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Το Πρόβληµα του Οικονοµικού 
Υπολογισµού 

 
“all of us have had occasion from time to time to return to the ABC, 

 to the fundamentals, in order by means of the old method to arrive at  
new conclusions, prompted by the existing situation” 

(L. Trotsky, 1924, “Perspectives of World Development”,  
Speech developed on July 28, 1924). 

 

1. Εισαγωγικά 
 

Το πρόβληµα του οικονοµικού υπολογισµού, αφορά τον συντονισµό ανάµεσα στη 
ζήτηση και την προσφορά όλων των εµπορευµάτων σε µια σχεδιαζόµενη 
οικονοµία. Τόσο το πλήθος των αγαθών όσο και τα διαφορετικά δεδοµένα που 
υπεισέρχονται στη διαµόρφωση της ζήτησης και της προσφοράς φαίνονται να 
θέτουν άλυτα προβλήµατα στο «Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασµού». Ο Τρότσκυ το 
είχε κατανοήσει και επισηµάνει από τα 1927. Οι αντίστοιχες συζητήσεις σε 
θεωρητικό επίπεδο ξεκίνησαν µόνο στα 1940 ανάµεσα στους F. Hayek και O. 
Lange. Το βασικό επιχείρηµα του Hayek ήταν ότι ζήτηση και η προσφορά 
συντονίζονται «αυθόρµητα» σε µια καπιταλιστική οικονοµία κάτω από συνθήκες 
πολύ λιγότερο περιοριστικές απ’ ότι φαντάζονταν µέχρι τότε η αστική πολιτική 
οικονοµία. Το επιχείρηµά του στηριζόταν στο γεγονός ότι οι επιµέρους 
καπιταλιστές δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζουν όλα τα επιµέρους δεδοµένα που 
υπεισέρχονται στον καθορισµό της ζήτησης και της προσφοράς, αλλά χρειάζεται 
µόνον να γνωρίζουν τις κινήσεις των τιµών και να διαµορφώνουν έτσι τις 
αποφάσεις τους.  
 
Παρά τον κοµψό τρόπο της ανάλυσης του Hayek, η ανάλυσή του στηρίζεται σ’ ένα 
απλό γεγονός: Όταν σε µια ορισµένη αγορά υπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση οι 
τιµές τείνουν να αυξάνονται και όταν υπάρχει υπερβάλλουσα προσφορά, οι τιµές 
τείνουν να µειώνονται –αν δεν αλλάξει κάποιος από τους άλλους παράγοντες που 
καθορίζουν την προσφορά και τη ζήτηση.  
 
Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει επίσης σχετικά µε το αν ο νόµος της αξίας 
εξακολουθεί να έχει ισχύ στον σοσιαλισµό. Ο νόµος της αξίας λέει ότι, σε τελευταία 
ανάλυση, οι τιµές των εµπορευµάτων καθορίζονται από την αξία τους, δηλαδή την 
ποσότητα της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας που είναι ενσωµατωµένη σ’ αυτά. Στο 
βαθµό που παράγεται υπεραξία και η κατανοµή της δεν αποτελεί αντικείµενο 
κοινωνικής απόφασης αλλά αντικείµενο απόφασης µιας τάξης ή µιας κάστας, δεν 
µπορεί παρά να ισχύει ο νόµος της αξίας. Οι κοινωνικές – ταξικές σχέσεις που 
εκφράζει ο νόµος της αξίας βρίσκουν την τελική τους έκφραση στους θεσµούς των 
αγορών και της ισορροπίας ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Εφόσον η 
παραγωγή δεν είναι παραγωγή – καθαυτή αλλά παραγωγή για την αγορά, δεν 
µπορεί παρά στις αγορές να εκφράζονται τελικά οι κοινωνικές σχέσεις που 
βρίσκονται στη βάση της παραγωγικής διαδικασίας. 
 
Από τη φύση του ο σοσιαλισµός είναι σε συνολικό επίπεδο, παραγωγή και διανοµή 
σύµφωνα µε τη συνεισφορά -δηλαδή την αξία. Ωστόσο, ο σοσιαλισµός θα πρέπει 
να θέσει τις υλικές προϋποθέσεις για τη µετάβαση σε µια ανώτερη µορφή 
κοινωνίας, την κοµµουνιστική στην οποία η διανοµή γίνεται ανάλογα µε τις 
ανάγκες και η παραγωγή σύµφωνα µε τις δυνατότητες του καθενός. Εποµένως, 
στο σοσιαλιστικό στάδιο η βασική αντίφαση είναι ότι α) αφ’ ενός πρέπει να τεθούν 
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οι υλικοί και άλλοι όροι για τη µετάβαση σε µια ριζικά διαφορετική κοινωνική ενώ 
β) η παραγωγή και η διανοµή στηρίζονται στον εξορθολογισµό του καπιταλισµού 
µε τη διαδικασία της κοινωνικής ιδιοκτησίας και του σχεδιασµού.  
 
Η φύση της αντίφασης είναι άρρηκτα δεµένη µε το ζήτηµα του «οικονοµικού 
υπολογισµού». Από τη στιγµή που υπάρχουν αγορές και λειτουργούν ελεύθερα, 
αυτό σηµαίνει ότι το κριτήριο του κέρδους εισάγεται άµεσα στο σύστηµα. Αν δεν 
υπάρχουν αγορές ή αν δεν λειτουργούν ελεύθερα, τότε το σοσιαλιστικό σύστηµα 
αναγκάζεται ν’ αντιµετωπίσει τις διαρκείς αποκλίσεις ανάµεσα στην προσφορά και 
τη ζήτηση, την έλλειψη βασικών αγαθών, τον πλεονασµό άλλων κτλ. Η εµπειρία 
αυτή είναι γνωστή από την ΕΣΣ∆, την Κίνα κτλ. 
 
Εφόσον στο σοσιαλισµό ισχύει ο νόµος της αξίας τότε ποιο είναι το πρόβληµα της 
ελεύθερης λειτουργίας των αγορών και γιατί δεν µπορεί να «συνδυασθεί» µε την 
αρχή του κεντρικού ελέγχου και του σχεδιασµού της οικονοµίας; Η ίδια η αρχή του 
κεντρικού σχεδιασµού σηµαίνει ότι η κοινωνία αναλαµβάνει να συντονίσει τη 
προσφορά και τη ζήτηση χωρίς να παρεµβαίνουν οι τιµές. Αν παρεµβαίνουν οι 
τιµές τότε ο µηχανισµός των τιµών αντικαθιστά την ίδια την αρχή του σχεδιασµού. 
Ωστόσο, από την άποψη της ουσίας, το πρόβληµα είναι ότι ο σοσιαλισµός δεν 
οφείλει απλά και µόνο να λειτουργήσει ορθολογικά και να εξισορροπήσει την 
προσφορά και τη ζήτηση αλλά οφείλει, επίσης, να λειτουργήσει έτσι ώστε να 
καταστήσει κοινωνικό έλεγχο και την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων 
πρακτικές που να γίνουν σύµφυτες µε την οικονοµική και κοινωνική 
πραγµατικότητα (όπως επίσης και να γίνουν πρακτικές βαθιά εγκαθιδρυµένες στην 
ανθρώπινη συνείδηση) µε τρόπο ώστε η µετάβαση στον κοµµουνισµό να είναι 
εφικτή µε σταθερό και αδιατάρακτο τρόπο.  
 
Φυσικά προκύπτουν µια σειρά ερωτήµατα: 
 
α) Πως ο κεντρικός σχεδιασµός µπορεί εξισορροπήσει την προσφορά και τη ζήτηση 
εκατοµµυρίων εµπορευµάτων σε κάθε χρονική περίοδο;  
 
β) Με ποιον τρόπο ο κοινωνικός έλεγχος και η ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνάµεων φτάνουν να αναιρούν τον µηχανισµό των τιµών και να καθιστούν 
δυνατό τον σχεδιασµό;  
 
γ) Πως από µια σχεδιαζόµενη οικονοµία γίνεται η µετάβαση σε µια κοµµουνιστική 
κοινωνία στην οποία καταργείται ο ρόλος του νόµου της αξίας;  
 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι κάτω από έκτακτες περιστάσεις στη διαδικασία της 
σοσιαλιστικής οικοδόµησης (όπως έγινε στην περίοδο 1917 – 1927 χονδρικά) οι 
αγορές µπορούν να αφεθούν να λειτουργήσουν προσωρινά, ώστε να απαλλαγεί η 
κεντρική διαδικασία σχεδιασµού από τα τεράστια προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
και να αφοσιωθεί πιο καλά στα κεντρικά ζητήµατα του ρυθµού και της πολιτικής 
της εκβιοµηχάνισης ή τις συγκεκριµένες µορφές που πρέπει να λάβει η 
κολλεκτιβοποίηση στην αγροτική οικονοµία. Η προσωρινότητα αυτή δεν µπορεί, 
ωστόσο, να µετατραπεί σε µόνιµο χαρακτηριστικό της οικονοµίας. ∆ηλαδή ο 
κοινωνικός έλεγχος της παραγωγής (κι εποµένως της διανοµής) πρέπει ν’ αρχίσει 
να λαµβάνει χώρα στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου (του σοσιαλισµού). 
∆ιαφορετικά, δεν υπάρχει κανένας τρόπος να αναιρεθούν οι αξιακές του διαστάσεις 
(διανοµή σύµφωνα µε την αξία) και να γίνει εφικτή σιγά – σιγά η άρνηση αυτού 
του τρόπου παραγωγής και το πέρασµα στην κοµµουνιστική κοινωνία. 
 
Τα ερωτήµατα (α) και (β) που θέσαµε πιο πάνω είναι, προφανώς, αλληλένδετα και 
συνδέονται µε τα εξής βασικά χαρακτηριστικά: 
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1. Η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων πρέπει να είναι τέτοια που να έχει 
νόηµα ο ίδιος ο σχεδιασµός.  

 
2. Η λύση του προβλήµατος του «οικονοµικού υπολογισµού» απαιτεί ο 

κεντρικός σχεδιασµός να έχει στη διάθεσή του, λίγο – πολύ αυτόµατα τα 
οικονοµικά δεδοµένα που καθορίζουν τη ζήτηση και την προσφορά και να 
µπορεί να επεξεργασθεί αυτά τα δεδοµένα εξίσου λίγο – πολύ αυτόµατα. 
Αυτό προϋποθέτει ανάλογες υπολογιστικές και µαθηµατικές δυνατότητες. 

 
 
3. Ο κοινωνικός έλεγχος δεν µπορεί παρά να είναι θεµελιώδης στην διαδικασία 

του σχεδιασµού. Για να γίνει αυτό δυνατόν θα πρέπει: 
   

i) η διαδικασία του σχεδιασµού να γίνεται µε τρόπο που να είναι 
ανοιχτός στην κοινωνική κριτική και την κοινωνική επέµβαση, 

ii) η τεχνολογία της παραγωγής να είναι τέτοια που να καθιστά 
αυτή την κοινωνική παρέµβαση, 

iii) το πολιτικό σύστηµα να στηρίζεται στην ίδια την παρέµβαση του 
λαού και όχι στην αδιαφορία του για την πολιτική και την 
οικονοµία που τελικά οδηγούν σε φαινόµενα κοινωνικού 
εκφυλισµού. 

 
Σχετικά µε το ζήτηµα (2) θα πρέπει να πούµε πως τα οικονοµικά δεδοµένα ούτε 
γνωστά ήταν στις αρχές του σχεδιασµού της ΕΣΣ∆ και της Λ∆ Κίνας ούτε και οι 
αρχές του σχεδιασµού θα µπορούσαν µε τα τεχνικά δεδοµένα που είχαν στη 
διάθεσή τους να επεξεργασθούν αυτά τα δεδοµένα λίγο – πολύ αυτόµατα. Ο λόγος 
είναι ότι δεν υπήρχαν  οι απαιτούµενες υπολογιστικές και µαθηµατικές 
δυνατότητες, αλλά και το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων δεν 
ήταν τέτοιο που να είχε καταστήσει εφικτή την ύπαρξη τέτοιων δυνατοτήτων σε 
παγκόσµιο επίπεδο.  
 
Για τους ίδιους λόγους, η αναγκαιότητα  του κοινωνικού ελέγχου δεν µπορούσε να 
µεταφραστεί σε πραγµατική δυνατότητα, αν εξαιρέσουµε φυσικά τα φαινόµενα του 
γραφειοκρατικού εκφυλισµού της ΕΣΣ∆ και τη δηµιουργία µιας τάξης «ειδικών», 
«διευθυντών» κτλ. Τέτοια φαινόµενα αντιµετωπίστηκαν στη Λ∆ Κίνας µε πολιτικά 
µέσα όπως ήταν η Μορφωτική και η Πολιτιστική Επανάσταση αλλά τελικά ο 
σχεδιασµός επανήλθε στην προηγούµενη «κατάσταση ισορροπίας» του, δηλαδή σε 
µια διαδικασία τυπική και φορµαλιστική, µε λάθη, αποτυχίες και καταστροφικά 
σφάλµατα µακριά από τον κοινωνικό έλεγχο και την ίδια την παρέµβαση της 
κοινωνίας. Αυτό µας δείχνει ότι δεν είναι αρκετό «η πολιτική να έχει το 
πρόσταγµα» και η εργατική εξουσία να γίνει πράξη, αλλά θα πρέπει να γίνεται 
πράξη συνεχώς µε φυσιολογικό και ανεµπόδιστο τρόπο. Αυτό µε τη σειρά 
του, προϋποθέτει τα (1) και (2) που αναφέραµε πιο πάνω. 
 
Μια σοσιαλιστική κοινωνία δεν µπορεί παρά να είναι «ανοιχτή» µε την έννοια ότι η 
άσκηση της λαϊκής εξουσίας είναι όχι µόνο επιθυµητή αλλά και αναπόφευκτη 
στην πράξη. Μόνο µε τον τρόπο αυτό i) θα αποφευχθεί ο γραφειοκρατικός 
εκφυλισµός και ii) θα γίνει εφικτός ο κεντρικός σχεδιασµός µε βάση τα ερωτήµατα 
(α) και (β) που θέσαµε πιο πάνω και τα δεδοµένα (1), (2) και (3). Με τη σειρά του 
µόνο το αυτονόητο και αναπόφευκτο του κοινωνικού ελέγχου µπορούν να 
διασφαλίσουν τη φύση της σοσιαλιστικής κοινωνίας σαν τέτοιος. Με τη σειρά του 
αυτό απαιτεί µια µεγάλη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων, και ιδιαίτερα µια 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και των παραγωγικών δυνάµεων στον τοµέα της 
διάχυσης και διαχείρισης της πληροφόρησης σ’ ολόκληρη την κοινωνία. 
 
Η ίδια η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων στην κατεύθυνση αυτή, σε 
τελευταία ανάλυση, µπορεί να ολοκληρωθεί και να τελειοποιηθεί µόνο στα πλαίσια 
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της σοσιαλιστικής κοινωνίας. Ο καπιταλισµός έχει αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες 
αλλά µε έναν τρόπο στρεβλό που δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της 
κοινωνίας. Στο βαθµό, ωστόσο, που ο καπιταλισµός έχει αναπτύξει τέτοιες 
τεχνολογίες µε σκοπό να τις θέσει στη διάθεση µιας µικρής, παγκόσµιας 
ολιγαρχίας, αναπόφευκτα κάνει τη µετάβαση στον σοσιαλισµό και στον κοινωνικό 
έλεγχο της παραγωγής ζητήµατα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ. Σήµερα, 
ιστορικά, η µετάβαση στον σοσιαλισµό είναι στην ηµερήσια διάταξη όσο 
περισσότερο ο καπιταλισµός, στο ιµπεριαλιστικό του στάδιο, τείνει να 
αντικαταστήσει τον «αυθορµητισµό» των αγορών µε τη δυνατότητα ενός 
κεντρικού και συντονισµένου ελέγχου της παραγωγής σε κάθε σφαίρα της 
οικονοµίας (βιοµηχανία, τραπεζικός τοµέας, χρηµατιστικό κεφάλαιο κτλ). 
 
Η διάχυση / πρόσβαση και απλή διαχείριση της πληροφόρησης είναι µια αναγκαία 
συνιστώσα αν ο κοινωνικός έλεγχος πρόκειται να γίνει αναπόφευκτος και το 
ζήτηµα του «οικονοµικού υπολογισµού» να αναχθεί τελικά σε ένα πρόβληµα 
απλών υπολογισµών για τον καθένα –όπως πχ ένα πρόχειρο τεφτέρι εσόδων – 
εξόδων. Χωρίς τέτοιες τεχνολογικές δυνατότητες οι αγορές θα συνεχίσουν ν’ 
αποτελούν ξένα δηµιουργήµατα πέρα κι έξω απ’ τις δυνατότητες κατανόησης της 
κοινωνίας, όπως κι οι ίδιες οι εµπορευµατικές σχέσεις και οι σχέσεις ανταλλαγής 
υψώνονται πάνω απ’ τους παραγωγούς και τους επιβάλλονται.  
 
Κατά συνέπεια, δεν είναι αρκετό η πολιτική να έχει το πρόσταγµα και η κοινωνία 
να βρίσκεται διαρκώς στο πόδι για να παρεµποδίσει και να ανατρέψει φαινόµενα 
γραφειοκρατικού εκφυλισµού: Πρέπει η ίδια η τεχνολογία να κάνει τον 
καπιταλισµό ξεπερασµένο τόσο στην τεχνολογική πράξη όσο βέβαια και στη 
συνείδηση της κοινωνίας και µε βάση την τεχνολογία αυτή ο κοινωνικός έλεγχος 
να είναι φυσιολογικός, ανεµπόδιστος και αναπόφευκτος.  
 

