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Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ 
 
 
Όπως αναφέρεται σε σχετική µελέτη: «Η βιοµηχανία, ο τουρισµός και η εµπορική 
ναυτιλία αποτελούν βασικούς άξονες γύρω από τους οποίους µπορεί να στηριχθεί η 
αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας. Η Βιοµηχανία είναι ένας από τους πλέον βασικούς 
παραγωγικούς τοµείς ιδιαίτερα για µια οικονοµία, όπως είναι η Ελληνική, η οποία δεν 
διαθέτει ούτε άφθονες πρώτες ύλες, ούτε έχει γεωργικό τοµέα αναπτυγµένο. Ο 
τουρισµός σήµερα είναι ο κύριος εξαγωγικός κλάδος της χώρας µας» (Κ. Ζοπουνίδης 
και Χ. Γαγάνης, «Η ανάπτυξη της µεταποίησης στην Ελλάδα: µια συγκριτική 
µελέτη», ΙCAP, 2005).  
 

Ο δευτερογενής τοµέας συµβάλλει κατά 22% περίπου στη δηµιουργία του ΑΕΠ. Στη 
διάρθρωση του δευτερογενούς τοµέα, ο τοµέας της µεταποίησης συµβάλλει κατά 
12% περίπου στο ΑΕΠ και εστιάζεται στην παραγωγή καταναλωτικών και 
ενδιάµεσων αγαθών. Ο τοµέας των υπηρεσιών είναι, αναµφίβολα σηµαντικός και 
κατέχει το 50 – 60% στο ΑΕΠ ανάλογα µε τη µέθοδο που ακολουθείται για τον 
υπολογισµό. Με βάση τα δεδοµένα του 2003, Οι πιο κερδοφόροι κλάδοι είναι τα µη 
µεταλλικά ορυκτά και τα προϊόντα πετρελαίου & άνθρακα µε µερίδια 20,4% και 
14,8% επί των συνολικών προ φόρου κερδών της µεταποίησης. Ωστόσο, σε 
παγκόσµιο επίπεδο ο τοµέας των υπηρεσιών αποκτά µια ολοένα και µεγαλύτερη 
σηµασία. Το 2005 η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών ήταν 65,2% στην 
Ελλάδα (ενώ ήταν 58,7% το 1998) σε σχέση µε 71,7% στην ΕΕ-15 και 77,4% στις 
ΗΠΑ.  

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΣΕΒ Β. Ελλάδας: «ο ΣΒΒΕ επεξεργάσθηκε την Ετήσια 
Παγκόσµια Eκθεση Ανταγωνιστικότητας του Institute of Management Development 
(IMD): "ΤHE WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2001". Τα στοιχεία που 
παραθέτει το IMD από τις 49 συνολικά χώρες εφαρµόζονται σε µια ιδιαίτερη 
µεθοδολογία που αποτελείται από 118 κριτήρια, ενώ συνολικά συνεργάζονται 35 φορείς 
για την συγκέντρωση και ανανέωση των οικονοµικών δεδοµένων. Τα 118 αυτά 
κριτήρια οµαδοποιούνται σε 4 βασικές κατηγορίες: την οικονοµική απόδοση, την 
κυβερνητική ικανότητα, την επιχειρηµατική ικανότητα και τέλος τις υποδοµές. Για κάθε 
µία από αυτές τις κατηγορίες αναπτύσσονται 5 υποκατηγορίες. Η κεντρική επιδίωξη της 
µελέτης είναι η συγκριτική αξιολόγηση και κατάταξη των συµµετεχόντων χωρών µε 
βάση την ικανότητα τους να παρέχουν ένα περιβάλλον όπου οι επιχειρήσεις µπορούν να 
αναπτύσσονται µε τους πιο ευνοϊκούς όρους. Η συνολική απόδοση της Ελλάδας, 
σύµφωνα µε τους πίνακες και τα δεδοµένα των εθνικών ανταγωνιστικών τάσεων, 
σηµειώνει από το 1997 έως σήµερα µία ανοδική πορεία. Ειδικότερα, η Ελλάδα το 
1997 κατατασσόταν, σύµφωνα µε το ΙMD, στην 36η θέση, ενώ σήµερα κατατάσσεται 
στην 30η θέση» 

 
Ας διαβάσουµε τις απόψεις του ΚΚΕ: 
 
«Η Ελλάδα βρίσκεται σε ενδιάµεση και εξαρτηµένη θέση στο παγκόσµιο 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα. (…) Στα µεταδιχτατορικά χρόνια αναπτύχθηκε περισσότερο 
ο κρατικοµονοπωλιακός καπιταλισµός, δυνάµωσε η εξάρτηση από το ξένο 
µονοπωλιακό κεφάλαιο και το διεθνή ιµπεριαλισµό. Στη διάρκεια των τελευταίων 
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δεκαετιών, ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα προσαρµόζεται περισσότερο 
οργανικά στο σύστηµα του ιµπεριαλισµού, µέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
του ΝΑΤΟ και µε τη συµµετοχή της σε διεθνείς διακρατικές συµφωνίες» (Πρόγραµµα 
του ΚΚΕ, 1996, εκδόσεις της ΚΕ του ΚΚΕ, µέρος Β).  
 
