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Sraffa’nın Katkıları:  

 
1. “The Returns to Scale under Competitive Conditions,” 1926: 

 Temel Sav:  Marshallcı (Marjinalist - Neoklasik ) fiyat ve bölüşüm kuramının iki 

“karanlık noktası” vardır: Ölçeğe göre Azalan ve Sabit Getiri varsayımları (Eksik 

rekabet kuramlarının başlangıç noktası olmuştur) ile Kısmi Denge yöntemi 

(Sraffa’nın kendi genel denge modelinin başlangıç noktası olmuştur) 

2. Production of Commodities by Means of Commodities, 1961: 

 Temel Savlar:   

 a. Değer ve Fiyat kuramları Klasik bakış açısına dayanmalıdır (artık düşüncesi; 

sabit teknik katsayılar ve fiyatların temel belirleyicisi olarak bölüşüm payları), 

 b. Ricardo’nun “Temel Bölüşüm Teoremi”: Kar oranı ile ücret oranı arasında ters 

yönlü bir ilişki vardır. Bölüşüm, ekonomik sistem dışında belirlenir: “sınıf 

mücadelesi” ya da parasal faiz oranı (kar oranının belirleyicisi olarak) etkilidir.  

c. Tekniklerin Tersine Dönmesi (Reswitching) ve Sermaye Tartışması.  





Paul A. Samuelson, ("A Summing Up," Quarterly Journal of Economics vol. 

80, 1966, s. 568 ): 

 

“Yalnızca çok yüksek oranlardaki faiz oranlarında yararlı olabilecek bir 

teknikler kümesine, çok düşük faiz oranlarında da geri dönme olgusu, 

yalnızca ezoterik güçlükler yaratmaz. Bu olgu, Jevons, Böhm-Bawerk, 

Wikcsell ve öteki neoklasik yazarların anlattığı öykünün evrensel 

geçerliliğe sahip olamayacağını göstermektedir — faiz oranı düştükçe, 

bugünkü tüketimden gelecekteki tüketim uğruna vazgeçmek, teknolojinin 

daha ‘dolambaçlı’ (roundabout), daha ‘mekanik’, daha ‘üretken’ 

olmaktadır.” 

 

Yani, Neoklasik bölüşüm kuramı (marjinal verimlilik kuramı) kendi 

içinde tutarsızdır. 



Tekniklerin Tersine Dönmesi (Reswitching), üretimde kullanılan tekniklerin 

niteliği ile kar oranı arasında basit (monotonik) bir ilişki yoktur: örneğin, bir üretim 

tekniğinin düşük ve yüksek kar oranlarında minimum maliyetli üretim tekniği iken, 

orta düzeydeki bir kar oranında bir başka tekniğin minimum maliyetli olması 

mümkündür.  

 

Tersine dönme, sermaye yoğunluğunun tersine dönmesi (capital reversing), yani 

yüksek faiz oranları (ya da kar oranları ile) daha yüksek sermaye yoğunluklarının 

birarada olabileceği anlamına gelir. Dolayısıyla, sermaye yoğunluğu ile, kar 

oranları arasında ters yönlü bir ilişki olmayabilir. Bu yüzden, örneğin kar oranları 

düştükçe firmalar bir teknikler kümesinden (A) ,bir başkasına (B), daha sonra da 

yeniden ilk kümeye (A) geçiş yapabilir.  

 



Sraffacı “Araştırma Programı” 

 

(Tony Aspromourgos “Sraffian Research Programmes and Unorthodox Economics” 

Review of Political Economy, Volume 16, Number 2, April 2004, pp. 179–206).  

 

(a) Bölüşüm Kuramı ve Üretim Fiyatları 

(b) Alternatif Kapanışlar I — Sermaye Birikimi 

(c) Alternatif Kapanışlar II — Faiz oranı 

 (d) Üretim Fiyatları, Efektif talep ve Uzun Dönem Analizi 

 (e) Marjinalizmin Eleştirisi (p. 186) 

  



DEĞER VE FİYATLAR: SRAFFA’DAN SONRA MARX 
 

Üretim Fiyatları:  

 

p = Ap,   ya da,  (I – A)p = 0 

  

Sisteme “artık” eklendiğinde, kar oranı r, kar marjını belirler: 

 

p = (1+r) Ap   

 

Sisteme homojen bir emek girdisi eklersek,  

 

Marxgil Sistem:   p = (1+r) (Ap + lw)  

 

(Artık, bir malın değeri ile sermaye artı emek maliyeti arasındaki farktır) 

 

(Sraffagil Sistem):  p = (1+r) Ap + wl   

 

(Surplus is the difference between the value of the commodity and the capital 

cost)   

 

Çözüm (aynı):  p = [(1/(1+r))I – A]-1lw 

 



EMEK DEĞERLER: 
 

Bir A malı, girdi olarak kendisinden a kadar ((a < 1), ve emek (l) kullanılarak 

üretiliyorsa, malın emek cinsinden değeri: 

 

γa = l + a l + a2 l + a3 l + … = l /(1 - a)  

 

Ya da, 

 

γa = aγa + l 

 

Ya da, malda içerilen doğrudan ve dolaylı emek miktarı: 

 

γa = l /(1 – a) 

 

n malın sözkonusu olduğu durumda,  

 