2. Η  ΝΕΠ και οι βασικές ιδέες των Μπουχάριν και Τρότσκυ 
 
 
 
Στα 1921 εγκαταλείπεται η πολιτική του «πολεµικού κοµµουνισµού» και 
εγκαινιάζεται η «Νέα Οικονοµική Πολιτική» (ΝΕΠ) µε την οποία στοιχεία της 
αγοράς εισήχθησαν στη νέα οικονοµία κάτω από τις τεράστιες καταστροφές που 
επέφερε ο λιµός. Με τη ΝΕΠ, άνοιξε σε ένα ορισµένο βαθµό το εξωτερικό εµπόριο 
και άρχισε να λειτουργεί το ελεύθερο εµπόριο. Σαν αποτέλεσµα η βιοµηχανία, το 
εµπόριο και η αγροτική οικονοµία άρχισαν να αναπτύσσονται γοργά. Στον 
αγροτικό τοµέα οι «κουλάκοι» άρχισαν να αναδιοργανώνουν την αγροτική 
παραγωγή υιοθετώντας νέες τεχνικές και πουλούσαν το περίσσευµα στην 
«ελεύθερη αγορά». Σαν αποτέλεσµα, αρκετά στοιχεία άρχισαν να πλουτίζουν κι 
αυτό έκανε αναγκαία την εισαγωγή τραπεζικού συστήµατος, πίστης και χρήµατος. 
Οι µπολσεβίκοι εισήγαγαν ξανά τον χρυσό και το νόµισµα στηριγµένο στο υπάρχον 
απόθεµα χρυσού. Βλ. σχετικά Dziewanowski (1989) και Figes (1996). 
 
Φυσικά όλα αυτά τα νέα στοιχεία που πλούτισαν µε τη ΝΕΠ, 
συµπεριλαµβανοµένων και των «κουλάκων» στο χωριό αντιπροσώπευαν µια 
απειλή για τις σοσιαλιστικές σχέσεις ιδιοκτησίας. Αν µη τι άλλο, απέδειξαν πόσο 
γρήγορα οι «νέπµεν» µπορούν να εκµεταλλευτούν τα καπιταλιστικά στοιχεία που 
εισάγονται στο σύστηµα και να ανατρέψουν τις επιθυµίες για µεγαλύτερη 
ισοκατανοµή στα εισοδήµατα, εξάλειψη της εκµετάλλευσης κτλ.  
 
Η κολλεκτιβοποίηση της γεωργίας που επιβλήθηκε µετά το 1928 ήταν αναγκαία 
ενόψει του Α’ Πεντάχρονου Σχεδίου (1928-1932). Το 1928 το 80% του 
πληθυσµού της Ρωσίας απασχολούνταν στη γεωργία και η έµφαση του Α’ 
Πεντάχρονου Σχεδίου ήταν στην εκβιοµηχάνιση και κυρίως στην παραγωγή 
ατσαλιού. Το κράτος, καταρχήν, απέτυχε να αποκτήσει µε τη βία ολόκληρη την 
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παραγωγή σιταριού (όπως γινόταν παλιότερα για να εξυπηρετηθούν οι 
στρατιωτικοί σκοποί του τσαρικού καθεστώτος). Οι σκοποί του Α’ Πεντάχρονου 
Σχεδίου απέτυχαν σε σχετικούς όρους (παρήχθησαν 5,9 εκατοµµύρια τόνοι 
ατσαλιού αντί για 10) αλλά και πάλι αυτό σήµαινε διπλασιασµό της παραγωγής της 
βαριάς βιοµηχανίας. Στα 1935 η βαριά βιοµηχανία της ΕΣΣ∆ βρισκόταν στα ίδια 
περίπου επίπεδα µε εκείνα της βιοµηχανίας σαν αποτέλεσµα του Β’ Πεντάχρονου 
Σχεδίου. 
 
Ωστόσο, οι συνθήκες ζωής στην ύπαιθρο χειροτέρεψαν δραµατικά µε αποτέλεσµα 
τη µαζική εσωτερική µετανάστευση στις πόλεις. Μεταξύ 1928 και 1935, περίπου 
16,6 εκατοµµύρια αγρότες εγκατέλειψαν την ύπαιθρο όπου έγιναν µέρος της 
εργατικής δύναµης της βιοµηχανίας, κάτι που ήταν σε συνάφεια µε τις επιλογές 
του Β’ Πεντάχρονου Σχεδίου. Στα 1963, η κακή σοδειά επέβαλλε και πάλι τη λήψη 
«φιλελύθερων» µέτρων στη γεωργία, όπως αύξηση των τιµών παραγωγού, µείωση 
των φόρων, τη χρήση προκαταβολών αντί της σοδειάς κτλ. Αυτά τα µέτρα έδωσαν 
νέα κίνητρα στα κολχόζ. Παρόλο που η καλλιεργούµενη έκτασ’η τους δεν ήταν 
παρά το 3% της συνολικής, έδιναν το 40% της παραγωγής γάλακτος και κρέατος, 
60% της πατάτας και 73% της παραγωγής αυγών!  
 
Οι ιδέες του Ε. Γ. Λίµπερµαν που εξέφρασε στο βιβλίο του «Σχέδιο, κέρδη και 
µπόνους» το 1962, έδιναν την έµφαση στις αγορές και στο κέρδος σαν ανταµοιβή 
εκείνων των υπεύθυνων που πετύχαιναν τους στόχους του κέρδους αντί για τους 
στόχους του πλάνου όπως γινόταν µέχρι τότε. Οι ιδέες αυτές συζητήθηκαν 
ευρύτερα µε την ανοχή της ηγεσίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει, ασφαλώς, ότι δεν 
υπήρξαν τµήµατα της ηγεσίας που αντιστέκονταν σε τέτοιες πρακτικές.  
 
O Bukharin (1921) εξήγησε πως η ΝΕΠ ήταν αναγκαία κάτω από τις υπάρχουσες 
συνθήκες. Έγραφε πχ τα ακόλουθα: 
 
“It was proved economically that if we take away all the surplus of the peasants’ 
produce we take away almost all the incentive to further production. If the 
peasant knows that he will be deprived of all surplus produce he will only produce 
for himself and nothing for others […] These economic conditions have their social 
consequences. When large industry is in such a miserable condition the workers 
seek to find a way, e. g., by manufacturing small articles of every day use at the 
places where they work, which they subsequently sell. By such methods the 
proletariat becomes declassed. When in this way the worker becomes interested 
in free trade, he begins to regard himself as a small producer, a petty bourgeois 
[…]One can imagine how the factories suffered in consequence through lack of 
proletarian forces.  Only the worst elements remained in the factories. And on the 
top of it all came the de-classing of the workers. Such is the social crisis within 
the working class”.  
 
Εποµένως, η αναγκαιότητα της ΝΕΠ ανάγεται σε µια «ενδογενή» τάση του 
προλεταριάτου να από-προλεταριοποιείται, την ανικανότητα των αγροτών να 
καταλάβουν τον κοµµουνισµό, όπως επίσης και τις ανάγκες του εµφυλίου πολέµου 
στην Κρονστάνδη και στην Ουκρανία. Κλείνοντας, τονίζει τα εξής: 
 

“[…] all the opportunists of the world say: ‘You see, the 
Bolsheviks are making concessions to the peasants and we make 
concessions to the masses.’ But this analogy is not correct. We 
make concessions to secure the equilibrium of the Soviet system, 
Levi makes concessions to maintain the capitalist equilibrium, and 
he does not seem to notice this little difference. We might as well 
say that there is an army in France and there is an army here, a 
police system there and an Extraordinary Commission here. The 
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essential point is — what are the class functions of these 
institutions, and which class do they serve? Whoever makes an 
abstraction of the class lives in the skies, not on earth. And I think 
it would better if our enemies remain in the skies and we remain 
on solid earth”.  

Εποµένως, ο ρόλος της ΝΕΠ και της οικονοµικής πολιτικής γενικά ανάγεται σε 
όργανο το οποίο δεν έχει καµιά ταξική διάσταση από µόνο του, αλλά λαµβάνει την 
ταξική του διάσταση από τους ρόλους που έρχεται να εξυπηρετήσει, όπως ακριβώς 
ο «στρατός», κατ’ επέκταση η «επιστήµη» κτλ. ∆εν έχει τόση σηµασία το όργανο 
καθαυτό, αλλά οι ταξικές λειτουργίες που θα εξυπηρετήσει, κάτι που σηµαίνει ότι 
τα µέσα της οικονοµικής πολιτικής είναι λίγο – πολύ αδιάφορα και σηµασία έχει σε 
ποια ταξική βάση, σε ποιες ταξικές λειτουργίες θα αναπτυχθούν. Μια τέτοια οπτική 
γωνία είναι ασφαλώς λανθασµένη όπως έγινε αργότερα φανερό από τη Μορφωτική 
και Πολιτιστική Επανάσταση στην Κίνα. 

Ορισµένοι δυτικοί ιστορικοί έχουν κάνει επίσης σηµαντικές και πρωτότυπες 
παρατηρήσεις: 

 “An unexpected benefit emerged from the crash of the Soviet system – the 
opening of the state and party archives, both central and local. […] For instance, 
the Russian authorities recently released the hand-written correspondence and 
ciphered telegrams exchanged between Stalin and his party deputy Kaganovich 
during Stalin’s vacations. […] The new information shows beyond doubt - 
contrary to the conclusions of some American and Russian historians - that by 
the mid-1930s Stalin was an unchallenged personal dictator. But it also 
shows the practical limits to Stalin’s power. Urban and rural discontent led 
the Politburo - with Stalin’s acquiescence or approval - to substantially moderate 
its policies during the severe economic difficulties at the end of the first five-year 
plan. Many important aspects of economic policy - both before and after the 
Second World War - were handled by Stalin’s colleagues, or by the various 
departments of state, and Stalin and the Politburo intervened in them only 
occasionally. I was surprised to find, for example, that Stalin did not play a direct 
role in the launching of the Stakhanov movement in 1935 or in the first stages of 
its development. In Soviet economic planning generally, finance and the 
currency were more important than we previously believed; and the State 
Bank and the People’s Commissariat of Finance as well as the State Planning 
Commission played a major role in policy making. […]” (βλ. σχετικά Davies).  

Φυσικά, δεν µπορεί να πάρει κανείς της µετρητοίς τέτοιες κρίσεις, αλλά είναι 
ενδεικτικές του γεγονότος ότι το σοβιετικό σύστηµα προσπάθησε να πάρει υπόψη 
του τα «ηθικά κίνητρα» (πχ σταχανοβισµός) τα οποία αργότερα οι Κινέζοι 
ανέδειξαν σε sine qua non για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού, όπως επίσης και 
τον ρόλο του χρηµατικο-οικονοµικού και νοµισµατικού τοµέα σε συνδυασµό µε τις 
πρακτικές και οικονοµικές αποφάσεις τόσο του Επιτροπάτου της Οικονοµίας όσο 
και της Κρατικής Επιτροπής Σχεδιασµού.  

Ο Trotsky (1922) έγραφε τα εξής: 

“However, insofar as a free market exists, it inevitably gives rise to private capital 
which enters into competition with state capital – at first in the sphere of trade 
only, but attempting later to penetrate into industry as well. In place of the 
recent civil war between the proletariat and the bourgeoisie there has come the 
competition between proletarian and bourgeois industry. And just as the contest 
in the civil war involved in the main which side would succeed in attracting the 
peasantry politically, so today the struggle revolves chiefly around the peasant 
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market. In this struggle the proletariat has mighty advantages on its side: the 
country’s most highly developed productive forces and the state power. On the 
side of the bourgeoisie lies the advantage of greater proficiency and to a certain 
extent of connections with foreign capital, particularly that of the White Guard 
émigrés”. 

Ο ρόλος της παγκόσµιας επανάστασης γίνεται επίσης ξεκάθαρος: 

“Had the victory of the Western European proletariat followed shortly upon the 
victory of the Russian proletariat, this would not only have very much shortened 
the civil war in Russia, but would have also opened up new possibilities of 
organization and technology for the Russian proletariat by firmly coupling soviet 
Russia’s economy to the more advanced economies of other proletarian countries. 
In that case the transition from “War Communism” to genuine socialism would 
doubtless have taken place in a much shorter time and without the convulsions 
and retreats which isolated proletarian Russia has had to endure during these five 
years. The economic retreat, or more accurately the political retreat on 
the economic front became absolutely unavoidable as soon as it became 
finally established that soviet Russia was confronted with the task of 
building her economy with her own organizational and technical forces 
and resources during the indefinite period required to prepare the 
European proletariat for the conquest of power”. 

 

“The soviet state has shifted from the methods of War Communism to the 
methods of the market. The compulsory collections of grain surpluses have been 
replaced by taxes in kind, enabling the peasantry to freely sell its surpluses on 
the market; monetary circulation has been restored and a number of measures 
taken to stabilize the currency; the principles of commercial calculation have been 
reintroduced into the state-owned enterprises and the wages again made 
dependent on skill and output of workers; a number of small and medium 
industrial enterprises have been leased to private business. The gist of the New 
Economic Policy lies in the revival of the market, of its methods and of its 
institutions”. 

 

“The workers’ state, while shifting its economy to the foundations of the 
market, does not, however, renounce the beginnings of planned 
economy, not even for the period immediately ahead. The single fact that the 
whole railway system and the overwhelming majority of industrial enterprises are 
already being operated and financed by the state directly for its account renders 
inevitable that the centralized state control over these enterprises will be 
combined with the automatic control of the market. The state is centring its 
attention more and more on heavy industry and transport, as the foundations of 
economic life, and adjusts its policy with regard to finances, revenues, 
concessions and taxes to a great degree to the requirements of heavy industry 
and transport. Under the conditions of the present period the state economic plan 
does not set itself the utopian task of substituting omniscient prescience for the 
elemental interplay of supply and demand. On the contrary, taking its 
starting point from the market, as the basic form of distribution of goods 
and of regulation of production, our present economic plan aims at 
securing the greatest possible preponderance of state enterprises in the 
market by means of combining all the factors of credit, tax, industry and 
trade; and this plan aims at introducing in the reciprocal relations between the 
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state enterprises the maximum of foresight and uniformity so that by basing itself 
on the market, the state may aid in eliminating the market as quickly as possible, 
above all in the sphere of the reciprocal relations between the state-owned 
enterprises themselves”. 

3. Οι οικονοµικές ιδέες του Τρότσκυ 

 

Η γενική εκτίµηση του Τρότσκυ είναι η εξής: 

“The organization of economy consists in a correct and expedient allocation of 
forces and means among the various branches and enterprises; and in a rational, 
that is, the most efficient utilization of these forces and means within each 
enterprise. Capitalism attains this goal through supply and demand, 
through competition, through booms and crises. Socialism will attain the 
same goal through the conscious up-building first of the national and 
later of the world economy, as a uniform whole. This up-building will 
proceed on a general plan, which takes as its starting point the existing means of 
production and the existing needs, and which will be at one and the same time 
completely comprehensive and extraordinarily flexible. Such a plan 
cannot be made a priori. It has to be worked out by departing from the 
economic heritage bequeathed to the proletariat by the past; it has to be 
worked out by means of systematic alterations and recastings, with 
increasing boldness and resoluteness in proportion to the increase of 
economic “know-how” and technical powers of the proletariat”. 

Η αναγκαιότητα της χρήσης της αγοράς γίνεται πιο ξεκάθαρη στο παρακάτω 
απόσπασµα: 

“It is perfectly clear that a lengthy epoch must necessarily elapse between 
the capitalist régime and complete socialism; and that during this epoch the 
proletariat must, by making use of the methods and organizational forms 
of capitalist circulation (money, exchanges, banks, commercial calculation), on 
an ever increasing control of the market, centralizing and unifying it and thereby, 
in the final analysis, abolishing the market in order to replace it by a 
centralized plan which stems from the whole previous economic development 
and which supplies the premise for the administration of economic life in the 
future. The soviet republic is now following this path. But it still is far nearer to its 
point of departure than to its ultimate goal. The mere fact that the soviet state, 
after being compelled by domestic conditions to adopt War Communism, found 
itself driven by the delay of the revolution in the West to execute a certain retreat 
– a retreat, by the way, more formal than substantial in character – this 
fact has tended to becloud the picture and has afforded the petty-bourgeois 
opponents of the workers’ state a pretext for discerning a capitulation to 
capitalism. In reality, however, the development of soviet Russia proceeds 
not from socialism to capitalism but from capitalism – temporarily 
pressed to the wall by the methods of so-called War Communism – to 
socialism”. 

Στο απόσπασµα αυτό γίνεται ξεκάθαρη η διαλεκτική της αναγκαιότητας από τον 
καπιταλισµό στον σοσιαλισµό, χρησιµοποιώντας στη µορφή αλλά όχι στο 
περιεχόµενο τις οργανωτικές µορφές των καπιταλιστικών εµπορευµατικών 
σχέσεων όπως είναι το χρήµα, οι τράπεζες, οι εµπορικές ανταλλαγές. Για τον 
Τρότσκυ, οι µορφές αυτές θα πρέπει να αντικατασταθούν γρήγορα από τις 
σοσιαλιστικές σχέσεις και να αναδυθεί, σε τελική ανάλυση,  ένα νέο σύστηµα, 
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ευέλικτο και εκτεταµένο όπως εκείνο του γενικού σχεδιασµού της οικονοµίας. Η 
ΝΕΠ δεν συνιστά, εποµένως, µιαν οπισθοδρόµηση του σοσιαλισµού στον 
καπιταλισµό, αλλά µια αναγκαία πορεία από τον καπιταλισµό στον σοσιαλισµό κι 
επίσης οποιαδήποτε οπισθοδρόµηση λαµβάνει χώρα είναι στη µορφή και όχι στο 
περιεχόµενο.  