 
Ποιο είναι το γενικότερο συµπέρασµα αυτών των αναλύσεων; 
 
«Το διεθνές µονοπωλιακό κεφάλαιο ελέγχει την ελληνική οικονοµία και βασικούς 
τοµείς της χώρας. Οι πολυεθνικές και τα µονοπώλια κατάκτησαν νέες θέσεις, 
διείσδυσαν βαθύτερα και ασκούν άµεσο ρόλο σε τοµείς καίριους για τη διαµόρφωση της 
πολιτικής συµπεριφοράς, της κοινωνικής συνείδησης της εργατικής τάξης και του λαού. 
Το ελληνικό κεφάλαιο έχει συνδεθεί πιο στενά µε τα συµφέροντα του διεθνούς 
µονοπωλιακού κεφαλαίου. Κυρίαρχη τάση του είναι η διασύνδεση µαζί του, η 
εξάρτηση και η προσαρµογή στους γενικότερους σχεδιασµούς. Η γενική τάση 
διαπλοκής δεν αλλάζει από το γεγονός ότι τµήµατα του ντόπιου κεφαλαίου πλήττονται 
από τις πολυεθνικές». 
 
Όταν λες πως «κυρίαρχη τάση του είναι η διασύνδεση µαζί του, η εξάρτηση και η 
προσαρµογή στους γενικότερους σχεδιασµούς» είναι σαν να µη λες τίποτε. 
«∆ιασύνδεση», «εξάρτηση» και «προσαρµογή» δεν σηµαίνουν τίποτε το µαρξιστικό 
αν δεν ληφθεί υπόψη ο παγκόσµιος καταµερισµός της εργασίας. Ο ρόλος των 
αστικών τάξεων δεν έγκειται στο ν’ αποφασίζουν «από κοινού» σαν σε κάποιο 
«συµβούλιο» ποιος τύπος ανάπτυξης είναι κατάλληλος για µια χώρα, πόσο 
«εξαρτηµένη» θα είναι µια άλλη βιοµηχανική χώρα και ποιες θα είναι οι εισροές και 
εκροές ξένου κεφαλαίου. Αντίθετα, είναι η λογική του ίδιου του καπιταλισµού σε 
παγκόσµιο επίπεδο, ο συνδυασµός του «µηχανισµού των αγορών» και του 
παγκόσµιου εµπορίου µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του όπως ο προστατευτισµός, 
η ελεύθερη ροή κερδοσκοπικών και άλλων κεφαλαίων κλπ. 
 
Στις Θέσεις της ΚΕ του ΚΚΕ για το 18ο Συνέδριο διαβάζουµε: 
 
«Στο πλαίσιο της ανισόµετρης ανάπτυξης, ο ελληνικός καπιταλισµός διατηρεί την 
αναβαθµισµένη θέση του στα Βαλκάνια, που πραγµατοποιήθηκε µετά την 
καπιταλιστικοποίησή τους, ενώ δε µεταβάλλεται η ενδιάµεση θέση του στο παγκόσµιο 
ιµπεριαλιστικό σύστηµα» (κεφ. 4ον). 
 
Αυτό δεν εµποδίζει να γράφει κανείς τα εξής: 
 
«Σε απόλυτο σωρευτικό µέγεθος οι εκροές Αµέσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) από την 
Ελλάδα ξεπέρασαν πλέον τα 20 δισ. ευρώ, ενώ το 2004 ήταν µόλις 10 δισ. ευρώ. Οι 
τοποθετήσεις Ελλήνων κατοίκων στο εξωτερικό (σε καταθέσεις και ρέπος) έφτασαν τα 
15,8 δισ. ευρώ το 2007 έναντι 5,5 δισ. ευρώ το 2006. Αντίστοιχα αυξήθηκαν και οι 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο εξωτερικό (οµόλογα, έντοκα γραµµάτια κλπ.) που 
έφτασαν στα 16 δισ. ευρώ το 2007 έναντι 7 δισ. ευρώ το προηγούµενο έτος» (όπ.π.) 
 
Να µερικά στοιχεία για τις άµεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα: 
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«Οι Αµεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ελλάδα διπλασιάστηκαν την τετραετία 2003-
2007 και έφτασαν σωρευτικά τα 35,8 δισ. ευρώ έναντι 17,7 δισ. ευρώ το 2003. Το ίδιο 
και οι εισροές κεφαλαίων για επενδύσεις χαρτοφυλακίου (οµόλογα ∆ηµοσίου και 
τοποθετήσεις στο ΧΑΑ) ανήλθαν σε 33,8 δισ. ευρώ το 2007 έναντι 15,1 δισ. ευρώ το 
2006» (όπ.π.). 

Στη σηµαντική θέση 39, διαβάζουµε: 

