης της ιστορίας. 
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