Όπως έγραφε και ο Bukharin (1921): 

“When the State apparatus is in our hands we can guide it 
in any desired direction. But unless we are at the helm we can 
give no direction at all. Consequently we must seize power and 
keep it and make no political concessions. But we may make many 
economic concessions. But the fact of the matter is we are 
making economic concessions in order to avoid making 
political concessions. We shall agree to no coalition government 
or anything like it, not even equal rights to peasants and workers. 
We cannot do that. The concessions do not in any way change the 
class character of the dictatorship. When a State makes 
concessions to another class it does in no way alter its class 
character, no more than a factory owner, who makes 
concessions to his employees, becomes a worker. If we look 
at it from a social and political standpoint the significance of the 
concessions lies in the pacification and neutralization of the lower 
middle class. Our former investigations brought us to the 
conclusion that the economic difficulties consisted in the 
lack of an incentive to increase production. Now this incentive 
has been offered in the substitution of a tax in kind instead of 
requisitions. Now the peasant knows that he will have to give up 
more if he produces more, but he knows also that he will keep 
more. Experience has already shown that such are his calculations. 
As soon as we decided on this new system at our party congress 
the area under cultivation increased at once to that of 1916 and 
even 1915”.  

Εποµένως, στη βάση της ΝΕΠ βρισκόταν (α) η αναγνώριση ότι δεν πρέπει να 
γίνουν πολιτικές παραχωρήσεις (όπως πχ ένας νέος συνασπισµός πολιτικής 
εξουσίας), (β) η αναγκαιότητα να ουδετεροποιηθεί η µεσαία τάξη και (γ) η 
θεµελιώδης αναγνώριση του γεγονότος ότι χρειάζονται οικονοµικά κίνητρα για να 
αυξηθεί η παραγωγή κι αυτό αποτελεί ιστορική εµπειρία και όχι απλώς οικονοµική 
θεωρητικολογία. Για τον Τρότσκυ, ξεκινώντας από τον αυτοµατισµό της αγοράς το 
πραγµατικό ζητούµενο ήταν η αντικατάστασή του από τον ενσυνείδητο έλεγχο της 
παραγωγής. Όπως έγραφε: “Under the conditions of the present period the state 
economic plan does not set itself the utopian task of substituting omniscient 
prescience for the elemental interplay of supply and demand”.  

Υφίσταται εποµένως µια «µακρά χρονική περίοδος» στην οποία η παντογνωσία και 
πανταχού παρούσα φιγούρα του σχεδιασµού δεν θα µπορεί να αντικαταστήσει την 
«θεµελιώδη αλληλεπίδραση της προσφοράς και της ζήτησης», και αυτή είναι µια 
οικονοµική πραγµατικότητα που δηµιουργεί πολιτικές πραγµατικότητες (Bukharin, 
1921) που δεν µπορούν να αγνοηθούν. Αλλά σε αντίθεση µε τον Μπουχάριν, ο 
Τρότσκυ έβλεπε την πραγµατικότητα διαφορετικά. Για τον Μπουχάριν «από τη 
στιγµή που το κράτος είναι στα χέρια µας µπορούµε να το κατευθύνουµε σε όποια 
κατεύθυνση θέλουµε». Αντίθετα για τον Τρότσκυ είναι απόλυτα ξεκάθαρο πως 
“[t]he soviet republic is now following this path. But it still is far nearer to its 
point of departure than to its ultimate goal”, δηλαδή τέτοιες οικονοµικές πολιτικές 
όπως η ΝΕΠ τοποθετούν αντικειµενικά την ΕΣΣ∆ πιο κοντά στην αρχή της παρά 
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στον τελικό της στόχο που είναι η ενσυνείδητη διεύθυνση της οικονοµίας σε 
αντίθεση µε τους µηχανισµούς της αγοράς και τις επακόλουθες κρίσεις και 
διακυµάνσεις που χαρακτηρίζουν τον καπιταλισµό. 

∆εν αγνοεί τις θεµελιώδεις οικονοµικές ανάγκες και πραγµατικότητες όταν πχ 
γράφει: 

“[…] the utilization of methods and institutions created by capitalism for 
regulating economic life, all workers’ states will, in a greater or lesser degree, 
have to pass through this stage, on the road from capitalism to socialism. In 
other words, every new workers’ government – after unavoidably destroying to a 
greater or lesser degree the capitalist economic organs during the civil war – the 
exchanges, banks, trusts, syndicates – will find itself compelled to restore these 
institutions again, subordinating them politically and organizationally; and 
after linking them up with the entire mechanism of the proletarian 
dictatorship, will have to master them by creative work in order to carry 
out gradually with their aid the reconstruction of economic life on 
socialist beginnings. The greater the number of countries in which the 
proletariat is already in power; and the more powerful is the proletariat seizing 
the power in any country, all the more difficult will it be for capital, or even the 
individual capitalists to emigrate, all the less and all the weaker will be the 
support afforded for sabotage on the part of administrative-technical intellectuals, 
and, in consequence, all the slighter will be the destruction of the material and 
organizational capitalist apparatuses – and all the easier the work of restoring 
them”. 

Είναι, ωστόσο, για τον Τρότσκυ, η ίδια η επέκταση της ταξικής και πολιτικής 
κυριαρχίας του προλεταριάτου εκείνη που τελικά καταστρέφει τους 
ανταγωνιστικούς µηχανισµούς του καπιταλισµού που εκφράζονται στην ελεύθερη 
διακίνηση του κεφαλαίου (σαν µέσου για τη µεγιστοποίηση του κέρδους) σε 
διεθνές αλλά και σε εθνικό επίπεδο, ακόµη και στο επίπεδο του ατοµικού 
καπιταλιστή. Ο Μπουχάριν δεν το είχε κατανοήσει αυτό όταν φαντάζονταν πως ο 
απλός, «εργαλειακός χειρισµός» του κράτους είναι αρκετός για να εξασφαλίσει 
αυτόµατα σχεδόν την εκµετάλλευση των καπιταλιστικών «εργαλείων» για την 
οικοδόµηση του σοσιαλισµού.  

Για τον Τρότσκυ, τα πράγµατα είναι εντελώς διαφορετικά: Η πολιτική και 
οργανωτική υποταγή των καπιταλιστικών οικονοµικών θεσµών στη δικτατορία του 
προλεταριάτου είναι µόνο το πρώτο σκέλος της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Το 
δεύτερο είναι ακόµη δυσκολότερο και αναφέρεται στην κατάκτηση της λειτουργίας 
τους µε οξυδέρκεια και ικανότητα ώστε να επιτευχθεί µε τη βοήθειά τους η 
επαναδιάρθρωση και επαναδόµηση της οικονοµικής ζωής στις αρχές της 
οικοδόµησης του σοσιαλισµού. Και ασφαλώς, µια τέτοια δυνατότητα εξαρτάται από 
τις προοπτικές της παγκόσµιας επανάστασης και τη δυνατότητα του προλεταριάτου 
να πάρει στα χέρια του την εξουσία σε µια σειρά προηγµένων καπιταλιστικών 
χωρών. Αυτό που για τον Μπουχάριν ήταν –όπως αποδείχτηκε- η αρχή και το 
τέλος της σοσιαλιστικής οικοδόµησης- για τον Τρότσκυ δεν ήταν παρά µόνο η 
αρχή. 

Ο Τρότσκυ κατανοούσε την αναγκαιότητα της ΝΕΠ στην καταληκτική του 
παρατήρηση µ’ έναν διαφορετικό τρόπο ως εξής: 

“The speed with which the workers’ state traverses this stage, during which 
socialism while under construction still lives and develops in a capitalist 
integument – this speed, as already indicated will depend, separate and apart 
from the military and political situation, upon the level of organization 
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and culture and the conditions of the productive forces existing when the 
workers’ state comes into power. It is absolutely clear that the higher both of 
these levels are, all the more rapidly will the workers’ state accomplish the 
transition to socialist economy and from this to complete Communism”. 

Εποµένως, ανεξάρτητα από τη στρατιωτική και πολιτική κατάσταση της δικτατορίας 
του προλεταριάτου, «το επίπεδο οργάνωσης και κουλτούρας καθώς και οι 
συνθήκες των παραγωγικών δυνάµεων που υπάρχουν όταν το εργατικό κράτος 
έρχεται στην εξουσία» θα διαδραµατίσουν έναν καθοριστικό ρόλο στο ρυθµό µε 
τον οποίο το εργατικό κράτος θα περάσει στον σοσιαλισµό και στον κοµµουνισµό. 
∆εν αρκεί εποµένως να βλέπει κανείς τον «εργαλειακό» χαρακτήρα του κράτους 
όπως ο Μπουχάριν αλλά χρειάζεται µια ορισµένη ανάπτυξη του επιπέδου των 
παραγωγικών δυνάµεων και ασφαλώς µια εξοικείωση µε τις καπιταλιστικές 
µεθόδους και τεχνικές της παραγωγής στην αρχή της οικοδόµησης του εργατικού 
κράτους. Αυτό είναι ακριβώς που δεν κατανόησαν αργότερα οι Κινέζοι όταν έδιναν 
«το πρόσταγµα στην πολιτική» και όταν µε διοικητικά µέτρα προσπαθούσαν να 
ανεβάσουν το επίπεδο των παραγωγικών δυνάµεων. Οι καπιταλιστικοί θεσµοί 
«πρέπει να συνδεθούν µε ολόκληρο τον µηχανισµό της προλεταριακής 
δικτατορίας, πρέπει να κυριαρχήσουµε σ’ αυτούς µε δηµιουργική δουλειά ώστε 
σταδιακά µε τη βοήθειά τους να αναδιοργανωθεί η οικονοµική ζωή στις αρχές του 
σοσιαλισµού». 

Οι Ellman and Kontorovich (1999) σε σχέση µε τα ζητήµατα αυτά γράφουν τα 
ακόλουθα: 

“The sheer ignorance of the leading economists played an even greater role in the 
failure of the post-1989 policies aimed at the transition to the market. Since the 
1960s, Soviet economists had accumulated a stock of ideas (however 
unworkable) for decentralization within the Soviet system. This stock carried 
them through 1988. When they were called upon to advise on the transition to 
the market, they were unprepared, because such a contingency had previously 
seemed impossible” (pp. 18-19). 

Τα προβλήµατα του οικονοµικού σχεδιασµού  άρχισαν ήδη να γίνονται φανερά από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1920 και τις αρχές της δεκαετίας του 1930. Οι 
υπεύθυνοι των παραγωγικών µονάδων απαιτούσαν αρκετούς πόρους, παρήγαγαν 
λιγότερο σε σχέση µε τι θα έπρεπε και χρέωναν υψηλές τιµές. Και συνεχίζουν 
δίνοντάς µας ορισµένα ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του σοβιετικού σχεδιασµού. 

Ο Ordzhonikidze στα 1931 έλεγε: “From the decrees that are being received I 
guess the impression is that we are idiots. They give us every day decree upon 
decree, each successive one is stronger than the previous and without 
foundation.” (Khlevniuk, 1993, p. 32). Αρκετά χρόνια αργότερα ένας εργολάβος 
στον τοµέα της άµυνας έλεγε σχεδόν τα ίδια: “They would stick their heads into 
every single issue. They would say: ‘This must be so.’ We told them they were 
wrong, but they would demand that things be done they way they said it should 
be done” (Ellman and Kontorovich, 1998, p.47). 

 

Ο Harrison (2002) στην πραγµατικότητα, τονίζει ότι αν δεν υπήρχε το σύστηµα 
του πολιτικού καταναγκασµού, η οικονοµία του σχεδιασµού στην ΕΣΣ∆ θα είχε 
καταρρεύσει κάτω από τις αναποτελεσµατικότητές της, πολλά χρόνια πριν. Και 
επίσης, στην πραγµατικότητα η επιτυχία των διαφόρων µεταρρυθµίσεων 
αποδίδεται από τους Ellman and Kontorovich (1998) όχι σε κάποιο «µεγάλο 
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σχέδιο» αλλά στις ατοµικές προσπάθειες και ικανότητες των µελών της 
νοµενκλατούρας.  

Ο Gregory (2008) σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη του καταλήγει ως εξής σε σχέση µε 
τα καθεστώτα του «υπαρκτού σοσιαλισµού: 

“History shows that nondemocracies are generally characterized by poor 
economic performance, but they tend to be more stable than democracies. 
Economic success is more likely to create democracies than is economic failure. 
[…] Rational dictators may even deliberately block modernization if ensuing 
change threatens to eliminate their political rents. Poorly managed and miserably 
performing dictatorships can have long lives — as North Korea, Cuba, and Africa 
show. Dictators can, in fact, retain power while running their economies into the 
ground as long as they can offer supporters sufficient rents, as the example of 
Robert Mugabwe in Zimbabwe illustrates”.  

Αναµφίβολα, οι απόψεις αυτές, οι οποίες στηρίζονται στην αναζήτηση προσόδων 
(rent seeking) στα πλαίσια του εργατικού κράτους έχουν κάποια βασιµότητα. Το 
πρόβληµα ωστόσο δεν µπορεί να αναχθεί στο συµφέρον της γραφειοκρατίας να 
συµπαραταχθεί µε την οικονοµική καθυστέρηση στην ΕΣΣ∆. Το πρόβληµα είναι 
ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή, οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις µαζί µε τις 
«παρθένες γαίες» του Καζακστάν στη δεκαετία του 1960, δεν µπόρεσαν να 
αναστρέψουν τις τροµερές επιπτώσεις που είχε η γραφειοκρατία στην οικονοµική 
εξέλιξη και πρόοδο του εργατικού κράτους. 

Σε ένα αποκαλυπτικό άρθρο του, ο Slavok Zizek αναφέρει τα εξής:  
 

«In the diaries of Georgi Dimitroff, which were recently published in German 
[δηλ. το 2000] we get a unique glimpse into how Stalin was fully aware what 
brought him to power, giving an unexpected twist to his well-known slogan that 
“people (cadres) are our greatest wealth.” When, at a diner in November 1937, 
Dimitroff praises the “great luck” of the international workers, that they had such 
a genius as their leader, Stalin, Stalin answers: 

“... I do not agree with him. He even expressed 
himself in a non-Marxist way.Decisive are the middle 
cadres."(7.11.37) 

He puts it in an even clearer way a paragraph earlier: 

“Why did we win over Trotsky and others? It is well known that, after 
Lenin, Trotsky was the most popular in our land. 
But we had the support of the middle cadres, and they explained our 
grasp of the situation to the masses ... Trotsky did not pay any attention 
to these cadres.” 

Here Stalin spells out the secret of his rise to power: as a rather anonymous 
General Secretary, he nominated tens of thousands of cadres who owed their rise 
to him... This is why Stalin did not yet want Lenin dead in the early 1922, 
rejecting his demand to be given poison to end his life after the debilitating 
stroke: if Lenin were to die already in early 1922, the question of succession 
would not yet be resolved in Stalin’s favor, since Stalin as the general secretary 
did not yet penetrate enough the Party apparatus with his appointees — he 
needed another year or two, so that, when Lenin effectively dies, he could count 
on the support of thousands of mid-level cadres nominated by him to win over 
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the big old names of the Bolshevik “aristocracy” » (S. Zizek, “Repeating Lenin”, 
πηγή: lacan.org) 

Από την άποψη αυτή δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς για ποιους λόγους µια 
µετριότητα σαν τον Στάλιν αναρριχήθηκε τελικά στη θέση του Γενικού Γραµµατέα. 
Ακριβώς επειδή ανέδειξε τα µεσαία µόνιµα στελέχη και τη µεσαία τάξη, αλλοίωσε 
τον προλεταριακό χαρακτήρα του κόµµατος, δηµιούργησε µια νοµενκλατούρα που 
του ήταν απόλυτα πιστή εφόσον όφειλε την καριέρα της στον ίδιο τον Στάλιν και 
µε τον τρόπο αυτό υπερφαλάγγισε ολόκληρη την παλιά φρουρά και τον ίδιο τον 
Τρότσκυ, φυσικά. Τα µεσαία στελέχη µε τη σειρά τους «εξήγησαν» την πολιτική 
του Στάλιν στις µάζες και µε τον τρόπο αυτό ήταν φυσικό να αποκτήσει την 
πρωτοκαθεδρία και να παγιώσει τελικά την προσωπική του δικτατορία, τις δίκες 
της Μόσχας και την αναγωγή της κατηγορίας του «τροτσκισµού» σε «εχθρού της 
πατρίδας και του λαού».  

Σε σχέση µε το ζήτηµα της προλεταριακής κουλτούρας, ο Τρότσκυ έγραφε στα 
1923: 

“But one may answer: It took thousands of years to create the 
slave-owning art and only hundreds of years for the bourgeois art. 
Why, then, could not proletarian art be created in tens of years? 
The technical bases of life are not at all the same at present and 
therefore the tempo is also different. This objection, which at 
first sight seems convincing, in reality misses the crux of 
the question. […] In a society which will have thrown off the 
pinching and stultifying worry about one’s daily bread, in which 
community restaurants will prepare good, wholesome and tasteful 
food for all to choose, in which communal laundries will wash clean 
everyone’s good linen, […] in such a society the dynamic 
development of culture will be incomparable with anything 
that went on in the past. But all this will come only after a climb, 
prolonged and difficult, which is still ahead of us. And we are 
speaking only about the period of the climb. 