«Στη διάρκεια της περιόδου 1993 - 2007 στην Ελλάδα ο τοµέας του εµπορίου έχει το 
µεγαλύτερο µερίδιο στο σύνολο της απασχόλησης, ενώ οι άλλοι δύο µεγάλοι τοµείς, της 
γεωργίας και της µεταποίησης, παρουσιάζουν µείωση του αριθµού των 
απασχολουµένων. Η συµµετοχή του εµπορίου στο σύνολο της απασχόλησης αυξήθηκε 
από 15,8% το 1993 σε 17,7% το 2007, ενώ της γεωργίας - αλιείας µειώθηκε αντίστοιχα 
από 21,3% σε 11,2% και της µεταποίησης µειώθηκε επίσης από 15,6% σε 12,4%. 
Αυτές οι τάσεις εκφράζουν αφ’ ενός την ανάπτυξη της παραγωγικότητας της εργασίας, 
µε την οποία δεν έχει εναρµονιστεί ανάλογη µείωση του εργάσιµου χρόνου, αφ’ ετέρου 
τη σπατάλη της κοινωνικής εργασίας στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων 
παραγωγής. Αυξάνεται το ποσοστό των απασχολουµένων που εργάζονται σε 
µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε κάθε τοµέα της οικονοµίας. Στο δευτερογενή τοµέα οι 
επιχειρήσεις µε λιγότερους από 10 υπαλλήλους µειώθηκαν από 66% στο 60% του 
συνόλου των επιχειρήσεων. Αντίστοιχα στον τριτογενή τοµέα µειώθηκαν από 67% στο 
57% του συνόλου. Ωστόσο, η αυξητική τάση συγκέντρωσης της εργατικής τάξης σε 
µεγάλες επιχειρήσεις είναι αργή. Ενδεικτικά, τη συγκεκριµένη περίοδο για τον τοµέα 
του εµπορίου, η αναλογία µισθωτών ανά εργοδότη αυξήθηκε µόλις κατά µία µονάδα 
(από 3,4 το 1993 σε 4,4 το 2006). Συνολικά µπορούµε να εκτιµήσουµε ότι δεν 
επιβεβαιώνεται ως τάση ο γρήγορος και συνολικός αφανισµός των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων από τους µονοπωλιακούς οµίλους. Σε άλλους κλάδους καταστρέφονται 
σε µεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι αναπαράγονται, σε άλλους κλάδους γίνεται το αντίθετο, 
όµως συνολικά τα µεσαία στρώµατα αναπαράγονται µε χειρότερους όρους κάτω από 
την πίεση της κυριαρχίας του µονοπωλιακού κεφαλαίου, των αναδιαρθρώσεων του 
συστήµατος» (υπογραµµίσεις δικές µας). 

Αυτές οι θέσεις δεν είναι ασφαλώς παρά συνέχεια των θέσεων της 8ης Ολοµέλειας 
του 1934 που τόσο πολέµησε ο Π. Πουλιόπουλος. Όπως έγραφε, πολύ σωστά: «Από 
την άποψη αυτή η ελληνική αστική τάξη είναι καιρός που έχει περάσει από το στάδιο 
του "αµυντικού εθνικισµού" για την εθνική ανεξαρτησία στο στάδιο του επιθετικού 
εθνικισµού. Κρατάει κιόλα στη Μακεδονία και στη Θράκη κάτω από τον εθνικό ζυγό 
ξένες µειονότητες. Είναι καθαρή ηλιθιότητα, ανάξια για συζήτηση, ο ισχυρισµός της 
8ης Ολοµέλειας ότι εξόν από τάλλα, ακόµα κι επειδή µια χώρα καταπιέζει ξένες εθνικές 
µειονότητες, βρίσκεται τάχα µπροστά στην αστικοδηµοκρατική της επανάσταση! Η 
Αγγλία τότε, και η Αµερική ακόµα, θα είτανε τα πρότυπα "καθυστερηµένων" χωρών, 
όπου η σοσιαλιστική επανάσταση θα είτανε µακρινή µουσική του µέλλοντος» 
(«∆ηµοκρατική ή Σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;», εκδ. Γκοβόστη, 1934, σελ. 
81).  

Σε σχέση µε το ξένο κεφάλαιο, σηµειώνει από τότε ακόµη, τα εξής ενδιαφέροντα: 
«[Α] πέναντι σ' αυτά πρέπει να λογαριάσει κανείς τα ελληνικά κεφάλαια τα 
τοποθετηµένα στο εξωτερικό, που το εισόδηµα τους µπαίνει στο ενεργητικό της εθνικής 
µας καπιταλιστικής οικονοµίας. Είναι πολύ λιγότερα από τα τοποθετηµένα εδώ ξένα. 
Λογαριάζουν όµως οι ειδικοί πως τα ελληνικά κεφάλαια τα τοποθετηµένα 



 4

πρόσκαιρα (βραχυπρόθεσµα) στο εξωτερικό είναι πολύ πιο µεγάλα από τα όµοια 
τοποθετηµένα εδώ ξένα;» (όπ.π., σελ. 86).  

Απ’ ότι φαίνεται, δεν το λογαριάζουν αλλιώς θα έβλεπαν πως αυτά τα µεγέθη είναι 
σχεδόν τα ίδια. ∆εν είναι, λοιπόν, η εξάρτηση του Ελληνικού καπιταλισµού από το 
ξένο κεφάλαιο το βασικό χαρακτηριστικό αλλά η θέση του Ελληνικού καπιταλισµού 
στον διεθνή καταµερισµό εργασίας και τον ιµπεριαλιστικό καταµερισµό. Το βασικό 
χαρακτηριστικό του Ελληνικού καπιταλισµού, εποµένως, είναι ο συγκεκριµένος του 
ρόλος στο διεθνές σύστηµα και το γεγονός ότι συµµετέχει µε πολύ καλούς όρους στο 
µοίρασµα της υπεραξίας. 

Και είναι ξεκάθαρος όταν γράφει επίσης πως: «Μια ανάπτυξη εξαιρετικά γοργή από τα 
1916-1930 της βιοµηχανίας, η διάλυση των κλειστών οικιακών οικονοµιών, η ορµητική 
διείσδυση και ολοκληρωτική επικράτηση των αστικών εµπορευµατικών σχέσεων στα 
χωριά, οι σύγχρονες µέθοδες οργάνωσης του τραπεζικού συστήµατος, η συγκέντρωση 
και αποφασιστική επίδραση του στην αγροτική οικονοµία, στη βιοµηχανία και στο 
εµπόριο, η ύπαρξη µιας καπιταλιστικής συγκεντρωµένης εµπορικής ναυτιλίας, κ.λπ. - 
όλα αυτά αποδείχνουν όχι µόνο ότι οι καθαρά καπιταλιστικές σχέσεις έχουν 
αποφασιστικά πια επικρατήσει στην οικονοµική ζωή της χώρας, µα ακόµα και ότι 
υπάρχει κιόλας ένα ισχυρό προλεταριάτο που συνολικά και ειδικά στο βιοµηχανικό 
του πυρήνα, είναι το µεγαλύτερο στη Βαλκανική» (όπ.π., σελ. 38).» 