γ = Aγ + l 

 

ve,  

γ = (I – A)-1 l 

 



Değerlerden Fiyatlara Geçiş: 

(p = [(1/(1+r))I – A]-1lw) olduğundan, 

 

p = [(1/(1+r)I – A]-1 (I - A)γ w 

 

Dolayısıyla, Üretim Fiyatları üç değişkene bağlıdır: 

1. Emek değerler γ, 

2. Teknoloji, A matrisi 

3. Bölüşüm Payları, r ve w 



Sraffa’dan Sonra Marx: 
 

1. Ian Steedman: Negatif Değerlerden yola çıkarak Pozitif Fiyatlar elde edilebilir. 

Marksist değer teorisi tutarsızdır.  [Steedman, I. 1975. Positive profits with 

negative surplus value. Economic Journal 85 (March): 114–23.] 

 

2. Fiyatlar ve Değerler iki farklı alandır; Sraffa sadece fiyatlarla ilgilenir, Marx 

değerlerle. Sraffacı iktisat “vulgar” iktisat biçimidir. En azından Sraffa, Marksist 

yaklaşımı Ricardo’ya indirgemektedir. 

 

3. Geoffrey Harcourt: Sraffa ile Marx aynı kökten gelir (Sraffanın kendisi de 

Marksist idi). Marksist değer kuramından yola çıkarak Sraffanın üretim fiyatları 

elde edilebilir (Alfredo Medio, Transformasyon Problemi çözümü) 

 

4. Pierangelo Garegnani: “Malların Mallarla üretimi”, aslında “bir sosyal ilişki biçimi 

olarak sermaye” kavramının ifade edilmiş biçimidir. Dolayısıyla Marx ve Sraffa 

farklı değillerdir. Yine de, emek değer kuramı bir teknik zorunluluk olarak kendini 

göstermektedir. [Garegnani, P. 1991. The labour theory of value: “Detour” or 

technical advance? In Marx and modern economic analysis. Vol. 1, Values, 

prices and exploitation, ed. G. A. Caravale, 97–118. Aldershot, UK: Edward 

Elgar] 

 



Sraffa ve Marx: Düşman Kardeşler? 

Marx: Görünüş ile Gerçeklik birbirinden farklıdır; değiş tokuş (mübadele) alanı 

(fiyatlar) ile üretim alanı (değer) birbirinden farklı olmalıdır.   perspektifinden 

daha derinlere inmeli, sığ “homo oecomicus” görüşünün ötesine geçmelidir. 

 

“Vulgar iktisat, burjuva üretim ilişkileri içine kısılmış olan burjuva üretim 

eyleyenlerininn kavrayışlarını, doktriner bir biçimde yorumlamak, sistematize etmek 

ve savunmaktan başka bir şey yapmaz. Dolayısıyla, vulgar iktisadın kendini en rahat 

hissettiği alan ... bu yabancılaşmış dış görünüşün alanı olduğu bizi şaşırtmamalıdır. 

Ancak, bilim, eğer dış görünüş ile şeylerin özü doğrudan üstüste binseydi gereksiz 

olurdu.” 

Marx, Capital, Vol. III, Bölüm 48. 
(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm) 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm


Yeni-Ricardocuların Marksist değer teorisine yönelik eleştirileri:  

[Sungur Savran (2009: 45)]: 

 

1. Marksist değer teorisi mantıksal olarak tutarsızdır; özellikle “dönüşüm 

sorunu” ve “eksi değerler” üzerine yapılan tartışmalar bu tutarsızlık 

iddiası ile ilgilidir. Dahası, Sraffa iktisadı kapitalist ekonominin en 

önemli boyutlarını değerlere başvurmadan açıklayabilmektedir. 

 

2. Sraffa iktisadı kusursuz bir mantıksal yapıya sahiptir; hatta mantıksal 

tutarlılığa sahip tek iktisat biçimidir. 

 

3. Sraffa’nın yapıtı, kapitalist ekonominin materyalist bir teorisini kurmak 

üzere kullanılabilir. 



Bu Eleştirilere Verilen Marksist Yanıtlar: (Savran, 2009: 45) 

 

1. Ne değerlerden fiyatlara dönüşüm konusunda, ne de “eksi değerler” olarak 

bilinen tartışmada, Marksist değer teorisinin herhangi bir mantıksal tutarlılığı 

vardır.  Öte yandan Sraffa iktisadı bölüşüm ve fiyatları açıklayabilse bile, değer 

teorisinin ortaya koyduğu analiz derinliğini açıklayamaz. (örnek “meta fetişizmi”) 

2. Sraffa’nın teorisi su geçirmez bir tutarlılığa sahip değildir; ücret ve kar 

oranından hangisi verilirse verilsin, sistemin kendini yenileyebilirliği 

gerçekleşmeyebilir, çünkü işçilerin hayatta kalmalarına yetecek bir ücret 

düzeyinin oluşacağı garantisi yoktur. 

3. Sraffa iktisadıyla, Marksist bir kapitalizm teorisi inşa edilebileceği iddası, 

yanlıştır. Örneğin sömürü, artık değer ve sermayenin hareket yasalarının 

keşfedilmesi, Marksist değer kuramı olmadan gerçekleşemez. 