But is not the present moment dynamic? It is in the highest 
degree. But its dynamics is centred in politics. The war and the 
revolution were dynamic, but very much at the expense of 
technology and culture. It is true that the war has produced a long 
series of technical inventions. But the poverty which it has 
produced has put off the practical application of these 
inventions for a long time and with this their possibility of 
revolutionising life. This refers to radio, to aviation, and to many 
mechanical discoveries. 

On the other hand, the revolution lays out the ground for a new 
society. But it does so with the methods of the old society, with the 
class struggle, with violence, destruction and annihilation. If the 
proletarian revolution had not come, mankind would have been 
strangled by its own contradictions. The revolution saved society 
and culture, but by means of the most cruel surgery. All the 
active forces are concentrated in politics and in the 
revolutionary struggle, everything else is shoved back into 
the background and everything which is a hindrance is 
cruelly trampled underfoot. In this process, of course there is 
an ebb and flow; military communism gives place to the NEP, 
which, in its turn, passes through various stages” (Trotsky, 1923). 
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Εποµένως, σε µια περίοδο στην οποία όλες οι δυνάµεις του εργατικού κράτους 
είναι συγκεντρωµένες στην πολιτική, δεν µπορεί κανείς µε επιτυχία να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικονοµίας, την αποτελεσµατικότητα του κεντρικού 
σχεδιασµού, αλλά αντίθετα να υιοθετήσει µια πολιτική τύπου ΝΕΠ που και αυτή 
ακόµα έχει τα στάδιά της.  

“But in its essence, the dictatorship of the proletariat is not an 
organisation for the production of the culture of a new society, but a 
revolutionary and military system struggling for it. One must not forget 
this. […]We have put the cultural questions on the order of the day. By projecting 
our present-day problems into the distant future, one can think himself through a 
long series of years into proletarian culture. But no matter how important and 
vitally necessary our culture-building may be, it is entirely dominated by the 
approach of European and world revolution. We are, as before, merely 
soldiers in a campaign. We are bivouacking for a day. Our shirt has to be washed, 
our hair has to be cut and combed, and, most important of all, the rifle has to be 
cleaned and oiled. Our entire present-day economic and cultural work is 
nothing more than a bringing of ourselves into order between two 
battles and two campaigns. The principal battles are ahead and may be not so 
far off. Our epoch is not yet an epoch of new culture, but only the entrance to it. 
We must, first of all, take possession, politically, of the most important elements 
of the old culture, to such an extent, at least, as to be able to pave the way 
for a new culture. […]The bourgeoisie came into power fully armed with the 
culture of its time. The proletariat, on the other hand, comes into power fully 
armed only with the acute need of mastering culture. The problem of a 
proletariat which has conquered power consists, first of all, in taking into 
its own hands the apparatus of culture – the industries, schools, 
publications, press, theatres, etc. – which did not serve it before, and 
thus to open up the path of culture for itself” (Trotsky, 1923). 

Ο Τρότσκυ, εποµένως, δεν παραλείπει να τονίσει πως η δικτατορία του 
προλεταριάτου δεν είναι ένα «καθεστώς» αλλά µόνον µια µεταβατική περίοδος 
στην ευρύτερη περίοδο της παγκόσµιας επανάστασης, πως η νέα κατάσταση δεν 
µπορεί παρά να προέλθει από την παλιά και πως, επίσης, το βασικό πρόβληµα του 
προλεταριάτου είναι να πάρει στα χέρια του τα υπάρχοντα στοιχεία και το 
apparatus  του καπιταλισµού και να δηµιουργήσει τον δρόµο για την ανάπτυξη για 
µια νέα κουλτούρα και ασφαλώς για νέα οργάνωση της κοινωνίας. 

“The essence of the new culture will be not an aristocratic one for a privileged 
minority, but a mass culture, a universal and popular one. Quantity will pass 
into quality; with the growth of the quantity of culture will come a rise in 
its level and a change in its character. But this process will develop only 
through a series of historic stages. In the degree to which it is successful, it will 
weaken the class character of the proletariat and in this way it will wipe out the 
basis of a proletarian culture” (Trotsky, 1923). 

Για τον Τρότσκυ, ωστόσο, η οικονοµική ζωή δεν είναι µια αφαίρεση αλλά µια 
συγκεκριµένη παραγµατικότητα: 

“Mankind is impelled in its historic ascent by the urge to attain the greatest 
possible quantity of goods with the least expenditure of labor. This material 
foundation of cultural growth provides also the most profound criterion by which 
we may appraise social regimes and political programs. The law of the 
productivity of labor is the same significance in the sphere of human 
society as the law of gravitation in the sphere of mechanics. The 
disappearance of outgrown social functions is but the manifestation of this cruel 
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law that determined the victory of slavery over cannibalism, of serfdom over 
slavery, of hired labor over serfdom. The law of the productivity of labor finds its 
way not in a straight line but in a contradictory manner, by spurts and jerks, 
leaps and zig-zags, surmounting on its way geographical, anthropological and 
specific refractions of the “rule”” (L. Trotsky, 1934, “Nationalism and economic 
life”).  

Παρόµοια, η συµµετοχή του προλεταριάτου στην οικονοµική και πολιτική ζωή του 
εργατικού κράτους, θα πρέπει να περάσει από έναν τύπο µετατροπής της 
ποσότητας σε ποιότητα. Αυτό είναι ξεκάθαρο όταν γράφει: 

“It is impossible to create a class culture behind the backs of a class. And to build 
culture in cooperation with the working class and in close contact with its general 
historic rise, one has to build socialism, even though in the rough. In this 
process, the class characteristics of society will not become stronger, but, on the 
contrary, will begin to dissolve and to disappear in direct ratio to the 
success of the revolution. The liberating significance of the dictatorship of the 
proletariat consists in the fact that it is temporary – for a brief period only – that 
it is a means of clearing the road and of laying the foundations of a 
society without classes and of a culture based upon solidarity” (Trotsky, 
1923). 

Ασφαλώς, η δικτατορία του προλεταριάτου δεν είναι µια ήρεµη περίοδος, αλλά µια 
περίοδος γεµάτη παλινωδίες, desu, πρωθύστερα, καθυστερήσεις και ήττες. 

“In order to explain the idea of a period of culture-bearing in the 
development of the working class more concretely, let us consider 
the historic succession not of classes, but of generations. Their 
continuity is expressed in the fact that each one of them, given a 
developing and not a decadent society, adds its treasure to the 
past accumulations of culture. But before it can do so, each new 
generation must pass through a stage of apprenticeship. It 
appropriates existing culture and transforms it in its own way, 
making it more or less different from that of the older generation. 
But this appropriation is not, as yet, a new creation, that is, it is 
not a creation of new cultural values, but only a premise for them. 
To a certain degree, that which has been said may also be applied 
to the destinies of the working masses which are rising towards 
epoch-making creative work. One has only to add that before 
the proletariat will have passed out of the stage of cultural 
apprenticeship, it will have ceased to be a proletariat” 
(Trotsky, 1923). 

Ο παραλληλισµός µε τις γενεές δηµιουργεί ασφαλώς την ιδέα ότι καµιά τάξη δεν 
µπορεί να παραχωρήσει την εξουσία της και καµιά νέα δεν µπορεί να την αναλάβει 
µε επιτυχία, εκτός αν οι βάσεις έχουν τεθεί για τη νέα τάξη να µπορεί να 
κατανοήσει, να κατακτήσει και να αναπτύξει παραπέρα το υπάρχον απόθεµα 
γνώσης, κουλτούρας και φυσικά υλικής παραγωγής. Είναι ασφαλώς αξιοθαύµαστη 
η παρατήρηση του Τρότσκυ πως: 

“The proletariat found its weapon in Marxism not at once, and not fully even to 
this day. Today this weapon serves political aims almost primarily and 
exclusively. The broad realistic application and the methodological development 
of dialectic materialism are still entirely in the future. Only in a socialist society 
will Marxism cease to be a one-sided weapon of political struggle and become a 
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means of scientific creation, a most important element and instrument of spiritual 
culture” (Trotsky, 1923). 

Τα θεµελιώδη προβλήµατα της οικοδόµησης του σοσιαλισµού αναδεικνύονται ως 
εξής: 

“But it would be naive to think that the proletariat must revamp 
critically all science inherited from the bourgeoisie before applying 
it to socialist reconstruction. This is just the same as saying with 
the utopian moralists: before building a new society, the proletariat 
must rise to the heights of communist ethics. As a matter of fact, 
the proletarian will reconstruct ethics as well as science radically, 
but he will do so after he will have constructed a new 
society, even though in the rough. 

But are we not travelling in a vicious circle? How is one to build a 
new society with the aid of the old science, and the old morals? 
Here we must bring in a little dialectics, that very dialectics 
which we now put so uneconomically into lyric poetry and into our 
office bookkeeping and into our cabbage soup and into our 
porridge. In order to begin work, the proletarian vanguard needs 
certain points of departure, certain scientific methods which 
liberate the mind from the ideological yoke of the 
bourgeoisie; it is mastering these, in part has already mastered 
them. It has tested its fundamental method in many battles, under 
various conditions. But this is a long way from proletarian 
science. A revolutionary class cannot stop its struggle because the 
party has not yet decided whether it should or should not accept 
the hypothesis of electrons and ions, the psychoanalytical theory of 
Freud, the new mathematical discoveries of relativity, etc. True, 
after it has conquered power, the proletariat will find a much 
greater opportunity for mastering science and for revising it. This is 
more easily said than done. 

The proletariat cannot postpone socialist reconstruction until the 
time when its new scientists, many of whom are still running about 
in short trousers, will test and clean all the instruments and all the 
channels of knowledge. The proletariat rejects what is clearly 
unnecessary, false and reactionary, and in the various fields 
of its reconstruction makes use of the methods and 
conclusions of present-day science, taking them necessarily 
with the percentage of reactionary class-alloy which is 
contained in them. The practical result will justify itself generally 
and on the whole, because such a use when controlled by a 
socialist goal will gradually manage and select the methods and 
conclusions of the theory.” (Trotsky, 1923). 

Εποµένως, δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να χρησιµοποιήσει το προλεταριάτο 
τις τρέχουσες τεχνολογικές και επιστηµονικές πρακτικές «ελεγχόµενες από τον 
σοσιαλιστικό στόχο» ώστε σταδιακά να επιλεγούν εκείνες οι µέθοδοι και εκείνα τα 
συµπεράσµατα της ιστορίας πρακτικά δικαιωµένα. Χρειάζονται, εποµένως, 
αφετηριακά σηµεία και συγκεκριµένες επιστηµονικές µέθοδοι (ακόµη και πολιτικές 
όπως η ΝΕΠ θα προσθέταµε) που θα χρησιµοποιηθούν µε σκοπό «να ανοίξει ο 
δρόµος» και να απελευθερωθεί η συνείδηση που θα χτίσει τη νέα κοινωνία. Είναι 
µε αυτή την έννοια που χρειάζεται «ολίγη διαλεκτική» εφαρµοσµένη στην 
πρακτική ζωή, δηλαδή το γεγονός ότι η αναγκαιότητα της εξέλιξης απαιτεί την 
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ύπαρξη ενός αφετηριακού σηµείου, διαφορετικά πέφτουµε σε έναν «ατέρµονα 
κύκλο» και τις ατέρµονες, ατέλειωτες και άχρηστες διαπιστώσεις των ουτοπικών 
σοσιαλιστών. Η δικτατορία του προλεταριάτου, το εργατικό κράτος, η οικοδόµηση 
του σοσιαλισµού στα διάφορα στάδιά του και τελικά η νέα, κοµµουνιστική 
κοινωνία υπακούν σε µια τέτοια διαλεκτική.  

Για τον Στάλιν τέτοια ζητήµατα ήταν λυµένα στα «Οικονοµικά προβλήµατα του 
σοσιαλισµού στην ΕΣΣ∆» όταν έγραφε πως «οι νόµοι της πολιτικής οικονοµίας 
στον σοσιαλισµό είναι αντικειµενικοί νόµοι […] και λειτουργούν ανεξάρτητα από τη 
θέλησή µας». Ο Day (1990) σωστά έχει ανάγει τέτοιες διαστρεβλώσεις στη 
λανθασµένη αντίληψη της διαλεκτικής. Για τη διαλεκτική δεν είναι µόνο σωστό 
πως η ανθρώπινη συνείδηση αντανακλά τους αδήριτους και σιδερένιους νόµους 
της αντικειµενικής πραγµατικότητας, αλλά είναι επίσης σωστό ότι η ανθρώπινη 
συνείδηση δηµιουργεί τον εξωτερικό κόσµο διαµέσου της ζωντανής εργασίας. Πχ « 
… ο κόσµος δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο κι ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αλλάξει 
µε τη δραστηριότητά του» ή «η συνείδηση του ανθρώπου όχι µόνο αντανακλά τον 
πραγµατικό κόσµο αλλά τον δηµιουργεί» και « «θέληση», «πρακτική 
δραστηριότητα» … εµφανίζονται σαν δυο πλευρές, δυο µέθοδοι, δυο µέσα να 
εξαφανιστεί το «µονόπλευρο» τόσο της υποκειµενικότητας όσο και της 
αντικειµενικότητας» (Φιλοσοφικά Τετράδια). 

Στο παραπάνω απόσπασµα του Τρότσκυ (από τα 1923) είναι απόλυτα σωστό πως 
η µαρξιστική θέση της εργασίας που αιτιάται και αλλάζει τον κόσµο ξαναβρίσκει τη 
θέση της στην πολιτική του εργατικού κράτους. Για τον Μπουχάριν τα πράγµατα 
είναι σαφώς πιο απλά και βρίσκονται εγγύτερα στις σταλινικές θέσεις για «άµεση 
αντανάκλαση» και τον χυδαίο υλισµό που κονιορτοποιήθηκε από τον Λένιν στα 
«Φιλοσοφικά Τετράδια». Τέτοιες απόψεις του Μπουχάριν εκτίθενται κατά κόρον 
στο έργο του «Ιστορικός Υλισµός: Ένα κοινωνιολογικό σύστηµα» (Bukharin, 1969, 
σελ. 54, 60, 74-75, 107 και 156). 

Όπως πολύ σωστά γράφει ο Μαντέλ: Ο Τρότσκυ «[δ]εν περιόρισε καθόλου τη 
µεσοπρόθεσµη µοίρα της ΕΣΣ∆ στο δίληµµα είτε επαναστατικός πόλεµος καί 
εδαφικός επεκτατισµός είτε αναπόφευκτη υποχώρηση προς τον καπιταλισµό. 
Αντίθετα, πρότεινε µια πορεία προοδευτικής σταθεροποίησης των κεκτηµένων της 
σοσιαλιστικής επανάστασης, περιµένοντας να ωριµάσουν οι, αντικειµενικές και 
υποκειµενικές, συνθήκες για "επαναστατικές" νίκες στις προηγµένες χώρες. Με 
άλλα λόγια, πρότεινε να µπει η ΕΣΣ∆ στο δρόµο µιας αρχής οικοδόµησης του 
σοσιαλισµού, χωρίς φανφάρες ή αυταπάτες, µε ρεαλιστικό και συνετό τρόπο» (Ε. 
Μαντέλ, «Οι οικονοµικές ιδέες του Τρότσκι και η ΕΣΣ∆ σήµερα»). Αυτό ακριβώς 
αποδεικνύουν και τα αποσπάσµατα από τα γραπτά του Τρότσκυ που δώσαµε µέχρι 
το σηµείο αυτό.  
 
Οι ιδέες του Τρότσκυ µπορούν να γίνουν πιο σαφείς και κατανοητές αν λάβουµε 
υπόψη µας τα ακόλουθα.  
 
Στις 22 Οκτώβρη του 1932, ο Τρότσκυ γράφει στο άρθρο του «Η σοβιετική 
οικονοµία σε κίνδυνο»:  
 
«Εάν υπήρχε ο καθολικός νους, όπως τον περιέγραψε η επιστηµονική φαντασία 
του Λαπλάς, ένας εγκέφαλος που να κατέγραφε ταυτόχρονα όλες τις διαδικασίες 
στη φύση και στην κοινωνία, που να µετράει τη δυναµική των κινήσεών τους, που 
να προβλέπει το αποτέλεσµα της δράσης τους, ένας τέτοιος εγκέφαλος θα 
µπορούσε προφανώς να καταστρώσει εκ των προτέρων ένα αλάθητο και 
εξαντλητικό σχέδιο, αρχίζοντας µε τις ακριβείς εκτάσεις που χρειάζονται για 
ζωοτροφές και φθάνοντας µέχρι το τελευταίο κουµπί για τα σακάκια.  
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»Στην πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία συχνά φαντάζεται ότι διαθέτει 
έναν τέτοιον εγκέφαλο: Για αυτό και αποδεσµεύεται τόσο εύκολα από τον 
έλεγχο της αγοράς και της σοβιετικής δηµοκρατίας. Αλλά στην 
πραγµατικότητα, η γραφειοκρατία σφάλλει τροµερά στην εκτίµηση των 
διανοητικών της ικανοτήτων (...). Οι αναρίθµητοι συµµετέχοντες στην κρατική 
οικονοµία -συλλογικοί, ιδιωτικοί, ατοµικοί- εκδηλώνουν τις απαιτήσεις τους και 
τους συσχετισµούς δύναµης αναµεταξύ τους όχι µόνο µέσα από τις στατιστικές 
εκθέσεις των επιτροπών του σχεδίου, αλλά και µέσα από την αναπόφευκτη 
επίδραση της προσφοράς και ζήτησης. Το σχέδιο ελέγχεται και, ως ένα 
σηµαντικό βαθµό, πραγµατώνεται δια µέσου της αγοράς. Η ρύθµιση της 
ίδιας της αγοράς πρέπει να βασίζεται στις τάσεις που αναδύονται».  
 