Η υποδειγµατική του ανάλυση συµπληρώνεται από την ακόλουθη, άκρως σηµαντική 
παρατήρηση: 

«Βαρεία βιοµηχανία λείπει. Είναι γενικά ελαφριά η βιοµηχανία µας. Βέβαια, η 
καπιταλιστική Ελλάδα δε µπορεί, από την άποψη της οικονοµικής της 
συγκρότησης και του εθνικού εισοδήµατος, να χαρακτηριστεί χώρα του 
βιοµηχανικού καπιταλισµού. Μα ούτε και "εµποροµεσιτική" ή κυρίως αγροτική. 
Το µεγάλο ειδικό βάρος της µικροβιοτεχνίας µας είναι σηµαντικό τεκµήριο της 
οικονοµικής καθυστέρησης µας. Η βιοµηχανική καθυστέρηση δεν οφείλεται στην 
έλλειψη πρώτων υλών, όπως αφήνει να εννοηθεί η 8η Ολοµέλεια. Η έλλειψη ντόπιας 
πρώτης και καύσιµης ύλης (πετρέλαια, βενζίνη κ.λπ.) δεν εµπόδισε την τεράστια 
βιοµηχανική ανάπτυξη της Αγγλίας, Γερµανίας, κ.λπ. Όπως αντίστροφα οι τεράστιες 
ποσότητες από τέτοιες ύλες στην Τουρκία δε φτάσανε για να εξελιχθεί βιοµηχανικά 
αυτή η χώρα. Ο σταλινισµός κι εδώ αγνοεί το διεθνικό καταµερισµό της εργασίας και 
αρνιέται τους ιστορικοϋλιστικούς όρους της κοινωνικής εξέλιξης» (σελ. 45). 

Η προσέγγιση του Πουλιόπουλου, είναι καθαρά στα πλαίσια του µαρξισµού και 
αποφεύγει ενσυνείδητα να καταφύγει στην καταγραφή των φυσικών πόρων για να 
φτάσει στο συµπέρασµα αν η Ελληνική βιοµηχανία µπορεί ή δεν µπορεί να 
µετεξελιχθεί σε βαριά βιοµηχανία (όπως έκανε πχ ο ∆ηµήτρης Μπάτσης στο 
κλασσικό του έργο «Η βαρειά βιοµηχανία στην Ελλάδα»). Όταν γράφει ότι 
«σταλινισµός κι εδώ αγνοεί το διεθνικό καταµερισµό της εργασίας και αρνιέται τους 
ιστορικοϋλιστικούς όρους της κοινωνικής εξέλιξης» εννοεί πως δεν αρκούν οι φυσικοί 
πόροι αλλά είναι ζήτηµα του διεθνούς καταµερισµού, των αγορών, του εµπορίου, 
ποιο είδος ανάπτυξης ακολουθεί η Ελλάδα και κάθε χώρα. 

Σύµφωνα µε ορισµένα δεδοµένα, η εργατική τάξη του ιδιωτικού τοµέα και των 
παραγωγικών δηµόσιων επιχειρήσεων (µαζί µε τους ανέργους και τους µετανάστες)  
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φτάνει σε 2.570.000 εργαζόµενους (53% του συνολικού εργατικού δυναµικού), η 
«παραδοσιακή» µικροαστική τάξη (των αστικών κέντρων και της υπαίθρου) σε 
1.280.000 άτοµα (26%) , η «νέα µισθωτή µικροαστική τάξη» (διανοητική εργασία 
του δηµόσιου κυρίως, αλλά και του ιδιωτικού τοµέα) σε 680.000 άτοµα (14%), η 
αστική τάξη σε 250.000 άτοµα (5%) και τα υπόλοιπα στρώµατα σε 67.000 άτοµα 
(2%) (Α. Ταρπάγκος, «Η ταξική διάρθρωση του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού», 
Πριν, 18/6/1995». 

Απ’ τα στοιχεία που παραθέτει ο Πουλιόπουλος για το σύνολο του ενεργού 
πληθυσµού το  26,37% είναι ηµεροµίσθιοι εργάτες, ενώ µισθωτοί εργάτες και 
υπάλληλοι γενικά (το προλεταριάτο µ’ άλλα λόγια) είναι 32,74% (σελ. 57-58). 
Επίσης ένα πολύ σηµαντικό µέρος από τους «µη δηλώσαντες επάγγελµα» 
(2.069.212), ανήκει στην εργατική τάξη, µε συνέπεια το ποσοστό της εργατικής τάξης 
να είναι ακόµα µεγαλύτερο. 

Είναι ασφαλώς σωστό ότι η µικροαστική τάξη έχει διευρυνθεί και έχει 
διαφοροποιηθεί ποιοτικά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. αλλά δεν παύει να είναι 
γεγονός πως αριθµητικά, η εργατική τάξη εξακολουθεί να είναι ισχυρή και κοντά 
στο 60% του ενεργού πληθυσµού.  

Επειδή ακριβώς, πολλές φορές, οι λειτουργίες που εκτελεί η µικροαστική τάξη στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι αντιφατικές, εξίσου αντιφατική είναι και η 
κοινωνική της συµπεριφορά. Όπως έγραφε ο Μαρξ:  

«Όπως ο κεφαλαιοκράτης απαλλάσσεται στην αρχή από τη χειρωνακτική εργασία µόλις 
το κεφάλαιό του φτάσει το ελάχιστο εκείνο µέγεθος µε το οποίο και µόνο αρχίζει η 
καθαυτό κεφαλαιοκρατική παραγωγή, έτσι παραχωρεί τώρα τη λειτουργία της άµεσης 
και συνεχούς επίβλεψης των ξεχωριστών εργατών και εργατικών οµάδων σε µια ειδική 
κατηγορία µισθωτών εργατών. Όπως ένας στρατός χρειάζεται στρατιωτικούς 
αξιωµατικούς και υπαξιωµατικούς, έτσι και µια µάζα εργατών που συνεργάζονται κάτω 
από το πρόσταγµα του ίδιου κεφαλαίου χρειάζεται αξιωµατικούς (διευθυντές, 
διαχειριστές) και υπαξιωµατικούς της βιοµηχανίας (επιστάτες, foremen, overlookers, 
contremaitres) που στη διάρκεια του προτσές εργασίας διοικούν εξ ονόµατος του 
κεφαλαίου. Η δουλειά της επιστασίας εδραιώνεται σαν αποκλειστική τους λειτουργία» 
(«Το Κεφάλαιο», τόµος Α, εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1978, σελ. 347»). 

Τέτοιες λειτουργίες ασφαλώς υπάρχουν, και είναι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, 
ανάλογα και µε τον ρόλο των λειτουργιών αυτών, που η µικροαστική τάξη έχει έναν 
ενδιάµεσο ταξικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Μεγάλα τµήµατα της µικροαστικής 
τάξης είναι, υποχρεωτικά, από τη θέση τους στον κοινωνικό σχηµατισµό, µεταβατικά 
ως προς τη διαµόρφωση των αντιλήψεών τους, ενώ η µερίδα τους στον συνολικό 
κοινωνικό πλούτο δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη, κάτι που συχνά ξεχνούν όσοι 
αναφέρονται στην «προλεταριοποιηµένη διανόηση», «προλεταριοποιηµένη 
επιστήµη» κλπ. Παρόλα αυτά, ο ορισµός του Λένιν για τις τάξεις συµπεριλαµβάνει το 
κριτήριο αυτό σαν βασικό σε ότι αφορά τον προσδιορισµό των τάξεων. Το ίδιο λάθος 
κάνουν ασφαλώς και όσοι εντάσσουν µόνο το βιοµηχανικό προλεταριάτο στον 
ορισµό της εργατικής τάξης, ξεχνώντας βασικές αναλύσεις τόσο του Λένιν αλλά 
κυρίως του ίδιου του Μαρξ.  
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Ούτε είναι δυνατόν να ξεχνάµε πως τόσο τα µεγάλα ποσοστά υπεραξίας, όσο κι’ ένας 
άλλος ακόµη παράγοντας, εκείνος των κάλυψης των βασικών βιοτικών αναγκών, 
διαδραµάτισε και συνεχίζει να διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην ταξική πάλη. 
Όπως γράφει ο Π. Γουλιέλµος: « … σε κατά βάση ευνοϊκές για το εργατικό εισόδηµα 
χρονολογίες (1914, 24, 38, 66), οπότε κυµάνθηκαν µεταξύ 66% και 46% και πάλι 
κάλυψαν πολύ περιορισµένο ποσοστό των οικογενειακών αναγκών. Γενικεύοντας, 
µπορούµε να πούµε ότι το ποσοστό κάλυψης για όλη την περίοδο 1860 – 1970 ήταν 
γύρω στο 50%. Εξάλλου η σηµαντική πραγµατική αύξηση των µέσων αποδοχών µετά 
το 1922, δεν δικαιολογεί µεγάλη αισιοδοξία, γιατί έχουµε τις πρόσθετες ανάγκες που 
δηµιουργεί η πολιτιστική ανάπτυξη» («Νεοελληνική πραγµατικότητα», πέµπτη έκδοση, 
Αθήνα 1977, σ. 203). 

 

Σε σχέση µε τα πρότυπα ανάπτυξης, θα πρέπει να σηµειώσουµε πως οι κλάδοι της 
χηµικής βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας µη µεταλλικών ορυκτών, της βασικής 
µεταλλουργίας των µηχανολογικών γενικά κλάδων, αύξησαν τη συµµετοχή τους στο 
σύνολο της βιοµηχανικής παραγωγής από 23,5% την περίοδο 1949-51, σε 34,6% το 
1959-61 και σε 44% το 1977-79. Σε άλλες χώρες, βέβαια, τα ποσοστά είναι πολύ 
υψηλότερα (60% στην Ιταλία, 58% στο Βέλγιο και 65% στην Ιαπωνία. Για τα 
σχετικά στοιχεία βλ. Α. Κιντή, «Η ανάπτυξη της ελληνικής βιοµηχανίας» Αθήνα 1982, 
εκδ. Gutenberg, σελ. 46 – 47).  