Τα λόγια αυτά του Τρότσκυ θυµίζουν καταπληκτικά όσα αργότερα έλεγε ο Hayek 
για να αποδείξει το απραγµατοποίητο του κεντρικού σχεδιασµού. 
 
Γράφει επίσης στην «Προδοµένη Επανάσταση»: «Ενώ η ανάπτυξη της βιοµηχανίας 
και η είσοδος της γεωργίας στη σφαίρα του σχεδιασµού περιπλέκουν εξαιρετικά τα 
καθήκοντα της ηγεσίας, βάζοντας στην πρώτη γραµµή το πρόβληµα της ποιότητας, 
η γραφειοκρατία σκοτώνει τη δηµιουργική πρωτοβουλία και το αίσθηµα 
ευθύνης χωρίς το οποίο δεν υπάρχει και δεν µπορεί να υπάρξει ποιοτική 
πρόοδος. […] Στην εθνικοποιηµένη οικονοµία, η ποιότητα απαιτεί τη δηµοκρατία 
των παραγωγών και των καταναλωτών, την ελευθερία κριτικής και πρωτοβουλία -
όλα πράγµατα ασυµβίβαστα µε το ολοκληρωτικό καθεστώς του φόβου, της 
ψευτιάς και της κολακείας». 
 
Για τον Στάλιν και τον Μπουχάριν οι στόχοι της εκβιοµηχάνισης ήταν απόλυτοι και 
σταθεροί, αποτελούσαν τον στόχο και ταυτόχρονα υπεδείκνυαν αναµφισβήτητα και 
τον τρόπο της σοσιαλιστικής οικοδόµησης. Για τον Τρότσκυ, η συµµετοχή των 
ίδιων των άµεσων παραγωγών, η εργατική δηµοκρατία αλλά και το να λαµβάνεται 
υπόψη η θεµελιώδης οικονοµική πραγµατικότητα της αγοράς ήταν αδήριτες 
αναγκαιότητες που δεν µπορούσαν να ξεπεραστούν µε αποφάσεις, διοικητικά 
µέτρα και την ανάδειξη µιας νέας γραφειοκρατίας µονίµων στελεχών που 
αρκούνταν να εκτελούν τις άνωθεν εντολές και να κάνουν σχέδια επί χάρτου σε 
ότι αφορά το ζωτικό ζήτηµα του κρατικού σχεδιασµού.  
 
Όπως γράφει αλλού ο Τρότσκυ: 
 
“We have learned in the elementary school of Marxism that it is impossible to 
jump from capitalism into the socialist society at one leap. Nor has any of us ever 
interpreted so mechanically Engels’ famous words concerning the leap from the 
kingdom of necessity into the realm of freedom. None of us ever believed that 
upon conquering power a new society could be built overnight. What Engels 
really had in mind was an entire epoch of revolutionary transformations 
which on a world historical scale would indeed signify a “leap”. From the 
standpoint of practical work, however, it is not a leap but a whole system of 
intermeshing reforms, transformations and sometimes very detailed 
undertakings. It is perfectly obvious that from the economic standpoint the 
expropriation of the bourgeoisie is justified to the extent that the workers’ state is 
able to organize the exploitation of enterprises upon new beginnings” (Trotsky, 
1922).  
 
Ενώ εποµένως, το πέρασµα στο κοµµουνισµό είναι ένα ιστορικό άλµα (που 
πραγµατώνεται ως τέτοιο µέσα από µια ολόκληρη εποχή επαναστατικών 
µετασχηµατισµών σε παγκόσµια κλίµακα) σε µια δοσµένη κατάσταση θα πρέπει να 
γίνουν µετασχηµατισµοί, µεταρρυθµίσεις, πολύπλοκοι υπολογισµοί τους οποίους 
κανείς δεν θα πρέπει να ξεχνά και να νοµίζει πως µε πολιτικά και µόνον µέσα 
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µπορεί να αντιµετωπίσει τις αδυσώπητες πραγµατικότητες της παγκόσµιας 
οικονοµίας.  
 
Πολύ συχνά ο Τρότσκυ έχει κατηγορηθεί σαν αντίπαλος της ΝΕΠ και αρκετές άλλες 
σαν υπέρµαχος της ΝΕΠ και της συνέχειας της στην αναγκαστική 
κολλεκτιβοποίηση. Τα πράγµατα δεν είναι τόσο απλά. Όπως εξηγεί ο Τρότσκυ: 
 

“ … the New Economic Policy does not flow solely from the interrelations between 
the city and the village. This policy is a necessary stage in the growth of state-
owned industry. Between capitalism, under which the means of production are 
owned by private individuals and all economic relations are regulated by the 
market – I say, between capitalism and complete socialism, with its 
socially planned economy, there are a number of transitional stages; and 
the NEP is essentially one of these stages” (Trotsky, 1922). 

Εποµένως η ΝΕΠ δεν αντιµετωπίζεται σαν «επιλογή», αλλά σαν ένα από τα 
µεταβατικά στάδια που είναι αναγκαία ανάµεσα στον καπιταλισµό και τον 
σοσιαλισµό-της-σχεδιοποίησης. Κανείς θα µπορούσε να φανταστεί πόσο «εύκολη» 
είναι η κατασκευή ενός σχεδίου της οικονοµίας, πόσο «δραστικά» θα µεταβάλλει 
το επίπεδο των παραγωγικών δυνάµεων κτλ, αλλά η αδήριτη οικονοµική 
πραγµατικότητα είναι ότι, τελικά, κάθε σχέδιο πρέπει να δοκιµαστεί και να περάσει 
από τους µηχανισµούς της προσφοράς και της ζήτησης κι επίσης ότι η µετάβαση σε 
µια σχεδιοποιηµένη οικονοµία απαιτεί µια ολόκληρη µετάβαση.  

Ακόµη και στο πεδίο των σιδηροδρόµων, µια βιοµηχανία στην οποία το σχέδιο 
θεωρείται κατ’ εξοχήν εύκολη υπόθεση, τα πράγµατα δεν είναι καθόλου έτσι. 
Όπως γράφει ο Τρότσκυ: 

“Whether a particular railway is beneficial to the economy can be 
ascertained only through the medium of the market – so long as we have 
not yet elaborated the methods of overall statistical calculations of a 
socialist economy; and these methods, as I have said, can become available 
only as the result of an extensive practical experience gained on the basis of 
nationalized means of production” (Trotsky, 1922).  

Για τον Τρότσκυ, εποµένως, είναι ξεκάθαρο πως οι στόχοι του σχεδίου όπως είναι 
πχ το βασικό ερώτηµα αν µια ορισµένη σιδηροδροµική γραµµή είναι κοινωνικά 
χρήσιµη ή αν η συσσώρευση πρέπει να γίνει σ’ αυτούς και σ’ εκείνους τους 
κλάδους µ’ έναν δεδοµένο ρυθµό, µπορεί να γίνει µόνο µέσω των αγορών, στο 
βαθµό που οι µαθηµατικές και στατιστικές ανάγκες του κεντρικού σχεδιασµού  δεν 
έχουν ακόµη φτάσει σε τέτοιο επίπεδο που να δικαιολογούν την κατασκευή ενός 
αξιόπιστου πλάνου. Φυσικά, οι ίδιες οι µέθοδοι και τεχνικές του σχεδιασµού δεν 
µπορούν παρά «να προκύψουν µόνο σαν αποτέλεσµα µιας εκτεταµένης πρακτικής 
εµπειρίας που θα αποκτηθεί στη βάση των εθνικοποιηµένων µέσων παραγωγής». 
Για να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο, ασφαλώς θα πρέπει κανείς να θέλει να το 
κάνει αντί να παλινωδεί ανάµεσα στα δυο άκρα, πλήρης ελευθερία της αγοράς από 
τη µια και κεντροποιηµένος σχεδιασµός βασισµένος σε ανεπαρκή στοιχεία από την 
άλλη, κάτι που χαρακτήρισε τον σχεδιασµό στην ΕΣΣ∆. 

“Which line should be expanded and which one should be contracted? What 
rolling stock and what personnel should a given line have? How much freight 
could the state transport for its own needs and what share of the carrying 
capacity should be allotted for the needs of other organizations and private 
individuals? All these questions – at the given historical stage – cannot be 
resolved except by fixing rates for transportation, by correct bookkeeping, and 
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exact commercial calculation. Only by maintaining a profit and loss balance 
between the various sections of the railway network, coupled with the 
same sort of balance among other branches of economy, will we be able 
to elaborate methods of socialist calculation and the methods for a new 
economic plan. Hence flows the necessity – even after all the railways have 
become state property – of permitting individual railway lines or groups of lines to 
retain their economic independence, in the sense of their being able to adjust 
themselves to all the other economic enterprises upon which they depend or 
which are serviced by them. In and of themselves abstract plans and formal 
socialist aims do not suffice to switch the operation of railways from the capitalist 
over to the socialist track. For a certain and rather long period of time, the 
workers’ state shall have to utilize capitalist methods, that is, methods of 
the market, in operating the railway network” (Trotsky, 1922).  

Εποµένως το πρόβληµα του οικονοµικού υπολογισµού δεν µπορεί να λυθεί χωρίς 
να καταφύγουµε σε µεθόδους κέρδους – κόστους, τιµολόγησης µε βάση ακριβή 
οικονοµικά και στατιστικά δεδοµένα. “The foregoing considerations apply even 
more obviously to industrial enterprises which were not any way nearly so 
centralized and so normalized under capitalism as the railway lines. With the 
liquidation of the market and of the credit system each factory resembled a 
telephone whose wires had been cut” (Trotsky, 1922).  

Και ο Τρότσκυ είναι ακόµη µια φορά εντελώς ξεκάθαρος όταν γράφει: 

“Before each enterprise can function planfully as a component cell of the socialist 
organism, we shall have to engage in large-scale transitional activities of 
operating the economy through the market over a period of many years. And in 
the course of this transitional epoch each enterprise and each set of 
enterprises must to a greater or lesser degree orient itself independently 
in the market and test itself through the market. This is precisely the gist 
of the New Economic Policy: while politically it has meant that concessions to 
the peasantry have taken the limelight, it is of no lesser importance as an 
unavoidable stage in the development of state-owned industry during the 
transition from capitalist to socialist economy” (Trotsky, 1922).   

Θα πρέπει, εποµένως, να κατανοήσει κανείς τη ΝΕΠ στη σωστή της διάσταση σαν 
ένα «αναγκαίο στάδιο στην ανάπτυξη της κρατικοποιηµένης βιοµηχανίας κατά τη 
διάρκεια της µετάβασης από την καπιταλιστική στη σοσιαλιστική οικονοµία». ∆εν 
θα πρέπει να κατανοήσει κανείς τη ΝΕΠ σαν «υποχώρηση», «καθυστέρηση» ή 
ακόµη και σαν τελικό στόχο, αλλά απλά και µόνο σαν ένα αναγκαίο στάδιο στην 
πορεία της κρατικοποιηµένης βιοµηχανίας προς ανώτερες κοινωνικές και ταξικές 
σχέσεις. Και στην πορεία αυτή, οι καπιταλιστικοί υπολογισµοί, το κέρδος, η 
αξιολόγηση της κάθε επιχείρησης στην ίδια την αγορά, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται παρόµοια σαν υποχώρηση» ή «καθυστέρηση» αλλά αντίθετα σαν 
αναγκαία στάδια της µετάβασης. Για τον Τρότσκυ δεν επρόκειτο για «οικονοµική 
υποχώρηση» αλλά για «πολιτική υποχώρηση στο µέτωπο της οικονοµίας».  

Στη Θέση 22, ο Τρότσκυ γράφει τα εξής, τα οποία έχουν τη σηµασία τους σήµερα 
που από τόσες πολλές και διαφορετικές πλευρές ακούµε για την πλήρη αποτυχία 
του σοσιαλισµού ν’ ανασυγκροτήσει τις παραγωγικές δυνάµεις κι εποµένως 
οδηγήθηκε στην πλήρη καταστροφή: 

“Completely untenable and historically absurd is the contention that the decline of 
Russia’s productive forces is a product of the irrationality of socialist or 
communist economic methods. In point of fact this decline came above all as a 
result of the war and then as a result of the revolution, in the form it assumed in 
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Russia, that of a bitter and protracted civil war. The Great French Revolution 
which created the premises for the mighty capitalist development of France and 
the whole of Europe had for its immediate result the greatest devastation and 
decline in economic life. Ten years after the start of her Great Revolution, France 
was poorer than before the revolution. The circumstance that the soviet republic’s 
industry did not produce last year more than a quarter of the average pre-war 
output does not go to prove the bankruptcy of socialist methods. Because it has 
not even been possible to apply these methods as yet. All this shows is the 
extent of economic, disorganization unavoidably attendant on revolution as such. 
But so long as class society exists, among mankind, every great advance will 
ineluctably be paid for by the sacrifice of human lives and material 
wealth – whether the transition be from feudalism to capitalism or the 
incomparably more far-reaching transition: from capitalism to socialism” (Trotsky, 
1922, “The economic standpoint of Soviet Russia from the standpoint of the 
socialist revolution” (Theses), December 1, 1922).  

 Στα 1923 έγραφε: 

“Thus for the coming period our task is to determine the general direction, and is, 
to a considerable extent, of a preparatory character. It cannot be defined by any 
single formula, but presupposes a constant and vigilant adaptation of the 
guiding economic apparatus, of its basic tasks, methods and practice to 
the phenomena and conditions of the market. Only at the final stage of their 
development can and must the methods of planned industry subordinate the 
market to themselves, and by this very fact abolish it” (L. Trotsky, 1923, “Theses 
on industry”).  

Εποµένως µόνο στο τέλος µιας µακράς περιόδου προσαρµογής στις µεθόδους και 
στις πραγµατικότητες της αγοράς, µπορεί να υποταχθεί η αγορά στις ανάγκες της 
σσχεδιαζόµενης βιοµηχανίας κι εποµένως τελικά να καταργήσει ή να «αποπέµψει» 
την αγορά. 

Στη βάση αυτή βρίσκεται ένας «πραγµατισµός» που δικαιολογείται τόσο από το 
χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάµεων στην ΕΣΣ∆ όσο και από 
τις συνθήκες της καπιταλιστικής περικύκλωσης, δηλαδή την αποτυχία της 
επανάστασης στη Γερµανία: 

“Just as the Communist workmen at the Reno works cannot ignore the conditions 
of capitalist production, of the market and the sale of labour power, so the 
Russian Workers’ Republic cannot artificially isolate itself from the 
International conditions of capitalist production. The capitalist foremen at 
the Reno works and the bourgeois governments the world over still represent an 
important and indisputable fact. We are compelled to reckon with this fact, i.e., 
to enter into relations with the existing governments, conclude 
agreements with the capitalists, and buy and sell” (Trotsky, 1922, “The 
contradictions of Soviet policy”).  

Και επίσης:  

“The collapse of the German revolution ushered in a new era in the development 
of Europe, and in part throughout the world. We characterized this new period as 
the period of the coming to power of the democratic-pacifist elements of 
bourgeois society” (L. Trotsky, 1924, “Perspectives of world development”). 

Στα 1923 ο Τρότσκυ έγραφε: 
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“It is precisely the kulak, the retailer, the new merchant, the urban broker, who 
seek a market link with the peasant producer of grain and buyer of industrial 
products, and endeavor to crowd the Soviet state out of this smychka. It is 
precisely on this field that the main battle is now developing. Here too, politics 
serves economic interests” (Trotsky, 1923, “The New course”, Appendix III). 

Σε τι οφείλεται η δήθεν «ενδογενής» τάση του εργατικού κράτους να αυξάνει 
υπερβολικά τις δαπάνες παραγωγής και να καταλήγει σε ποσότητα αλλά όχι σε 
ποιότητα και αποτελεσµατική παραγωγή; 

“The adaptation of industry to the peasant market poses before us in the first 
place the task of lowering the cost price of industrial products in every way. The 
cost price, however, depends not only on the organization of the work in a given 
factory, but also on the organization of the whole of state industry, state 
transportation, state finances, and the state trade apparatus. 

If there is a disproportion between the different sections of our industry, 
it is because the state has an enormous unrealizable capital that weighs 
upon all of industry and raises the price of every yard of calico and every box of 
matches. If the staves of a barrel are of different length, then you can fill it with 
water only up to the shortest stave; otherwise, no matter how much water you 
pour in, it pours out. If the different parts of our state industry (coal, metals, 
machinery, cotton, cloth, etc.) do not mesh with each other, or with 
transportation and credit, the costs of production will likewise include the 
expenditures of the most inflated branches of industry and the final result will be 
determined by the less developed branches. The present selling crisis is a harsh 
warning that the peasant market is giving us: Stop jabbering about the smychka; 
realize it!” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Οι κίνδυνοι της αγοράς και της ΝΕΠ έχουν γίνει πλέον ορατοί στον Τρότσκυ αλλά 
και στους περισσότερους µπολσεβίκους: 

“Private trading capital is now realizing considerable profits. It is less and less 
content with operating as a middleman. It tries to organize the producer and to 
rent industrial enterprises from the state. In other words, it is recommencing the 
process of primitive accumulation, first in the commercial field and then in the 
industrial field. It is plain that every failure, every loss that we experience, is a 
plus for private capital: first, because it weakens us, and then because a 
considerable part of this loss falls into the hands of the new capitalist” (Trotsky, 
1923, op. cit).  