 

Η ίδια η βαριά βιοµηχανία έχει κυρίως εξαγωγικό προσανατολισµό µε µονάδες 
στη βασική µεταλλουργία, τα χηµικά, τα µεταλλικά ορυκτά κλπ. Οι κλάδοι αυτοί 
ήταν σχεδόν ανύπαρκτοι στη µεταπολεµική περίοδο. Το µέσο µέγεθος των µονάδων 
αυξήθηκε πάνω από 9 φορές µε κριτήριο την εγκατεστηµένη ισχύ, η προστιθέµενη 
αξία αυξήθηκε 6 φορές σε σταθερές τιµές. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 η 
συµµετοχή των εξαγωγών στην συνολική ακαθάριστη αξία της παραγωγής ξεπέρασε 
το 66%. Επίσης οι κλάδοι που εµφανίζουν µεγάλη δυνατότητα υποκατάστασης 
εισαγωγών είναι ακριβώς οι κλάδοι της βαριάς βιοµηχανίας που προαναφέραµε 
(Κιντής, 1982, σ. 55). Αυτό σηµαίνει ότι όχι µόνο το µέγεθος της εσωτερικής αγοράς 
αλλά και οι συµφέρουσες σχετικές τιµές στο παγκόσµιο εµπόριο ήταν εκείνες που 
επέτρεψαν την ανάπτυξη της βαριάς βιοµηχανίας, δηλαδή το φαινόµενο της 
ανισόµετρης ανάπτυξης δεν είναι τίποτε άλλο παρά µια ιδιαίτερη εκδήλωση του 
παγκόσµιου καταµερισµού εργασίας στην Ελλάδα. Αρκετοί κλάδοι στην περίοδο 
1960-1975 παρουσίασαν ανάπτυξη υπέρτερη σε σχέση µε τα διεθνή πρότυπα όπως: 
Υφαντουργία, ένδυση – υπόδηση, δέρµα, ελαστικά και πλαστικά, χηµικά, βασική 
µεταλλουργία κλπ.  

Ενδιαφέρον έχει να παρατηρήσουµε και τη σχετική ανάπτυξη των κλάδων 
παραγωγής, καταναλωτικών, ενδιάµεσων και κεφαλαιακών αγαθών στον παρακάτω 
πίνακα. 

                                                 1950                            1970                           1978 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ                   72,4                            51,2                            53,2 
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ                           7,7                              15,8                             17,1 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ                        19,9                             33,0                            29,7 

 

Σηµειώσεις: Τα παραπάνω είναι ποσοστά (%). Η πηγή είναι Α. Κιντής (1982, σ. 59) 
και στα στοιχεία προέρχονται από τους εθνικούς λογαριασµούς. 

 

Είναι φανερό ότι, διαχρονικά, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών µειώθηκε 
προς όφελος της παραγωγής ενδιάµεσων και κεφαλαιακών αγαθών. Ενώ στην 
Ελλάδα το 1973 το ποσοστό συµµετοχής των κλάδων κεφαλαιακών αγαθών ήταν 
32%, στην Αγγλία ήταν 48,6%, στο Βέλγιο 43,6%, στη ∆ανία 42% και στην Ιρλανδία 
24,7%. Είναι ξεκάθαρο, εποµένως, πως αν και ο τοµέας των υπηρεσιών έχει 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία, τα ποσοστά της βιοµηχανίας δεν είναι δραµατικά 
µικρότερα σε σχέση µε εκείνα των άλλων βιοµηχανικά αναπτυγµένων 
καπιταλιστικών χωρών. 

Επίσης το φαινόµενο του διογκωµένου τοµέα των υπηρεσιών δεν είναι µοναδικό στην 
Ελλάδα. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ο τοµέας των υπηρεσιών αναλογούσε στα 
2/3 του παγκόσµιου ΑΕΠ (σε σχέση µε ½ στις αρχές του 80). Στα 1993, η γεωργία 
αναλογούσε στα 27% σε χώρες χαµηλού εισοδήµατος, 10% σε χώρες µεσαίου και 2% 
σε χώρες υψηλού εισοδήµατος. Τα ποσοστά της βιοµηχανίας ήταν 30%, 10% και 
30%. Τα αντίστοιχα ποσοστά των υπηρεσιών ήταν 43%, 55% και 64% (βλ. σχετικά 
“Beyond Economic Growth: an introduction to sustainable development”, World 
Bank, Washington DC 2004, chapter IX). Εποµένως, η κυριαρχία του τοµέα των 
υπηρεσιών δεν είναι ένα φαινόµενο αποκλειστικά ελληνικό αλλά ένα φαινόµενο 
του παγκόσµιου καπιταλισµού, τουλάχιστον µεταπολεµικά. Ακόµη και στην 
περίοδο 1963 – 1973 σε χώρες µε παρόµοιο ή µεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδηµα 
από την Ελλάδα ο τοµέας των υπηρεσιών υπερέβαινε το 60% του ΑΕΠ ενώ στις 
φτωχότερες χώρες ήταν 40-50% (P.W. Daniels, “Service industries: a geographical 
appraisal”, Sage Publications, London 1985, p 47).  

Στον ίδιο τον τοµέα των υπηρεσιών, επίσης, ο ταχύτερα αναπτυσσόµενος τοµέας 
είναι η λεγόµενη «οικονοµία της γνώσης», (εκπαίδευση, έρευνα & ανάπτυξη, 
καινοτοµία, πληροφόρηση, διαδίκτυο και οι επιχειρήσεις στον τοµέα των υπηρεσιών). 
Στη σύνθεση του εθνικού πλούτου, η γεωργία και η βιοµηχανία συνεισφέρουν το 
40% στις χώρες της ∆. Αφρικής ενώ µόνο το 25% στις χώρες της ∆. Ευρώπης (όπ.π, 
κεφ. XVI).  