Ποιος είναι ο δρόµος για να καταπολεµηθεί η τάση αυτή; 

“What instrument do we have at our disposal to fight successfully against private 
capital under these conditions? Is there such an instrument? There is a 
consciously planned approach to the market and to economic tasks in general. 
The workers’ state has in its hands the fundamental productive forces of industry 
and the means of transportation and credit. We do not need to wait until a partial 
or general crisis discloses the lack of coordination of the different elements of our 
economy. We do not need to grope in the dark, because we have in our hands 
the principal playing cards of the market. We can and this we must learn! 
evaluate better and better the fundamental elements of the economy, 
foresee their future mutual relationships in the process of production and 
on the market, bring into harmony quantitatively and qualitatively all the 
branches of the economy, and adapt the whole of industry to rural 
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economy. That is the real way to work for the realization of the smychka” 
(Trotsky, 1923, op. cit).  

Η πρόταση του Τρότσκυ είναι ότι, σε τελική ανάλυση, οι µηχανισµοί της αγοράς 
υπόκεινται σε χειρισµό και ότι τα «θεµελιώδη χαρακτηριστικά της οικονοµίας» 
(δηλαφδή η προσφορά και ζήτηση, σύµφωνα µε προηγούµενα αποσπάσµατα του) 
µπορούν να αξιολογηθούν, να προβλεφθούν, να επιτευχθεί «ποσοτικά και 
ποιοτικά» µια ισορροπία ανάµεσα στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας, χωρίς 
προφανώς να έχει κανείς ανάγκη πια το ιδιωτικό κεφάλαιο και τους επιµέρους 
καπιταλιστές. 

“The correct posing of the work of our State Planning Commission is the direct 
and rational way of approaching successfully the solution of the questions relating 
to the smychka not by suppressing the market, but on the basis of the 
market. This the peasant does not yet understand. But we ought to understand 
it; every communist, every advanced worker, ought to understand it” (Trotsky, 
1923, op. cit). µε την έννοια αυτή, η ίδια η smychka δεν µπορούσε και δεν έπρεπε 
να κατανοηθεί έξω από τα πλαίσια της αγοράς –κάτι που ο αγρότης δεν κατανοεί- 
αλλά µέσα στα πλαίσια των µηχανισµών της αγοράς όπως λέει η «κοινή λογική» 
και όπως η Κρατική Επιτροπή Σχεδιασµού θα έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα απ’ τον 
καθένα. 

Και ο βασικός τρόπος µε τον οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί κάτι τέτοιο είναι 
απόλυτα σαφής: “In order to organize and develop agricultural credits, the state 
needs a substantial revolving fund. In order to procure it, its industry must 
yield profits, which is impossible unless its constituent parts are 
rationally harmonized among themselves” (Trotsky, 1923, op. cit). 

Η βιοµηχανία, εποµένως, πρέπει να δηµιουργήσει κέρδη, µε βάση τα οποία θα γίνει 
ένα ταµείο πίστωσης για τον αγροτικό τοµέα. Αλλά, η βιοµηχανία δεν µπορεί να 
δηµιουργήσει κέρδη αν οι επιµέρους επιχειρήσεις δεν λειτουργούν σύµφωνα µε τα 
κριτήρια του κέρδους µε δεδοµένη τη τεχνολογία τους και τις συνθήκες της 
ζήτησης, αν δηλαδή «οι συνιστώσες δεν είναι ορθολογικά εναρµονισµένες µεταξύ 
τους». Μόνο µε αυτό τον τρόπο, ο Τρότσκυ έβλεπε να επιτυγχάνεται ο βασικός 
πολιτικός στόχος της smychka, δηλαδή η πολιτική συµµαχία ανάµεσα στην 
εργατική τάξη και το 80% του αγροτικού πληθυσµού. Οι ίδιες απόψεις 
εκφράζονται όταν ο Τρότσκυ γράφει: 

“In view of the general economic structure of our country, the restoration of State 
industry is narrowly bound up with the development of agriculture. The necessary 
means for circulation must be created by agriculture in the form of a surplus of 
agricultural products over and above the village consumption before industry will 
be able to make a decisive step forwards. But it is equally important for the 
State industry not to lag behind agriculture, otherwise private industry 
would be created on the basis of the latter, and this private industry 
would in the long run swallow up or absorb State industry [...] The 
question of creating surplus value in State industry is the fateful 
question for the soviet power, i.e., for the proletariat” (L. Trotsky, 1923, 
“Theses on industry”). 

Οι πραγµατικοί κίνδυνοι όπως τους έβλεπε ο Τρότσκυ ήταν οι εξής: 

“(a) If we try to outstrip economic development by means of our planned 
interference, and to replace the regulating function of the market by 
administrative measures which have no basis in actual experience, then 
partial or general economic crises are inevitable, such as occurred in the 
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epoch of military communism; (b) If centralised regulation lags behind the clearly 
matured need for it, we shall have to solve economic questions by the wasteful 
methods of the market in cases where timely economic-administrative 
interference could obtain the same results in a shorter space of time and with a 
smaller expenditure of effort and resources” (Trotsky, 1923, op. cit.).  

Εποµένως η αλληλεπίδραση ανάµεσα στις δυνάµεις της αγοράς και τις δυνάµεις 
του κεντρικού σχεδιασµού είναι sine qua non. Αν κανείς αφεθεί σε διοικητικά 
µέτρα της Επιτροπής Σχεδιασµού που δεν έχουν σχέση µε τα πραγµατικά δεδοµένα 
των αγορών, τότε θα οδηγηθεί σε κρίσεις. Αν πάλι ο κεντρικός σχεδιασµός αφεθεί 
να υστερεί χρονικά και η αγορά να δίνει λύσεις (µε τις µεθόδους 
«κατασπατάλησης» που την χαρακτηρίζουν, τότε ο κεντρικός σχεδιασµός δεν θα 
έχει παρέµβει αποφασιστικά για να λύσει προβλήµατα που ο µηχανισµός των τιµών 
και οι αγορές µπορούν να λύσουν µόνο µε καθυστερήσεις και κατασπατάληση των 
πόρων. Είναι, ασφαλώς, αξιοσηµείωτο, ότι ο Τρότσκυ εδώ δεν αναφέρεται στο 
µηχανισµό των τιµών και τις αγορές σαν πηγές «µερικών ή γενικών οικονοµικών 
κρίσεων» αλλά τις βλέπει κυρίαρχα σαν αποτέλεσµα των διοικητικών και 
συγκεντρωτικών µέτρων που αγνοούν τα θεµελιώδη οικονοµικά δεδοµένα των 
αγορών.  

Ο βασικός µηχανισµός αποτυχίας της αγοράς για τον Τρότσκυ, έγκειται στο 
γεγονός ότι δεν µπορεί να λύσει το βασικό πρόβληµα ανάµεσα στην βαριά και 
ελαφρά βιοµηχανία: 

“The question of the mutual relations between light and heavy industry can by no 
means be solved in accordance with supply and demand, since this would lead in 
a few years to a smashing up of heavy industry with the prospect of its 
subsequent restoration as a result of market pressure, but, in that case, on the 
basis of private property” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Ποια είναι η λύση σε αυτή την αποτυχία της αγοράς; Η λύση είναι να 
λειτουργήσουν οι επιχειρήσεις µε βάση τα κριτήρια του κέρδους αλλά το κράτος να 
έχει την ευθύνη του γενικού οικονοµικού σχεδιασµού και της γενικής 
κατεύθυνσης: 

“Thus, in contra-distinction to capitalist countries, in our country the principal 
plan is not confined to individual trusts and syndicates, but embraces 
industry as a whole; more than that, the State plan must cover the 
mutual relations of industry, on the one hand, to agriculture, finances, 
transport, trade – home and foreign, on the other. In other words, in so far 
as the State remains not only the owner but the active master-spirit with regard 
to the majority of the productive forces of industry and transport, and with regard 
to the means of credit, the principal plan under the conditions of the new 
economic policy will remain much the same as obtained during the epoch of 
military communism, but it differs in the most radical manner in its methods. The 
administration of the chief committees is substituted for economic 
manœuvring” (Trotsky, 1923, op. cit). 

Και πιο κάτω: 

“The greater part of State industry is organised in the shape of trusts, i.e., as 
associations which are endowed with a wide measure of economic autonomy and 
which appear on the market as free trading organisations. The fundamental 
problem of these economic associations, as well as of the separate enterprises of 
which the former are composed, is the extraction and the realisation of 
surplus value for the purpose of State accumulation which alone can 
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guarantee the raising of the material level of the country and the 
socialist reconstruction of its whole economy” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Η αναρχία της καπιταλιστικής παραγωγής, µέρος της οποίας είναι η άγνοια και η 
αδιαφορία ακόµη για τις γενικές οικονοµικές συνθήκες θα πρέπει ν αντικατασταθεί 
από τον εξορθολογισµό και την παρέµβαση του κράτους: 

“The preparation must be based on economic foresight and consist in 
conveying instructions to the corresponding economic organs with regard to 
various phenomena which will either inevitably or in all probability arise at such 
and such an economic juncture (in connection with the appearance of corn of the 
new harvest on the market, with the flow of money to the village, &c., &c.), and 
in making such foresight as definite as possible in its application to individual 
branches of industry or to particular districts, in publishing model calendars 
supplying directions as to the necessary measures which are to be taken 
in order to make the best use of the expected situation” (Trotsky, 1923, op. 
cit). 

Τόσο η θεµελιώδης οικονοµική πραγµατικότητα όσο, αναµφίβολα, και ο 
διαβλεπόµενος ρόλος µιας ενδιάµεσης γραφειοκρατίας απασχολεί τον Τρότσκυ από 
τα 1923 κιόλας: 

“It is necessary to fight by the means of the State Planning Commission against 
the creation of all sorts of temporary and casual commissions of inquiry, together 
with directive, advisory, and provisional committees, which are the greatest evil 
of our State work. It is necessary to secure regular work through normal 
and permanent organs” (Trotsky, 1923, op. cit). 

Ο Τρότσκυ είναι επίσης ξεκάθαρος πάνω στα ζητήµατα της τεχνικής 
αποτελεσµατικότητας (όπως θα λέγαµε σήµερα) και του κέρδους µε σκοπό την 
εντατικοποίηση της συσσώρευσης και τα πολλαπλασιαστικά της αποτελέσµατα 
στην κατανάλωση: 

“The way out of the difficulty is a radical concentration of production on those 
enterprises which are technically the most perfect and geographically the 
most conveniently situated. All sorts of indirect and secondary considerations put 
forward against it, however essential they may be in themselves, must be pushed 
aside in front of the fundamental economic problem, namely, the providing of the 
State industry with the necessary circulating means, the lowering of the cost of 
production, the expansion of the market, the extraction of profit” 
(Trotsky, 1923, op. cit). 

Επίσης: “The independent accounts of each factory must not only provide 
the means of determining its profits and its growth or decline, but must 
also serve as the general basis of a premium system strictly adjusted to 
the peculiarities of the enterprise” (Trotsky, 1923, op. cit). 

Η ανάγκη για ένα γενικευµένο σύστηµα εισροών – εκροών ήταν επίσης ξεκάθαρη 
για τη λύση του προβλήµατος του οικονοµικού υπολογισµού: 

“To work out methods of uniform book-keeping, to see to it that it be 
really carried out and made more and more accurate, all this must 
constitute one of the most important problems of the leading economic 
establishments in general and of the State Planning Commission in 
particular, this work having for its aim the attaining of a single real 
balance from which can be estimated the position of State industry, and, 
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later on, of the whole State economy in general” (Trotsky, 1923, op. cit., 
υπογράµµιση στο κείµενο).  

Αναφορικά µε τους µισθούς συναντούµε ορισµένες πρωτότυπες θέσεις: 

“ […] workers of similar or equivalent skill should be drawing 
approximately equal remuneration in different branches of industry, and 
as far as possible independent of the fluctuations of the market; at the 
same time the individual wage in reality should be proportional to the actual 
output. The corresponding State organs must, hand-in-hand with the trade 
unions, direct their efforts towards coming to a more favourable agreement in a 
given branch of industry which will serve the interests of the workers not only of 
this or that branch, but also those of the working class as a whole, by increasing 
the earnings in the backward branches and, above all, in the heavy industry and 
transport” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Σε ότι αφορά τους µισθούς των διευθυντικών στελεχών: “It is necessary to take 
regular and systematic measures towards improvement in all these directions. In 
particular, the remuneration of the managers of enterprises should be made to 
depend upon the credit or debit balance, as wages do upon output” (Trotsky, 
1923, op. cit). Και αυτή η πρακτική θα πρέπει να εξηγηθεί στις µάζες σαν ορθή: 

“It must be made plain to the mass of the workers that a director striving to 
make the enterprise profitable serves the interests of the working class just as 
much as a trade-union worker who strives to raise the workman’s standard of 
living and to safeguard his health” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Το πρόβληµα της ενδιάµεσης γραφειοκρατίας πρέπει επίσης να αντιµετωπισθεί: 

“Specialisation in different kinds of practical activity, however, ought to be closely 
connected with a raising of the theoretical and political level and with a closer 
contact with the Party; otherwise specialisation might prove injurious to 
the Party as a superficial knowledge of everything is detrimental to any 
economic enterprise. The Party and the trade unions must pay the most 
serious attention to the question of increasing the number of working-men 
managers of industry and especially of Communists in managerial posts at all 
the stages in the economic hierarchy” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Για τον Τρότσκυ, το Κόµµα, η Σοβιετική Ένωση, η λύση των οικονοµικών 
προβληµάτων είναι άρρηκτα συνδεδεµένα µε µια διαλεκτική ενότητα: 

“The Party will accomplish its historic mission only if the economic experience of 
the whole Party grows together with the growth in size and complexity of the 
economic problems which the Soviet power has to face” (Trotsky, 1923, op. cit).  

Μετά τη δηµοσίευση των πρώτων στατιστικών αποτελεσµάτων ο Τρότσκυ έγραφε: 

“Socialism is a keeping of accounts. Under the conditions of the New Economic 
Policy only the forms of our account keeping are different from those which we 
endeavoured to employ during the period of Military Communism, and which will 
receive their final form with the development of socialism. But socialism is 
account keeping, and at present, in the new stage of the new economic policy, it 
is possibly of even greater importance than when socialism has been finally 
established. For then account keeping will be purely of an economic 
character, whereas now it is bound up with complex political problems. 
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And so, in these comprehensive tables and estimates, we see for the first time 
the Socialist State taking into account all branches of economy, their relations to 
one another and to their development. This is undoubtedly a great victory. The 
very possibility of doing this is an undoubted testimony both to our material 
economic achievements, as also to our success in taking into account every 
detail, in generalisation, and in directing economic thought. […] It is precisely 
problems of a higher order which these comprehensive tables of the Gosplan 
place before us. We desire to subject them to an analysis” (L. Trotsky, 1924, 
“Towards capitalism or towards socialism? The language of figures”). 

Και κάνει µια σηµαντική παρατήρηση σε σχέση µε τις προβλέψεις των αστών 
οικονοµολόγων και τις προβλέψεις του εργατικού κράτους: 

“Our statistics stand in a fundamentally different position. They exercise decisive 
influence in the institutions which direct our national economy. Estimates are 
here not merely the product of passive forecast, but they are the pivot of 
active economic observation” (Trotsky, 1924, op. cit), δηλαδή δεν µοιάζουν µε 
τη δουλειά ενός αστρονόµου που προβλέπει εκλείψεις και τροχιές αλλά εκφράζουν 
τη διαλεκτική του Είναι και της συνείδησης στην αµοιβαία τους αλληλεξάρτηση.  

“When the table says that our exports should rise from 462,000,000 roubles in 
the current year to 1,200,000,000 roubles in 1925-26, that is by 160 per cent, 
this is not merely a forecast, it is an instruction. On the basis of what we 
have already achieved, we are shown here what more we must do. […] this again 
is not merely a passive calculation, but a statistical well-founded practical 
task of the first importance, and this is precisely the character of the table 
from beginning to end. It is a dialectical combination of a theoretical 
forecast with practical observation, i.e., the combining in calculation of 
objective conditions and tendencies with the subjective formulation of 
the economic tasks confronting the workers’ and peasants’ State. Herein 
lies the fundamental distinction between the Gosplan tables and all possible 
statistical data, accounts and forecasts of any capitalist State. Herein also […] 
lies the gigantic superiority of our – that is, of socialist – methods over 
capitalist methods” (Trotsky, 1924, op. cit). 

Και σηµειώνει για να τονίσει αυτό το ιστορικό βήµα, στο οποίο απ’ ότι φαίνεται 
ελάχιστη σηµασία έχει δοθεί στη σχετική βιβλιογραφία: 

“Even though it may be only roughly, and in a preliminary way, we have now 
made our calculations; we have now defined quantitatively the relation 
between socialism and capitalism in our national economy, both for to-day 
and for tomorrow. We have thereby obtained valuable practical material for a 
reply to the historic question [posed by Lenin]  – “Who Whom?” (Trotsky, 1924, 
op. cit). 

Σε σχέση µε το βασικό ερώτηµα των κοινωνικών δυνάµεων πίσω από την 
οικονοµική ανάπτυξη του εργατικού κράτους, ο Τρότσκυ, απαντά µε εκπληκτική 
µαθηµατική ακρίβεια:  

“We know very well, of course, that the social forms of our economic 
development are of dual character, since they are based on both co-operation 
and antagonism of the capitalist and socialist methods and aims. The new 
economic policy has to work under these conditions of our development; therein 
lies its fundamental content. But such a general idea of the antagonism within our 
development is no longer sufficient for us. We seek and demand a 
measurement as accurate as possible of these economic antagonisms, 
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that is to say, we demand not only the dynamic coefficients of the general 
development, but comparative co-efficients of the specific gravity of this or 
that tendency. On the reply to this question depends much; more correctly 
speaking, everything in our internal and our external policy” (Trotsky, 1924, op. 
cit). 

Και φυσικά, ο λόγος είναι απλός: 

“But it is precisely the fact that it is from the market – from a capitalist element – 
that the impetus has come, which has fed and is feeding the malevolence of the 
bourgeois theoreticians and politicians. The nationalisation of industry and the 
planned orderly methods of conducting the national economy had been hopelessly 
compromised by the very fact of the transition to the new economic policy, and 
still more by the undoubted economic success of the latter. This is the reason 
why only the reply to our second question regarding the social forms of 
our economy can give a socialist estimate of our development” (Trotsky, 
1924, op. cit). 

Η απάντηση του Τρότσκυ, µε βάση τους πίνακες της Gosplan, είναι η εξής: 

“We see that during last year and the current year, that is to say, in years of 
intense economic progress, the share of State industry increased by 3 per cent, 
while that of the private industries decreased by that amount. This percentage is 
the measure for this short period of the growing preponderance of socialism over 
capitalism. This percentage may appear insignificant, but in reality its 
symptomatic significance is enormous […] [N]ationalised industry had not only 
not lost ground, but, on the contrary, had succeeded in outstripping private 
capitalist industry by 3 per cent. This is the great symptomatic significance of this 
small figure” (Trotsky, 1924, op. cit). 

Σε σχέση µε τη πολιτική συµµαχία αγροτών και εργατών διαβάζουµε και πάλι µια 
θέση του γνωστή από τα 1923: 

“We must not, however, forget for a moment that this relation is a dynamic one, 
and that the leading rôle in this complex dynamic process is played by industry. 
This signifies that although the product of agriculture, and particularly its 
commodity portion, determines to a certain extent the limits of the development 
of industry, these limits are not hard and fast. This means that industry may 
develop even by a greater sum than that represented by the increase in the 
harvest. The mutual relations are even more complex. Industry, while depending 
mainly on the countryside, and developing as a result of the development of the 
latter, nevertheless more and more becomes itself a big market for its own 
products” (Trotsky, 1924, op. cit). 

Ο Τρότσκυ καταλήγει µε µια βασική παρατήρηση: 

“So far the advantages of State direction of national economy were not utilised in 
the sphere of production itself, that is to say, in the organisation and co-
ordination of the material processes, but in the sphere only of productive 
distribution, e.g., the supplying separate branches of industry with raw material, 
equipment, and so on. Or, to speak in the language of the market, it has been 
limited to supplying industry with working, and to a certain extent with 
basic, capital. […] This advantage of socialist economy within the last few years 
proved a veritable salvation for the national economy. In spite of mistakes often 
made in the distribution of funds, we have nevertheless distributed them on the 
whole far more economically and expediently than could possibly have been done 
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had the restoration of industry been proceeding under capitalist forms of 
production. Only thanks to this have we been able in such a short period to reach 
the present level without the help of foreign loans” (Trotsky, 1924, op. cit). 

Ο Τρότσκυ κλείνει µε µια σηµαντική παρατήρηση: “The comprehensive tables of 
the Gosplan lead back in an unbroken thread to the Communist Manifesto of 
Marx and Engels, and they lead forward to the future socialist society. Over all 
these dry columns of figures hovers the spirit of Lenin” (Trotsky, 1924, op. cit). 

Στα 1931, σ’ ένα γράµµα του στα µέλη της Γερµανικής Αριστερής Αντιπολίτευσης, 
ο Τρότσκυ έγραφε σχετικά µε την κατάσταση στη Γερµανία: 

“The epigones have purely mechanically adopted the notion that workers’ control 
of production, like soviets, can only be realized under revolutionary conditions. 
[…] In practice, this is transformed into the unique ultimatum which the party 
puts to the workers: I, the party, will allow you to fight for workers’ control only 
in the event that you agree simultaneously to build soviets. But this is precisely 
what is involved – that these two processes need not necessarily run in parallel 
and simultaneously. Under the influence of crisis, unemployment and the 
predatory manipulations of the capitalists, the working class in its majority may 
turn out to be ready to fight for the abolition of business secrecy and for control 
over banks, commerce, and production before it has come to understand the 
necessity of the revolutionary conquest for power. 

After taking the path of control of production, the proletariat will inevitably press 
forward in the direction of the seizure of power and of the means of production. 
[…] A way out of these contradictions can be found either in the capture of power 
by the proletariat (Russia) or in the fascist counterrevolution, which establishes 
the naked dictatorship of capital (Italy). Can the slogan of workers’ control, 
however, be raised right now? […] One is compelled to determine it in action, in 
struggle, with the aid of the most various measuring instruments. One of these 
instruments, perhaps one of the most important under the given conditions, is 
precisely the slogan of workers’ control of production” (L. Trotsky, 1931, “On 
workers control of production”). 

 

Αργότερα, στα 1938, µε αφορµή την εθνικοποίηση της βιοµηχανίας πετρελαίου 
του Μεξικού από την κυβέρνηση, ξεκαθαρίζει τη θέση του αυτή: 

“To sum up, one can say that this new field of work includes within it both the 
greatest opportunities and the greatest dangers. The dangers consist in the fact 
that, through the intermediary of controlled trade unions, state capitalism can 
hold the workers in check, exploit them cruelly, and paralyze their resistance. The 
revolutionary possibilities consist of the fact that, basing themselves upon their 
positions in the exceptionally important branches of industry, the workers can 
lead the attack against all the forces of capital and against the bourgeois state” 
(L. Trotsky, 1938, “Nationalized industry and workers’ management”) 

Μια τέτοια διαδικασία, δύσκολα µπορεί να πει κανείς πως δεν θα αντανακλούσε και 
την ίδια τη φύση της «πολιτικής επανάστασης» στην ΕΣΣ∆. Φυσικά, η χρήση του 
συνθήµατος πρέπει να είναι προσεκτική και να αντανακλά σωστά την 
πραγµατικότητα: 

“We must begin from below, from the factory, from the shop. The 
questions of workers’ control must be checked and adapted for the 
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operation of certain typical industrial, banking, and commercial 
enterprises. We must take as a point of departure especially clear cases of 
speculation, the hidden lockout, perfidious understatement of profits aimed at 
reductions of wages or mendacious exaggeration of production costs for the same 
purpose, and so forth. In an enterprise which has fallen victim to such 
machinations, the Communist workers must be the ones through whom are felt 
the moods of the rest of the working masses, above all, of the Social Democratic 
workers: to what extent they would be ready to respond to the demand to abolish 
business secrecy and establish workers’ control of production. Using the occasion 
of particularly clear individual cases, we must begin with a direct statement of the 
question to conduct propaganda persistently, and in this way measure the power 
of resistance of Social Democratic conservatism. This would be one of the best 
ways of establishing to what degree the revolutionary situation has 
ripened” (Trotsky, 1931, op. cit). 

Επίσης, στα 1932 ο Τρότσκυ έγραφε: 

“Tarnow seeks to reduce the question of the revolutionary or the 
reformist road to socialism to the simple question of the “tempo” of 
the transformations. Deeper a theoretician cannot sink. The tempo 
of socialist transformations depends in reality upon the state of the 
productive forces of the country, its culture, the extent of the 
overhead imposed upon it for defense, etc. But socialist 
transformations, the speedy as well as the slow, are 
possible only if at the summits of society stands a class 
interested in socialism, and at the head of this class a party 
which does not dupe the exploited, and which is always 
ready to suppress the resistance of the exploiters. We must 
explain to the workers that precisely in that consists the 
regime of the dictatorship of the proletariat. 

Only, even this does not suffice. Once it is a question of the 
burning problems of the world proletarian one should not – as the 
Comintern does – forget the fact of the existence of the Soviet 
Union. With regard to Germany, the task today does not lie in 
beginning socialist construction for the first time, but in tying 
together Germany’s productive forces, its culture, its 
technical and organizational genius with the socialist 
construction already in process in the Soviet Union.” (L. 
Trotsky, 1932, “Germany: the only road”, part 2, ch. 8 “The road 
to socialism”). 

Στα 1932, ο Τρότσκυ έγραφε: 

“Socialism, as a system, for the first time demonstrated its title to historic 
victory, not on the pages of Capital, but by the praxis of hydroelectric plants and 
blast furnaces. Marx, it goes without saying, would have preferred this method of 
demonstration” (L. Trotsky, 1932, “The Soviet economy in danger”).  

Σχετικά µε τη «τέχνη του σχεδιασµού» γράφει τα ακόλουθα: 

“Centralized management implies not only great advantages but also the danger 
of centralizing mistakes, that is, of elevating them to an excessively high 
degree. Only continuous regulation of the plan in the process of its fulfilment, its 
reconstruction in part and as a whole, can guarantee its economic 
effectiveness. 
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The art of socialist planning does not drop from heaven nor is it presented full-
blown into one’s hands with the conquest of power. This art may be mastered 
only by struggle, step by step, not by a few but by millions, as a 

component part of the new economy and culture. There is nothing either 
astonishing or disheartening in the fact that at the fifteenth anniversary of the 
October Revolution the art of economic management still remains on a very low 
plane” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Παρά τις ενθαρρυντικές και αισιόδοξες προβλέψεις του Τρότσκυ στην περίοδο 
1921-1923, ο σχεδιασµός δεν µπόρεσε να επιτύχει την ευελιξία, την οικονοµική 
αποτελεσµατικότητα, τη βήµα-προς-βήµα αναθεώρηση του σχεδίου και τον 
συµβιβασµό του µε τις θεµελιώδεις οικονοµικές πραγµατικότητες. Αναντίρρητα, µια 
βασική προϋπόθεση που έθετε ο Τρότσκυ στα 1931-1932 σχετικά µε τη Γερµανία, 
ήταν η ύπαρξη ενός κόµµατος που είναι ανοιχτό σε πρωτοβουλίες, που είναι 
ευέλικτο και δεν είναι καταπιεστικό. Το 1931 είχε κιόλας τονίσει ότι: 

 “under incorrect planning or, what is more important, under incorrect regulation 
of the plan in the process of its fulfilment, a crisis may develop toward the very 
end of the five-year plan and may create insurmountable difficulties for the 
utilization and development of its indubitable successes” (L. Trotsky, 1931, “New 
Zigzags and New Dangers”).  

Σχετικά µε τη χαµηλή ποιότητα και τα πενιχρά αποτελέσµατα του Ε΄ Πεντάχρονου 
Σχεδίου, ο Τρότσκυ έγραφε: 

“The administrative hue and cry for quantity leads to a frightful lowering of 
quality; low quality undermines at the next stage the struggle for quantity; the 
ultimate cost of economically irrational “successes” surpasses as a rule many 
times the value of these same successes. Every advanced worker is acquainted 
with this dialectic, not through the books of the Communist academy (alas! more 
inferior goods), but in practice, through experience in their own mines, factories, 
railroads, fuel stations, etc” (Trotsky, 1932, op. cit). 

Χαρακτηριστικά, επίσης, γράφει µε µαθηµατική ακρίβεια: 

“If we were to introduce a corrective coefficient for quality into the official data, 
then the indices of the fulfilment of the plan would immediately suffer substantial 
drops. Even Kuibyshev was forced to admit this more than a year ago. “The 
figures relating to the tremendous growth of industry become relative,” he 
announced cautiously at a session of the Supreme Council of National Economy, 
“when one takes into account the variations in quality.” Rakovsky expressed 
himself much more lucidly: “If one does not take into account the quality of 
production then the quantitative indices represent in themselves a statistical 
fiction”” (Trotsky, 1932, op.cit.). 

Και δηλώνει πιο αποφασιστικά: 

“The general growth of the economy, on the one hand, and the sprouting up of 
new demands and new disproportions, on the other, invariably increase the 

need to link up with the world economy. The program of “independence,” 
that is, of the self-sufficient character of the Soviet economy, discloses more and 
more its reactionary and utopian character. Autarchy is the ideal of Hitler, not of 
Marx and Lenin” (Trotsky, 1932, op.cit). 

Ο τρόπος σκέψης του Τρότσκυ στηρίζεται σε µια καθαρή οικονοµική λογική, χωρίς 
ιδεοληψίες: 
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“Kaganovich in a speech on October 8 asserted that the Opposition, Left as well 
as Right, “proposes to us that we strengthen our dependence upon the capitalist 
world.” As if the matter concerned some artificial and arbitrary step, and 
not the automatic logic of economic growth!” (Trotsky, 1932, op. cit.) 

Σε ότι αφορά την κατάσταση των εργαζοµένων και τα χαµηλά εισοδήµατα, είναι 
αποκαλυπτικός: 

“This risky explanation was made necessary, no doubt, in order to hide the basic 
fact: the lack of material goods to supply the workers. The national income is 
incorrectly distributed. Economic tasks are being set without any account being 
taken of the actual means. An increasingly inhuman load is being dumped on the 
shoulders of the workers” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Και επίσης: 

“Poor nutrition and nervous fatigue engender an apathy to the surrounding 
environment. As a result, not only the old factories, but also the new ones that 
have been built according to the last word in technology fall quickly into a 
moribund state. Pravda itself issues the following challenge: “Try and find at 
least one blast furnace that is not wallowing in rubbish!” 

As touches on the conditions of morale, they are no better than the physical 
conditions. “The management of the factory has cut itself away from the masses” 
(Pravda). Instead of a sensitive approach to the workers, “barefaced bulldozing 
and domineering prevail.” In every individual instance the matter touches isolated 
factories. – Pravda cannot guess that the sum of the individual cases constitutes 
the Stalinist regime” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Όπως επισηµαίνει σχετικά: 

“The draft platform [April 1931] of the International Left Opposition proclaims: 
“The living standards of the workers and their role in the state are the 

highest criteria of socialist successes.” “If the Stalinist bureaucracy would 
approach the tasks of planning and of a living regulation of the economy from this 
standpoint,” we wrote more than a year ago, “it would not misfire so wildly every 
time, it would not be compelled to conduct a policy of wasteful zigzags, and it 
would not be confronted by political dangers” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Σε σχέση µε τα µέτρα του Στάλιν, ο Τρότσκυ επαναλαµβάνει ακόµη µια φορά: 

“The economic foundation of the dictatorship of the proletariat can be considered 
fully assured only from that moment when the state is not forced to resort to 

administrative measures of compulsion against the majority of the 

peasantry in order to obtain agricultural products; that is, when in return for 
machines, tools, and objects for personal use, the peasants voluntarily supply the 
state with the necessary quantity of grain and raw material. Only on this basis 

– along with other necessary conditions, nationally and internationally – 

can collectivization acquire a true socialist character” (Trotsky, 1932, op. 
cit.). 

Και συνεχίζει µε µια παρατήρηση που έχει µεγάλη βαρύτητα: 

“But one of the most important disproportions arises from the fact that the 
availability of commodities does not correspond to the availability of money. In 
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the language of monetary circulation, that is what is called inflation. In 

the language of planned economy this means exaggerated plans, incorrect 
division of forces and means, in particular between the production of objects for 
consumption and the production of means of production” (Trotsky, 1932, op. 
cit.). 

Και φυσικά, ο Τρότσκυ δεν µπορεί παρά να επισηµάνει πως: 

“If the exchange between the village and the city were advantageous, then the 
peasants would have no cause whatever to “hide their stocks”; but if the 
exchange is not advantageous, that is, if it takes the form of compulsory transfer, 
then all the collective farmers and not just “many,” and the individual farmers as 
well, will strive to hide their grain. The obligation of the peasants to supply meat 
products is now officially given the character of a natural tax in kind, with all 

the repressive consequences that flow from it. The economic results of the 
100 percent collectivization are expressed much more correctly by these facts 
than by the bare statistics of collectivized acres” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Στο ίδιο άρθρο και στο κεφάλαιο µε τίτλο «Συνθήκες και µέθοδοι της 
σχεδιοποιηµένης οικονοµίας» ο Τρότσκυ γράφει: 

“In this connection three systems must be subjected to a brief analysis: (1) 
special state departments, that is, the hierarchical system of plan commissions, in 
the centre and locally; (2) trade, as a system of market regulation; (3) Soviet 
democracy, as a system for the living regulation by the masses of the structure of 
the economy” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Και θέτει, για ακόµη µια φορά, την πραγµατική διάσταση και τις προϋποθέσεις του 
σχεδιασµού: 

“The innumerable living participants in the economy, state and private, collective 
and individual, must serve notice of their needs and of their relative strength not 
only through the statistical determinations of plan commissions but by the direct 

pressure of supply and demand. The plan is checked and, to a considerable 
degree, realized through the market. The regulation of the market itself must 
depend upon the tendencies that are brought out through its mechanism. The 
blueprints produced by the departments must demonstrate their economic 

efficacy through commercial calculation. The system of the transitional 
economy is unthinkable without the control of the ruble. This presupposes, in its 
turn, that the ruble is at par. Without a firm monetary unit, commercial 
accounting can only increase the chaos” (Trotsky, 1932, op. cit.).  

Και να ποιες είναι οι θεµελιώδεις κοινωνικές διαστάσεις του πλάνου: 

“These are the most important social and economic questions: the link between 
the city and the village, that is, the balance between that which industry obtains 
from agriculture and that which it supplies to it; the interrelation between 
accumulation and consumption, between the fund for capital construction and the 
fund for wages; the regulation of wages for various categories of labour (skilled 
and unskilled workers, government employees, specialists, the managing 
bureaucracy); and finally the allotment of that share of national income which 
falls to the village, between the various strata of the peasantry. All these 
questions by their very nature do not allow for a priori decisions by the 
bureaucracy, which has fenced itself off from intervention by concerned millions” 
(Trotsky, 1932, op. cit.).  
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Εφόσον η πολιτική δεν είναι παρά συµπυκνωµένη οικονοµία, “[o]nly through the 
inter-reaction of these three elements, state planning, the market and Soviet 
democracy, can the correct direction of the economy of the transitional epoch be 
attained.” 