Η ίδια η κατηγορία των «υπηρεσιών» δεν είναι τόσο χρήσιµη για µια µαρξιστική 
ανάλυση, δεδοµένου ότι έχει µεγαλύτερη σηµασία η κατάταξη των διάφορων 
προτσές σε προτσές παραγωγής και κυκλοφορίας. Πχ ο άνθρακας και το πετρέλαιο 
θεωρούνται «προϊόντα» ενώ η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο θεωρούνται 
«υπηρεσίες», πράγµα που δεν µας δίνει µια ακριβή εικόνα της σχετικής σηµασίας 
των δυο τοµέων (βλ. A. Sayer and R. Walker, “The New Social Economy: Reworking 
The Division Of Labor”, Blackwell, 1992, pp. 56-59). Επίσης, η υποαπασχόληση 
στον τοµέα των υπηρεσιών είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τους υπόλοιπους κλάδους 
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της οικονοµίας πράγµα που αλλάζει σηµαντικά την ίδια τη σύνθεση των κλάδων και 
τη συµµετοχή τους στο προϊόν.  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ, ο µέσος εβδοµαδιαίος 
αριθµός ωρών στη βιοµηχανία ήταν 41,4, στο λιανικό εµπόριο ήταν 28,8 και στις 
«υπηρεσίες» 32,5. Ταυτόχρονα, το 73% των εργαζόµενων µε περισσότερες από µια 
δουλειές ήταν, ακριβώς, στον τοµέα των υπηρεσιών. Ένα άλλο σηµαντικό γεγονός 
είναι ότι η συγκέντρωση του κεφαλαίου δεν πραγµατοποιείται µόνο µε 
περισσότερους εργάτες σε µια και µόνη επιχείρηση αλλά επίσης σε επιχειρήσεις µε 
πολλές εγκαταστάσεις ή σε επιχειρήσεις που έχουν συγχωνευθεί. Και πάλι, σύµφωνα 
µε στοιχεία του Υπουργείου Εµπορίου των ΗΠΑ, οι βιοµηχανικοί εργάτες το 1990 
ήταν περίπου το 50% εκείνων που δούλευαν σε εταιρείες µε περισσότερους από 
1,000 εργαζόµενους, παρόλο που ήταν µόνο το 29% της συνολικής εργατικής τάξης 
(για τα σχετικά στοιχεία βλ. Kim Moody, “Why the industrial working class still 
matters”, Solidarity, 2009). 
 

Η συγκέντρωση, εποµένως, αλλάζει τη  µορφολογία της καθώς δηµιουργούνται 
δίκτυα επιχειρήσεων µε πολλαπλές εγκαταστάσεις, ανάθεση εργασιών σε άλλες 
(outsourcing), χρηµατοδοτικές συµφωνίες, στρατηγικές συµµαχίες κι’ µε ένα δίκτυο 
πολλών µικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν σαν εργολήπτες και προµηθευτές. Στις 
περιπτώσεις αυτές, το σύνολο του δικτύου είναι µια τεράστια επιχείρηση παρόλο που 
στα στατιστικά στοιχεία αυτό δεν µπορεί να φανεί. Στις ΗΠΑ, στο 1% των 
επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 500 εργάτες, εργάζεται το 70% της 
συνολικής εργατικής τάξης ενώ το ίδιο ποσοστό στον ιδιωτικό τοµέα σαν σύνολο 
ξεπερνά το 40%. Αν και ο απόλυτος αριθµός των βιοµηχανικών εργατών φαίνεται να 
«µειώνεται» σύµφωνα µε τα επίσηµα δεδοµένα, παρόλα αυτά, σύµφωνα µε στοιχεία 
του Συµβούλιου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων των ΗΠΑ, αυτός ο «µειωµένος» 
αριθµός παρήγαγε το 42,5% και 44% του ΑΕΠ το 1960 και 1989 αντίστοιχα! Αυτό, 
φυσικά, αντανακλά την αυξηµένη παραγωγικότητα της εργασίας και µε τη σειρά του 
τη συγκέντρωση του κεφαλαίου: Στην ίδια περίοδο το κεφάλαιο κατά εργάτη ήταν, 
αντίστοιχα, 9.300$ και 26.000% περίπου. 

Ο ίδιος ο Μαρξ γελοιοποίησε την ιδέα ότι σαν κριτήριο κατάταξης µπορούµε να 
χρησιµοποιήσουµε την παραγωγή υπεραξίας και µόνο γράφοντας ότι ορισµένοι 
δάσκαλοι σε ένα ιδιωτικό σχολείο µπορεί να παράγουν υπεραξία για το αφεντικό τους 
ενώ ορισµένοι άλλοι όχι («Θεωρίες για την Υπεραξία», µέρος Ι, σ. 411). Ο ίδιος ο 
Μαρξ, επίσης, γράφει: 

«Μαζί µε τον συνεχώς µειούµενο αριθµό των µεγιστάνων του κεφαλαίου (…) 
αναπτύσσεται η µάζα της µιζέριας, της καταπίεσης, της σκλαβιάς, της εκµετάλλευσης. 
Αλλά µαζί της αναπτύσσεται ο ξεσηκωµός της εργατικής τάξης, µιας τάξης που πάντα 
αυξάνει αριθµητικά και είναι πειθαρχηµένη, ενωµένη, οργανωµένη από τον ίδιο τον 
µηχανισµό της παραγωγής» (Κεφάλαιο, τόµος Α, κεφ. 32). 

Με την έννοια αυτή, η εργατική τάξη, που µάλιστα «πάντα αυξάνει αριθµητικά», δεν 
είναι παρά εκείνο το σύνολο ανθρώπων στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής που 
εργάζονται πειθαρχηµένα και οργανωµένα σύµφωνα µε τη φύση της ίδιας της 
διαδικασίας της παραγωγής. Ποια θα ήταν, λόγου χάρη, η διαφορά ανάµεσα στους 
1.000 κλασσικούς βιοµηχανικούς εργάτες της φορντικής µανουφακτούρας από 100 
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υπάλληλους ενός λογιστηρίου που όλοι τους χρησιµοποιούν εξελιγµένη τεχνολογία, 
υπολογιστές και άλλες µηχανές; Αν και είναι βέβαιο πως οι δηµόσιοι υπάλληλοι 
(στην πλειοψηφία τους, δηλ. οι υπάλληλοι γραφείου) δεν παράγουν υπεραξία, αυτό 
δεν σηµαίνει πως δεν µπορούν ν’ ανήκουν στην εργατική τάξη. Ούτε είναι σωστό το 
επιχείρηµα πως παράγουν έµµεσα υπεραξία ή βοηθούν στην παραγωγή της, 
διαφορετικά, όπως έγραφε ο Μαρξ, τότε και οι εγκληµατίες παράγουν υπεραξία για 
τους κλειδαράδες, τους σιδεράδες και τους συγγραφείς νοµικών βιβλίων! ((«Θεωρίες 
για την Υπεραξία», µέρος Ι, σ. 388). 

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν στην Ελληνική οικονοµία 
φαίνεται ότι µεταξύ 1958 και 1970, ελαττώθηκε η ενδιάµεση ζήτηση για γεωργικά 
προϊόντα και αυξήθηκε η ζήτηση βιοµηχανικών προϊόντων ως ενδιάµεσων προϊόντων 
(Θ. Σκούντζος, «∆ιαρθρωτικές αλλαγές στην Ελληνική οικονοµία: ∆ιαχρονική ανάλυση 
στα πλαίσια του συστήµατος εισροών – εκροών», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1980, σ. 85).  

Αυτό το συµπέρασµα ενισχύει τον καθοριστικό παράγοντα της βιοµηχανίας στην 
Ελληνική οικονοµία. Μεταξύ των κλάδων µε τα µεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσµατα στην απασχόληση είναι, βασικά, κλάδοι της ελαφράς βιοµηχανίας µε 
εξαίρεση την «κατασκευή αυτοκινήτων» που είχε και τον µεγαλύτερο συντελεστή 
διάχυσης (Π. Λίβας, «Ανάλυση της απασχολήσεως κατά κλάδους της Ελληνικής 
οικονοµίας», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1983, σ. 33). Επίσης, οι κλάδοι το 1970 παρουσίασαν 
µικρότερη ένταση εργασίας σε σχέση µε το 1958 (όπ.π., σ. 56) πράγµα που 
αποδίδεται στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Όπως φαίνεται από 
άλλες µελέτες, οι δηµόσιες δαπάνες µπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά το πρότυπο 
της βιοµηχανικής ανάπτυξης.  

Οι δαπάνες για δηµόσιες επενδύσεις πχ επηρεάζουν καθοριστικά τις κατασκευές, τις 
µηχανές – µεταφορές, τις ηλεκτρικές µηχανές, εµπόριο και λοιπές υπηρεσίες ενώ 
επηρεάζουν πολύ λιγότερο την ελαφρά βιοµηχανία (Ι. Βαρθολοµαίος, «∆ιακλαδικές 
επιδράσεις των δηµοσίων δαπανών», ΚΕΠΕ, Αθήνα 1984, σ. 143), ασκούν δε θετική 
επίδραση στον προϋπολογισµό (όπ.π., σ. 132). Με τα δεδοµένα των αρχών της 
δεκαετίας του 80 τέλος, κλάδοι υψηλής προτεραιότητας για την παραγωγή της 
Ελληνικής βιοµηχανίας είναι οι εξής: Ένδυση – υπόδηση, ξύλο, έπιπλα, χαρτί, 
ελαστικά, χηµικά, διύλιση πετρελαίου, προϊόντα από µέταλλο και µηχανήµατα 
(κλάδος 39) ενώ οι κλάδοι 35-38 των µηχανών δεν φαίνεται να έχουν υψηλή σηµασία 
(Π. Κουτσογιάννης, «Βασικές κατευθύνσεις της βιοµηχανικής πολιτικής», ΚΕΠΕ, 
Αθήνα 1984, σελ. 96-99).  

Με δεδοµένα του 2003, η µελέτη των Ζοπουνίδη και Γαγάνη κατέληξε στα εξής 
συµπεράσµατα: Παρατηρείται ότι την πρώτη θέση καταλαµβάνει ο κλάδος Προϊόντα 
Πετρελαίου & Άνθρακα. Ακολουθεί ο κλάδος ∆έρµα – Γούνα. Ο κλάδος Ηλεκτρικές 
Συσκευές – Φωτιστικά καταλαµβάνει την τρίτη θέση ενώ, την τέταρτη θέση 
καταλαµβάνει ο κλάδος Προϊόντα Καπνού. Αντίθετα τις τελευταίες θέσεις 
καταλαµβάνουν οι κλάδοι Μεταφορικά Μέσα – Ναυπηγεία, Έπιπλα και Χαρτί & 
προϊόντα. Οι κλάδοι αυτοί ήταν ζηµιογόνοι το 2002 αλλά το 2003 κατάφεραν να 
αντιστρέψουν το κλίµα αυτό. Πρέπει να σηµειωθεί στο σηµείο αυτό ότι το 2003 
υπήρξε έτος ορόσηµο για την ελληνική µεταποίηση διότι δεν υπήρξε κανείς 
ζηµιογόνος κλάδος.  

 