Ποιες ήταν ακριβώς οι αστοχίες και τα σφάλµατα της σοβιετικής γραφειοκρατίας 
σύµφωνα µε τον Τρότσκυ; Καταρχήν, η σωστή και λογική εφαρµογή της 
κολλεκτιβοποίησης δεν θα έπρεπε να στηρίζεται απαξίωση και εγκατάλειψη της 
ΝΕΠ, αλλά σταδιακή αναδιοργάνωση των µεθόδων της. Μ’ άλλα λόγια, δεν θα 
έπρεπε να παραγνωρίζονται θεµελιώδεις οικονοµικές πραγµατικότητες οι οποίες, σε 
τελική ανάλυση, δεν σήµαιναν τίποτε άλλο παρά χαµήλωµα του βιοτικού επιπέδου 
των µαζών. 

“This means that correct and economically sound collectivization at this stage 
should lead not to the elimination of the NEP but to a gradual reorganization of its 
methods. 

The bureaucracy, however, went the whole way. At first it might have thought 
that it was taking the road of least resistance. The genuine and unquestionable 
successes of the centralized efforts of the proletariat were identified by the 
bureaucracy with the successes of its a priori planning. Or to put it differently: it 
identified the socialist revolution with itself. By administrative collectivization it 

masked the unsolved problem of establishing a link with the village. 
Confronting the disproportions of the NEP, it liquidated the NEP. In place of 
market methods, it enlarged the methods of compulsion” (Trotsky, 1932, op. 
cit.). 

Και ασκεί κριτική στον περίφηµο λόγο του Στάλιν µε τα «έξη σηµεία» ως εξής: 

“After the administrative suppression of the NEP, the celebrated “six conditions of 
Stalin” – economic accounting, piecework wages, etc. – became transformed into 
an empty collection of words. Economic accounting is unthinkable without 

market relations. The chervonets is the yardstick of the link. Of what possible 
use for the worker can a few extra rubles a month be if he is compelled to 
purchase the necessities of life in the open market at ten times their former 
price?” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Φυσικά, θα ήταν αφέλεια να µην αναγνωρίσει κανείς στον Τρότσκυ τη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το σύστηµα των αγορών επιφέρει κοινωνικές 
διαφοροποιήσεις. Ποια είναι ωστόσο η βασική του θέση;  

“Open-market trading even on the part of the collective farm as a whole ends up 
as speculation on the necessities required in the nearest city, and as a result 
leads to social differentiation, that is, to the enrichment of the minority of the 
more fortunately situated collective farms. But the chief place in the open market 
is occupied not by the collectives but by individual members of the collectives and 
by the independent peasants. The trading of the members of the collective farms, 
who sell their surplus at speculative prices, leads to differentiation within the 
collectives. Thus the open market develops centrifugal forces within the 
“socialist” village” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Σε αντίθεση µε τις λογικές πρακτικές του οικονοµικού υπολογισµού βρίσκεται η 
γραφειοκρατική πρακτική: 

“By eliminating the market and by installing Asiatic bazaars in its place the 
bureaucracy has created, to consummate everything, the conditions for the 
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wildest gyration of prices, and consequently has placed a mine both under the 

plan and under commercial calculation. As a result, economic chaos has 

been redoubled” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Αναµφίβολα, αυτή η εξέλιξη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αποξένωση του 
κόµµατος από τις µάζες και τη στήριξη του Στάλιν στους cadres: 

“Any attempt to influence economic management from below is immediately 
described as a right or a left deviation, that is, practically made a capital offence. 
The bureaucratic upper crust in the last analysis, has pronounced itself infallible 
in the sphere of socialist planning” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Και πιο κάτω: 

“The whole trouble is that the wild leaps in industrialization have brought the 
various elements of the plan into dire contradiction with each other. The trouble 
is that the economy functions without material reserves and without 

calculation. The trouble is that the social and political instruments for the 

determination of the effectiveness of the plan have been broken or 
mangled. The trouble is that the accrued disproportions threaten more and 
greater surprises. The trouble is that the uncontrolled bureaucracy has tied 

up its prestige with the subsequent accumulation of errors. The trouble is 
that a crisis is impending with a chain of consequences such as the enforced 
shutting down of factories and unemployment” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Και ακολουθεί µια σκληρή κριτική προς τις σταλινικές µεθόδους αλλά και µια 
αξιόλογη προειδοποίηση προς όλες τις άλλες χώρες που ακολούθησαν παρόµοιες 
πρακτικές µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο: 

“The repertory of proofs at the disposal of the Stalinist bureaucracy and its 
theoreticians is so restricted that it is always possible to forecast beforehand the 
particular generalization they will resort to. In this case, a pure tautology: we 
have entered socialism and therefore we must always act “socialistically,” that is, 
we must regulate the economy so as to obtain ever-increasing planned 
expansion. But the gist of the matter is that we have not entered into 

socialism. We have far from attained mastery of the methods of planned 
regulation. We are fulfilling only the first rough hypothesis, fulfilling it poorly, and 
with our headlights not yet on. Crises are not only possible, they are 

inevitable. And an impending crisis has already been prepared by the 
bureaucracy” (Trotsky, 1932, op. cit.). 

Αυτή η «λεπτή» διάκριση ανάµεσα στην κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία και τον 
σοσιαλισµό (για την οποία τόσο κατακρίθηκε και κατηγορήθηκε ο Τρότσκυ!) είναι 
ακριβώς η καρδιά του προβλήµατος: Ότι η ΕΣΣ∆ δεν έχει περάσει ακόµη στον 
σοσιαλισµό και ότι ακριβώς εξερευνά τις δυνατότητες της σοσιαλιστικής 
οικοδόµησης. 

Και συνεχίζει µε ένα εξαιρετικό παράδειγµα εφαρµογής της διαλεκτικής στη 
διάρκεια της µεταβατικής περιόδου: 

“The laws that govern the transitional society are quite different from those that 
govern capitalism. But no less do they differ from the future laws of socialism, 
that is, of a harmonious economy growing on the basis of tried, proven, and 
guaranteed dynamic equilibrium. The productive advantages of socialism, 
centralization, concentration, the unified spirit of management are incalculable. 
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But under faulty application, particularly under bureaucratic misuse, they 
may turn into their opposites” (Trotsky, 1932, op. cit).  

Και να ορισµένες οδηγίες σε αντίθεση µε τον γιγαντισµό και τις υπερβολές του Β΄ 
Πεντάχρονου: 

Α. “Let there be an end to driving and spurring and establishing records; let the 

productivity of each enterprise be subject to its own technological 

rhythm. Return to the laboratories whatever has too soon been taken away. 
Finish building whatever still remains unfinished. Straighten out whatever has 
been bent. Repair that which has been damaged. Prepare the factory for a 
transition to a higher stage. Quality quotas must be given a character both 

supple and conditional in order that they may not interfere with 
achievements in quantity” (L. Trotsky, “The soviet economy in danger”).  

Β. “Order must be brought into the production of consumer goods. 
Commodities must be adapted to human needs and not to the raw by-products of 
heavy industry”. 

Γ. “The managing organs must control, assist, and pick out everything that is 
viable and functioning, but they should stop driving enterprises to the limit, as is 
the case now. The economy and the people need a breathing spell from 

administrative violence and adventurism”. 

∆. “First of all, a retreat is inevitable in the sphere of collectivization. Here 
more than anywhere else the administration is the captive of its own mistakes. 
While on the surface continuing to autocratically command, to specify under the 
signature of Stalin and Molotov the precise number of acres for grain tillage, the 
bureaucracy in reality is now being carried along by the stream of events”. 

Ε. “But the highest criterion of this year will lie not in producing as much as 
possible as fast as possible but in putting the economy in order; in checking over 
the inventories, separating the healthy from the sick and the good from the bad; 
in clearing away the rubbish and the mud; in building the needed houses and 
dining rooms, finishing the roofs, installing sanitary ventilation. For in order to 

work well, people must first of all live like human beings and satisfy their 
human needs”. 

Και πάνω απ’ όλα βρίσκεται και πάλι η πολιτική: 

“Our task of tasks is to resurrect the party. Here as well we must take an 

inventory of the onerous inheritance of the post-Lenin period. We must 

separate the healthy from the sick, the good from the bad; we must clear 

away the rubbish and the mud; we must air and disinfect all the offices of 

the bureaucracy. After the party come the Soviets and the trade unions. 

Capital reconstruction of all Soviet organizations is the most important 
and most urgent task of 1933”. 

Η αισιοδοξία του Τρότσκυ βρίσκεται στο γεγονός ότι: 

“The same class can rule with the help of different political systems and methods 
according to circumstances […] The Soviet regime means the rule of the 
proletariat, irrespective of how broad the stratum in whose hands the power is 
immediately concentrated” (L. Trotsky, 1932, “Family relations and the soviets: 
fourteen questions answered by Leon Trotsky”).  
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Στο ίδιο κείµενο επίσης αναφέρει τα ακόλουθα: 

“The task of socialism, when one gets down to the principle of productive 
technique, is to organize the entire national and international economy on the 
conveyor system, on the basis of a plan and of an accurate proportionment of its 
parts. The conveyor principle, transferred from single factories to all factories and 
farms, must result in such an output performance that, compared with it, Ford’s 
achievement would look like a miserable handicraft shop alongside of Detroit. 
Once he has conquered nature, man will no longer have to earn his daily bread in 
the sweat of his brow. That is the prerequisite for the liberation of personality. As 
soon as three or four hours, let us say, of daily labor suffice to satisfy liberally all 
material wants, every man and woman will have twenty hours left over, free of all 
“control.” Questions of education, of perfecting the bodily and spiritual structure 
of man, will occupy the center of general attention. The philosophical and 
scientific schools, the opposing tendencies in literature, architecture, and art in 
general, will for the first time be of vital concern not merely to a top layer but to 
the whole mass of the population. Freed from the pressure of blind economic 
forces, the struggle of groups, tendencies, and schools will take on a profoundly 
ideal and unselfish character. In this atmosphere human personality will not dry 
up, but on the contrary for the first time will come to full bloom” (Trotsky, 1932, 
op. cit.). 

Συµπεράσµατα 

Οι οικονοµικές ιδέες που ανέπτυξε ο Τρότσκυ στις αρχές και τα µέσα της δεκαετίας 
του 1920 βρίσκονταν πολύ πιο µπροστά από την εποχή τους κι αργότερα 
ενστερνίσθηκαν ή κατακρίθηκαν από άλλους χωρίς τις ανάλογες αναφορές στον 
Τρότσκυ. Για τον Τρότσκυ, ανάµεσα στον καπιταλισµό και τις αρχές οικοδόµησης 
του σοσιαλισµού µεσολαβεί µια µακρά µεταβατική περίοδος στην οποία θα πρέπει 
να λειτουργήσει α) η σχεδιοποιηµένη οικονοµία, β) η κρατικοποιηµένη ιδιοκτησία 
και γ) το σύστηµα της σοβιετικής δηµοκρατίας. Οι προϋποθέσεις αυτές συνδέονται 
διαλεκτικά και καµιά δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί χωρίς τις άλλες. Στον 
Τρότσκυ ανήκει η ιδέα ότι ο σχεδιασµός πρέπει να στηριχτεί στον µηχανισµό των 
τιµών, των αγορών και τα κριτήρια του κέρδους, δεδοµένου ότι η κεντρική αρχή 
του σχεδιασµού είναι αδύνατον να έχει στη διάθεσή της όλα εκείνα τα δεδοµένα 
που καθιστούν το πλάνο τέλειο και αποτελεσµατικό. Όπως χαρακτηριστικά έλεγε, 
η γραφειοκρατία και οι αρχές του σχεδιασµού δεν µπορεί να είναι σαν εκείνο τον 
δαίµονα του Laplace που µπορούσε να γνωρίζει µε απόλυτη ακρίβεια και 
λεπτοµέρεια την κίνηση του σύµπαντος. Ταυτόχρονα, ο Τρότσκυ διέβλεπε τους 
κινδύνους που έχει µια τέτοια οικονοµική πολιτική που την χαρακτήριζε σαν 
«πολιτική υποχώρηση στο µέτωπο της οικονοµίας» παρά σαν «οικονοµική 
υποχώρηση» καθαυτή. Ο σκοπός του Τρότσκυ ήταν η χρησιµοποίηση των µέσων 
που το εργατικό κράτος κληρονόµησε από τον καπιταλισµό, η χρήση των αγορών, 
των τιµών και του κέρδους, µε σκοπό το εργατικό κράτος βήµα – βήµα και µέσω 
µιας διαδικασίας προσαρµογής να κατακτήσει εκείνη την τεχνική αρτιότητα που θα 
επέτρεπε την κατάργηση της αγοράς µέσα από την ίδια την αγορά. Στην 
οικονοµική σκέψη του Τρότσκυ κυριαρχεί η αντίληψη ότι η οικοδόµηση του 
σοσιαλισµού σε µια µόνο χώρα είναι αδύνατη, γιατί τέτοια είναι η δοµή που έχει 
πάρει η παγκόσµια καπιταλιστική οικονοµία και βέβαια κυριαρχεί η αντίληψη ότι το 
εργατικό κράτος αντί να περιχαρακωθεί στα «κεκτηµένα» του (που δεν ήταν λίγα 
παρόλη την καπιταλιστική περικύκλωση) θα έπρεπε να είχε έναν ενεργητικό ρόλο 
στην παγκόσµια επανάσταση. Στις οικονοµικές ιδέες που ανέπτυξε ο Τρότσκυ, 
κυριαρχούν οι έννοιες της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, του ακριβούς 
ισοζυγίου της οικονοµίας, την αυστηρή µέτρηση του ιδιωτικού και κρατικού τοµέα 
και την ανάλυση των πηγών της οικονοµικής ανάπτυξης που οφείλονται σ’ αυτούς 
τους δυο τοµείς, η σχέση ανάµεσα στην ύπαιθρο και στην πόλη και η ιδέα πως η 
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συσσώρευση στη βιοµηχανία και στην αγροτική οικονοµία δεν µπορούν παρά να 
γίνουν σε ενιαίο πλαίσιο, όπως επίσης και να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα τόσο 
στους παραγωγούς της αγροτικής οικονοµίας όσο και στις επιµέρους βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις.  Είναι αλήθεια ότι ο Τρότσκυ δεν ανέδειξε το «γενικό πρόσταγµα της 
πολιτικής» όπως έκανε ο Μάο ΤσεΤούνγκ, ελπίζοντας ο δεύτερος πως µε τον τρόπο 
αυτό, σε συνδυασµό µε τα «ηθικά κίνητρα» και την µορφωτική και πολιτιστική 
αναµόρφωση της Κίνας θα πετύχαινε να αντιµετωπίσει τους αδήριτους 
οικονοµικούς νόµους της πραγµατικότητας. Όχι µιας πραγµατικότητας 
σοσιαλιστικής, αλλά όπως έλεγε ο Τρότσκυ µιας οικονοµίας της δικτατορίας του 
προλεταριάτου που συνιστά αναγκαστικά µια µεταβατική βάση και κατά συνέπεια 
δεν µπορεί να αγνοήσει τις αγορές και τον µηχανισµό των τιµών. Στη βάση της 
οικονοµικής σκέψης του Τρότσκυ βρίσκεται ασφαλώς µια πιο βαθιά κατανόηση της 
µεταβατικής περιόδου σε σχέση µε τη µηχανιστική αντίληψη του Στάλιν και του 
Μπουχάριν, όπως επίσης βρίσκεται και η αντίληψη ότι η ανθρώπινη ευηµερία 
πρέπει να είναι το µέτρο της τελικής επιτυχίας του σοσιαλισµού –αυτό που 
αποκαλούσε «νόµο της παραγωγικότητας της εργασίας». Στη βάση της αντίληψης 
αυτής, ανέπτυξε την έµφασή του στις αγορές και τα κριτήρια του κέρδους, όχι για 
να εισάγει τον καπιταλισµό από το παράθυρο αλλά ίσα – ίσα: Για να καταστήσει 
άχρηστη την αγορά όταν κάτω από την καθοδήγηση του εργατικού κράτους, ο 
σχεδιασµός θα έχει φτάσει σε τέτοια επίπεδα που να µπορεί µε ακρίβεια, αξιοπιστία 
και συστηµατικότητα να υποκαταστήσει τις αγορές. Αυτό προϋπέθετε µια σκληρή 
κριτική στις αντι-διαλεκτικές, παράλογες και τυχοδιωκτικές απόψεις των 
Μπουχάριν και Στάλιν. Η κριτική αυτή αποτέλεσε επίσης µια πρωθύστερη κριτική 
στο κινέζικο µοντέλο που µε βάση τα «ηθικά κίνητρα» και διάφορους 
παραλογισµούς στο επίπεδο της οικονοµίας θέλησε να φέρει την πολιτική στο 
προσκήνιο και να της δώσει το «γενικό πρόσταγµα». Ωστόσο, ο Τρότσκυ έδειξε 
από πολύ νωρίς πως µια τέτοια πολιτική, έστω κι αν είναι σωστή, δεν µπορεί να 
είναι αποτελεσµατική και επιτυχηµένη αν, στη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, 
αγνοεί τους θεµελιώδεις νόµους κίνησης της οικονοµίας και δεν εργάζεται 
σταδιακά, βήµα – βήµα και συστηµατικά για να οργανώσει τη διαδικασία του 
σχεδιασµού σε ανώτερο επίπεδο.  
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